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Ponios Fokens

Luiza ir Martina Fokens – labai panašios šešiasdešimt devynerių dvy-
nės. Neišskiriamos nuo pirmųjų savo gyvenimo dienų. Beveik pusę 
amžiaus jos dirbo Amsterdamo Pylimų kvartale*. Už raudonai ap-
šviestų langų.

Šį pasaulį dvynės išvydo Antrojo pasaulinio karo metais Amster-
damo vakarinėje dalyje. Jų tėvai – tikri Amsterdamo kvartalo Jordano 
gyventojai, gimę prie įžymiojo Vakarinio miesto bokšto. Karo metais 
tėtis dalyvavo pogrindžio judėjime prieš nacius, rūpinosi nuo oku-
pantų besislapstančiais žmonėmis, nelegaliai varė kadaginę ir plakė 
kiaušininį likerį. Šeima vargais negalais ištvėrė karą ir bado žiemą**. 
Vėliau tėtis gavo gerą darbą draudimo bendrovėje ir visi persikraustė 
į Amstelio krantinę Amsterdamo pietuose. Šiltame lizde augo septyni 
vaikai. Fokensų šeima buvo ne tik didelė, bet ir kūrybinga: joje nuolat 
būdavo muzikuojama, tapoma ir mėgstami rankdarbiai. Be to, Luizos 
ir Martinos galvos buvo pramuštos krepšiniu.

Geriausiomis Luizos dienomis ji buvo vadinama Raudonųjų ži-
bintų kvartalo karaliene: visus žavėjo ilgi auksiniai jos plaukai, smėlio 
laikrodį primenanti ir akį traukianti figūra, išdidi laikysena. Kaip ka-
ralienė ji elgiasi ir šiandien – užsispyrusi ir temperamentinga Luiza 
gimusi vadovauti. Aukštai pakeltà galvà, sudėta kiek tvirčiau negu se-
suo – iškart matai, kad ji gimė pirmoji. Kalbėdama Luiza visada turi 
ką pasakyti pašnekovui, yra išskirtinės atminties. Įvykiai jos pasako-
jimuose atgyja iki menkiausių smulkmenų. Apsigimusi pasakotoja. 
Kokia ji talentinga, įsitikinsite perskaitę šią knygą.

* Amsterdamo dalis, kurioje verčiamasi prostitucija, olandų vadinama tik 
šiam miestui būdingu Pylimų kvartalo ar tiesiog Pylimų vardu (ol. de wallen, 
de walletjes). Dėl raudonai apšviestų viešnamių langų pasaulyje kur kas labiau 
paplitęs Raudonųjų žibintų kvartalo (ol. Rosse burt – rausvas kvartalas) pava-
dinimas. (Čia ir kitur – vertėjos pastabos.)
** Bado žiema (ol. hongerwinter) – 1944–1945 m. Vokietijos okupuotas Ny-
derlandų provincijas ištikęs badmetis.
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Ir savaime suprantama, kad gyvenimas Luizą pirmąją suvedė su 
rūsčia tikrove. Dar mergaitė, ji svajojo apie nuotykių kupiną ateitį ir 
Raudonųjų žibintų kvartalas jai atrodė be galo paslaptingas ir įdomus. 
Mokykloje buvo nuobodu. Su sesute jiedvi mieliau eidavo į kino tea-
trus, kur joms pavymui švilpdavo kieti vyrukai. Vis dėlto už raudonai 
apšviesto lango Luiza atsidūrė ne savo noru. Septyniolikos ji pastojo 
nuo Amsterdamo nenaudėlio Vilemo. Teko už jo ištekėti, nes vienišos 
motinos dalia Luizos tėvams atrodė didelė gėda.

Laimė, iš pradžių vyrą ji dievino. Kartu jie susilaukė dar dviejų vai-
kų. Gražiajam Vilemui reikėjo blizgučių: amerikietiškų automobilių, 
atostogų Ispanijoje, naktinio gyvenimo ir kitų moterų. Kai Luiza su-
laukė dvidešimties, lengvabūdis vyras ją beširdiškai privertė parsida-
vinėti. Septinto dešimtmečio pradžioje Luiza atsidūrė viename Pyli-
mų kvartalo viešnamių.

Kita dvynė, Martina, mielai griežia antruoju smuiku. Ten, kur Lui-
za virte užverda dėl kokios nors neteisybės, Martina dažniausiai išlie-
ka rami. Į kasdienybę ji žvelgia greičiau su humoru ir priima gyvenimą 
tokį, koks jis yra. Tačiau dėl sesers eitų per ugnį ir vandenį. Kai tik 
gražusis Vilemas blogai pasielgdavo su žmona, kiekvieną kartą iškarš-
davo jam kailį.

Sulaukusi devyniolikos Martina ištekėjo už gražiojo Vilemo drau-
go Jano. Visai prieš gimstant pirmai dukrai ji sužinojo, kad Luiza jau 
mėnesių mėnesius kekšiauja Raudonųjų žibintų kvartale. Ji negalėjo 
patikėti: „Mano sesuo ne tokia!“ Kiek vėliau Martina gavo valytojos 
darbelį viešnamyje, kuriame dirbo Luiza. Kai po metų ką tik iškeptai 
Martinos šeimynėlei prireikė pinigų, ji nusprendė „irgi tuo verstis“. Ir 
buvo ne mažiau populiari kaip sesuo.

Senajame priekiniame pylime rasite pirmąjį viešnamį, jame dvynės 
pradirbo beveik dešimtmetį. Dažnai  – klientų malonumui  – kartu. 
1965 metais čia jas kalbino smalsi princesė Beatričė, įsikibusi majorei 
Boshart* į parankę, ji slapta lankėsi Raudonųjų žibintų kvartale.

Tuo laiku Pylimai buvo spalvingas paprastos liaudies miesto ra-
jonas. Čia kūrėsi ne tik nedideli viešnamiai, bet ir mažos amatininkų 

* Alida Margaretha Bosshardt – krikščioniškos labdaros organizacijos „Išga-
nymo armija“ narė ir pogrindinio pasipriešinimo per Antrąjį pasaulinį karą 
dalyvė.
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dirbtuvės, krautuvėlės, kavinės ir užkandinės. Nusikaltimų pasitai-
kydavo dar nedaug, o ir tuos pačius padarydavo vietos nedorėliai; ir 
visos naktinės plaštakės čia buvo olandės. Prostitucija – didžiausias 
pajamų šaltinis. Šis amatas pelnydavo kalnus pinigų. Daug ponių siū-
lydavosi tiesiog gatvėje ar kavinėse. Už lango jos persikėlė tik septinto 
dešimtmečio viduryje. Tačiau ir čia merginos sėdėdavo apsirengusios, 
o dėdė policininkas prižiūrėdavo, kad jų sijonai dengtų kelius. Vėliau 
Luiza ir Martina persikėlė į siaurą Senąją naujienų gatvelę tarp Miesto 
kanalo ir Šliuzo gatvės; čia amatu pačios jau nebesiverčiančios prosti-
tutės laikė nedidelius vieno ar dviejų kambarių viešnamius.

Po daugelio gero uždarbio metų dvynės ėmė dirbti savarankiškai. 
1978 metais Šaulių ir Senąjį galinį pylimus kertančioje Karvių gatvėje 
Martina su Luiza nusipirko namą ir įrengė jame viešnamį. Dar po de-
šimtmečio seserys netoliese atidarė ir užkandinę „Du Tauriukai“, taip 
pavadintą jų zodiako ženklu.

Dvynėms šie metai buvo tikras išsilaisvinimas. Jos atsikratė nuro-
dinėjančių joms vyrų ir įsakinėjančios viešnamio madam. Tačiau len-
gva nebuvo. Narkotikai ir prekyba moterimis pakeitė rožinę Pylimų 
spalvą. Pasaulio ekonomikos dėsniai veikė ir šiame miesto kvartale. 
Prostitutės profesiją rinkosi jau ne tik vietos merginos, jų čia atkeliau-
davo iš visų keturių pasaulio kraštų. Olandiška paslapties šydu pri-
dengto žaismingo gundymo tradicija, pirmajai žmonijos profesijai dar 
tokia būdinga septintą dešimtmetį, kai Luiza ir Martina pradėjo dirb-
ti, greitai nyko. Po audringų malonumų ir sunkaus darbo metų devin-
to dešimtmečio pradžioje seserys nusprendė abu pastatus parduoti.

Nuo tada Luiza beveik nebedirba, o Martina vis dar pasėdi lan-
ge Senojoje naujienų gatvėje. Prieš porą metų šioje gražioje pėsčiųjų 
gatvelėje apsigyveno ir mano kolega kino režisierius Robas Šrioderis 
(Rob Schröder). Ištaikydama laiko tarp kitų darbų, Martina su tikru 
sodininkės talentu čia prižiūri gyventojų gėlynus. Ji rūpinasi ir Robo 
gėlėmis. Vieną kartą jie įsikalbėjo. „Tiesą sakant, norėčiau apie šią ga-
tvelę sukurti filmą, – pasakė Robas, – jame galėtum atlikti pagrindinį 
vaidmenį.“ Martina sutiko pagalvoti ir paklausė: „O mano sesuo ar ga-
lės vaidinti?“

Taip susipažinome su poniomis Fokens. Jos – dvi linksmos, apkū-
nios žilaplaukės moterys raudonais skruostais ir motiniškomis minkš-
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tomis krūtinėmis. Dažnai rengiasi vienodai, nes pirkdamos drabužius 
visko ima po du. Dvynėms patinka vilkėti ryškių spalvų, paveikslėliais 
išmargintus drabužius. Ant kaklo jos pasikabinusios Dovydo žvaigž-
dę, ausyse – kuklūs auskarai. Abi jau keletą kartų tapo senelėmis ir net 
prosenelėmis. Jos tikros žydės mamos – rūpestingos, padrąsinančios. 
Svečius širdingai ir gausiai vaišina. Be to, seserys turi auksinę širdį ir 
įgimtą teisybės jausmą.

Ilgai pragyvenusios Almerėje prieš porą metų dvynės persikėlė į pa-
jūrio miestelį Eimeideną, įsigijo butus kukliuose septinto dešimtmečio 
statybos namuose iškart už kopų. Kaip visuomet, pirmoji persikraustė 
Luiza, greitai paskui ją atkeliavo ir Martina. Abiejų namuose sienos nu-
kabinėtos paveikslais. Seserys tapo taip pat aistringai, kaip ir rašo. Darbai 
spalvingi, gyvi, nesuvaržyti. Daug peizažų ir natiurmortų, nemažai ir sce-
nų iš audringo, raudona spalva nušviesto gyvenimo laikotarpio. Kiek abs-
traktesniuose paveiksluose atsiskleidžia prigimtinis Martinos talentas.

Praėjusiais metais kartu su Robu Šrioderiu apie ponias Fokens su-
kūrėme dokumentinį filmą*. Juosta 2011 metų lapkritį buvo pristatyta 
Tarptautiniame Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje.

Filmuodami supratome, kad į juostą nepateks daug nuostabių is-
torijų. „Bus knygai“, – sakydavome tada. Laimė, šie žodžiai išsipildė. 
Laikydamosi griežčiausios drausmės, nestokojančios humoro Luiza 
su Martina** atvirai ir kūrybingai užrašė savo nepaprasto gyvenimo 
istorijas. Seserų prašymu prisiminimais iš Raudonųjų žibintų kvartalo 
pasidalijo ir trys seni dvynių klientai: Leksas, Florisas ir Hansas.

Martina daugiausia pasakoja apie tai, ką patirdavo Senojoje naujie-
nų gatvėje paskutinėmis dienomis, rašo apie ištikimų ir drauge su ja 
pasenusių klientų apsilankymus. Luiza, priešingai, prisimena laikus, 
kai buvo Pylimų karalienė. Knygoje Luiza ir Martina kalba viena per 
kitą, susipina praeities ir dabarties vaizdai. Skaitytojas įsitikins, kad 
gyvenime daug kas keičiasi, nors jame nemažai ir pastovių dalykų.

Gabrielle Provaas, Amsterdamas, 2011 m.

* Filmas Lietuvoje buvo rodytas pavadinimu „Susipažinkite su Fokens“.
** Pasakojimuose seserys dar vadinamos tai Dole, tai Mole arba Mari. 
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Prieš vėją
Luiza, 1962

Vilemas vėl kažkur prapuolė. Šišas jam užeidavo dukart per metus: kai 
sužaliuodavo medžiai ir kai imdavo kristi lapai.

Susituokėme jauni, sulaukę septyniolikos, po trejų draugystės 
metų. Aš buvau nėščia. Tada nepilnamečiai galėdavo tuoktis tik gavę 
karalienės leidimą. Juos išduodavo policijoje prie Keltuvo gatvės. 
Pareigūnai pirmiausia įsitikindavo, ar abi šalys nori santuokos. Kai 
man buvo devyniolika, turėjom jau tris vaikus, bet mano ponas mus 
paliko likimo valiai. Tada teko pačiai irtis prieš vėją. Tuo metu už 
menkus grašius dirbau lempų gaubtų dirbtuvėje, viskas buvo įgrisę 
iki gyvo kaulo. Darbe plušau subadytais pirštais ir namie visa buitis 
gulė ant mano pečių. Todėl ieškojau kokio nors darbelio maitinimo 
įstaigoje. Tačiau trumpai padirbėjus bare prie Rembranto aikštės, 
noras pradingo, nes buvau įdarbinta suktis už baro, o teko sėdėti 
šiapus jo.

Pirmą dieną prisistačiau ir paklausiau:
– Galiu pradėti?
– Taip, žinoma, – atsakė šeimininkė. – Va, sėsk ant kėdės ir išgerk 

su tuo ponu.
– Čia dabar kas? To tai jau nebus!
Vis dėlto apstulbusi taip ir atsisėdau. Atrodė, kad prie baro kėdės 

mane kažkas priklijavo. Į kavinę užsukdavo naujų klientų ir man vis 
ką nors pasiūlydavo. Turėjau gerti baro šampaną. Iš kažkur atsira-
do didelis butelis. Bet tada dar negerdavau, tik suvilgydavau lūpas ir 
stengdavausi taurę ištuštinti į gėlių vazoną. Arba apversdavau stiklą. 
Po kiek laiko mane vaišinantis vyras paklausė, ar neičiau su juo į lovą. 
Visiškai nieko nesupratau.

Po antro šampano butelio klientas išeidamas atsisveikino:
– Iki, susitiksim, kai barą uždarys, tada keliausim į lovą, mergyt!
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Pamaniau – nesulauksi. Man reikia namo pas vaikus. Auklė ir taip 
veikiausiai jau sėdi kaip ant adatų.

Susiruošusi išeiti, pamačiau lauke stovint tą vyrą.
– O, – atsisukau į šeimininkę. – Tas senis laukia manęs kitoj gatvės 

pusėj!
Ji pažvelgė pro langą.
– Na ir kas? Argi sunku sugulti su vyruku.
– Bet aš visada buvau ištikima savo vyrui.
– O kam tau būti neištikimai? Jis tau sumokės.
– Na žinai, jeigu viską taip gerai išmanai, pati su juo ir eik.
Kai išėjau iš kavinės, vyras tebemindžikavo. Dėjau į kojas, įsmu-

kau į šoninę gatvelę ir prie Pinigų kalyklos bokšto įšokau į dvidešimt 
penkto maršruto tramvajų. Tada dar skriete skriedavau, kad ir su 
aukštakulniais.

Tramvajaus konduktorius paklausė:
– Ko taip uždusus, mergužėle, ar kas vejas?
– Taip, – sušukau pamačiusi atskubantį vyrą. – Uždaryk duris ir 

varyk arklius!
Konduktorius uždarė duris.
– Va taip, mergužėle, anas nebeįlips.
Laimė, buvau išgelbėta. Net ir dabar nesuprantu, ko tas vyras buvo 

priskretęs. Aš jam nieko nežadėjau. Aiškiai buvo pametęs galvą.
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Prašmatnus ponas
Martina, 2011

– Labas, ponia, iš rožinio gyvenimo.
– Sveiki, pone.
Jis vilkintis tvarkingu kostiumu. Kaklaraištis. Lakuoti batai. Toks 

senamadiškas prašmatnus vyras.
– Norėčiau pas jus užsukti. Ar galit man spirti į veidą ilgais auli-

niais, kabančiais lange?
– Žinoma, pone, jei tik turit užtektinai pinigų. Iš pradžių pakaktų 

250 eurų.
Jis nedvejodamas sumoka.
– Jeigu reikalai klostysis sklandžiai, sumokėsiu ir daugiau.
– Prašau į mano kambarį. Čia, tiesiai... Ne, ten tualetas. Jeigu jums 

patinka, galim ir tenai.
– Ne, ponia, man labiau patinka jūsų kambarys. Aš labai įsitempęs, 

ponia, norėčiau, kad iškart pradėtumėte. Turiu paskubėti. Atvykau iš 
Schageno ir, tiesą sakant, ėjau pirkti maisto žmonai. Ji pargriuvo ir 
dabar guli sugipsuota. Pamaniau sau: o kodėl nenuvažiavus į Amster-
damą, juk aš čia gimęs. Tokiomis dienomis mane staiga apima ilgesys. 
Tikėjausi mieste rasti ką nors iš ankstesnių dienų, bet čia viskas taip 
pasikeitė, ponia. Praėjo tiek metų, o retkarčiais vis dar užsimanau. Ir 
štai aš pas jus. Užsukdavau čia nuo tada, kai man buvo aštuoniolika.

– Na, prie reikalo, pone, pradėsim.
– O, poniai šiek tiek pridėsiu. Jau sugaišinau tiek jūsų laiko, o ma-

nęs kantriai klausotės.
– Ačiū, pone, gulkit.
Apsiaunu ilgaauliais ir atsistoju ant lovos. Turiu būti atsargi. Smai-

lūs kulniukai prasmenga pataluose. Atsiremiu į sieną. Tada tvirtai įsi-
sprendžiu, užkeliu dešinę koją jam ant veido ir baksnoju. Į skruostą. 
Pasmakrę.
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– Ponia, stipriau, stipriau!
Jau spiriu. Net pati nusigąstu – ar ne per stipriai? Neįtikima.
Jis ima rėkti:
– Nesigailėkit, ponia. Dar smarkiau, sakau gi, ponia. Juk mane 

girdit?
– Girdžiu, girdžiu. Dabar tai gerai vožtelėsiu, – ir porą kartų jam 

labai smarkiai užvažiuoju.
– Oooo! – sušunka jis, – kaip malonu, poniute. Ačiū.
– Tai jau gana, pone.
– Tikrai gana, ponia. Man labai patiko. O, staiga prisiminiau, kad 

dar turiu žmonai šį tą nupirkti. Ji sėdi aukštyn pakėlusi koją, – jis pra-
trūksta kvatotis.

– Na ir juokeliai. Kai grįši namo, palepink ją.
– Tikrai, taip ir padarysiu. Na, mieloji poniute, vėl įsikroviau. Vėl 

galėsiu kurį laiką pratempti. O dabar tai jau tikrai einu, pirmyn į Scha-
geną.

Ir jis švilpaudamas išeina. Man dar pamojuoja ir šypsodamasis pa-
suka už kampo.
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„Kongo žvaigždė“
Luiza, 1962

Netrukus pamačiau skelbimą, kad ieškoma barmenės. Naujajame 
pylime. Kavinė vadinosi „Kongo žvaigždė“, joje lankydavosi daug jū-
reivių. Kai kurie jų neblogai maukdavo. Ten išmokau pilstyti alų. Kol 
buvau neįgudusi, alus labai putodavo, ir baro šeimininkas pykdavo. 
Nuostolius nurašydavo iš mano atlyginimo. Tik pamanykit! Galų gale 
viską tenka išmokti. Darbas man patiko, nors kavinėje rinkdavosi 
netašyti stuobriai. Žinoma, užsukdavo ir labai malonių žmonių. Už 
kelių namų buvo tetos Lenos baras. Kartkartėmis ten užsukdavau. 
Būdavo linksma. Kitoje gatvės pusėje veikė klubas „Merkurijus“. Joje 
durininku dirbo Jopis Fetas, de Frysų giminės vaikinas iš Jūros py-
limo. Ėjo 1962-ieji, smagus metas daugumai miestiečių. Dar galėjai 
atsipalaiduoti ir eidamas gatve krėsti juokus – niekas dėl to nesika-
binėdavo.

Dirbau tik dienomis ir tik porą valandų, nes sutartu laiku turėda-
vau grįžti pas tris vaikus. Vieną popietę prie baro prisėdo vyras ir už-
sisakė stiklelį kadaginės. Netrukus jau vieną po kito neskaičiuodamas 
ėmė verstis stiklelius į burną. Kažkas iš kavinės perspėjo, kad prie to 
tipo nesiartinčiau.

Aš paklausiau:
– Kodėl ne?
– Todėl, kad išgėręs jis pasiunta ir puola su stiklu, taikosi perrėžti 

veidą.
– Malonus elgesys, nieko nepridursi!
Aš vis pilu, pilu, o jis tik sriaubia, sriaubia. Mačiau, kad vis labiau 

šėlsta. Pamaniau: daugiau tam mulkiui nė lašo nebepilsiu. Bet buvo 
šaukštai po pietų. Staiga jis pašoko, sudaužė stiklą ir dūrė juo man 
į veidą. Greitai atšokau. Pamatęs, kas vyksta, vienas jaunuolis laiku 
sugriebė jam už rankos, bet pats įsipjovė į stiklą. Ir turėjo keliauti į 
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ligoninę. Viskas įvyko akimirksniu. Tą plačiagerklį išmetė į gatvę. O aš 
turėjau toliau dirbti, nors nervai ir buvo įtempti.

Netrukus iš ligoninės grįžo mano gelbėtojas Žoelis su sutvarstyta 
ranka. Jis buvo įsipjovęs taip stipriai, kad žaizdą teko siūti. Kiek pasi-
kalbėjau su savo angelu sargu ir, žinoma, jam padėkojau.

Jis paklausė:
– Kelintą baigi darbą? Palauksiu ir palydėsiu namo.
Kaip tarė, taip padarė.
Dar pasiteiravo:
– Kur gyveni?
Tuo metu gyvenau Žiediniame kelyje, prie pat Amstelio. Kirtome 

miestą Hobemos krantine. Nė nepajutau, kaip su savo gelbėtoju atsi-
dūriau siauroje laiptinėje, stovėjom ir bučiavomės. Taip romantiška. 
Kas vyko toliau, galit numanyti patys.

Susitikdavome visą tą laiką, kol jis turėjo išplaukti į jūrą. Savo di-
dvyrio niekada nepamiršau. Dar kiek padirbėjau „Kongo žvaigždėje“.

Kai vėl prisistatė Vilemas, darbą mečiau. Jis mane kelis kartus pa-
sekė, kai iš darbo ėjau namo. Gerindamasis saldžialiežuvavo. Visko 
prišnekėjo. Jam atrodė, kad jaunasis jūreivis man per prastas. „Mirk 
juoku. Tik paklausyk, kas kalba!“ – atšoviau.

O jis buvo tikras, kad atkaklumas laimi. Taip ir nutiko: galų gale 
vėl juo patikėjau. Po „Kongo žvaigždės“ kurį laiką nedirbau. Buvau su 
vaikais namie. Man patiko.
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Greitasis Nelis
Martina, 2011

Nelis jau metų metus nuolatinis mano klientas. Bemaž visada paskam-
bina, kad ketina užsukti. Ateina kartą per savaitę, kartais ir dažniau. 
„Jau tuoj būsiu!“ – šaukia į ragelį. Jeigu galiu, pasistengiu greičiau su-
sidoroti su darbais, tačiau niekada išsižiojusi nelaukiu, tad kartais jam 
tenka pabučiuoti duris. Nelis labai manieringas. Jis visada išsamiai pa-
aiškina, ko norėtų, bet dažniausiai viskas baigiasi įprastai.

– O, tikras smagumėlis mums čia abiem prieangyje, – sakau.
– Visai kaip anksčiau, šmurkšt paslapčia tau po sijonu, – atsako 

Nelis.
Nuo šios minties jis iškart susijaudina. Nebegali laukti.
– Skubi? – klausiu.
– Taip, noriu grįžti su tuo pačiu tramvajaus bilietu. Antraip vėl 

tektų mokėti.
– Na, tada paskubėkim! Pati tave pačiupinėsiu.
Kaip penkiasdešimtmetis, Nelis greitai baigia. Jis susitvarko, žvilg-

teli į laikrodį.
– Dabar jau turiu lėkti, dar spėsiu įšokti į tramvajų.
Jis visada mane prajuokina.
– Nesuklupk, ilgakoji, – sakau.
Nelis garsiai užtrenkia duris. Vėl jas atidarau ir pažiūriu į gatvelę. 

Nelis skuodžia taip greitai, kad jau ties gatvės kampu, o dar po akimir-
kos jau pradingęs iš akių.

Taigi, o dabar atsigaukim. Puodelis kavos, riekelė duonos su sūriu. 
Pamatysim, ką smagaus jis sugalvos kitą kartą. Nelio fantazijos lakios, 
bet jo apsilankymai visada baigiasi greituku.
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Apžiūra
Luiza, 1962

Geras Vimo pažįstamas turėjo bariuką siauroje gatvelėje netoli mu-
gės. Kavinė vadinosi „Mugės patarimas“. Jos valdytojas Dolfas gyveno 
virš baro. Tai jaukiai kavinukei pakako vieno barmeno ar barmenės. 
Pirmadieniais joje susirinkdavo nemažai vyrų iš mugės. Šaunių vyru-
kų. Užsukdavo ir daug amerikiečių iš Vokietijoje ir Susterberge apsi-
stojusios kariuomenės. Su jankiais gerai sutardavome. Nuolat krėsda-
vom juokus ir kvatodavomės iki ašarų. Būdavo labai linksma. Vaikinai 
visada prašydavo, kad su jais susidaužčiau ir išgerčiau.

Dolfas man liepdavo gerti tik iš mažų taurės dydžio šampano bute-
liukų. Savaime suprantama, barui tokie užsakymai duodavo daugiau-
sia pelno. Man šampanas iš tų buteliukų buvo labai skanus. Bet kas ir 
būtų, jeigu barmenė pirma nusitašytų, todėl po baru visad turėdavau 
buteliukų su vandeniu, prireikus juos sukeisdavau su šampanu.

Į „Mugės patarimą“ išgerti alaus ir pakortuoti užsukdavo ir ne-
mažai vietinių sukčių. Būdavo smagu matyti, kaip jie krato puodelį ir 
ridena kauliukus. Vieną popietę į kavinę suvirto gal šešių smagių vai-
kinų šutvė iš Raudonųjų žibintų kvartalo. Kelis jų atpažinau, kartais 
jie treniruodavosi su Vimu. Jis man buvo pasakojęs, kad tie vyrukai 
išlaiko moteris, kurios jiems dirba – sėdi languose. Pamačiau, kad atė-
jo ir Raudonasis Nolis. Jį pažinojau iš anksčiau, kai Naujajame pylime 
eidavom į kino teatrą „Royal“. Tais gerais siauručių sijonukų, megzti-
nukų, švarkelių ir aukštų kulniukų laikais. Kai vaikinai tau pavymui 
dar švilpdavo...

Bet grįžkime į „Mugės patarimą“. Vyrukai užsisakė porą alaus ir 
ėmė laidyti juokelius. Gerokai įsilinksmino. Net ėmė skaičiuoti, kiek 
klientų per dieną galėčiau aptarnauti. Vienas sakė dvidešimt, kitas – 
trisdešimt. Galiausiai skaičius pakilo iki penkiasdešimties. Jie net su-
silažino. Taip mane apžiūrėjo ir įvertino Vilemui, juk, tiesą sakant, 
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buvo tikri žinovai. „Na va, – tada dar pamaniau, – Vimas gavo šian-
dienos dozę.“

Nė neįtariau, kad esu rengiama darbui raudonajame Pylimų kvar-
tale. Kiek vėliau Vilemas ėmė mane spausti, kad eičiau parsidavinėti. 
Jeigu imčiau dirbti prostitute, žadėjo grįžti namo pas mane ir vaikus 
į Žiedinį kelią.


