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jautienos marmalas

Ketinu paprašyti tarnų, kad išblizgintų monetas. Noriu jas su-
dėti į kinų gamybos dubenį, kurį laikau ant tualetinio stalelio. 
Svarbu turėti švarius pinigus – ne naujus, bet gerai prižiūrėtus. 
Čia vienas mano bažnyčios priesakų. Toji bažnyčia man asme-
niškai nepriklauso; joje tiesiog lankomės su šeima. Tai Skaisčio-
sios Prigimties katedra – didžiulis gotikos stiliaus pastatas su 
varpais, bokštais ir paprastų žmonių statulomis, pasvirusiomis 
į priekį, tarsi rengtųsi šokti žemyn. Joje rengiamos ekskursijos, 
o kiekvieną pirmąjį spalio sekmadienį būna atvirų durų diena. 
Ateikite! Tik neimkite fotoaparato – blykstė gąsdina arklius, o 
tai sukelia siaubingą grėsmę man ir mano tėvams, nes kunigas 
mus primygtinai ragina klūpėti pirmoje eilėje. Ne taip seniai 
jis mums paskambino įkaušęs (kunigas – žinomas girtuoklis) 
ir pareiškė, kad mūsų veidai priartina jį prie Dievo. Jis nė kiek 
neperdeda – mes pasiutusiai gerai atrodome. Mano mamos pro-
filis puikuojasi ant naujųjų vienvėžio geležinkelio žetonų. NASA 
inžinieriai ruošiasi sukurti Mėnulio modulį, kurio forma bus 
identiška mano bei tėčio kaukolėms. Mūsų skruostikauliai tin-
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kami oreivystei, o smakrų duobutės tokios gilios, kad jose vienu 
metu lengvai tilptų veik trys tuzinai pieštukų. Jeigu kas paklaus-
tų, žmonės pasakytų, kad didžiausias mano privalumas – švy-
tinti oda, kuri tokia ir yra. Norėdamas naktį užmigti, akis turiu 
užsirišti kojine. Kai kam patinka mano akys ar nuostabūs žvil-
gantys dantys. Kai kam – mano tankūs plaukai ar įspūdinga po-
vyza. O jeigu paklaustumėte, pasakyčiau, kad išskirtinis mano 
bruožas yra gebėjimas priimti komplimentus.

Mūsų šeimynėlė tokia nuovoki, kad žmones galime perma-
tyti kiaurai. Tarsi jie būtų padaryti iš kieto permatomo plasti-
ko. Mes žinome, kaip jie atrodo nuogi. Mes matome apgailė-
tiną jų širdžių, sielų ir vidurių sąveiką. Pakanka išgirsti: „Kaip 
gyveni, bachūras?“ ir aš uoste užuodžiu to tipo pavydą. Jaučiu 
jo nervingą troškimą pelnyti mano palankumą. Šito jis siekia 
iki primityvumo įkyriu draugiškumu, nuo kurio mane vimdo. 
Iš tikrųjų, kaip gyveni? Tokie tipai nieko nežino apie mane ir 
mano gyvenimą. Manau, jūs suprantate, kad visas pasaulis pil-
nas tokių žmonių.

Pavyzdžiui, štai mūsų kunigas: drebančios rankos, bliz-
gantis odinis švarkelis. Šventasis tėvelis – paprastas it tabu-
retė. Jis nori, kad sėdėtume pirmoje eilėje, nes kitur trukdo-
me parapijiečiams. Šie nuolat gręžiojasi klauptuose norėdami 
pasigėrėti mūsų fiziniu ir dvasiniu grožiu. Tuos žmones žavi 
tokia mūsų veislė. Tikintieji pirmi trokšta pamatyti, kaip susi-
dorojame su savo lemtimi. Visur, kur tik einame, atsiduriame 
dėmesio centre.

– Tai jie! Žiūrėk, čia jų sūnus! Paliesk jį! Griebk už kakla-
raiščio! Už garbanų! Už bet ko!
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Kunigas vylėsi, kad ir jis susilauks šiek tiek dėmesio, jei sa-
kys pamokslą sėdėdamas raitas ant žirgo. Tačiau net kilpavirvė 
ir kinkinys nerimstančių obuolmušių nepadėjo įgyvendinti šios 
užmačios. Tačiau vien todėl, kad sėdėjome pirmoje eilėje, visa 
bendruomenė pagaliau žiūrėjo altoriaus link. Ir tai buvo žingsnis 
į priekį. Jeigu tai padėtų žmones priartinti prie Dievo, atsitūp-
tume ir ant vargonų. Arba prisirištume prie nerūdijančio plieno 
kryžiaus, kabančio virš altoriaus. Padarytume bet ką. Svarbiau-
sia mūsų pareiga – padėti žmonėms. Nekreipiant dėmesio į vi-
sus sunkumus. Miesto fondas vietos gyventojų iškyloms reng-
ti; kasmetis Galvos skausmo draugijos suvažiavimas; Veteranų 
ligoninės žirgų polo traumų skyrius – aukojame neapsakomai 
daug, bet apie tai garsiai nekalbame. Mūsų aukos anoniminės; 
antraip krūvos padėkos laiškų, išmargintų negrabia rašysena ir 
beviltiškomis gramatinėmis klaidomis, žeistų mūsų širdis. Pla-
čiai pasklistų kalbos apie mūsų grožį ir dosnumą. Nespėtume 
nė mirktelėti, o prie mūsų namų vartų įsikurtų stovykla, kurioje 
šurmuliuotų madų žurnalų leidėjai ir luoši vaikai, aštriais ra-
mentų galais draskantys kiemo pievelę. Nieko panašaus. Nesi-
tikėdami pagyrų darome viską, ką galime. Nemojuojame stovė-
dami ant pakylų ir nežygiuojame didžiąja pasipūtėlių alėja, nes 
taip tik atkreiptume į save dėmesį. Vis dėlto yra dykaduonių, 
kurie tik tą ir teveikia. Tačiau tai pigu ir kvaila. Vieną dieną jie 
skins savo paikybės vaisius. Jie trokšta kažko, apie ką net nenu-
tuokia. Tik mes pernelyg gerai žinome, kad šlovė pasiekiama 
atsisakius asmeninio gyvenimo. Jeigu garsiai džiaugsitės, tai tik 
padrąsinsite pagrobėjus, sėlinančius prabangesnių, žalumoje 
skendinčių namų link.
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Kai pagrobė mano seseris, tėtis suglamžė išpirkos reikalau-
jantį raštelį ir įmetė į amžinąją ugnį, degančią prie anglų ko-
lonisto mumijos mūsų vasarnamio Uosliūnuose valgomajame. 
Mes nepratę derėtis su nusikaltėliais. Retkarčiais pagalvojame 
apie mano seseris ir tikimės, kad jos puikiai laikosi. Bet daug 
apie tai nekalbame, nes tai reikštų, jog grobikai mus palaužė. 
Mano seserys iki šiol neatsirado. Tačiau kas žino? Galbūt vieną 
dieną jos grįš. Galbūt tuomet bus vyresnės ir jau turės savo šei-
mas. Likau vienintelis tėvų turto paveldėtojas. Ar mane kankina 
vienatvė? Kartais. Aš juk turiu motiną, tėvą ir dar, žinoma, tar-
nus. Keletas jų nepaprastai protingi, nepaisant išklypusių dantų 
ir išsilavinimo stygiaus. Na, kaip tik anądien buvau su Dankanu 
arklidėse, kai...

– Dėl Dievo meilės, – tarė mama, mediniu šaukštu maišy-
dama padažą vytintos jautienos marmalui. – Palik tą prakeik-
tą katę ramybėje, kol pati tavęs neapdraskiau. Užtenka to, kad 
apkaišei ją kaip pigią kekšę. Nurenk tuos skarmalus ir palik ją 
ramybėje, nes pabėgs kaip ir ankstesnioji.

Laisvąja ranka taisydamasis akinius, priminiau jai, kad pas-
kutiniąją mūsų katę partrenkė automobilis.

– Ji tyčia taip padarė, – pasakė mano mama. – Jai tai buvo 
vienintelė išeitis. Tu privertei taip pasielgti – tie paistalai apie pie-
tus su Kenedžiais, antrekotus su kauliukais arba dar koks šūdas, 
kurį malei tą dieną. Raminkis ir paleisk katę. Verčiau nubėgtum 
į kiemą ir atvestum seseris iš to griovio. Ir surask tėvą. Jeigu jis 
netyso po automobiliu, tada bus prie nuotėkų šulinio. Tegul visi 
neša savo subines prie stalo. Arba pietums galės graužti špygą.

Anaiptol nebuvome vargšai. Pasak tėvų, mums nieko ne-
trūko. Tačiau šio to stigo, kad galėčiau patenkinti savo porei-
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kius. Troškau namų, kuriuos juostų ne tvora, bet griovys su 
vandeniu. O kad ramiai užmigčiau, norėjau mūsų pavarde pa-
vadinto oro uosto.

– Tu snobas, – sakydavo mama. – Tave graužia kirminas. Aš 
užaugau tarp žmonių, panašių į tave. Ir žinai, ką? Negalėjau jų 
pakęsti. Visi nekentė.

Namas, automobiliai, atostogos – nesvarbu, kas. Man nie-
kada nepakako. Kažkada, kažkur įvyko siaubinga klaida. Man 
skirtas gyvenimas buvo visiškai nepriimtinas. Bet niekuomet 
nepraradau vilties, kad bet kurią akimirką gali apsireikšti mano 
tikroji šeima. Kažkuris jų balta pirštine aptemptu pirštu spuste-
lės durų skambučio mygtuką. „O, lorde Skeltasmakri! – sušuks 
jie ir džiūgaudami ims mėtyti cilindrus į orą. – Dėkui Dievui, 
pagaliau tave radome.“

– To nebus, – pasakė mama. – Patikėk, jeigu būčiau vogusi 
kūdikį, būčiau ėmusi tą, kuris nesuka man smegenų kaskart, 
kai ant sofos palieku striukę. Nežinau, kaip čia nutiko, tačiau 
tu išties mano vaikas. Jei tai tave labai liūdina, įsivaizduok, ką 
jaučiu aš.

Kol mama pirkdavo maisto produktus, slampinėdavau pa-
lei parduotuvę. Vyliausi, jog kokia nors turtuolių porelė įsigrūs 
mane į automobilio bagažinę. Pakankinę porą valandų sužino-
tų, kad neprastai valdau lygintuvą, atrištų pančius ir pamiltų 
mane kaip savo vaiką.

– Tai niekas nesusidomėjo? – klausdavo mama stumdama 
parduotuvės vežimėlį automobilių stovėjimo aikštelės link.

– Gal pažįsti kokių bevaikių porų? – klausdavau. – Tokių, 
kurios turėtų baseiną ar nuosavą lėktuvą.

– Jei pažinočiau, tau pirmajam pasakyčiau.
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Mano nepasitenkinimas sustiprėdavo kaskart, kai gimdavo 
vis nauja sesuo.

– Tai kiek vaikų jūsų šeimoje? – klausdavo mokytojai. – Ar 
tiesa, kad jūs katalikai?

Atrodė, jog mano mama laukdavosi per kiekvienas Kalėdas. 
Vonios kambarys nuolat skendėjo nešvariuose vystykluose. Kū-
dikiai amžinai ropodavo mano kambarin ir kėsindavosi išvarty-
ti jūrų kriauklių bei vyno butelių kolekcijas.

Tuo metu neturėjau žalio supratimo, iš kur atsiranda vaikai. 
Tačiau nugirdęs kaimynų pokalbius supratau, kad dėl gausios 
šeimos kažkuo kalta mūsų nesivaldanti mama. Ji buvo kalta dėl 
to, kad negalėjome įsigyti vasarnamio su stoglangiais ir teniso 
aikštele uolų papėdėje. Ji mieliau perėjo vienas už kitą bjaures-
nius vaikus nei stengėsi pagerinti savo padėtį visuomenėje.

Tik tuomet, kai mama paskelbė besilaukianti šeštojo, suvo-
kiau, kaip viskas sudėtinga. Vieną popietę užtikau ją verkiančią 
miegamajame.

– Ar tau liūdna, kad dar neišsiurbei pusrūsio? – paklau-
siau. – Jeigu nori, aš galiu išsiurbti.

– Žinau, kad gali, – atsakė mama. – Smagu, kad nori padėti. 
Ne, man liūdna, nes vėl laukiuosi, po velnių! Bet šitas bus pa-
skutinis, prisiekiu. Pagimdžiusi liepsiu daktarui užrišti manąjį 
vamzdį ir sulituoti mazgą. Tik šitaip žinosiu, kad tai niekad dau-
giau nebenutiks.

Net nenutuokiau, apie ką ji kalba – vamzdis, mazgas, litavi-
mas – tačiau vis tiek linktelėjau galvą. Tarsi mudu būtume suda-
rę slaptą sutartį, kurią vėliau patvirtins teisininkai.

– Šįkart dar galiu gimdyti, bet man prireiks tavo pagalbos.
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Nusiminusi mama jausmingai teberaudojo. Tačiau manęs 
tai neerzino ir negąsdino. Žiūrėdamas į jos grakščias, veidą sle-
piančias rankas, supratau, kad mamai reikia kažko daugiau nei 
savanorio tarno. Taip! Aš sutinku juo būti. Klausytoju, finansų 
patarėju, net draugu. Prisiekiu prisiimti visas šias bei kitas įma-
nomas pareigas mainais į dvidešimt dolerių ir raštišką laidavi-
mą, kad amžiams turėsiu atskirą miegamąjį. Štai koks atsidavęs 
aš buvau! Įvertinusi šio sandorio naudą mama nusišluostė aša-
ras ir nuėjo ieškoti piniginės.


