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Pietų pertrauka „Frankenbergo“ universalinės par-
duotuvės valgykloje buvo pačiame įkarštyje.

Prie ilgų stalų nebeliko nė vienos laisvos vietelės, o žmonės 
vis plūdo, užtverdami kelią prie medinio kasos prekystalio. 
Jau gavusieji padėklus su maistu vaikštinėjo tarp stalų, veltui 
ieškodami, kur galėtų įsisprausti, ar tykodami baigiančiųjų 
valgyti. Indų barškesys, kėdžių bildesys, balsai, kojų trepe-
nimas ir turniketų žvangėjimas patalpoje plikomis sienomis 
priminė didžiulės mašinos keliamą triukšmą.

Tereza nervingai valgė, įbedusi žvilgsnį į bukletą „Sveiki 
atvykę į „Frankenbergą“, atremtą į cukrinę. Nors spėjo per-
skaityti šį ploną leidinuką dar praėjusią savaitę, pačią pirmąją 
mokymų naujokams dieną, daugiau neturėjo jokios knygos, 
o pilnoje darbuotojų valgykloje jautė būtinybę sutelkti į ką 
nors dėmesį. Todėl vėl nagrinėjo skirsnį apie atostogų len-
gvatas: trys savaitės mokamo poilsio darbuotojams, kurie 
išdirbo universalinėje penkiolika metų. Skaitė ir žiaumojo pa-
grindinį dienos patiekalą – pilkšvą rostbifą su bulvių koše, 
apipilta rusvu padažu, ir žaliaisiais žirneliais, prie kurio dar 
priklausė mažas indelis krienų, mėgindama įsivaizduoti, ką 
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reiškia išdirbti penkiolika metų „Frankenberge“, bet niekaip 
neįstengė. O bukletas skelbė, kad išdirbusiems dvidešimt pri-
klauso mėnuo mokamų atostogų. Universalinė taip pat siūlė 
savo darbuotojams pensionus vasaros ir žiemos poilsiui. „Be-
trūksta tik bažnyčios ir gimdymo namų“, – pamanė Tereza. 
Tvarka šioje organizacijoje labai priminė kalėjimą ir ji net išsi-
gando suvokusi, kad tapo jos dalimi.

Mikliai pervertusi puslapį išvydo didžiulę juodą antraštę 
per visą atvartą: „Ar tu priklausai „Frankenbergui“?“

Tereza nukreipė akis į langus tolimajame valgyklos gale ir 
pamėgino galvoti apie ką nors kita. Apie norvegišką juodų ir 
raudonų raštų megztinį, kurį matė parduotuvėje „Saks“ ir ga-
lėtų nupirkti Ričardui dovanų Kalėdoms, jeigu nepavyktų ap-
tikti dar gražesnės piniginės nei matyta už dvidešimt dolerių. 
Apie galimybę kitą sekmadienį nukakti su Kelių šeimynėle į 
Vest Pointą pasižiūrėti ledo ritulio varžybų. Didžiulis kvadra-
tinis langas kitoje patalpos pusėje priminė abstraktų paveikslą. 
Pala, pala... kaipgi to dailininko pavardė? A taip, Mondrianas. 
Maža orlaidė viename kampe buvo atverta tiesiai į balzganą 
dangų. Tik nesimatė nė vieno praskrendančio paukščio. Ko-
kios dekoracijos tiktų pjesei, kurios veiksmas vyksta universa-
linėje parduotuvėje? Ši mintis vėl sugrąžino Terezą į realybę.

„Bet tavo padėtis visiškai kitokia, Tere, – neseniai paguodė ją 
Ričardas. – Juk tau būdingas nepalaužiamas tikėjimas, kad po 
kelių savaičių išeisi iš tos parduotuvės, o kiti liks.“ Dar jis pa-
sakė, kad ji galėtų atsidurti Prancūzijoje ateinančią vasarą. Būtų 
gerai. Ričardas nori, kad juodu važiuotų kartu ir, tiesą sakant, 
jiems niekas negali sutrukdyti. O Ričardo bičiulis Filas Makel-
rojus parašė jam, jog kitą mėnesį galės parūpinti jai darbo teatre. 



PATRICIA HIGHSMITH

8

Tereza dar nė karto nebuvo su juo susitikusi, tačiau jau ne itin 
tikėjo, kad jam pavyks ištesėti pažadą. Juk ji pati nuo pat rugsėjo 
naršė Niujorką ieškodama darbo, keletą sykių nuleido rankas 
ir vėl pradėjo iš naujo, bet taip nieko ir nesurado. O ir kas gi ga-
lėtų teatrinio sezono viduryje priimti naujokę scenografę, kuriai 
net ir toks apibūdinimas per skambus? Nelabai ji tikėjo ir tuo, 
kad ateinančią vasarą nukeliaus į Europą su Ričardu, lankysis 
gatvės kavinukėse, klajos po Arlį ieškodama vietų, kurias savo 
drobėse įamžino Vincentas van Gogas, svarstys, kokiame dar 
miestelyje vertėtų apsistoti, kad galėtų tapyti. Keletą pastarųjų 
dienų, kai pradėjo dirbti universalinėje parduotuvėje, viltis visa 
tai patirti atrodė vis mažiau tikėtina.

Tereza žinojo, kas ją labiausiai slegia šioje vietoje. Bet nė ne-
ketino mėginti aiškinti Ričardui. Tiesiog darbas universalinėje 
dar labiau užaštrino problemas, kurios kėlė jai nerimą, kiek 
save prisiminė. Betiksliai veiksmai ir beprasmiška nuobodi 
rutina trukdė daryti tai, ką norėtų ir galėtų, visa ta sudėtinga 
tvarka – pinigų maišeliai, drabužinių tikrinimas, pasižymė-
jimas atėjus į darbą ir išeinant iš jo – neleido žmonėms dirbti 
išties našiai, susidarė įspūdis, kad kiekvienas triūsia skyrium 
nuo visų kitų, gyvena visiškai iškreiptoje realybėje, kur tokie 
dalykai kaip prasmė, bendravimas, meilė ir panašiai, suda-
rantys kiekvieno žmogaus gyvenimo pagrindą, čia tiesiog ne-
įsivaizduojami. Tai priminė Terezai pokalbius prie staliukų ir 
ant sofų su žmonėmis, nuo kurių lūpų nusprūsdavo nykūs 
žodžiai apie nereikšmingus dalykus, visiškai nesuvirpinantys 
sielos stygų. O jeigu ir pamėgindavai įpūsti gyvasties kibirkštį, 
nuolat kaukių dengiami pašnekovų veidai skatindavo meste-
lėti tokią tobulą banalybę, kad niekam nė neateidavo į galvą, 
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jog tai galėtų būti reikšminga. Diena iš dienos vis tie patys 
veidai darbo vietoje, veidai žmonių, su kuriais, regis, reikėtų 
kalbėtis, bet niekada nepavyksta ar nėra galimybės paben-
drauti. Kitokie veidai nei atsitiktinio autobuse sutikto bendra-
keleivio, su kuriuo persimeti žodžiu kitu, nors matai jį pirmą 
ir paskutinį kartą gyvenime.

Kasryt stovėdama eilėje universalinės parduotuvės pus-
rūsyje, kad pasižymėtų atėjusi į darbą, Tereza mašinaliai 
bandydavo suskirstyti darbuotojus į nuolatinius ir laikinus, 
mintydama apie tai, kokie vėjai čia atpūtė ją pačią. Žinoma, 
ji atėjo pati pagal reklaminį skelbimą, bet tai niekaip nepaaiš-
kino tokio likimo posūkio, kai, užuot dirbusi scenografe teatre, 
atsidūrė čia. Jos gyvenimas be galo permainingas. Ir sulaukus 
devyniolikos tai kėlė nerimą.

„Atmink, tu turi išmokti pasitikėti žmonėmis, Tereza“, – 
dažnai kartodavo sesuo Alicija.

Ir dažnai, labai dažnai, Tereza stengdavosi vadovautis šiuo 
patarimu.

– Sesuo Alicija, – sukuždėjo ji, stengdamasi raiškiai ištarti 
kiekvieną skiemenį, nes tai veikė raminamai.

Paskui vėl paėmė šakutę ir ėmė valgyti, nes prie jos artinosi 
indus nurenkantis darbuotojas.

Terezai prieš akis iškilo prakaulus sesers Alicijos veidas, 
kurio atspalvis priminė rausvą kvarcą, kai jį nušviečia saulė, 
ir iškrakmolytas mėlynas abitas, dailiai apgulantis iškilią krū-
tinę. Štai ji aukšta ir prakauli išnyra iš už koridoriaus kampo, 
antai žingsniuoja tarp baltai dažytų valgomojo stalų. Atmin-
tyje sesuo Alicija šmėžuoja dar begalėje įvairiausių vietų, mels-
vomis akelėmis visada susiranda Terezą tarp kitų mergaičių, 
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neabejotinai išskiria iš jų tarpo, nors plonos rausvos lūpos, 
kaip paprastai, lieka griežtai sučiauptos. Štai sesuo Alicija 
tiesia jai megztas žalias pirštinaites, suvyniotas į ploną šiugž-
dantį popierių, veide nematyti nė pėdsako šypsenos, papras-
čiausiai paduoda, nepratarusi nė žodžio, aštunto gimtadienio 
proga. O štai taip pat griežtai žvelgdama sako Terezai, kad 
ji privalo išlaikyti matematikos egzaminą. Daugiau niekam 
nerūpėjo, susidoros ji su užduotimis ar ne. Tereza dar ilgai 
saugojo tas žalias pirštinaites mokyklinės spintelės dugne, 
nors sesuo Alicija jau seniausiai spėjo išvažiuoti į Kaliforniją. 
Baltas šiugždantis popierius prarado glotnumą ir susilamdė 
nelyginant senovinis pergamentas, o Tereza vis dar brangino 
pirštinaites ir nemūvėjo jų. Kol galiausiai jos tapo per mažos.

Kažkas stumtelėjo cukrinę ir į ją atremtas bukletas šlepte-
lėjo ant stalo.

Tereza pastebėjo priešingoje stalo pusėje putlias senstelė-
jusios moters rankas: jos pamaišė kavą, perlaužė bandelę ir, 
virpėdamos iš nekantrumo, godžiai padažė į rusvą padažą 
tokioje pat kaip Terezos lėkštėje. Nepažįstamosios rankų 
oda šerpetojo, tarp krumplių bolavo purvas, bet ant dešinės 
rankos blizgėjo įsidėmėtinas ažūrinis sidabrinis žiedas su 
skaisčiai žalia akimi, o ant kairės auksinis vestuvinis. Nagų 
kampučiuose raudonavo lako pėdsakai. Tereza stebėjo, kaip 
ranka pakėlė prie burnos pilną šakutę žirnelių, ir pamanė, 
kad nė nereikia nukreipti akių į veidą, nes ir taip žino, kaip 
jis atrodo. Yra lygiai toks pat kaip visų penkiasdešimtmečių 
„Frankenbergo“ darbuotojų: iškankintas nuolatinio nuovargio 
ir nerimo, akinių iškreiptomis (arba pernelyg didelėmis, arba 
pernelyg mažomis) akimis, nelygiai užteptais skaistalais ant 
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skruostų, kuriais vis tiek nepaslėpsi papilkėjusios odos. Taip, 
į veidą galėjai nė nežiūrėti.

– Esi naujokė, ar ne? – nustelbė aplinkinį triukšmą skardus 
ir net beveik malonus balsas.

– Taip, – patvirtino Tereza, vis dėlto pakėlusi akis.
Išsyk prisiminė šį veidą. Jį ženklinantis nuovargis anąkart 

paskatino ją pradėti stebėti ir kitų bendradarbių veidus. Mo-
teris krito Terezai į akis vieną vakarą, maždaug pusę septynių, 
kai parduotuvė buvo ištuštėjusi: ji iš lėto leidosi marmuriniais 
laiptais, sunkiai remdamasi ranka į plačius turėklus, kad bent 
kiek palengvintų naštą, tenkančią sopančioms kojoms. „Ji ne 
ligonė ir ne išmaldos prašanti vargeta, tiesiog darbuotoja“, – 
tąkart priminė sau Tereza.

– Tai kaip sekasi? Susidoroji? – pasidomėjo pašnekovė ir 
nusišypsojo.

Aplink akis ir burną susimetė klaikios raukšlės, bet pačios 
akys gyvai sublizgo ir netgi bylojo apie susidomėjimą.

– Kaip sekasi? Susidoroji? – pakartojo klausimą moteris, 
nes aplinkui gaudė balsai ir žvangėjo lėkštės.

Tereza apsilaižė lūpas.
– Taip, dėkoju.
– Ar tau čia patinka?
Mergina linktelėjo.
– Baigėte? – karingai pasidomėjo vaikinas su balta prijuoste 

ir nieko nelaukęs pačiupo moters lėkštę.
Ji baugščiai kilstelėjo ranką, lyg mėgindama prieštarauti. 

Paskui skubiai prisitraukė dubenėlį konservuotų persikų. 
Vaisių puselės vis sprūdo nuo prie burnos pakelto šaukštelio 
tarsi slidžios oranžinės žuvelės, tad moteriai kol kas pavyko 
nugurkti vos vieną.
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– Aš dirbu trečiame aukšte, megztinių skyriuje, jeigu pa-
norėsi ko nors paklausti, užsuk, paplepėsime, – nervingai ir 
neužtikrintai išbėrė ji, lyg skubindamasi suspėti pasakyti ką 
nors svarbaus, kol jų nepertraukė ir neišskyrė. – Esu Robiček, 
ponia Rubė Robiček, numeris penki keturiasdešimt keturi.

– Labai ačiū, – padėkojo Tereza.
Staiga jai jau daugiau neberėžė akies apgailėtina moters iš-

vaizda, nes šiek tiek paraudusios rudos akys geraširdiškai ir 
dėmesingai žvelgė pro akinių stiklus būtent į ją. Tereza pajuto, 
kaip suspurdo širdis, busdama gyvenimui. Ji stebėjo, kaip mo-
teris pakilo nuo stalo, lydėjo akimis tolstančią kresną ir putlią 
figūrėlę, kol ši pradingo spūstyje prie kasos prekystalio.

Tereza taip ir neužsuko pas ponią Robiček, bet kiekvieną 
rytą, likus ketvirčiui valandos iki devynių, ieškodavo jos 
akimis tarp darbuotojų, plūstančių į pastatą, dairydavosi prie 
liftų, valgykloje. Nors nė karto nepastebėjo, vis tiek džiaugėsi, 
kad čia, universalinėje parduotuvėje, yra bent vienas žmogus, 
kurį jai rūpi pamatyti. Tai iš esmės keitė padėtį.

Pakilusi į savo septintą aukštą, Tereza beveik kiekvieną rytą 
stabtelėdavo pasižiūrėti į žaislinį traukinuką. Ant atskiro stalo 
prie liftų. Jis buvo šiek tiek mažesnis už tą, kuris pūškavo grin-
dimis tolimajame žaislų skyriaus kampe, tačiau jo ratai dun-
dėjo daug sparčiau nei dičkio. Tereza lyg apžavėta stebėdavo, 
kaip veržliai, net narčiai, mažėlis lekia ratu.

„Rrrr rr rrr! – riaumodavo traukinukas, prieš prading-
damas tunelyje iš papjė mašė, ir vėl pasirodęs išdidžiai ap-
reikšdavo: – Hrrr rr rrr!“

Jis nenumaldomai skriedavo ratu ir Terezai išlipus iš lifto 
ryte, ir laukiant jo vakare. Jai atrodė, kad traukinukas keikia 
ranką, kasdien spūstelinčią jungiklį. Žvelgdama, kaip jo nosis 
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skrodžia posūkius, kaip žaibu jis lekia tiesiais ruožais, Tereza 
įsivaizdavo, kad vargšiukas tūžmingai ir bergždžiai vejasi jį su-
kūrusį tironą išradėją. Garvežiukas traukė tris keleivinius vago-
nėlius, už kurių langelių bolavo sustingusios žmonių figūrėlės, 
ir porą krovininių: vieną pilną tikrų miniatiūrinių rąstelių, antrą 
butaforinių anglių gabalėlių, o užbaigė sąstatą tarnybinis vago-
nėlis, siūbuojantis posūkiuose ir, regis, vis mėginantis kibtis į 
sprunkantį traukinuką, lyg vaikas į mamos sijoną. Traukinukas 
atrodė paklaikęs nuo nelaisvės, tiek praradęs gyvastį, kad jau 
nė nebegalėjo pavargti, ir priminė Terezai grakščias liesas la-
putaites, be paliovos sukančias ratus mikliomis stipriomis lete-
nomis centrinio zoologijos sodo narvuose.

Šįryt Tereza tik dirstelėjo į traukinuką ir nusiskubino į 
žaislų skyrių, kuriame dirbo.

Praėjus penkioms minutėms po devintos valandos, šis 
didžiulis, į atskiras sekcijas padalytas skyrius pradėjo busti 
gyvenimui. Darbuotojos nuėmė žalius uždangalus nuo ilgų 
stalų. Prisukami žaislai ėmė mėtyti į viršų ir gaudyti kamuo-
liukus, surenkamų tirų taikiniai suktis pokšint šūviams. Nuo 
stalo, ant kurio puikavosi žaisliniai naminiai gyvulėliai, at-
sklido kudakavimas, gagenimas ir riaumojimas. O Terezai 
už nugaros driokstelėjo įkyri papliūpa: „Tra-ta-ta-ta-ta!“ 
Tai atgijo didžiulis alavinis kareivis, kad ištisą dieną muštų 
būgną, karingai žvelgdamas į liftus. Spalvinimo ir lipdymo 
reikmenų stalas kvepėjo plastilinu ir priminė jai piešimo ka-
binetą mokyk  loje, kai buvo visai mažutė, o dar rūsį mokyklos 
sode. Sklido gandai, kad tai tikras kapų rūsys, ir Terezai patik-
davo spoksoti į jo vidų, priplojus noselę prie geležinių virbų.

Žaislų skyriaus vadybininkė ponia Hendrikson nuėmė nuo 
lentynų lėles ir kaip išmanydama sodino ant stiklinio prekystalio.
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Tereza pasilabino su už šio prekystalio stovinčia panele 
Martuči, kuri taip uoliai skaičiavo banknotus ir monetas iš 
savo pinigų maišelio, ritmiškai linkčiodama galva, kad įstengė 
atsakyti tik dar vienu, kiek stipresniu, linktelėjimu. Terezos 
pinigų maišelyje gulėjo dvidešimt aštuoni doleriai penkias-
dešimt centų, ji suskaičiavusi užrašė šią sumą ant balto popie-
riaus juostelės, kuri vėliau bus įdėta į čekiams skirtą voką, ir 
sudėliojo monetas ir banknotus pagal nominalą į savo kasos 
aparato skyrelius.

Tuo metu nuo liftų pusės pasirodė pirmieji pirkėjai. Jie ne-
ryžtingai mindžikavo ir dairėsi kiek sutrikę, kaip paprastai 
nutikdavo daugeliui suaugusiųjų, susivokusių, kad atsidūrė 
žaislų pasaulyje. Tačiau netrukus atitoko ir pradėjo vaikštinėti 
po skyrių.

– Ar turite sisiojančių lėlių? – pasiteiravo prisiartinusi pir-
kėja. – Norėčiau tokios pat kaip šita, bet su geltona suknele, – 
tarė ji ir pastūmė lėlę arčiau.

Tereza pasisukusi paėmė nuo lentynos norimą prekę. Jai 
krito į akis, kad moters burna ir skruostai visai kaip jos mo-
tinos: tamsiai rožiniai skaistalai negalėjo paslėpti odos grub-
lėtumo, virš plonų raudonų lūpų aiškiai matėsi daugybė 
vertikalių raukšlių.

– Ar visos jūsų geriančios ir sisiojančios lėlės vienodo dy-
džio?

Šis darbas nereikalavo jokių vadybinių gebėjimų. Žmonėms 
ir taip reikėjo lėlių, bet kokių lėlių, kurias galėtų dovanoti per 
Kalėdas. Taigi visas triūsas – pasilenkti, ištraukti dėžę, surasti 
ne žydraakę, o rudaakę lėlę arba pasikviesti ponią Hendrikson, 
kad atrakintų vitriną savo rakteliu, ši nenoriai tai padarydavo, 
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jeigu įsitikindavo, jog ant lentynų išties nėra reikiamos lėlės. 
Dar turėdavai prasisprausti per tarpą šiapus prekystalio ir 
rasti ką tik nupirktai lėlei vietą ant dėžių kaugės, pūpsančios 
ant pakavimo stalo. Ši kaugė tolydžio aukštėdavo, nesvarbu, 
kaip dažnai pasirodydavo sandėlio darbuotojai išnešti paruoštų 
siųsti pirkinių. Beje, prie prekystalio beveik niekada nepasiro-
dydavo vaikai. Juk lėles jiems turėjo atnešti Kalėdų Senelis, nors 
čia jį įkūnijo pirkėjos godžiais veidais ir kibiomis rankomis. 
„Bet, šiaip ar taip, jų ketinimai, kuo geriausi“, – priminė sau 
Tereza. Netgi labiausiai pasipūtusių, audinių ir sabalų kailinius 
vilkinčių poniučių, kurios atsainiai suraukusios pudruotas no-
seles ilgai nesirinkdamos pirkdavo pačias didžiausias ir bran-
giausias lėles. Lėles su tikrais plaukais ir papildomais drabužių 
komplektais. O štai vargingus pirkėjus čia atvesdavo meilė. Jie 
kantriai laukdavo savo eilės ir tyliai teiraudavosi, kiek kainuoja 
štai ta lėlė, o išgirdę atsakymą papurtydavo galvą ir nusisuk-
davo. Kurgi matyta lupti trylika dolerių ir penkiasdešimt centų 
vos už dvidešimt penkių centimetrų ūgio lėlytę?

„Imkite ją, – be galo knietėdavo pasakyti Terezai. – Ji išties 
per brangi, bet atiduodu ją jums. „Frankenberge“ jos vis tiek 
niekas nepasiges.“

Tačiau moterys pigaus audinio paltais ir drovūs vyrai, apsi-
muturiavę kaklus nušiurusiais šalikais, išeidavo, liūdnai žval-
gydamiesi į kitus prekystalius pakeliui prie liftų. Jeigu žmonės 
atėjo lėlės, vadinasi, nieko kito jiems nereikėjo. Juk lėlė – ypa-
tinga Kalėdų dovana, beveik gyva, tarsi kūdikis.

Nors vaikai čia buvo išties labai reti svečiai, vienas kitas 
vis dėlto kartkartėmis užsukdavo, dažniausiai mergytė (daug 
rečiau berniukas), tvirtai įsikibusi į mamos ranką. Tereza 
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rodydavo jai lėles, kurios, jos supratimu, turėtų mažylei patikti. 
Neskubėdavo ir galiausiai, kai mažosios pirkėjos veidelis nu-
švisdavo, išvydus savo vienintelę, Tereza patikėdavo, kad sten-
gėsi ne veltui, ir paprastai mergytė išeidavo būtent su ta lėle.

Vieną vakarą po darbo Tereza pastebėjo ponią Robiček 
kitoje gatvės pusėje esančioje kavinukėje, siūlančioje kavą ir 
spurgas. Tereza irgi dažnokai čia užsukdavo išgerti puodelio 
kavos prieš grįždama namo. Ponia Robiček stovėjo kavinukės 
gilumoje, prie ilgo lenkto prekystalio, ir mirkė spurgą kavoje.

Tereza sunkiai prasibrovė prie jos per pulką merginų, 
gurkšnojančių kavą ir dorojančių spurgas. Įsitaisiusi bendra-
darbei prie šono, atsainiai pasisveikino ir pasisuko į prekystalį, 
tarsi ją tedomintų puodelis kavos.

– Labas, – atsakė ponia Robiček taip abejingai, kad Tereza 
visiškai sutriko ir daugiau nė nebedrįso pažvelgti į ją.

Vis dėlto jų pečiai lietėsi! Terezai beveik įpusėjus kavą, 
ponia Robiček vangiai prabilo:

– Ketinu važiuoti metro nuo Nepriklausomybės stotelės. 
Jeigu mums, žinoma, pavyks iš čia išsigauti.

Šįkart jos balsas nuskambėjo niūriai, visiškai kitaip nei 
tąkart valgykloje. Dabar ji vėl atrodė kaip ta pakumpusi pu-
samžė vargo pelė, kurią Tereza sykį pastebėjo sunkiai besilei-
džiančią laiptais.

– Išsigausime, – žvaliai patikino Tereza ir praskynė jodviem 
kelią iki durų.

Terezai irgi reikėjo į Nepriklausomybės stotelę. Jiedvi su 
ponia Robiček neskubėdamos pasuko prie iš lėto judančios 
eilės ties įėjimu į metro ir ši eilė palengva, bet neatšaukiamai, 
nuplukdė jas laiptais žemyn, panašiai kaip kanalizacijos anga 
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įsiurbia plūduriuojančias šiukšles. Paaiškėjo, kad ir išlipti 
joms reikės kartu Leksingtono aveniu, nors ponia Robiček gy-
veno Penkiasdešimt penktojoje gatvėje, į rytus nuo Trečiosios 
aveniu. Tereza palydėjo bendrakeleivę iki kulinarijos parduo-
tuvės, kurioje ši panoro nusipirkti ko nors vakarienei. Terezai 
ir pačiai reikėjo ko nors įsigyti, bet ji kažkodėl negalėjo to pa-
daryti matant poniai Robiček.

– Ar turi namuose ko valgyti?
– Ne, bet ketinu nusipirkti vėliau.
– O gal pavakarieniaukime kartu? Aš visiškai viena. Eime, – 

paragino ponia Robiček ir gūžtelėjo pečiais, tarsi tam reikėtų 
mažiau pastangų nei šypsenai.

Tereza jau norėjo mandagiai atsisakyti, bet neatsilaikė.
– Dėkui. Mielai.
Ji pastebėjo ant prekystalio pyragą, įvyniotą į celofaną. Vai-

sinį pyragą, didoką rudą keturkampį kepinį, papuoštą raudo-
nomis vyšniomis, ir nupirkusi atidavė poniai Robiček.

Namas buvo panašus į tą, kuriame nuomojosi butą Tereza, 
tik dekoruotas rausvu smiltakmeniu, o dar gerokai tamsesnis 
ir niūresnis. Laiptinėje nedegė šviesa, o kai ponia Robiček 
galiausiai nuspaudė jungiklį trečio aukšto aikštelėje, Tereza 
pastebėjo, kad name nelabai švaru. Ponios Robiček kambarys 
irgi nepasižymėjo didele švara, net lova riogsojo nepaklota. 
„Įdomu, ar ji atsibunda tokia pat pavargusi kaip iš vakaro?“ – 
parūpo Terezai. Ji liko stovėti kambario viduryje, o šeimininkė, 
sunkiai vilkdama kojas, nuslinko į ankštą virtuvėlę padėti iš 
Terezos paimtos rezginės su produktais. Mergina suprato, kad 
parsiradusi į namus, kuriuose jos niekas nemato, ponia Ro-
biček leidžia sau nebeslėpti, kaip baisiai yra pavargusi.
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Vėliau Tereza netgi neįstengė prisiminti, nuo ko viskas 
prasidėjo. Pirminis pašnekesys kažkaip išgaravo iš galvos, 
nors jis, žinoma, ir neturėjo jokios reikšmės. Tiesiog nutiko 
štai kas: ponia Robiček kažkaip keistai pasitraukė nuo jos ir, 
užuot palaikiusi įprastą pokalbį, netikėtai ėmė kažką nerišliai 
murmėti, o paskui prigulė ant nepaklotos lovos, šonu pasisu-
kusi į viešnią. Priveikta to nepaliaujamo murmėjimo, silpnos 
atsiprašančios šypsenos, atgrasaus kūno, striuko ir drambloto, 
su atsikišusiu pilvu, kaltai pakreiptos galvos ir vis dar man-
dagaus žvilgsnio, nukreipto į ją, Tereza tiesiog neįstengė pri-
siversti klausytis.

– Aš juk turėjau suknelių parduotuvę Kvinse. O taip, gražią 
didelę parduotuvę, – pasakojo ponia Robiček.

Tereza išgirdo pagyrūnišką gaidelę jos balse ir vis dėlto 
prieš savo valią sukluso, neapkęsdama savęs dėl to.

– Žinai, tokių su V raidės formos iškirpte, platėjančių nuo 
liemens, su daugybe sagučių priekyje. Pameni, jos buvo ma-
dingos prieš kokius penkerius ar trejus metus?..

Ponia Robiček negrabiai brūkštelėjo sulenktomis rankomis 
per liemenį. Tokiomis trumpomis, kad net nesusiėjo ant pilvo. 
Blausioje lempos šviesoje vargšė atrodė labai sena, o ratilai po 
akimis dar juodesni.

– Jas vadino Katerinos suknelėmis. Pameni? Aš jas su-
kūriau. Jų populiarumas prasidėjo nuo mano parduotuvės 
Kvinse. Taip, anuomet jos buvo be galo madingos!

Ponia Robiček pakilo nuo lovos, apėjo stalą ir pasuko prie 
nedidelės skrynios, stovinčios palei sieną. Pravėrė nesiliau-
dama burbėti ir pradėjo traukti tamsaus sunkaus audeklo 
sukneles. Traukti ir mesti ant grindų. Paskui pakėlė tamsiai 
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raudono aksomo suknelę balta apykakle ir smulkutėmis bal-
tomis sagutėmis, einančiomis per visą priekį nuo V raidės 
formos iškirptės.

– Tik pažiūrėk, kiek jų turiu. Pati pasiuvau. O kitos par-
duotuvės tik nusikopijavo modelį, – paaiškino ji, prispau-
dusi smakru suknelę, atgrasus veidas groteskiškai kyšojo virš 
baltos apykaklės. – Patinka? Padovanosiu tau vieną. Eikš. Pa-
simatuok.

Terezai sukėlė pasibjaurėjimą vien mintis apie matavimąsi. 
„Jau geriau šeimininkė nusiramintų ir vėl prigultų pailsėti“, – 
pamanė ji, bet klusniai pakilo, tarsi neturėdama savo valios, ir 
prisiartino prie moters.

Ponia Robiček drebančiomis iš nekantrumo rankomis pri-
spaudė juodo aksomo suknelę prie Terezos kūno ir mergina 
staiga suprato, kad ši moteris lygiai taip pat tyko pirkėjų 
universalinėje parduotuvėje, kad pultų skubotai piršti joms 
megztinius, nes kitaip tiesiog nemoka. Ji prisiminė, jog ponia 
Robiček minėjo dirbanti „Frankenberge“ ketverius metus.

– O gal tau labiau patinka žalia? Matuokis ją.
Tereza tik akimirką suabejojo, tačiau ponia Robiček jau nu-

metė žalią suknelę ir pakėlė kitą, tamsiai raudoną.
– Penkias jau pardaviau merginoms parduotuvėje, bet tau 

atiduosiu veltui. Tai tik likučiai, tačiau jos vis dar madingos. 
Ar šita tau patinka labiau?

Taip, raudona Terezai išties labiau patiko. Ji mėgo raudoną 
spalvą, ypač tamsiai raudoną, o ir aksomą. Ponia Robiček 
stumtelėjo viešnią į kertę, kad ta galėtų nusirengti ir pasidėti 
drabužius ant krėslo. Bet Tereza nenorėjo suknelės, nenorėjo 
jos gauti veltui. Tai priminė laikus, kai jai atitekdavo dėvėti 
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daiktai vienuolyno prieglaudoje, nes ją priskyrė prie našlaičių, 
kurių internate buvo didesnė pusė ir kurios niekada negau-
davo jokių siuntinių. Tereza nusitraukė megztinį ir pasijuto 
visiškai nuoga. Tad apsikabino pečius rankomis. Kūnas buvo 
šaltas ir bejausmis.

– Aš pasiuvau ją, – karštligiškai murmėjo pati sau ponia 
Robiček. – O, kaip aš siūdavau nuo ryto iki vakaro! Man dirbo 
keturios merginos. Bet pradėjo silpti akys. Viena dabar beveik 
visiškai nematau. Štai šita. Vilkis suknelę.

Ji papasakojo Terezai apie akių operaciją. Paaiškino, kad 
regėjimą pavyko išsaugoti, bet operuota akimi mato lyg per 
dūmus. Be to, ją labai skauda. Glaukoma. Skausmas neatlėgsta 
iki šiol. O dar maudžia nugarą. Ir kojas. Ir kojų nykščius.

Tereza sumojo: visomis negandomis ir likimo smūgiais 
skundžiamasi, kad ji suprastų, kodėl ponia Robiček taip žemai 
puolė ir tenkinasi darbu universalinėje parduotuvėje.

– Tinka? – reikliai pasiteiravo šeimininkė.
Tereza pažvelgė į veidrodį ant spintos durų. Jame atsispin-

dėjo liekna figūra ir pailga galva, užlieta skaisčiai geltonos 
šviesos, kuri sruvo tamsiai raudonu audiniu, dailiai apgu-
lusiu pečius. Suknelė krito lygiomis dailiomis klostėmis iki pat 
čiurnų. Tokiomis suknelėmis puošiasi karalienės pasakose, jos 
spalva ryškesnė už kraują. Tereza žingtelėjo atgal, suėmė kiek 
per laisvą drabužį iš nugaros taip, kad išryškėtų liemuo, ir vėl 
pažvelgė į veidrodį, į tamsaus riešuto atspalvio akis. Įsižiūrėjo 
į save. Tai štai kokia ji – ne ta mergaičiukė, vilkinti neišvaizdų 
languotą sijoną ir smėlio spalvos megztuką. Vargšė, dirbanti 
„Frankenbergo“ žaislų skyriuje.

– Ar tau patinka suknelė? – vėl pasiteiravo ponia Robiček.
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O Tereza vis dar apžiūrinėjo savo keistai nebylias lūpas, 
kurias veidrodyje matė gana aiškiai, nors dažų ant jų buvo 
likę ne daugiau nei po bučinio. Staiga panoro pabučiuoti jame 
atsispindinčią būtybę, prikelti ją gyvenimui, tačiau liko stovėti 
nejudėdama tarsi portrete.

– Jeigu patinka, pasiimk, – nekantriai paragino ponia Ro-
biček.

Ji žvelgė į merginą iš toli, užsiglaudusi už spintos, lygiai 
kaip pardavėjos paprastai slapčiomis stebi klientes, besima-
tuojančias paltus ar sukneles parduotuvėse prieš veidrodžius.

Tačiau Tereza žinojo, kad tai ilgai netruks. Ji pajudės ir 
stebuklo nebeliks. Netgi jeigu pasiims suknelę, burtai išsi-
sklaidys, nes jie slypi būtent šioje minutėje, šiame mirksnyje. 
Ji nenorėjo suknelės. Pamėgino įsivaizduoti ją savo spintoje, 
tarp kitų drabužių, ir nepajėgė. Tad ėmėsi atsegti sagutes ir 
atlaisvinti apykaklę.

– Juk tau ji patinka? – paklausė ponia Robiček, nė trupučio 
tuo neabejodama.

– Taip, – patvirtino Tereza, tai pripažindama.
Jai niekaip nesisekė ištraukti apykaklės kabliuko iš kilpelės. 

Tad ponia Robiček atėjo padėti ir mergina vos įstengė tai pa-
kęsti. Jai atrodė, kad ją smaugia. Ir ką ji išvis čia veikia? Kaip jai 
šovė į galvą apsivilkti tokią suknelę? Staiga ir pati šeimininkė, 
ir jos namai tapo panašūs į slogų sapną, tarsi Tereza tik dabar 
būtų susivokusi, kad sapnuoja. Ponia Robiček buvo kuprota 
požemio valdovė, kuri prisiviliojo ją, norėdama nukankinti.

– Kas nutiko? Įsidūrei?
Tereza pravėrė lūpas atsakyti, tačiau mintys klajojo pernelyg 

toli. Protas atsiribojo ir tarsi iš šalies stebėjo sceną blausiai apšvies-
tame baugiame kambaryje, kur jųdviejų, regis, laukė mirtinas 
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susirėmimas. Šis proto nušvitimas padėjo Terezai aiškiai suprasti, 
kad ją gąsdina ne kas kita, o neviltis. Neviltis slypėjo ligotame 
ponios Robiček kūne, tame, kad ji dirbo universalinėje parduo-
tuvėje, suknelių gniutule ant skrynios, atgrasioje nelaimėlės iš-
vaizdoje, o svarbiausia – jos beviltiškai nuspėjamoje gyvenimo 
pabaigoje. Neviltis įsišaknijo ir pačioje Terezoje, ją gniuždė tai, 
kad niekada netaps tuo, kuo norėtų, niekada nenuveiks to, ką 
galėtų. Nejaugi visas jos gyvenimas tik sapnas? Nejaugi tai iš ti-
krųjų vyksta? Šios nevilties sukeltas siaubas skatino nusiplėšti 
nuo savęs suknelę ir sprukti, kol dar ne per vėlu, kol dar nesu-
žvangėjo krisdamos grandinės ir jos nesurakino.

O gal jau per vėlu? Tarsi slogiame sapne Tereza stirksojo 
viduryje kambario tik su apatinuku, neįstengdama pajudėti.

– Kas nutiko? Sušalai? Bet juk čia karšta.
Tikra tiesa. Radiatorius net spirgėjo šnypšdamas. Kambaryje 

atsidavė česnakais ir kokčia senatve, vaistais ir savotišku metalo 
kvapu, sklindančiu nuo ponios Robiček. Tereza panūdo susi-
gūžti į kamuolėlį krėsle, ant kurio pasidėjo sijoną ir megztinį. 
Pasvarstė, kad galbūt nieko nenutiktų, jeigu prigultų ant savo 
drabužių. Nors ne, prigulti nevalia. Jeigu taip padarys, pražus. 
Grandinės sukaustys ją ir ji taip pat pavirs kuprota pamėkle.

Terezą ėmė purtyti drebulys. Ji staiga visiškai prarado savi-
tvardą. Tirtėjo it lapas visai ne iš baimės ar nuovargio.

– Sėskis, – iš kažin kur labai toli atsklido ponios Robiček 
balsas.

Nuskambėjo baisiai abejingai ir nuobodžiai, tarsi ji būtų 
įpratusi prie to, kad merginos alpėja jos kambaryje. Ir, regis, 
vėlgi iš kažkur toli Terezos rankas suspaudė sausi šerpetoti 
pirštai.
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Mergina pabandė priešintis, nesileido pasodinama į krėslą, 
nors suprato, kad galiausiai pasiduos, jai netgi atrodė, jog kaip 
tik dėl to ją čia ir atsiviliojo. Galiausiai vis dėlto susmuko į 
krėslą ir pajuto, kad ponia Robiček traukia iš po jos sijoną, bet 
neįstengė pasijudinti. Kita vertus, viską puikiai suvokė ir ne-
prarado gebėjimo mąstyti, nors abipus kūno grėsliai juodavo 
krėslo atkaltės.

– Per daug laiko praleidi ant kojų parduotuvėje, – suskato 
aiškinti ponia Robiček. – Kalėdos – ne juokai. Aš jau ketverias 
ten atlaikiau. Turi išmokti labiau tausoti save.

Taip, slankioti laiptais, ramstantis į turėklus. Skubiai kimšti 
pietus valgykloje. Nusispirti batus nuo patinusių kojų, pasekus 
pavyzdžiu bendradarbių, sutūpusių ant radiatoriaus moterų 
tualete, ir parymoti penkias minutes, jeigu pavyks išsikovoti 
vietelę laikraščiui pasidėti.

Terezos protas liko stebėtinai šviesus. Tiesiog neįtikėtinai 
šviesus, nors ji tiesiog spoksojo priešais save ir vis dar nebūtų 
įstengusi pasijudinti, net labiausiai norėdama.

– Tu paprasčiausiai pervargai, mergyte, – patikino ponia 
Robiček ir apklostė jos pečius vilnoniu pledu. – Tau reikia pa-
ilsėti, nes visą dieną ir vakarą prastovėjai neprisėsdama.

Tereza prisiminė eilutę iš mėgstamo Tomo Sternso Elioto 
eilėraščio: „Liaukitės. Jūs klystat. Jūs klystat.“* ir norėjo ją pa-
deklamuoti, bet neįstengė prisiversti pajudinti lūpų. Paskui 
pajuto burnoje saldų deginantį skonį. Prisiartinusi ponia Ro-
biček įvarvino į šaukštą kažkokio skysčio ir sugirdė. Tereza 
klusniai nurijo, nesukdama galvos, kad tai gali būti nuodai. 

* Pats pirmas šio poeto eilėraštis „J. Alfredo Prufrocko meilės daina“, išspaus-
dintas 1915 m. Vertė Tomas Venclova (čia ir toliau – vertėjos pastabos).
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Dabar jau galėjo pajudinti lūpas, netgi pakilti iš krėslo, tačiau 
neturėjo jokio noro to daryti. Tad tik patogiau įsitaisė, leidosi 
apkamšoma pledu ir apsimetė mieganti. Bet visą laiką budriai 
stebėjo, kaip susikūprinusi šeimininkė sukiojasi po kambarį, 
tvarko daiktus ant stalo, nusirengia ruošdamasi gulti. Ji matė, 
kaip ponia Robiček nusivilko didžiulį nėriniuotą korsetą, o 
paskui kažkokį keistą daiktą su į pečius įsirėžusiomis petne-
šėlėmis. Tad pasibaisėjusi stipriai stipriai užmerkė akis ir vėl 
pravėrė tik tada, kai iš spyruoklių girgždėjimo ir pratisos ai-
manos suprato, kad šeimininkė įsitaisė lovoje. Deja, dar per 
anksti apsidžiaugė, nes ponia Robiček ištiesusi ranką pasiėmė 
žadintuvą ir, nepakeldama galvos nuo pagalvės, apgraibomis 
pradėjo ieškoti greta stovinčios kėdės. Tamsoje Tereza neaiš-
kiai matė, kaip ji keturis kartus pakėlė ir nuleido ranką, kol 
galiausiai žadintuvas atsidūrė reikiamoje vietoje.

„Palūkėsiu penkiolika minučių, kol užmigs, ir išeisiu“, – 
pasakė sau Tereza.

Buvo pavargusi, tačiau pasiruošė žūtbūt nuslopinti pažįs-
tamą kritimą primenantį pojūtį, kasnakt patiriamą dar gerokai 
prieš užmiegant ir žadantį užmarštį. Bet šįkart taip jo ir nepa-
tyrė. Tad sulaukusi, kol, jos manymu, praslinko penkiolika mi-
nučių, apsirengė ir tyliai šmurkštelėjo pro duris. Tai buvo visai 
paprasta: tiesiog praveri duris ir išsigelbėji. „Paprasta todėl, 
kad šįkart man nereikėjo gelbėtis iš tikrųjų“, – pamanė Tereza.

Sudomino? Pirkite knygą KEROL 
ir perskaitykite šią istoriją iki pabaigos.\
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