


P I R M A S  S K Y R I U S

Susitikimas su raudonai apsitaisiusia Ponia

Pirmas kartas, kai išvydau 
tavo veidą

Ėjome prie vietos, kuri buvo vadinama ežeru. Netvėriau savam kaily 
iš džiaugsmo.

Buvau jau per didelė, kad lakstyčiau taip, kaip mama pagimdė, ir, 
sulaukusi ketverių, jau turėjau vilkėti keistus šiurkščius drabužius. 
Vilkėti drabužius man prilygo būti uždarytai kalėjime... o dar teko 
avėti ir nepatogius batus, kurie ten, kur paprastai lankstosi pėda, 
buvo kieti ir niekaip pėdai nepasidavė.

Mano kitų jau dėvėti ir man perleisti apdarai buvo iki kulkšnių 
nutįsę sijonai arba drabužiai, kurie veržė kaklą ir rankas. Jaučiausi it 
undinėlė, įkliuvusi į tinklą, kuris spaudė, smaugė, kliudė, palikdavo 
gilius raudonus įspaudus ant riešų ir kulkšnių, liemens ir kaklo.

Tądien buvo žiemos pradžia, tad buvau aprengta dviem graužian-
čiais ir apsmukusiais rankų darbo megztiniais, man buvo užmautos 
vilnonės blauzdinės, o gumelės šių apačioje – ant mano juodų gumi-
nių batų, tų su sidabrinėmis žvangančiomis sagtimis, mane gumi-
niuose įkalindavusiomis. Mane apvilko didžiuliu rudu paltu, kuris 
pynėsi aplink batus, ir užmaukšlino per mažą kepurę, suspaudusią 
neklusnius plaukus.

Vis dėlto buvau apimta vaikiško įkvėpimo, juk buvome pakviesti 
„pasivažinėti“ ir itin taupomus pinigus leisime degalams vien tam, 
kad pajustume malonumą greitai pralenkdami kitus senu surūdiju-
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siu automobiliu. Šį kartą ketinome „važiuoti greitai“, kad mūsų dėdė 
pasipuikuotų „naujuoju“, nors iš tikro senu automobiliu keturiomis 
skirtingomis padangomis, mat išlošė jį žaisdamas pokerį su kitais 
imigrantais kažkokiame prirūkytame užkaboryje.

Taigi pasukome link Didžiojo ežero – Mičigano – milžiniško 
vandenyno krašto gilumoje, netoli nuo savo mažo kaimelio, turinčio 
šešis šimtus gyventojų; gyvenome nameliuose, kuriuos vadinome 
druskinėmis, nes juose buvo keturi itin maži kambarėliai.

Prie ežero ledinis šaltukas spaudė dar labiau ir, išlipus iš gre-
mėzdiško automobilio, vos po kelių akimirkų visi atrodė taip, tarsi 
skruostai ir nosys būtų ištepti vyšnių sultimis, neblogas derinys su 
blizgančiais auksiniais dantimis.

Kol suaugusieji šildėsi skaisčiai geltonu skysčiu iš mažų išraižytų 
stiklinaičių ir kvatodamiesi stoviniavo ant aukšto skardžio, nuo ku-
rio atsivėrė saulėlydis virš ežero, o šaltas vėjas nešė jų žodžių srautą, 
aš, vienintelis vaikas išvykoje, nepastebėta sprukau tolyn.

Lipau ilgais betoniniais laiptais, laikydamasi už metalinio turė-
klo, įtvirtinto gan aukštai virš galvos. Nukeldavau vieną koją ant 
žemesnės pakopos, tada ant tos pakopos atsistodavau abiem, paskui 
vėl žengdavau žingsnį ant kitos ir nuleisdavau kitą koją, ir taip nu-
sigavau iki pačios apačios, kur plytėjo drėgnas rudas paplūdimys.

Pirmą kartą pamačiau tokius plačius vandenis nuo tada, kai palikau 
motinos įsčias. Saulei leidžiantis Didžiojo Mičigano bangos atrodė 
kaip raudonų ir geltonų nėrinių rietimai – jos ritosi į krantą ir lūž-
davo su didžiule nėrinių, galinčių pajudinti rąstgalius ir laivų ske-
veldras, jėga. Bangos pakeldavo visą tą turtą ir tėškusios į krantą vėl 
švelniai jį pasiimdavo atgalios.

Mano močiutės iš šimtų ričių ir tūkstančių siūlų gijų kūrė nė-
rinius, tad išvydusi jais papuoštas bangas panorau žengti į ežerą, 
nes įsivaizdavau ir ten rasianti senutes, vandenų senutes, gelmėse 
audžiančias šiuos raudonus ir geltonus nėrinius.

Taigi, atvira širdimi įbėgau į šaltą ežerą, guminiai bemat prisi-
sėmė vandens. Jaučiau, kad kažkokia dvasia po vandeniu nori man 
nutraukti apsunkusias kojas.

Štai tuomet pirmą kartą pamačiau ją – ponią vandenyje, einančią 
link manęs. Saulėlydis dangų už jos nudažė raudonai, virš jos galvos 
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netikėtai pasirodė baltas Šventosios dvasios paukštis, o danguje tarp 
rausvų ir gelsvų debesų jau švytėjo sidabrinis mėnulis. Ponia vilkėjo 
ilgą raudoną skraistę su nesuskaičiuojama daugybe auksinių blizgu-
čių, jos galvą puošė nuostabi aukso karūna.

Neįmanoma to paaiškinti – jaučiausi, tarsi išvydusi seniai pra-
rastą ir be galo mylimą giminaitę, kurios nepaprastai visą amžinybę 
ilgėjausi. Taip nudžiugau ją pamačiusi, kad bandžiau bėgti gilyn į 
vandenį prie jos, tačiau ji man sušuko:

– Ne, ne! Nebėk pas mane. Aš tave pasivysiu. Apsigręžk ir bėk 
nuo manęs!

Ji su manimi žaidė. Tai supratusi apsisukau prieš smogiant kitai 
bangai. Bridau kvatodamasi, sunkiai klampodama vandens pilnais 
batais, klupdama ir remdamasi delnais, per vandenį, kuris neturėjo 
dugno ir vis baudėsi užpilti man nosį, bet pakildavau springdama, 
kosėdama ir pamažu kapanojausi į priekį. Skersuodama liumpinau į 
krantą vos atgaudama kvapą; buvo neapsakomai šalta, šaltis svilino 
mane iš vidaus. Bet vis tiek juokiausi, kvatojausi ir svirduliavau į 
krantą, vis sustodama pažiūrėti, ar ponia neatsilieka.

Ji sparčiai vijosi. Bėgo paskui, palinkusi ir ištiesusi rankas, skro-
džiančias orą man už nugaros, tarsi norėtų nuvyti žąsiuką.

Vis juokiausi, darėsi vis šalčiau, šalčiau ir vis labiau svirduliavau. 
Nukritau ant smėlio, kvatojausi kaip pakvaišusi ir apkvaitusi ir vis 
bandžiau stotis; bėgdama iš paskos ponia vijo mane aukštyn per šla-
pią smėlėtą pylimą – tolyn nuo bekraščių vandenų – link ilgų betono 
laiptų.

Žvilgtelėjusi viršun pamačiau giminaičius, visu greičiu skuodžian-
čius laiptais žemyn. Ūsuotus vyrus ir rankinėmis pašėlusiai mosuo-
jančias moteris. Anksčiau juos vargiai girdėjau, atrodė, jie šūkauja 
už uždangos, kažkam baubdami „Ne! Ne!“, bet dabar jų balsai buvo 
aiškiai girdėti, jie ir rėkė, ir meiliai mane kvietė: „Taip, taip, eikš pas 
mus, bėk čia! Gerai, eikš pas mus.“

Pamenu, kažkas mane sučiupo, taip stipriai griebė už palto ran-
kovės, kad vėliau atsirado skausminga mėlynė ant odos. Paskui kaž-
kas man vožtelėjo. Stipriai. Už tai, kad bėgau į vandenį, sakė jie.

Buvau suledėjusi, jau drebėjau ir verkiau. Kažkas, pasikišęs po 
pažasčia, užnešė mane laiptais į viršų kaip kokį raudantį rąstigalį. 
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O aš tiesiau rankas į Didžiąją Mičigano ežero Motiną. Akis temdė 
ašaros ir gniaužydama pirštus šaukiau: „Ponia, Ponia!..“

Už bausmę jie patupdė mane į kalėjimą – vienui vieną pasodino 
tamsiame automobilio užpakalyje. Bandžiau atidaryti sunkų langą 
ir springdama nuo ašarų papasakoti apie ponią, nuostabiąją ponią 
vandenyje. Netrukus keliese jie suvirto į automobilį ir, nurengę per-
mirkusius drabužius, suvyniojo mane į tamsų apklotą, nuo jo trenkė 
automobilių alyva.

Nebuvo jokios ponios, šaukė jie. Jokios raudonai apsitaisiusios mo-
ters. „Juokios puonios! – nukirto anglų kalba su ryškiu akcentu. – 
Juokios puonios su auksine krūna.“ Jokios ponios su auksine karūna. 
Ten tik senas raudonas švyturys, nuo neatmenamų laikų stovintis 
prie ežero. Švyturys, kurio viršūnėje – apžvalgos aikštelė. Ji ir pri-
menanti karūną. Nebuvo nei karūnos, „juokios krūnos“, nei raudo-
nai vilkinčios ponios.

Lioviausi pasakojusi, kad juos įtikinčiau, nes mane įspėjo, kad už 
savo istorijas sulauksiu dar rimtesnės bausmės.

Bet aš mačiau Ponią. Aš ją mačiau.

Ir ji matė mane.


