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Nubudo nuo kurtinamo paukščių ulbesio. 
Šoko prie lango – tuntai raudonomis ke-
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vos ribuliuojantis ežeras ir sala. Nedidelė, 
vis dėlto joje dunksojo lyg ir kokio rausvo 
statinio liekanos. Apšviestos ryškios saulės, 
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Vaizdas buvo stulbinantis.

Ko gero, vakarykštis rūkas mane atvedė tie-
siai į Edeną, šyptelėjo Gabrielius.

Prie lieptuko išvydo moterį. Stovėjo į Ga-
brielių nugara šalia gelsvai rudo asilo, ge-
riančio vandenį, ir glostė, o gal kasė jam 
paausius.
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Miražas apgaulingas ne todėl, kad jame nėra vandens, 
o todėl, kad mes nesugebame numalšinti troškulio tuo 
vandeniu, kuris jame telkšo.

Iš upanišadų
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Pavakarė, geltonas vokas 
(pirmadienis)

Apniukusią rugpjūčio pavakarę Gabrielius Aušautas su kuprine 
ant pečių atsidūrė didelio ežero pakrantėje. Ežero dydį, tiesą sakant, 
sunku buvo nuspėti, nes aplinkui tvyrojo rūkas, vis dėlto nuojauta 
kuštėjo, kad vandens telkinys turėtų būti ne iš mažųjų. 

Paėjėjęs gal pusvalandį, prisėdo ant kelmo. Oras buvo šiltas, ta-
čiau ne tvankus. Tuščiomis akimis žvelgė į miglos tumulais nugultą 
ežerą ir niūriai svarstė, ar vertėjo belstis į tokį užkampį – gal spjauti į 
šį spontaniškai kilusį sumanymą ir grįžti į miestą? 

Nelauktai pajuto į pakaušį įremtą žvilgsnį. Nuo šermukšnio šakos 
į jį spoksojo varna. Smalsiai, šiek tiek gąsdinančiai. 

– Štiš! – mostelėjo ranka – paukštis nė nekrustelėjo, tarsi būtų 
iškamša, tik akys gyvos. – Gerai jau, gerai, juočke, – irzliai sumurmė-
jo, – teks man palikti tavo rezidenciją.

Ežeras tikrai turėjo būti ne iš mažųjų, nes siauru takučiu Gabrie-
lius šlepsėjo kone dar tiek pat, kol iš rūko prieš pat nosį išdygo pas-
tato kontūrai. 

Tai buvo netgi ne namas, o tikri dvaro rūmai. Tiesa, kiek apleisti. 
Pagal paskubomis pakeverzotą planelį vis dėlto buvo galima spėti, 
kad būtent ši vieta ir yra Gabrieliaus kelionės tikslas.

Pailgą dviaukštį pastatą supo rūpestingai prižiūrimas sodas, 
skleidžiantis meldų, gėlių ir dumblo mišiniu atsiduodančią drėgmę. 
Namo sienos vietomis buvo apkibusios vijokliais. Gabrielius, matyt, 
buvo atėjęs šalutiniu taku, tad ilgokai dairėsi, neįstengdamas rasti 
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pagrindinių durų. „Čia ir devyni Londono rūkai pasiklystų“, – su-
murmėjo toliau brisdamas žole kone kaip vandeniu. Padaręs didoką 
lankstą, suprato, jog vėl trypčioja toje pačioje vietoje. 

Už nugaros kaži kas atsikrenkštė. 
– Ko ponas pageidautų?
Šalia išsikerojusio agrasto krūmo bolavo neryškūs žmogaus kon-

tūrai.
– Ieškau šių namų šeimininkės, – atsakė Gabrielius, stengdamasis 

iš tolo įspėti bent klausiančiojo lytį, nes per rūką atsklidęs balsas ga-
lėjo būti tiek vyro, tiek moters.

– Kas pats būsite?
Siluetas ėmė artėti, ir Gabrielius išvydo kumpanosį senį su ilga, 

matyt, seniai šukuota barzda. Tamsiai žalias apsiaustas beveik siekė 
žemę, gobtuvas užmaukšlintas ant kaktos. Vienoje rankoje – aprū-
dijusios sodininko žirklės, kitoje – lyg ir maišas, lyg ir apibrizgusi 
kuprinė. Prie juosmens pritvirtinta vos ne vos spingsinti liktarna.

– Mano vardas Gabrielius. 
– Na ir?.. – neatlyžo žmogysta.
– Aš turiu rekomendacinį laišką...
Senis žengtelėjo dar keletą žingsnelių.
– Laišką, – veikiau paliepė nei paprašė.
Nesitikėjęs tokio atžarumo, Gabrielius truputį padelsė, tada prisi-

vertė kiek iš aukšto nusišypsoti ir, iš kišenės ištraukęs geltoną voką, 
padavė žmogystai.

– Matote, mane rekomendavo...
Tą pat mirksnį iš atsiknojusios senio apsiausto kišenės kažkas iš-

sirangė, šlumštelėjo į žolę ir tartum žaltys ar driežas – bet Gabrielius 
nebuvo tuo tikras – nuvinguriavo į rūką. 

– Ot dzebukas... – sumurmėjo senis, tada nerangiai apsisuko ir 
nukrypavo pastato link.
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Bemaž pusvalandį Gabrielius mindžiukavo kur paliktas. Nedrįso 
eiti nei gilyn į sodą, nei žengtelti į šoną, kad neprasilenktų su migloje 
ištirpusia žmogysta. Vis dėlto žolę, į kurią kažkas išsirangė iš kumpa-
nosio kišenės, apžiūrėjo gana susidomėjęs. Vingri šliūžė, besitęsian-
ti, regis, lig pat vandens. Kažin ar žalčio. Veikiau driežo. Nors tokią 
žymę turėtų palikti dar didesnis padaras.

Ėmė sparčiai temti, rūkas tapo sodriai violetinis, kone apčiuopia-
mas. Nors dar tik artėjo rugpjūčio vidurys, Gabrielius pajuto rudenio 
drėgmę, ji kaip rūdys smelkėsi ligi pat kaulų.

Pagaliau senis grįžo visai iš kitos pusės ir pranešė, kad šeimininkė 
laukia pono Aušauto. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad moteris, kone monumentaliai su-
stingusi erdvios menės viduryje, gali būti maždaug trisdešimties 
metų. Įsižiūrėjęs atidžiau, Gabrielius pridėjo dar dvejus trejus. Aukš-
tesnė nei vidutinio ūgio, rugių spalvos tampriai prie kūno prigludu-
sia ilgarankove suknele, išryškinančia liauną liemenį. Nepaprastai 
blyškios odos, taisyklingo, šiek tiek vaikiškos nuostabos timptelto 
veido, su dviem žavingom duobutėmis skruostuose. 

Gabrielius turėjo pripažinti, kad tokios prašmatnios moters šiame 
užkampyje tikrai nesitikėjo sutikti.

– Perskaičiau laišką, – žemu, tačiau melodingu balsu prabilo ji, – 
ir supratau, kad jūs... – moteris gerokai prisimerkusi žvilgtelėjo į ran-
koje laikomą popieriaus lapą, – pone Gabrieliau Aušautai, norėtumė-
te kuriam laikui apsistoti mano namuose.

– Taip, ponia.
– Vadinkite mane ponia Em. 
Balsas iš tiesų įspūdingas. Purpurinė burė su tamsžalio aksomo 

apvadėliais.
Kurį laiką jiedu kalbėjosi bendromis frazėmis, vis dėlto Gabrie-

lius jautė, jog abu atsargiai tiria vienas kitą. Beje, jo dėmesį traukė ir 
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ganėtinai prabangi aplinka. Aukštos menės sienos buvo nukabinėtos 
paveikslais, jos viduryje stovėjo ilgokas stalas su dviem paauksuotais 
krėslais galuose. Daugiau baldų patalpoje nebuvo. Neskaitant senos 
šešiakampės komodos, ant kurios buvo padėtas apvalus perregimas 
indas. Žengtelėjęs artėliau, po stiklo gaubtu Gabrielius išvydo pa-
prasčiausią ringėmis suvyniotą virvę. Matyt, jo akyse šmėstelėjo su-
mišimas, nes ponia Em maloniai paaiškino:

– Taip, virvė. Pirkau Jeruzalės aukcione. Tokių pasaulyje yra tiktai 
šešios. Šia virve pasikorė Judas. 

Gabrielius nepatikliai kilstelėjo antakius.
– Suprantu jūsų skepsį, – tarė ponia Em, – aš ir pati kartais su-

abejoju: gal šia, o gal viena iš anų penkių. Pagaliau ne taip ir svarbu. 
Tiesiog mėgstu retus daiktus. – Po pauzės dalykiškai pridūrė: – Aš 
pasistengsiu jūsų nevaržyti. Dėl buities smulkmenų kreipkitės į Elie-
zarą.

Šalia durų trypčiojantis senis su gobtuvu, išgirdęs savo vardą, 
oriai linktelėjo Gabrieliaus pusėn. 

– Eliezaru galite pasikliauti. Nesijaudinkite dėl vieno kito jo sa-
kinio ar poelgio, kurie gali pasirodyti ne itin suprantami. Matote, jis 
tvirtina esąs žydų rabinas. Tiesą sakant, taip ir yra. Bet jums tai netu-
rėtų kelti rūpesčių. Jis senas mūsų giminės bičiulis ir nepakeičiamas 
sodininkas bei ekonomas. Beje, jei ne paslaptis, kuo jūs užsiimate?

– Esu kompiuterių specialistas, – Gabrielius nelaukė tokio ties-
muko klausimo. – Turiu nedidelę įmonę. Taisome kompiuterius, pre-
kiaujame jų įranga...

– Prekiaujate? – moters akyse sužvilgo ledukai. – Įdomu... Tik 
mano namuose nėra ir, tikiuosi, niekada nebus nė vieno kompiu-
terio.

– Čia man jo tikrai neprireiks. 
Tuo metu iš Gabrieliaus kišenės išvinguriavo linksma mobiliojo 

telefono melodija. 
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Skambino automobilių remonto meistras.
Gabrielius neatsiliepęs išjungė telefoną.
– Beje, šį technikos stebuklą, – griežtai tarė ponia Em, – kuriam 

laikui teks atiduoti Eliezarui. Tokia mano sąlyga. Jei būtinai reikia 
paskambinti, einame į miestelį. Arba į kleboniją. Kaip kompensaciją 
siūlau galimybę naudotis mano biblioteka. Patikėkite, ji ne tokia ir 
prasta. Eliezarai, – ponia Em atsisuko į kumpanosį, leisdama supras-
ti, kad pokalbis baigtas, – palydėk poną Aušautą. 

Lenktais laiptais paskui sodininką kopdamas į antrą aukštą Gab-
rielius pagalvojo: „Nefertitės galvutė ant rugio stiebelio. Vis dėlto aš 
turbūt suklydau. Tų kelių metų pridėti nevertėjo.“
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Liūtai ir buivolas 
(antradienis)

Nubudo nuo kurtinamo paukščių ulbesio. Šoko prie lango – tun-
tai raudonomis kekėmis aplipusių šermukšnių, tolėliau – vos vos 
ribuliuojantis ežeras ir sala. Nedidelė, vis dėlto joje dunksojo lyg ir 
kokio rausvo statinio liekanos. Apšviestos ryškios saulės, jos tartum 
karūnos brangakmeniai žėrėjo pačiame ežero viduryje. O virš tos 
rausvos karūnos virpėjo skliautai ir kuorai, tiltai ir vartų arkos – išti-
sas kabantis miestas, nuaustas iš skaidraus rytmečio oro...

Vaizdas buvo stulbinantis.
Ko gero, vakarykštis rūkas mane atvedė tiesiai į Edeną, šyptelėjo 

Gabrielius.
Prie lieptuko išvydo moterį. Stovėjo į Gabrielių nugara šalia 

gelsvai rudo asilo, geriančio vandenį, ir glostė, o gal kasė jam pa-
ausius. 

Rengdamasis apsidairė po kambarį – vakar buvo nuvargęs, ne-
spėjo atidžiau jo apžiūrėti. Didelis langas į ežerą, plati ąžuolinė lova, 
rašomasis stalas, ant kurio puikavosi penkios straublius išrietusių 
drambliukų skulptūrėlės; senovinė spinta, išpuošta įmantriais me-
džio ornamentais, tokiais pat ornamentais buvo išraižytas ir masy-
vus naktinis staliukas, ant jo stovėjo žalvarinė septynšakė žvakidė. 
Prie šių tvirtai sumeistrautų ir skoningai ornamentuotų daiktų kiek 
nederėjo tik juodas plokščiaekranis televizorius. 

Apie puikesnį būstą, o ir vaizdą pro langą Gabrielius Aušautas nė 
nesvajojo. 
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Tiesa, kai kas kambaryje pasirodė truputį neįprasta. Tarkim, por-
celianiniai drambliukai buvo pritvirtinti prie rašomojo stalo pavir-
šiaus, jų neįmanoma buvo pajudinti. Negana to, drambliukai išdėlio-
ti tokia tvarka, kad stalas tapo beveik nefunkcionalus – ant jo tiesiog 
keblu pasidėjus popieriaus lapą rašyti, nebakstelint alkūne ar riešu į 
kurią nors skulptūrėlę.

Trys stalčiai ne tiek kėlė nuostabą, kiek vertė nusišypsoti. Pirma-
jame styrojo žvilgančių virbų smaigaliai, išmoningai perspėjantys, 
kad į jį nieko negalima dėti. Vidurinis stalčius tebuvo imitacija, o 
apatinis – iš gryniausio stiklo, sklidinas vandens. Tiesą sakant, tai 
buvo blausiai iš apačios apšviestas akvariumas, kuriame plaukiojo 
perregima auksinė žuvelė.

Vakarykščio rūko nebuvo likę nė padujų. Nei takelių raizgalynė, 
nei medžiai šįryt neatrodė priešiškai nusiteikę. 

Prie lieptuko mandagiai pasilabino su asilą girdžiusia moterimi. 
Dabar ji plovė gyvuliui šonus, sykiais patrindama juos vieliniu še-
pečiu.

Tai buvo ne moteris, veikiau mergina. Iš pažiūros – neturinti nė 
aštuoniolikos. Smilga tarp dantų, veidas apskritokas, riesta nosytė 
nuberta smulkiomis strazdanėlėmis, putlios, gana gilios iškirptės 
apnuogintos krūtys, į rusvus plaukus primazgyta įvairiaspalvių vir-
velių. Net ne mergina, o mergaitė, jei ne gerokai atsikišęs pilvas. Pa-
našu, kad nėščia. Po trisdešimties turėtų išryškėti akivaizdūs tukimo 
požymiai.

– Mano vardas Juta, – linksmai sučiauškėjo mergina. – O jūsų – 
žinau, Gabrielius, tiesa?

– Taip, Gabrielius Aušautas.
– Apie jus man pasakė senelis.
Aišku – sodininko anūkė. Veikiausiai laukiasi kūdikio. Galbūt ne-

toliese sukiojasi ir jos vyras?
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– Gyvenu tik su seneliu, – tarsi atspėjusi jo mintis tęsė putliakrūtė 
virvelinukė; ant jos dantų sužvilgo metaliniai lankeliai. – Va, anam 
gale, – mostelėjo į kairę pastato pusę, apkibusią tankiais vijokliais, – 
už virtuvės.

– Mielas gyvulys, – tarė Gabrielius, delnu tapšnodamas asilo pas-
turgalį.

– Jo vardas Ronis. Tai senelio dviratis, – mergina sukrizeno į pa-
žastį. – Kitų transporto priemonių jis nepripažįsta.

Netikėtai asilas pakėlė galvą ir kelis kartus ilgesingai subliovė. 
– Vasarą jam patinka maudytis, – Juta rieškučiomis ėmė pilti van-

denį Roniui ant nugaros. 
Gabrielius pritariamai linktelėjo merginai ir nužingsniavo takiu-

ku toliau. 
Paėjėjęs pakrante, kad nebūtų matomas pro langus, nusimaudė 

ežere. Nuogas ir prunkšdamas kaip kumeliukas. Tada grįžo į sodą. 
Didžioji jo dalis buvo apsėta raudonaisiais dobiliukais, bet vietomis 
margavo ir ramunių, aguonų, čiobrelių plotai. Suktelėjęs dešinėn, pa-
stebėjo kone tvarkingu kvadratu pasėtų rugių rėžį su melsvai žybčio-
jančiomis rugiagėlėmis. Netoliese stovėjo nedidukė balta koplytėlė. 
Apėjo ją – trikampė. 

Nerūpestingai vaikštinėjo po sodą, dairėsi į vaismedžius, krū-
mokšnius, gėlynus. Žiogai būriais straksėjo skersai taką. Pritūpė prie 
violetinio jurgino. Jo žiedas buvo stangrus, o atspalviai stebėtinai 
įdomūs. Kilstelėjęs galvą, sodo pakraštyje išvydo Eliezarą su kastuvu. 
Šįryt sodininkas vilkėjo ne žaliąjį apsiaustą su gobtuvu, bet akinamai 
baltus marškinius, išsipešusius iš chaki spalvos kelnių. Atrodė, senis 
bando iškasti kažkokią šaknį, gal ropę. 

Pamatęs artėjantį Gabrielių, sodininkas įsmeigė kastuvą į žemę ir 
pagarbiai nudelbė akis.

– Padėk Dieve, – žvaliai tarė Gabrielius.
Senis dar žemiau nulenkė sprandą, bet nieko neatsakė. 
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Rankoje jis iš tiesų laikė ropę.
– Gražūs orai plūstelėjo, – bandydamas užmegzti pokalbį tęsė 

Gab rielius, – kaip manot, ilgam?
– Aš niekad nieko nemanau, pone, kalbu vien tai, ką man praneša.
Sodininko žodžiai sklido tarsi iš po žemių, vis dėlto balsas nebuvo 

priešiškas.
– Praneša? Kas praneša?
– Maža kas. Mano galva žolinė, augalėliam ir sėkliukėm tetinka. 

Savo minčių neturiu.
Gabrieliui ūmai prieš akis išniro vakarykštis rūkas ir keistoji šliū-

žė, kurią apžiūrinėjo laukdamas sodininko.
– Pasakykite, kas ten vakar šlumštelėjo žolėn iš jūsų kišenės.
– Dzebukas, pone.
– Dzebukas? – kilstelėjo antakius Gabrielius. – Kas toks?
– Kaip čia jums paaiškinus... Tarkim, jeigu žmonėms gimsta vai-

kas ir jam tėvai duoda vardą – Žmogus, vadinasi, tas Žmogus yra 
tiesiog žmogus. O Dzebukas irgi yra tiesiog dzebukas.

– Tokia gyvūnų rūšis? 
– Ne visai. Geriau derėtų sakyti – anattų. Arba mūsiškai – nesybių.
– Nesybių? O kas jums pasakė, kas toks yra Dzebukas?
– Dzebukas.
– Vadinasi, tvirtinate, kad jūs savo minčių neturite?
– Ne aš, pone, jos taip tvirtina. Nė vienas žmogus savo minčių 

neturi.
– Tai kieno mintis mes dabar dėstome?
– Paprastai vienas žmogus prisileidžia artyn ne daugiau kaip de-

šimt anų, jų mintimis ir kalba.
Ši išvada Gabrielių pralinksmino, juo labiau kad Eliezaras, matyt, 

gavęs šeimininkės nurodymą, šnekėjo su juo pagarbiai, kantriai atsa-
kinėjo į klausimus. 

– O kokias nesybes prisileidžiate, tarkim, jūs?
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Senis priekaištingai dėbtelėjo į pašnekovą.
– Tikrai norite žinoti?
– Tikrai, – nenusileido Gabrielius, pajutęs, kad sodininkas iš tiesų 

yra gavęs paliepimą būti paslaugus.
– Na, jeigu reikalaujate... – Eliezaras pakėlė akis ir dar tyliau su-

murmėjo: – Viena jų yra Lyjalas.
– Keistas vardas. Ir kaip tas Lyjalas atrodo?
– Kaip trys liūtai, bet sudėti į vieną.
– Tai kodėl Lyjalas?
– Jis visuomet pasirodo prieš lietų. Arba prieš kokią nedidukę ne-

gandą.
– Mat kaip... Gerai, tebus Lyjalas. O kiti?
– Dar yra rausvieji drambliukai. Apie jų dauginimosi ypatumus 

galima pasiskaityti slaptajame Liu Gu traktate „Kaip ir anuomet“. 
Kartais pasirodo Voraklynis – tas tai kvailys, glaudžiasi pelkės akiva-
ruose... Pavasarį buvo užklydę ir būrys silpukų, bet aš juos apibariau, 
tai ištipeno kaip kareiviai panarinę galvas, – senis patenkintas kriuk-
telėjo panosėje. – Atklysta ir Juodasis Valtininkas, dažniausiai per 
vasaros šventes, o grafas Sudie gyvena visai šalimais, lomelėje, kaip ir 
Uolusis Šikdarbis... Va, tokelės ir piesteliai – tie tai dauginasi tuzinais, 
nuolat zuja aplink ausis...

– Ir viskas?
– Beveik. Jei neskaičiuotume Kalėdos Dao, triausių aukštynkojų, 

tyločių, imperatoriaus nykštukų ir kelių sentimentaliųjų pirstmergių...
Gabrielius klausėsi senio fantazijų su neslepiamu pasitenkinimu. 

Ir tada jam šovė paika mintis pasinaudoti šio nuprotėjėlio atvirumu 
ir daugiau sužinoti apie ponią Em. 

– O ką iš jų nugirdote apie namų šeimininkę?
Akimoju Eliezaro žvilgsnis tapo kietas, kiaurai urbiantis Gabrie-

liaus akių raineles. Jis ilgokai tylėjo, bet vis dėlto pasiryžo, tik balsas 
buvo jau ne nuolankus, o klastingai perspėjantis: 
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– Grafas Sudie minėjo, kad Maskvoje po griuvėsiais ji pasmaugė 
vienatinį savo sūnų.

Gabrieliaus nugara nusirito šiurpo bangelė. 
Bet ne dėl senio atsakymo. 
Veikiau dėl savo klausimo, peržengusio padorumo ribas.

Apie pusiaudienį sodininkas pasibeldė į Gabrieliaus kambario 
duris ir mandagiai pranešė, kad šeimininkė kviečia poną Gabrielių 
vėlyvų pietų.

Prisiminęs prabangią menę, Gabrielius pasigailėjo, kad neturi 
kostiumo. Į kuprinę paskubomis buvo įsimetęs tik būtiniausius dra-
bužius ir higienos reikmenis.

Kadangi iki pietų buvo likęs geras galas laiko, nusprendė paganyti 
akis toje ežero pakrantėje, kurios dar nebuvo matęs. 

Rytinėje dvaro pusėje neužtiko jokio takiuko, teko bristi aukšta ir 
kibia žole. Nuėjęs ne daugiau kaip šimtą metrų, tolumoje pastebėjo 
kažkokį stulpą. Prisiartinęs turėjo pripažinti, jog tai ne stulpas, o ap-
samanojusi vartų arka, įkasta į žemę prie pat vandens. 

Po arka dūzgė begalės uodų. Nuo jos sausumos pusėn driekė-
si ganėtinai platus griovys, gal net kanalas, kuriuo be vargo galėjo 
prasilenkti dvi valtys. Tačiau tasai slaptą valčių kelią primenantis 
vandens ruožas buvo apaugęs žolėmis ir iš tolo atrodė kaip vešli 
pieva. 

Bandė šiek tiek paėjėti palei kanalą, vinguriuojantį retų krūmokš-
nių ir į visas šalis kaži kokios jėgos išklaipytų medukų kryptimi. Gab-
rielius žingsniavo gana sparčiai, veidą glostė vos juntamas vasaros 
vėjelis. Staiga išgirdo, kad kiekvieną jo žingsnį lydi aukštas garsas – 
sakytum, kažkas arbatiniu šaukšteliu skimbčiotų į tuščio puodelio 
šoną. Skimbt skimbt, ilgokais tarpais, nes Gabrieliaus žingsniai buvo 
platūs. Sustojo – garsas liovėsi. Vėl pajudėjo – skimbt skimbt... Regis, 
vis garsyn.
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Netrukus po kojomis ėmė žliugsėti vanduo. Toliau brautis nebuvo 
prasmės. Prasidėjo klampus, gal net pavojingas pelkynas.

Pasuko atgal. Keista – vos girdimas skimbčiojimas, apsamanoję 
vartai... Kur jie kadaise vedė – į ežerą ar į pelkę? Kam juos prireikė 
statyti tokioje vietoje?

Saulė spiginte spigino, oras net virpėjo nuo karščio.
Jis dar kartą nusimaudė ežere.

Taip, kostiumas būtų pravertęs, konstatavo Gabrielius, pravėręs 
menės duris ir išvydęs Eliezarą, tarsi skulptūra sustingusį prie stalo. 
Sodininkas buvo įlindęs į senovinę livrėją, nors ant pakaušio pūpsojo 
prie šios aprangos ne itin deranti juoda jarmulkė. 

Ponia Em vilkėjo elegantiška tokio pat kirpimo suknele, kaip ir 
vakar. Tik ne rugių spalvos, o sodriai violetine. Ji stovėjo šalia dide-
lio paveikslo. Tai buvo Gabrieliui žinoma Botero drobė „Adomas ir 
Ieva“. Du nuogi, groteskiškai putlūs, bet dar neišplerę storuliai, atsu-
kę nugaras. Abu žvelgė į Pažinimo medį, tarp jo šakų rangėsi dviša-
kį liežuvį iškišęs raudonas žaltys, primenantis pitoną. Scena, matyt, 
vaizdavo mirksnį prieš pirmąją žmonių nuodėmę: rojus dar nesu-
terštas, dar alsuoja naivių ir gaivalingų formų paprastumu. 

– Jiedu kol kas nežino „nuogudu esančiu“, – tarė ponia Em, pa-
kreipusi galvą paveikslo pusėn. – Bet jeigu Adomas ir Ieva būtų ne-
susigundę paragauti uždrausto vaisiaus, šiame pasaulyje niekados 
nebūtų gimęs nė vienas žmogus.

– Įdomi alternatyva, – nusišypsojo Gabrielius.
– Gal ir gerai, kad jie nepasinaudojo ja, – šypsniu atsakė ir ponia 

Em.
Moters akys buvo tamsios ir verpetuojančios. Prinokusio kaštono 

spalvos. Jau vakar Gabrielius pastebėjo, kad ponia Em prastai mato, 
veikiausiai yra trumparegė. Vis dėlto jos žvilgsnis buvo sunkiai atre-
miamas. Atrodė, savo žvilgsniu ponia Em stengiasi įstumti pašneko-
vo žvilgsnį vidun. Matyt, ji tai jautė, nes kalbėdama retai žvilgtelda-
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vo tiesiai į akis. Galėjai spėti, kad ji tai daro ne iš drovumo, veikiau 
stengdamasi tausoti pašnekovą. 

Per pietus moteris valgė nedaug, tik tai, ko pasiūlydavo Eliezaras. 
Bet dažnokai kilsteldavo aukštą raudonojo vyno taurę. 

Prie stalo jie tęsė pokalbį apie dailę, ponia Em noriai ir stebinamai 
profesionaliai komentavo kai kuriuos retesnius paveikslus, kabančius 
menėje. Dar po valandėlės Gabrielius užsiminė apie keistą rašomąjį 
stalą, stovintį jo kambaryje. 

– Minėjau, kad kolekcionuoju retus daiktus, – atsakė ponia Em. – 
Matote juodą kaukę? – gracingai mostelėjo plaštaka į sieną prie lango. – 
Tai vadinamoji Saljerio kaukė. O kiek žemiau – šilkinė Mocarto nosinė. 
Su išsiuvinėtu genijaus parašu. Turiu ir Mocarto žiedo akmenį – liudiji-
mą, kad jis priklausė masonų ložei. Paprastas samaninis agatas.

– Mocarto! – kone džiugiai išsprūdo Gabrieliui. – Muzikos moky-
kloje man buvo priklijavę Mocarto pravardę! 

– Baigėte muzikos mokyklą? – nusistebėjo ponia Em.
– Nebaigiau. Tačiau ta pravardė ilgai mane lydėjo. Kol išvažiavau 

studijuoti. 
Nuo šios valandėlės Gabrielius pajuto, kad ponia Em juo susido-

mėjo. Sakytum, koks vabzdžių kolekcininkas, kuris žolėje užtiko pa-
prastą vabaliuką, bet geriau įsižiūrėjęs suprato, kad jis ne toks jau pa-
prastas, kur kas retesnės rūšies, gal netgi tinkantis kolekcijai. Negana 
to, Gabrieliui pasirodė, jog ji pradėjo jį savotiškai egzaminuoti, o kai 
ponia Em lyg tarp kitko paklausė, kodėl, jo manymu, šiais laikais taip 
reta literatūros kūrinių, kuriuos skaitytum su tokiu užsidegimu kaip 
vaikystėje, jis jau neabejojo, jog tikrinamas jo intelektas. 

– Gal todėl, – Gabrielius nutarė priimti pasiūlytas žaidimo tai-
sykles, – kad vaikystėje mus domina tiktai herojai. Vėliau įgyjame 
kitokios patirties, herojus keičia personažai, mąstytojai, kitaip sa-
kant, visokio plauko hamletai. Jie kelia iš tiesų svarbias problemas, 
kartais įžvelgia dramatiškiausius pasaulio aspektus, tačiau vis rečiau 
kyla noras su jais tapatintis. Jie ne herojai. Mūsų santykis su litera-



24

tūros tekstu sudėtingėja, tampa komplikuotas. Herojų era baigiasi, 
prasideda abejonių, pažinimo, analizės, pastangų suprasti periodas. 
Skaitai tekstą dažnai jau dėl visai kitų paskatų nei vaikystėje...

– Bet herojų ilgesys išlieka, – tarė ponia Em.
– Tikriausiai. Todėl vakarais per TV žmonės dažniausiai žiūri ho-

livudinius trilerius, – nusijuokė Gabrielius. – Ten visuomet trium-
fuoja teisingumas, o pabaigoje supermenas nueina tolin, tvirta ranka 
apglėbęs iš teroristų irštvos išvaduotos princesės liemenį...

– Pamiršęs, kad už nugaros liko šimtai lavonų, – moteris vėl 
gurkštelėjo vyno. – Manote, per daug geriu? – paklausė šiek tiek pro-
vokuojamai.

– Ką jūs! Minties tokios neturėjau, – sugudravo Gabrielius.
– Jūs delikatus. Kas žino, gal ir daugokai, – ir pakėlusi kaštonines 

akis pridūrė: – Sakoma, kas daug geria, bando slėptis. Beje, girdėjote 
versiją, kad Judas ne pasikorė, o prasigėrė?

– Neteko girdėti.
– Manau, tai visiška nesąmonė. 
– Kodėl?
– Judas gal ir turėjo nuo ko, tačiau neturėjo dėl ko slėptis.
Kol jie abu pietavo, Eliezaras neištarė nė žodžio. Kaip tobulas lio-

kajus keitė patiekalus, nuiminėjo nereikalingus indus, laiku pripilda-
vo taures.

– Kai kas tvirtina, – vėl prabilo ponia Em, – kad Dostojevskį nuo 
beprotybės gelbėjo tiktai epilepsija. Priepuoliai tarsi iškraudavo jo 
nervinę įtampą. 

– Įmanoma ir tokia versija, – sutiko Gabrielius.
– Vadinasi, Bodlerą lygiai taip pat galėjo gelbėti alkoholis ar opijus?
Jos laikantys taurę pirštai buvo ilgi, grakštūs. Ir sykiu nemoteriš-

kai tvirti. 
Pajutęs, jog ties jais per ilgai užlaiko žvilgsnį, Gabrielius kostelėjo 

ir grįžo prie pašnekesio.
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– Neseniai teko girdėti istoriją, – tarė, kruopščiai rinkdamas žo-
džius, – kuri lyg ir patvirtintų jūsų mintį. O istorija tokia... Vienas 
žmogus daugelį metų negėrė, mat savo statinę jau buvo ištuštinęs, pa-
prasčiau sakant, buvo anoniminis alkoholikas. Tačiau kartą, sužino-
jęs apie beprotiškai mylimos moters neištikimybę, vėl puolė maukti 
viską, kas papuolė po ranka. Ilgam prarado laiko nuovoką, bet kai po 
kelių savaičių atsipeikėjo ligoninėje su lašelinės adata venoje, – jau 
įstengė gyventi. Vadinasi, būtent alkoholis, mirtinas jo priešas, jį ir 
išgelbėjo, silpnumo valandėlę neleido pakelti rankos prieš save.

Kalbėdamas Gabrielius akies krašteliu stebėjo ponios Em rankas. 
Jos iš tiesų buvo nepaprastai išraiškingos. Moteris retai padarydavo 
jomis kokį gestą, tačiau, kai tai nutikdavo, kiekvienas judesys buvo 
aristokratiškai dosnus ir kerintis. Tos rankos, sakytum, spinduliavo 
kaži kokius neregimus verpetus, kuriuos buvo galima pavadinti ir 
tvirtumu, ir geidulingumu. Vis dėlto tai buvo varžomas, kruopščiai 
slepiamas geidulingumas, sklidinas nuvargusio grakštumo. Sužavin-
čio ir tą pat mirksnį tampančio savo žavesio nuodu. Atrodė, gracin-
gais rankų judesiais ji stengiasi kažką pasikviesti, prisišaukti, bet taip 
subtiliai, taip tykiai, kad šaukiamasis neišgirstų, o jei ir išgirstų, sua-
bejotų kvietimu, neturėtų nė mažiausio motyvo atsiliepti. 

– Pamokanti istorija, – tarė ponia Em.
– Taip, – atsakė jis, vėl paskubom nukreipdamas žvilgsnį nuo jos 

rankų. – Bet tai ne viskas. Po mėnesio tasai žmogus vis tiek žuvo 
autoavarijoje.

Minutėlę abu tylėjo.
– Jis buvo jums artimas?
– Tąsyk jis vairavo mano automobilį.
Gabrielius jau ėmė gailėtis, kad leido pokalbiui pakrypti šia link-

me. Praskydo, po galais! Išvydo gražią moterį ir apsiseilėjo! 
– Užjaučiu, – ponia Em nuėmė rankas nuo stalo. – Dėl to ir atvy-

kote prie ežero?
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– Taip, ponia. Iš dalies. Kartais būtina pakeisti aplinką ir sustaba-
rėjusius įpročius.

Pastarąjį sakinį ištarė santūriai, beveik neslėpdamas mandagaus 
oficialumo.

Ji tai pajuto. 
– Beje, mano vardas Augustė, – pasakė po valandėlės. 
Eliezaras pasilenkė prie ponios Em ir kažką sukuždėjo.
– Ne. Pasakyk, kad negalima, – griežtai tarė moteris, bet jis vėl 

pasilenkė jai prie ausies.
– Aš nepamiršau, Eliezarai, – nukirto dar griežčiau ir pažvelgė 

Gabrieliui į akis. – Deja, turiu jus palikti. 
Šįsyk tai buvo minkštas daug patyrusio, tačiau atsargaus žmogaus 

žvilgsnis. 
Taip žvelgiama atjaučiant ir sykiu viliantis supratimo. 

Užlipęs laiptais ir pravėręs savo kambario duris, Gabrielius paste-
bėjo, kad virpa pirštai. 

Kažkodėl spragtelėjo televizoriaus mygtuką. 
Ekrane sumirgėjo egzotiškos šalies vaizdai. 
Valandėlę bukai dėbsojo į juos, paskui priėjo prie lango.
Ežeras, raudoni šermukšniai. Keli paukščiai ant šakos. Lyg ir čiur-

liai. Sako, jie pakyla į dešimties kilometrų aukštį ir tenai ilsisi. Vieno 
boingo lakūnai būtent tokiame aukštyje regėjo miegančius čiurlius.

Po valandėlės Gabrielius vėl atsigręžė į mirgantį televizorių. Rodė 
filmą apie Afrikos gyvūnus. Savanoje liūtai medžiojo stirną, bet su-
medžiojo buivolą. Parsigriovė jį ant žemės ir ėmė ėsti. 

Gyvą.
Šilkinis diktoriaus balsas: „Kartais buivolas gyvas būna dar gerą pus-

valandį, mat liūtai gerklės jam neperkanda – bijo grėsmingų ragų.“
Kaire ranka Gabrielius dukart perbraukė sau per plaukus ir ėmė 

krauti ant stalo kuprinėje likusius daiktus.
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