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PROLOGAS

DŽINA ROJAL 
Vičita, Kanzaso valstija 

Džina niekad neklausinėjo apie garažą. 
Šioji mintis daugybę metų neleido jai užmigti naktimis, pulsa

vimu svilindama akių vokus iš vidaus. Man derėjo paklausti. Derėjo 
suprasti, kas vyksta. Bet niekada neklausė, nenutuokė, kas dedasi, ir 
galop būtent tai ją sunaikino. 

Trečią popiet Džina dažniausiai būdavo namie, bet tądien vyras 
paskambinęs pranešė, esą darbe nutiko nenumatytų bėdų, ir papra
šė iš mokyklos parvežti Breidį su Lile. Jai tai neatrodė sunku – prieš 
pradedant gaminti vakarienę, laiko namų ruošai buvo per akis. Jis 
kalbėjo labai meiliu tonu, neapsakomai apgailestavo sutrikdęs žmo
nos dienotvarkę. Melas gebėdavo elgtis kaip nuostabiausias, žavin
giausias vyras pasaulyje, ir Džina ketino jį pamaloninti – nusprendė 
tądien iškepti jo mėgstamų kepenėlių su svogūnais, o valgį patiekti 
su gardžiu „Pinot Noir“ raudonuoju vynu, kurio butelį iš anksto 
ištraukė iš spintelės ir pastatė virtuvėje ant stalviršio. Paskui bus 
šeimos vakaras; jiedu su vaikais susės ant sofos ir įsijungs filmą. Gal 
tą naująjį, apie superdidvyrius, kurį mažieji taip veržiasi pamatyti, 
nors Melas, tiesa, atidžiai kontroliuodavo, ką jie žiūri. Lilė susiraitys 
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Džinai prie šono it šiltas gniutulėlis, Breidis galiausiai išsikėtos tė
vui ant kelių, galvą atrėmęs į ranktūrį. Tokiomis pozomis patogiai 
jausdavosi tik lankstūs vaikai; o vyras vienaip ar kitaip su šeima 
leidžiamą laisvalaikį dievino kaip jokią kitą veiklą. Na... galbūt iš
skyrus dailidės darbus. Džina vylėsi, kad Melas vakare nesugalvos 
palikti jų vienų, užsimanęs pasikrapštyti dirbtuvėje. 

Normalus gyvenimas. Patogus gyvenimas. Be abejo, neidealus. 
Tobulų santuokų nebūna, ar ne? Šiaip ar taip, Džina jautėsi paten
kinta, bent jau dažniausiai. 

Namie nebuvo vos pusvalandį, kad spėtų nulėkti į mokyklą, pa
siimti vaikus ir skubiai sugrįžti. Už paskutinio posūkio savo kvar
tale išvydus tvyksinčius švyturėlius, į galvą pirmiausia toptelėjo: 
O, Dieve, užsidegė kažkieno namas? Gaisro tikimybė kaip reikiant 
išgąsdino, bet jau kitą sekundę ji savanaudiškai pamanė: Šiandieną 
vakarieniausime gerokai vėliau. Problema gal ir nereikšminga, bet 
erzinanti. 

Paaiškėjo, kad gatvė užblokuota. Džina matė kitapus užtvaros iš
sirikiavusius tris policijos automobilius, dėl kurių žybsinčių švyturė
lių beveik vienodi rančos stiliaus statiniai nusidažė žaizdų raudoniu 
ir kraujosruvų mėlynumu. Tolėliau gūžėsi ugniagesių automobilis ir 
greitosios pagalbos furgonas, iš pirmo žvilgsnio stovintys be darbo, 
veikiantys tuščiąja eiga. 

– Mama? Mama, kas atsitiko? – nuo galinės sėdynės paklausė 
septynmetis Breidis. – Ar ten mūsų namas? – jaudulys sūnaus bal
se. – Ar jis dega? 

Lėtindama greitį iki vėžlio žingsnio, Džina pabandė akimis per
mesti visą vaizdą: išmaltą veją, lysvėje išguldytus vilkdalgius, ištaršytus 
krūmus. Nutekamajame griovyje pusiau prasmegusios, sumaitotos 
pašto dėžutės liekanas. 

Tai jų pašto dėžutė. Jų veja. Jų namas. 
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Pragaišties ruožo gale kėpsojo visureigis, iš variklio tebešnypštė 
garai. Taranavęs fasadinę sieną, jis perpus įvažiavo į garažą – į Melo 
dirbtuvę – ir dabar it nusitašęs rėmėsi į kauburį nuolaužų, kitados 
buvusių mūrinio pastato dalimi. Džina manė, kad jos namas itin 
tvirtas, patikimas, normalus. Plytų ir glaisto išvamų krūva atrodė 
pasibjaurėtina. Bylojanti apie trapumą. 

Įsivaizduodama visureigio trajektoriją, mintyse regėdama, kaip 
automobilis užšoka ant šaligatvio, nuvinguriuoja kiemu ir teškiasi 
į garažą, ji koja kirto per stabdį, ganėtinai stipriai, kad krestelėjimas 
sudrebintų visą nugarkaulį. 

– Mama! – jai kone į ausį suriko Breidis, ir Džina instinktyviu 
mostu liepė sūnui nutilti. 

Greta jos sėdinti dešimtmetė Lilė iš ausų staigiai išsitraukė ausi
nių bumbuliukus ir pasviro į priekį. Žvelgdama į suniokotą namą 
duktė prasižiojo, bet neištarė nė žodžio, tik priblokšta išsprogino 
akis. 

– Atleisk, – Džina veik nesuvokė, ką sakanti. – Kas nors ne taip, 
mažule? Lile? Kaip tu jautiesi? 

– Kas čia nutiko? – paklausė Lilė. 
– Kaip tu jautiesi? 
– Gerai! Kas čia nutiko? 
Džina neatsiliepė. Jos dėmesį vėl prikaustė namas. Į nuostolius 

dairėsi apimta keisto skausmingo jautrumo ir pažeidžiamumo po
jūčio. Savo pastogę visuomet laikė saugiu prieglobsčiu, tikra tvir
tove, bet dabar sienoje žiojėjo pramušta skylė. Tapo akivaizdu, kad 
saugumas apgaulingas, toks pat gležnas kaip plytos, mediena, gipso 
kartonas. 

Į gatvę pasipylę kaimynai žiopsojo į nelaimės vietą ir liežuvavo – 
dėl to buvo tik blogiau. Ten buvo net senoji ponia Milson, į pensiją 
išėjusi mokytoja, kuri retai išeidavo iš namų. Gerai žinoma rajono 
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kūmutė ir gandonešė nevengdavo laidyti prielaidų apie kiekvieno 
jos akiratyje pasitaikančio žmogaus gyvenimą. Nūnai įsisiautusi 
į nutrintą chalatą, užgulusi vaikštynę, stoviniavo šalia slaugės. Abi 
žvelgė lyg pakerėtos. 

Prie Džinos automobilio jau artinosi teisėtvarkos sergėtojas, tad 
ji skubiai nuleido langą ir atsiprašydama nusišypsojo. 

– Pareigūne, – tarė. – Ten mano namas – tas, į kurį atsitren
kė visureigis. Ar galiu čia pastatyti mašiną? Privalau įvertinti žalą 
ir susisiekti su vyru. Koks siaubas! Tikiuosi, vairuotojas smarkiai 
nesusižeid ė... Jis buvo išgėręs? Šis posūkis gan pavojingas. 

Jai prabilus, bejausmę vyriškio miną pakeitė susitelkimo išraiš
ka; Džina nenumanė, kas lėmė permainas, bet sumetė, kad jos ne
žada nieko gero. 

– Jūs gyvenate tame name? 
– Taip. 
– Kokia jūsų pavardė? 
– Rojal. Džina Rojal. Pareigūne... 
Jis atšlijo per žingsnį ir įsikibo į pistoleto rankeną. 
– Mem, išjunkite variklį, – įsakė ir gestu pakvietė kitą farą, kuris 

bemat prie jų pribėgo. – Atvesk detektyvą. Tuojau pat! 
Džina liežuviu susivilgė lūpas. 
– Pareigūne, jūs turbūt nesupratote... 
– Mem, nedelsdama išjunkite variklį,  – šįsyk paliepė griežtu 

tonu.
Ji stumtelėjo pavarą į parkavimo režimą ir spynelėje pasuko rak

tą. Kai motoras nuščiuvo, Džina išgirdo šurmulį, atsklidusį nuo to
limesnio šaligatvio, kur būriavosi smalsūs žiūrovai. 

– Abi rankas – ant vairo. Jokių staigių judesių. Ar savo minivene 
turite ginklą? 

– Žinoma, kad ne. Sere, salone sėdi mano vaikai! 
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Jis nepatraukė rankos nuo pistoleto, ir Džiną perliejo pykčio 
banga. Kas per absurdas. Mus su kažkuo supainiojo! Aš nieko blogo 
nepadariau. 

– Mem, klausiu dar sykį: ar turite ginklą? – pareigūno balso gru
bumas ištirpdė jos apmaudą ir pakurstė kūną stingdančią paniką. Ji 
sekundę prarado amą. 

– Ne! – galų gale išspaudė. – Neturiu jokių ginklų. 
– Kas nutiko, mama? – Breidis iš baimės suspigo. – Kodėl poli

cininkas pyksta ant mūsų? 
– Nieko baisaus, mažuli. Viskas bus gerai. – Nepaleisk vairo, ne-

paleisk vairo... Ji desperatiškai troško apkabinti sūnų, bet nedrįso 
pakrutėti. Matė, jog Breidis netiki apsimestinai nuoširdžiais rami
nimais. Pati jais netikėjo. – Tiesiog sėdėk vietoje. Ir nejudėk. Abu 
nejudėkite. 

Lilė neatplėšė akių nuo policininko, stovinčio prie automobilio. 
– Mama, ar jis mus nušaus? Ar nušaus? – jie visi matė vaizdo įra

šus apie kulkų suvarpytus žmones, nekaltus žmones, kurie nelaiku 
krustelėjo, ištarė ne tą žodį, netinkamu metu atsidūrė netinkamoje 
vietoje. Džinos vaizduotė itin ryškiai nupiešė, kaip atsitinka nelai
mė... kaip sūnus su dukra miršta, o ji niekaip negali užkirsti tam 
kelio. Šviesos blyksnis, klyksmai, tamsa. 

– Žinoma, ne! Širdele, prašau nejudėti! – Džina atsigrįžo į patru
lį. – Susimildamas, jūs gąsdinate vaikus. Aš neturiu nė menkiausio 
supratimo, kas čia darosi. 

Apėjusi užkardą ir pareigūną, prie Džinos lango prisigretino 
moteris, kuriai ant kaklo kabojo auksinis policininko ženklelis. 
Nepažįstamoji buvo pavargusiu veidu, atšiaurių tamsių akių, ir jai 
užteko vieno žvilgsnio, kad įvertintų aplinkybes. 

– Ponia Rojal? Džina Rojal? 
– Taip, mem. 
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– Melvino Rojalio žmona? – Vyras nepakentė, kai į jį kreipda
vosi pilnu vardu, tenorėjo būti vadinamas Melu, bet dabar aiškinti 
tokius dalykus – ne pats palankiausias metas, todėl Džina viso labo 
linktelėjo. – Aš esu detektyvė Salazar. Prašau išlipti iš automobilio. 
Rankas laikykite prieš save, kad jas matyčiau. 

– Mano vaikai... 
– Abu kol kas gali likti salone. Mes juos paglobosime. Prašau išlipti. 
– Dėl Dievo meilės, kas dedasi? Tai mūsų namas. Kas per nesą

monės! Aukomis tapome mes! 
Baimė – dėl savęs, dėl dukters ir sūnaus – skatino elgtis iracio

naliai, ir Džiną nustebino keistos gaidos, nuskambėjusios jos pačios 
balse. Paleido gerklę, sakytum būtų visiškai išmušta iš vėžių, kaip per 
žinias rodomi nenuovokos, kuriems jausdavo ir gailestį, ir panieką. 
Aš asmeniškai neplyšaučiau kritiniu atveju. Kaip dažnai tokia mintis 
dingtelėdavo į galvą? Bet Džina klydo. Šūkavo lygiai taip pat, kaip 
jie. Panikos užvaldyta širdis plazdėjo it krūtinėje įkalintas naktinis 
drugys, ir jai niekaip nesisekė sutramdyti karštligiško šnopavimo. 
Vienu metu užgriuvo per daug įvykių, ir jie klostėsi per greitai. 

– Aukos. O taip, be abejo. – Salazar pradarė dureles. – Išlipki
te. – Šįkart paragino be jokio „prašau“. 

Detektyvę kvietęs policininkas pasislinko atbulas, bet savo gin
klą tebespaudė, ir kodėl, kodėl su ja elgiamasi kaip su nusikaltėle? 
Jūs darote klaidą. Košmarišką, idiotišką klaidą! Džina instinktyviai 
stvėrė rankinę, tačiau Salazar kaipmat ją atėmė ir perdavė patruliui. 

– Ponia Rojal, rankas – ant kapoto. 
– Kodėl? Nesuprantu, kas... 
Detektyvė neleido baigti sakinio. Apsuko ją ir pastūmė link au

tomobilio. Džina neparkrito tik todėl, kad atsirėmė delnais į karštą 
variklio gaubto metalą. Tartum prisilietė prie viryklės degiklio, ta
čiau atšokti nedrįso. Jautė, kad svaigsta galva. Policininkai apsiriko. 
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Klaikiai apsiriko, bet po minutės neabejotinai atsiprašys, o ji malonės 
dovanoti dėl perdėto šiurkštumo, tada visi prajuks ir Džina jiems pa
siūlys šaltos arbatos... namie tikriausiai buvo likę citrininių sausainių, 
jei tik Melas jų nesuvalgė; vyrui be galo patiko citrininiai sausainiai... 

Ji sušvokštė, nes Salazar rankos abejingai nuslydo per tas kūno 
vietas, kurių pareigūnei nederėjo liesti. Džina mėgino spyriotis, bet 
detektyvė griežtu stumtelėjimu privertė ją aprimti. 

– Ponia Rojal! Neapsunkinkite savo padėties! Klausykite. Jūs 
areštuota. Turite teisę tylėti... 

– Ką? Čia mano namas! Automobilis įvažiavo į mano namą! 
Vaikai matė, kaip žeminama jų motina, incidentas vyko priešais 

abiejų akis. Konfliktą įdėmiai stebėjo kaimynai. Kai kurie griebėsi 
mobiliųjų. Ėmė fotografuoti. Filmuoti. Siaubingą teisių pažeidimą 
įkels į internetą ir leis pasauliui iš jos šaipytis, ir paskui niekam ne
rūpės, kad įvyko klaida, tiesa? Informacija internete lieka amžiams. 
Ji nuolat dėl to įspėdavo Lilę. 

Salazar tebeskelbė jos teises, kurių Džina šiuo momentu nesuge
bėjo įsisąmoninti; detektyvei kaustant rankas už nugaros, ji nebesi
priešino. Nė neįsivaizdavo, kaip pradėti gintis. 

Kai metaliniai antrankiai įkalino riešus, Džinai pasirodė, lyg 
per drėgną odą būtų pliaukštelėjęs ledinis delnas, ir ji sutelkė jėgas, 
bandydama nuslopinti galvą veriantį, keistą, šaižų ūžesį. Juto, kaip 
veidu ir kaklu žliaugia prakaitas, bet dabar tartum atsiribojo nuo 
aplinkos. Nutolo. Nieko panašaus nevyksta. Negali vykti. Paskambin-
siu Melui. Jis viską sutvarkys, o vėliau, atsiminę incidentą, mes skaniai 
pasijuoksime. Stačiai nesuvokiama, kaip įprastas jos gyvenimas per 
vieną dvi minutes virto... štai kuo. 

Breidis kliegė ir baudėsi išsiveržti į lauką, bet policininkas ne
leido jam pabėgti. Lilė iš pažiūros atrodė per daug apstulbusi ir 
nusigandusi, kad judėtų. Džina į juos atsigręžė ir prabilo stebėtinai 
santūriu tonu: 
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– Lile. Breidi. Nebijokite. Viskas bus gerai. Tiktai elkitės, kaip 
jums liepiama. Man nieko baisaus nenutiko. Kažkas padarė klaidą, 
ir tiek. Viskas bus gerai. – Salazar pirštai skausmingai sugniaužė jos 
žastą, ir Džina pakreipė galvą į detektyvę. – Prašau. Prašau... kad 
ir kuo mane kaltinate, aš čia niekuo dėta! Meldžiu, pasirūpinkite 
mano vaikais. 

– Būtinai, – netikėtai maloniai atsiliepė Salazar. – Bet jūs, Dži
na, privalote eiti su manimi. 

– Ar jūs... jūs galvojate, kad tai mano darbas? Kad visureigiu tren
kiausi į savo namą? Šito nedariau! Ir prie jokių svaigalų nesiliečiau, 
jei manote...  – ji nutilo, nes staiga išvydo vyriškį, kuris sėdėjo ant 
sulankstomų neštuvų prie greitosios pagalbos furgono, su deguonies 
kauke ant veido. Paramedikas valė žaizdą jo viršugalvyje, o netoli jų
dviejų stoviniavo policijos pareigūnas. – Ten jis? Vairuotojas? Jis girtas? 

– Taip, – patvirtino Salazar. – Dėl nelaimės kaltas grynas atsitik
tinumas, jei tik vairavimą išgėrus galima vadinti atsitiktinumu. Jis 
įkaušo bare per ankstyvas laimės valandas, tuomet sėdo už vairo, bet 
įvažiavo ne į tą gatvę – sakė ketinęs sugrįžti į greitkelį, – ir pasuko 
per dideliu greičiu. Kelionė baigėsi tuo, kad automobilio pirmagalis 
atsidūrė jūsų garaže. 

– Bet... – Džina galutinai susipainiojo. Jautėsi apimta pasibaisė
tino sąmyšio. – Bet jeigu jį sulaikėte, kodėl... 

– Ponia Rojal, ar kada nors užeinate į savo garažą? 
– Aš... ne. Vyras jį perdarė į dirbtuvę. Virtuvėn vedančias duris 

apstatėme spintelėmis, todėl Melas naudojasi šoninėmis. 
– Vadinasi, vartų nekilojate? Tenai mašinos nebepaliekate? 
– Ne, vyras išmontavo jų automatiką, tad patekti vidun galima 

tik pro šonines duris. Man, šiaip ar taip, jo nereikia, nes automo
biliams turime pastogę... klausykite, ką visa tai reiškia? Kas darosi? 

Salazar nužvelgė moterį. Nebepiktai, kone atsiprašydama. Kone. 
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– Kai ką jums parodysiu, ir man reikės jūsų paaiškinimo, supratote? 
Ji nusivedė Džiną kitapus užkardos, palydėjo šaligatviu, kurį 

skersai raižė juodos padangų žymės, per kiemą, išvagotą purvinų 
ratų vėžių, iki pat visureigio galo, šlykščiai styrančio iš plytų bei 
nuolaužų kaupo. Ant šios sienos turbūt kabojo Melvino įrankiai. 
Kai į akiratį papuolė kalkiniais gipso kartono trupinėliais nusėtas, 
perlenktas pjūklas, jos galvoje ėmė kirbėti vienintelė mintis: Jis la-
bai nusimins, nė nežinau, kaip teks Melui pranešti apie nuostolius. 
Vyras dievino savo dirbtuvę. Jam ji atstojo šventovę. 

Po kelių sekundžių Salazar tarė: 
– Noriu, kad paaiškintumėte, iš kur ji atsirado. 
Detektyvė bedė pirštu į priekį. 
Džina kilstelėjo akis, nukreipė jas palei visureigio variklio dangtį 

ir pamatė nuogą žmogaus dydžio lėlę, viduryje garažo kadaruojan
čią ant suktuvo troso kablio. Vieną keistą akimirką vos nenusijuokė 
iš vaizdo, kuris taip netiko prie aplinkos. Kaklą supo laido kilpa, 
rankos ir kojos buvo suglebusios, nukarusios, savo simetriškumu 
nė nesiderinančios su idealiomis lėlės galūnių proporcijomis, ji 
atrodė deformuota, neįprastai nublukusi... Ir kam prireikė dažyti 
veidą bjauria, tamsia juosvai violetine spalva, atlupti odos lopinius, 
sten gtis, kad akys būtų raudonos, apvalios, išsprogusios, o liežuvis 
kyšotų pro paburkusias lūpas... 

Kaip tik tada ją persmelkė šiurpinantis suvokimas. 
Čia ne lėlė. 
Džina nesusivaldė ir pratrūko spiegti, ir jai niekaip nepavyko 

nurimti.
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GVENA PROKTOR 
PO KETVERIŲ METŲ 
Daryklos ežeras, Tenesio valstija 

– Pradėkite. 
Giliai į plaučius įtraukiu oro, atsiduodančio sudegusiu paraku 

ir įsisenėjusiu prakaitu, užimu poziciją, susikaupiu ir paspaudžiu 
gaiduką. Stoviu tvirtai, kad pokštelėjus neprarasčiau pusiausvy
ros. Kai kuriuos žmones šūviai priverčia mirktelėti; paaiškėjo, 
kad aš taip nesielgiu. Mano reakciją lemia ne išlavinti įgūdžiai, 
tik biologinės savybės, bet dėl to jaučiuosi gebanti daug geriau 
kontroliuoti padėtį. Malonu, kad turiu tokį pranašumą. 

Masyvus, galingas 9,1 mm kalibro revolveris užriaumoja ir 
suspurda, pažįstamais virpuliais nutvilkydamas kūną, bet mano 
dėmesį prikaustęs ne griaudėjimas ar atatranka. Vien taikinys 
ugnies zonos gale. Jei dėl triukšmo blaškyčiausi, taikiklį jau būtų 
nukreipęs gausmas, kurį skleidžia šauliai  – vyrai, moterys, net 
keli paaugliai, stovintys kituose gardeliuose. Nepaliaujamas šūvių 
krioksmas prasiskverbia net pro garsus slopinančias storas ausi
nes ir primena nuožmiai siautėjančią, niekaip nenutrūkstančią 
audrą. 
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Išpleškinu visas kulkas, atlaužiu būgną, pašalinu tuščias tūteles 
ir nuleidžiu ginklą ant lentynos, kol kas neįstačiusi dėtuvės į vietą, 
atsukusi vamzdį į ugnies zoną. Tada nusiimu apsauginius akinius ir 
užsidedu savuosius. 

– Baigta. 
Už nugaros pasigirsta instruktoriaus raginimas: 
– Ženkite atgal. 
Kai įvykdau nurodymą, čiumpa mano revolverį, apžiūri ginklą, 

tuomet linkteli ir ranka kerta per jungiklį, kad pritrauktų taikinį. 
– Jūs pavyzdingai laikotės saugumo priemonių, – prabyla skar

džiu balsu, siekdamas nustelbti griausmą ir prasibrauti pro ausinių 
užtvarą. Jis pakimęs – rėkauja didžiąją dalį dienos. 

– Tikiuosi, kad šaudau neką prasčiau, – šūksniu atsiliepiu. 
Bet jau žinau, kad mano šūviai taiklūs. Matau atslenkantį, iki 

pusiaukelės nusigavusį popierinį taikinį. Skylės plazdena vien tik 
nedideliame raudoname apskritime. 

– Tiesiai į centrą, – instruktorius man parodo iškeltą nykštį. – 
Su patikrinimu susidorojote nepriekaištingai. Puikus darbas, panele 
Proktor. 

– Dėkui, kad padėjote taip lengvai jį įveikti. 
Kai vyriškis atšlyja, suteikdamas man erdvės, įstumiu būgną į jam 

skirtą ertmę, paslepiu revolverį krepšelyje ir trūkteliu užtrauktuką. 
Grąžinu į saugią vietą. 

– Jūsų rezultatus nusiųsime Valstijos saugumo departamentui, 
ir, manau, leidimą nešiotis ginklą gausite artimiausiu metu. 

Instruktorius  – jaunas vyras, kone plikai nusiskutęs plaukus, 
anksčiau tarnavęs kariuomenėje. Kalba romia ne itin aiškios kilmės 
tartimi, stokojančia raiškesnio tenesietiško melodingumo... spėju, 
kad gimęs ir augęs Džordžijoje. Malonių manierų, bent dešimčia 
metų jaunesnis už tuos, su kuriais galbūt eičiau į pasimatymą. Jei 
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apskritai į juos vaikščiočiau. Mandagus iki kaulų smegenų. Jam vi
suomet esu „panelė Proktor“. 

Šaudymo vadovas paspaudžia man ranką, atsakau šypsena. 
– Iki kito karto, Chavi. – Naudojuosi amžiaus ir lyties teikiama 

privilegija. Į jį kreipiuosi vardu. Pirmą mėnesį instruktorių vadinau 
„ponu Esparsa“, kol Chavis davė man švelnią pastabą. 

– Kitą kartą... – jam kažką pastebėjus, nerūpestingai ramiame 
veide staiga pasirodo budrumo išraiška. Žvilgsniu permeta šaulių 
rikiuotę ir užbaubia: – Nutraukti ugnį! Nutraukti ugnį! 

Sustingstu jausdama, kaip nuo adrenalino pliūpsnio dzingsi 
kiekvienas nervas, vertindama situaciją, bet riksmas nesusijęs su 
manimi. Tratenimas pamažu, nedarniai išblėsta, žmonės nuleidžia 
ginklus ir prispaudžia rankas prie šonų, o Chavis nuo manęs ati
tolsta per keturis gardelius. Prieina prie stambaus vyro, laikančio 
pusiau automatinį pistoletą. Liepia jį ištuštinti ir žengti į šalį. 

– Kas ne taip? – karingai atkerta žaliūkas. 
Vis dar įsitempusi kaip styga griebiu savo revolverio įdėklą ir 

pajudu durų link, bet slenku palengva. Sumoju, kad vyriškis, užuot 
vykdęs Chavio įsakymą, nutarė gintis. Sprendimas nevykęs. Ins
truktoriaus veidas suakmenėja, persimaino ir kūno kalba. 

– Ištuštinkite ginklą ir padėkite jį ant lentynos. Tuojau pat. 
– Kurių galų? Aš žinau, kaip elgtis! Šaudau daugybę metų! 
– Sere, mačiau, kaip užtaisytą pistoletą atstatėte į kitą žmogų. Su 

taisyklėmis esate susipažinęs. Vamzdžio žiotys privalo būti pasuk
tos tik į popierinį taikinį. Dabar nedelsdamas pašalinkite šovinius iš 
ginklo. Jei nepaklusite, paprašysiu jūsų apleisti šaudyklą ir iškviesiu 
policiją. Supratote? 

Besišypsantis, ramus Chavieras Esparsa staiga visiškai pasikeičia, 
ir griežtas jo nurodymas drioksteli patalpoje tartum garsinė granata. 
Pažeidėjas, grabaliodamas pistoletą, išpurto apkabą ir ją drauge su 
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ginklu bloškia ant lentynos. Pastebiu, kad vamzdis vis tiek nukreip
tas ne į ugnies zoną. 

Chavis prabyla aiškiai skambančiu, tyliu balsu: 
– Sere, juk prašiau pašalinti šovinius. 
– Taip ir padariau! 
– Traukitės. 
Žaliūkui spoksant Chavis paima pistoletą, iš lizdo išstumia pa

skutinį šovinį ir padeda jį greta apkabos. 
– Štai taip žmonės atsisveikina su gyvybe. Jei negalite išmokti 

tinkamai ištuštinti ginklo, rinkitės kitą šaudyklą. Jei nesugeba
te klausyti instruktoriaus paliepimų, rinkitės kitą šaudyklą. Nors 
žinot e, gal jūs eikite iš čia ir tikrai pasirinkite kitą šaudyklą. Ar 
suprantate, kad nepaisydamas saugumo taisyklių keliate pavojų 
tiek sau, tiek aplinkiniams? 

Vyriškio veidas įgauna nesveiką voties raudonio atspalvį, ir jis 
sugniaužia kumščius. 

Chavieras padeda ginklą lygiai taip pat, kaip jis gulėjo prieš aki
mirką, pakreipia į taikinį ir demonstratyviai apverčia. 

– Išmetimo anga turi būti viršuje, sere. 
Atšlijęs įsmeigia žvilgsnį vyrui į akis. Chavis vilki mėlynus polo 

marškinėlius ir mūvi džinsus, o šaulys apsirengęs maskuojamai
siais marškiniais ir užsitempęs senas uniformines kelnes, kurias įsi
gijo kariuomenės reikmenų parduotuvėje, tačiau aišku kaip dieną, 
kas iš jųdviejų atlikęs karo tarnybą. 

– Pone Getsai, šiandieną jums treniruočių gana. Niekuomet ne
šaudykite įpykęs. 

Gyvenime nesu regėjusi žmogaus, taip akivaizdžiai svyruojančio 
ties neapgalvoto smurto proveržio ir sunkaus širdies priepuolio riba. 
Prasižengėlio ranka virpčioja, tas veikėjas, be abejo, svarsto, kaip 
mikliai įstengtų nustverti ginklą, užtaisyti jį ir paleisti kulką. Ore 
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įsivyravus šleikščiam slogumui jaučiu, kaip mano pirštai lėtai atsega 
krepšelio užtrauktuką, ir sumetu, kad ruošdamasi šauti skaičiuoju 
žingsnius – kaip ir žaliūkas. Aš greita. Greitesnė už poną Getsą. 

Chavieras neginkluotas. 
Įtampa prasisklaido, vos tik vienas iš kitų sustingusių šaulių pa

eina pirmyn, įsiterpdamas tarp manęs ir įtūžusio vyrioko. Jis žemes
nis už Chavį ir raudonveidį tipą, gelsvais it smėlis plaukais, kuriuos 
praeityje turbūt kirpdavo labai trumpai  – dabar jie ataugę ir lyg 
vėduoklė dengia ausis. Atletiškai lieknas, ne raumeningas. Esu jį 
mačiusi apylinkėse, bet vardo nežinau. 

– Ei, ponuli, gal pristabdykime arklius, – žmogaus akcentas ne
panašus į Tenesio gyventojo, jis veikiau primena atvykėlį iš Vidurio 
Vakarų. Dudena atsipalaidavęs, bičiulišku tonu.  – Šaudyklos va
dovas viso labo atlieka savo darbą. Ir jis teisus. Jei iš ginklo plieksi 
įdūkęs, bala žino, kas gali nutikti. 

Nuostabu, kaip sparčiai blėsta Getso pyktis – tarytum kas nors 
būtų iškrapštęs į jį įspraustą kaištį ir leidęs emocijoms nutekėti. Vy
riškis porą sykių giliai įkvepia veidui iš dalies atgaunant normalią 
spalvą ir nerangiai pakinkuoja galva. 

– Prakeikimas, – sako. – Regis, buvau kiek per daug suirzęs. Tai 
nebepasikartos. 

Gelsvaplaukis taip pat linkteli ir grįžta į gardelį, nepaisydamas 
smalsių žvilgsnių. Patikrina savo pistoletą, nukreiptą tinkama lin
kme, į ugnies zoną. 

– Pone Getsai, pašnekėkime lauke, – Chavieras kalba mandagiai 
ir korektiškai, visgi Karlo bruožus vėl sudarko grimasa, ir aš matau, 
kaip jo smilkinyje ima pulsuoti kraujagyslė. 

Vyriškis jau žiojasi protestuoti, bet ūmai pajunta žvilgsnių naštą 
ir susigaudo, kad kiti šauliai jį stebi nebyliai lūkuriuodami. Todėl 
metasi atgal į savo vietą ir ima niršiai versti daiktus į krepšį. 
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– Valdžios ištroškęs sušiktas meksikoniūkštis, – burbteli ir nu
drožia išėjimo pusėn. 

Sulaikau kvapą, bet, durims užsitrenkus žaliūkui už nugaros, 
Chavis draugiškai paliečia mano petį. 

– Vaje, nelemtas avigalvis paklūsta baltajam vyrui, bet tik ne 
šaudyklos vadovui, – pratariu.

Neskaitant Chaviero, patalpoje susibūrę vien baltaodžiai. Nors 
tamsesnio gymio žmonių Tenesyje nestinga, pažvelgęs į tuos, kurie 
rikiuojasi prie šaudymo zonos, to niekada nepasakytum. 

– Karlas – mulkis, aš ir taip nenorėjau, kad jis čia lankytųsi. 
– Nesvarbu. Jam negalima taip bendrauti su jumis, – paprieš

tarauju, nes man knieti kumščiu vožti Karlui į dantis. Žinau, kad 
nieko gero nepeščiau. Bet vis tiek noriu. 

– Lai kalba ką tik nori. Gyvename laisvoje šalyje, ir tai vienas 
iš jos privalumų, – ramiai, maloniai atsiliepia instruktorius. – Bet, 
žinoma, jis pasekmių neišvengs. Gaus laišką, draudžiantį kelti koją 
į mūsų valdas. Ne dėl to, ką pareiškė, – tiesiog nemanau, kad Karlas 
geba atsakingai elgtis tarp kitų šaulių. Mes ne vien turime teisę, bet 
ir privalome varyti šalin grėsmingus, agresyvius žmones, – Chavio 
lūpas iškreipia šypsenėlė. Niūri ir šalta. – Jeigu vėliau jis užsigeis su 
manimi susitikti automobilių aikštelėje ir apsikeisti keliais žodžiais, 
tebūnie. Neprieštarauju. 

– Kas, jeigu atsives sugėrovų? 
– Bus smagu. 
– O kas tas vyrukas, įsikišęs į ginčą?  – krypteliu galva į gels

vaplaukį, jau užsidėjusį ausines. Man smalsu, mat jis skiriasi nuo 
įprastų šaudyklos gerbėjų, bent jau nuo tų, su kuriais būnu, kai pati 
čia užklystu. 

– Semas Keidas, – instruktorius gūžteli pečiais. – Normalus vy
ras. Naujokas. Keista, kad įsiterpė. Dauguma to nedarytų. 
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Atkišu ranką. Instruktorius ją paspaudžia. 
– Dėkui. Jūs puikiai vadovaujate šiai įstaigai. 
– Stengiuosi dėl visų, kurie čia ateina. Sėkmės. – Atsigręžęs į lau

kiančius žmones, jis vėl užrinka rikiuotės seržanto balsu: – Galite 
šaudyti! Ugnis! 

Kai sutrata ginklai ir pasipila kulkų kruša, smunku laukan. 
Gera nuotaika kiek prislopinta Chavio ir Karlo Getso kivirčo, bet 
kitapus durų, ant vagio kabindama ausines, vis tiek jaučiuosi ne
apsakomai pakylėta. Būsiu atestuota. Apie pažymėjimą mąsčiau 
labai ilgai, tik nedrąsiai, nes abejojau, ar derėtų savo vardą įrašyti 
į oficialius dokumentus. Nors ginklų turėjau visada, be leidimo 
juos nešiotis pavojinga. Bet dabar gyvenu pakankamai ramiai, 
kad surizikuočiau. 

Atrakinus automobilį, ima zirzti mano telefonas, ir praverdama 
bagažinę, kurioje ketinu padėti revolverį, vos neišleidžiu aparato iš 
rankos. 

– Alio? 
– Ponia Proktor? 
– Panelė Proktor,  – automatiškai pataisau, tuomet dirsteliu 

į ekraną ir patikrinu, kas skambina. Man tenka užgniaužti aima
ną. Numeris – mokyklos administracijos, ir jį, deja, jau esu labai 
gerai įsidėmėjusi. 

– Atleiskite, bet jūsų duktė Atlanta... 
– Pakliuvo į bėdą, – užbaigiu moters sakinį. – Vadinasi, šiandien 

antradienis. 
Pakeliu grindų plokštę, po kuria guli seifinė dėžė, ganėtinai er

dvi, kad joje tilptų ginklo krepšelis. Įmetu jį į saugyklą, užtrenkiu ją 
ir vėl užkloju kilimine danga. 

Su manimi susisiekusi moteriškė kimiai, priekaištingai sukrenkš
čia. Ir atsako kiek šaižesniu balsu: 


