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„Melagio namai dega, bet niekas juo netiki.“
Turkų patarlė

„Man labiau patinka jo melas negu tavo tiesa, – pasakė 
karalius viziriui. – Tavo tiesa gimsta iš širdies, linkusios 

į pikta. Jo melas gimsta iš geros širdies, ir iš jo sklinda gėris.“
Šeichas Sa’Di Shirazi, Geras melas

„... sakyti tiesą, visą tiesą ir nieko kito, kaip tik tiesą.“
Iškilminga liudytojo priesaika JAV teismuose
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Pirmas skyrius

Likus pusvalandžiui iki vidurnakčio, į pabaigą ėjo nuostabiausia 
Kipo Konlėjaus gyvenimo diena.

Nepaisant visko, diena turėjo baigtis. Tačiau dabar buvo nuosta-
biausia jos dalis, ir Kipas troško, kad ji tęstųsi amžinai. Tą dieną jis 
įstojo į  išsvajotąjį universitetą; po trisdešimties minučių jam sukaks 
aštuoniolika ir tada jis galės daryti viską, ką panorėjęs, išskyrus gerti 
ir kandidatuoti į Kongresą; tuo metu Etvudo vakarėlyje liejosi alus 
ir ratu keliavo puikios žolės suktinukė; o svarbiausia – mergina, įsitai-
siusi ant kelių, kiekviena savo švelnaus lankstaus kūno linija nepaliau-
jamai rodė neprieštaraujanti Kipo norams. 

– Tai nuostabiausia mano gyvenimo diena! – šaukė Kipas, o mer-
gina didžiavosi įsivaizduodama, kad to priežastis yra būtent ji. 

Vakarėlis prabangioje priemiesčio viloje pas Etvudą jau buvo kaip 
reikiant įsisiūbavęs. Iš bendrojo kambario per belaides kolonėles 
sklindanti muzika užliejo pirmąjį aukštą ir abejais laiptais kilo į viršų. 
Hole susigrūdusi minia švokštė tarsi anestezijos aparato dumplės, tai 
užplūsdama šoninius kambarius, tai pasipildama iš jų.

Čia buvo suėję geriausi Sent Olbano vidurinės mokyklos absol-
ventai, bent jau taip manė patys susirinkusieji. Tą savaitę visi jie kur 
nors įstojo ir buvo nusiteikę švęsti. Jie straksėjo į  taktą gurkšnoda-
mi iš butelių, glaustydamiesi suprakaitavusiais pečiais. Per kolonėles 
sklido bandančios kažko atsikratyti Teilor Svift balsas, o  jaunuoliai 
taip pat buvo daug ko nusikratę: nebereikės ištisas savaites tikrinti 
pašto dėžučių, mėnesių mėnesius kalti žodžių ir kurti rašinių, metų 
metus stengtis iš savęs padaryti bet kurio koledžo svajonių kandidatą. 
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Shake  It Off. Shake It Off*. 2015-ųjų pavasarį ši daina buvo tapusi 
mokyklų himnu, o panašūs vakarėliai vyko kiekviename pasiturinčia-
me rajone visoje šalyje – ten, kur buvo į aukštąsias mokyklas priimtų 
absolventų, kurių bent vieno tėvai gyveno užmiestyje.

Dainai pasibaigus Rajanas Etvudas užšoko ant granitinio savo mo-
tinos virtuvės stalviršio ir nutildė muziką. 

– Už mus! – sušuko iškėlęs butelį prieš klasės draugus. – Ir už dar 
gausesnius ir geresnius vakarėlius kitąmet!

Minia pritariamai suriaumojo. Kažkas vėl įjungė muziką ir šokiai 
tęsėsi, tačiau Etvudas ją vėl išjungė ir visi liovėsi judėję tarsi sustingę 
liestynių žaidėjai.

– Bet vienas dalykas man neduoda ramybės, – riktelėjo jis. – Kaip, 
po šimts, Konlėjus pateko į Djuką?

Visi nusijuokė, o Kipas garsiausiai ir net atsilošė mėgaudamasis 
tokia kritika.

– Na, gerai, – pasakė Etvudas, – gal Konlėjus ir surinko reikiamus 
balus, bet kas dar? Sportas? Visi jo nuopelnai savajai futbolo koman-
dai – tai tik lakstymas į  lažybų punktą. Teatras? Jo vos neišspyrė iš 
dramos klubo, pamenat? Ar improvizuodamas Hamleto tekstą jis ne-
buvo tikras suskis? Visuomeninis darbas? Savanoriška veikla? Šnipš-
tas. Tad jokių gerų darbų ir  tik daugybė blogų. Naujųjų išvakarėse 
buvo sučiuptas prie vairo išgėręs. Dėl to prarado vairuotojo pažymė-
jimą. Bet spėkit, kaip jis šįvakar čia atsirado?

– Atvažiavo! – džiūgavo choras.
– Be to, pernai jis buvo suimtas už vogtų daiktų pardavinėjimą.
– Ei, mane tik sugavo ir paleido, – tebesijuokdamas užprotesta-

vo Kipas. Kartais jam patikdavo blogo berniuko reputacija, ir dabar 
buvo kaip tik ta akimirka. Suktinukei pagaliau pasiekus ir Kipą, jis 
užsitraukė ir perdavė ją plačiai besišypsančiai merginai. 

* Angl. Shake It Off – nusikratyk. JAV popmuzikos atlikėjos Taylor Swift dainos pavadi-
nimas ir refrenas. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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Melas

– Konlėjaus drausminių nuobaudų byla storiausia visoje Sent Ol-
bano mokyklos istorijoje.

– Vien dėl to, kad kiekvienam kaltinimui pateikdavau po dvide-
šimties lapų paneigimą.

– Biče, tu užkėlei ožką ant gimnastikos salės stogo.
– Ak, – pasimėgaudamas atsiduso Kipas. – Geri buvo laikai.
Bendraklasiai sutiko su tuo kvatodami. 
– Na ką gi, – pasakė Etvudas, – už tave, Konlėjau. Sveikinimai 

ir visa kita.
Kipas sveikindamas kilstelėjo nuo stalo krašto pačiuptą tuščią bu-

telį, Etvudas vėl pagarsino muziką ir šokiai tęsėsi.
Nuo šios akimirkos gyvenimas taps tik dar nuostabesnis – tai pats 

nuostabiausias dalykas tą nuostabiausią jo gyvenimo dieną. Kokią va-
landą jis užtruks su ta mergina tuščiame miegamajame, paskui, jai 
nusvirduliavus laiptais žemyn ir susiradus, kas parveš namo, apsivers 
ant kito šono ir užmigs. O rytą nubus prasiblaivęs ir viskuo paten-
kintas, jausis abiem kojomis tvirtai stovintis erdvėlaivio paleidimo 
aikštelėje ir pasirengęs pakilti. Iš Podanko Virdžinijoje į tolimą platų 
nuostabų pasaulį. Kaip raketa jis perskries koledžą ir universitetą, ke-
letą metų užtruks Volstrite, dar keletą – mokslo institute, tada toliau, 
į politiką. Kipas jautėsi taip, tarsi šiandien būtų užkopęs į kalną, nuo 
kurio viršūnės be galo aiškiai matyti takas, besidriekiantis prieš akis 
tarsi visų šviesių jo vilčių juosta.

Tačiau 23.30 pati geriausia gyvenimo diena virto blogiausia.
– Kas čia? – paklausė mergina rangydamasi Kipui nuo kelių.
Pasekęs jos žvilgsnį, kitame kambario gale Konlėjus pastebėjo 

smulkias šviesias garbanas, spyruokliuojančias marihuanos migloje. 
Per minią kelią skynėsi keturiolikmetė jo įseserė, paskubomis despe-
ratiškai žvilgčiodama visiems į veidus. Ji buvo per jauna tokiam va-
karėliui ir nepratusi įsiveržti nekviesta. Kodėl ji čia, buvo vienintelis 
paaiškinimas. 
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– Mėšlas, – sudejavęs Kipas pašoko ant kojų.
Krisė tęsė paieškas kita kryptimi, ir jis nuėjo įkandin per virtuvę 

į  pagrindinį holą, sekdamas paskui jos plaukus tarsi paskui švytu-
rio šviesą. Ant pižamos ji buvo užsimetusi neperšlampamą apsiaustą 
ir avėjo botus, prie blauzdų buvo prisisegusi dviratininko atšvaitus. 
Tai pamatęs Kipas lengviau atsikvėpė. Jeigu ji atmynė čia dviračiu, 
vadinasi, prie įvažiavimo nelaukia įniršęs tėvas. Prasibrovęs pro porelę 
kraipančių klubus bendraklasių sučiupo mergaitę už pečių.

Ji atsisuko.
– Kipai?
– Jie grįžo?
– Jau atvažiuoja. Mama pakeliui paskambino.
– Velnias. 
Kipas tikėjosi dar porą dienų paatostogauti.
– Ko nepaskambinai?
– Aš skambinau!
– Ak. – Vibravimą kelnėse jis palaikė kai kuo kitu.
– Dar turim laiko. Galime grįžti anksčiau už juos. – Krisė timpte-

lėjo įbrolį už rankovės. – Einam, greičiau!
Jis pasičiupo švarką ir išskubėjo paskui ją pro duris.

Piteris Konlėjus buvo iš tų žmonių, kurie nemėgsta sėdėti keleivio 
vietoje. Jeigu važiuodavo kokia transporto priemone, būtinai turė-
davo vairuoti. Lėja ilgai negalėjo prie to priprasti. Nei jos tėvas, nei 
Tedas tokie nebuvo. Tačiau ji pradėjo vertinti tai kaip vieną iš savo 
antrosios santuokos priedų. Išmoko išnaudoti tą laiką darbui arba to-
kiais lietingais vakarais kaip šiandien atsilošdavo ir užliūliuota ritmin-
go valytuvų šnarėjimo užsnūsdavo.

Tačiau Piteris mėgo vairuodamas klausytis žinių, o šįvakar tos ži-
nios buvo per daug baisios, kad galėtum miegoti. Kažkur vėl šaudy-
ta mokykloje. Kitur  – dar viena teroristų ataka. Visai ne taip Lėja 
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Melas

įsivaizdavo jų metinių kelionės pabaigą. Jau gana blogai, kad jie iš-
vyko iš viešbučio dviem dienomis anksčiau. Vos jiems spėjus pakelti 
šampano taures už vestuvių metines („Už geriausius penkerius mano 
gyvenimo metus“, – pasakė jis. „Už dar penkiasdešimt tokių“, – atsa-
kė ji, nes meilė labai godi), jos rankoje suskambo telefonas. Paauglių 
tėvai negali nekreipti dėmesio į  telefono skambučius, ypač kai pir-
mą kartą namuose palieka juos vienus. Tačiau skambino ne vaikai. 
Iš Niujorko skambino Ričardas Loris – norėjo perleisti klientę, kuri 
susitikti su Lėja galės tik šeštadienio rytą. Ar ji ten būtų?

Lėja negalėjo atsisakyti tokio pasiūlymo, nors jau buvo baigusi 
mokslus ir už juos atsiskaičiusi. Bet juk tai didžioji jų metinių šven-
tė, todėl reikėtų pasistengti, kad viskas praeitų nepriekaištingai. Kaip 
advokatė (jau nekalbant apie laimingą dviejų išsiskyrėlių antrąją san-
tuoką), Lėja žinojo, kad sėkmės paslaptis yra didelės pastangos. Pir-
menybę reikia teikti joms. Žiūrėti į jas kaip į Svarbiausią Darbą. Du 
trečdaliai antrųjų santuokų baigdavosi skyrybomis, bet Lėja buvo nu-
sprendusi, kad nepaisant sunkumų jai pasiseks. Nenorėjo leisti, kad 
visas pastangas sugriautų darbas.

Tačiau Piteris neprieštaravo. Tą dieną paskambinęs Kipas pra-
nešė jaudinančią naujieną apie universitetą, ir  Piteris džiaugėsi, 
kad važiuoja namo švęsti. Kai grįš, vaikai jau miegos, bet jis ketino 
rytą pakviesti juos iškilmingų pusryčių.

Per radiją pranešė, kad visą naktį lis. Rytoj bus saulėta, šešiasde-
šimt penki laipsniai šilumos*. Paskui vėl prasidėjo transliacija apie 
susišaudymą Misūrio mokykloje, ir Lėja nebeapsikentė. 

– Gal norėtum, kad aš truputį pavairuočiau?
Piteris papurtė galvą.
– Man viskas gerai.
– Ar tikrai? – Ji pirštų galiukais paglostė vyrui ranką. – Noriu 

pasakyti, kad gal pavargai. 

* 65 laipsniai pagal Farenheitą prilygsta 18,3 laipsnio pagal Celsijų. 
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Piteris nusijuokė ir  spustelėjo žmonai ranką. Lietus sutrukdė 
kurorte pažaisti golfą, pajodinėti ir pasivažinėti kalnų dviračiais, 
kaip jie buvo suplanavę. Užuot aktyviai pramogavę, jie tūnojo 
viešbutyje – pietus užsisakė į kambarį ir mylėjosi tiek, kiek galėtų 
svajoti bet kuri penkiasdešimtmečių pora. Per medaus mėnesį jie 
negalėjo mylėtis būdami po tuo pačiu stogu su viską girdinčiais pa-
augliais. Tačiau dabar vaikai pakankamai dideli, kad pabūtų vieni 
keletą dienų, o Lėja su Piteriu galėtų išvykti ir pagyventi be jokių 
suvaržymų. Girdėdami savo pačių gyvuliškus garsus – tokius jau-
dinančius, net šokiruojančius.

– Ak! – tarė Lėja staiga prisiminusi. – Pamiršom pasiklausyti 
vaikų įrašo.

– Įrašo? – nusišaipė Piteris. – Kelinti dabar metai? 1985-ieji?
– Ei, laikykis, seneli. Čia vadinamoji skaitmeninė versija. Visi 

kietuoliai taip sako.
– Kalba ponia, kuri dar naudoja „iPodą“.
Ji nusijuokė rausdamasi rankinėje. Krisė ten įkišo seną Lėjos 

„iPodą“, kai jos trečiadienio vakarą buvo išėjusios į  lauką. „Jūsų 
išvykai mes parsiuntėm keletą kelioninių dainų“,  – pasakė ji už 
nugaros šaipantis Kipui.

Piteris paleido grotuvą ir  suskambo pirmoji daina. Po kelių 
akordų Lėja atpažino „Highway to Hell“* įžangą. 

– Cha cha. Baisiai juokinga, – pasakė ji.
Tačiau tai nebuvo originali „AC/DC“ daina, ir  kai pasigirdo 

vokalas, Lėja suprato, kad tai net ir ne tos dainos versija.
– Čia vaikai! – sušuko ji ir pagarsino muziką. 
Įraše buvo galima puikiausiai atpažinti visus penkis balsus: 

griaudėjo dvynių bosai, artistiškas Kipo tenoras kartais pavirsdavo 
bitboksinančiu repu, o tylus cypsintis Mijos balselis susipynė su stip-
riu skaidriu Krisės sopranu. Lėja ir Piteris susižvalgė ir prapliupo 

* Angl. Highway to Hell – „Kelias į pragarą“. 
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Melas

juoktis. Kai per pavasario atostogas praėjusį mėnesį buvo sugrįžę 
Zakas su Dilanu, tą savaitgalį, kai pas Piterį viešėjo Mija, visi pen-
ki vaikai buvo kartu ir turbūt pasiskolino karaokės aparatūrą. Po 
šios dainos ėjo tuzinas kitų – „King of the Road“*, „Life in the 
Fast Lane“**, „Get Outta My Dreams, Get Into My Car“*** – ir Lėja 
juokėsi iki ašarų. 

– Negaliu patikėti, kad jie tai padarė!
Piteris meiliai papurtė galvą:
– Tas vaikis pamišęs.
Lėja nusišypsojo. Ji irgi pastebėjo, kad už šio įspūdingo pasiro-

dymo slėpėsi beprotiškas Kipo talentas, tačiau suprato, kad norint 
visa tai surežisuoti reikėjo ypatingų Krisės gebėjimų. Krisė buvo tarsi 
klijai, visą šeimą laikantys kartu. Ji mylėjo visus ir visi mylėjo ją, todėl 
šeimos nariai turėjo mylėti ir vieni kitus.

Paskutinė įrašo daina nebuvo karaokė. Vaikai tiesiog a cappella at-
liko dainą „We Are Family“**** ir tada Lėja iš tikrųjų apsiverkė. Prieš 
šešerius metus ji jautėsi tuščia kaip lukštas  – jau keturiasdešimties 
ir  staiga vieniša, finansiškai suvaržyta, viena auginanti tris vaikus. 
O dabar štai – ištekėjusi už šio gero žmogaus, yra nuostabaus pulke-
lio vaikų mama ir pamotė. Jų šeimai pasisekė labiausiai iš gyvenime ar 
darbe sutiktų mišrių šeimų. Antroji santuoka buvo lyg vilties trium-
fas prieš patirtį – nors tai nuvalkiotas posakis, tačiau jų santuokoje 
iš tikrųjų triumfavo sėkmė ir meilė, jie žiūrėjo į priekį, o ne dairėsi 
atgal. Žodis palaiminti nebuvo iš jos žodyno, bet nepaneigsi – jiems 
šypsojosi laimė ir drauge jie buvo sukūrę naują gyvenimą.

Įrašui pasibaigus, rankinuke suskambo telefonas. Buvo jau po vi-
durnakčio, todėl Lėja neįsivaizdavo, kas galėtų skambinti, – traukdama 

* Angl. King of the Road – „Kelio karalius“.
** Angl. Life in the Fast Lane – „Gyvenimas greito važiavimo juostoje“.
*** Angl. Get Outta My Dreams, Get Into My Car – „Dink iš mano sapnų, sėsk į mano 
mašiną“.
**** Angl. We Are Family – „Mes esame šeima“.
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telefoną metė klausiamą žvilgsnį į Piterį, bet tą pačią akimirką sus-
kambo ir jo telefonas. Jis atsiliepė per radijo garsiakalbį tuo pat metu, 
kai ji taip pat nuspaudė savo telefono mygtuką.

– Mama! – suriko Krisė į ausį, o iš prietaisų skydelio garsiakalbio 
atsklido Kipo e-e... tėti?

Piteris staiga nuspaudė stabdį ir  pasuko į  kelkraštį, o  iš skirtin-
gų skambučių išgirdę tą pačią žinią jiedu susižvalgė. Šiaip ar taip, 
pasirodo, vaikai nesėdėjo saugūs namuose. Jie skambino iš policijos 
nuovados.
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Antras skyrius

Piteris buvo gero būdo žmogus – ne iš tų, kurie nesusivaldę pra-
kiurdo sieną ar laužo baldus. Net jeigu jam labai nesisekdavo dar-
be  – nepasirodydavo subrangovas, būdavo vilkinami pristatymai, 
atmetama pasiūlyta kaina, jo pyktis dažniausiai kaupdavosi lėtai. Ta-
čiau lėtai kaupiamas pyktis gali greitai peraugti į susierzinimą – taip 
nutiko ir Piteriui, kai jie privažiavo policijos nuovadą. 

– Kaip toks galvotas vaikinas gali būti toks velniškai kvailas? – šau-
kė jis.

Lėja žinojo kaip. Tuos paskutinius mėnesius, net metus Kipas la-
bai sunkiai dirbo: gerino pažymių vidurkį, rinko papildomos veiklos 
balus, laikė stojamuosius egzaminus, kasdien valandų valandas buvo 
užgulęs knygas, bet kažkaip vis tiek sugebėjo išlaikyti įvairiapusiško, 
sportiško, veiklaus jaunuolio įvaizdį. Jis tai padarė – įstojo į savo sva-
jonių universitetą, tik turbūt jautė, kad nuvažiuos stogas, jeigu šiąnakt 
neprikrės kokių kvailysčių. Vis dėlto Lėja prikando liežuvį žinodama, 
kad Piteriui reikia nusileisti, kai kalbama apie jo sūnų. Tokiais atvejais 
jis taip pat turėdavo sėdėti vairuotojo vietoje.

Sent Olbanas buvo nedidukas miestelis, vos didesnis už kaimą, 
ir didesnę dalį jo valdymo funkcijų buvo perėmusi apygardos valdžia 
Ervene. Tačiau jis turėjo savo policijos nuovadą, įsikūrusią prie trijų 
eismo juostų kelio stovinčiame sename mūriniame name, pertvar-
kytame į miestelio valdybos pastatą. Automobilių stovėjimo aikštelė 
buvo beveik tuščia. Kai jie ten įsuko, prie durų stovėjo du policijos 
automobiliai, tarnautojų aikštelėje – trys, o skirtoje lankytojams – vi-
siškai nė vieno.
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Ant tvirto medinio suoliuko koridoriuje tiesiai priešais įėjimą susi-
gūžusi sėdėjo Krisė, jos oda, apšviesta nuo lubų krintančios dienos švie-
sos lempos, atrodė balta kaip pelenai. Ji pašoko ir puolė motinai į glėbį.

– Brangute, ar tau viskas gerai?
Lėja atlošė dukrą atgal ir nuo galvos iki kojų nužvelgė jos liauną 

kūną. Mergaitė buvo beveik tokia pat aukšta kaip ir Lėja, tik plona it 
šiaudas. 

– Ar tu nesužeista?
– Man viskas gerai. Mama, nepyk ant Kipo!
– Aš ir ne...
– Ir neleisk Piteriui pykti, prašau!
Piteris jau buvo koridoriuje ir žemu griežtu balsu kalbėjosi su uni-

formuotu pareigūnu. Kitas uniformuotas pareigūnas sėdėjo prie stalo, 
nusisukęs žiūrėjo į ekraną ir dviem pirštais baksnojo klaviatūrą. Kažkur 
zvimbė spausdintuvas, o už durų dudeno tylus balsas. Jei ne tie garsai, 
galėtum pagalvoti, kad pastatas tuščias.

– Gal galite mums padėti, – Lėja nugirdo, kaip Piteriui pasakė pa-
reigūnas. – Jūsų sūnus su mumis nebendradarbiauja.

Plataus geraširdiško veido pareigūnas buvo vidutinio amžiaus, su 
pilvuku. Jis atrodė kaip vienas iš tų tėtušių, kurie Piterį treniruodavo 
žaisti mažąjį beisbolą, dar priminė kažkurį iš patikimiausių jo subran-
govų, tad kitomis aplinkybėmis būtų jam visai patikęs. Tačiau dabar 
Piteris piktai atkirto:

– Kaip suprasti – nebendradarbiauja?
– Nesako, kur gavo alkoholio.
– Jis buvo girtas?
Lėja krūptelėjo. Paskambinęs Kipas apie tai neužsiminė.
Policininkas gūžtelėjo pečiais:
– Jo kraujyje rasta penkios šimtosios promilės alkoholio. Tačiau at-

minkite, iki dvidešimt vienų metų išvis draudžiama gerti, o jis sulaiky-
tas neblaivus.
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Piteris sukando dantis.
– Reikalas tas, – pasakė policininkas, – kad jei mūsų miestelyje 

šiąnakt vyksta nepilnamečių alaus vakarėlis, turim žinoti kur. 
 Jis žvilgtelėjo į Krisę, prigludusią prie Lėjos šono.
 – Mes dar neapklausėme panelės. Laukėme, kol atvyks tėvai, nes 

ji nepilnametė. 
 Pareigūnas pabarbeno į duris, pasuko rankeną ir balsas viduje lio-

vėsi dudenęs.
– Palaukite, – irzliai pasakė Piteris. – Jūs apklausėte mano sūnų 

nedalyvaujant tėvams?
Kambaryje, spoksodamas į skylutę laminuotame nedidelio apšiu-

rusio posėdžių stalo paviršiuje, sėdėjo Kipas. Priešais jį sėdėjo dar vie-
nas uniformuotas pareigūnas – šįkart tai buvo jauna moteris griežtai 
suspaustomis lūpomis ir sušukuotais atgal bei susuktais į standų kaip 
balerinos kuodą plaukais. Sutrukdyta ji piktai dėbtelėjo.

Kipas nepakėlė akių. Lėjai jis atrodė dailus vaikinas  – neabejo-
tinai toks ir buvo; panašus į savo tėvą – tik Piterio grožis grubokas 
ir nenudailintas, o Kipo – tarsi švelniai nublizgintas. Jei „Gentelmen’s 
Quarterly“ leistų mokyklos žurnalą, jo atvaizdas labai tiktų viršeliui. 
Vis dėlto dabar vaikinukas neatrodė taip patraukliai. Tamsūs plau-
kai, paprastai tobulai sutepti geliu, dabar šlapi ir susivėlę netvarkingai 
draikėsi ant smulkaus paraudusio veido. Jis ir taip nebuvo toks aukš-
tas kaip Piteris ar toks stambus kaip dvyniai, o sudribęs kėdėje atrodė 
dar mažesnis.

– Atvyko ponas ir ponia Konlėjai, pareigūne Matėja, – pasakė fa-
ras Beisbolo Treneris. – Gal išsivestumėte jaunąją panelę ir jos motiną 
kitapus koridoriaus, o aš čia pratęsčiau su vaikinu ir jo tėvu?

Balerinos Kuodas linktelėjo ir pakilo nuo stalo.
– Ne, palaukit, – tuščiame kambaryje Piterio balsas nuskambėjo 

per garsiai. – Kaip čia dabar yra? Jūs neturėjote teisės apklausti mano 
sūnaus, kol čia nebuvo manęs. Ir dar ėmėte jo kraujo, ar ne?
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– Nusiraminkite, pone Konlėjau...
– Tėti... – pradėjo Kipas.
– Piteri...
– Jis nepilnametis, dėl Dievo meilės! Kokią prakeiktą operaciją čia 

vykdote?
– Tėti...
– Viskas gerai, pone Konlėjau, prašau taip nešaukti.
– Mūsų advokatė jau pakeliui. Pažiūrėsim, ką ji pasakys apie jūsų 

veiksmus.
– Tėti!
– Ką? – atsisukdamas suriaumojo Piteris.
Kipas nunėrė galvą.
– Aš nebe... – sumurmėjo jis.
– Kas nebe?
– Nebe nepilnametis. Dabar jau rytojus, tėti. Man aštuoniolika.
Lėja prisidengė ranka burną. Sujaudinti gerų naujienų apie uni-

versitetą, jie užmiršo, kad dar reikia atšvęsti ir Kipo gimtadienį. Nors 
mansardoje buvo paslėptas dailiai supakuotas golfo lazdų komplek-
tas, restorane sekmadienio vakarienei užsakytas stalas su tortu ir dū-
delių orkestru, jie buvo pamiršę, kad šeštadienį – tikroji jo gimimo 
diena. Oficialiai Kipui jau aštuoniolika, taigi policija turi visas teises 
apklausti jį vieną.

– Na paklausykit, – pasakė Beisbolo Treneris. – Pone Konlėjau, 
sėskitės ir mes tuoj viską aptarsim. Diana, kodėl neišvedi damų?.. – 
Jis parodė į duris, ir Balerina nevikriai kilstelėjusi ranką nukreipė Lėją 
ir Krisę į koridorių.

Per paradines pastato duris įlingavo dar viena moteris. Tai buvo 
įspūdingo stoto aukšta juodaodė su smailiakulniais bateliais ir  ap-
tempta blizgančia suknele šinšilos apykakle. Pastebėjusi Lėją, moteris 
plačiais žingsniais nuskubėjo jos link.

– Šelbe! – apkabino ją Lėja. – Dėkui, kad atvykai.
Aukštesnioji moteris pasisuko į farę Baleriną.
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– Šelbė Rendolf, Kristoferio Konlėjaus advokatė, – jos balsas buvo 
pasaldintas, bet tonas šiurkštus, primenantis amsėjimą. – Kur mano 
klientas? Ar jis čia?

Advokatė prasibrovė pro pareigūnę.
– Sveikutė, lėlyte, – sušnibždėjo Krisei atidariusi duris į apklausos 

kambarį.
– Labas, teta Šelbe, – pašnibždomis atsakė Krisė.
– Apklausa baigta,  – paskelbė Šelbė per visą kambarį.  – Galite 

išeiti, seržante. 
Ji pažvelgė per petį į Lėją.
– Spėju, dirbi savo dukters advokate?
– O taip. – Tas formalus „savo dukters“ privertė Lėją suklusti. – 

Taip, tiesa.
– Siūlyčiau patarti jai, kad šiuo metu neatsakinėtų į jokius klau-

simus.
– Taip, gerai, žinoma.
Apklausos kambarin įžingsniavo Beisbolo Treneris ir kilstelėjęs an-

takius pažvelgė į kolegą, kuris sumojavęs rankomis išėjo lauk.
Lėja apkabino dukterį ir  išsivedė atgal į  koridorių ant medinio 

suoliuko. Krisė sunėrusi rankas atsisėdo šalia. Jos nagai buvo nula-
kuoti skirtingomis spalvomis. Atrodė, tarsi ant kelių būtų išbarsčiusi 
maišelį „Skittles“. Pajuskite vaivorykštę, sakė jos pirštų galiukai, ta-
čiau veidas bylojo ką kita.

– Ar tau tikrai viskas gerai, mieloji? Gal važiuokime į ligoninę, kad 
apžiūrėtų?

– Mes tą medį vos kliudėm. Tikrai, man viskas gerai.
Ji prisiglaudė skruostu prie Lėjos peties, o ši prispaudė mergaitę 

prie savęs. Lėja mylėjo visus savo vaikus ir  nepaprastai mėgo įvai-
kius, bet Krisė visada spinduliavo ypatinga šviesa. Jos mažoji fėja, 
kaip mėgo ją vadinti. Dukra turėjo kažin ką magiško – nuo pat tos 
akimirkos, kai netikėtai įsiveržė į šį pasaulį su stulbinančia raudonų 
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garbanėlių karūna. Toji spalva per laiką nubluko, ir paaugusi mergai-
tė tapo šviesiai žemuogine blondine. Tačiau kerai niekada neišnyko 
iš  gyvų jos akių, supratingos šypsenos ir  didžiulės širdies. Taip pat 
nedingo ir iš išmintingos rimtos galvos. Net jei šią savaitę formaliai 
ją turėjo globoti Kipas, būtent Krisę jie laikė už viską atsakinga. Kad 
Kipui trūksta atsakomybės, šiąnakt buvo ypač akivaizdu.

– Teta Šelbė tiesiog nuostabi, – pasakė Krisė.
– Tai jau tikrai.
– Ar studijuodama teisę ji irgi tokia buvo?
– Visada.
– Man atrodo, šįvakar ji buvo vakarėlyje.
– Hmm. Man irgi taip atrodo. – Lėja atidžiai pažvelgė į dukterį. – 

Manau, ir Kipas taip pat?
Krisė pakėlė ašarotas akis.
– Atsiprašau, mama. Nenorėjau pridaryti jam bėdų.
– Kur tai vyko?
– Rajano Etvudo namuose.
– Jis ten nuvažiavo, o tu numynei dviračiu jo įspėti?
Krisė linktelėjo.
– Su pižama. Penkias mylias per lietų.
– Suprantu, atsiprašau! Tik maniau...
– Ak, brangioji. – Lėja pakštelėjo į garbanotą dukros viršugalvį. – 

Negali išgelbėti žmonių nuo jų pačių blogų sprendimų. Tai Kipo, 
o ne tavo problema.

– Bet, mama, jis tikrai nekaltas! Nes tas šuo išbėgo tiesiai priešais 
mus. Nieko negalėjom padaryti!

– Mieloji. – Lėja pirštu palietė Krisei smakrą ir kilstelėjo išbalusį 
veidelį. – Kipas nuvyko į tą vakarėlį be mūsų žinios. Vairavo pikapą 
be leidimo, iš jo laikinai atimtas vairuotojo pažymėjimas. Jei to dar 
maža, vairavo išgėręs. Jis yra kaltas ir Piteris pagrįstai pyksta. O  tu 
turėtum į tai nesikišti.



23

Melas

Krisė paplūdo ašaromis. Ji negalėjo pakęsti bet kokios namiškių 
nesantaikos. Kad ir kokios triukšmingos bei nemalonios buvo Lėjos 
ir Tedo skyrybos, Krisė labiau už viską pasaulyje troško, kad visi būtų 
laimingi.

– Bet juk mes šeima, ar ne? – maldavo ji. – Privalome rūpintis 
vieni kitais.

Lėja įdėmiai pažvelgė į savo mažąją fėją. Į namus pas juos ateidavo 
pora laukinių katinų, kuriuos ji buvo praminusi Gerumu ir Gailes-
tingumu, nes tie visą gyvenimą sekiojo paskui Krisę. Šie žodžiai dabar 
ir toptelėjo į galvą. Gerumas ir gailestingumas. 

– Taip, privalome, – galiausiai pasakė ji. – Tačiau tai Kipo ir  jo 
tėčio reikalas, tiesa? Turėtume į tai nesikišti.


