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p R o l o g a S

MANO NEBYLUS VEDLYS žingsniavo labai greitai, tarsi jam 
čia būtų buvę nemalonu. Tunelis buvo drėgnas ir blausiai 
apšviestas. Čia ilsėjosi šešių milijonų paryžiečių kaulai...

Staiga vedlys sustojo. Prieš mus atsivėrė įėjimas į kitą, 
šoninį, tunelį. Jis buvo užtvertas surūdijusia geležine tvorele. 
Tame tunelyje buvo tamsu. Vedlys patraukė tvorelę į šalį ir 
žengtelėjo į tamsą, paskui atsigręžė ir pažvelgė į mane, no-
rėdamas įsitikinti, kad aš vis dar seku iš paskos. Neryžtingai 
išsukau iš blyškios šviesos apšviesto pagrindinio tunelio. O 
vedlys tuo metu dingo man iš akių. Staiga už kažin ko už-
kliuvau. Pasigirdo medinis barškesys ir aš sustingau, tada 
vedlys įjungė savo kišeninį žibintuvėlį. Geriau jis to būtų 
nedaręs... Čia jau nebuvo tos niūrios tvarkos kaip aname 
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tunelyje. Kaulai mėtėsi visur. Jų buvo ant žemės, krūvos 
riogsojo palei sienas. Žibintuvėlio spindulys apšvietė dulkių 
debesis ir nuo lubų besidriekiančius voratinklius.

– Ca c’est pour vous, – pasakė vedlys ir įbruko man 
žibintuvėlį.

Paėmiau jį, o vedlys prasmuko pro mane atgal į pagrin-
dinį tunelį.

– Il vous recontrera ici, – dar tarė ir dingo. 
Likau vienas giliai po žeme. Buvau vienintelė gyva būtybė 

šioje mirusiųjų jūroje...



9 Slapti vienuolio, kuris pardavė Ferrarį, laiškai

p i R m a S  S k y R i u S 

Būna, kad praplėšiate akis, praeina vos dešimt minučių, 
o jūs jau norite, jog diena kuo greičiau baigtųsi. ši diena 
pasitaikė kaip tik tokia. atsimerkiau ir mano akis užliejo pro 
miegamojo užuolaidas prasiskverbusi šviesa. taip, aštuntą 
ryto jau buvo visiškai šviesu. Mane iš karto ėmė kamuoti 
negera nuojauta. kitas dvidešimt minučių aš garsiai keiks-
nodamas ir šūkčiodamas laksčiau po butą nuo vonios iki 
virtuvės ir rankiojau visokius menkniekius, kurių man ir 
adamui galėjo prireikti tą dieną. Beje, adamas, šešiametis 
mano sūnus, buvo visiškai ramus. 

kai po keturiasdešimt penkių minučių sustabdžiau auto-
mobilį prie adamo mokyklos, jis metė į mane priekaištingą 
žvilgsnį ir pareiškė:
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– Mama sakė, kad jei pirmadieniais vėluosi mane nuvežti 
į mokyklą, ji neleis man sekmadieniais pasilikti pas tave 
nak voti.

O, dangau!
– paskutinis kartas. paskutinis kartas. pažadu, – atsa-

kiau.
adamas išlipo iš automobilio. Mačiau, kad jis abejoja. 
– nepamiršk pietų, – ištiesiau jam išsipūtusį plastikinį 

krepšį.
– pasilik sau, – atsakė. – Į mokyklą riešutų sviesto neštis 

negalima. 
Jis apsisuko ant kulnų ir nubėgo per tuščią mokyklos 

žaidimų aikštelę. 
Vargšas vaikas, pagalvojau žiūrėdamas, kaip jis skuba prie 

paradinių mokyklos durų. nėra nieko baisiau, kaip vėluoti 
į pamokas. visi jau klasėje, koridoriuje aidi nacionalinio 
himno garsai... 

O jam negalima netgi atsinešti į mokyklą pietų...

numečiau plastikinį maišelį ant užpakalinės sėdynės ir 
atsidusau. nemaloniai baigėsi dar vienas globos savaitgalis. 
Mano šeimyninio gyvenimo nesėkmė buvo trenksminga. 
Buvau blogas vyras. O dabar pasirodė, kad dar esu ir visai 
niekam tikęs vienišas tėvas. nuo tos akimirkos, kai paėmiau 
adamą, mane ėmė pulti nesėkmės. visą savaitę jo ilgėjausi, 
o penktadienį, kai reikėjo jį pasiimti, aš pavėlavau. kaip 
visada. picos valgyti mes nenuėjome. kai atėjo pietų metas 
(ir netgi jau praėjo), aniša jam sutepė sumuštinį su tunu. O 
dar tas mano telefonas... Jis nesustodamas čirškė, tarsi iš-
tiktas priepuolio. Čirškė, kai mes sėdėjome kine. Čirškė, kai 
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guldžiau adamą į lovą. Čirškė, kai pusryčiams valgėme tru-
putį paskrudintus sklindžius. Čirškė, kai paskui vaikštinėjome 
parke. Čirškė, kai pirkome išsinešti sumuštinius... telefonas, 
regis, čirškė visą laiką. tačiau tikroji problema buvo ta, kad 
aš visą tą laiką telefonu tvarkiau reikalus. skaičiau žinutes, 
atsakinėjau į jas, kalbėjausi... O adamas darėsi vis tylesnis, 
tolo nuo manęs. spaudė širdį, bet vos kildavo mintis atidėti 
telefoninius reikalus, man imdavo prakaituoti delnai. 

skubėjau į darbą, o galvoje sukosi mintys apie sugadintą 
savaitgalį. 

kai aniša pasakė, kad mums reikėtų pagyventi atskirai, 
pasijutau visiškai priblokštas. Ji jau kelerius metus skundėsi, 
kad aš jai ir adamui skiriu per mažai laiko, kad man rūpi 
tik darbas ir kad aš esu pernelyg užsiėmęs, jog galėčiau būti 
jų gyvenimo dalimi.

„argi mes išspręsime tas problemas gyvendami atski-
rai? – paprieštaravau aš anišai. – tu nori dažniau su ma-
nimi bendrauti, bet elgiesi taip, kad mes bendrausime dar 
mažiau...“ O ji atsakė, kad mane vis dar myli ir kad nori, 
jog mano santykiai su mudviejų sūnumi būtų puikūs. 

persikrausčiau į atskirą butą. Jaučiausi įskaudintas, pykau. 
tiesa, pažadėjau kuo dažniau juos lankyti. netgi atsisakiau 
dalyvauti mūsų kompanijos golfo turnyre, rečiau pietaudavau 
su klientais. tačiau aniša pareiškė, kad visa tai trypčiojimas 
vietoje – esą iš tikrųjų taisyti padėties aš net neketinu. 

kiekvieną kartą, kai prisimindavau tuos žodžius, su-
kąsdavau dantis. argi aniša nemato, koks atsakingas yra 
mano darbas? aš juk negaliu apleisti savo reikalų. Jei ne 
mano pastangos, mes dabar neturėtume to nuostabaus namo, 
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neturėtume automobilių, neturėtume to siaubingai didelio 
televizoriaus... na, taip, žinau, anišai televizorius mažai 
rūpi, bet vis dėlto jis yra. 

tada pasižadėjau pats sau: aš būsiu nuostabus atskirai 
gyvenantis tėvas. negailėsiu dėmesio adamui. dalyvausiu 
visuose mokyklos renginiuose. vešiu jį į plaukimo ar kara-
tė treniruotes. skaitysiu jam knygas. kai jis man vakarais 
paskambins, užmiršiu visą pasaulį ir tik kalbėsiu su juo. 
išklausysiu jo problemas ir patarsiu, kaip jas spręsti. pa-
dėsiu jam ruošti namų darbus ir netgi išmoksiu žaisti tuos 
erzinančius kompiuterinius žaidimus, kurie jam taip patinka. 
Mes pasakosime vienas kitam linksmas istorijas... taip, mano 
santykiai su sūnumi bus puikūs. visai kitokie nei su žmona. 
aš jai įrodysiu, kad tikrai „netrypčioju vietoje“. 

pirmas kelias savaites, kai išsiskyrėme, man sekėsi visai 
neblogai. vis dėlto man anišos ir adamo labai trūko. eidamas 
miegoti savo naujame bute staiga suvokdavau, kad neišgir-
siu jų balsų. imdavau vaikštinėti po kambarius kankinamas 
minties, kad štai dabar, tokiu metu, galėčiau skaityti adamui 
vakaro pasaką, o paskui jį apkabinti prieš miegą. Tada atsar-
giai atsigulčiau šalia anišos ir paimčiau ją už rankos. 

dabar, kad juos abu pamatyčiau, turėdavau laukti savait-
galių. O jie taip neskubėdavo ateiti...

tačiau slinko mėnesiai ir tokios mintys ėmė blėsti. tiks-
liau, jas išstūmė kiti dalykai. atsinešdavau į namus darbo 
arba pasilikdavau biure iki vėlaus vakaro. kai paskambindavo 
adamas, aš dažniausiai maigydavau kompiuterio klavišus ir 
išgirsdavau tik kas antrą sakinį. ištisas savaites net nepagal-
vodavau, ką jis veikia ir kaip jam sekasi. prasidėjus eilinėms 
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mokinių atostogoms, aš net nebuvau suplanavęs praleisti su 
juo bent kiek laiko. paskui, kai kartą pavasarį mokykloje 
vyko koncertas, kuriame dalyvavo ir adamas, aš sėdėjau 
restorane ir pietavau su vienu mūsų klientu. kiek vėliau 
pamiršau jį nuvesti pas dantų gydytoją atlikti dantų valymo 
procedūros, nors aniša mane apie tai buvo perspėjusi prieš 
savaitę. O dabar aš pradėjau dar ir vėluoti penktadieniais, kai 
reikėdavo paimti jį iš mano buvusių namų. šis savaitgalis 
buvo dar vienas bandymas puikiai praleisti laiką su adamu. 
deja, tik bandymas.

privažiavęs biurą, sustojau stovėjimo aikštelėje ir pamo-
javau ranka deniui, mūsų apsauginiui. taip beprotiškai čia 
lėkęs, aš staiga panorau būti kur nors kitur. netgi neskubėjau 
išjungti automobilio variklio. 

Žinoma, aš turėjau pasiteisinimą, kodėl tiek daug dirbu. 
Mūsų kompanijai dabar buvo nelengva. Jau kelis mėnesius 
sklandė gandai, kad mus nori kažin kas nupirkti. pastarąsias 
dvylika savaičių aš nieko daugiau nedariau, tik ruošiau vieną 
ataskaitą po kitos. ataskaita apie prekybos apimtį. ataskaita 
apie inventorių. ataskaita apie personalą. ataskaita apie pelną 
ir nuostolius. kai atsigulęs miegoti užsimerkdavau, akyse 
išvysdavau lenteles ir diagramas. štai kas manęs laukė šio 
pastato viduje, mūsų kompanijos biure. Galų gale išjungiau 
variklį, paėmiau krepšį su nešiojamuoju kompiuteriu ir 
išlipęs iš automobilio pasukau link įėjimo. daugiau gaišti 
negalėjau. 

pasisveikinau su devinu, mūsų biuro budėtoju. Jis buvo 
palinkęs prie kompiuterio. Mačiau, kaip uoliai maigo kla-
višus. Žaidė „soliterį“. Žinojau tai. kai ėjau pro šalį, jis 
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kvailai šyptelėjo, o gal man tik taip pasirodė. turėjau sukti 
į kairę – tai arčiausias kelias į mano kabinetą – tačiau jau 
kuris laikas tuo keliu nevaikščiojau. pasukau į dešinę, aplin-
kui. denis, matyt, manė, kad aš vis taikausi pamatyti tesą. 
tačiau tesa buvo tik tarp kitko. kai pasukdavau į dešinę, 
man nereikėdavo praeiti pro Chuano kabinetą. Chuanas... 
velniai rautų... nė nežinau, kodėl taip pradėjau elgtis. dabar 
ten nieko nebuvo. nuleistos žaliuzės, švarus stalas, tuščia 
kėdė. ant bylų spintos nebebuvo Chuano žmonos ir vaikų 
nuotraukos. ant žurnalinio stalelio neliko kavos puodelių. 
nuo durų dingo lentelė su jo vardu. tik atrodė, kad tuščioje 
erdvėje sklando visų tų daiktų šešėliai.

eidamas pro tesos darbo vietą, sulėtinau žingsnį. su 
tesa dirbau daug metų. Mes puikiai sutarėme, man patiko 
jos humoro jausmas. nežinojau, kaip toliau klostysis mano 
santykiai su aniša, ir aš vis dažniau pajusdavau, kad galvo-
ju apie tesą. Mestelėjau žvilgsnį į jos tamsius plaukus. Ji 
kalbėjo telefonu, tad aš net nestabtelėjau. 

Įžengęs į savo kabinetą, nusprendžiau pažiūrėti, kaip 
atrodo mūsų naujo gaminio prototipas, o paskui imtis rim-
tesnių reikalų. Žinoma, jei projektuotojų komanda būtų ką 
nors patobulinusi, aš būčiau apie tai žinojęs, tačiau norėjau 
prasiblaškyti. Galų gale man tiesiog buvo malonu apsilankyti 
projektavimo skyriuje.

Čia aš pradėjau savo karjerą kompanijoje. Gavau vietą 
gamybos plėtros sektoriuje. tai buvo mano svajonių darbas. 
Mane ėmėsi globoti Chuanas, techninis kompanijos direkto-
rius. Jis buvo mano mokytojas. 

kibau į darbą. nėriausi iš kailio kaip įmanydamas. 
tačiau net gavus svajonių darbą vietoje stovėti negalima. 
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sustosi – karjeros nepadarysi. Žmonės kompanijos „viršuje“ 
įvertino mano pastangas, ir aš netrukus atsidūriau ant kito 
korporacinės karjeros laiptelio. Chuanas pakvietė mane į 
savo vadybininkų komandą. 

„Jei gausi šias pareigas, – jis tada pasakė, – su projek-
tavimu reikės atsisveikinti visiems laikams. dabar užsiimsi 
prekyba ir valdymu. ar tau tai tinka?“ – „aš noriu judėti į 
priekį, – atsakiau ir nusišypsojau. – na, žinoma, į jūsų vietą 
netaikau...“

Chuanas vos šyptelėjo ir nieko daugiau netarė. 
paskui karjeros laiptais ėmiau kilti gana sparčiai. dabar 

vadovavau visiems mūsų projektams ir buvau atsakingas 
už produkciją, kurią mes tiekėme didžiausiam savo užsa-
kovui.

paėmiau savo kavos puodelį ir susiruošiau į projektavimo 
skyrių. Bet sustojau. iš tikrųjų nebuvo jokio reikalo ten eiti. 
padėjau kavą atgal, atsisėdau ir įsijungiau kompiuterį. Man 
prieš akis pasirodė begaliniai skaičių stulpeliai. 

po kelių valandų buvau baigęs dar vieną ataskaitą apie 
mūsų pelną ir nuostolius. atėjo laikas patikrinti elektroninę 
korespondenciją. pašto dėžutė jau turėjo būti perpildyta. 
tačiau suskambo telefonas. iš karto pažinau motinos balsą. 
pajutau, kad ji nusiminusi. O, dangau, – tariau pats sau, – Kas 
dabar atsitiko?..

Mano gyvenimu motina pastaruoju metu domėjosi per 
daug. Mane tai ėmė erzinti. 

– atsiprašau, kad trukdau tave darbe, džonatanai, tačiau 
tai svarbu, – tarė ji. – ką tik kalbėjau su pusbroliu džulianu. 
Jis nori tave matyti. dabar. reikalas skubus.

Džulianas nori mane matyti? Dėl Dievo, kodėl?
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džulianą pažinojau menkai. taip, jis buvo mano motinos 
pusbrolis. Ji vaikystėje artimai bendravo su juo ir su jo se-
serimi katerina. Bet aš užaugau toli nuo jų. tolimi giminės 
domino mane ne daugiau kaip vakarykščiai laikraščiai. su 
džulianu buvau susitikęs tik kartą. tada man buvo apie dešimt 
metų. svečiavomės pas kateriną. Ji savo namuose vaišino 
mus pietumis. dabar neprisimenu, ar džulianas tada buvo su 
savo žmona, ar jie jau buvo išsiskyrę. kalbėsiu atvirai – ta 
viešnagė jau man seniai beveik visiškai išgaravo iš galvos. 
Galiu pasakyti tik vieną dalyką. džulianas tomis dienomis 
turėjo raudoną Ferrarį. tada katerina apie tai užsiminė, 
todėl nubėgau prie paradinių durų ir ėmiau laukti, kol jis 
atvažiuos. Ferraris buvo pasakiškas. kur kas nuostabesnis, 
nei kad aš sugebėjau įsivaizduoti. džulianas pamatė, koks aš 
nustebęs (mano smakras turbūt buvo atvėpęs iki pat pilvo!), 
ir pakvietė mane pasivažinėti. niekada nevažiavau taip greitai 
kaip tą kartą. regėjosi, ratai tuoj tuoj atsiplėš nuo kelio, ir 
automobilis pakils į orą. per visą kelionę netariau nė žodžio. 
kai grįžome, iš Ferrario negalėjau išlipti. džulianas išlipo, 
o aš – ne. „Gal nori dar čia kiek pasėdėti?“ – jis paklausė. 
linktelėjau. Jis pasisuko eiti, bet aš jį sustabdžiau. „dėde 
džulianai, – paklausiau, – iš kur tu gavai tokį automobilį? 
na, noriu pasakyti, kad jis kainuoja beprotiškus pinigus, 
taip?“ – „kainuoja, – atsakė džulianas. – Jei nori kada nors 
tokį turėti, nusiteik rimtai dirbti. taip, užaugęs turėsi dirbti 
rimtai.“

nepamiršau šių žodžių. 
džulianas tada, kiek atsimenu, pas kateriną neužsibuvo. 

Mano motina ir katerina net pyktelėjo, kad jis taip greitai 
atsisveikino. nors man buvo tik dešimt metų, aš puikiai 
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supratau, kad džulianas gali laiką leisti kur kas maloniau 
nei čia. taip, jis tada gyveno tokį gyvenimą, apie kokį aš 
svajojau. džuliano automobilis nurūko gatve tolyn, o aš 
pavydžiai palydėjau jį akimis. 

paskui, jau po daug metų, mano motina ėmė vis prisiminti 
džulianą. Ji dažnokai kartojo jo vardą. neseniai sužinojau, 
kad raudonojo Ferrario seniai nebėra. ir kad mano motinos 
pusbrolis džulianas gerokai pasikeitė. Jis metė labai pelnin-
gą advokato darbą, pardavė Ferrarį ir pradėjo gyventi visai 
paprastai. Motina papasakojo, kad jis mokėsi pas mažai kam 
žinomus Himalajų vienuolius ir kad dabar dėvi tamsiai rau-
doną vienuolišką mantiją. esą tai jau visiškai kitas žmogus. 
Jai tokia permaina pasirodė teigiama. nesupratau kodėl. 

paskui ji ėmė bandyti mane su džulianu suvesti. sakė, kad 
aš būtinai turiu jį pamatyti, kai tik su reikalais lankysiuosi jo 
mieste. na, kalbėsiu atvirai: jeigu aš neturėjau laiko susitikti 
su aniša ir adamu, tai argi būčiau galėjęs gaišti visą dieną 
dėl žmogaus, kurį vos pažinojau? Žinoma, jei jis būtų buvęs 
vis dar tas pats nepaprastos sėkmės lydimas advokatas su 
prašmatniu automobiliu, aš būčiau pagalvojęs apie susitikimą. 
O dabar? ar verta gaišti laiką su senyvu bedarbiu? tokių 
kaip jis pilni barai. 

– Mama, – paklausiau, – ko džulianas iš manęs nori?
Ji nieko smulkiai neaiškino. pakartojo, kad džulianas nori 

su manimi pasikalbėti. esą jam reikia mano pagalbos. 
– visa tai niekai, mama, – tariau. – nemačiau džuliano 

daug metų. nepažįstu jo. Gal jam gali padėti kiti žmonės?
Motina nieko neatsakė, bet man pasirodė, kad ji tyliai 

verkia. kai prieš keliolika metų mirė mano tėvas, jos gyve-
nimas tapo nelengvas. 
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– ar gerai jautiesi? – paklausiau. 
išgirdau, kaip ji atsiduso, o paskui staiga prakalbo labai 

tvirtu balsu. vos ją pažinau. 
– džonatanai, – tarė, – jeigu mane myli, turėsi tai padaryti. 

turėsi padėti džulianui. padarysi viską, ko jis paprašys.
 – O ką... – tik tiek spėjau tarti, nes motina iš karto mane 

pertraukė: 
– kai grįši šį vakarą namo, rasi lėktuvo bilietą. dabar aš 

turiu eiti, – jos balsas užsikirto ir mūsų pokalbis baigėsi. Ji 
išjungė telefoną. 

likusią dienos dalį visiškai negalėjau susikaupti. Mano 
motinai tokios kalbos buvo nebūdingos. Jos ryžtas trikdė. 
visas tas reikalas atrodė paslaptingai. ko džulianas, po ga-
lais, iš manęs nori? ir kaip pasikeitė jo gyvenimas. Gal jis 
kuoktelėjo? Gal aš prieš save išvysiu seną, susivėlusį, šlepe-
tėmis apsiavusį ir chalatu apsisiautusį keistuolį, kuris pradės 
kliedėti apie vyriausybės sąmokslą? (na, mano motina kalbėjo 
apie „tamsiai raudoną mantiją“, bet aš tokio dalyko tiesiog 
negalėjau įsivaizduoti.) Mane tos mintys taip užvaldė, kad 
darbo dienai pasibaigus aš netgi praėjau pro Chuano kabine tą. 
nepasistengiau jo išvengti. susivokiau, kad tai padariau, tik 
vestibiulyje. tai buvo blogas ženklas, nusprendžiau. 

Grįžęs į savo viengungišką butą, dirstelėjau į pašto dėžutę. 
kiek pasikrapščiau, kol ją atrakinau sulankstytu raktu, tada 
metalinės durelės atsivėrė ir grindis nuklojo pluoštas picos ir 
draudimo paslaugų reklamėlių. ėmiau jas rinkti ir staiga tarp 
jų aptikau voką. tai buvo mano motinos laiškas. atsidusau 
ir įsikišau laišką į kišenę. 

Įžengęs pro duris, visų pirma į mikrobangų krosnelę įdė-
jau lazanijos makaronų porciją, o tik paskui atplėšiau voką. 
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ten buvo trumputis motinos laiškas, kuriame ji pranešė, kad 
džulianas dabar laikinai gyvena argentinoje. dar ten buvo 
bilietas į Buenos aires ir atgal. O, dangau!.. vadinasi, turėsiu 
keliolika valandų prakiurksoti kaip kokioje konservų dėžutėje 
lėktuve vien tam, kad susitikčiau su kažkelintos eilės dėde 
ir praleisčiau su juo kokią valandą ar dvi. visas savaitgalis 
nueis veltui. ak... O kaip mano sūnus? Jis juk nusimins, kad 
nematys tomis dienomis manęs. Gal geriau tegu nuotaika 
sugenda mano motinai?

sėdėdamas prie televizoriaus sukirtau vos šiltus ma-
karonus, paskui įsipyliau didelę porciją škotiško viskio, 
kad gėrimas kompensuotų varganus pietus ir pakeltų man 
nuotaiką. vis nesiryžau paskambinti anišai – laukiau, kol 
adamas jau bus tikrai atsigulęs. kai pagaliau paskambinau, 
ji pasirodė pavargusi, nors šiaip, regis, buvo patenkinta, kad 
mane girdi. nors ir bijodamas ją nuliūdinti, pranešiau apie 
savo savaitgalio planus. tačiau aniša jau viską žinojo. 

– kalbėjau su tavo mama, – pasakė ji. – skrisk į Buenos 
aires. adamas neužpyks. 

ak, štai kaip...


