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Tą vakarą po bučinio nebesuvaldžiau minčių. Ko jis iš ma-
nęs nori? Susižadėjęs, net negalvoja ką nors keisti ar kovoti dėl 
savo ateities, bet mane pabučiavo. Ar jam visai negaila manęs? 
Kristupas privertė mane atsisveikinti su juo tuo švelniu balsu, 
kurį taip dievina. Svarsčiau, ar man jis patinka, ar aš siuntu ant 
jo už tokį savanaudišką elgesį. Tada supratau, kad negalėsiu nu-
stoti apie jį galvojusi. Tikriausiai niekada.

Tas bučinys... Ta akimirka, kai atrodė, jog išnykau nuo šios 
žemės paviršiaus. Kaip jis paprašė, kad palinkėčiau jam labos 
nakties... Kaip netikėtai mane pabučiavo, lygiai taip pat staiga 
nusisuko ir nuėjo prie automobilio. Prieš įsėsdamas atsisuko, 
mirktelėjo man ir nuvažiavo. Tada širdį pervėrė nuo minties: ar 
jis važiuoja pas ją ir su ja šiąnakt miegos?

Grįžusi namo įsitaisiau ant sofos, apsikabinau pagalvę, 
įjungiau televizorių, tačiau nemačiau, ką rodė. Mintys vis plau-
kė tai prie mūsų pokalbio, tai prie jo bučinio. Nesuvokiau, ko-
dėl ryžausi kankintis ir pasiduoti Kristupo įtakai, nors jis turėjo 
kitą, su kuria ruošėsi susituokti. Mačiau jo tamsiai rudas akis, 
žvelgiančias man per petį. Taip jis elgiasi, kai kalba apie ją. Jis 
apie ją kalba. Ar jis kalba apie mane? Su kuo, juk manęs ne-
turėtų būti jo pasaulyje... Jo rudos akys, tamsūs trumpai kirp-
ti plaukai ir plati šypsena. Liūdna šypsena. Negi viskas, kas su 
juo susiję, yra liūdna? Ne... Jis šypsosi, kai klausosi manęs. Ta 
nuoširdi šypsena atsispindi jo akyse. Ir tada jis žvelgia tiesiai 
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į manąsias ir geria kiekvieną mano žodį. Ar dėl to, kad jis taip 
nuoširdžiai manęs klausosi, negaliu nustoti kalbėjusi? Negi taip 
yra tik dėl mano balso? Ar jam bent kiek įdomu tai, ką pasako-
ju? O ne... abejonės, abejonės. Ar man tikrai viso to reikėjo? Man 
nekyla sunkumų su vaikinais. Galiu susirasti tokį, kuris neturės 
sužadėtinės ir norės visą savo laiką skirti man. 

Aš visada troškau normalios šeimos. Tik iki Kristupo nejau-
čiau didelio poreikio savo gyvenimą su kuo nors susieti. Iki jo 
man tereikėjo pasijusti stipriai. Pabaigti mokslus, pradėti dirbti, 
kilti karjeros laiptais. Turėjau tiek daug siekių ir minčių. Ir dėl 
tų tikslų nereikėjo vyro šalia... Bet Kristupas privertė mano širdį 
drebėti. Tokio jausmo iki jo nebuvau patyrusi. Ir reikėjo man 
jam paduoti savo telefono numerį, juk mačiau, kad jis nelaisvas! 
Tada jau buvo per vėlu save bausti mintimis. Viskas buvo mano 
rankose. Galiu tiesiog nebeatsakyti į jo skambučius ir užbaigti 
viską čia ir dabar. Tai juk paprasta. Taip ir nusprendžiau. Dau-
giau neatsakinėsiu į jo skambučius. Supypsėjo telefonas. Žinu-
tė. Nuo jo...

	 „Nuobodus	vėlyvas	susitikimas,	jo	vietoj	būčiau	mielai	pra
tęsęs	vakarą	su	tavimi.	Deja,	atsisakyti	nepavyko.	Tikiuosi,	
kad	 tau	 patiko	 mūsų	 vakaras.	 Ar	 galėsi	 man	 skirti	 laiko	
poryt?“

Na ką gi, nepažadėjau sau neatsakyti į jo žinutes. Sukikenau 
į saują iš savo kvailumo ir kartu gudrumo. Ak, kur aš klimpstu?

	 „Galiu	 pabandyti	 atrasti	 laiko	 tau,	 jeigu	 vakaro	 vėl	 nenu
trauks	koks	nuobodus	susitikimas.“

Didžiavausi savo atsakymu. Taip jam ir reikia... Oi, ne... Aš 
nesu tokia žiauri. Jo liūdnos akys... Kaip padėti žmogui, kuriam 
gyvenimą sudėliojo kiti?
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Kitą rytą stebėjausi, kad įmanoma taip blogai atrodyti 
po bemiegės nakties. Mano užpurtusios rudos akys abejingai 
spoksojo į dantų šepetuką. Kaip tą dieną nenorėjau į darbą!.. 
Šitas vyras mano gyvenimą tikrai veikė per daug neigiamai. Dar 
nėra buvę taip, kad nenorėčiau pradėti dienos atlikdama savo 
pareigas. Kiekvieną rytą keltis, mankštintis, praustis po dušu, 
pusryčiauti, išsivalyti dantis, šiek tiek pasidažyti, kad atrody-
čiau gaivi visą dieną, ir su šypsena keliauti į darbą. Tądien ran-
kos sviro. Kažkur buvau skaičiusi, kad meilė suteikia sparnus, o 
man atrodė, jog mane prirakino prie uolos. Meilė? Ar jau tada 
pajutau, kad imu jam jausti daugiau, nei iš pradžių norėjau? Juk 
net deramai nepažinojau to vyro!
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Kitos dienos vakare mūsų susitikimas buvo keistokas. Jam 
be perstojo skambino darbo reikalais. Negalėjome paprasčiau-
siai pasišnekėti. Jis vis stodavosi ir eidavo iš kavinės į lauką kal-
bėtis, o aš likdavau sėdėti viena. Sykį atsisukau pažiūrėti, ką 
Kristupas daro. Jis vis dar kalbėdamas telefonu stebėjo mane 
per kavinės langą. Žvilgsnis deginantis. Atrodė, kad jis net 
nešneka telefonu, o tiesiog klauso foninio garso, kol mintyse 
kažką daro su manimi. Aš tarsi jaučiau, kaip jo ugningos akys 
mane nurengia. Kaip kaistančia oda žemyn slysta kašmyrinis 
megztukas, tada palaidinės perpetėlė, galų gale  – liemenėlės 
petnešėlė ir... jo lūpos įsisiurbia man į kaklo linkį. Stuburu nu-
vilnijo šiurpuliukai. Staigiai nusisukau ir nurijau seiles. Apsi-
dairiau, ar niekas nemato, kad užraudo skruostai. Ar tai tebuvo 
mano pačios mintys, ar aš iš tikrųjų tai įžvelgiau jo įkaitusia-
me žvilgsnyje?

– Atleisk, tu tikriausiai nuobodžiauji? – Neatrodė, kad jis 
būtų nors kiek sutrikęs: atėjo toks pat, koks ir išėjo. – Pažadėjau 
tau, kad mūsų pasimatymo nepertrauks joks nuobodus susitiki-
mas, deja, netrūksta nuobodžių skambučių.

Pasimatymo? Ar tai yra pasimatymas? Aš maniau, kad tai 
tik draugiškas susitikimas.

– Nesijaudink, suprantu, kad turi dirbti, – nuraminau, nors 
iš tikrųjų gal reikėjo pasiūlyti skirstytis, nes „pasimatymas“ ne-
gali būti vykęs, kai jame dalyvauja tik vienas asmuo.
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Mano akyse pamatęs nusivylimą Kristupas paėmė telefoną, 
išjungė jį ir įdėjo į švarko, kabančio ant kėdės, kišenę. Žvelgiau 
į jį svarstydama, ką sakyti. Jo gilios akys skrodė manąsias ir aš 
pajutau iš krūtinės žemyn besiritančią šilumos bangą. Pasie-
kusi pilvo vidurį ji susidūrė su kita, iš apačios kylančia, banga 
ir sprogo drugelių plazdėjimu. Rankas pakišau po šlaunimis ir 
prispaudžiau prie kėdės. Žvelgiau į arbatą ant stalo ir visa esybe 
jaučiau, kad kaistu ne tik aš, bet, atrodė, ir viskas aplink. Kaž-
kas garsiai nusijuokė kavinės kampe. Per šurmulį, kavos aparatų 
ūžimą ir juoką girdėjau Bryano Adamso „Don’t Let Go“*. Kūnas 
įsitempė, atrodo, kiekviena ląstele jaučiau sunkius drabužius, 
jie trynėsi ir erzino nuo žvilgsnio įsijautrinusią odą.

– Eikš.
Kristupas staiga pakilo, pastvėrė už rankos ir man vos spė-

jus pagriebti rankinę nuo kėdės išsitempė mane į vakaro vėsą.
Ir ten pat po gatvės žibintu įsisiurbė į lūpas, rankomis tvir-

tai suėmęs už klubų nuožmiai prisitraukė prie savęs. Jaučiau 
jo susierzinimą, jo tvardomą nekantrumą ir pati nekantravau. 
Suleidau pirštus į minkštus plaukus, jam iš gerklės išsiveržė 
tramdomas laukinis urzgimas. Dantimis švelniai grybštelėjo 
man lūpą, ir tik tada susivokiau, kad buvome vidury Gedimino 
prospekto, ryškiai apšviesti gatvės žibintų. Praeiviai kikendami 
lenkė mus iš tolo, lyg turėtume tuoj sprogti. Atsitraukiau su-
sigėdusi ir delnais užsidengiau veidą. Kristupas nusijuokė, vėl 
pačiupo už rankos ir bėgomis mane tempė iki mašinos, kad kuo 
greičiau pasislėptume nuo tų susidomėjusių žvilgsnių.

Automobilyje, atrodo, pagaliau vėl ėmiau kvėpuoti. Tilto 
gatvėje nebuvo nė gyvos dvasios, nors Gedimino prospekte virė 
gyvenimas. Bijojau pakelti į jį akis. Girdėjau, kaip jis giliai alsuo-
ja, ir jaučiau, kad spokso tiesiai prieš save bijodamas pažiūrėti į 
mane, kaip ir aš bijojau pažvelgti į jį. Staiga nutvilkė mintis: gal 

 * „Nepaleisk“ (angl.).
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jis gailisi? Gal bijo, kad kas nors galėjo mus pamatyti? Jaudulys 
išgaravo ir aš nurimau. Grįžau į tikrovę taip pat greitai, kaip 
sugebėjau iš jos išskristi.

– Parvežk mane namo, – pasakiau į jį nežiūrėdama. 
Kristupas kvėpavo taip pat ramiau.
– Gerai.
Važiavome tylėdami. Stengiausi negalvoti apie jo lūpas, bet 

taip troškau liepti sustoti ir vėl į jas įsisiurbti. Turėjau mąstyti 
blaiviai. O būdama su juo to daryti niekada taip ir nesugebė-
jau. Man reikėjo nuo jo pabėgti. Teisinau save mąstydama, kad 
aš gera mergina, nieko šiame pasaulyje nenoriu skaudinti, ypač 
žmogaus, kuris nežino, kas vyksta. Negaliu taip elgtis. Ir jis tu-
rėtų susiprotėti. Radijas grojo Lorde’s „Yellow Flicker Beat“* ir 
man atrodė, kad mano širdis plaka panašiu ritmu.

– Pasakyk ką nors, – tyliai pratarė išvažiuodamas iš žiedi-
nės sankryžos, artėdamas prie mano namų.

– Manau, kad mes neturėtume matytis,  – pratariau kiek 
patylėjusi ir svarstydama, ar tikrai noriu tai pasakyti.

Mintyse regėjau save plėšiančią drabužius nuo jo kūno. 
Kaip noriu pamatyti, kas po jais... Kristupas sustojo prie mano 
namų.

– Pritariu.  – Atsakymas buvo trumpas, tačiau jutau, kad 
liko kai kas nepasakyta. – Bet aš negaliu.

Pagaliau pakėliau blakstienas, pažvelgiau į dvi jo liūdnas 
ir gilias lyg bedugnė akis. Aš irgi negaliu! Šaukė mano kūnas, 
mano mintys, mano širdis, bet lūpos buvo stipriai sučiauptos. 
Jis pasilenkė prie manęs ir aš užsimerkiau. Užmiršau, ką nese-
niai galvojau. Tas jausmas buvo stipresnis už mane, stipresnis 
už mus abu. Aš negalėjau jam atsispirti.

Tą kartą bučinys buvo ramus, ne toks aistringas, labiau ap-
galvotas, tačiau atrodė, kad Kristupas bučiuoja ne mano lūpas, o 

 * „Geltonas virpantis ritmas“ (angl.).
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sielą. Slapčiausias jos kerteles. Švelniai, lėtai liesdamasis prie pra-
vertų, ištroškusių lūpų, uždelsdamas ir užlaikydamas, gerdamas 
mano iškvepiamą orą, įpūsdamas man savo karščio. Sėdėjome 
suglaudę kaktas, nebesibučiavome, ilsėjomės. Nieko negalvojo-
me, bet norėjome ką nors sugalvoti. Kažką tokio, kas būtų padėję 
mums likti tą akimirką amžinai. Dar viena akimirka baigėsi.

– Brangioji, ar tau viskas gerai?
Karolio mama tikriausiai jau kurį laiką žiūri į mane, tokią 

sustingusią, susimąsčiusią.
Matyt, aš ko nors neišgirdau jai kalbant, kol darėmės ma-

nikiūrą rytdienos šventei. Pakirdusi iš minčių pastebiu, kad į 
mane žiūri ir abi mūsų manikiūrininkės. Pajuntu, kad raustu, ir 
bandau sumesti, ką atsakyti.

– Jaudulys prieš vestuves,  – sumeluoju ir nekaltai nusi-
šypsau.

Moterys nuoširdžiai nusikvatoja iš mano kvailos mimikos 
ir lėkšto pasiaiškinimo. Bet man svarbu, kad patiki mano ne-
kaltumu. Negaliu juk prisipažinti, kad galvojau apie kito vyro 
lūpas ant savo kūno, kito vyro rankas ir širdį. Niekam negaliu 
pasakyti, kad nemyliu savo būsimo vyro taip, kaip turėtų mylė-
ti nuotaka. Visa širdimi ir amžinai. Didžioji mano širdies dalis 
priklauso kitam vyrui. Mano sužadėtinis tai sužinojęs tikriau-
siai išsikraustytų iš proto. Juk tai jo geriausias draugas.

Anyta toliau šneka ir vis dirsčioja į mane keistu žvilgsniu. 
Tikriausiai tokiu, kokiu moka tik savo vaikus apsaugoti trokš-
tančios mamos. Matyt, aš jos neįtikinau. Ji jaučia dvejonę mano 
širdyje. O kaipgi kitaip, ta dvejonė tiesiog auga kiekvieną se-
kundę. Ar aš gerai darau? Ką aš darau? Ar būsiu laiminga? Kada 
savo gyvenime taip pasikeičiau, jog ryžausi ištekėti tik todėl, 
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kad tas žmogus mane labai myli ir gali suteikti man tai, ko aš 
labai noriu, – šeimą. O kaip mano meilė? Ji be atsako, ji neįma-
noma. Tad nėra prasmės dėl jos laužyti galvą. Reikia tiesiog gy-
venti. Karolis man bus geras vyras, o aš jam būsiu gera žmona. 
Aš jį myliu... savotiškai, bet myliu.

Man atrodo, kad įsimylėjau. Iki ausų įklimpau. „Bet aš ne-
galiu.“ Šie žodžiai vis dar skambėjo ausyse. Širdis norėjo klykti 
jo vardą, bet protas tildė mane ir vertė nepritariamai kinkuoti 
galva. Žinojau, kad kvailai džiaugiuosi dėl tų kelių mūsų susi-
dūrimo akimirkų, bet norėjau daugiau. Kur kas daugiau. Kiek 
„daugiau“ galiu ištverti, kol palūšiu? Kol suvoksiu, kad tai nie-
kur neveda ir reikės sustoti. O gal dar įmanoma ką nors pakeis-
ti? Ar tai kvaila viltis? Abejonės, abejonės... Kraujas virė nuo 
visų tų minčių ir troškimų. Mano laisvas ir nerūpestingas gy-
venimas vos prieš savaitę atrodė taip toli ir toks netikras, kad 
turėjau įsižnybti. Gal patekau į kokią melodramų knygą ir pati 
to nesuprantu?


