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Du tūkstančiai. Du suknisti tūkstančiai! Ne, iš to nieko 
gero nebus, reikia keisti taktiką. Smūgis! Kokia prasmė 
šitaip rizikuoti? Gana! Tegu ieško kitų kvailių, kuriems 
tokia suma atrodo didelė. Smūgis! Rytoj pat, po darbo. 
Be išsisukinėjimų, tiesiai šviesiai. Smūgis!

Spoksodamas į tingiai besisukančią sunkią bokso 
kriaušę, Brajenas įsitempęs laukė, kada galės ją kaip 
reikiant išvesti iš kantrybės. Apsukrūs manevrai, smar-
kūs smūgiai ir chaotiškas kriaušės judėjimas buvo vienas 
geriausių atsipalaidavimo būdų Brajeno kasdienybėje. 
Sukdamas ratus aplink dėmėtą boluojantį brezento ga-
balą, Brajenas išvalydavo galvą nuo nereikalingų minčių. 
Bent keletą kartų per savaitę jo kojos pačios atvesdavo 
į šią pusrūsyje įrengtą sporto salę, kurioje rinkdavosi vi-
sokio plauko fauna, dažnai – ne sportuoti, o tiesiog kad 
vietelė buvo saugi. Antai šalimais kikenantys keli filipi-
niečiai naktimis visada išdygsta jo bare, kai kam nors 
prireikia žolės, greitakalbe šnekantys serbai kurpia pla-
nus, kur šįkart surengti nelegalų pokerio turnyrą. Ne-
bent keli nuošaliau stovintys augaloti amerikiečiai, čionai 
atvykę visai neseniai, išties atėjo pasportuoti, nors kas 
juos žino. Brajenui jie nerūpėjo. Žmonės čia vieni kitus 
puikiai pažinojo ir nekėlė kits kitam jokių rūpesčių. Na, 
nebent kas nors bjauraus iškildavo aikštėn. Štai kad ir 
paskutinis įvykis...
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Brajenas, kad ir kaip stengėsi, negalėjo iš gal-
vos išmesti to košmariško vaizdo „Miegančiame bizo-
ne“: nusvirusi merginos galva, stiklinės akys, bejėgiškai 
rankomis skėsčiojantys medikai, esą jau per vėlu, per 
vėlu. Šviesūs plaukai, netvarkingai užkritę merginai ant 
skruostų, nubėgęs blakstienų tušas, kruvini krumpliai, 
aplink tvyrantis siaubas, visada persmelkiantis žmogų, 
atsidūrusį šalia mirties. Taip ir spėlioji, ar išvysi kam-
pe rankas trinančią giltinę, ar išgirsi amžinybės balsus, 
ar pamatysi švytinčios sielos spektaklį. Bet kaskart lieki 
nusivylęs, nes nepamatai jokio įspūdingo reginio, o tik 
prėską realybę ir gulintį lavoną.

Taip neturėjo nutikti, Brajenas buvo tuo tikras, mat 
žinojo, kas už tai atsakingas. Tokia jaunutė mergina, 
Jėzau! Jai buvo gal dvidešimt. Še tau, jaunyste! Šekit 
spektaklį, draugės, dabar veikiausiai tūnančios psichiatro 
kabinete! Kokia bjauri staigmena šeimai ir artimiesiems. 
Smūgis!

Paskui Brajeno mintys ėmė suktis apie įnamę, jau 
kelios dienos bandančią įsikurti jo būste. Brajeną juokino 
jos pastangos būti savarankiškai: lepūnėlė nežinojo, kaip 
verdami makaronai, iš artimiausios parduotuvės kaskart 
grįždavo taksi, mat per sunku nešti pirkinių prikrautą 
plastikinį maišelį, ką jau kalbėti apie jos pastangas su-
sirasti darbą. Margarita kaip įmanydama stengėsi būti 
pavyzdinga kambario draugė, ne tik palaikydama savo 
pačios sukurtą tvarką, bet ir dalydamasi visokio plau-



83

ko istorijomis, nesuprasdama, kad bando apmulkinti tiek 
save, tiek jį, apsimesdama, jog viskas jos pasaulėlyje yra 
gerai. Bet juk tiesa gulėjo kaip ant delno, ir tai išduodavo 
rytą gurkšnojant kavą į jį žvelgiančios užverktos Marga-
ritos akys.

Žiūrėdamas į Margaritą, Brajenas spėliojo, ar poreikis 
aplink save nuolat kurti tvarką ir ją palaikyti – natūralus? 
Ir tie dirbtiniai namų gaivikliai, ir apskritai nenuilstamas 
žmogiškas noras dėlioti ateities planus: karjeros laipteliai, 
pinigai išsvajotai kelionei, amžina dvikova tarp „noriu“ ir 
„įmanoma“, tarp to, kas neva būtina, ir tiesiog malonu. 
Ar tai pats žmogus sugalvoja kasdienio gyvenimo sis-
temą, ar tai  – iš anksto sudėliota kosminė tvarka? Ko 
gero, tai žmogaus pramanas, svarstė Brajenas, nes pats 
nesijautė esąs jokios sistemos dalis; priešingai, jis sąmo-
ningai griovė tvarką, nieko neplanavo, mažai suko galvą 
dėl rytojaus. Neskubėti, neforsuoti, neapsimetinėti – štai 
buvo jo sistema. Išlikti žmogumi, nors tai, akivaizdu, nėra 
taip jau lengva.

Dar keli ryžtingi smūgiai, ir kriaušė pasidavė  – buvo 
išvesta iš kantrybės, paklaikusi blaškėsi į visas puses su-
trikusi, išsigandusi, kapituliavusi, ir Brajenas galiausiai 
liovėsi ją talžęs. Krūtinėje daužėsi širdis, maudė rankas 
ir kraujo pritvinkusius raumenis, bet jis jautė palaimą, 
kokia kaskart užplūsta nukovus savąjį priešą.

•
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Už lango smagiai kapsėjo lietaus lašai, barbeno į se-
nus langų stiklus, į stogą, nežinia kodėl sukeldami mintis 
apie gamtos linksmybes, nuo kurių žmogus ir norėdamas 
negali pasislėpti. Margarita žvelgė pro langą nežinoda-
ma, ko ieško akimis. Žmonės juokdamiesi slėpėsi nuo 
kylančio vėjo, jauna porelė įžūliai apsikabinusi stovėjo po 
pliaupiančiu lietum laukdama autobuso, kažkur tolumo-
je, už išsimėčiusių iki pat horizonto stogų, stūksojo pilki 
uolėti kalnai, kuriems buvo nė motais, kas vyksta tarp 
dangaus ir žemės – jie buvo ramūs ir nepajudinami, ir to 
jiems visiškai užteko.

Margaritą hipnotizavo neryškūs kalnynų kontūrai, ap-
gaubti pilkų danguje pakibusių debesų. Jai atrodė, kad 
pasislėpusios viršūnės turėtų būti pačios gražiausios, bet 
jas kaip tyčia gaubia didžiausia paslaptis. Paslapčių dabar 
buvo pertekęs visas pasaulis, kažkas slapstėsi nebaigtuo-
se pokalbiuose, provokuojamose antraštėse, įžūlioje tyloje. 
Žvelgdama į miestelio bruzdesį ji jautė, kaip su audra pa-
mažu paviršiun kyla ir kažkas jos viduje: pyktį keičia be-
prasmybės vaiduokliai, spontaniškas džiaugsmas ištirpsta, 
atlaisvindamas vietą apatiškam liūdesiui, vis labiau senka 
jos jėgos ir naivi viltis, kad nemalonumai pamažu išsi-
spręs savaime. Kuo daugiau ji save įtikinėjo, kad viskas 
bus gerai, tuo liūdniau jai darėsi; regis, liko tik pavieniai 
žodžiai, kurių reikšmės ji nesupranta. Geriau pagalvojus, o 
kas gi turėtų ja rūpintis? Besislapstantys tėvai? Į didmies-
tį sugrįžusios Julija ir tetulė? Lietuvoje likę pažįstami?
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Staiga Margarita išgirdo trakštelint spyną. Pakėlusi 
galvą ji pamatė pro duris su didžiuliu krepšiu įžengiantį 
Brajeną. Jis kaip visada tylėdamas nutrenkė nešulį ant 
žemės ir žodžio netaręs nuėjo į virtuvę. Jokių mandagy-
bių, jokių tuščių šnekų ar rūpestingumo ženklų – akivaiz-
du, jog šiuose namuose gyvena du žmonės su visiškai 
skirtingais interesais ir mažai rūpi vienas kitam.

Brajenas išties buvo gana keistas žmogus, pirmasis 
įspūdis Margaritos neapgavo. Uždaras, nekalbus, gana 
apatiškas vyras, paslaptingas ir neperprantamas. Marga-
rita ir dabar dar nežinojo, nei iš kur jis kilęs, nei kuo užsii-
ma laisvalaikiu, nei ką jis galvoja apie liūdną jos padėtį. Jis 
tylėjo, nerodydamas jokio noro bendrauti ar kartu leisti 
vakarus. Bare jis dirbdavo kone iki paryčių, dieną miego-
davo, o laisvu laiku vis kažkur prapuldavo. Margarita te-
buvo prašalaitė, laikinai sutrikdžiusi jo tylią kasdienybę. Iš 
jos jis tikisi nebent elementarios pagarbos jo privatumui.

Margarita, leidžianti apverktinas dienas tarp keturių 
ne pačių gražiausių sienų, labai troško su kuo nors pa-
sikalbėti. Nesvarbu, apie ką, kad tik įkyrios mintys bent 
trumpam paliktų ją ramybėje. Negi taip sunku ištarti 
bent žodelį? Paklausti, kaip sekasi, pasidomėti, kaip pra-
ėjo diena. Kaip galima būti tokiam abejingam?

Tyla tvyrojo jau gerą pusvalandį, ir Margarita, virtu-
vėje bebaigianti gurkšnoti arbatą, sviedė pirmą į galvą 
šovusią mintį:

– Kodėl tau ant rankų žydi raudonos rožės?
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Brajenas tylėdamas ir toliau kažką maišė keptuvėje, 
bet iš to, kad akimirką stabtelėjo, galėjai suprasti, jog 
klausimą išgirdo.

– Šiaip sau. Buvo lietingi metai, ėmė ir užaugo.
Margarita nepatenkinta nusiviepė jam už nugaros. 

Koks kvailas atsakymas!
– Aš tiesiog bandau suprasti, ką reiškia visos tos ta-

tuiruotės ant rankų. Negi tiesiog šiaip?
– Žmonės daug ką daro šiaip, tad kodėl negalima 

šiaip sau pasidaryti tatuiruočių?  – klausimu į klausimą 
atsakė jis, vis dar atsukęs Margaritai nugarą.

– Nes tai kvaila.
Brajenas tyliai nusijuokė ir, Margaritos nuostabai, at-

sisukęs žvilgtelėjo jai tiesiai į akis.
– Sakai, kvaila?
– Žinoma,  – sumišusi atsakė Margarita.  – Jei jau iš-

sipiešei rankas piešiniais, kurie bus ant tavo kūno visą 
gyvenimą, jie turėtų ką nors reikšti. Gyvenimas – reikš-
mingas dalykas.

– Ar tikrai? – Brajenas kilstelėjo antakius, tebežvelg-
damas į ją. – Ar tikrai toks jau ir reikšmingas?

Margarita nesumojo, ką atsakyti. Ji nesuprato, kodėl 
yra provokuojama ir kokia žinutė jai siunčiama. Tačiau tai 
buvo pirmas ilgesnis nei kelių sekundžių jųdviejų pokal-
bis, tad nusprendė nepasiduoti ir dar kiek pasilinksminti.

– Man  – reikšmingas. Bet nesunku suprasti, kad tu 
savąjį gyvenimą vertini kiek kitaip, – metė jam.
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Brajenas šyptelėjęs sudėjo keptuvės turinį į dvi lėkš-
tes, ir netrukus viena lėkštė jau stovėjo priešais Marga-
ritą. Atidaręs dvi alaus skardines jis davė suprasti, kad 
pokalbis dar nebaigtas.

– Sakai, reikšmingas? Ir kas tavo gyvenimą daro 
reikšmingą? – paklausė jis, šakute sukdamas makaronus.

Margarita bandė sugalvoti kokį nors įtikinamą atsa-
kymą, bet prieš akis tebemirgėjo straipsnių antraštės, 
tėvų nuotraukos, apatiškas Julijos žvilgsnis, ir buvo be 
galo sunku tuos vaizdus nuvyti šalin, juo labiau juose 
ieškoti prasmės.

– Na, aš nenoriu tau brukti savo nuomonės, – pridūrė 
Brajenas,  – tiesiog esu įsitikinęs, kad žmogus  – linkusi 
susireikšminti būtybė. Jam vis atrodo, kad yra nepapras-
tai svarbus ir ypatingas, nors iš tikrųjų kiekvienas tėra 
vienodai vidutinis, neišskirtinis ir eilinis.

Margarita žvelgė į jį jausdama, kaip gerklėje tvenkiasi 
ašaros. Kaip ne laiku jis priminė, kokia svarbi ir ypatinga 
ji jautėsi visai neseniai, ką jau kalbėti apie užgriuvusią 
gėdą. Negana to, Brajenas, atrodė, puikiai išskaitė visa 
tai liūdname jos žvilgsnyje, bet nė nesistengė sušvelninti 
padėties. Nuleidusi akis Margarita lėkštėje šakute su-
kiojo makaronus, nesumodama, ką jam atsakyti. Buvo 
akivaizdu, kad paprastos šnekos tarp keturių sienų pa-
prasčiausiai ištirpsta nė nepasiekusios pašnekovo ausų, 
o pasisvaidymai ietimis jam yra įprasti.

– Tai kam tada tau reikėjo visų tų tatuiruočių, eilini 
žmogau? – sukaupusi visas jėgas atšovė ji.
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– Tikrai ne dėl dėmesio, jei to klausi,  – nusikvatojo 
Bra jenas.

Margarita įsmeigė akis į naująjį pažįstamąjį  – buvo 
keista matyti jį besijuokiantį, tik ji niekaip negalėjo su-
prasti, ką tokio juokingo pasakė. O jis, vos kelias akimir-
kas pabuvęs čia ir dabar, vėl nutolo, jo dėmesys nukry-
po kažkur kitur, liko tik abejingo žmogaus fasadas, jau 
įprasta nematoma siena.

Margaritos nuostabai, netrukus Brajenas pasiteiravo, 
kaip jai sekasi ieškoti darbo. Sutrikusi ji sumurmėjo kaž-
ką nerišlaus, taip atversdama kortas ir parodydama, jog 
neturi nė menkiausio supratimo, kur link reikia judėti; 
visą savaitę ji taip ir nesugalvojo, kokių naudingų įgūdžių 
ir žinių ji turi, kad galėtų mažame miestelyje tarp kalnų 
susirasti darbo, tad galų gale atidėjo šį rūpestį tolimai 
ateičiai. Deja, Brajeno klausimas sutrikdė jos ramybę.

Vis dar besimėgaudamas gardžiais makaronais, Bra-
jenas ėmė ramiai dėstyti, kad ji, jei nori dirbti Kanadoje, 
visų pirma turi gauti specialų leidimą – darbo vizą. Kitu 
atveju lieka viena išeitis – dirbti nelegaliai.

– Tai ką man daryti? – tiesiai šviesiai paklausė Mar-
garita.

Akivaizdu, kad jai, bėglei, niekas neduos jokios darbo 
vizos.

– Na, yra kelios vietos, kur galėtum pamėginti užsi-
dirbti pragyvenimui.

– Kelios? Nelegalios?
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– Aha.
– Siūlai man tenai ieškotis darbo?  – perklausė Mar-

garita.
– Aš nieko tau nesiūlau,  – abejingai atsakė jis.  – Tik 

aiškinu, kas ir kaip.
Jis atsikėlė iš užstalės, suplovė indus. Jau buvo beei-

nąs į miegamąjį, kai Margarita paklausė:
– Kaip tos vietos vadinasi?
– „Mėnesiena“. Nakvynės namai šalia traukinių stoties 

ir prekybos centro. Savininkas filipinietis, draugiškas vy-
rukas. Kartais įdarbina kokį nelaimėlį.

– Ačiū, – tiek tepasakė Margarita.
– Nėra už ką, – ir Brajenas dingo iš virtuvės.

•

Jau kitą rytą Margarita stovėjo priešais „Mėnesienos“ 
duris. Žvelgdama į aptrintas žalsvas duris, ji niekaip nega-
lėjo suprasti, kaip tokiame viešbutėlyje kas nors apskritai 
gali gyventi per atostogas. Pastatas labiau priminė sovieti-
nę parduotuvę. Kvaila iškaba, apdulkėję langai su tamsio-
mis užuolaidomis ir aplink zujantys keli azijiečiai – na, gal 
ir ne visai sovietinis reginys, bet nuteikė labai jau liūdnai.

Įėjusi vidun Margarita išvydo miniatiūrinį staliuką. Už 
jo sėdėjo administratorė, daili siauraakė mergina. Nusi-
šypsojusi ji puolė klausinėti, ko panelė čia ieškanti, jau 
rezervavusi kambarį ar dar ne, bet Margarita tepratarė 
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norinti pamatyti nakvynės namų savininką. Mergina iš-
pūtė iš nuostabos akis. Gal panelė kuo nepatenkinta, gal 
jos kambarį pamiršo sutvarkyti kambarių tarnyba? O gal... 
Margarita vis purtė galvą kartodama, kad nėra čia ap-
sistojusi, tiesiog labai norėtų pasikalbėti su vadovu. Pa-
galiau administratorė nusiramino ir pradingo už tamsiai 
žalių užuolaidų, pro kurias skverbėsi keli saulės spinduliai, 
apšviesdami dulkiną erdvę. Margarita apsidairė. Viešbu-
tėlis atrodė apgailėtinai: nutriušę mediniai baldai, fotelio 
audinys įplyšęs, mėtosi keli aplamdyti laikraščiai. Greičiau 
pagalvotum atsidūręs kokio nepasiturinčio žmogelio sve-
tainėje, bet tikrai ne viešbučio laukiamajame.

Netrukus iš už užuolaidos išlindo ta pati mergina ir 
pamojo Margaritai, suprask, galite užeiti. Margarita ne-
drąsiai kyštelėjo nosį pro užuolaidą ir išvydo dėžių pilną 
kambarėlį, o jame – mažą susitraukusį vyruką kampe prie 
stalo: juodi tankūs plaukai, besišypsančios akys, raukšlės 
aplink jas, išduodančios metus. Pakėlęs galvą žmogus 
plačiai nusišypsojo, draugiškai atkišo ranką Margaritai 
ir pakvietė sėstis. Kėdė turbūt buvo iš praeito amžiaus, 
aptrinta, su nepatogiu atlošu, ir Margarita papurtė gal-
vą. Nekreipdamas jokio dėmesio į jos grimasas, vyriškis, 
kurio vardas buvo Bendžis, ėmė klausinėti, kokie vėjai 
atpūtė pas jį tokią žavią jauną damą. Margarita giliai 
įkvėpė ir ėmė pasakoti: gyvenimo aplinkybės ją privertė 
ieškotis darbo, tik leidimo ji neturinti, bent jau kol kas. 
Bendžis tiesiog linksėjo galva, akivaizdžiai ne pirmą kartą 
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girdėjo panašią istoriją. Ramiai pasiteiravo paprasčiausių 
dalykų: kokiam laikui panelė ieškanti darbo, ką mokan-
ti daryti, kokios algos norėtų, ar neserga kokiomis nors 
ligomis, ar nėra padariusi kokių nusikaltimų. Išgirdusi 
paskutinį klausimą Margarita energingai papurtė galvą 
karštligiškai svarstydama, ar verta užsiminti apie tėvo 
nuodėmes ir bėdas, kurios galbūt užgrius ir ją. Galiausiai 
nutarė patylėti.

Bendžis pasiūlė jai „Mėnesienoje“ tvarkyti kambarius. 
Devyni doleriai už valandą, jokių garantijų, jokių sutarčių, 
jokių pretenzijų. Vokelį gaus kiekvienos savaitės gale; jei 
sumanys išeiti iš darbo vidury savaitės – jos bėda. Vasa-
ra  – įtemptas laikotarpis, tad dirbti teks penkias dienas 
per savaitę, po ne mažiau kaip šešias valandas per dieną. 
Kambarius tvarkys dviese, vis su kita kompanione, be 
to, senbuvės apmokys Margaritą. Ak taip, ir dar: jeigu ji 
kartais kam nors netyčia išsiduotų, kad dirba nelegaliai, 
privalo užmiršti šio viešbučio pavadinimą, antraip pase-
kmės būtų labai liūdnos.

Margarita klausėsi Bendžio žodžių nežinodama, 
džiaugtis ar dėti į kojas. Akivaizdu, sąlygos čia ne pačios 
geriausios, o pretenzijų reikšti negalės nei dėl atlygini-
mo, nei dėl darbo dienos trukmės. Kita vertus, ji turės 
garantuotą darbo vietą ir užsidirbs pinigų. Atlyginimas 
čia, aišku, absurdiškai juokingas, bet jos piniginėje guli 
paskutinė liūdna šimtinė, kurios teužteks vos savaitei. 
Vadinasi, rinktis lyg ir nėra iš ko.


