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prieš
šimtą trisdešimt šešias dienas

Likus savaitei iki mano atsisveikinimo su šeima, Florida bei 
nuobodžiu nepilnamečio gyvenimu ir išvykimo į internatinę 
mokyklą Alabamoje, mama pasišovė surengti man išlydėtuvių 
vakarėlį. Švelniai tariant, daug nesitikėjau. Nors buvau daugmaž 
priverstas sukviesti savo „mokyklos draugus“, t. y. nedarnų bū-
relį teatralų ir anglų kalbos kalikų, su kuriais iš socialinės būti-
nybės per pietus sėdėdavau tamsioje valstybinės mokyklos val-
gykloje, žinojau, kad niekas neateis. Bet mama nenuleido rankų, 
ji tebebuvo šventai įsitikinusi, kad visus tuos metus slėpiau nuo 
jos esąs populiarus. Ji paruošė dubenį artišokų padažo. Išpuo-
šė svetainę žaliomis ir geltonomis – mano naujosios mokyklos 
spalvų – juostelėmis. Nupirko porą tuzinų papliauškų ir sustatė 
jas apie kavos staliuką.

O kai pagaliau atėjo tas penktadienis ir buvau beveik viską 
susikrovęs, 16:56 ji atsisėdo šalia mudviejų su tėčiu svetainėje 
ant sofos ir kantriai laukė pasirodant Mailzo išlydėtuvių pulko. 
Kai pulkas atvyko, jame buvo lygiai du žmonės: Merė Loson, 
mažytė blondinė kvadratiniais akiniais, ir jos stambus (čia dar 
žvelgiant optimistiškai) vaikinas Vilas.

– Sveikas, Mailzai, – sėsdamasi pratarė Merė.
– Labas, – atsakiau.
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– Kaip praleidai vasarą? – paklausė Vilas.
– Visai nieko. O tu?
– Gerai. Statėme „Jėzų Kristų superžvaigždę“. Padėjau su de-

koracijomis. Merė dirbo su šviesomis, – kalbėjo jis.
– Neblogai, – palinksėjau supratingai, tuo pokalbių temos 

kaip ir baigėsi. Galėjau dar paklausinėti apie „Jėzų Kristų su-
peržvaigždę“, tik kad 1. nė neįsivaizdavau, kas tai, 2. nelabai ir 
norėjau sužinoti, 3. niekada nemokėjau palaikyti trumpo pokal-
bio. Mama, priešingai, galėjo valandų valandas pilstyti iš tuščio į 
kiaurą, todėl tik pablogino padėtį kamantinėdama juos apie re-
peticijų tvarkaraščius, kaip praėjo pasirodymas, ar pasisekė.

– Regis, pasisekė, – atsakinėjo Merė. – Atėjo visai nemažai 
žmonių, regis. – Merė buvo iš tų žmonių, kuriems nuolat regisi.

Pagaliau Vilas sumurmėjo:
– Na, mes užsukome tik atsisveikinti. Turiu iki šešių parvežti 

Merę namo. Mailzai, sėkmės internatinėje mokyk loje.
– Ačiū, – atsakiau lengviau atsipūsdamas. Blogiau už vakarėlį 

be svečių yra vakarėlis, į kurį ateina tik dvi siaubingai, katastro-
fiškai neįdomios asmenybės.

Jie išėjo, taigi dabar sėdėjau su tėvais, spoksojau į pilką televi-
zoriaus ekraną ir galvojau, kad reikėtų jį įjungti, bet žinojau, kad 
dar negalima. Jaučiau, kad abu stebi mane ir laukia, kada pra-
pliupsiu ašaromis ar panašiai, tarsi nebūčiau žinojęs, kad viskas 
baigsis šitaip. Bet aš žinojau. Tėvai traškučiais kabino mano įsi-
vaizduojamiems draugams skirtą padažą, jutau jų užuojautą, bet 
užuojautos reikėjo labiau jiems nei man: aš nė kiek nenusivyliau. 
Mano lūkesčiai visiškai išsipildė.

– Mailzai, ar todėl ir nori išvykti? – paklausė mama.
Akimirką svarsčiau vengdamas į ją pažvelgti.
– Eee, ne, – pagaliau atsakiau.
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– Na, tuomet kodėl? – paklausė ji. Šį klausimą išgirdau jau ne 
pirmą kartą. Mama tikrai nesiveržė išsiųsti manęs į internatinę 
mokyklą ir to nė kiek neslėpė.

– Dėl manęs? – įsiterpė tėtis. Kadaise jis lankė Kalver Kriką, 
tą pačią internatinę mokyklą, į kurią ketinau vykti, kaip ir abu jo 
broliai ir visi jų vaikai. Manau, tėčiui patiko, kad seku jo pėdomis. 
Seneliai dažnai pasakodavo, kad mano tėtis mokyklos miestelyje 
garsėjo gebėjimu tuo pat metu kelti sąmyšį ir rinkti aukščiausius 
visų dėstomų dalykų balus. Iš pasakojimų tenykštis gyvenimas at-
rodė geresnis nei čia, Floridoje. Bet ne, aš tai dariau ne dėl tėčio. 
Ne visai.

– Luktelkit, – tariau.
Nuėjęs į tėčio darbo kambarį susiradau Fransua Rablė bio-

grafiją. Man patiko skaityti rašytojų biografijas, net jei (kaip 
pono Rablė atveju) niekad nebuvau paėmęs į rankas jų kūrybos. 
Atsiverčiau knygos galą ir susiradau pažymėtą citatą. (NIEKA-
DA NEPAIŠYK ŽYMIKLIU MANO KNYGOSE, – gal tūkstantį 
kartų liepė man tėtis. Bet kaip tada rasti, ko ieškai?)

– Taigi, šis veikėjas, – prabilau stovėdamas svetainės tarpdu-
ryje, – Fransua Rablė. Toks poetas. O jo paskutiniai žodžiai buvo: 
„Išeinu ieškoti Didžiojo Galbūt.“ Štai kodėl važiuoju. Nenoriu 
laukti mirties, kad galėčiau pradėti ieškoti Didžiojo Galbūt.

Tai juos nutildė. Siekiau Didžiojo Galbūt, ir jie kaip ir aš ži-
nojo, kad nerasiu jo tarp tokių vilų ir merių. Grįžau ant sofos, 
įsitaisiau tarp tėčio ir mamos, tėtis uždėjo ranką man ant peties, 
taip tylėdami ir sėdėjome, sėdėjome ilgai, kol pagaliau atrodė, 
kad jau galima įsijungti televizorių, o tada vakarienei valgėme 
artišokų padažą ir žiūrėjome istorijos kanalą, ir turiu pasakyti, 
atsisveikinimo vakarėlių būna ir prastesnių.
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Floridoje buvo karšta, netrūko ir drėgmės. Taip tvanku, kad 
drabužiai tarsi lipni juosta lipdavo prie kūno, o prakaitas lyg aša-
ros varvėdavo nuo kaktos ant akių. Tačiau taip tik lauke, o aš į 
lauką stengiausi vaikščioti tik kai reikėdavo nusigauti iš vienos 
kondicionuojamos patalpos į kitą.

Tokia patirtis anaiptol neparuošė manęs tam nepakeliamam 
karščiui, kuris pasitinka Alabamos valstijoje, už penkiolikos 
mylių nuo Birmingamo įsikūrusioje Kalver Kriko internatinėje 
mokykloje. Tėvų visureigis stovėjo ant žolės vos už kelių metrų 
nuo studentų bendrabučio, mano kambario numeris 43. Tačiau 
kiekvieną kartą, kai žengdavau tuos kelis žingsnius tarp kamba-
rio ir automobilio iškrauti daiktų, kurių jau dabar atrodė gerokai 
per daug, saulė įnikdavo aršiai per drabužius svilinti odą, ir aš 
ne juokais pradėjau baimintis pragaro liepsnų.

Trise automobilį iškrovėme vos per kelias minutes, tačiau 
mano miegamajame, nors nekaitinamame saulės spindulių, bet 
neturinčiame kondicionieriaus, vėsiau nebuvo. Gyvenamoji vie-
ta mane nustebino: atvykdamas įsivaizdavau ištaigingą kilimą, 
medžiu dekoruotas sienas, Viktorijos laikų baldus. Tačiau, be 
vienintelio prabangos atributo – atskiro vonios kambario, gavau 
tik televizorių. Šlakbetonio sienos, padengtos storu baltų dažų 
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sluoksniu, ir šachmatine tvarka iškloto žalio ir balto linoleumo 
grindys labiau priminė ligoninę, o ne mano svajonių bendrabu-
tį. Prie kambario lango stovėjo dviaukštis neapdailinto medžio 
gultas su viniliniu čiužiniu. Stalai, spintelės ir knygų lentynos 
buvo pritvirtintos prie sienų, kad niekam nekiltų noro kūrybiš-
kai perstumdyti baldus. Ir nėra oro kondicionieriaus.

Atsisėdau ant apatinio gulto, tuo tarpu mama atidarė lagami-
ną, pagriebė krūvą biografinių knygų, su kuriomis sutiko išsi-
skirti tėtis, ir pradėjo dėlioti jas lentynose.

– Mama, galiu ir pats išsikrauti, – tariau.
Tėtis stovėjo. Jis buvo pasiruošęs važiuoti.
– Tai bent jau leisk pakloti lovą, – pratarė mama.
– Ne, tikrai. Galiu ir pats. Viskas gerai. – Nes tokių dalykų 

negalima atidėlioti be galo. Kada nors vis tiek tenka nuplėšti 
pleistrą, iš pradžių skauda, bet greitai praeina, ir tada pajunti pa-
lengvėjimą.

– Dieve, mes tavęs pasiilgsim, – staiga tarė mama, atsargiai 
žengdama link lovos per lagaminais užminuotą kambarį. Atsi-
stojęs ją apkabinau. Tėtis irgi priėjo arčiau, ir mes visi kartu ap-
sikabinome. Buvo per karšta, o mes pernelyg suprakaitavę, kad 
apsikabinimas truktų ilgai. Žinojau, kad turėčiau pravirkti, bet 
su tėvais gyvenau šešiolika metų, ir man atrodė, kad jau seniai 
laikas pabandyti gyventi atskirai.

– Nesijaudinkit, – nusišypsojau. – Ašen išmoksiu kalbėt pie-
tietiškai.

Mama nusijuokė.
– Tik nekrėsk kvailysčių, – priminė tėtis.
– Gerai.
– Jokių narkotikų. Jokių svaigalų. Jokių cigarečių.
Kai jis mokėsi Kalver Krike, krėtė tokius dalykėlius, apie ku-

riuos aš tik girdėjau: slapti vakarėliai, plikšių pasibėgiojimai po 
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laukus (tėtis visada skundėsi, kad dalyvaudavo tik vaikinai), nar-
kotikai, alkoholis ir cigaretės. Šiek tiek užtruko, kol metė rūkyti, 
bet jo pašėlusios dienos dabar jau praeity.

– Mylim tave, – išpyškino jie kartu. Šie žodžiai privalomi, 
tačiau nuskambėjo siaubingai nejaukiai, pasijutau, lyg stebėčiau 
besibučiuojančius senelius.

– Aš irgi jus myliu. Skambinsiu kiekvieną sekmadienį. – Ben-
drabučio kambariuose telefonų nebuvo, bet tėvai pareikalavo, 
kad būčiau apgyvendintas kuo arčiau vieno iš penkių Kalver 
Kriko taksofonų.

Jie dar kartą mane apkabino – mama, tada tėtis – ir pagaliau 
ceremonijos buvo baigtos. Pro kambario langą stebėjau juos nu-
važiuojant. Tikriausiai turėjau jausti saldų, sentimentalų liūdesį. 
Bet iš tiesų galvoje sukosi viena vienintelė mintis: kaip atsivė-
sinti. Taigi pasičiupau kėdę ir atsisėdau lauke, karnizo šešėlyje, 
laukdamas gaivinančio vėjelio, kuris taip ir nepadvelkė. Oras 
lauke buvo toks pat tykus ir slegiantis kaip viduje. Žvalgiausi po 
naująją kaimynystę: šeši vienaukščiai pastatai, kiekviename po 
šešiolika kambarių; namai šešiakampiu išdėstyti apie didelę veją. 
Visa vieta atrodė kaip didžiulis motelis. Visur vaikščiojo besi-
glėbesčiuojančios, besišypsančios porelės, vaikinai ir merginos. 
Šiek tiek vyliausi, kad kas nors prieis ir mane užkalbins. Įsivaiz-
davau pokalbį:

– Sveikas. Pirmi metai?
– Mhm. Mhm. Aš iš Floridos.
– Šaunu. Tikriausiai esi pratęs prie karščio.
– Prie tokio karščio nepriprasčiau, net jei būčiau kilęs iš 

Hado, – pajuokaučiau. Padaryčiau gerą pirmą įspūdį. Ak, jis 
linksmas. Tas Mailzas tikras šmaikštuolis.

Aišku, taip nenutiko. Reikalai niekad nesiklosto taip, kaip ti-
kiesi.
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Užsinuobodžiavęs grįžau vidun, nusivilkau marškinėlius, at-
siguliau ant įkaitusio apatinio gulto čiužinio ir užsimerkiau. Ne-
buvo krikšto, žliumbimo ir viso kito, bet jaučiausi tarsi naujai 
gimęs, vyrukas be praeities. Prisiminiau žmones, apie kuriuos 
esu skaitęs, – Džoną F. Kenedį, Džeimsą Džoisą, Hamfrį Bo-
gartą, – lankiusius internatines mokyklas, ir jų nuotykius – pa-
vyzdžiui, Kenedis dievino išdaigas. Galvojau apie Didįjį Galbūt 
ir dalykus, kurie gali nutikti, žmones, kuriuos sutiksiu, būsimą 
kambario draugą (prieš kelias savaites gavau laišką, kuriame 
buvo minimas jo vardas, Čipas Martinas, daugiau apie jį nieko). 
Kad ir kas tas Čipas Martinas, meldžiau Dievą, kad jis atsivežtų 
galingų ventiliatorių arsenalą, nes aš nepasiėmiau nė vieno ir jau 
jaučiau po savimi ant čiužinio besikaupiantį prakaitą – jausmas 
toks šlykštus, kad lioviausi galvojęs ir pakilęs pagriebiau rankš-
luostį nusivalyti. O tada pagalvojau: Ką gi, prieš nuotykius teks 
išsipakuoti daiktus.

Sugebėjau ant sienos priklijuoti pasaulio žemėlapį ir į komo-
dą susidėti beveik visus drabužius, o tada pastebėjau, kad nuo 
karšto, drėgno oro net sienos prakaituoja, – ir nusprendžiau, kad 
fizinio darbo pakaks. Atėjo metas nuostabiai šaltam dušui.

Mažame vonios kambaryje už durų stovėjo didžiulis, sulig 
žmogaus ūgiu veidrodis, todėl tiesdamas ranką atsukti vandenį 
norom nenorom susidūriau su savęs nuogo atvaizdu. Visada ste-
bėjausi savo liesumu: rankos vienodos apimties nuo riešų iki pat 
pečių, ant krūtinės nematyti nei raumenų, nei riebalų užuomi-
nų – susigėdęs net pagalvojau, ką būtų galima padaryti tam vei-
drodžiui. Praskleidžiau baltą dušo užuolaidą ir nėriau į kabiną.

Deja, dušas pasirodė besąs pritaikytas trijų pėdų ir septynių 
colių ūgio moksleiviams, todėl šaltas vanduo smogė man tiesiai 
į apatinius šonkaulius – visa gręžiamos kempinės jėga. Norėda-
mas sudrėkinti prakaitu aptekusį veidą, turėjau praskėtęs kojas 
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smarkiai pritūpti. Aišku, Džonui F. Kenedžiui (kuris, pasak jo 
biografijos, buvo šešių pėdų – kaip tik mano ūgio) savo interna-
tinėje mokykloje tupinėti nereikėjo. Ne, čia viskas kitaip, ir var-
vančiam dušui pamažu drėkinant mano kūną mintijau, ar išvis 
turiu galimybę čia rasti Didįjį Galbūt ir ar tik nebūsiu padaręs 
didelės klaidos.

Kai nusiprausęs ir apsivyniojęs juosmenį rankšluosčiu pra-
vėriau vonios duris, išvydau neaukštą, raumeningą vyruką rudų 
plaukų kupeta. Jis pro kambario duris tempė didžiulį pailgą ar-
mijos spalvomis margintą krepšį. Vaikinas buvo kokių penkių 
pėdų ūgio, tačiau puikaus sudėjimo, sumažinta Adonio kopija, 
su juo į kambarį įpleveno cigarečių dūmų tvaikas. Puiku, pagal-
vojau, kambario draugą sutinku nuogas. Įstūmęs krepšį į kam-
barį, jis uždarė duris ir žengė prie manęs.

– Aš – Čipas Martinas, – paskelbė jis giliu radijo laidų vedėjo 
balsu. Man nespėjus nieko atsakyti, pridūrė: – Paspausčiau tau 
ranką, bet gal tu geriau prisilaikyk rankšluostį, kol užsimesi dau-
giau drabužių.

Nusijuokiau ir linktelėjęs (juk taip kiečiau, ar ne? linktelėti?) 
atsakiau:

– Aš Mailzas Holteris. Malonu susipažinti.
– Mailzas*, čia kaip „nueiti mylią prieš miegą“? – paklausė jis.
– A?
– Tokia Roberto Frosto poema. Neskaitei jo kūrybos?
Papurčiau galvą.
– Manyk, kad tau pasisekė, – jis šyptelėjo.
Pasičiupau švarius apatinius, mėlynus „Adidas“ futbolo šor-

tus, baltus marškinėlius ir, sumurmėjęs „tuoj grįšiu“, smukau į 
vonios kambarį. Tiek to pirmo gero įspūdžio.

* Miles angliškai ir „mylios“, ir vardas (čia ir toliau vert. past.).
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– Kur tavo tėvai? – paklausiau iš vonios.
– Mano tėvai? Tėvukas dabar Kalifornijoje. Galbūt drybso 

„Dykūno“ krėsle. Galbūt vairuoja sunkvežimį. Bet kuriuo atveju 
geria. Mama tikriausiai kaip tik išvažiuoja iš mokyklos.

– A, – pratariau pagaliau apsirengęs, bet nežinojau, kaip rea-
guoti į tokią asmeninę informaciją. Tikriausiai jei nenoriu žino-
ti, nereikėjo ir klausti.

Čipas pagriebė porą paklodžių ir užmetė ant viršutinio gulto.
– Aš visada miegu viršuje. Tikiuosi, tu neprieštarauji.
– E, ne. Kaip tau geriau.
– Matau, išpuošei kambarį, – jis mostelėjo į pasaulio žemėla-

pį. – Man patinka.
Ir pradėjo vardinti šalis. Jis kalbėjo monotonišku balsu, lyg 

tai būtų daręs jau tūkstančius kartų.
Afganistanas.
Albanija.
Alžyras.
Amerikos Samoa.
Andora.
Ir taip toliau. Tik baigęs visas A pakėlė žvilgsnį ir pastebėjo 

nepatiklią mano veido išraišką.
– Galėčiau taip varyti iki galo, bet tikriausiai tau nusibos. Iš-

mokau per vasarą. Dieve, tu neįsivaizduoji, kaip nuobodu vasarą 
Naujajame Houpe, Alabamoje. Tas pat, kas stebėti augant sojų 
pupeles. Beje, iš kur tu?

– Iš Floridos, – atsakiau.
– Niekad nesu buvęs.
– Geras. Na, tos šalys, – pratariau.
– Mhm, visi turi kokį nors talentą. Aš įsimenu pavadinimus. 

O tu?..
– Ee, aš moku daugelio žmonių paskutinius žodžius.
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Įsiminti paskutinius žodžius – mano silpnybė. Kaip kitiems 
šokoladas, taip man – mirštančiųjų pareiškimai.

– Pavyzdžiui?
– Man patinka Henriko Ibseno. Jis buvo dramaturgas. – Apie 

Ibseną žinojau nemažai, nors nebuvau skaitęs nė vienos jo pje-
sės. Man nepatiko pjesės. Man patiko biografijos.

– Taip, žinau, kas jis toks, – suniurnėjo Čipas.
– Na taip, žodžiu, jis kurį laiką sirguliavo, ir kartą seselė jam 

pasakė: „Atrodo, šį rytą jaučiatės geriau“, o Ibsenas žvilgtelėjęs į 
ją atsakė: „Anaiptol“, ir numirė.

Čipas prunkštelėjo.
– Klaiku. Bet man patiko.
Jis man papasakojo, kad Kalver Krike mokosi jau treti metai. 

Įstojo devintoje klasėje, dabar vienuoliktokas kaip ir aš. Stipen-
dininkas. Visiškai finansuojamas. Išgirdo, kad ši mokykla yra 
pati geriausia visoje Alabamos valstijoje, todėl stodamas sukur-
pė rašinį apie tai, kad nori mokytis mokykloje, kurioje galėtų 
skaityti ilgas knygas. Bėda ta, teigė jis rašinėlyje, kad namuose 
tėvas visada muša jį po ranka pasitaikančiomis knygomis, todėl 
Čipas dėl savo paties saugumo pasirūpino, kad namie visa lite-
ratūra būtų plona, minkštais viršeliais. Tėvai išsiskyrė, kai jis ėjo 
į dešimtą klasę. Jam patinka Krikas, – taip Čipas vadino šią vie-
tą, – bet:

– Čia reikia saugotis ir mokinių, ir mokytojų. O aš nemėgstu 
būti atsargus, – vyptelėjo.

Aš irgi nemėgau būti atsargus – ar bent jau norėjau nemėgti.
Visa tai jis man pasakojo draskydamas savo krepšį ir kaip pa-

puola mesdamas drabužius į spintą. Čipas nebuvo girdėjęs apie 
kojinių stalčių ar marškinėlių stalčių. Jis manė, kad visi stalčiai 
sukurti lygūs, ir į juos kišo visa, kas tilpo. Mano mama būtų nu-
alpusi.
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Vos baigęs „išsipakuoti“ Čipas kumštelėjo man į petį ir tarė:
– Tikiuosi, esi stipresnis, nei atrodai. – Ir žengė pro duris pa-

likdamas jas atviras. Po kelių sekundžių vėl kyštelėjo galvą vi-
dun – aš stovėjau kur stovėjęs. – Na, eime, mylių ėjike Holteri. 
Yra ką veikti.

Nušliaužėme iki TV kambario, kuriame stovėjo vienintelis 
visoje mokyklos teritorijoje televizorius su kabeline programa. 
Vasarą patalpa atliko sandėlio funkciją. Joje buvo kone iki lubų 
prikrauta sofų, šaldytuvų ir susuktų kilimų, o aplinkui zujo mo-
kiniai, kažko ieškantys ir tampantys į šalis savo daiktus. Čipas 
pasisveikino su keliais praeiviais, bet manęs nepristatė. Kol jis 
klajojo po sofų prikištą labirintą, aš stovėjau prie salės durų, 
stengdamasis neužstoti kelio moksleiviams, poromis bandan-
tiems su baldais išlaviruoti pro duris.

Savo daiktus Čipas susirado per dešimt minučių, tą valandą 
dar keturis kartus įveikėme veją tarp TV kambario ir 43 kam-
bario. Po visko norėjau įlįsti į Čipo nešiojamąjį šaldytuvą ir nu-
snausti kokius tūkstantį metelių, o Čipas atrodė esąs atsparus ir 
karščiui, ir nuovargiui. Prisėdau ant jo sofos.

– Prieš kelerius metus radau ją riogsančią ant šaligatvio ne-
toli namų, – pasakė jis apie sofą, bandydamas surinkti mano 
„PlayStation 2“ ant savo batų dėžės. – Žinau, apmušalas vietomis 
sutrūkinėjęs, bet na ir kas. Juk tikrai gera sofa.

Apmušalas buvo gerokai daugiau nei šiek tiek sutrūkinėjęs – 
apie 30 procentų paviršiaus sudarė žydra dirbtinė oda, o kitus 70 
procentų – porolonas, bet sėdėti ji buvo velniškai patogi.

– Gerai, – tarė jis. – Beveik baigta. – Nuėjo prie stalo ir išėmė 
iš stalčiaus ritinėlį lipnios juostos. – Tetrūksta tavo lagamino.

Atsistojęs ištraukiau lagaminą iš po lovos, o Čipas, pagul-
dęs jį tarp sofos ir „PlayStation 2“, pradėjo plėšyti trumpas li-
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pnios juostos atraižas. Iš atraižėlių ant lagamino suklijavo užrašą  
KAVOS STALIUKAS.

– Štai, – pakomentavo. Tada prisėdęs susikėlė kojas ant, na, 
kavos staliuko. – Baigta.

Prisėdau šalia, o jis nužvelgė mane ir staiga pareiškė:
– Klausyk. Aš nebūsiu tavo bilietas į Kalver Kriko bendruo-

menę.
– Aa, gerai, – pratariau, tačiau pajutau žodžius stringant 

gerklėje. Aš ką tik per negailestingai svilinančią kaitrą padėjau 
atvilkti šito bičo sofą, o jis manęs jau nebemėgsta?

– Iš principo žmones čia galima suskirstyti į dvi grupes, – 
paskubomis ėmė aiškinti jis. – Yra tikrieji gyventojai, tokie kaip 
aš, ir yra Tranai, kurie šiokiadieniais gyvena čia, bet visi jie tur-
tuolių vaikai iš Birmingamo ir kiekvieną savaitgalį grįžta į vėdi-
namas savo tėvų vilas. Tie yra kietuoliai. Aš jų nemėgstu, o jie 
nemėgsta manęs, todėl jei atvažiavai galvodamas, kad mokyklo-
je buvai kietas šūdas ir čia taip pat būsi kietas šūdas, tada prie 
manęs geriau nesiartink. Juk lankei valstybinę mokyklą, ar ne?

– Ee... – sumykiau. Išsiblaškęs pradėjau pešioti sofos apmuša-
lo įtrūkimus, mano pirštai įsirausė į minkštą baltumą.

– Taip, tikriausiai valstybinę, nes jei būtum vaikščiojęs į pri-
vačią, tavo idiotiški šortai taip nekabėtų, – jis nusijuokė.

Šortus nusmaukdavau šiek tiek žemiau ant užpakalio, ma-
niau, tai atrodo kietai. Pagaliau sugebėjau prabilti:

– Taip, vaikščiojau į valstybinę mokyklą. Bet nebuvau kietas 
šūdas, Čipai. Buvau paprastas šūdas.

– Cha! Puiku. Ir nevadink manęs Čipu. Vadink mane Pulki-
ninku.

Nurijau prunkštelėjimą.
– Pulkininku?
– Aha. Pulkininku. O tave mes pavadinsim... hmm. Tešliumi.
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– ?..
– Tešliumi, – pakartojo Pulkininkas. – Nes tu liesas. Tai vadi-

nama ironija, Tešliau. Kada nors apie ją girdėjai? O dabar šiau-
šiam cigarečių, pradėkime šiuos metus tinkamai.

Ir išžygiavo lauk, vėl manydamas, kad seksiu iš paskos, – šį 
kartą aš taip ir padariau. Dėkui Dievui, saulė jau leidosi už ho-
rizonto. Praėję pro penkerias duris pasiekėme 48 kambarį. Prie 
durų lipnia juosta buvo priklijuota maža balta metalinė lentelė. 
Ant jos mėlynu žymikliu užrašyta: „Aliaska gyvena viena!“

Pulkininkas man paaiškino, kad 1. čia yra Aliaskos valda ir 2. 
ji turi visą kambarį sau, nes jos buvusią kambario draugę praeitų 
metų pabaigoje išmetė iš mokyklos, ir kad 3. Aliaska turi ciga-
rečių, nors Pulkininkas nepasivargino paklausti, ar 4. aš rūkau, 
nes 5. aš to nedariau.

Jis garsiai pabeldė. Už durų balsas suspiegė:
– O Dieve, varyk čia, trumpuli, ką papasakosiu!
Įžengėme vidun. Pasisukau uždaryti durų, tačiau Pulkininkas 

papurtė galvą ir tarė:
– Jei po septynių esi merginos kambaryje, turi palikti duris 

atviras.
Bet aš jo beveik neišgirdau, nes priešais save išvydau nuos-

tabiausią žmonijos istorijoje merginą su džinsiniais šortais ir 
persikų spalvos berankove palaidine. Ji greitakalbe garsiai dėstė 
Pulkininkui:

– Taigi, pirmąją vasaros dieną buvau senojoje Vaino stotyje, 
pas tokį vaikiną Džastiną, žodžiu, sėdim mes jo namuose ant 
sofos, žiūrim televizorių – ir turėk omeny, kad tada aš jau su-
sitikinėjau su Džeiku, tiesą sakant, vis dar susitikinėju, o tai jau 
savaime nuostabu, bet su Džastinu draugaujam nuo pat vaikys-
tės, – taigi, žiūrim televizorių ir plepam apie stojamuosius egza-
minus ar kažką panašaus, Džastinas apkabina mane per pečius, 
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o aš galvoju: „Malonu, juk mes jau taip ilgai esam draugai, tikrai 
nėra ko pasijusti nejaukiai“, plepam toliau, ir man įpusėjus saki-
nį apie analogijas ar kažką tokio, jo ranka tarsi gyvatė neria že-
myn ir tik capt man už papo. CAPT. Gerokai per stipriai, dvi tris 
sekundes – CAPT. Pirma mano galvoje praskrieja mintis: „Oi, 
kaip man patraukti šitą leteną nuo savo papo, kol dar neliko mė-
lynių?“, o tada: „Dieve, tai bent turėsiu ką papasakoti Takumiui 
su Pulkininku.“

Pulkininkas nusijuokė. Aš spoksojau, pritrenktas ir tos smul-
kios (bet, Dieve, aptakių formų) merginos balso jėgos, ir milži-
niškų knygų stirtų palei kambario sienas. Jos biblioteka kaupėsi 
lentynose ir netvarkingai suverstose, juosmenį siekiančiose į sie-
nas atremtose krūvose. Jei jas kas nors pajudintų, domino efek-
tas paskandintų mus bekraštėje literatūros jūroje.

– Kas čia nesijuokia iš mano labai juokingo pasakojimo? – 
pertraukė mano mintis mergina.

– Ak, taip. Aliaska, čia Tešlius. Tešlius atsimena priešmirtinius 
žmonių žodžius. Tešliau, čia Aliaska. Jai šią vasarą captelėjo papą.

Aliaska ištiesusi ranką žengė artyn, bet paskutinę akimirką 
klastingai timptelėjo žemyn mano šortus.

– Tai patys plačiausi šortai visoje Alabamos valstijoje!
– Man patinka mūvėti apsmukusius, – pratariau susigėdęs ir 

užsitempiau juos aukščiau. Namie, Floridoje, jie buvo madingi.
– Turiu pasakyti, Tešliau, kad nors mūsų santykiai dar gana 

nauji, tokias paukštiškas kojas kaip tavo esu matęs daugybę kar-
tų, – rimtu veidu išpoškino Pulkininkas. – Taigi, Aliaska. Par-
duok mums cigarečių.

Ir tada Pulkininkas kažkaip įkalbėjo mane sumokėti penkis 
dolerius už pakelį „Marlboro Lights“, kurio tikrai neketinau rū-
kyti. Jis pasiūlė Aliaskai prisidėti prie mūsų, bet ta atsisakė.
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– Turiu rasti Takumį ir papasakoti jam apie capt. – Pasisuku-
si į mane paklausė: – Gal jį matei?

Nežinau, ar mačiau, nes nė nenutuokiau, kas tas Takumis. 
Todėl tik papurčiau galvą.

– Gerai, – Pulkininkas linktelėjo. – Tai po kelių minučių prie 
ežero.

Paežerėje įsitaisėme ant sūpynių priešais smėlėtą paplūdimį (smė-
lis, pasak Pulkininko, atvežtas). Mestelėjau privalomą pokštą:

– Neliesk mano papo.
Pulkininkas pareigingai nusijuokė, tada paklausė:
– Rūkysi?
Dar nė karto nebandžiau, bet kai esi Romoje...*
– Čia galima?
– Jei atvirai, tai ne, – atsakė jis, tada pridegęs padavė man 

cigaretę. Įtraukiau. Užsikosėjau. Sušvokščiau. Springdamas ban-
džiau įkvėpti oro. Vėl užsikosėjau. Vos neapsivėmiau. Apsvaigo 
galva, įsitvėriau sūpuoklių, tada numečiau cigaretę ir sutrypiau 
koja, įsitikinęs, kad į mano Didžiojo Galbūt paieškas rūkymas 
neįeina.

– Dažnai rūkai? – nusijuokė Pulkininkas, tada mostelėjo į ki-
toje ežero pusėje besisūpuojančią baltą dėmę. – Matai tą?

– Aha, – atsakiau. – Kas ten? Paukštis?
– Gulbė, – paaiškino.
– Oho. Mokykla su gulbe. Oho.
– Ta gulbė yra šėtono išpera. Niekada neik prie jos arčiau, nei 

esi dabar.
– Kodėl?

* Posakis „Kai esi Romoje, elkis kaip romiečiai“.
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– Ji turi nebaigtų sąskaitų su žmonija. Gal ją vaikystėje išnau-
dojo ar kas panašaus. Ją ten apgyvendino Erelis, kad neitume 
prie ežero parūkyti.

– Erelis?
– Ponas Starnsas. Kodinis pavadinimas Erelis. Direktorius. 

Daugelis mokytojų gyvena mokyklos teritorijoje ir bet kuris tave 
gali pričiupti. Bet Erelis vienintelis gyvena bendrabučių žiede, 
todėl regi viską. Cigaretes užuodžia už kokių penkių mylių.

– O jo namas kartais ne ten? – paklausiau mostelėjęs ranka. 
Pastatas nuo čia kaip ant delno, todėl nusprendžiau, kad mes irgi 
puikiai matomi.

– Aha, bet žaibiško karo taktiką jis pataupo pamokoms, – 
abejingai paaiškino Pulkininkas.

– Dieve, jei prisivirsiu bėdų, tėvai mane užmuš, – sumur-
mėjau.

– Manau, tu perdedi. Paklausyk, bėdų tikrai prisivirsi, bet de-
vyniasdešimt devyniais atvejais iš šimto tavo tėvai nieko apie tai 
nesužinos. Mokykla tikrai nenori, kad tavo tėvai manytų, jog čia 
tapai padugne, nebent tu pats nori, kad tėvai laikytų tave padu-
gne. – Jis smarkiai išpūtė ploną dūmą ežero link. Turiu pripa-
žinti, jis atrodė kietai. Netgi aukštesnis. – Šiaip ar taip, jei pa-
teksi į bėdą, tik nieko neįskųsk. Aš juodai nekenčiu tų turtingų 
snobų – taip nekenčiu tik dantisto kabineto ir savo tėvo. Bet tai 
nereiškia, kad juos įduočiau. Praktiškai pats svarbiausias daly-
kas – niekada, niekada, niekada, niekada neskųsti.

– Supratau, – atsakiau, bet susimąsčiau: „O jei kas nors dės 
man į nosį, turėsiu sakyti, kad nepataikiau pro duris?“ Man tai 
atrodė šiek tiek kvaila. Kaip tada tvarkytis su priekabiautojais ir 
šiaip subingalviais, jei negalima kelti jiems rūpesčių? Bet Čipo 
apie tai nebeklausinėjau.
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– Gerai, Tešliau. Atėjo metas man eiti susirasti savo merginą. 
Tai duok keletą cigarečių, kurių vis tiek nerūkysi, ir pasimatysi-
me vėliau.

Nusprendžiau dar šiek tiek pasėdėti ant sūpuoklių, iš dalies 
todėl, kad karštis pagaliau atlėgo ir virto malonia, nors per drė-
gna, kokių 26 laipsnių šiluma, ir dėl to, kad vis dar tikėjausi su-
laukti Aliaskos. Tačiau vos pradingus Pulkininkui mane apipuo-
lė vabzdžiai: susirinko tiek mašalų ir uodų, kad šiaip jau tylus 
jų sparnelių plazdėjimas skambėjo kaip tikra kakofonija. Ir tada 
nusprendžiau užsirūkyti.

Pamaniau, rūkymas nuvaikys vabzdžius. Galima sakyti, tai 
suveikė. Aišku, meluočiau sakydamas, kad rūkyti pradėjau vien 
norėdamas nuvaikyti vabzdžius. Pradėjau rūkyti todėl, kad  
1. sėdėjau vienas ant sūpynių ir 2. turėjau cigarečių, 3. pamaniau, 
kad jei jau visi kiti moka rūkyti nekosėdami, aš irgi sugebėčiau. 
Trumpai tariant, rimtų priežasčių neturėjau. Na gerai, sakykime, 
kad pradėjau ir dėl 4. vabzdžių.

Įtraukiau tris kartus, tada pajutau šleikštulį gerklėje, akis ap-
traukė migla, o galvoje pradėjo nemaloniai dūgzti. Pakilau eiti. 
Atsistojęs išgirdau už nugaros balsą:

– Tai tu iš tiesų įsimeni paskutinius žodžius?
Ji pribėgo prie sūpynių ir sugriebusi mane už peties pasodino 

atgal.
– Aha, – atsakiau. Tada nedrąsiai pridūriau: – Nori įsitikinti?
– Kenedis! – šovė ji.
– Akivaizdu, – atsakiau.
– Ak, nejaugi? – ji kilstelėjo antakius.
– Ne. Tokie jo paskutiniai žodžiai. Kažkas paklausė: „Pone 

prezidente, juk negalima sakyti, kad Dalasas jūsų nemyli“, jis at-
sakė: „Akivaizdu“, ir tada jį nušovė.

Ji sukikeno.
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– Dieve, baisu. Neturėčiau juoktis. Bet nusijuoksiu. – Ir nusi-
kvatojo. – Gerai, pone Garsūs Paskutinieji Žodžiai. Turiu ir tau 
vieną, – kyštelėjusi ranką į prigrūstą kuprinę išsitraukė knygą. – 
Gabrielis Garsija Markesas. „Generolas savo labirinte“. Mano 
mėgstamiausia. Knyga apie Simoną Bolivarą. – Neįsivaizdavau, 
kas tas Simonas Bolivaras, bet ji neleido paklausti. – Tai istorinis 
romanas, neturiu supratimo, ar čia parašyta teisybė, bet žinai, 
kokie čia minimi paskutiniai Simono žodžiai? Ne, nežinai. Tuoj 
tave apšviesiu, ponaiti Baigiamosios Replikos.

Tada ji prisidegė cigaretę ir užsitraukė taip godžiai, taip ilgai, 
kad pagalvojau, jog visa cigaretė iškart ir susmilks. Pagaliau iš-
pūtusi dūmus pradėjo skaityti:

– „Jį – Simoną Bolivarą – sukrėtė triuškinantis atradimas, 
kad galvotrūkčios jo nesėkmių ir svajų lenktynės tą akimirką 
buvo bepasiekiančios finišo liniją. Visa kita liko tamsoje. „Pra-
keikimas, – atsiduso jis. – Kaip beišsikapanosiu iš šio labirinto!“

Išgirdęs akimirksniu atpažinau garsiuosius paskutinius žo-
džius ir mintyse pasižadėjau būtinai paskaitinėti to Simono Bo-
livaro biografiją. Didingi paskutinieji žodžiai, tik ne visai juos 
supratau.

– O kas tas labirintas? – paklausiau jos.
Dabar kaip niekada puiki proga pasakyti, kokia ji nuostabi. 

Tamsoje, šalia manęs, nuo jos dvelkė prakaitu, vasaros karščiu ir 
vanile, o neryškioje mėnulio šviesoje vos įžvelgiau jos siluetą, – 
tik kai užtraukdavo dūmą, smilkstanti cigaretė nušviesdavo jos 
veidą blyškia rausva šviesa. Bet net ir tamsoje mačiau jos akis – 
žaižaruojančius smaragdus. Tokios akys akimirksniu nuginkluo-
ja ir pavergia. Ji buvo ne tik graži, bet dar ir velniškai patraukli, 
krūtys aptemptos ankštos berankovės palaidinės, dailios kojos 
maskatavo pirmyn atgal po sūpynėmis, paplūdimio šlepetės ta-
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balavo ant kojų pirštų, o jų nagai buvo nulakuoti žydra spalva. 
Kaip tik tą akimirką, kai paklausiau apie labirintą ir laukiau jos 
atsakant, suvokiau išlinkių svarbą, svarbą tūkstančio vietelių, kur 
vienas merginos kūno lopinėlis keičia kitą, nuo pėdos linkio iki 
kulkšnies, nuo kulkšnies iki šlaunies, iki liemens, krūties, kaklo, 
riestos nosies, kaktos, peties, nugaros išrietimo, užpakaliuko ir 
taip toliau. Aišku, formas pastebėdavau ir anksčiau, bet niekada 
iki šiol nesusimąstydavau apie jų reikšmę.

Jos burna buvo taip arti, kad jutau kvėpavimą, šiltesnį už orą, 
ir ji atsakė:

– Tai ir yra paslaptis, ar ne? Labirintas yra gyvenimas, o gal 
mirtis? Ko jis bandė išvengti – gyvenimo ar jo pabaigos?

Laukiau, kad kalbėtų toliau, bet tapo akivaizdu, kad ji tikisi 
mano atsakymo.

– Ee, nežinau, – pagaliau pralemenau. – Tu tikrai perskaitei 
visas knygas savo kambary?

Ji nusikvatojo.
– Dieve, ne. Gal kokį trečdalį. Bet ketinu perskaityti visas. 

Vadinu tai savo gyvenimo biblioteka. Nuo vaikystės kiekvieną 
vasarą vaikščiodavau po kaimynų sendaikčių išpardavimus ir 
pirkdavau knygas, kurios man pasirodydavo įdomios. Todėl vi-
sada turiu ką skaityti. Bet dar tiek daug reikia nuveikti: cigarečių 
surūkyti, pasimylėti, ant sūpynių pasisupti. Spėsiu prisiskaityti, 
kai būsiu sena nuoboda.

Ji pasakė, kad primenu jai Pulkininką, pirmąkart atvykusį į 
Kalver Kriką. Jiedu buvo naujokai, abu stipendininkai, kuriuos, 
jos žodžiais tariant, „vienijo polinkis į alkoholį ir eibes“. Frazė 
„alkoholis ir eibės“ privertė mane susimąstyti, ar tik nebūsiu 
susidėjęs, kaip pavadintų mama, su „netikėlių kompanija“, bet, 
kaip netikėlių kompanija, jie abu atrodė per daug protingi. Prisi-



28

John Green

degusi naują cigaretę nuo ką tik surūkytos, Aliaska papasakojo, 
kad Pulkininkas nekvailas, bet atvykęs į Kalver Kriką nebuvo la-
bai aktyvus.

– Tą problemą aš sutvarkiau greitai, – nusišypsojo. – Spalį 
supažindinau jį su pirmąja jo mergina, tikrai miela, ne iš Tra-
nų, vardu Dženisė. Jis ją metė po mėnesio, nes ji buvo pernelyg 
turtinga tokiam vargšui kaip jis, bet tai jau kita istorija. Tais 
metais iškrėtėme savo pirmą išdaigą – ant 4 klasės grindų pri-
bėrėme smulkių rutuliukų. Aišku, nuo tada gerokai pasistūmė-
jome į priekį, – ji nusikvatojo.

Taigi, Čipas tapo Pulkininku – pokštų planuotoju su kariniu 
laipsniu, o Aliaska visada buvo Aliaska, išskirtinė, netelpanti į 
jokius rėmus, kūrybinė varomoji jų išdaigų jėga.

– Tu protingas kaip ir jis, – kalbėjo Aliaska. – Tik tykesnis. Ir 
žavesnis, bet aš to ką tik nepasakiau, nes myliu savo vaikiną.

– Taip, tu irgi visai nieko, – atsakiau įkvėptas jos komplimen-
to. – Bet aš to ką tik nepasakiau, nes myliu savo merginą. Ak, 
pala. Tiesa. Aš jos neturiu.

Ji nusijuokė.
– Aha, nesijaudink, Tešliau. Jei yra kas nors, ką galiu padėti 

tau surasti, tai mergina. Sutarkim: tu išsiaiškink, kas tas labirin-
tas ir kaip iš jo ištrūkti, o aš rasiu, su kuo tau permiegoti.

– Sutarta, – sukirtome rankomis.

Vėliau žingsniavome su Aliaska link bendrabučių žiedo. Cika-
dos svirpavo savąją vienos natos melodiją lygiai taip pat kaip na-
muose, Floridoje. Mums brendant per tamsą ji pasisuko į mane 
ir pratarė:

– Kai eini naktį, ar tavęs kartais neapima nerimas, ir, nors 
gėda ir kvaila, užsimanai bėgti namo?



aliaskos beieškant

Tai atrodė pernelyg slapta ir asmeniška patikėti beveik nepa-
žįstamam žmogui, bet prisipažinau:

– Taip, tikrai pasitaiko.
Akimirką ji tylėjo. Tada sugriebė mane už rankos ir sušnibž-

dėjo:
– Bėk, bėk, bėk, bėk, bėk! – ir pasileido bėgte, tempdama 

mane iš paskos.


