


Pirma dalis

6.11 Vakansija atsiranda:

  a) kai vietos tarybos narys laiku nepatvirtina 
   užimsiąs postą;
  b) kai gaunamas jo atsistatydinimo raštas;
  c) jo mirties dieną...

Čarlzas Arnoldas Beikeris
„Vietos tarybos administracija“,  

septintas leidimas
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Sekmadienis

Baris Fierbraderis nenorėjo eiti vakarieniauti. Beveik visą savait-
galį jį kamavo siaubingi galvos skausmai, o dar jis skubėjo pabaig-
ti straipsnį vietos laikraščiui.

Žmona per pietus atrodė šaltoka ir nešneki, tad Baris nuspren-
dė, kad jo dovanotas sukaktuvių atvirukas nesušvelnina nusikals-
tamo tūnojimo visą rytą užsidarius kabinete. Negelbėjo ir tai, kad 
jis rašė apie Kristalę, kurios Merė nemėgo, nors dėjosi, kad šioji 
jai patinka.

– Mere, norėčiau nusivesti tave vakarienės, – siekdamas pra-
laužti ledus pamelavo jis. – Devyniolika metų, vaikai! Devynioli-
ka metų, o jūsų mama graži kaip niekad.

Merė atlyžo ir šyptelėjo, taigi Baris paskambino į golfo klubą, 
nes šis buvo netoliese ir ten tikrai galėjai gauti staliuką. Jis sten-
gėsi pradžiuginti žmoną dėl mažų dalykų, nes po beveik dviejų 
drauge praleistų dešimtmečių suprato, kaip dažnai ją nuvildavo 
dėl reikšmingesnių. Netyčia. Tiesiog labai skyrėsi jų nuomonės, 
kas svarbiausia yra gyvenime.

Keturi Bario ir Merės vaikai jau buvo išaugę iš amžiaus, kai 
reikia auklės. Bariui atsisveikinant, jie žiūrėjo televizorių ir tik 
jauniausias Deklanas atsigręžęs pamojo ranka.

Galvos skausmas nesiliovė; sukant iš įvažos ir riedant per žavų 
Pagfordo miestelį, kur jie gyveno nuo pat vestuvių, Bariui smarkiai 
tvinkčiojo už ausies. Jie važiavo Bažnyčios keliu, stačia nuokalne 
besileidžiančia gatve, kur prabangiausi namai puikavosi Viktori-
jos stiliaus ekstravagancija ir tvirtumu, pasuko pro gotikinį stilių 
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mėgdžiojančią bažnyčią, kartą žiūrėjo, kaip dvynės dukros joje 
vaidina „Juozapą ir spalvotą jo svajonių apsiaustą“, paskui kirto 
Aikštę, iš kurios vėrėsi vaizdas į tamsius sugriuvusio vienuolyno 
griaučius, stirksančius ant aukštos kalvos ir susiliejančius su vio-
letiniu dangumi.

Sukiodamas vairą pažįstamais gatvelių vingiais Baris tegalėjo 
galvoti apie klaidas, kurių neabejojo padaręs skubėdamas užbaig-
ti ką tik išsiųstą straipsnį „Džarvilio ir apygardos žinioms“. Ben-
draudamas jis būdavo šnekus ir draugingas, bet jam sunkiai sekėsi 
šias savybes atskleisti rašant.

Golfo klubas stovėjo vos už keturių minučių kelio nuo Aikš-
tės, šiek tiek atokiau nuo ribos, kur senų trobelių atodūsiu baigė-
si miestelis. Baris savo šeimyninį automobilį pastatė prie klubo 
restorano „Plunksnelė“ ir luktelėjo, kol Merė vėl pasidažys lūpas. 
Vėsus vakaro vėjelis maloniai dvelkė į veidą. Žiūrėdamas, kaip 
prieblandoje nyksta golfo aikštelės apybrėžos, Baris svarstė, kodėl 
tebemoka už nario bilietą. Jis buvo prastas golfo žaidėjas: mušda-
vo netinkamai ir klaidų padarydavo daug. Šiuo metu turėjo aps-
čiai kitų rūpesčių. O galva tvinkčiojo dar klaikiau.

Merė išjungė veidrodėlio lemputę ir uždarė keleivio dureles. 
Baris spustelėjo užrakto mygtuką ant raktų pakabučio; žmonos 
aukštakulniai kaukšėjo į gudronuotą taką, automobilio rakinimo 
sistema pyptelėjo, o Baris svarstė, ar pavalgius pykinimas apmalš.

Staiga smegenis pervėrė dar nepatirtas skausmas, lyg būtų 
suveikęs sprogstamasis užtaisas. Jis beveik nepajuto, kaip keliais 
trenkėsi į šaltą taką; kaukolė prisipildė ugnies ir kraujo; skausmas 
tapo nepakenčiamas, bet reikėjo jį kęsti – alpulys apims tik po 
minutės.

Merė ėmė klykti – ir klykė be atvangos. Iš baro bėgte išbėgo 
keli vyrai. Vienas jų puolė atgal į pastatą patikrinti, ar nėra kurio 
nors iš klubui priklausančių pensininkų daktarų. Bario ir Merės 
pažįstama sutuoktinių pora, sėdinti restorane, išgirdo sambrūzdį 
ir išskubėjo pažiūrėti, ar galėtų kuo nors padėti. Vyras mobiliuoju 
surinko pagalbos numerį.



Greitajai reikėjo važiuoti iš gretimo Džarvilio, ji pasirodė tik 
po dvidešimt penkių minučių. Per tą laiką Bariui akis uždengė 
pulsuojanti mėlyna šviesa; jis nejudėdamas ir į nieką nereaguoda-
mas gulėjo ant žemės savo vėmalų klane; Merė, susiplėšiusi pėd-
kelnių kelius, klūpojo šalia, spaudė jam ranką, kūkčiojo ir kuždėjo 
jo vardą.
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Antradienis

I

Antrą dieną po vyro mirties Merė Fierbrader pabudo penktą ryto. 
Miegojo santuokinėje lovoje su dvylikamečiu Deklanu, šis kūk-
čiodamas įšliaužė tuoj po vidurnakčio. Dabar sūnus kietai mie-
gojo, tad Merė išslinko iš kambario ir nuėjo į virtuvę, kad galėtų 
nesivaržydama paverkti. Sulig kiekviena valanda jos sielvartas vis 
stiprėjo, nes laikas nešė ją tolyn nuo gyvo vyro, ir dar todėl, kad ji 
jau spėjo paragauti amžinybės, kurią teks praleisti be jo. Ji nuolat 
susivokdavo akimirką užmiršusi, kad jis išėjo suvisam ir jau ne-
begalės jos paguosti.

Kai sesuo su svainiu užsuko sutaisyti pusryčių, Merė pasiėmė 
Bario telefoną ir nuėjusi į kabinetą ėmė ieškoti kai kurių iš gau-
sybės Bario pažįstamų numerių. Po kelių minučių telefonas jos 
rankoje suskambėjo.

– Taip... – sumurmėjo ji.
– O, sveiki! Aš ieškau Bario Fierbraderio. Elisona Dženkins iš 

„Džarvilio ir apygardos žinių“.
Linksmas jaunos moters balsas Merės ausyse skambėjo gar-

siai ir klaikiai kaip pergalės fanfara; jo šaižumas nustelbė žodžių 
prasmę.

– Atsiprašau?
– Elisona Dženkins iš „Džarvilio ir apygardos žinių“. Gal galė-

čiau pasikalbėti su Bariu Fierbraderiu? Dėl straipsnio apie Laukus.
– O... – išspaudė Merė.
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– Jis nedavė kontaktų merginos, apie kurią pasakojo. Mes tu-
rėtume paimti iš jos interviu. Iš Kristalės Vidon.

Kiekvienas žodis Merei buvo lyg antausis. Užsispyrusi, neju-
dėdama ir tylėdama, ji sėdėjo senoje supamojoje Bario kėdėje ir 
kentė smūgius.

– Girdite mane?
– Taip, – Merės balsas užlūžo, – girdžiu.
– Žinau, ponas Fierbraderis labai norėjo dalyvauti pokalbyje 

su Kristale, bet laikas senka...
– Jis negalės dalyvauti, – atsakė Merė. Praradusi balsą galėjo 

tik švokšti. – Nebegalės kalbėti apie tuos prakeiktus Laukus ir apie 
nieką kita, niekada!

– Ką? – paklausė mergina kitame laido gale.
– Mano vyras mirė, aišku? Jis mirė, taigi Laukai, regis, turės 

apsieiti be jo.
Merės rankos taip drebėjo, kad mobilusis išslydo iš pirštų, ir 

kelias sekundes, kol pavyko nutraukti skambutį, žurnalistė girdėjo 
tik kimią raudą. Paskui ji prisiminė, kad paskutinę savo gyvenimo 
ir jųdviejų vestuvių metinių dieną Baris beveik visą laiką skyrė savo 
manijai: Laukams ir Kristalei Vidon. Sukilo įniršis ir ji taip sviedė 
mobilųjį per kambarį, kad šis pataikė į įrėmintą keturių jų vaikų 
nuotrauką ir ta nukrito ant grindų. Merė pratrūko klykti ir raudoti, 
jos sesuo su svainiu užlėkė laiptais aukštyn ir įpuolė į kambarį.

Iš pradžių jie tegirdėjo:
– Laukai, prakeikti, prakeikti Laukai...
– Ten mudu su Bariu užaugome, – sumurmėjo jos svainis, bet, 

bijodamas sukelti Merei isteriją, daugiau nieko neaiškino.

II

Socialinė darbuotoja Kaja Boden su dukterimi Gaja vos prieš ke-
turias savaites atsikraustė iš Londono ir buvo naujausios Pagfordo 
gyventojos. Kaja neišmanė ginčais paženklintos Laukų istorijos; 


