


pirmas skyrius

– Tu manęs neįveiksi. Tu niekada nelaimėsi, Eve. Tai neįma-
noma. Tai ne tavo jėgoms. Kam veltui švaistai laiką?

Prisimerkiau ir įsistebeilijau jai į veidą – tyrinėjau smulkius, 
neišraiškingus bruožus, juodų plaukų kupetą, patamsėjusias iš ne-
apykantos akis.

Sukandau dantis ir dusliai, santūriai pasakiau:
– Iš kur toks pasitikėjimas savimi? Gali apsigauti save perver-

tindama. Tiesą sakant, jau apsigavai. Garantuoju šimtu procentų.
Ji nusikvatojo. Garsiai ir pašaipiai. Juokas aidu atsimušė dide-

liame tuščiame kambaryje, atšoko nuo medinių grindų ir tuščių 
baltų sienų. Jis turėjo išgąsdinti ar bent jau sutrikdyti mane ir pri-
versti pasitraukti iš žaidimo.

Tačiau grasinimas nepaveikė.
Negalėjo paveikti.
Buvau per daug susitelkusi.
Visą savo energiją koncentravau į vieną tašką, kol viskas aplink 

pranyko, likau tik aš, sugniaužusi kumštį smūgiui, ir trečioji Heiv-
nos čakra – vadinama saulės rezginio čakra – pykčio, baimės, nea-
pykantos, valdžios troškulio, pripažinimo ir keršto buveinė.
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Prisimerkusi nusitaikiau iš visų jėgų žiebti priešininkei į pa-
žeidžiamiausią vietą – į odiniu drabužiu aptemptą krūtinę.

Man būtų užtekę vieno greito, taiklaus smūgio, ir iš Heivnos 
būtų likęs tik liūdnas prisiminimas.

Pamokoma istorija, kaip valdžios troškulys pražudė žmogų.
Pražudė.
Akimirksniu.
Iš jos būtų likusi pora juodų ilgaaulių itin smailiomis pakulnė-

mis ir saujelė dulkių. Tik tiek.
Nors ir kaip troškau šito išvengti, kitaip išspręsti problemą, 

ieškojau, kaip pateisinti Heivną, įtikinėjau atsikvošėti ir susitarti, 
sudaryti tam tikrą sandorį, tačiau ji nenorėjo net girdėti.

Atsisakė manęs klausyti.
Ryžosi žūtbūt atkeršyti.
Nepaliko man kito pasirinkimo: viena iš mūsų turi žūti.
Neleido man abejoti, kaip baigsis ši istorija.

– Esi per silpna. – Ji suko ratu aplink. Judėjo lėtai, atsargiai, nė 
sekundės nenuleisdama nuo manęs akių. Braižydama smailiakul-
niais grindis pasakė: – Tu man ne varžovė. Niekada nebuvai ir ne-
būsi. – Stabtelėjusi Heivna įsisprendė rankomis į šonus, pakreipė 
galvą ir persimetė per petį žvilgančius juodus plaukus, siekiančius 
gerokai žemiau juosmens. – Galėjai leisti man numirti prieš kelis 
mėnesius. Neišnaudojai progos. Užuot leidusi nusibaigti, sugirdei 
eliksyro. O dabar gailiesi? Negali susitaikyti su naująja Heivna? – 
Ji ilgokai patylėjo ir užvertė akis. – Ką gi, labai gaila. Kaltink tik 
save. Tu padarei mane nemirtinga. O koks kūrėjas gali sunaikinti 
savo kūrinį?

– Paverčiau tave nemirtinga, bet ėmei savivaliauti, – iškošiau 
tvirtai ir ryžtingai pro sukąstus dantis, nors Deimenas buvo mo-
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kęs neprarasti savitvardos, nesiblaškyti, susitvarkyti greitai ir šva-
riai, nieku gyvu nesileisti su ja į šnekas.

Sielvartausi vėliau, pasakė jis.
Tačiau jeigu mudvi atsidūrėme čia, vėliau nebebus. Kad ir kas 

nutiko, aš vis dar esu pasiryžusi prisibelsti į jos širdį, perkalbėti, 
kol ne per vėlu.

– Mudviem nebūtina viena kitos žudyti. – Įsmeigiau į ją akis 
vildamasi įtikinti. – Baikim čia ir dabar. Galim išvengti žūtbūtinės 
kovos.

– Norėtum! – šaipydamasi išdainavo Heivna. – Tavo akys vis-
ką pasako. Tu manęs nenužudysi. Nesvarbu, kad, tavo manymu, 
esu šito nusipelniusi – visad buvai skystablauzdė. Kodėl šįsyk tu-
rėtų būti kitaip?

Todėl, kad dabar tu esi pavojinga – ir ne tik pati sau, bet ir 
visiems kitiems. Šįkart viskas bus kitaip, visai kitaip. Netruksi įsi-
tikinti...

Taip stipriai suspaudžiau pirštus, kad pabalo krumpliai. Iš-
taikiau akimirką susitelkti, atgauti pusiausvyrą ir prisipildyti 
šviesos – kaip buvo mokiusi Ava – tuo pat metu gniauždama 
kumštį, nenuleisdama nuo Heivnos akių, vaikydama visas paša-
lines mintis ir nutaisiusi ramų veidą, kaip neseniai buvo rodęs 
Deimenas.

Svarbiausia neprarasti budrumo, aiškino jis, judėti greitai ir tiks-
lingai. Smogti mirtiną smūgį netikėtai, kad ji susivoktų per vėlai.

Tada jos kūnas suirs, o siela nukeliaus į atšiaurią, niūrią vietą.
Neduoti jai nė menkiausios galimybės krustelėti ar pasipriešinti.
Tokios taktikos Deimenas buvo išmokęs mūšio lauke. Nieka-

da nemaniau, kad man ją teks pritaikyti gyvenime.
Ir nors Deimenas buvo mane įspėjęs, gailestis vis tiek spau-

dė širdį. Žodžiai atleisk man nevalingai veržėsi į Heivnos mintis. 
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Gailestis trumpai blykstelėjo varžovės akyse, bet netrukus užleido 
vietą įprastinei neapykantai ir paniekai.

Taikydamasi į mane Heivna pakėlė kumštį, bet buvo per vėlu. 
Aš jau smūgiavau visa jėga. Trenkiau tiesiai į saulės rezginį, ir ji 
susvirduliavo, apsisuko, sueižėjo ir stačia galva nugarmėjo į be-
kraštę prarają.

Į Prieblandos šalį.
Į amžinuosius prarastų sielų namus.
Tik pamačiusi yrant Heivnos kūną, pagaliau atsikvėpiau. Iš-

nyko taip greitai, kad buvo sunku patikėti dar neseniai ją buvus 
gyvą.

Man suko pilvą, širdis daužėsi, burna išdžiūvo, – negalėjau pra-
tarti nė žodžio. Išgyvenau viską lyg tikrovę, tarsi būčiau ne trenira-
vusis, ne žaidusi, o iš tikrųjų negailestingai nužudžiusi Heivną.

– Puikiai susitvarkei. Smogei į taikinį, tiesiai į pažymėtą vie-
tą, – pasakė Deimenas, eidamas per kambarį. Po akimirkos ap-
kabino šiltomis, stipriomis rankomis ir prisitraukė prie krūtinės. 
Paskui švelniai ir džiugiai sukuždėjo į ausį: – Bet rimtai patariu 
neatsiprašinėti, kol ji išnyks. Eve, suprantu, kaip tau sunku, ir ne-
kaltinu, bet, kaip jau aptarėme, gyva liks tik viena – tu arba ji. Iš 
jūsų liks tik viena. Ir aš labai noriu, kad tai būtum tu. – Deime-
nas perbėgo pirštais man skruostą, užkišo už ausies šviesių plau-
kų sruogą ir pridūrė: – Nieku gyvu neišsiduok, ką esi sumaniusi. 
Todėl ir atsiprašymą pasilaikyk vėlesniam laikui.

Linktelėjau ir atsitraukiau, vis dar neatgaudama kvapo. Per petį 
dirstelėjau į krūvelę juodų odinių drabužių ant grindų. Štai kas liko 
iš susikurtos Heivnos. Akies mirksniu panaikinau visus pėdsakus.

Sukiojau galvą, mankštinau rankas ir kojas. Neapsisprendžiau, 
ar žaisiu dar kartą, ar baigiau treniruotę. Nutaręs, kad žaisiu vėl, 
Deimenas nusišypsojo.
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– Taigi, dar kartelį?
Tačiau aš papurčiau galvą. Šiandien pakaks. Pakaks apsime-

tinėti žudant vaiduoklišką ir besielį buvusios geriausios draugės 
pavidalą.

Tai paskutinė laisva mudviejų atostogų diena, ir ją dera pra-
leisti kur kas linksmiau.

Gėrėjausi ilgais tamsiais garbanotais Deimeno plaukais, 
krintančiais ant kaktos, ir nuostabiomis rudomis akimis. Paskui 
žvilgsnis nuklydo prie jo taisyklingos nosies, tvirtų skruostikaulių 
ir putlių lūpų. Tada dingtelėjo, kaip nuostabu jas bučiuoti.

– Persikelkim į paviljoną, – pasiūliau nekantriai ieškodama jo 
akių ir apžiūrinėdama paprastus juodus marškinėlius, šilkinę ap-
sauginio amuleto virvelę, išblukintus mėlynus džinsus ir rudus gu-
minius sandalus. – Pasilinksminkim, – pakartojau, tuoj pat užsimer-
kiau ir susikūriau naujus drabužius. Atsikračiau marškinėlių, šortų 
ir sportukų, su kuriais treniravausi, ir pasipuošiau viena nuosta-
biausių paryžietiškojo tarpsnio suknelių su korsetu ir gilia iškirpte.

Svajingas Deimeno žvilgsnis bylojo, kad bus, kaip noriu. Neį-
manoma atsispirti pagundai apsilankyti paviljone.

Tik ten galėjome tikrai paliesti vienas kitą, neskiriami energi-
jos šydo, – tik ten galėjome glostyti vienas kitą nebijodami, kad 
susimaišiusi DNR pražudys Deimeno sielą.

Tik paviljone galėjome pasinerti į kitą pasaulį, ten netykojo 
pavojus atsisveikinti su gyvybe.

Nebesipiktinau, jog galime bendrauti tik skiriami energijos 
šydo, nes supratau, kad tokia yra teisingo pasirinkimo, vienintelio 
pasirinkimo kaina. Sugirdžiusi mylimajam Romano eliksyrą iš-
gelbėjau jį nuo mirties, nuo amžinos vienatvės Prieblandos šalyje, 
todėl dabar džiaugiuosi, kad jis apskritai gali mane liesti, tegu ir 
per šydą.
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Sužinojusi, kad esama vietos, kur mudviejų artumo niekas ne-
riboja, kaskart noriu ten patekti. Kaip tik šito dabar man labiau-
siai reikia.

– O kaip treniruotės? Rytoj prasidės pamokos, ir aš nenoriu, 
kad būtum netikėtai užklupta, – paklausė Deimenas. Mačiau, kaip 
grumiasi jo protas ir jausmai, nors dėl kelionės į paviljoną jau bu-
vome apsisprendę. – Nežinome, ką Heivna rezga, todėl renkimės 
blogiausiam. Be to, dar nesimokėme taiči, o ši praktika tau tikrai 
pravers. Nepatikėsi, kaip ji padeda išlaikyti dvasios pusiausvyrą ir 
pasikrauti energijos...

– Žinai, kas dar padeda man pasikrauti energijos? – Nusišyp-
sojau ir neduodama jam laiko atsakyti pabučiavau, trokšdama, 
kad jis pagaliau liautųsi postringavęs ir atsidurtume ten, kur iš 
tiesų galėčiau jį pabučiuoti.

Deimeno žvilgsnis šildė mane, kūnas maloniai dilgčiojo ir kai-
to. Atšlijęs jis tarė:

– Gerai. Tu laimėjai. Tu visada laimi, tiesa? – Deimenas šypte-
lėjo, laimingi mūsų žvilgsniai susidūrė.

Jis paėmė mane už rankos, užsimerkė, ir mudu žengėme pro 
švytintį švelnios auksinės šviesos ratą.



antras skyrius

Nusileidome tulpių lauko viduryje, tarp daugybės nuostabių 
raudonų žiedų. Švelnūs vainiklapiai blizgėjo nenykstančioje, vir-
pančioje migloje, ilgi žali kotai siūbavo šiurenami švelnaus vėjelio, 
kurį ką tik sukūrė Deimenas.

Mudu gulėjome ant nugarų ir spoksojome į dangų. Prisikvietę 
debesų vertėme juos įvairiausiais gyvūnais ar daiktais. Į valias pa-
žaidę patraukėme į paviljoną. Ten įsitaisėme vienas šalia kito ant 
didelės baltos, panašios į zefyrą sofos. Nugrimzdau tarp pagalvių, 
o Deimenas, siekdamas pultelio, prisiglaudė prie manęs.

– Taigi, nuo ko pradėsim? – paklausė jis kilstelėdamas antakį, 
ir aš supratau, kad jis nekantrauja lygiai taip pat kaip ir aš.

Pariečiau po savimi kojas, parėmiau galvą ranka ir koketiškai 
žiūrėdama pasakiau:

– Hmm... Sunku nuspręsti. Dar kartą išvardyk, ką galiu rink-
tis? – Mano pirštai įslinko jam po marškinėliais. Žinojau, kad la-
bai greitai galėsiu iš tikrųjų jį paliesti.

– Na, turime paryžietiškąjį gyvenimo tarpsnį. Taip jau nu-
tiko, kad vilki tam laikotarpiui derančiu drabužiu. – Deimenas 
mostelėjo į mano suknelę, jo žvilgsnis stabtelėjo ties nepaprastai 
gilia iškirpte. Paskui vėl pažvelgė man į akis. – Dar turime puri-
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toniškąjį gyvenimo tarpsnį, nors, turiu prisipažinti, ne per daug 
jį mėgstu...

– Ar jo nemėgsti dėl drabužių? Tamsių, nuobodžių spalvų ir 
aukštų apykaklių? – paklausiau prisiminusi bjaurias puritoniškas 
sukneles. Jos buvo labai nepatogios, medžiaga graužė odą. Būti 
puritone ir man visai nepatiko. – Jeigu kalbame apie apdarus, tu-
rėjau tau labai patikti, kai buvau išlepinta Londono žemvaldžio 
dukra. Tada mano drabužinė buvo prikimšta žėrinčių ryškių su-
knelių giliomis iškirptėmis, avėjau nuostabius batelius. – Šis įsikū-
nijimas vienas mano mėgstamiausių. Vien jau dėl to, kad gyveni-
mo netemdė joks debesėlis, viskas buvo paprasta ir aišku, tariamas 
bėdas išgalvodavau pati.

Deimenas žvilgsniu paglostė man veidą, o ranka – skruostą. 
Energijos šydas atkakliai pleveno tarp mūsų. Bet vos išsirinksime, 
ką žiūrėti, jis išnyks.

– Šiaip ar taip, didžiausią silpnybę jaučiu Amsterdamui. Tada 
aš buvau tapytojas, o tu – mano mūza...

– ...ir nuolat būdavau beveik nuoga, prisidengusi tik ilgais rau-
donais plaukais ir kukliu šilkiniu drabužėliu. – Papurčiau galvą ir 
nusikvatojau visai nenustebinta mylimojo pasirinkimo. – Bet juk 
tikroji priežastis glūdi ne čia, tiesa? Esu tikra, jog tai tik sutapimas. 
Labiausiai tave domina menas, o ne kas nors kita...

Palinkau prie Deimeno, norėdama atitraukti dėmesį, greitai 
pakštelėjau į skruostą ir čiupau valdymo pultelį jam iš rankos. 
Deimenas juokais susiraukė, o aš žaismingai negrąžinau pultelio.

– Ką darai? – susirūpinęs paklausė Deimenas siekdamas at-
imti pultelį.

Tačiau nesilioviau žaidusi. Ir nepasidaviau. Kaskart mums čia 
apsilankius, mygtukus spaudydavo Deimenas – šįsyk aš norėjau jį 
nustebinti.
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Iškėliau pultelį aukštai virš galvos ir mėčiojau iš rankos į ran-
ką. Šiek tiek uždususi nuo pastangų žvilgtelėjau į Deimeną.

– Na, mudviem sunku susitarti, ką žiūrėsim, todėl spustelėsiu 
bet kurį mygtuką, ir bus matyti, kur pateksim...

Deimenas staiga išbalo, žvilgsnis sugriežtėjo. Po velnių, pa-
sikeitė ne tik jo išraiška, bet ir elgesys. Jo reakcija buvo perdėm 
netikėta ir rimta, tiesą sakant, visiškai neadekvati aplinkybėms. 
Jau buvau benorinti grąžinti jam pultelį, bet staiga apsigalvojau ir 
spustelėjau mygtuką.

Sumurmėjau, kad Deimenas, kaip ir visi vyrai, nori valdyti 
pultelį. Tuo metu ekranas nušvito, jame išvydau...

Anksčiau nebuvau to mačiusi.
– Eve! – aiktelėjo Deimenas. Jo balsas buvo žemas, sodrus, bet 

labai nekantrus. – Eve, prašau atiduoti pultelį. Aš...
Deimenui nespėjus jo pasiekti, paslėpiau po pagalvėmis.
Saugiai paslėpiau.
Ir sužiurau į ekrane mirgančius vaizdus.
Veiksmas vyko pietinėse Amerikos valstijose dar prieš Pilietinį 

karą, vergovės laikais. Negalėjau tiksliai pasakyti, kur, bet, spren-
džiant pagal plantacijų stiliaus namus ir pagal klimatą – žydrą 
dangų, kepinančią saulę, neįtikėtinai drėgną ir šiltą orą (to dar ne-
buvau mačiusi ar jutusi nė viename įsikūnijime) – tai buvo atoki 
pietinė valstija. Pirmasis kadras buvo tarsi įvadinis, padedantis su-
prasti, kokioje mūsų istorijos vietoje atsidūrei.

Paskui persikėliau į namą. Kamera iš arti fiksavo pasiruošusią 
valyti langą merginą. Tačiau ji nedirbo, užsisvajojusi žiūrėjo į tolį.

Mergina buvo aukšta, siaurų pečių, liekna. Jos tamsi oda švytė-
jo, kojos buvo labai ilgos, iš po pigios, medvilninės suknelės palankų 
kyšojo liesos kulkšnys. Drabužis buvo labai nunešiotas, matyt, dau-
gybę kartų taisytas. Tačiau suknelė buvo išlyginta ir švari, dailiai 
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atrodė ir pati mergina. Tiesa, mačiau tik jos profilį – ji buvo pasi-
sukusi į žiūrovą šonu. Ilgi juodi merginos plaukai buvo įmantriai 
surišti ir supinti ant pakaušio.

Kai ji atsigręžė, aiškiai pamačiau veidą, pažvelgiau tiesiai į tas 
gilias rudas akis ir suvokiau...

Žiūrinti į save pačią!
Aiktelėjau – garsas aidu atsimušė nuo baltų marmurinių sie-

nų. Žiūrėjau į tokį gražų, tokį jauną merginos veidą, gaubiamą 
neapsakomo liūdesio, nederančio nei jos, nei mano amžiui. Staiga 
viskas paaiškėjo – į kambarį įėjo gerokai vyresnis vyras. Baltasis.

Jis yra mano šeimininkas. Aš – jo vergė. Nėra kada svajoti.
– Eve, – maldavo Deimenas. – Atiduok man pultelį dabar, kol 

neišvydai to, ko vėliau gailėsiesi – to, ko niekada negalėsi ištrinti 
iš atminties.

Bet aš neatidaviau.
Negalėjau to padaryti.
Ekranas prikaustė mano dėmesį, – nepažįstamas vyriškis (jo 

neatpažinau nė iš vieno savo įsikūnijimų) mėgaudamasis mušė ją – 
mane – kad išdrįso nuodėmingai svajoti apie geresnį gyvenimą.

Man nevalia viltis, svajoti ar ko nors tikėtis. Nėra ko ilgėtis toli-
mos tėvynės ar laukti išgelbėtojo.

Man niekas nepadės.
Neapgyvendins gražesniame name.
Niekas manęs nepamils.
Štai šitaip gyvenu – ir šitaip mirsiu.
Laisvės kaip gyva neregėsiu.
Ir kuo greičiau su tuo susitaikysiu, tuo bus geriau – kartojo šei-

mininkas, žodžius patvirtindamas rimbo kirčiais.
– Kodėl šito niekada nepasakojai? – prislėgta vos girdimai 

sušnibždėjau. Buvau priblokšta šiurpių vaizdų ekrane, stebėjausi 
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savimi – nė nenutuokiau turinti tiek stiprybės. Mušama vos krūp-
čiojau, nerėkiau ir oriai laikiausi.

– Kaip matai, šis įsikūnijimas visai ne romantiškas, – iš gailes-
čio prikimusiu balsu pasakė Deimenas. – Tokios akimirkos kaip 
ši – baisios, bet aš neturėjau laiko jų išmesti. Štai kodėl jų tau ne-
rodžiau. Bet kai suredaguosiu filmą, duosiu pažiūrėti. Nori tikėk, 
nori ne, tame įsikūnijime būta ir laimingų valandų. Eve, tavo labui 
prašau atiduoti pultelį – gali būti dar blogiau.

– Bus dar blogiau? – Nusigręžiau pritvinkusiomis ašarų aki-
mis. Taip pagailo merginos, kurios kūne kadaise gyvenau.

Bet Deimenas tiesiog linktelėjo, iš po pagalvių išsitraukė pul-
telį ir išjungė filmą. Abu sėdėjome tylėdami, sukrėsti. Pasiryžusi 
išsklaidyti nejaukią tylą tariau:

– O kiti mano gyvenimai, tos scenos, į kurias persikeliame – 
irgi suredaguotos?

Susirūpinęs Deimenas suraukė antakius.
– Taip. Rodos, paaiškinau tau lankantis čia pirmą kartą. Ne-

norėjau, kad matytum tokias baisybes. Kam rakinėti senas žaiz-
das? Tai nieko nepakeis.

Papurčiau galvą ir užsimerkiau, bet šiurkštūs vaizdai atkakliai 
brovėsi į galvą.

– Iki šiol nesuvokiau, kad šituos filmus suredagavai tu. Ma-
niau, taip veikia Samerlandas, juk čia negali nutikti nieko blogo, 
o gal...

Pamečiau minties giją, nusprendžiau jos neberišti. Prisimi-
niau, kaip buvau užklydusi į tamsią, lietingą, kraupią Samerlando 
pusę. Kaip in ir jan, kaip tamsa ir šviesa, taip ir Samerlandas yra 
nevienalytis.

– Eve, aš sukūriau šį paviljoną. Tik tau – mums. Taigi aš ir 
suredagavau prisiminimus. – Deimenas vėl paspaudė pultelį, 
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atidžiai parinkęs siužetą – slapta išsmukę mudu galvotrūkčiais 
lėkėme iš baliaus. Laimingas lengvabūdiško mano mėgstamo 
Londono tarpsnio epizodas. Deimenas aiškiai stengėsi praskai-
drinti nuotaiką ir išsklaidyti slogią ano filmo sukeltą nuotaiką, 
bet jam nepavyko. Sykį pamačius, baisūs vaizdai neišėjo man iš 
galvos.

– Ankstesnių gyvenimų neprisimename dėl daugybės priežas-
čių. Ką tik vieną jų sužinojai. Kartais per daug skaudu su tuo susi-
durti ir per sunku išgyventi. Prisiminimai persekioja. Sakau tai iš 
savo šešių šimtų metų patirties.

Ir nors Deimenas mėgino mane paguosti rodydamas daug 
gražesnio gyvenimo vaizdus, tai nepadėjo. Buvau sukrėsta iki šir-
dies gelmių – tokius prisiminimus užglaistys tik laikas.

Iki šiol buvau įsitikinusi, kad kukli tarnaitė Paryžiuje buvo 
pats blogiausias mano įsikūnijimas. Tačiau vergė? Pakračiau gal-
vą. Tokia mintis net nebuvo dingtelėjusi. Tiesą sakant, prisiminus 
šeimininko žiaurumą, vėl užgniaužė kvapą.

– Persikūnijimo esmė yra patirti kuo daugiau skirtingų gy-
venimų, – Deimenas prisijungė prie mano minčių. – Taip mes 
mokomi meilės ir gailestingumo, patys viską išgyvendami savo 
kailiu.

– Anksčiau sakei, kad persikūnijimo esmė – karmos darna. – 
Susiraukiau apgalvodama jo žodžius.

Deimenas linktelėjo, pažvelgė į mane kantriai ir švelniai.
– Sprendimais tobuliname savo karmą. Kaip greitai – ar lė-

tai – vyksta šis procesas, priklauso nuo mūsų gebėjimo mokytis, 
sparčiai suvokti tikrąją savo atėjimo į šią Žemę prasmę.

– Ir kokia ta prasmė? – paklausiau suglumusi. – Tikroji prasmė?
– Mylėti vienas kitą. – Deimenas gūžtelėjo pečiais. – Tik tiek. 

Lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Tačiau vien žvilgtelėjus į 
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mūsų istoriją, ir ką tik matytą epizodą, paaiškėja, kad dauguma 
šią pamoką išmoksta labai sunkiai.

– Tai šitaip stengeisi mane apsaugoti? – paklausiau pagauta 
smalsumo. Viena vertus, knietėjo pamatyti daugiau, kaip ji / aš 
toliau gyveno, antra vertus, supratau, kad mergina, tyliai ir oriai 
iškentusi baisų plakimą, jau turėjo būti užsigrūdinusi.

– Nors matei šiurpų epizodą, patikinu, kad būta ir švieses-
nių akimirkų. Buvai tokia nuostabi, švytinti, ir kai man pavyko 
ištraukti tave...

– Pala – tu mane išgelbėjai? – Išpūčiau akis, tarsi būčiau išvy-
dusi svajonių princą. – Tu mane išlaisvinai?

– Jei apie tai prakalbome... – Deimenas linktelėjo, vengdamas 
mano akių. Jo balse buvo justi įtampa ir nenoras apie tai kalbėti.

– Ir mes... buvom laimingi? – paklausiau laukdama Deimeno 
pritarimo. – Turiu galvoje, tikrai ir visiškai laimingi?

Deimenas palingavo galva, bet nutylėjo.
– Kol Drina mane nužudė, – pridūriau tai, ko jis nenorėjo sa-

kyti. Ji visad paspartindavo mano mirtį. Kodėl vergės likimas tu-
rėjo būti kitoks? Mačiau, kad Deimeno veidas apsiniaukė, jis ėmė 
muistytis, bet neatstojau: – Taigi pasakyk, ką Drina man padarė šį 
kartą? Pastūmė po karieta, numetė nuo uolos, paskandino ežere 
ar sugalvojo ką nors visai naujo?

Deimenas pažvelgė man į akis norėdamas išsisukti nuo atsa-
kymo, bet puikiai suprato, kad neatlyšiu.

– Tik žinok, jog Drina niekada nežudydavo taip pat. – Deime-
nas atsiduso, jo veidas buvo rimtas ir liūdnas. – Tikriausiai todėl, 
kad ji mėgavosi tuo, jai labai patikdavo išradinėti naujus žudymo 
būdus. – Vaikinas susigūžė. – Be to, Drina nenorėjo sukelti man 
įtarimo. Eve, žinau, kad matei siaubingus vaizdus, bet galų gale 
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aš pamilau tave, o tu – mane. Kad ir trumpa, mūsų meilė buvo 
kerinti ir nuostabi.

Nusukau akis stengdamasi suvokti jo žodžius, įsidėti juos į šir-
dį. Bet išgyvenimų buvo per daug. Nepajėgiau atsikratyti niūrių 
minčių.

– Tai vieną dieną parodysi man vergės gyvenimą? – Vėl atsi-
gręžiau į Deimeną.

Mylimojo akyse išskaičiau pažadą, o balsu jis tarė:
– Taip, tik leisk man jį suredaguoti, gerai?
Linktelėjau. Deimeno pečiai nusviro, žandikaulis atsipalaida-

vo – supratau, kad jam buvo taip pat sunku kaip ir man.
– Gal šiandien jau užteks staigmenų? Persikelkime į laimin-

gesnį, geresnį, linksmesnį tavo gyvenimą. Sutinki?
Trumpai patylėjau. Nuo besisukančių minčių pasijutau tokia 

vieniša, tarsi Deimeno nė nebūtų šalia.
Atsikvošėjau išgirdusi prie ausies jo balsą:
– Pažvelk, dabar bus geriausia dalis. Gal tapkime filmo herojais?
Dirstelėjau į ekraną, iš jo žavingai šypsojosi visai kitokia aš. 

Žvilgantys, tamsūs plaukai buvo prismaigstyti smeigių su branga-
kmeniais, derančių prie nuostabios rankomis siuvinėtos, smarag-
do žalumo suknios. Buvau tokia pasitikinti savimi – neabejojau 
savo grožiu, savo padėtimi, teise svajoti, gauti viską, ko noriu, už-
kariauti bet kurį man patikusį žmogų – ir tą tamsiaplaukį, ką tik 
sutiktą nepažįstamą gražuolį.

Palyginti su juo, kiti mano gerbėjai atrodė siaubingi nuobodos.
Šis ir ką tik matytas mano įsikūnijimas skyrėsi kaip dangus ir 

žemė. Pasiryžau būtinai grįžti prie vergės tarpsnio, tik šiek tiek 
vėliau.

Juk mudu atkakome čia pasidžiaugti paskutine vasaros atosto-
gų diena, o ne knaisiotis praeityje.
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Susikabinę už rankų pakilome nuo sofos ir žengėme į ekraną, 
susiliejome su juo ir tapome filmo herojais.

Paryžietiška suknelė akimirksniu virto specialiai man siūta 
smaragdo žalumo suknia. Lūpomis švelniai braukiau Deimenui 
skruostą, koketavau, erzinau iškišusi liežuvio galiuką, paskui ap-
sisukau ant kulno, pasikėliau sijonus ir nusiviliojau jį į tamsiausią 
sodo vietą, kur niekas mūsų nerastų – nei mano tėvas, nei tarnai, 
nei garbintojai, nei draugai...

Tetroškau bučiuoti šį tamsiaplaukį svetimšalį, kuris staiga iš-
dygdavo tarsi iš niekur, tarsi skaitydavo mano mintis. Vos pirmą 
kartą jį išvydusi pajutau malonų dilgčiojimą ir šilumą.

Jis išsyk užbūrė mano sielą.


