


7

1

Pro ausines sruvo Širlės Menson balsas. Ji tikino klau-
santi tiktai liūdnų dainų, ieškanti paguodos juodoje 
naktyje ir mėgstanti blogas naujienas. Visiškai giedrame 
danguje skaisčiai švietė saulė. Dvidešimt aštuonių laips-
nių kaitra liete liejo prakaitą Snieguolės nugara. Rankos 
ir kojos buvo lipnios. Jeigu būtų palaižiusi plaštaką, būtų 
pajutusi druskos sūrumą. Kiekvienas sandalo dirželis 
veržė kaip nereikalingas. Pėdos ir kojų pirštai troško 
laisvės.

Atsisėdusi ant akmeninės tvoros Snieguolė nusiavė 
sandalus, susikėlė kojas ant tvoros ir ėmė krutinti pirštus. 
Būrelis japonų turistų ilgai žiūrėjo į ją. Pora jaunų mo-
terų kikeno. Gal jos dar nemačiusios plikų kojų pirštų? 
Sveikos, aš iš mumių šalies. Mumiai irgi vaikšto basomis 
kojomis.
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Nelijo. Nelijo jau penkta diena.
Aš laiminga tik tada, kai lyja. Snieguolė negalėjo pri-

tarti Širlei, nes būtų melavusi. Švietė saulė, ji buvo lai-
minga. Jai nesinorėjo jokių sudėtingų dalykų. Ji nesijautė 
gerai, kai nesisekdavo. Niūrius jausmus Širlė gali pasilikti 
sau. Snieguolė spragtelėjo mygtuką, išjungdama muziką. 
Jai norėjosi girdėti vien turistų šurmulį.

Italų, ispanų, amerikietiškos tarties anglų, vokiečių, 
prancūzų, japonų, rusų kalbų... Jų maišalienėje buvo sun-
ku išskirti pavienius žodžius, juo labiau sakinius. Tuo ge-
riau – nereikėjo telkti dėmesio į beprasmybes, pokalbius, 
kartoti nuvalkiotų frazių. Snieguolė jau puikiai žinojo, ką 
didžiuma turistų sako, priėję šitą vietą.

Koks vaizdas!
Ir tai tiesa. Tuščia būtų ginčytis. Prahos panorama 

įspūdinga. Raudonų čerpių stogai, medžių lapija, bažny-
čių bokštai, tiltai, saulėje žvilganti Vltavos upė. Žvelgiant 
į šitą miestą Snieguolei užimdavo kvapą. Per penkias die-
nas nepriprato prie jo vaizdo. Kasdien kopdavo į kokią 
nors aukštumą tik miesto pažiūrėti ir patirti nepaaiški-
namos laimės.

Galimas daiktas, tai laisvės, savarankiškumo ir vienu-
mos laimė. Snieguolė buvo pati sau viena. Niekam nepri-
valėjo atsiskaityti. Niekas jai neskambinėjo ir neklausinė-
jo, ką kada ketina veikti. Ji neturėjo jokių pareigų. Apie 
mokslus ir vasaros darbus pagalvos sugrįžusi į Suomiją. 
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Čia tėra tik ji, svilinantis karštis ir miestas, giliai alsuo-
jantis istorija.

Buvo birželio 16-oji. Snieguolė dar savaitę bus Prahoje, 
paskui teks grįžti į Suomiją tradiciškai švęsti vidurvasa-
rio su tėčio giminaičiais, šįkart – vienoje saloje prie Tur-
ku. Negalėjo atsisakyti, nes tėtis nėmaž neabejojo, kad 
Snieguolė važiuos. Ką ji daugiau veiks? Gal su draugais 
išsinuomos vasarnamį? Gal planuoja ką nors ypatinga su 
kokiu nors ypatingu žmogumi?

Ne, ji nieko neplanuoja. Snieguolei labiausiai norėjo-
si praleisti Jonines vienai savo butuke, klausantis tylos. 
Ji nesiilgėjo linksmų nusikaušėlių dainų, šviežių bulvių ir 
silkės. Neturėjo jėgų persiimti doruolės mokinukės vaid-
mens, šypsotis ir kalbėti mandagiai, aptakiai atsakinėti į 
klausimus apie ateitį ar draugą, stumti nuo savęs pernelyg 
stipriai apsikabinančius dėdes, su kuriais nesiejo biologi-
nė giminystė.

Vis dėlto ji suprato, kad tėtis nori ją vežtis kartu. 
Mama taip pat. Nuo tada, kai Snieguolė gulėjo ligoninė-
je, prabėgo vos trys su puse mėnesio. Į ją paleista kulka 
kliudė šlaunį – laimei, tiktai drykstelėjo. Sunkesni buvo 
nušalimai, atsiradę gulint sniege. Aiškindamasi gimnazi-
jos draugės Elisos tėčio verslo reikalus ir jos namų kieme 
numesto polietileninio maišelio su kruvinais banknotais 
paslaptį, ji įsivėlė į kvaišalų platintojų kilpas. Korumpuo-
to narkotikų kontrolės skyriaus policininko ryšiai Snie-
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guolę galiausiai nuvedė į prabangų Baltojo Lokio pokylį. 
Ten paaiškėjo, kad iš tiesų Baltasis Lokys – tai dvi mote-
rys, identiškos dvynės. Snieguolei iš pobūvio teko sprukti, 
nes ją atpažino ir ėmė persekioti Baltojo Lokio paranki-
nis Borisas Sokolovas.

Po Snieguolės parodymų ir Sokolovas, ir Elisos tėtis 
atsidūrė už grotų, bet Baltojo Lokio pričiupti nepavyko. 
Vis dėlto po kovo pradžios įvykių Snieguolė nusprendė 
daugiau jokiu būdu į svetimus reikalus nesikišti. Ją vaikė-
si nusikaltėliai, ji vos nesušalo negyvai, į ją buvo paleista 
kulka. Dėkui, užtenka. Jau gana kraujo. Gana įtampos ir 
lakstymų suledėjusiu sniegu slystančiais kerzais.

Mama su tėčiu norėjo, kad Snieguolė kurį laiką pagy-
ventų namuose Ryhimekyje. Net ketino nutraukti Snie-
guolės buto nuomos sutartį, bet ji nesutiko. Pavasarį 
Snieguolė dirbo laikraščių išnešiotoja, kad išgalėtų sumo-
kėti dalį nuomos, ir šitaip palenkė tėvus vieno kambario 
butuką toliau nuomoti, palaikyti tuščią „dėl visa ko“. Vis 
dėlto pirmosiomis savaitėmis negalėjo net svajoti, kad pa-
bus savo butuke ilgiau nei valandėlę. Snieguolė su tuo su-
tiko ir į mokyklą Tamperėje važinėjo traukiniu. Pamažu 
vėl pradėjo nakvoti nuomojamame bute Tamelos rajone, 
po truputį susitempė ten savo mantą ir gegužės mėnesį 
tėvams galų gale pareiškė, kad namuose Ryhimekyje nuo 
tol apsistos tik kaip viešnia. Taškas. Tėvai neturėjo ką at-
sakyti. Kaip galėjo ją sulaikyti – suaugusią dukterį? Snie-
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guolė išgalėjo sumokėti nuomą iš santaupų ir nedidelės 
stipendijos.

Pavasarį, pasibaigus mokslams, ji panoro atitrūkti nuo 
kasdienos. Užsisakė skrydį į Prahą, internetu susirado 
tinkamus pigius svečių namus susikrovė į kuprinę tik pa-
čius būtiniausius daiktus ir iškeliavo.

Jau lėktuvui kylant pilvu pajuto palengvėjimą. Ji trum-
pam išsiplėšė iš Suomijos. Išsiplėšė iš tėvų slegiančio rū-
pinimosi. Iš gatvių, kuriose kartais dar nusigąsdavo tam-
siai apsirengusių vyrų. Visą gyvenimą Snieguolė kovojo 
su baime. Ji negalėjo pakęsti baimės. Išlipdama iš lėktuvo 
Prahos oro uoste Snieguolė pajuto atsileidžiant sunkias 
grandines. Iš karto patyrė, kad nugara atsitiesė, žingsniai 
pasidarė tvirtesni.

Todėl Snieguolė jautėsi laiminga. Todėl atsuko veidą į 
saulę, užmerkė akis ir pati sau nusišypsojo. Traukė į save 
Vidurio Europos miesto kvapą. Išsiėmė iš kuprinės atvi-
ruką su naktyje apšviestu Karolio tiltu. Nusprendė para-
šyti kelias eilutes Elisai, tiesa, dabar ji vadinosi naujai – 
Jena, nes sykiu su savo mama po žiemos įvykių pasikeitė 
vardą. Narkotikų verslo žaidimas žiaurus, pavojai tokie 
dideli, kad taip buvo saugiau. Vis dėlto Snieguolė ją prisi-
mindavo kaip Elisą.

Jiedvi su mama dabar gyveno Oulu mieste, kur Elisa 
mokėsi kirpėjos amato. Retkarčiais ji parašydavo Snie-
guolei, papasakodavo, kas nauja. Elisa rašė, kad galų gale 
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aplankė tėtį kalėjime. Ir kad nebuvo taip blogai, kaip iš 
anksto manė. Jai buvo svarbu pamatyti tėtį ir su juo pa-
sikalbėti. Iš laiškelių atrodė, kad Elisa nepaprastai rami ir 
šiek tiek brandesnė nei anksčiau. Po žiemos įvykių ji irgi 
suaugo, pasidarė atsakingesnė. Jau nebegalėjo būti pobū-
vių princesė, tėtuko dukrelė, ir netikėtai paaiškėjo, kad 
dabartinis vaidmuo jai labiau tinka. Snieguolė džiaugėsi, 
kad, atsižvelgiant į aplinkybes, Elisai puikiai sekasi.

Tiesą sakant, Elisa suteikė Snieguolei galimybę leistis į 
šią kelionę. Ji atsiuntė Snieguolei tūkstantį eurų iš tų tris-
dešimties tūkstančių, kurie su maišeliu buvo numesti jos 
namų kieme. Tėvams Snieguolė pasakė, kad pinigų ke-
lionei susitaupė pati. Ji išties turėjo santaupų, bet, gavusi 
Elisos dovaną, jų nelietė. Buvo smagu išleisti tuos krauju 
suteptus pinigus. Laikant juos slaptame komodos stalčiu-
je graužė sąžinė.

Staiga jai prieš akis radosi šešėlis. Įprastą miesto kvapą 
nustelbė kažkoks smilkalų dvelksmas, sumišęs su vos vos 
užuodžiamu kanapių muilo aromatu. Snieguolė atmerkė 
akis. Šalia stovėjo dvidešimtmetė mergina su balto lino 
kelnėm ir laisva to paties audinio palaidine ilgom ranko-
vėm. Jos rudi plaukai buvo supinti į dvi kasas ir vainiku 
sukelti ant galvos. Pilkos akys žvelgė su abejone. Mergina 
čiupinėjo nedidelės, nunešiotos, konjako spalvos odinės 
rankinės dirželį.

Snieguolė mažumėlę suirzo.



Taip, ji buvo sutikusi merginą ir prieš porą dienų. 
Mergina nužiūrinėjo Snieguolę, veikiausiai manydama, 
kad toji nepastebi. Jos vis atsidurdavo tose pačiose turis-
tų lankomose vietose, vaikštinėdavo po jas vienu metu. 
Mergina buvo maždaug pora metų už ją vyresnė, irgi vi-
sur ėjo viena. Tikriausiai kokia hipė, išvažiavusi į kelionę 
neturi su kuo pasėdėti parke, išgerti šilto pigaus raudo-
nojo vyno ir pasišnekėti apie stiprų ryšį su universumu.

Nieko čia tokio, bet Snieguolė į Prahą atvažiavo tik to-
dėl, kad norėjo pabūti viena. Jai nereikia naujų pažinčių.

Kai mergina prabilo, Snieguolė jau buvo sugalvojusi, 
kaip greitai, mandagiai ir su deramu šaltumu ją atstumti. 
Šaltumas visada suveikia.

Kai mergina tai pasakė, Snieguolei nugara nuėjo pa-
gaugais ir oda pašiurpo, nors svilino karštis.

– Jag tror att jag är din syster.*

* Man atrodo, aš tavo sesuo (šved.).



Aš – tavo kraujas. Aš – tavo kūnas. Tu – mano kraujas. 
Tu – mano kūnas.

Mes – viena šeima. Mes – motinos ir tėvai, gimdyto-
jai ir vaikai, seserys ir broliai, tetos ir dėdės, dėdžiai ir 
pusbroliai. Mūsų gyslomis teka vienas kraujas ir vienas 
tikėjimas, tvirtesnis už kalnus ir gilesnis už upes. Dievas 
sukūrė mus kaip vieną šeimą, kaip vieną bendruomenę.

Paimkime vienas kitą už rankos. Seserys ir broliai, 
mūsų laikas greitai ateis. Jėzus kviečia mus ir mes nedve-
jodami eisim pas Jį. Mes nebijome. Mes tvirtai tikime.

Mūsų tikėjimas baltas kaip sniegas. Švarus ir skaistus. 
Jame nėra vietos abejonei. Mūsų tikėjimas kaip šviesa, 
nuo jos stiprumo apaks nusidėjėliai. Mūsų tikėjimo karš-
tis sudegins juos.

Mes – šeima, kuri visada laikosi išvien. Mes – Šventa 
Baltoji Šeima ir mūsų lūkesčiai greit bus pateisinti.



15

2

Merginos žvilgsnis klaidžiojo kavinės staliukais, pavėsin-
gais skėčiais, nepažįstamais turistų veidais. Grakštūs bal-
ti pirštai greitai glostinėjo stiklinę su lediniu vandeniu, 
braukė dryžiais rasojantį stiklą. Ji tik vieną kartą gurkšte-
lėjo vandens. Snieguolė spėjo išmaukti dvi dideles stikli-
nes, kurias duoda prie kavos nemokamai.

Jos galiausiai atsidūrė beprotiškai brangioje turistų ka-
vinėje pilies vidiniame kieme, nes netoliese nebuvo kitos 
dėmesio vertos vietos. Snieguolės mintys trūkčiojo tuščia 
eiga. Ji nesugalvojo, kaip suformuluoti tas kelias dešimtis 
klausimų, kurie grumdėsi jos galvoje.

– Jag måste kanske försöka förklara...* – tyliu, netvirtu 
balsu pasakė mergina.

* Gal pabandysiu paaiškinti (šved.).
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Gerai, dėkui.
Snieguolė tylėjo, nusprendusi leisti papasakoti jai 

pačiai. 
Neuždavinėk patariamųjų klausimų.
– Jag har... kan jag prata engelska? Min svenska är 

lite... dålig.*
Snieguolė tik linktelėjo galvą. Pastebėjo, kad mergi-

na kalba su stipriu čekišku akcentu. Švedų kalba jai nėra 
gimtoji. Bet, matyt, ne šiaip sau užšnekino Snieguolę bū-
tent švediškai.

– My name is Lenka. I’m 20 years old **, – pasakė mer-
gina.

Snieguolė apžiūrinėjo jos pirštus, nervingai braukan-
čius stiklinę su vandeniu. Ant dešinės rankos bevardžio 
buvo vos vos matomas įspaudas. Sakytum ji būtų ilgai ne-
šiojusi, o paskui nusimovusi žiedą.

Lenka sakė visą laiką gyvenusi Prahoje. Vaikystėje ir 
jaunystėje – su mama, paskui, kai Lenkai buvo penkioli-
ka, mama mirė. Per nelaimingą atsitikimą. Naktį įpuolė 
į upę.

Lenkos balsas pasidarė žemesnis. Ji minutėlę pažiūrėjo 
pro turistų galvas bažnyčios pusėn ir kalbėjo toliau:

– Paskui... manimi rūpinosi kiti. Dabar turiu naują 
šeimą.

* Man reikia... gal galiu kalbėti angliškai? Švediškai aš... nelabai 
moku (šved.).
** Vadinuosi Lenka. Man 20 metų (angl.).
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– Tu ištekėjusi? – paklausė Snieguolė.
Lenka smarkiai papurtė galvą.
– Ne, ne, nieko panašaus. Atsirado žmonių, kurie 

mane priėmė. Ar tu tiki gerumu?
Mergina paklausė taip netikėtai ir rimtai, kad prieš at-

sakydama Snieguolė turėjo gurkštelėti kavos.
– Būna gerų darbų. Ir gerų ketinimų.
Lenka pažvelgė jai tiesiai į akis. Snieguolė jos žvilgsnio 

nesuprato. Susimąsčiusi ar pyksta? Snieguolė norėjo, kad 
Lenka pamažu eitų prie reikalo, bet neskubino jos.

Lyg perskaičiusi Snieguolės mintis, Lenka tarė:
– Kai buvau visai maža, mama nieko nepasakojo apie 

tėvą, nors klausimais ir zirzimu turbūt variau ją iš proto. 
Tu neturi tėvo, atsakydavo ji. Žinojau, kad meluoja. Visi 
turi tėvus. Kai sukako dešimt metų, mama pasisodino 
mane, norėdama pasikalbėti apie tėvą. Ji sakė, kad prieš 
vienuolika metų, vasarą, susipažino su turistu. Jis buvo iš 
Suomijos ir kalbėjo švediškai. Jis buvo vardu Peteris An-
dersonas.

Snieguolę vėl perėmė šaltis, nors karštas oras supstė 
jas kaip šildomas užklotas. Lenkos veide ji instinktyviai 
ėmė ieškoti tėvo bruožų. Ar tiesi, nedidelė nosis kuo nors 
panaši? O tamsūs antakiai? Smakro forma? Kartais prie-
šais Lenkos veidą tarsi šmėsteldavo tėvo veidas, bet pas-
kui pradingdavo.

– Pasak mamos, užsimezgęs ryšys buvo trumpas ir 
aistringas. Vyras turėjo žmoną Suomijoje. Aš, aišku, 
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buvau netyčiukė, bet supratusi, kad laukiasi, mama nu-
sprendė mane pasilikti. Tam vyrui, vadinasi, mano tėvui, 
tuo metu nieko nesakė. Tik tada, kai buvau dvejų metų, 
mama nusiuntė mano nuotrauką tėvui.

Lenka minutę patylėjo, godžiai gurkštelėjo vandens. 
Snieguolei atrodė, kad kėdė linguoja. Ji girdėjo Lenkos žo-
džius, bet sunkiai suvokė jų prasmę. Tėvas turi dar vieną 
dukterį. Čia. Tai jos vyresnioji sesuo.

– Tėvas norėjo susitikti su manim, bet mama neleido. 
Ne vienus metus mamai rašė laiškus, siuntinėjo atviru-
kus, nuotraukas, dovanėles, pinigų. Mama jam nė karto 
neatsakė. Siuntiniai, aišku, ateidavo vis rečiau, nes mama 
neatsiliepė. Galiausiai nustojo ėję. Apie tėvą mama man 
papasakojo, bet apie jo siųstus laiškus nutylėjo. Radau 
juos pati, kai buvau dvylikos. Mama slėpė juos drabužių 
spintos stalčiuje, po paklodėmis. Spėjau peržiūrėti tik ke-
lis laiškus ir dovanas, nes į kambarį įėjo mama ir pama-
čiusi supyko. Sakė, kad paslapčia rausiuosi po jos daiktus. 
Išplėšė stalčių man iš rankų ir, išvertusi jį į židinį, paleido 
ugnim. Verkiau visą vakarą.

Lenka kalbėjo abejingu, plonu balsu, tik drebančios 
rankos išdavė, kad tai pasakoti jai nelengva. Ji ilgai tylėjo, 
matyt, nežinodama, ką sakyti toliau.

Greta erzeliojo italų mokinukų grupė. Berniukai šliur-
pė kokakolą ir varžėsi tarpusavyje, kuris garsiau atsirūgs. 
Amerikiečių pora garsiai skundėsi, kaip sunku eurus 
versti į dolerius ir suprasti, kas iš tiesų pigu. Snieguolė 
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fiksavo viską, bet garsai sklido tartum iš tolybių, iš kitos 
dimensijos.

Lenkos pasakojimas buvo lyg dėlionės dalis, užpildanti 
spragą, kuri baltavo Snieguolės gyvenime, kiek siekė jos 
atmintis. Snieguolė visada žinojo, jautė ir numanė, kad 
šeimoje kažkas slepiama. Kažkoks svarbus dalykas, apie 
kurį jie nekalbėjo, bet sykiais jis užliedavo kambarius 
tokiu tirštumu, kad būdavo sunku kvėpuoti. Tėčio susi-
kaustymas. Liūdnos, užverktos mamos akys. Pokalbiai, 
kurie nutrūkdavo, įėjus Snieguolei.

Vis dėlto jai buvo sunku įsivaizduoti, kad tėtis galėjo 
padaryti ką nors panašaus. Peteris Andersonas buvo labai 
santūrus, visuomet elgėsi korektiškai ir gebėjo tramdyti 
nervus. Daug kas turi viešąjį aš ir šeiminį aš, vienas nuo 
kito jie skiriasi tuo, kad šeiminis aš išdrįsta artimiesiems 
parodyti liūdesį, nuovargį, susierzinimą, kita vertus – ir 
šilumą bei žaismingumą. Snieguolei visada atrodė, kad 
tėtis turi tiktai viešąjį aš. Nes jis visur elgėsi vienodai. 
Buvo žmogus su kietu kiautu.

Ar tėtis galėjo užmegzti aistringus santykius Praho-
je? Ar jis išvis gebėjo tokius santykius užmegzti? Tėtis nė 
žodeliu neužsiminė kažkada lankęsis šiame mieste. Tai ją 
stebino. Atrodė, jis galėjo Snieguolei patarti, kokias vietas 
vertėtų aplankyti, ką būtinai reikėtų pamatyti.

Lenka pasakojo apie tokį Peterį Andersoną, kurio 
Snieguolė nepažinojo. Bet kol kas jai šito nesakė. Labai 
galimas daiktas, kad tėvas turėjo daug Snieguolei nežino-



mų bruožų. Ar mes gerai pažįstame kitą žmogų? Net ir 
patį artimiausią?

– Kai mama mirė, maniau, kad daugiau nieko nesuži-
nosiu apie tėvą. Juk žinojau tik jo vardą – Peteris Ander-
sonas, ir kad gyvena Suomijoje, o kalba švediškai. Bet jo 
pavardė tokia dažna, kad visai nepajudėjau į priekį. Tada 
sutikau tave.

– Bet kaip tu supratai?  – negalėjo nepaklausti Snie-
guolė. – Juk mes niekada nebuvom susitikusios.

Pirmąkart Lenkos lūpų kamputį mažumėlę kilstelėjo 
šypsena.

– Prieš mamai sudeginant tėvo laiškus ir kitus daly-
kus, spėjau pamatyti tavo nuotrauką. Toje nuotraukoje 
tu buvai aštuonerių. Kitoje jos pusėje perskaičiau „Din 
lillasyster“*. Nuotrauka įsirėžė man į atmintį ryškiai, su 
menkiausiom detalėm. Kai pamačiau tave, pažinau iš 
karto. Buvai labai panaši į matytą nuotraukoje. Vis dėl-
to norėjau įsitikinti, todėl pasekiau porą kartų, stebėjau 
tave. Tikiuosi, nepyksti?

Snieguolė papurtė galvą. Parodė kažką neigianti, bet 
gerai nesuvokė, ką.

Suprato tik tai, kad nuo šiol viskas bus kitaip.

* Tavo mažoji sesutė (šved.).


