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1. 
Ryte ateina labiausiai nušvitusioji. Nušvintama etapais, 
ir ji, jos pačios manymu, pasiekusi priešpaskutinį. Šį 
etapą galima apibūdinti vienu japonų kalbos žodžiu. Jis 
reiškia „juodų dažų kibiras“.

Kurį laiką renku knygas amžinajam adjunktui. Jis vie-
nuolika metų rašo disertaciją. Duodu jam šūsnį švaraus 
popieriaus lapų. Spaustukų ir rašiklių. Rašo apie filoso-
fą, kurio nesu girdėjusi. Pasak jo, filosofas nežymus, bet 
pasitarnavęs. Nežymus, bet pasitarnavęs!

Vakar vakare jo žmona ant šaldytuvo paliko popiergalį.  
Ar tai, kuo dabar užsiimi, duoda pajamų? – klausė.

Vyras nušiurusia eilute nenori, kad baudos jam būtų su-
mažintos. Jam malonu paaukoti mūsų įstaigai. Po pietų 
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užsuka blondinė nukramtytais nagais ir išeina tualetinio 
popieriaus prigrūsta rankine.

Ginčiju vakcinacijos teoriją ir dar vieną – apie vėlyvąjį ka-
pitalizmą.

– Ar jums kartais nesinori vėl būti trisdešimties? – 
klausia vienišius inžinierius.

– Ne, niekad, – atsakau.
Pasakau jam tą seną anekdotą apie grįžimą atgal.

„Keliautojų laiku neaptarnaujame“.
Keliautojas laiku įžengia į barą.

Pakeliui namo prieinu prie ponios, prekiaujančios vėjo 
malūnėliais. Kartais jų nusiperka gerokai apsinešę stu-
dentai.

– Šiandien nieko nepardaviau, – guodžiasi ji man.
Išrenku vieną Eliui. Jis mėlynas ir baltas, bet pučiant 

vėjui spalvos susilieja ir tampa žydras. Nepamiršk palikti 
smulkių, primenu sau.

Maisto krautuvėlėje Mohanas duoda jų visą saują. Pasi-
grožiu nauja jo kate, bet jis sako, kad ji ką tik užklydo. 
Visgi pasiliks, nes žmona nustojo jį mylėti.

– Norėčiau, kad būtum tikra psichoterapeutė, – sako 
man vyras. – Tada būtume turtingi.

•   •   •
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Henris vėluoja. O juk aš išsikviečiau taksi, kad nevėluo-
čiau pati. Galų gale pastebiu jį, kiaurai permerktą. Be 
palto, be skėčio. Stabtelėjęs prie kampo duoda smulkių 
moteriai, užsimetusiai šiukšlių maišą vietoj pončo.

Brolis kartą sakė, kad pasiilgsta narkotikų, mat jie už-
čiaupia jį kviečiantį pasaulį. Suprantama, atsakiau. Bu-
vome prekybos centre. Mus supantys daiktai stengėsi at-
skleisti savo tikrąją prigimtį. Vis dėlto jų spindesys buvo 
blankus – dar blankesnis už klaikią muziką.

Stengiuosi kuo greičiau sušildyti jį sriuba, kava. Ma-
nau, jis atrodo gerai. Akys skaidrios. Padavėja paruošia 
dar vieną kavinuką, flirtuoja su juo. Žmonės stabdydavo 
mano motiną gatvėje. Koks nuostolis, sakydavo. Šitokios 
blakstienos – berniukui!

Ką tik atnešė daugiau duonos. Kol brolis pasakoja apie 
narkomanų anonimų susirinkimą, suvalgau tris riekeles. 
Viena moteris atsistoja ir ima rėkauti kažką apie antide-
presantus. Jai labiausiai neramu dėl to, kad žmonės mėto 
vaistus kur pakliūva. Ištyrus miesto kanalizacijos kirmi-
nus paaiškėjo, kad juose didžiulė paksilio ir prozako kon-
centracija.

Prisilesę šių kirminų, paukščiai lieka arčiau gimtojo liz-
do, suka sudėtingesnius lizdus, bet, regis, neturi didelio 
noro poruotis. 
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– Bet ar jie laimingesni? – klausiu brolio. – Ar jie per 
dieną vidutiniškai nuveikia daugiau?

•   •   •

Mūsų miegamojo langas atviras. Persisvėręs ir ištempęs 
kaklą gali matyti mėnulį. Graikai manė, kad tai vieninte-
lis į Žemę panašus dangaus kūnas. Jame būta augalų ir 
gyvūnų, penkiolika kartų didesnių už mūsiškius.

Įeina sūnus – nori kažką parodyti. Panašu į kramtomosios 
gumos pakelį, bet iš tiesų tai žaisliukas. Bandant paimti 
gumos gabalėlį metalinė spyruoklė prispaudžia pirštą. 

– Skauda labiau, nei galėtum pamanyti, – įspėja mane.

Ai.

Sakau jam – pažiūrėk pro langą. 
– Jaunatis, – sako Elis. 
Numanau, kad apie mėnulį jau žino daugiau, negu 

kada sužinos. Senojoje mokykloje jis išmoko dainelę, pa-
dedančią įsiminti visas Mėnulio fazes. Retkarčiais padai-
nuoja mums per vakarienę, bet tik jei neverčiame.

Manyčiau, mėnuliui viskas bus gerai. Niekas nesuka gal-
vos dėl mėnulio.

•   •   •
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Šį rytą prie mokyklos durų laukia moteris su megafonu. 
Įspėja tėvus neiti vidun ir tiesiog palikti vaikus čia, už 
raudonos linijos.

– Svarbiausia – saugumas! – šaukia. – Svarbiausia – 
saugumas! 

Visgi kartais Elis apsiverkia paliktas toje triukšmingoje, 
besigrūdančioje minioje. Jam nepatinka, kad turi vaikš-
čioti per tą didžiulę valgyklą nuo vieno krašto iki kito. 
Sykį sustingo vidury, kol kažkuri padėjėja griebė jį už al-
kūnės ir stumtelėjo į reikiamą kampą.

Tad ir šiandien gelbėjamės bėgdami pro padėjėją į Eliui 
skirtą rinkimosi vietą. Prie stalo laukia jo draugas, at-
sinešęs gyvūnų formos krekerių, tad pasišalinu iš ten 
neapsiašarojusi, tačiau moteris su megafonu spėja man 
surikti:

– Tėvams negalima! Tėvai negali lydėti vaikų!

Dievulėliau, ji dievina tą megafoną. Tos gaidelės jos bal-
se, rodos, perveria mane kiaurai, bet štai aš vėl gatvėje ir 
liepiu sau apie tai nebegalvoti.

Man negalima galvoti, kokia didelė ši mokykla ar koks 
nedidelis jis. Šią klaidą jau ne kartą esu padariusi palik-
dama jį čia. Turėčiau būti prie to pripratusi, bet retkar-
čiais mane vis tiek dar nukrečia šiurpas.

•   •   •
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Visą dieną eina ir eina kvaištelėję profesoriai. Prisiekiu –  
etatiniai yra trenkčiausi. Jie lenda prieš kitus eilėje sto-
vinčius žmones, kad išduočiau knygą arba norėdami 
pateikti užsakymų sąrašą. Tyrimais įrodyta, kad 94 pro-
centai koledžų profesorių įsitikinę, jog jiems tenkančio 
darbo krūvis viršija normą.

Kitą dieną gavome rekomendacijas. Patarimai, kaip tvar-
kytis su problemiškais nuolatiniais lankytojais. Profesoriai 
jame neminimi. Rekomendacijose nurodytos šios kate-
gorijos:

Smardieji
Niūniuojantieji
Kikenantieji
Braukantieji knygas
Aptaškantieji knygas
Kovingieji
Plepiai
Vienišiai
Kosintieji

O kuriai kategorijai priskirti garbaus amžiaus džentel-
meną, kaskart prašantį pasakyti jo elektroninio pašto pa-
skyros slaptažodį? Mėginu jam paaiškinti, kad to niekaip 
negaliu žinoti, kad slaptažodį žino tik jis pats, bet senu-
kas tiesiog pasipiktinęs purto galvą, lyg norėtų pasakyti: 
„Čia tikrai informacijos stalas?“
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•   •   •

Autobusų stotelėje kabo plakatas su Silvijos nuotrauka. Pra-
nešama, kad ji sakys kalbą studentų miestelyje. Prieš dau-
gybę metų, būdama paskutinio kurso studentė, mokiausi 
pas ją, bet mokslus mečiau. Ji kartais užsukdavo patikrinti, 
ar aš ir toliau ketinu švaistyti savo talentą. Atsakymas kas-
kart būdavo „taip“. Galų gale ji užtarė mane, kam reikia, kad 
gaučiau šį darbą, nors ir neturiu reikiamos kvalifikacijos.

Pakeliui namo klausausi naujos jos tinklalaidės. Ši laida 
vadinasi „Centras neatlaikys“. Galėtų taip vadintis visos. 
Didėjantį siaubą beveik atsveria Silvijos balsas. Jis veikia 
raminamai net tada, kai ji kalba apie nematomus link 
mūsų šuoliuojančius raitelius.

Galima atpažinti pakilimų ir nuosmukių požymius, tačiau mūsų 
pramoninė civilizacija tokia didžiulė, tokia visa apimanti...

Pažvelgiu pro langą. Kažkas tolumoje šlubuoja medžių 
link.

•   •   •

Durys atsilapoja ir Elis puola man į glėbį. Padedu jam 
nuo rankų nusilupti kaučiukinius klijus, o tada jis grįžta 
prie žaidimo. To, kurį mėgsta visi. Anot mano vyro, tai 
trimatis procedūromis sukurtas pasaulis. Edukacinis.
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Smagu žiūrėti, kaip jie žaidžia. Blokas po bloko stato 
pastatus, o tada pripildo patalpas mineralų, kuriuos iš-
kasė pačių pasigamintais kirtikliais. Jie nuima derlių ža-
liuose laukuose ir augina viščiukus maistui. 

– Nugalabijau viščiuką! – šaukia Elis.
– Jau beveik naktis, – sako jam Benas.

Pašto dėžutėje – sąskaitos ir prekybos centro skrajutės. 
Taip pat žurnalas, skirtas buvusiam nuomininkui. Vir-
šelis vilioja patarimais, kaip padėti žmonėms, kenčian-
tiems nuo depresijos.

Ką sakyti...

Užjaučiu, kad tu taip kenti. Būsiu su tavimi. Pasirūpinsiu sa-
vimi pats, kad tau nereikėtų nerimauti, jog tavo skausmas gali 
pakenkti man.

Ko nesakyti...

Ar bandei gerti ramunėlių arbatą?

•   •   •

Šį kartą leidžiu broliui išrinkti filmą, tačiau siužetas toks 
kvailas, kad vos galiu žiūrėti. Visuose jam patinkančiuose 
filmuose, regis, tuoj ištiks baisi katastrofa ir ją tegali sustab-
dyti vienintelis žmogus, iš kurio mažiausiai to tikėtumeisi.



17

Paskui vaikštome parke. Jis susipažino su potencialia 
mergina, tačiau nemano, kad jiems išdegs. Jie pernelyg 
skirtingi. Po kurio laiko suvokiu, kad jie dar net nebuvo 
nuėję į pasimatymą.

– Juk nenorėtum susitikinėti su panašia į tave mergi-
na? – klausiu.

Henris juokiasi.
– Gink Dieve, ne.

Pirmojoje mano išklausytoje paskaitoje Silvija pasakojo 
apie asortatyvųjį poravimąsi. Tai yra kai susitikinėja pa-
našūs žmonės – pavyzdžiui, depresyvus su depresyviu. 
Pasak jos, asortatyviojo poravimosi problema ta, kad su-
sitikinėjant su tokiu pačiu tvyro tobulos sutapties jaus-
mas. Lyg būtum radęs spynai tinkantį ir duris atrakinan-
tį raktą. Tik klausimas, ar už durų tikrai tas kambarys, 
kuriame norėtum praleisti savo gyvenimą...

Taigi pasakoju broliui, kaip Benas ir aš pastebime skir-
tingus dalykus. Pavyzdžiui, kartą grįžusi namo radau jį 
džiūgaujantį dėl to, kad „pagaliau juos nuėmė“. 

– Ką nuėmė? – pasiteiravau, ir jis paaiškino, kad pas-
tolių, trejus metus dengusių mūsų namo fasadą, paga-
liau nebėra. 

O kai praėjusią savaitę pasakojau jam apie vaikiną iš 
5C buto, jis paklausė: 

– Pala, koks narkotikų prekeivis?

•   •   •
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Man grįžus namo kalytė užsimano ledo kubelio. Duodu 
jai vieną, bet ji toliau barškindama stumdo dubenėlį po 
virtuvę.

– Kaip praėjo diena? – klausiu Beno.
Jis gūžteli pečiais.
– Daugiausia programavau, šiek tiek skalbiau.

Ant stalo guli milžiniška sulankstytų skalbinių krūva. 
Pastebiu mėgstamiausius marškinėlius – jie ne tokie sle-
giantys. Nuėjusi į miegamąjį persirengiu. Tampu visai 
kitu žmogumi.

Trečią santuokos dieną karalienė Viktorija parašė: Bran-
gusis Albertas, norėdamas mane pamaloninti, užsimovė maną-
sias kojines. Nuėjusi žiūrėjau, kaip skutasi, – tikras malonumas 
akims...

Paskambina motina, kalba apie šviesą, vyną ir gyvąją 
duoną.

•   •   •

Septynios ryto, o Elis žaidžia su kalyte „atnešk daiktą“. 
Atimu apseilėtą varlę ir padedu ant šaldytuvo. 

– Turim eiti! Nepamiršk kuprinės! – įspėju.
Padėjusi ant letenų galvą, kalytė atsargiai stebi mane. 

Šiurkščiai perbraukiu Eliui per plaukus šukomis. Jis su-
siraukia ir sprunka nuo manęs.
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– Turim eiti! Aukis! – rėkiu.
Galų gale išeiname pro duris.

Ponia Kovinski pradeda aiškinti kažką apie liftus, tačiau 
mes pralekiame pro ją. Dešimt kvartalų. Einu per greitai, 
tempiuosi Elį kartu. Žinau, žinau, taip nedera, bet jei at-
vesiu jį per vėlai, teks laukti ilgoje eilėje.

Prieš finišą spurtuojame per žaidimų aikštelę ir pasiro-
dome kaip tik laiku. Dūstu, prakaituoju, esu nusiminusi. 
Bučiuoju Elį į galvelę, mėgindama išpirkti kaltę dėl tokio 
skubėjimo. Kodėl nesusilaukiau daugiau vaikų, kad turė-
čiau daugiau galimybių?

Tos kitos motinos išmintingesnės – pagimdžiusios vieną 
vaiką nesustojo. Būriuojasi štai už tvoros. Regis, kalbasi 
urdu kalba. Viena šypteli man, mosteliu jai atsakydama.

Kaip aš atrodau jos akimis? Susimąstau apie savo nuo-
bodžiai pilką aprangą ir prašmatnius akinius. Praėjusią 
savaitę ji mokyklos loterijai paaukojo maišą šilkinio au-
dinio – raudono, siuvinėto aukso siūlais. Elis nori laimėti 
ir iš jo pasisiūti apsiaustą. Žinau, kaip rašomas jos var-
das, bet ištarti nemoku.

•   •   •


