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P I R m a S  S k y R I u S

Pirmą kartą Rosui Veikmanui nusižudyti pavyko, o antrą ir tre
čią – ne.

užmigęs prie vairo, jis nuvažiavo nuo tilto į ežerą  – tai buvo 
antras kartas, – ir pakrantėje jį surado gelbėtojai. Ištraukus jo pu
siau paskendusią hondą, visos durelės rastos užrakintos, o langai 
nuo smūgių priminė voratinklius, bet nebuvo išbyrėję. Pirmiausia 
niekas nesuprato, kaip jis išlipo iš automobilio, o antra – kaip po 
avarijos liko be menkiausio įbrėžimo.

Trečią kartą Rosas buvo užpultas Niujorke. Vagis atėmė pini
ginę, sumušė jį, paleido kulką į nugarą ir paliko nusprendęs, kad 
jis negyvas. kulka tik per plauką nesutrupino mentikaulio ir ne
pradūrė plaučio. Ji stebuklingai sustojo prie kaulo – mažas švino 
gabalėlis, kurį Rosas dabar naudoja kaip raktų pakabuką.

Pirmas kartas nutiko labai seniai, kai Rosas pateko į elektros 
audrą. Žaibas, graži mėlyna gyvatė, išvingiavo iš dangaus ir smogė 
tiesiai į širdį. Gydytojai sakė, kad juridiškai jis buvo miręs septynias 
minutes. Jų manymu, srovė tiesiogiai nepervėrė Roso, nes penkias
dešimt tūkstančių amperų jo krūtinės ertmėje būtų užvirinusi van
denį ląstelėse ir jis būtų sprogęs. Žaibas smogė šalia, sukurdamas 
labai stiprią indukuotą srovę jo kūne, sutrikdžiusią jo širdies ritmą. 
Pasak gydytojų, jam velnioniškai pasisekė.

Jie klydo.
Dabar, tamsoje kopdamas nuožulniu šlapiu O’Donelių namų 

Osvige stogu, Rosas visai nesisaugojo. Nors buvo rugpjūtis, nuo 
Ontarijo ežero pūtė šaltas vėjas, ilgi jo plaukai plakėsi jam į akis, o 
jis tuo metu sukiojosi prie stoglangio. Lietaus lašai krito ant spran
do, kol jis tvirtino prie skardos spaustukus, kad nukreiptų lietaus 
nebijančią filmavimo kamerą į palėpę.
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Batai paslydo, išjudindami keletą senų skiedrų. apačioje, po 
skėčiu, į jį pašnairavo O’Donelis. 

– Būk atsargus! – šūktelėjo vyras. Rosas taip pat išgirdo jo neiš
tartus žodžius: Vaiduoklių mums užtenka.

Bet nieko jam nenutiktų. Jis nepaslystų; jis nenukristų. Todėl 
jis ir siūlėsi atlikti pačias rizikingiausias užduotis, todėl nuolat ri
zikavo. Dėl to jis išmėgino šuolius su guma, alpinizmą ir kokainą. 
Jis pamojavo ponui O’Doneliui, duodamas suprasti, kad girdėjo. 
Bet lygiai taip, kaip Rosas žinojo, kad po aštuonių valandų patekės 
saulė ir jam teks praleisti dar vieną įprastą dieną, jis taip pat žinojo, 
kad negali mirti, nors to troško labiau už viską pasaulyje.

Spenserį Paiką prižadino kūdikis, ir vyras vargais negalais atsisėdo. 
Nors naktinės lemputės degė kiekviename „Pušų pavėsio“ slaugos 
namų kambaryje  – Spenseris įsivaizdavo, kad tokio galingumo 
būtų užtekę visam Berlingtonui Vermonto valstijoje apšviesti, – per 
žingsnį nuo lovos jis nieko nematė. Dėl kataraktos jis jau buvo kone 
apakęs; nors kartais, atsikėlęs nusišlapinti, praeidamas pro veidrodį 
matydavo, kad kažkas jį stebi – kažkas, kieno kakta nebuvo dėmė
ta ir pageltusi; kažkas, kieno oda neplevėsavo ant kaulų. Bet tada 
Spenserio jaunystės atvaizdas pranykdavo, ir jam belikdavo žiūrėti 
į savo gyvenimo nuotrupas.

Tačiau jo klausa buvo puiki. Priešingai nei kitiems čia gulintiems 
apgailėtiniems seniems silpnapročiams, Spenseriui niekada nepri
reikė klausos aparato. Po šimts, jis girdėjo netgi tai, kas jo nedomino.

Lyg tyčia, vėl pravirko kūdikis.
Spenserio ranka, pasiraususi po antklodę, surado prie lovos iš

kvietimo mygtuką. Netrukus atėjo naktinė slaugė.
– Pone Paikai, – paklausė ji, – kas nutiko?
– kūdikis verkia.
Slaugė subruzdo: ėmė taisyti pagalves ir kelti galvūgalį.
– Juk žinote, kad čia nėra kūdikių, pone Paikai. Tai buvo tik sap

nas. – Ji patapšnojo per dešinį atsikišimą, kuris kadaise buvo stip
rus vyro petys. – Pasistenkite užmigti. Rytoj laukia daug veiklos. 
Pamenate, susitikimas?

Spenseris pasvarstė, kodėl ji kalba su juo tarsi su vaiku. Ir ko
dėl jis elgiasi kaip vaikas – atsiduoda jos švelnioms rankoms ir 
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leidžia iki smakro užtraukti antklodę? Spenserio gerklėje įstrigo 
prisiminimas, kurio jam nesisekė ištraukti iš rūko, bet jis pritvin
dė akis ašarų.

– Gal atnešti naprokseno? – švelniai paklausė slaugė.
Spenseris papurtė galvą. Pagaliau juk jis buvo mokslininkas. Jokia 

laboratorija kol kas nesukūrė vaisto, kuris palengvintų jo skausmą.

kertis Varburtonas buvo mažesnis, nei atrodė per televiziją, bet 
jam nestigo žavesio, dėl kurio tą valandą, kai rodydavo laidą „Nak
tys su vaiduokliais“, jos reitingai buvo aukščiausi. Juodus plaukus 
jis kirpo trumpai, ir jie priminė skunko kailį – su balta sruoga, at
siradusia prieš devynerius metus po to, kai naktį prie lovos kojū
galio pasirodžiusi senelio dvasia nuvedė jį į paranormalių reiškinių 
tyrimo lauką. Jo žmona meilina, moteris elfė, kurios aiškiaregystės 
gebėjimai buvo puikiai žinomi Los andželo policijai, sėdėjo šalia ir 
užrašinėjo kerčio pokalbį su namo šeimininkais.

– Pirmiausia virtuvėje, – sumurmėjo Eva O’Donel, ir jos vyras 
linktelėjo. 

Pensininkų pora įsigijo namą paežerėje, norėdama ten vasaroti, 
bet per tris gyvenimo mėnesius bent du kartus per savaitę susidur
davo su antgamtiniais reiškiniais. 

– apie dešimtą ryto užrakinau visas duris, įjungiau signaliza
ciją ir išėjau į paštą. Grįžusi namo, radau signalizaciją įjungtą, bet 
virtuvėje buvo atidarytos spintelės, išimtos visos košių dėžutės ir 
suguldytos ant stalo. Pašaukiau Harlaną, manydama, kad jis grįžo 
namo ir viską suvertė.

– aš tuo metu buvau „Briedžių klube“, – įsiterpė vyras. – Nebu
vau grįžęs namo, niekas nebuvo.

– O antrą nakties mansardoje išgirdome tarsi vargonų muziką. 
kai užlipome į viršų, ji nutilo. atidarę duris, vidury kambario ant 
grindų radome žaislinį pianiną be baterijų.

– mes neturime žaislinio pianino, – pridūrė Harlanas. – Ir juo 
labiau vaiko. 

– Įdėjus elementus, jis netgi negrojo tos melodijos.  – Eva su
dvejojo. – Pone Varburtonai, tikiuosi, suprantate, kad mes ne iš tų 
žmonių, kurie... tiki tokiais dalykais. Tik... tik jei čia yra ne tai, aš 
kraustausi iš proto.
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– Ponia O’Donel, jūs tikrai nesikraustote iš proto, – kertis pa
lietė jai ranką su išmokta reikšti užuojauta. – Rytoj ryte galėsime 
geriau paaiškinti, kas dedasi jūsų namuose.

Jis žvilgtelėjo per petį, norėdamas įsitikinti, kad Rosas filmuo
ja. Priklausomai nuo to, kas nutiks vėliau, O’Doneliai gali patekti į 
laidą „Naktys su vaiduokliais“, tuomet ši filmuota medžiaga būtų 
labai vertinga. Varburtonai kasdien gauna per tris šimtus elektro
ninių laiškų iš žmonių, manančių, kad jų namuose vaidenasi. aš
tuoniasdešimt penki procentai visų tvirtinimų pasirodė esą apgau
lės arba pelės po gegnėmis. kiti – na, Rosas gana ilgai su jais dirba, 
taigi žino, kad ne viską galima paaiškinti.

– ar teko matyti vaiduoklių? – paklausė kertis. – Justi tempera
tūros svyravimų?

– Vieną akimirką miegamajame būna velnioniškai karšta, kitą – 
krečia drebulys, – atsakė Harlanas.

– ar name yra konkrečių vietų, kur jaučiatės nepatogiai?
– mansardoje, be jokių abejonių. Viršutiniame vonios kamba

ryje.
kerčio žvilgsnis perbėgo nuo rankomis rišto rytietiško kilimo 

iki senovinės vazos ant židinio.
– Turiu jus perspėti, kad surasti vaiduoklį gali būti brangu.
kadangi Rosas renka Varburtonams informaciją, jis buvo pa

siųstas į bibliotekas ir laikraščių archyvus ieškoti nuosavybės do
kumentų, tikintis surasti papildomų faktų apie čia galbūt įvykdytą 
žmogžudystę ar savižudybę. Šie paklausimai nedavė nieko, bet tai 
kerčio nesustabdė. Pagaliau juk vaiduoklis gali persekioti žmogų 
ar tam tikrą vietą. Istorija gali pleventi kaip silpnas kvepalų dvelks
mas ar prisiminimas, įspaustas vidinėje akies voko pusėje.

– Nesvarbu, – tarė Eva O’Donel. – Ne pinigai čia svarbiausia.
– Žinoma, ne, – kertis nusišypsojo ir pliaukštelėjo delnais per 

kelius. – Tuomet mūsų laukia darbas.
Tai buvo ženklas Rosui. Tyrimo metu jis buvo atsakingas už 

elektromagnetinių prietaisų, skaitmeninių vaizdo kamerų ir infra
raudonųjų spindulių termometrų išdėstymą ir stebėjimą. Jis dirbo 
už minimalią algą, nepriklausomai nuo lėšų, kurias surinkdavo te
levizijos laida ir tokie atvejai kaip šis. Prieš devynis mėnesius su
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žinojęs apie Varburtonus iš „Los angeles Times“ straipsnio apie 
Heloviną, jis meldė jų darbo. Priešingai nei kertis ir meilina, jis 
niekada nebuvo matęs dvasios, bet labai norėjo ją pamatyti. Jis ti
kėjosi, kad jautrumas dvasioms yra užkrečiamas kaip vėjaraupiai, 
artimai kontaktuojant, ir kaip vėjaraupiai palieka amžiną žymę.

– manau, patikrinsiu mansardą, – tarė Rosas.
kurį laiką pastovėjo tarpduryje, laukdamas, kol Eva O’Donel 

parodys kelią į viršų.
– Jaučiuosi kvailai,  – prisipažino ji, nors Rosas nieko neklau

sė. – Tokio amžiaus sulaukusi, matau kasparą.
Rosas nusišypsojo.
– Vaiduoklis gali jus sukrėsti ir priversti manyti, kad išsikraus

tėte iš proto, bet jis jūsų nenuskriaus.
– Nemanau, kad ji mane nuskriaustų.
– Ji?
Eva sudvejojo.
– Harlanas sakė, kad neturėčiau neprašoma teikti jokios infor

macijos. Tuomet, jei jūs matytumėte tai, ką matome mes, žinotu
me. – Ji suvirpėjo ir žvilgtelėjo į siaurų laiptų viršų. – kai buvau 
septynerių, mirė mano maža sesutė. kartais pasvarstau, ar dvasia 
panorėjusi gali tave susirasti?

Rosas nusuko akis.
– Nežinau,  – pasakė jis, gailėdamasis, kad negali jai pasiūlyti 

daugiau  – konkretaus atsakymo, asmeninės patirties. Jis įsmeigė 
akis į dureles laiptų viršuje. – Čia?

Ji linktelėjo ir praleido jį pirma savęs, kad atsklęstų skląstį. Roso 
lauke pritaisyta vaizdo kamera stebėjo juos per langą kaip kiklopas. 
Eva stipriai apglėbė save rankomis.

– Būnant čia, mane krečia šaltis.
Rosas patraukė dėžes, kad nebūtų nufilmuoti šešėliai, kurie ga

lėtų ką nors paaiškinti.
– Pasak kerčio, taip ir galima sužinoti, kur jų ieškoti. Tiesiog 

eini vadovaudamasis jausmais. – Tada jis pastebėjo, kad kažkas ant 
grindų sumirksėjo; atsiklaupęs surinko saują monetų. – Šeši cen
tai, – nusišypsojo. – Ironiška.

– Ji kartais taip elgiasi. – Eva traukėsi prie durų, rankomis ap
glėbusi save. – Palieka mums smulkių.
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– Dvasia? – pasisukdamas paklausė Rosas, bet Eva jau buvo nu
bėgusi laiptais žemyn.

Giliai įkvėpęs, jis uždarė mansardos duris ir išjungė šviesą, pa
skandindamas kambarėlį tamsoje. Tada pasitraukė į šoną, toliau 
vaizdo kameros regėjimo lauko, ir įjungė ją nuotolinio valdymo 
pulteliu. Sutelkęs dėmesį į aplink tvyrančią tamsą, jis leido jai prisi
šlieti prie krūtinės ir pakinklių taip, kaip jį mokė kertis Varburto
nas. Rosas tiek atvėrė savo jausmus, kad netikėjimo riba suplonėjo 
ir aplink jį esanti erdvė pražydo. Gal taip ir yra, – pagalvojo jis. – 
Gal dvasių atėjimas yra tarsi gerklėje užgniaužta rauda.

kažkur kairėje girdėjosi žingsnių garsas ir neabejotinas ant grin
dų krentančių monetų žvangesys. Įjungęs žibintuvėlį, Rosas kreipė 
spindulį, kol apšvietė savo batą ir šalia gulinčias tris monetas.

– Eime? – sušnabždėjo jis į tuštumą. – ar čia tu?

komtosuko miestelis Vermonte turėjo aiškias ribas: slėnį iki Šam
pleino ežero, uolas, juosiančias granito karjerą, kuriame dirbo 
pusė miestelio gyventojų, ir nematomą ribą, kur kalvotos Vermon
to apylinkės dar už žingsnio perėjo į Berlingtoną. ant parapijos 
bažnyčios, stovinčios miestelio centre, kabojo 1994 metų „Vermont 
Life“ žurnalo lentelė. Tais metais komtosukas buvo pagirtas kaip 
vaizdingiausias valstijos miestelis. Ir tai buvo tiesa – kai kuriomis 
dienomis Elio Ročerto akyse medžių lapai virsdavo rubinais, ginta
rais ir smaragdais, ir jam tekdavo stabtelėti atgauti kvapo.

Vis dėlto, kad ir kaip komtosuką vertintų turistai, čia buvo Elio 
namai. Visą gyvenimą. Ir jis net neįsivaizdavo, kad galėtų būti ki
taip. Žinoma, būdamas vienas iš dvejų etatinių miestelio policijos 
pareigūnų, jis suprato, kad tai, ką mato turistai, tėra iliuzija. Elis jau 
seniai sužinojo, kad galima įdėmiai į ką nors žiūrėti ir nematyti, kas 
slypi giliau.

Jis važiavo kapinių keliu, savo įprastiniu patruliavimo maršrutu 
tokiomis naktimis kaip ši, kai mėnulis apvalus ir geltonas it vanago 
akis. Nors langai buvo atidaryti, vėjelio nesijautė; trumpi juodi Elio 
plaukai ant sprando buvo sudrėkę. Netgi Vatsonas, jo šv. Huberto 
skalikas, šnopavo ant sėdynės šalimais.

Seni antkapiai stovėjo išsirikiavę tarsi pavargę pėstininkai. kai
riame kapinių kampe, po beržu, buvo seniausias komtosuko ant



15

kapis. ant jo buvo parašyta VINI SPaRkS. GImĖ 1835. mIRĖ 
1901. mIRĖ 1911. Pasak legendos, laidojant šią irzlią seną moterį, 
arkliai atsistojo piestu, ir karstas iškrito iš vežėčių. Jam atsidarius, 
Vini atsisėdo ir įpykusi išlipo lauk. Po dešimties metų, kai ji mirė 
antrą kartą, jos ilgai kentęs vyras į karstą sukalė šimtą penkiasde
šimt vinių – dėl visa pikta, kad dangtis neatsidarytų.

Eliui nerūpėjo, ar tai buvo tiesa, ar ne. Bet vietiniai paaugliai 
manė, kad Vini nesugebėjimas likti mirusia yra puiki priežastis 
atsinešti į kapines alaus ir marihuanos. aukštaūgis Elis išsirangė 
iš automobilio. „Eini?“  – paklausė šuns, o šis atsakydamas šlep
telėjo ant sėdynės. kraipydamas galvą, Elis slinko kapinėmis link 
Vini kapo, kur keturi vaikigaliai, pernelyg apsvaigę, kad išgirstų 
jo žingsnius, buvo susispietę aplink melsvą liepsną, sklindančią iš 
skardinės su degia medžiaga.

– uh! – šūktelėjo Elis.
– Farai!
– Prakeikimas!
Sučežėjo sportbačiai, sužvangėjo vienas į kitą atsimušę buteliai, 

ir paaugliai paspruko. Elis būtų lengvai juos sučiupęs, bet šį kartą 
nusprendė paleisti. Jis nukreipė žibintuvėlio šviesą į paskutinįjį, o 
tada į netvarką. Jie paliko lengvą dūmų debesį ir du neatidarytus 
„Rolling Rock“ butelius, jie Eliui pravers baigus darbą.

Pasilenkęs jis išrovė kiaulpienę nuo Vini kapo. Tarsi šio judesio 
išjudintas, Elio atmintyje iškilo žodis: chibaiak... vaiduokliai. Sene
lės kalba tarsi pipirmėtės degino Eliui liežuvį. 

– Nėra tokio dalyko, – ištarė jis garsiai ir grįžo prie automobilio, 
galvodamas, ką dar jam bus parengusi ši naktis.

Visą dieną miegojusi, Šelbė Veikman pabudo išvargusi. Ji ir vėl sa
pnavo tą patį sapną, kur Etanas stovi šalia jos oro uoste, o jai pasi
sukus jau būna dingęs. Išsigandusi ji bėgiojo iš terminalo į termi
nalą, kol galiausiai išlėkė per duris į gudronuotą aikštę ir rado savo 
devynmetį, stovintį atskrendančio lėktuvo take.

Tai ją gąsdino, nors Šelbė daug kartų tvirtino sau, kad taip nie
kada nenutiks, – ji niekada dieną nebus su Etanu oro uoste ir tuo 
labiau neišleis jo iš akių. Bet labiausiai ją gąsdino sūnaus, stovinčio 
išskėstomis rankomis ir į saulę pakeltu švelniu veideliu, vaizdas.
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– Žemė mamai... alio?
– atleisk, – nusišypsojo Šelbė. – užsisvajojau.
Etanas nuskalavo lėkštę ir įdėjo į indaplovę.
– Nors esi realistė? – Nespėjus jai atsakyti, jis čiupo riedlentę, 

neatskiriamą savo kūno priedą. – Susitiksime ten?
Ji linktelėjo, žiūrėdama, kaip Etanas išlekia į priekinį kiemą. 

kad ir kiek prašytų jo netriukšmauti, – juk ketvirtą nakties daugelis 
žmonių miega, o ne važinėja riedlente, – Etanas paprastai pamirš
ta, o Šelbei širdis neleidžia priminti.

Etanui diagnozuota pigmentinė kseroderma (Pk), be galo reta 
genetinė liga, dėl kurios jis yra itin jautrus ultravioletiniams spin
duliams. Pasaulyje yra žinoma tik tūkstantis šios ligos atvejų. Jei ja 
sergi, sergi nuo gimimo iki mirties.

Pirmuosius simptomus Šelbė pastebėjo, kai Etanui buvo šešios 
savaitės, bet tyrimai ligai diagnozuoti užtruko visus metus. Gydy
tojai paaiškino, kad ultravioletinė šviesa daro žalą žmogaus DNR. 
Daugumai žmonių ta žala ištaisoma automatiškai, bet tik ne ser
gantiems pigmentine kseroderma. Galiausiai pakenkiama ląstelių 
dalijimuisi, ir išsivysto vėžys. Pasak jų, Etanas gali išgyventi iki pa
auglystės.

Bet Šelbė įsivaizdavo, kad jei saulės šviesa nužudys jos sūnų, jai 
tereikia sukurti visišką tamsą. Dienomis ji likdavo namuose. Skai
tydavo Etanui knygeles prie žvakės šviesos. Namų langus uždangs
tė rankšluosčiais ir užuolaidomis, kurias kas vakarą nuplėšdavo iš 
darbo grįžęs jos vyras.

– Niekas negali būti alergiškas prakeiktai saulei, – sakė jis.
Jiems išsiskyrus, Šelbė jau daug žinojo apie šviesą. Ji žinojo, kad 

reikia bijoti ne tik buvimo lauke. Dienos šviesos lempos maisto 
parduotuvėse ir gydytojų kabinetuose skleidžia ultravioletinius 
spindulius. apsauginis kremas nuo saulės tapo įprastas kaip rankų 
kremas ir buvo tepamas tiek namie, tiek lauke. Etanas turėjo dvi
dešimt dvi kepuraites. Jis dėdavosi jas taip pat kasdieniškai kaip kiti 
vaikai apatinius.

ant šiandieninės buvo parašyta „aš su kvailiais“. Jos snapelis 
buvo susuktas tvirtai kaip sraigė, – šią formą Etanas sukūrė pakiš
damas kraštelį po reguliuojama juostele užpakalyje. Pamačiusi taip 
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laikomas kepuraites, Šelbė pagalvojo apie gulbes, pakišusias galvą 
po sparnu; ir apie mažas surištas kinių pėdutes.

Ji baigė tvarkyti virtuvę ir su knyga įsitaisė ant įvažos keliuko 
bortelio. Jos ilgi tamsūs plaukai buvo tvirtai kaip kumštis supinti 
į kasą, ir ji vis dar buvo suirzusi – po galais, kaip Etanas gali taip 
lakstyti? Jis užvažiavo ant namuose pagamintos medinės rampos ir 
atliko šuolį, apsukdamas riedlentę.

– mama! mama! matei? Visai kaip Tonis Hokas.
– Žinau, – sutiko Šelbė.
– Taigi ar nemanai, kad būtų labai smagu, jei...
– Pusvamzdžio ant keliuko nestatysime, Etanai.
– Bet...
– Jėzau. kaip pasakysi. – Ir jis vėl prapuolė ratukų dundesyje.
mintyse Šelbė nusišypsojo. Jai patiko elgesys, kuris, atrodė, 

sėlina į Etano asmenybę tarsi lėlininkas, kišdamas žodžius jam į 
burną. Jai patiko, kaip jis įsijungė „Vėlaus vakaro pašnekesius su 
konanu O’Brajenu“, manydamas, kad jos šalia nėra, ir mėgino su
prasti visas užuominas. Tai darė jį... tokį normalų. Jei ne budriai 
viršuje stebintis mėnulis ir ne išblyškęs Etano veidas, kuriame ve
nos po oda švietė kaip keliai, kuriuos ji žinojo atmintinai, – jei ne 
šios smulkmenos, Šelbė beveik būtų patikėjusi, kad jos gyvenimas 
toks pat kaip kitų vienišų motinų.

Etanas atliko staigų posūkį, tada kasparo didįjį sukinį. Šelbė 
suvokė, kad kadaise ji neskyrė dvigubo apsisukimo nuo apsisuki
mo pusračiu. Taip pat kadaise Šelbė į save ir Etaną būtų žiūrėjusi 
su gailesčiu. Bet ji vargu ar prisiminė, kaip jos gyvenimas atrodė 
tuomet, kai ant jų tarsi žvejybos tinklas dar nebuvo užmesta ši liga; 
tiesa ta, kad jos gyvenimą iki Etano vargu ar būtų galima pavadinti 
gyvenimu.

Jis pradėjo stabdyti ir sustojo prieš ją.
– aš alkanas.
– Tu ką tik valgei!
Etanas sumirksėjo, tarsi tai būtų kažkoks pasiteisinimas. Šelbė 

atsiduso. 
– Jei nori, eik į vidų ir užkąsk, bet dangus jau rausta.
Etanas pasisuko į saulėtekį, į virš horizonto kabančią leteną.
– Leisk man stebėti iš čia, – maldavo jis. – Tik vieną kartą.



– Etanai...
– Žinau. – Jo balsas prislopo. – Dar tris šuolius su apsisukimu.
– Vieną.
– Du.
Nelaukdamas pritarimo, – ji būtų nusileidusi, ir jie abu tą ži

nojo, – Etanas vėl nuskriejo visu greičiu. Šelbė atsivertė romaną, ir 
pasipylė žodžių srautas, tarsi automobiliai krovininiame traukiny
je – be individualių charakteristikų. Pervertusi puslapį, ji suprato, 
kad Etano riedlentė nejuda.

Jis stovėjo atrėmęs ją į koją, tarsi superdidvyris Ernis, pastebėjęs 
baltumą.

– mama? – paklausė jis. – Sninga?
Vermonte dažnai snigdavo. Bet ne rugpjūtį. Baltas sūkurys at

skriejo prie jos knygos ir įstrigo už nugarėlės; bet tai nebuvo snaigė. 
Ji pakėlė vainiklapį prie nosies ir pauostė. Rožės.

Šelbei teko girdėti apie keistus oro reiškinius, priverčiančius 
varles išnykti ir paskui iškristi kartu su lietumi virš jūrų; kartą jai 
teko matyti skėrių krušą. Bet čia?..

Vainiklapiai krito ir vėlėsi į jųdviejų su Etanu plaukus. 
– keista, – atsiduso jis ir atsisėdo šalia Šelbės stebėti gamtos iš

daigos.

– Pensai. – kertis Varburtonas apvertė monetą, kurią jam pada
vė Rosas. – Dar kas nors?

Rosas papurtė galvą. Praėjo trys valandos, ir nors lauke siautė 
audra, sukurdama energijos šaltinį, paranormali veikla geriausiu 
atveju buvo minimali.

– akimirką pamaniau, kad ekrane matau rutuliuką, bet paaiš
kėjo, kad tai gaisro signalizacija mansardos gale.

– Nieko nepajutau, – atsiduso kertis. – Verčiau būtume ėmęsi 
to reikalo Bafale.

Rosas įdėjo panaudotą juostelę atgal į dėžutę ir įsikišo į kišenę.
– Žmona Eva minėjo, kad mirė jos sesutė, kai jai buvo septyneri.
kertis pažvelgė į jį.
– Įdomu.
abu vyrai nusileido žemyn. meilina sėdėjo tamsioje svetainėje 

ant sofos su infraraudonųjų spindulių termometru.



19

– ką nors aptikai? – paklausė kertis.
– Ne. Namo aktyvumas gali būti prilygintas visiškai paralyžiuo

tam ligoniui.
– kaip sekasi?  – pertraukė Eva O’Donel. Ji stovėjo svetainės 

tarpduryje, rankomis spausdama chalato apykaklę.
– Galima drąsiai sakyti, kad šiame name gyvenate ne vieni. Po 

teisybei, – kertis atkišo Roso jam duotą pensą, – ką tik jį radau.
– Taip... kartais čia mėtosi monetų. Jau pasakojau Rosui.
– Tikrai?
Rosas susiraukęs atsisuko. Bet nespėjus paklausti kerčio, kodėl 

apsimeta kvaileliu, jo viršininkas vėl pradėjo kalbėti:
– Dvasios gali būti paslaptingos. Pavyzdžiui, ypač vaiko dvasia.
Rosas pajuto, kaip įsielektrina oras, kai Eva O’Donel šimtu pro

centų patikėjo kerčiu.
– Turiu jums pasakyti, – toliau kalbėjo kertis, – kad čia labai 

smarkiai kažką jaučiu. Čia yra antgamtinė būtybė – kažkas, ką jūs 
pažįstate, ir kažkas, kas pažįsta jus. – kertis palenkė galvą į vieną 
pusę ir suraukė antakį. – Tai mergaitė... Jaučiu, kad tai mergaitė. 
Taip pat jaučiu... skaičių septyni. Gal kartais turėjote jaunesnę sese
rį, kuri pasimirė?

Rosas sustingo. Jį mokė turėti omeny, kad 85 procentai visų 
tiriamų istorijų yra prasimanymai, kurių autoriai norėjo juos su
gaišinti arba patekti į nacionalinę televiziją, arba įrodyti, kad pa
ranormalių reiškinių tyrinėjimas tikrai nėra mokslas. Neįmanoma 
net suskaičiuoti, kiek kartų rado garsiakalbį, paslėptą dejuojančioje 
sienoje; žvejybos lyną, apsuktą aplink girgždantį šviestuvą. Bet jis 
niekada nepagalvojo, kad Varburtonai taip pat gali surengti šou.

– Žinoma, tai kainuotų papildomai, – sakė kertis, – bet aš neat
mesčiau galimybės surengti spiritizmo seansą.

Roso galvoje ėmė tvinkčioti.
– kerti, gal galėtume pasikalbėti asmeniškai?
Jie apsivilko paltus, išėjo į lauką ir dabar stovėjo po garažo už

laidu, nes smarkiai lijo.
– Geriau jau būtų rimta priežastis, – pasakė kertis. – Tu mane 

pertraukei, kai ją kabinau.
– Tu netiki, kad čia yra vaiduoklis. apie jos seserį žinai tik todėl, 

kad aš pasakiau.



20

kertis prisidegė cigaretę; galiukas švietė tarsi primerkta akis.
– Taigi?
– Taigi... negali meluoti tai moteriai, norėdamas išpešti keletą 

dolerių ir nufilmuoti jos reakciją.
– aš tik pasakoju O’Doneliams tai, ką jie nori girdėti. Šie žmo

nės tiki, kad šiame name gyvena vaiduoklis. Jie nori tikėti, kad šia
me name gyvena vaiduoklis. Net jei šį vakarą nesulaukiame vei
klos, gal tai reiškia, kad dvasia slapstosi, nes yra lankytojų.

– Tai ne šiaip sau vaiduoklis, – ištarė Rosas drebančiu balsu. – 
Jai tai buvo kažkas.

– Nelaikiau tavęs tokiu puristu. maniau, kad per tiek mėnesių 
susipažinai su nusistovėjusia tvarka.

Rosas nemanė esąs itin patiklus. Gyvenime daug matė ir nuvei
kė, kad ieškotų to, kas yra tikra, nes dažnai jausdavosi taip, tarsi jis 
pats būtų netikras.

– Žinau tvarką. Tik nežinojau, kad ji suklastota.
kertis užgesino cigaretę į žemę.
– aš nesu apgavikas. man pasirodė mano senelio dvasia, Ro

sai. aš ją nufotografavau stovinčią mano lovos kojūgaly. Pats pa
sidaryk išvadas. Po velnių, ar prisimeni iš ežero kylančio veido 
nuotrauką? Gal manai, kad visa tai suklastojau? Juk tuo metu net 
nebuvau toje valstijoje. – kertis giliai įkvėpė norėdamas nusira
minti. – Neketinu mulkinti O’Donelių. aš verslininkas, Rosai, ir 
pažįstu savo klientus.

Rosas nieko negalėjo atsakyti. Gali būti, kad kertis pakišo tą 
monetą, kurią jis rado po trikoju. Galbūt devyni jo gyvenimo mė
nesiai praėjo veltui. Jis ne ką geresnis už O’Donelius – mato tik tai, 
kuo nori tikėti.

Gal meilina išties aiškiaregė, nes ji išėjo į lauką.
– kerti? kas vyksta?
– Rosas neapsisprendžia, kuriuo keliu grįžti namo  – I81 ar 

aukštosios moralės.
Rosas žengė į pliaupiantį lietų ir nuėjo. Tegu jie galvoja, ką nori; 

jie paskatino Rosą darytį tą patį. Jis nesivargino grįžti pasiimti 
skait meninės kameros ar kuprinės; tuos daiktus galima pakeisti, 
kitaip nei savitvardą, kurią jau buvo beprarandąs. automobilyje 
įjungė šildymą visu pajėgumu, stengdamasis atsikratyti jo nepalie
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kančio drebulio. Nuvažiavo pusantro kilometro ir tik tada suvokė 
neįsijungęs žibintų. Pasuko į šalikelę ir sustojęs pradėjo giliai ir go
džiai kvėpuoti, stengdamasis priversti širdį vėl plakti.

Rosas žinojo, kaip moksliškai įrašyti paranormalius reiškinius 
ir interpretuoti rezultatus. Jis buvo nufilmavęs virš kapinių tvyk
sinčius žaibus; įrašęs balsus tuščiuose rūsiuose; jam teko jausti šaltį 
tose vietose, kur negalėjo būti jokio skersvėjo. Devynis mėnesius 
Rosas manė radęs įėjimą į pasaulį, kur gyveno Eimė... O pasirodė, 
kad tai tik ant sienos nupieštos durys.

Prakeikimas, jo idėjos seko.

azas Tompsonas pabudo su pilna burna akmenų, mažų ir lygių 
kaip alyvuogių kauliukai. Jis išspjovė penkiolika į savo susiraukš
lėjusį delną ir tik tada įkvėpė, nebijodamas paspringti. Nukabino 
kojas iš sulankstomos lovos. Tada pamėgino atsikratyti minties, 
kad užkasus šiuos akmenis į susigulėjusią po jo basomis kojomis 
žemę iš jų išaugtų juoda blogio tankmė, kaip ta, kuri dengė pilį 
Baltojo Žmogaus pasakoje apie mergaitę, negalinčią pabusti, kol 
jos nepabučiuos.

Jam patiko stovyklauti; kiek tik save prisiminė, viena jo koja vi
suomet buvo gamtoje, o kita – jankių pasaulyje. azas iškišo galvą 
per palapinės plyšį į lauką, kur kiti jau buvo susirinkę pusryčių. 
Jų ženklai  – ant kaklo kabinami plakatai ir ant lentų prikalti pi
keto šūkiai – gulėjo sumesti į krūvą tarsi pilvakalbio lėlės, nekalti 
ir bedvasiai. „Hau“, – suniurnėjo jis ir nuėjo prie nedidelio laužo, 
žinodamas, kad jam bus padaryta vietos.

kiti elgėsi su juo taip, tarsi abraomas Linkolnas būtų prisikė
lęs ir išėjęs iš palapinės – su nusižeminimu ir pagarbia baime, po 
tiek laiko sužinojus, kad jis yra gyvas. azas nebuvo toks senas kaip 
abraomas, bet nedaug ir jaunesnis. Jam šimtas dveji ar šimtas tre
ji  – nelabai seniai liovėsi skaičiuoti. kadangi mokėjo mirštančią 
savo žmonių kalbą, buvo gerbiamas kaip mokytojas. Jau vien dėl 
amžiaus jis buvo genties seniūnas, o tai jau šį tą reikštų, jei federa
cinė valdžia pripažintų abenakių gentį.

Įsitaisydamas ant sulankstomos kėdės azas girdėjo, kaip girgž
da kiekvienas jo stuburo slankstelis. Pačiupęs prie laužavietės gu
linčius žiūronus, jis žvelgė tolyn – į žemę prie montgomerio kelio 
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ir Ūdrų upės Perėjos sankirtos šiaurės vakaruose. Ten ant kalvos 
stovėjo didelis baltas namas, dabar jau rėžiantis akį. azas žinojo, 
kad jį nugriaus pirmiausia, – jis žinojo viską apie šį žemės sklypą, 
pradedant matininko išmatavimais ir baigiant nuosavybės akto re
gistracijos numeriu. Jis žinojo, kuriose vietose žiemą gruntas įšąla 
anksčiausia ir kur niekada neauga daržovės. Jis žinojo, kurį apleisto 
namo langą išmušė šėlstantys vaikai, kuri priebučio pusė sugriuvo 
pirmiau, kurios laiptų lentos išpuvusios.

Jis taip pat žinojo kiekvieną „Redhuko grupės“ automobilių, 
statomų toje teritorijoje, numerį. Sklido gandai, kad Niutonas Red
hukas nori pasistatyti pirmąjį komtosuko prekybos centrą. Jų lai
dojimo vietoje.

– Sakau tau, – tarė Storasis Čarlis, – tai El Ninjo.
Vinksas papurtė galvą. 
– Nesąmonės. Juk nenormalu, kai lyja rožėmis. Tai tas pat, tarsi 

laikrodžio rodyklės suktųsi atgal arba vanduo pavirstų krauju.
Storasis Čarlis nusijuokė. 
– Vinksai, pradėk vėl žiūrėti Letermano šou. Siaubo filmai tave 

veikia neigiamai.
azas apsižvalgė ir pastebėjo aplink pribarstyta gėlių žiedlapių. 

Jis pavartė burnoje liežuvį, vėl jausdamas akmenų skonį.
– ką tu manai, azai? – paklausė Vinksas.
Jo manymu, aiškinti iš dangaus krentančius rožių žiedlapius be

prasmiška ir kvaila, nes tai, kas turėjo įvykti, jau pradėta. Jo ma
nymu, rožių žiedlapiai bus pati mažiausia jų bėda. azas nukreipė 
žiūronus į iš lėto keliu pukšintį buldozerį ir garsiai tarė:

– manau, negali kasinėti ir nieko neatkasti.

Štai taip Rosas susipažino su Eime: ant Brodvėjaus ir Šimtas dvy
liktosios kampo, kolumbijos universiteto šešėlyje, jis atsitrenkė į ją 
tiesiogine prasme, įmesdamas jos knygas į drumzliną balą. Ji buvo 
medicinos studentė, ruošėsi baigiamajam anatomijos egzaminui ir, 
pamačius suniokotą savo darbą, jai kone prasidėjo hiperventiliaci
ja. Sėdėdama Niujorko gatvės viduryje, ji buvo gražiausia moteris, 
kokią Rosui kada nors buvo tekę matyti.

– aš jums padėsiu,  – pažadėjo Rosas, nors nemokėjo atskirti 
šeivikaulio nuo pirštakaulio. – Tik suteikit man antrą šansą.
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Štai taip Rosas pasipiršo Eimei: po metų jis sumokėjo taksi vai
ruotojui, kad važiuojant vakarieniauti į restoraną pravežtų juos pro 
Brodvėjaus ir Šimtas dvyliktosios kampą. kaip buvo nurodyta, vai
ruotojas stabtelėjo prie šaligatvio krašto, ir Rosas, atidaręs dureles, 
priklaupė ant vieno kelio ant purvino grindinio. Jis atvožė dėžutę 
su žiedu ir pažvelgė į jaudinančias jos akis.

– Tekėk už manęs, – ištarė ir prarado pusiausvyrą, o deimantas 
įkrito pro kanalizacijos groteles.

Eimė iš netikėtumo prasižiojo.
– Pasakyk, – pagaliau išspaudė, – kad tai neįvyko.
Rosas pasižiūrėjo pro juodas groteles gilyn ir į tuščią dėžutę. Ją 

taip pat įmetė į kanalizaciją. Tada iš kišenės išsitraukė kitą, tikrąjį 
žiedą.

– Suteik man antrą šansą, – ištarė.
Dabar tuščioje automobilių aikštelėje jis ištroškęs užsivertė bu

telį. kartais Rosui norėjosi išsinerti iš odos ir pažiūrėti, kas yra ki
toje jos pusėje. Jam norėjosi šokti nuo tilto į betono jūrą. Jam norė
josi šaukti, kol gerklė pradės kraujuoti; bėgti, kol batų padai atplyš. 
Tokiais kartais kaip šis, kai nesėkmės ritosi tarsi didžiulė banga, jo 
gyvenimas tapo baigtine tiese, kurios galas dėl kažkokio kosmoso 
pokšto buvo nepasiekiamas.

Rosas mąstė apie savižudybę taip, kaip kai kurie žmonės sudari
nėja pirkinių sąrašus, – metodiškai, kruopščiai apgalvodamas deta
les. Buvo dienų, kai jis jausdavosi gerai. Tačiau buvo ir kitokių die
nų, kai jis domėdavosi, kiek pagal surašymą yra laimingų žmonių 
ir kiek kenčia skausmą. Buvo dienų, kai atrodė visiškai logiška gerti 
verdantį vandenį arba uždusti šaldytuve, arba vaikščioti nuogam 
po sniegą ir galiausiai atsigulti ten miegoti.

Rosas skaitė apie savižudybes ir žavėjosi išradingumu – mote
rys apsukdavo savo ilgus plaukus aplink kaklą, padarydamos virvę, 
vyrai į veną susileisdavo majonezo, paaugliai prarydavo petardas. 
Bet kaskart, susiruošęs patikrinti, kokį svorį išlaikys sija, ar išspau
dęs lašelį kraujo su peiliu aštriais ašmenimis, jis pagalvodavo apie 
netvarką, kurią paliktų po savęs.

Jis nežinojo, ką mirtis jam paruošusi. Bet žinojo, kad tai nebus 
gyvenimas, ir jam to užteko. Po tos dienos, kai mirė Eimė, jis nejuto 
nieko. Po tos dienos, kai jis kaip kvailys nusprendė žaisti didvyrį – 
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pirmiausia iš sumaitoto automobilio ištraukęs savo sužadėtinę, o 
tada grįžęs gelbėti vairuotojo iš kito automobilio kelios akimirkos 
iki jam užsiliepsnojant. kai grįžo prie Eimės, ji jau buvo mirusi. Ji 
mirė viena, o jis tuo tarpu vaidino Supermeną.

Nieko sau didvyris, išgelbėjęs ne tą žmogų.
Jis numetė tuščią butelį ant džipo grindų, įjungė pavarą ir iš

lėkė iš automobilių aikštelės kaip paauglys. Policininkų netoliese 
nebuvo – kai reikia, jų niekad nėra, – ir Rosas spaudė, kol vienos 
juostos abipusio eismo kelyje pasiekė šimto trisdešimt kilometrų 
per valandą greitį.

Jis sustojo prie geležinkelio tilto, kur lėtai kaip balerinai lei
džiantis užkardui sumirksėjo perspėjimo signalas. Išmetė iš galvos 
visas mintis, išskyrus vieną – judėti pirmyn, kol džipas pralauš už
kardą ir tvirtai stos ant bėgių kaip auka.

Traukinys dundėjo. Bėgiai pradėjo dainuoti plieno simfoniją. 
Rosas pasidavė mirčiai, ir lūpose liko paskutinis žodis prieš smū
gį – pagaliau.

Garsas buvo siaubingas, kurtinantis. Bet jis praėjo pro šalį, tol
damas pagal Doplerio efektą, kol Rosas, sutelkęs drąsą, atsimerkė.

Iš po automobilio dangčio rūko dūmai, bet variklis tebeveikė. 
Džipas nelygiai siūbavo, tarsi vienoje padangoje trūktų oro. Ir jis 
buvo apsuktas į priešingą pusę – į ten, iš kur buvo atvažiavęs.

Niekas nepadeda: su ašaromis akyse Rosas pradėjo važiuoti.

Rodas van Vlitas be pasirašyto kontrakto namo negrįš. Pirma, Niu
tonas Redhukas paliko jį atsakingą užtikrinti, kad maždaug aštuo
ni Paikų žemės gabalą sudarantys hektarai priklausys jiems. antra, 
kelionė į neaiškioje vietoje esančius globos namus Vermonte truko 
ilgau nei šešias valandas, ir Rodas neketino greitai čia sugrįžti.

– Pone Paikai,  – tarė jis, šypsodamasis senam žmogui, kuris 
buvo toks bjaurus, kad Rodas savaitę sapnuos košmarus. Po velnių, 
jei Rodas taip atrodys sulaukęs devyniasdešimt penkerių, tegu kas 
nors sugirdo jam morfijaus ir palaidoja. Spenserio Paiko plika gal
va buvo dėmėta kaip kantalupa, rankos susuktos į mazgus, o kūnas 
sulinkęs į kablelį. – kaip matote, „Redhuko grupė“ yra pasirengusi 
deponuoti jums penkiasdešimties tūkstančių dolerių čekį, išrašytą 
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jūsų vardu, kaip ištikimybės ženklą, ieškant nuosavybės teisę pa
tvirtinančių dokumentų.

Senis primerkė drumstą akį.
– kuriam velniui man pinigai?
– Na, galėtumėte išvažiuoti atostogų. Judu su sesele.
Rodas nusišypsojo moteriai, stovinčiai už Paiko sukryžiuotomis 

rankomis.
– Negaliu keliauti. Daktaro nurodymai. kepenys gali... atsisa

kyti.
Rodas nejaukiai nusišypsojo, galvodamas, kad beveik šimto 

metų sulaukęs alkoholikas turėtų sėsti į lėktuvą, skrendantį į Fidžį, 
ir nekreipti dėmesio į pasekmes.

– Na...
– Jau sakėt tai. Jums senatvinė silpnaprotystė?
– Ne, pone. – Rodas atsikrenkštė. – kaip suprantu, ši žemė ke

lias kartas priklausė jūsų žmonos šeimai?
– Taip.
– mes manome, pone Paikai, kad „Redhuko grupė“ gali prisi

dėti prie komtosuko augimo, panaudodama jūsų žemę statyboms, 
pakelsiančioms miestelio ekonomiką.

– Jūs ten norite statyti parduotuves.
– Taip, pone, norime.
– ar pastatysite riestainių parduotuvę?
Rodas sumirksėjo suglumęs.
– Nemanau, kad ponas Redhukas jau nusprendė.
– Pastatykit. mėgstu riestainius.
Rodas dar kartą pastūmėjo ant stalo gulintį čekį, šį kartą su kon

traktu.
– Nieko negalėsiu pastatyti, pone Paikai, kol neturėsiu jūsų pa

rašo.
Paikas ilgai į jį žiūrėjo, tada ištiesė ranką prie parkerio. Rodas 

pagaliau atsikvėpė.
– ar žemė yra jūsų žmonos vardu? Sesilijos Paik?
– Ji priklausė Sisei.
– O šis ieškinys, už kurį kovoja abenakiai... ar jis teisėtas?
Paiko sąnariai pabalo nuo spaudimo.
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– Toje žemėje nėra indėnų kapavietės. – Jis pažvelgė į Rodą. – 
Jūs man nepatinkat.

– Jaučiu, pone.
– Pasirašysiu tik todėl, kad mieliau atsisakyčiau tos žemės, nei 

stebėčiau, kaip ji pereina valstybei.
Rodas susuko pasirašytą kontraktą ir pastukseno juo į stalą.
– Na,  – vėl pakartojo jis, ir Paikas kilstelėjo vieną antakį.  – 

mes dirbsime uoliai, tad tikėkimės, kad šis sandoris bus greitai 
sudarytas.

– Turite galvoje, kol dar nenumiriau,  – sausai ištarė Paikas, o 
apsivilkęs paltu Rodas patraukė pečiais. – ar nenorite pasilikti pa
žaisti šaradų? arba papietauti... Girdėjau, šiandien duos apelsinų 
drebučių. – Jo juokas buvo tarsi pjūklas Rodo nugaroje. – Pone van 
Vlitai... ką darysite su namu?

Rodas žinojo, kad ši tema jautri; su „Redhuko grupe“ visada 
taip, nes prieš statydami modernias komercines patalpas jie pa
prastai iki pamatų nugriauna senus pastatus.

– Tiesą sakant, jis ne pačios geriausios formos, – atsargiai ištarė 
Rodas. – Gali tekti... šį tą pagerinti. Padaryti daugiau vietos jūsų 
picerijai.

– Riestainiams, – susiraukė Paikas. – Taigi jūs jį nugriausit.
– Deja, taip.
– Dar geriau, – tarė senukas. – Per daug vaiduoklių.

Vienintelė komtosuko degalinė buvo prie miestelio parduotuvės. 
automobilių aikštelėje riogsojo du šeštojo dešimtmečio siurbliai, 
ir Rodui prireikė gerų penkių minučių suvokti, kad juose nėra ply
šio kredito kortelei. Jis įkišo siurblio antgalį į kuro baką, išsitraukė 
mobilųjį telefoną ir nuspaudė užprogramuotą numerį.

– „angelo karjeras“, – atsiliepė moteriškas balsas.
Rodas atitraukė telefoną nuo ausies. matyt, neteisingai surinko 

numerį; jis norėjo susisiekti su kontora ir informuoti Niutoną Red
huką, kad pirmoji kliūtis jau pašalinta. Raukydamasis jis dar kartą 
suspaudė mygtukus.

– „angelo karjeras“. kuo galėčiau padėti?
Rodas papurtė galvą: 
– aš renku 617569...



– apsirikot.
Trakšt.
Suglumęs jis įsikišo telefoną į kišenę ir įleido dar vieną galoną 

į baką.
Ieškodamas piniginės, jis pasuko į parduotuvę sumokėti.
Vidutinio amžiaus rusvaplaukis vyras prie durų šlavė kažką pa

našaus į rožių žiedlapius. Rodas pakėlė akis į iškabą „Eibo kuras ir 
bakalėjos prekės“ ir vėl nuleido jas į pardavėją.

– Jūs turbūt Eibas?
– atspėjot.
– ar čia yra telefonas automatas?
Eibas parodė į priebučio kampą, kur pasvirusi į turėklus, ša

lia seno girtuoklio, nerodančio noro pasitraukti, stovėjo telefono 
būdelė. Rodas surinko numerį, jausdamas į save įsmeigtas parda
vėjo akis.

– „angelo karjeras“, – po sekundės išgirdo jis.
Rodas trenkė ragelį ir įsispoksojo į jį. Eibas brūkštelėjo šluota 

vieną, du, tris kartus, valydamas taką tarp savęs ir Rodo.
– kas nors ne taip? – paklausė.
– kažkas negerai su telefono linijomis.
Rodas ištraukė iš piniginės dvidešimtinę už kurą.
– matyt. arba indėnai sako tiesą – jei jie neatgaus žemės, bus 

prakeiktas visas miestelis.
Rodas tik pavartė akis. Jis jau buvo pusiaukelėje į automobilį, 

kai prisiminė Spenserio Paiko komentarą apie vaiduoklius. Jis pa
sisuko paklausti Eibo, bet vyras jau buvo nuėjęs. Jo šluota ilsėjosi 
atremta į suskilusį priebučio turėklą; sulig kiekvienu vėjelio dvelk
telėjimu tvarkinga gėlių žiedlapių krūva sklaidėsi kaip norai.

Netikėtai kitoje kuro siurblių pusėje sustojo automobilis. Vyras 
rudais plaukais iki pečių ir neramiomis jūros žalumo akimis išlipo 
ir pasirąžė, net nugarkaulis trakštelėjo.

– atsiprašau,  – tarė jis,  – gal žinote kelią į Šelbės Veikman 
namus?

Rodas papurtė galvą.
– aš ne vietinis.
Jis nežino, kas privertė jį žvilgtelėti į galinio vaizdo veidrodėlį, 

įlipus į automobilį. Vyras dar stovėjo ten pat, tarsi nesuprastų, ką 
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daryti toliau. Staiga suskambo Rodo mobilusis telefonas. Pasirau
sęs krūtinės kišenėlėje, jis atidarė dangtelį.

– Van Vlitas.
– „angelo karjeras“, – atsiliepė kitame gale moteriškas balsas, 

tarsi skambinęs būtų jis; tarsi tai ką nors reikštų.

– ateinu,  – sumurmėjo Šelbė, kai barbenimas į priekines du
ris pasidarė garsesnis. Buvo dar tik vienuolikta ryto. Jei šis mulkis 
pažadino Etaną... Ji surišo plaukus gumyte į uodegėlę, pasitaisė pi
žamą ir, atidariusi duris, prisimerkė nuo saulės. apakinta dienos 
šviesos, ji ne iš karto jį pažino.

– Šel?
Jau praėjo dveji metai, kai ji paskutinį kartą matė Rosą. Jie vis 

dar buvo panašūs  – tokie pat liemeningi, skvarbaus žvilgsnio, 
kurį žmonės sunkiai atlaikydavo. Bet Rosas buvo netekęs svorio 
ir užsiauginęs plaukus. Ir ratilai po akimis – jie buvo netgi tam
sesni už jos.

– Pažadinau, – atsiprašė jis. – Galėčiau...
– užeiti, – užbaigė Šelbė ir apkabino savo mažąjį broliuką.

– Grįžk į lovą, – paragino Rosas, kai praėjo daugiau nei pusva
landis, Šelbei apie jį tupinėjant. – Tu būsi reikalinga Etanui.

– Tai tu būsi reikalingas Etanui, – pataisė Šelbė. – kai tik jis su
žinos, kad esi čia, pamiršk poilsį.

Svečių kambario lovos gale ji padėjo šūsnį rankšluosčių ir ap
kabino jį.

– Savaime aišku, gali gyventi čia, kiek tik panorėsi.
Jis panardino veidą jos peties linkyje ir užsimerkė. Šelbė kvepė

jo jo vaikyste.
Staiga ji atsitraukė.
– O Rosai, – ji sumurmėjo ir, įkišusi ranką po jo baltinių apyka

kle, ištraukė ilgą grandinėlę, kurią jis slėpė. Jos gale kabojo deiman
tinis soliteras, krentanti žvaigždė. Šelbė jį sugniaužė.

Rosas metėsi šalin, ir grandinėlė nutrūko. Jis pačiupo Šelbės rie
šą ir purtė tol, kol žiedas, jos paleistas, saugiai pateko į jo ranką.

– Nepradėk, – ryžtingai perspėjo jis.
– Jau praėjo...



– Nejau manai, kad nežinau, kiek praėjo? Nejau manai, kad ne
žinau tiksliai? – Rosas nusisuko. kodėl niekas nekalba apie tai, kad 
švelnumas gali žeisti taip pat kaip peilis?

Šelbei palietus jo ranką, Rosas nesureagavo. Ji nebespaudė jo. 
Tik švelniai palietė ir atbula išėjo iš kambario.

Šelbė buvo teisi, jis turėtų pamiegoti, bet taip pat žinojo, kad to 
nebus. Rosas priprato prie nemigos; per tuos metus ji įsirangydavo 
kartu su juo po antklode, pripildydama kūną neramių abejonių, ir 
jis stebėdavo skaitmeninį laikrodžio ekraną, kol skaičiai pateisin
davo išlipimą iš lovos.

Jis gulėjo ir spoksojo į lubas. Jis taip tvirtai spaudė žiedą, kad 
galėjo justi, kaip aštrūs apsodo išsikišimai įsirėžia į odą. Dabar jam 
reikės virvelės ar odinio dirželio, kad vėl galėtų jį nešioti. Plačiai 
atsimerkęs, jis sutelkė dėmesį į laikrodį. Stebėjo, kaip vieni skaičiai 
keičia kitus: 12.04, 12.05, 12.06. Jis skaičiavo rožes ant antklodės. Jis 
mėgino prisiminti „Valsą šokančios matildos“ žodžius.

Pašokęs iš miego 5.58, Rosas negalėjo patikėti. Jis sumirksėjo, 
pasijutęs geriau nei pastaraisiais mėnesiais. Nukabinęs iš lovos ko
jas, atsistojo, spėliodamas, ar Šelbė turi atliekamą dantų šepetuką.

Nepajutęs ant krūtinės jokio svorio Rosas prisiminė žiedą. Jis 
apsičiupinėjo ir puolė į paniką. Niekur nebuvo deimanto, kurį 
spausdamas užmigo, – nei po antklode, nei ant kilimo, nei netgi po 
lova, kurią Rosas karštligiškai atitraukė. Aš ją pamečiau, – pamanė 
Rosas, žiūrėdamas į daiktą, kurį laikydamas pabudo: 1932 metų 
pensą – glotnų kaip paslaptis, vis dar šiltą nuo jo rankos.


