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PROLOGAS

DSS2

1986 metų kovo 5 diena
16 val. 21 min.

ŠTAI KOKIA JI, toji mano virsmo akimirka:
Skambutis sučirškia 16 val. 9 min., kai mes jau beveik 

sustabdėme operacijas. Londone prekyba akcijomis jau 
pasibaigusi, todėl brokerių salėje tylu, šūksniai palydi tik 
naujienas iš Niujorko.

Pirmiausia pastebiu sujudimą prie Stambiųjų sandorių 
skyriaus, kažin kokį bruzdesį, tarsi artėjančio griaustinio 
dundėjimą. Tada Groupas išeina iš savo stiklinio bokšte-
lio įsitempusiu, lyg akmeniniu žandikauliu, toks būna, 
kai nutinka kas nors itin svarbaus. Tarsi nuskambėjus 
gongui, galvos pakyla nuo monitorių ekranų ir, lyg kokia 
meksikietiška banga, vienu metu nuvilnija nuo Pietryčių 
Azijos iki JAV darbastalio.

2 Didysis Suknistas Sandoris – Big Fucking Ticket.
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Robas atsistoja iš savo įprastinės vietos tiesiai priešais 
mane ir nervingai pliaukšteli telefono rageliu sau per 
delną, lyg tikrintų kokį smogiamąjį ginklą. Šalia manęs 
sėdintis Elas pakyla nuo kėdės ir nuo storos mokslinės 
ataskaitos apie atliekų valdymą, kuris, jo didžiu įsitikini-
mu, yra Pramonės ateitis. Paskutinė atsistoju aš, vieninte-
lė moteris tarp vyrų.

Groupas stabteli prie Stambiųjų sandorių skyriaus, 
kur jau stovi Skipis Doulanas, prispaudęs ragelį prie 
ausies. Jo alkūnė pakelta tokiu kampu, jog akis bado 
prakaitas, patamsinęs mėlynų marškinių pažastį. Ir aš 
pamanau: kaip atgrasu, Skipis stovi čia visas varvantis, 
vienintelis amerikietis salėje, nevilkintis baltų marškinių 
ir berankovių apati nių marškinėlių, kad šie sugertų pra-
kaitą. Groupas pasilenkia prie „Reuters“ ekrano, ir mes 
visi ištiesiame savo kaklus, nelyginant prerijų šuniukai, 
mėgindami įžiūrėti, kokią informaciją jis tikrina.

– Turbūt čia „Fido“, – tarsteli Elas. – Skipis sako, kad 
jam sunkiai sekasi su jais derėtis.

O Skipis garsiai šūkčioja į ragelį, vis linkčiodamas 
savo stambią rausvai gelsvą galvą, lyg būtų tampomas 
traukulių ir niekaip negalėtų liautis. Laisva ranka ka-
poja orą priešais save dideliais tuščiais gabalais, ir aš, iš-
dirbusi čia 352 dienas, perskaitau visus ženklus: Skipio 
klientas – stambus pardavėjas, kuris DABAR praranda 
norą bendradarbiauti. Iš to, kaip Skipis kone keturlinkas 
vynioja telefono laidą sau aplink kaklą, matau, kad jeigu 
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mes dabar pat nespragtelėsime pirštais, Skipio klientas 
pasitrauks.

– Leiskite man paskambinti Feliksui Manui, – mano 
balsas suskamba labai garsiai ir aiškiai. Groupas staiga 
atsigręžia. Galvos pasisuka. Robui net žandikaulis atvim-
pa. Elas košia pro dantis orą.

Groupas siurbia mus skiriančią erdvę ir, persilenkęs 
per Robo stalą, įsiskverbia į mane žudiko žvilgsniu.

– Feliksas Manas vienintelis gali tą padaryti, – sakau 
aš, rankoje trindama ir šildydama ragelį, lyg mielą žais-
liuką.

Mes patys kuriame savo sėkmę. Patys pasirenkame 
tinkamą akimirką, ir šita akimirka yra mano.

– Dvi minutės, – šaižiu balsu suspiegia Skipis, – arba 
mano klientas savo verslą patiki „Goldman“.

– Gerai, Džeri, nusišypsokime ir skambinkime, – ta-
ria Groupas, švelniai ir grėsmingai. Ir tada jis nurodo 
man, ką turi atskleisti Skipis.

Honkonge vidurnaktis, bet Feliksas atsiliepia iškart po 
pirmo signalo.

– „Cemco“, – sakau aš, – turiu dėmesio vertą klientą.
Girdžiu, kaip jo pirštai bėgioja klaviatūra. Įsivaizduo-

ju biuro prieblandoje šviečiantį blyškų jo veidą, už tam-
saus stiklo mirksint uosto šviesoms.

– Jis siūlo 56 milijonus akcijų už 224.
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Elas šalia manęs, sustingęs it natiurmorto fragmentas. 
Groupas ir Robas – nelyginant gyvas paveikslas kitapus 
monitorių. O už jų renkasi minia, nekantraujanti išvysti 
mano gyvą cirko numerį. Tiesą sakant, neturiu žalio su-
pratimo, ką Feliksas mano apie „Cemco“. Ar apie kainą. 
Ar šiaip apie bet ką. Tačiau žinau – jis vienintelis gali tai 
padaryti, čia ir dabar.

– Turiu vieną minutę, – sakau Feliksui. Skipis, sura-
kintas panikos, tyli, pirštais skaičiuoja bėgančias sekundes.

Mano krūtinėje kažkas apsiverčia, tarytum staiga būtų 
subliuškęs plautis. Juodoje juostelėje žaibo greičiu keičia-
si žali akcijų simboliai, ir aš ištiesiu ranką, kad paliesčiau 
savo „Reuters“, nelyginant šventą akmenį. Akies krašteliu 
matau, kaip Elas pirštu barbena į stalą, kartu su Skipiu 
skaičiuodamas sekundes, o aš lekiu tiesiai į savo laidotuves.

– Džeri, – atsiveja mane rūstus Groupo balsas, lyg 
koks trenksmas šventykloje.

– Feliksai, – sakau. – Mūsų laikas baigiasi.
Ragelyje išgirstu traškesį ir įsivaizduoju, kaip mano 

balsas grimzta į vandens gelmę, matau jūrų žvaigždę, 
nebyliai skrodžiančią tarpžemyniniu kabeliu, per nuščiu-
vusią salę artėjančius čiuptuvus. Elas liaujasi barbenęs į 
stalą, o išdavikiška žiūrovų minia net palinksta į priekį 
visu savo svoriu, kad geriau pamatytų, kaip Džeri Moloj 
paspringsta beatodairiškų savo ambicijų glitėsiais.

Felikso balsas šauna į viršų ir man į ausį.
– Jis sumokės 223 už visą paketą, – pakeliu akis į 
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Groupą, verte veriantį mane savo stikliniu žvilgsniu. Ski-
pis net pasišokėja ir iškelia į viršų tris pirštus. Groupas 
greitai ir trumpai linkteli, aš pakeliu savo virpantį nykštį 
ir sakau garsiai, kad visi girdėtų:

– Jūsų viršus, Feliksai, 56 milijonai „Cemco“ akcijų 
parduota jums už 223.

Skipis jau tuksena nykščiu į savo ragelį, sukasi aplin-
kui ir mėgina išpainioti susiraizgiusį laidą, mojuodamas 
mėlynu kvitu sau virš galvos.

– Ačiū, Feliksai, – baigiu pokalbį, išrašau kvitą ir už-
dedu ant jo laiko žymą. Dabar 1986 metų kovo 5 diena, 
16 val. 21 min., ir visi įsispokso į mane taip, lyg būčiau 
akies mirksniu tapusi kažkuo kitu.

– Na ir pavarei, Džeri, – suriaumoja Robas, ir salėje 
nuaidi džiaugsmo šūksniai. Skipis persilenkia per mo-
nitorių, ir mano delnas net ima degti nuo jo karšto it 
pabūk lo ugnis pliaukštelėjimo delnu.

O Groupas stovi šalia manęs, akindamas savo baltų 
dantų šypsena. Uždeda sunkią ranką man ant peties, 
kietai, kaip dar niekad. Kurį laiką jos neatitraukia, žvelg-
damas į mane visiškai kitaip, lyg į kitą žmogų. Nes šią 
akimirką aš gimiau iš naujo ir mano rankoje – gyvos is-
torijos dalis: svarbiausias sandorio patvirtinimo kvitas, 
koks tik yra kada surašytas „Steiner“ brokerių salėje.

Štai taip aš tapau legenda savo pačios gyvenime.
Tai buvo tas Didysis Suknistas Sandoris, kuris pavertė 

mane tuo, kuo esu dabar.


