
Sėdėdamas ant raudo žirgo, jis atrodo mažas ir tamsus. Jo ran-
kos jau nenustygsta, bandydamos vadelėmis nulaikyti žirgą vieto-
je. Suveržia prusnose žąslus; matau, kaip žirgas kinkuoja galvą. To 
nedaryčiau, bet ant žirgo sėdžiu ne aš.

Noriu priminti tėčiui, kad žirgas baidosi dešinės, kad geriau 
mato kaire akimi, bet tik atsisveikinu:

– Pasimatysim po lenktynių.
Linktelime vienas kitam tarsi nepažįstami, atsisveikinimas ne-

rangus ir nejaukus.
Man stebint nuo uolų lenktynes, širmas uis žirgas iš pradžių 

sugriebia tėčiui už rankos, o paskui už krūtinės.
Akimirką bangos palieka krantą ramybėje, žuvėdros virš gal-

vos nustoja plakusios sparnais, o aš nepajėgiu iškvėpti iš plaučių 
smėlėto oro.

Tada širmasis vandens žirgas nutraukia tėtį nuo netvirtos sė-
dynės, nuo raudojo žirgo nugaros.

Širmis neišlaiko įsikibęs jo krūtinėn, ir tėtis krinta ant smėlio, 
sumaitotas dar nė nepasiekus jo kanopoms. Jis skriejo antras, to-
dėl amžinybę trunka minutė, kol kiti žirgai perbėga jo kūną ir vėl 
jį išvystu. Matyti tik pailga, tamsiai raudona dėmė, plūduriuojan-
ti putotame vandenyje. Raudasis eržilas suka ratus, jis − alkanas 
jūrų padaras, bet daro, kaip prašiau: neėda daikto, kuriuo virto 
tėvas. Jis brenda į vandenį. Tą dieną niekas raudoniu neprilygsta 
jūrai.

Retai galvoju apie raudonose bangose išsipleikusį tėvo kūną. 
Bet dažnai prisimenu, koks jis buvo prieš lenktynes: išsigandęs.

Aš jo klaidos nekartosiu.

VIRSELIS
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PIRmaS SkyRIuS

Puka

Žmonės kalba, kad broliai be manęs pražūtų, bet iš tiesų tai aš be 
jų pražūčiau.

Paprastai paklausęs kurio nors salos gyventojo, iš kur jis, iš-
girstum ką nors panašiai: „nuo Skarmuto“ ar „nuo Tisbio pusės“, 
„iš atšiauriojo pakraščio“ ar „iš Tolos, gyvenąs visai čia pat“. Tik 
ne aš. Pamenu: kartą, kai buvau maža, spaudžiau raukšlėtą tėčio 
ranką, o toks vėjų nugairintas ūkininkas, atrodantis tarsi iškastas 
iš po velėnos, paklausė:

– Mergyt, iš kur tu?
O aš garsiau, nei derėjo tokiam mažyčiam strazdanotam pa-

darėliui, atsakiau:
– Iš Konolių namo.
– Kur ta vieta? – paklausė jis.
– Ten gyvena Konoliai. Aš viena jų, – paaiškinau. Tada, man 

ir dabar šiek tiek gėda, nes ne kaip apibūdina mano charakterį, 
pridūriau: – O tu ne.

Taip jau yra: Konoliai ir visas kitas pasaulis, nors tas pasau-
lis, jei gyveni Tisbyje, nelabai didelis. Iki praeito rudens tik taip 
ir buvo: aš, jaunesnis broliukas Finas, vyresnis brolis Geibas ir 
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tėvai. Apskritai buvome gana rami šeimyna. Finas visada ką nors 
meistraudavo ir vėl ardydavo, atsargines dalis laikydavo dėžėje po 
lova. Geibas taip pat nebuvo plepus. Jis buvo šešeriais metais už 
mane vyresnis, visą energiją tausojo augimui; dar trylikos buvo 
metro aštuoniasdešimties. Tėtis, kai būdavo namie, grodavo alavi-
ne dūdele, o mama kiekvieną vakarą burdavo stebuklus iš duonos 
ir žuvies, nors prieš jai pradingstant nė nesuvokiau, kad tai buvo 
stebuklai.

Nepasakytum, kad buvome nedraugiški su salos gyventojais. 
Tiesiog draugiškesni tarpusavyje. Svarbiausia buvo Konoliai. Tai 
buvo vienintelė taisyklė. Galėjai skaudinti kitus kiek panorėjęs, 
jei tik jie nebuvo Konoliai.

Jau spalio vidurys. Kaip visų rudens dienų saloje rytai, taip 
ir šis šaltas, bet saulei kylant oras čia sušyla ir viskas nusidažo 
spalvomis. Paėmusi šepetį trinu ir valau dulkes Balandėlei nuo 
odos, kol sušyla pirštai. Kai pagaliau ją pabalnoju, ji švari, o aš 
apdulkėjusi. Ji mano kumelė ir geriausia draugė, vis baiminuosi, 
kad jai nenutiktų kas bloga, nes per daug ją myliu.

Beveržiant balno pavaržą, Balandėlė baksteli nosimi man į 
pašonę, vos negrybšteli, ir mikliai patraukia galvą; ji irgi mane 
myli. Negaliu ilgai jodinėti; tuoj turėsiu grįžti, kad padėčiau Fi-
nui kepti pyragaičius parduotuvėlėms. Dar dažau arbatinukus 
turistams, o kadangi artėja lenktynės, turėsiu krūvas užsakymų. 
Po lenktynių iki pavasario nebesulauksime lankytojų iš didžiosios 
salos. Kai šalta, vandenynas pernelyg nenuspėjamas. Geibas ne-
grįš visą dieną, jis dirba Skarmuto viešbutyje, ruošia kambarius 
žiūrovams. Jei našlaičiai nori Tisbyje sudurti galą su galu, turi 
sunkiai plušėti.

Kad mūsų sala ne kažin kas, suvokiau vos prieš kelerius me-
tus, kai pradėjau skaityti žurnalus. Man taip neatrodė, bet iš tie-
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sų Tisbis mažytis: uolėta iš jūros kyšanti salelė, viso labo keturi 
tūkstančiai gyventojų, iki didžiosios salos reikia plaukti ne vie-
ną valandą. Tisbyje vien uolos, žirgai, avys; laukais – juose jokio 
medelio – į Skarmutą, didžiausią salos miestelį, vingiuoja vienos 
juostos keliai. Tiesą sakant, kol daugiau apie nieką nežinai, salos 
visai pakanka.

Net kai jau žinau, kad yra dar daug kas, man vis tiek jos pa-
kanka.

Taigi atsikėlusi jodinėju, kojų pirštai šąla apspurusiuose jojiko 
trumpaauliuose, o Finas sėdi morise, įvažoje, ir juoda izoliacine 
juosta kruopščiai klijuoja perdrėkstą keleivio sėdynę. Pufės, klė-
tyje gyvenančios katės, nagų darbas. Finas bent pasimokė nepa-
likti nuleistų langų stiklų. Jis dedasi suirzęs, kad reikia taisyti, bet 
iš tiesų tuo mėgaujasi. Principai Finui neleidžia rodyti per daug 
džiaugsmo.

Pamatęs mane raitą ant Balandėlės, Finas keistai dėbteli. Se-
niau, iki praeitų metų, toks dėbtelėjimas būtų virtęs kreiva šyp-
sena, jis būtų užkaukinęs variklį ir mudu būtume puolę lenkty-
niauti: aš ant Balandėlės, jis − automobiliu, nors dar buvo per 
jaunas vairuoti. Gerokai per jaunas. Bet argi svarbu? Kas mus 
būtų galėjęs sulaikyti? Todėl būtume lenktyniavę: aš laukais, jis – 
keliu. Katras pralaimėdavome, turėdavome savaitę kloti pirmo 
pasiekusio paplūdimį lovą.

Nelenktyniavome jau beveik metus. Nuo tada, kai tėvai žuvo 
išplaukę valtimi.

Vedu Balandėlę šalin, kiemelyje suku mažus ratus. Ji nekan-
trauja, šį rytą pernelyg žvali ir nesusikaupia, o aš pernelyg sustiru-
si, kad įtikinčiau ją klausyti žąslų. Ji nori šuoliuoti.

Moriso variklis užbirbia. Atsigręžusi spėju pamatyti automobi-
lį lekiant keliuku, už nugaros jis palieka bjaurų išmetamųjų dujų 



14

debesį. Po akimirkos Finas šūkteli. Iškiša galvą pro langą, veidas 
po apdulkėjusiais plaukais atrodo išblyškęs, šypsosi iki ausų.

– Ar reikia kvietimo? – šūkteli jis.
Tada galva dingsta, ir perjungęs bėgį jis dar garsiau užkaukina 

variklį.
– Ak, pažiūrėsim! – atitariu, nors jis per toli, kad išgirstų.
Balandėlė pakarpo ausis mano pusėn, virpėdama veržiasi į ke-

lią. Rytas vėsus, tyras, užtenka jos paprašyti. Šlaunimis spusteliu 
jai šonus ir pliaukšteliu liežuviu.

Balandėlė šoka iš vietos, jos kanopos palieka pusapskritimius 
ir puolame paskui Finą.

Puikiai žinau, kur Finas traukia; jis turi laikytis kelių, o nuo 
mūsų namo į Skarmutą veda tik vienas. Bet jis nėra tiesiausias 
kelias – rangosi tarp laukų lopinėlių, tarp akmeninių sienelių ir 
gyvatvorių. Nėra jokios būtinybės sekti dulkių juostos žymimą 
vingiuotą jo maršrutą. Todėl mudvi su Balandėle raunam per 
laukus. Balandėlė nedidukė – visi salos žirgai tokie, nes žolė čia 
nevešli, – bet drąsi ir ryžtinga. Todėl smagiai šokinėjame per gy-
vatvores, kur tik žemė tvirta.

Kirsdamos pirmą kampą, išgąsdiname keletą avių.
– Atsiprašau! – šūkteliu joms per petį.
Kol rūpinuosi avimis, išnyra kita gyvatvorė, ir Balandėlei ten-

ka mikliai įsitempti, kad peršoktų. Kaip kokia nevykėlė paleidžiu 
vadeles, bent jau netimpteliu jai už prusnų, o ji išgelbėja mudvi – 
vikriai pariečia kojas. Jai risnojant nuo gyvatvorės, vėl suimu va-
deles ir patapšnoju per sprandą, juk mus išgelbėjo, o ji atlenkia 
ausį rodydama esanti pamaloninta, kad man rūpi.

Tada šauname per lauką, kuriame anksčiau ganėsi avys, o da-
bar skurdūs viržiai laukia ugnies. Matau morisą, tamsų pavidalą 
už dulkių debesies. Nepralaimėsiu; norėdamas automobiliu pa-
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siekti paplūdimį, jis turės važiuoti per miestą, pilną staigių po-
sūkių ir pėsčiųjų, arba sukti aplinkui, prarasti keletą minučių ir 
suteikti mums puikią galimybę jį pasivyti.

Girdžiu, kaip automobilis žiede sudvejoja, tada šauna miesto 
link. Galiu joti aplink Skarmutą, – ten nereikėtų daugiau šokinė-
ti, – arba leistis palei pat miestelį, kirsti keletą sodelių ir rizikuoti, 
kad iš viešbučio mane pamatys Geibas.

Taip ir matau, kaip pirmoji įlekiu į paplūdimį.
Nusprendžiu rizikuoti būti pamatyta Geibo. Seniai taip lenk-

tyniavome, kad nuobodžios senutės skųstųsi dėl jojančio per jų 
kiemus arklio, tereikia neišmindžioti kokios vertybės.

– Nagi, Balandėle, – kuždu.
Ji kerta kelią ir neria pro tarpą gyvatvorėje. Namai čia tarsi 

iš akmens išdygę, kiemeliuose pilna išmestų daiktų, o už pasta-
tų driekiasi akmenų ruožas, kuriuo neturėtų risnoti joks žirgas. 
Vienintelis kelias – nerti tiesiai per pustuzinį kiemų ir pro gale 
dunksantį viešbutį.

Tikiuosi, kad visi darbuojasi prieplaukoje arba virtuvėse. Šuo-
liuojame pro sodelius, peršokame karučius pirmame kieme, iš-
vengiame žolelių lysvės antrajame, trečiajame mus aploja nedoras 
terjeras. Paskutiniame kiemelyje peršokame nežinia iš kur išdygu-
sią seną vonią ir keliu lekiame viešbučio link.

Jo kieme besisukiojantis Geibas, savaime suprantama, tučtuo-
jau mane pamato.

Didžiule šluota jis šluoja takelį į viešbutį. Viešbutis − atgrasus, 
gebenėmis apaugęs pastatas, vijoklių lapai apkarpyti – tvarkingi 
kvadratai aplink mėlynas langines, kad pro langus vidun patektų 
saulė. Aukštas viešbučio siluetas užstoja ryto saulę ir ant Geibo 
šluojamo akmeninio takelio meta tamsiai mėlyną šešėlį. Plačius 
pečius aptempęs rudas švarkas, brolis atrodo aukštas ir suaugęs. 
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Ant sprando krinta kiek per ilgi šviesiai rusvi plaukai, bet jis vis 
tiek atrodo dailiai. Staiga pajuntu pasididžiavimą, kad jis – mano 
brolis. Geibas sustoja ir pasirėmęs ant šepečio koto akimis seka 
mane, šuoliuojančią ant Balandėlės.

– Nepyk! – šaukiu jam.
Nusišypso lūpų krašteliu, bet šypsosi tik viena veido pusė. Pa-

manytum, kad jis iš tiesų laimingas, jei nesi matęs tikrosios jo 
šypsenos. Liūdniausia – jau pripratau prie šios netikrosios. Jau 
įpratau laukti tikrosios, nė nesuvokdama, kad pati turėčiau dėl 
jos pasistengti.

Risnoju toliau, o įveikusi kelią ir pasiekusi pievą, vėl para-
ginu Balandėlę šuoliuoti. Žemė čia minkšta ir smėlinga, staiga 
išnyra šlaitas, keliukas susiaurėja tarp kalvų ir kopų į paplūdimį. 
Nežinau, Finas priešakyje ar už nugaros. Nuokalnė pernelyg sta-
ti, sulėtinu Balandėlę iki risčios. Pagaliau nerangiai šoktelėjusi ji 
nusileidžia pajūrin. Aplenkusi paskutinį šlaitą, irzliai suniurnu: 
ten, kur baigiasi žolė ir prasideda smėlio juosta, jau stovi morisas. 
Ore tvyro išmetamųjų dujų smarvė, statūs šlaitai neleidžia jai iš-
sisklaidyti.

– Vis tiek esi šaunuolė, – kuždu Balandėlei.
Nors ir gaudo kvapą, ponė parodo dantis. Jos nuomone, lenk-

tynės buvo geros.
Finas stovi persisvėręs iš automobilio, atidaręs vairuotojo du-

reles, koja ant laiptelio. Vieną ranką laiko ant stogo, kitą – ant 
pravirų durelių. Jis žiūri į jūrą, bet, Balandėlei vėl išpūtus garą 
pro prusnas, prisidengęs akis žvilgteli mūsų pusėn. Jo veide re-
giu nerimą, todėl paraginu Balandėlę prie automobilio. Paleidžiu 
vadeles, kad sustojusi parupšnotų žolės, bet ji galvos nenuleidžia. 
Užuot rupšnojusi, taip pat žiūri į vandenyną, už šimto metrų.

– Ką? – klausiu, suspaudžia širdį.
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Paseku Fino žvilgsnį. Akys užkliūva už toli bangose šmėžuo-
jančios pilkos galvos, susiliejančios su nerimstančiu vandenynu, 
kone patikiu, kad ją tik tariuosi matanti. Bet Fino akys nebūtų 
tokios išsiplėtusios, jei jis nebūtų tikras. Ir galva vėl išnyra, šį kartą 
šnervės taip išsiplečia, kad net iš čia įžiūriu raudoną spalvą. Išnyra 
visa galva, tada kaklas, susiviję karčiai, nuo sūraus vandens sulipę, 
o paskui ir tvirtas sprandas, blizgantis ir šlapias. Iš vandenyno iš-
niręs vandens žirgas galingai pašoka per besiritančias bangas, tarsi 
tai būtų paskutinė kliūtis jo kelyje.

Finas krūpteli žirgui šuoliuojant paplūdimiu mūsų link, o 
aš suimu jam alkūnę, nors ausyse girdžiu tvinksint savo pačios 
širdį.

– Nejudėk, – kuždu. – Nejudėknejudėknejudėk.
Mintimis kabinuosi to, kas mums kartota daugybę kartų, – 

kad vandens žirgai mėgsta judančius taikinius; jie trokšta vytis. 
Mintyse rikiuoju argumentus, kodėl jis mūsų nepuls: mes su-
akmenėję, esame tolokai nuo vandens, stovime šalia moriso, o 
vandens žirgai nepakenčia metalo.

Ir vandens žirgas nė nestabtelėjęs pralekia pro šalį. Finas nu-
ryja seiles, trūkteli Adomo obuolys liesame kakle, savaime su-
prantama, labai sunku susilaikyti nekrūpčiojus, kol žirgas neįšoka 
atgal į vandenyną.

Jie vėl grįžo.
Tai nutinka kiekvieną rudenį. Mano tėvai lenktynėmis nesido-

mėdavo, bet vis tiek daug apie jas žinau. Juo arčiau lapkričio, tuo 
daugiau jūra išspjauna žirgų. Salos gyventojai, ketinantys lenk-
tyniauti Skorpiono lenktynėse, dažnai rengia gaudynes, taikosi 
sučiupti naują kapal uis, o tai visada pavojinga, nes žirgai būna 
alkani ir vis dar pakvaišę nuo jūros. Kai jie pasirodo, tai ženklas 
ketinantiems dalyvauti šių metų lenktynėse, kad metas treniruoti 



pernai sugautus žirgus – tuos, kurie buvo palyginti ramūs, kol ru-
deninės jūros kvapas vėl sužadino jų krūtinėse tūnančius kerus.

Spalį, iki lapkričio pirmosios, sala tampa saugių ir nesaugių 
vietų žemėlapiu, nes visai nesinori būti šalia, kai koks kapal uis 
pakvaiš, na, nebent esi vienas iš raitelių. Mūsų tėvai kaip įmany-
dami stengėsi atriboti mus nuo uis žirgų, bet neįmanoma išvengti 
tikrovės. Žiūrėk, koks draugas neatėjo į mokyklą, nes naktį uis 
žirgas papjovė jų šunį. Tėčiui važiuojant į Skarmutą tekdavo išsi-
lenkti sumaitotos dvėsenos – vandens žirgas buvo įsivėlęs į kovą 
su žemės žirgu. Vidurdienį Šventojo Kolumbos bažnyčios varpai 
kviesdavo į netyčia ant kranto užklupto žvejo laidotuves.

Mudviem su Finu nereikia aiškinti, kokie pavojingi vandens 
žirgai. Ir taip žinome. Nė dienos nepamirštame.

– Keliaujam, – sakau jam.
Spoksodamas į jūrą, laikydamasis liesa ranka, šią akimirką ma-

žasis broliukas atrodo kaip vaikas, nors iš tiesų jau stovi keistoje 
niekieno žemėje tarp vaiko ir vyro. Staiga pajuntu norą apsaugoti 
jį nuo spalio mėnesį žadamo sielvarto. Bet labiau jaudina ne šio 
spalio sielvartas; labiau gedime dėl seniai praėjusio spalio.

Finas neatsiliepia, nė nežvilgtelėjęs į mane lipa į morisą ir 
užtrenkia dureles. Diena jau bloga. O Geibas dar nė negrįžo 
namo.
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antRaS SkyRIuS

ŠonaS

Bikas Greitonas, mėsininko sūnus, ką tik papjovė jautuką ir lei-
džia į mano kibirą kraują, tada ir išgirstu žinią. Stovime mėsininko 
namų kieme, tylą dar labiau išryškina į akmenis kaukšintys mūsų 
žingsniai. Diena nuostabi ir vėsi, o aš nerimstu, mindžikuoju nuo 
kojos ant kojos. Akmenys nelygūs, iškilnoti jau seniai nuvirtusių 
medžių šaknų ir dar sutepti juodu krauju: lašai, klanai ir upeliai.

– Bikai, ar jau girdėjai? Pasirodė žirgai, – kreipiasi į sūnų To-
mas Greitonas, pasirodęs parduotuvės tarpduryje. Jis jau buvo be-
žengiąs į kiemą, bet pamatęs mane sustoja vidur žingsnio. – Šonai 
Kendrikai, nežinojau, kad tu čia.

Tyliu, o Bikas kriukteli:
– Atėjo išgirdęs, kad skersiu. – Mosteli į skerdeną, be galvos ir 

kojų kabančią ant medinio trikojo.
Po juo, Bikui pavėlavus padėti kibirą, ant žemės telkšo krau-

jas. Jautuko galva guli pamesta kiemo pakrašty. Tomas Greitonas 
pajudina žandikaulį, tarsi norėtų ką sakyti Bikui apie reginį, bet 
nutyli. Tisbyje iki soties tėvus nuviliančių sūnų.

– Kendrikai, girdėjai? – klausia Tomas Greitonas. – Ar dėl to 
ir esi čia, o ne ant arklio?
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Aš čia todėl, kad neseniai Malverno nusamdyti vyrai arklius 
šerti geriausiu atveju bijo, o blogiausiu – didžiausi neišmanėliai, 
be to, šienas prastas, o dar prastesnė mėsa. Kapail uis negavo nė 
lašelio kraujo; gal prižiūrėtojai viliasi, kad elgdamiesi su jais kaip 
su paprastais arkliais tokiais ir pavers? Taigi esu čia todėl, kad 
norėdamas, jog viskas būtų kaip pridera, turiu pasirūpinti pats. 
Bet atsakau:

– Ne, negirdėjau.
Bikas meiliai pliaukšteli per paskersto galvijo sprandą ir pate-

liūškuoja kibirą. Į tėvą jis nežiūri.
– Iš ko girdėjai?
Po teisybei, man nelabai rūpi atsakymas į šį klausimą; nesvar-

bu, kas ką išgirdo ar pamatė, tik svarbu, kad kapail uis lipa iš 
jūros. Jaučiu kaulų smegenimis. Tai štai kodėl nenustygstu vie-
toje. Štai kodėl Koras nenustygsta prie savo aptvaro vartų, o aš 
nepajėgiu užmigti.

– Vieną matė Konolių vaikai, – sako Tomas Greitonas.
Bikas suniurna ir dar kartą patapšnoja skerdeną, ne iš kokių 

praktiškų paskatų, paprasčiausiai nebeturėdamas ką pasakyti. Ko-
nolių istorija Tisbyje yra viena iš graudesnių: trys žvejo vaikai, per 
kapail uis dukart likę našlaičiai. Saloje pilna vienišų motinų, kurių 
vyrus naktį pagrobė žiaurūs vandens žirgai arba paviliojo didžioji 
sala. Netrūksta ir vienišų tėvų, kurių žmonas nuo kranto nutempė 
netikėtai pasirodę dantys ar pasičiupo turistai su didelėmis pinigi-
nėmis. Bet prarasti abu tėvus vienu kartu – neįprasta. Mano isto-
rija – tėvas po žeme, motina pradingusi didžiojoje saloje – viena iš 
įprastesnių, kad aplinkinių seniai būtų pamiršta, ir man dėl to tik 
ramiau. Yra ir geresnių dalykų, kuriais gali būti pagarsėjęs.

Tomas Greitonas netardamas nė žodžio spokso, kaip Bikas 
paduoda man kibirą ir imasi atgrubnagiškai doroti skerdeną. Ne-
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pagalvotum, kad gali būti meistriškas būdas mėsinėti jautuką, bet 
toks yra, ir Bikui dar reikia gerokai pasimokyti. Laikas bėga be-
žiūrint, kaip Bikas pjausto kreivai, niurnėdamas sau po nosim, – 
manau, jis niūniuoja. Mane pakeri, kaip galima atsiriboti nuo to, 
ką darai, vaikiškas Biko pasitenkinimas prastai atliekamu darbu. 
Pagaunu Tomo Greitono žvilgsnį.

– Mėsinėjimo jis mokėsi iš motinos, ne iš manęs, – sako To-
mas Greitonas.

Nė nešypteliu, bet jis vis tiek patenkintas mano reakcija.
– Jei tau nepatinka, kaip dirbu, – burbteli tėvui Bikas nepa-

keldamas galvos, – šitas peilis gali tilpti ir tavo rankoj, o aš mie-
liau pasėdėčiau smuklėje.

Tomas Greitonas sunkiai atsidūsėja, garsas pasigirsta kažkur 
tarp šnervių ir burnos; štai ką primena Biko kriuksėjimas. Tomas 
nusigręžia nuo Biko ir pasižiūri į vieną iš kiemą supančių statinių 
raudonų čerpių stogu.

– Taigi, tikiuosi, lenktyniausi ir šiais metais? – klausia jis.
Bikas neatsiliepia, nes, savaime suprantama, jo tėvas kalba man.
– Ir aš tikiuosi, – atsakau.
Tomas Greitonas sureaguoja ne iš karto, kurį laiką dar spokso 

į stogo čerpes, vakaro saulės nudažytas skaisčiai oranžine ir rau-
dona spalvomis. Galų gale taria:

– Aha, veikiausiai tavęs to paprašys Malvernas.
Malverno arklidėse dirbu nuo dešimties, o jei kas mano, kad 

tą darbą gavau iš gailesčio, klysta. Malvernų gerovės ir vardo pa-
matas – žirgų verslas; jie eksportuoja į didžiąją salą sportinius 
žirgus ir už jokius pinigus nerizikuotų, ką jau kalbėti apie tokį 
humanišką dalyką kaip gailestis. Malvernams dirbu jau ilgai ir 
žinau, kad Greitonai jų nemėgsta, ir suprantu, jog Tomas Greito-
nas laukia pasakant ką nors, dėl ko galėtų imti dar labiau niekinti 



Bendžaminą Malverną. Todėl ilgai tyliu, kol klausimas užmiršta-
mas, tada tarkšteliu kibiro rankeną.

– Jei jūs neprieštarausite, atsiskaitysiu vėliau – šią savaitę.
Tomas Greitonas tyliai nusijuokia.
– Šonai Kendrikai, esi pats seniausias mano sutiktas devynio-

likmetis.
Neatsiliepiu, nes jis tikriausiai teisus. Tomas leidžia man atsi-

skaityti kaip įprastai, penktadienį, o kai nešinas krauju žengiu iš 
jų kiemo, Bikas atsisveikindamas kriukteli.

Turėčiau sukti galvą, kaip parvaryti iš ganyklų ponius, kaip 
suderinti grynaveislių žirgų pašarą ir kaip šiąnakt sušildyti savo 
mažą palėpės kambarėlį virš arklidės priestato, bet svarstau apie 
Tomo Greitono atneštas naujienas. Esu čia, ant tvirtos žemės, 
bet širdimi aš jau paplūdimyje, o kraujas dainuoja: „Aš labai la-
bai gyvas.“


