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ATKLYDĖLIS

Ė J A U  N E S I Ž V A L G Y D A M A .  Nenorėjau matyti prisiplo-
jusių prie langų veidų, smalsių ir smerkiančių, sakančių, jog aš – 
niekinga dukra, likimo valiai palikau namus ir kapus, ant kurių 
jau seniai nuvyto gėlės.

Prieblandoje skendintis be gyvybės ženklų namas, tamsa 
languose baugino. Kelis kartus buvau netoliese, bet pritrūkda-
vau jėgų peržengti slenkstį. Dažniausiai, nė neįžengusi į namus, 
tuo pačiu autobusu grįždavau atgal. Žinau, privalėjau susitaiky-
ti su jį aplankiusia mirtimi.

Mamos mirtis buvo tikra. Visur lydėjo jos siluetas, o slan-
kiojant po tuščius namus, mintys apie ją sujudindavo ir daiktus.

Magiška pilnaties šviesa, slysdama veidu, nardino į sapną-
ne sapną: skraidžiojau baltoje migloje, mačiau žeme vaikščio-
jančius žmones, lakstančius vaikus, šunis. Kai vienas iš jų, pats 
mažiausias, mane aplojo, pabudau. Sapnas išnyko.
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Pro pušų viršūnes skverbėsi saulės šviesa, tačiau vis atidė-
liojau mamos kapo lankymą. Tik pavakary atsidūriau prie jo ir 
ilgai stovėjau užsimerkusi.

Staiga sušiureno gėlės ir vainikai. Krūptelėjau, žengiau ke-
lis žingsnius atatupsta ir kluptelėjau ant šlapios žemės. Slystant 
kraštinei puokštei, netikėtai iššoko purvinas šunėkas. Pabru-
kęs uodegą sustojo už kelių kapų ir panarinęs galvą žvelgė į 
mane nusikaltusiu žvilgsniu, tarsi prašydamas atleidimo už su-
darkytą kapą. Sudrumsta ramybė ir išgulėta gili duobė sukėlė 
beribį pyktį. Trypdama kojomis šaukiau, mosikavau rankomis, 
vis pabėgėdama į jo pusę.

Kiekvieną kartą, pamačiusi šunėką, prarasdavau savitvardą.
Vieną rytą paskiri amtelėjimai prikėlė iš miegų. Už tvoros 

gailiomis akimis stovėjo kapinių šunėkas. Niekada nepastebė-
jau, jog būtų mane sekęs.

Nervingai uždariau duris.
Kitą kartą jis įsidrąsino, suvizgino uodegą ir iškišo gal-

vą pro tvoros skylę. Atsidūręs šioje tvoros pusėje, lėtai ropojo 
žeme. Kūno įtampa išryškino jo šonkaulius. Priartėjęs iki mano 
kojų, nedrąsiai kilstelėjo galvą ir, sumirkčiojęs mažomis akutė-
mis, pažvelgė tiesiai į akis.

Nežinau, kiek laiko truko mūsų žvilgsnių susikryžiavimas. 
Pasidarė gėda dėl savo ankstesnio įniršio. Ši akimirka tarsi su-
lydė mudviejų vienatves. Nuo tos dienos jau beveik neįsivaizda-
vau kelio iki kapų be jo, tipenančio mažais žingsneliais priekyje, 
netoli kapų atsiskiriančio ir savuoju taku priartėjančio iki bu-
vusios užuovėjos.

Abu supratome, jog dvikovą jis laimėjo.
Kartą tyčia palikau praviras namų duris. Atrodė sumišęs. 

Nepatikėjo tokia dovana. Jaudinausi ir aš, norėjau jam padėti. 
Nežinojau kaip.
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Neiškentusi atsistojau tarpduryje. Išsigandęs, kad galiu 
vėl užverti duris, šoktelėjo ir ištiestomis priekinėmis kojomis 
sustingo prie slenksčio ir stebėjo mane, judančią po kambarį. 
Kraipė galvą, įsiklausydamas į nutolstančius ir vėl priartėjan-
čius mano žingsnius. Atsukdamas artėjančiam garsui tai vieną, 
tai kitą ausį, jis kaskart plaktelėdavo uodega į grindis. Kai jį pa-
kalbinau, akys išsiplėtė. Tikriausiai nebuvo girdėjęs švelnaus 
balso.

Netikėtai suvokiau, jog siekiau šunėko palankumo. Pritū-
piau ir ištiesiau rankas kaip vaikystėje, norėdama jį paglostyti, 
paimti ant rankų ir priglausti prie krūtinės. Pajutęs artėjančią 
mano ranką, pakreipė galvą. Jo kūnu nubangavo virpulys, žing-
telėjo atatupstas.

Sugriebiau jį.
Sunkiai plėšiau nuo grindų, norėdama pasisodinti ant kelių. 

Glausdama prie krūtinės, jaučiau, kaip iš lėto jis pasiduoda, kaip 
mažėja jo kūno įtampa.

Netikėtai pasuko galvą ir lyžtelėjo man nosį.
Tvokstelėjo nemalonus kvapas.
Susigėdęs susmuko ant mano kelių. Glosčiau stebėdamasi, 

kaip toks laukinukas išlaikė baltą, nors ir nelabai švarią gaurų 
spalvą.

Pasigailėjau, jog niekinau šunų savininkų pašnekesius. 
Atvira jų meilė šunims piktino. Ypač kai užsimiršusi šeiminin-
kė, maitindama augintinį, tais pačiais šuns aplaižytais pirštais 
dėdavo į lėkštę ir man savo gaminto skanėsto.

Tarsi išgirdusi mamos žodžius, jog šuo turi turėti savo vie-
tą, sutrikau dėl savo švelnumo šiam atklydėliui ir ėmiau atsar-
giai stumti jį nuo kelių. Nesupratęs mano jausmų pasikeitimo, 
nuleidęs galvą nubindzino į koridorių.

Tai priminė mūsų mažąją Filę, kurią mama draudė įsileisti 
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į kambarį, bet ji sugebėjo nepastebimai įsiropšti į mano lovą, o 
ryte, pajutusi besikeliančią šeimininkę, išnykti.

Kategoriška mamos nuomonė, jog šuo turi žinoti savo vietą, 
jog negalima leisti šuniui viešpatauti namuose, dažnai sukelda-
vo ginčų. Vienas iš šunų mylėtojų kartą girdėjo, kaip mamytė, 
pastebėjusi Filės apvalėjančią figūrą, ją gėdijo, lyg kalbėtų su 
moterimi, – kad prieš paklusdama instinktui, turėtų pagalvoti 
apie palikuonių išlikimą. Jis paaštrino diskusijas, – esą ji netu-
rinti jokios teisės drausti mielai kalytei gyvenimo malonumų, 
o giminės pratęsimas – gamtos duotybė. O Filė, lyg būtų supra-
tusi mamos žodžius, vėliau jau niekada nebeprisileido nė vieno 
šuns ir, pabrukusi uodegą, išsišiepusi puldavo prievartautoją.

Su ašaromis žvelgiau į šalia tupintį šunėką, nes tik jis galėtų 
man atsakyti, ką reiškia visi tie prisiminimai. Pirmą kartą be 
skausmo prisiminiau mamą ir staiga pajutau mane apimančią 
ramybę.

Kupina dėkingumo pažvelgiau į atklydėlį šunėką ir jau ne-
begalėjau susivaldyti. Impulsyviai patapšnojau ranka sau per 
kelius. Jis šoktelėjo ir susirangė ant mano kelių. Glostydama 
šunėką, mąsčiau apie kelią, atvedusį jį į namus, jausdama šiam 
atklydėliui neapsakomą dėkingumą už prislopintą netekties 
skausmą.

Šypsodamasi spustelėjau jį prie krūtinės, supratusi, koks 
dar kupinas vaikiškumo mano – suaugusios – gyvenimas.


