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Oksfordas, 1971 m. balandis

–  N e ,  –  t v i rta i  N u k i rt o  r o d ž e r i s . Prispaudęs ra-
gelį prie ausies, staiga pasisuko ir pro langą įsispoksojo į rūškaną 
dangų. – Niekaip negaliu. Juk minėjau, kitą savaitę būsiu Škotijoje.

– Nagi, prašau, Rodži, čia juk tavo sritis, kurioje nardai kaip 
žuvis vandeny, ir beveik nesujauks tavo planų, – meiliai įkalbi-
nėjo Dina. – Po mėnesio Aukštumose sumedžiosi elnią, be to, 
sakei, tavo merrrgina atvažiuos tik liepą.

Išgirdęs Diną mėgdžiojant škotišką tarseną, Rodžeris sugrie-
žė dantimis ir jau žiojosi atsisakyti, bet nespėjo.

– Jie – amerikiečiai, Rodži, – tarė ji. – O tu puikiai moki su 
jais apsieiti. Šneku apie merrrginas, – pridūrė prunkšdama.

– Klausyk, Edvina, – sukaupė kantrybę Rodžeris, – per šias 
atostogas manęs laukia nemažai darbų. Ir per jas aš nenumatęs 
tampyti amerikiečių turistų po Londono muziejus.

– Ne, ne, – ramino ji. – Pasamdėm jiems vadovus, aprody-
siančius miesto įžymybes; tau tereikės pasirūpinti konferencija.

– Taip, bet...
– Pinigai, Rodži, – sumurkė ji į ragelį, ištraukdama slaptą 

ginklą. – Kartoju, čia amerikiečiai. Juk supranti, kuo tai kvepia.
Edvina reikšmingai patylėjo, leisdama jam apsvarstyti atlygį 

už savaitę truksiančią konferenciją, rengiamą šutvei amerikiečių 
mokslininkų, nes oficialus jų vadovas susirgo. Palyginti su įpras-
ta jo alga, nemenka sumelė.

– Ak... – jo ryžtas jau silpo.
– Girdėjau, netrukus vedi, Rodži. Gal nepakenktų, jei vestu-

vėms nusipirktum dar vieną hagį?
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– Ar kas nors tau kada sakė, kad esi gudri ir klastinga kaip 
lapė, Edvina? – paklausė jis.

– Ne, – vėl prunkštelėjo ji ir prabilo viršininkės tonu: – Ką 
gi, susitiksim po savaitės pirmadienį susirinkime, jame ir sude-
rinsim planus.

Pokalbis buvo baigtas.
Rodžeris ramiai padėjo ragelį, nors jam magėjo jį tėkšti iš 

visų jėgų.
Galbūt ne taip ir blogai, niūriai pamanė. Tiesą sakant, ne pi-

nigai jam rūpi, bet ruošdamasis konferencijai gal išsiblaškys. Jis 
paėmė smarkiai suglamžytą laišką, gulintį šalia telefono, jį išly-
gino ir akimis perbėgo pastraipas, mirgančias atsiprašymais, bet 
jų nė neskaitė.

Labai apgailestaujanti, rašė ji. Esanti pakviesta į inžinerijos 
konferenciją Šri Lankoje. (Dieve, ar visi amerikiečiai važiuoja į 
konferencijas vasarą?) Užmegsianti naudingų pažinčių ir ryšių, 
laukia darbo pokalbiai. (Darbo pokalbiai? Jis žino, ji nebegrįš!) 
Negalinti atsisakyti. Labai atsiprašanti. Susitiksiantys rugsėjį. Pa-
rašys. Myli.

– Tai jau tikrai, – burbtelėjo jis. – Myli.
Rodžeris vėl sulamdė lapą ir įmetė į tualetinio staliuko stal-

čių, ranka užkliuvo už sidabrinio nuotraukos rėmelio, ir tas nu-
krito ant kilimo.

– Galėjai pasakyti ir be užuolankų, – garsiai tarė, – kad susi-
radai kitą. Juk buvai teisi. Tu protinga, o aš kvailys. Bent pasielgti 
turėjai sąžiningai, apsimelavusi bjaurybe.

Jis stengėsi iš tiesų supykti, griebtis bet ko, kad tik užpildytų 
tuštumą paširdžiuose. Niekaip nesisekė.

Pakėlęs nuotrauką sidabriniame rėmelyje, norėjo ją ir suplė-
šyti į skutus, ir spausti prie širdies. Galų gale atsistojo, ilgai žiū-
rėjo į ją, o paskui švelniai padėjo apvertęs veidu žemyn.

– Labai apgailestauja, – burbtelėjo. – Aš taip pat.

O
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1971 m. gegužė

Kai paskutinę konferencijos dieną, sukaitęs ir pribaigtas ame-
rikiečių, įgrisusių iki gyvo kaulo, jis grįžo į koledžą, budėtojo 
kambarėlyje jo laukė dėžės. Penkios didžiulės medinės dėžės, 
apklijuotos ryškiais tarptautinės siuntos lipdukais.

– Kas čia? – Rodžeris žongliravo važtaraščiu, kurį jam įteikė 
siuntinį pristatęs vyras, o kita ranka rausėsi kišenėje arbatpinigių.

– Kad nežinau, – suplukęs, kol suvaikščiojo per kiemą iki 
budėtojo kambarėlio, niūra ant viršaus trinktelėjo paskutinę 
dėžę. – Visos jūsų, bičiuli.

Rodžeris stumtelėjo viršutinę. Jei joje ne knygos, tada švinas. 
Stumtelėjus išlindo voko, lipniąja juostele tvirtai priklijuoto prie ki-
tos dėžės, kraštas. Jis atsargiai vargais negalais jį ištraukė ir atplėšė.

Kartą minėjai, esą tavo tėvas sakęs, kad kiekvienam žmogui 
reikia istorijos, – perskaitė. – Čia manoji. Ar pasaugosi kartu su 
savąja? Laiške nebuvo nei kreipinio, nei baigiamojo žodžio, tik 
įžūliai suraityta vienintelė ryški raidė B.

Kiek paspoksojęs į laišką, jį sulankstė ir įsidėjo į marškinių 
kišenę. Atsargiai pritūpė, griebė viršutinę dėžę ir pakėlė. Dievu-
lėli, tikriausiai sveria ne mažiau kaip šešiasdešimt svarų!

Rodžeris, pilamas prakaito, numetė dėžę ant svetainės grindų 
ir, nupėdinęs į ankštą miegamąjį, ėmė kuistis komodos stalčiuje. 
Užgriebęs atsuktuvą ir butelį alaus, grįžo galynėtis su dėže. Mė-
gino užgniaužti kylantį jaudulį, bet neįstengė. Ar pasaugosi kartu 
su savąja? Ar mergina siųstų pusę savo turto vaikinui, su kuriuo 
ketina nutraukti ryšius?

– Istorija? – sumurmėjo. – Viskas supakuota taip, lyg būtų 
muziejinė vertybė.

Dėžėje buvo kita dėžė, o tarp jų – minkštų medžio drožlių 
sluoksnis. Atvėręs antrąją, Rodžeris rado daugybę slėpiningų pa-
ketėlių, suvyniotų į laikraščius, ir mažesnių dėželių.

Jis išėmė tvirtą batų dėžutę ir dirstelėjo vidun. Nuotraukos, 
senos, dantytais krašteliais, ir naujos, blizgios, spalvotos. Kyštelėjo 
didelio studijoje daryto portreto kraštas, ir Rodžeris jį ištraukė.
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Klerė Randal, tokia, kokią jis matė paskutinį kartą: šiltos, jau-
dinančios gintarinės akys žvelgia iš po susitaršiusių rudų šilkinių 
garbanų, putlias, švelnias lūpas išlenkęs šypsnys. Jis įgrūdo nuo-
trauką atgal į dėžę, jausdamasis it koks žudikas.

Tarp laikraštinio popieriaus tūnojo Skudurinė Onutė – koks 
taiklus vardas. Išdažytas veidelis visai išblukęs, ryškios tik akys, 
kurias atstoja batų sagutės. Žvilgsnis ir sutrikęs, ir viliojantis. Su-
knelė sudriskusi, bet kruopščiai užlopyta, minkštas medžiaginis 
kūnelis, nors ir dėmėtas, bet šiaip švarus.

Kitame pakete Rodžeris rado apibrizgusią Peliuko Mikio 
draugės Minės kepuraitę su rausvu kaspinėliu, vis dar styrančią 
tarp pasipūtusių ausų. Pigią muzikinę dėžutę, kuri atidarius už-
grojo melodiją „Virš vaivorykštės“. Minkštą šuniuką, lopais nu-
sišėrusiu sintetiniu kailiu. Nuskalbtą vyriško M dydžio raudoną 
medvilninį nertinį. Gal nertinis Brianai ir tiko, bet, suprato Ro-
džeris, kitados jis buvo Frenko. Nuplyšusį dygsniuotą kaštoninės 
spalvos šilko chalatą. Jis nesąmoningai prispaudė jį prie nosies. 
Klerės. Užuodus silpną muskuso ir žolynų kvapą, ji gyvai šmėkš-
telėjo jam prieš akis. Rodžeris sukrėstas numetė drabužį.

Po niekniekiais ir smulkmenomis slėpėsi didesnis lobis. Dėžė 
buvo sunki dėl trijų nemažų plokščių dėžių, surikiuotų dugne. 
Kiekvienoje – po sidabrinį pietų servizą, rūpestingai įvyniotą į 
pilką audinį, kad indai nepajuostų. Visose buvo mašinėle spaus-
dinta metrika apie tų sidabrinių indų kilmę ir istoriją.

Prancūziškas paauksuoto sidabro servizas su pynių krašte-
liais, gamintojas DG. Įsigytas Viljamo S. Randalo 1842 metais. 
Jurgio III laikų senojo angliško stiliaus servizas, gautas eskvairo 
Edvardo K. Randalo 1776 metais. Čarlzo Boitono kriauklės sti-
liaus sidabras, 1903-iaisiais pirktas Kventino Lamberto Bošampo 
ir padovanotas Franklinui ir Klerei Bošamp sutuoktuvių proga. 
Šeimos sidabras.

Vis labiau glumdamas, Rodžeris kiekvieną indą atsargiai ri-
kiavo šalimais ant grindų, dėliojo meno dirbinius ir namų apy-
vokos daiktus, kurie priminė Brianos Randal istoriją. Istorija. 
Viešpatie, ir kodėl ji tuos daiktus taip pavadino?
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Kai jį nusmelkė kita mintis, pasijuto ne tik sumišęs, bet ir 
sunerimęs. Jis čiupo dėžės dangtį ir patikrino adresą. Oksfordas. 
Taip, ji viską atsiuntė čia. Bet kodėl čia, jei žinojo arba numa-
nė, kad jis visą vasarą praleis Škotijoje? Taip ir būtų buvę, jei ne 
konferencija, surengta paskutinę minutę, o apie ją Brianai jis nė 
neužsiminė.

Kampe buvo įsprausta papuošalų dėžutė. Nedidelė, bet svar-
bi. Joje keli žiedai, segės, auskarai. Dūminio kvarco segė, jo dova-
nota per Brianos gimtadienį. Vėriniai ir grandinėlės. Bet dviejų 
puošmenų jis pasigedo.

Savo dovanotos sidabrinės apyrankės ir jos senelės perlų.
– Jėzau Kristau.
Norėdamas įsitikinti, jis vėl dirstelėjo vidun, laukan išvertė 

žibančius niekučius ir paskleidė ant lovatiesės. Perlų nėra. Nė 
ženklo barokinių škotiškų perlų vėrinio su senoviniais auksinių 
karoliukų intarpais.

Juk negalėtų segėti jo, tik ne per konferenciją Šri Lankoje. 
Tie perlai jai ne papuošalas, o relikvija. Jais dabindavosi retai. Jie 
buvo jos saitas, ryšys su...

– Tu to nepadarei, – garsiai ištarė jis. – Dieve, kaip tu drįsai!
Jis numetė papuošalų dėžutę ant lovos ir nubildėjo laiptais į 

telefonų kambarį.
Laukė visą amžinybę, kol pasigirdo tarptautinės operatorės 

balsas, paskui ilgokai klausėsi linijoje neaiškiai pypsint ir zvim-
biant, kol galų gale išgirdo trakštelint, atsiradus ryšiui, ir tylų te-
lefono signalą. Vienas skambutis, du, paskui ragelyje spragtelėjo, 
ir jam suspurdėjo širdis. Ji namie!

Atsiprašome, – tarė malonus, bejausmis moters balsas, – nu-
meris išjungtas arba nebenaudojamas.

O
Po perkūnais, ji negalėjo! O gal galėjo? Taip, ji galėjo, nu-

trūktgalvė kvaiša! Velniai griebtų, kur ji?
Niršdamas jis neramiai barbeno pirštais į šlaunį, traškant ir 

ūžiant transatlantinei telefono linijai, kol ta susijungė. Tada jam 
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teko ištverti nepaliaujamus ligoninės komutatoriaus trukdžius ir 
administratorių kvailumą. Galop ausyje išgirdo pažįstamą sodrų, 
skambų balsą:

– Džozefas Eibernatis.
– Daktare Eibernati? Čia Rodžeris Veikfildas. Ar žinot, kur 

Briana? – be jokių įžangų paklausė jis.
– Ji su tavim. Negi ne? – žemas balsas kiek paaukštėjo iš 

nuostabos.
Rodžerį nusmelkė šaltukas, jis stipriau suspaudė ragelį, lyg iš 

jo galėtų išmygti norimą atsakymą.
– Ji ne su manim, – kuo ramiau išstenėjo Rodžeris. – Žadėjo 

atvažiuoti rudenį, gavusi universiteto diplomą ir grįžusi iš kaž-
kokios konferencijos.

– Negali būti. Balandį ji baigė rašyti kursinį darbą – ta proga 
nusivedžiau ją pavakarieniauti. Sakė nelauksianti, kol bus įteikti 
diplomai, nes iškeliaujanti į Škotiją. Leisk pagalvoti... taip, mano 
sūnus Lenis nuvežė ją į oro uostą... kada? Aha, antradienį... 27 
dieną. Nori pasakyti, kad ji nepasirodė? – daktaras Eibernatis 
taip susijaudino, kad jo balsas paaukštėjo.

– Nežinau, ar ji čia atkako. – Laisva Rodžerio ranka buvo 
sugniaužta į kumštį. – Ji man nepranešė, kad atskrenda, – jis 
prisivertė giliai įkvėpti. – Ar žinot, kur ji išskrido? Į Londoną? 
Edinburgą?

Gal Briana norėjo jį nustebinti netikėtai pasirodydama. Taip, 
būtų nustebęs, bet abejojo, ar to ji siekė.

Mintyse prašmėžavo vaizdai: pagrobimas, užpuolimas, 
sprogsta Airijos Respublikos kariuomenės mesta bomba. Vieni-
šai merginai didžiuliame mieste gali nutikti kas tik nori – ir jai 
tikrai kas nors nutiko, daužėsi jam širdis. Kad ją kur, tą patrakėlę!

– Į Invernesą, – sududeno Eibernačio balsas jam į ausį. – Iš 
Bostono išskrido į Edinburgą, tada traukiniu žadėjo vykti į In-
vernesą.

– O Dieve!
Tai buvo ir nevilties šūksnis, ir malda. Jeigu ji išskrido iš Bos-

tono antradienį, tikriausiai nusigavo į Invernesą ketvirtadienį. 
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Penktadienis buvo balandžio trisdešimtoji – Belteino, protėvių 
laužų šventės, išvakarės, kai senosios Škotijos kalvų viršūnės 
užsiliepsnoja apsivalymo ir vaisingumo ugnimi. Kai turbūt pla-
čiausiai atsiveria fėjų kalvos – Kraig na Duno – angos.

Jo ausyse atkakliai skambėjo reiklus Eibernačio balsas. Ro-
džeris šiaip taip susiėmė.

– Ne, – suvapėjo jis. – Ne, jos čia nėra. Aš vis dar Oksforde. 
Nieko nė nenutuokiau.

Tarp jų virpėjo tuštuma, tyla prisipildė didžiulės baimės. Jis 
turėjo paklausti. Dar kartą įkvėpė – rodės, kiekvienam įkvėpiui 
reikėjo sąmoningų pastangų, kita ranka sugniaužė ragelį, sustin-
gusį ir prakaituotą anos delną šluostydamasis į kelnių klešnę.

– Daktare Eibernati, – atsargiai pratarė, – ar įmanoma, kad 
Briana būtų iškeliavusi paskui motiną, pas Klerę. Sakykit, ar ži-
not, kur ji?

Šįkart tyla buvo kupina atsargumo.
– Ak... ne, – balsas buvo neskubrus ir budrus. Daktaras kal-

bėjo nenoromis: – Deja, ne. Ne visai.
Ne visai. Puikiai išsisukta. Rodžeris pasitrynė veidą, delnais 

juto šiurkščius šerius.
– Leiskit man paklausti vieno dalyko, – atsargiai tarė Rodže-

ris. – Ar ką nors žinote apie Džeimį Freizerį?
Linijoje stojo mirtina tyla. Paskui jis išgirdo sunkų atodūsį.
– Švenčiausiasis Jėzau Kristau, – pasakė daktaras Eibernatis. – 

Ji tai padarė.

O
O tu taip nepasielgtum? – paklausė Džo Eibernatis, baigiantis 

gana ilgam jųdviejų pokalbiui.
Tas klausimas ir sukosi jo galvoj, kai važiavo į šiaurę, beveik 

nepastebėdamas pro šalį lekiančių kelio ženklų, vos įžiūrimų 
per lietų.

O tu taip nepasielgtum?
– Ir aš būčiau taip pasielgęs, – tarė daktaras Eibernatis. – Ko 

imtumeis, jei staiga paaiškėtų, kas tikrasis tavo tėvas, kad iki šiol 
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jo nesi matęs? Jeigu sužinotum, kur jis, ar nenorėtum su juo su-
sitikti ir pagaliau išsiaiškinti, kas jis iš tikrųjų? Man būtų smalsu.

– Jūs nesuprantat, – neatlyžo Rodžeris, iš nusivylimo ranka 
trindamasis kaktą. – Čia ne tas atvejis, kai esi įvaikintas ir, su-
žinojęs tikrojo savo tėvo vardą, išdygsti ant jo namų slenksčio.

– O man atrodo, kad kaip tik toks, – Eibernačio balsas buvo 
šaltas. – Bri buvo įvaikinta. Tikriausiai ji būtų iškeliavusi anks-
čiau, bet manė, kad taip būtų išdavusi Frenką.

Rodžeris papurtė galvą, nors daktaras Eibernatis jo ir ne-
matė.

– Čia svarbu ne tai, kad ji ryžosi išdygti ant tėvo durų 
slenksčio, o tai, kaip Briana pas jį iškeliavo... Klausykit, ar Kle-
rė jums sakė...

– Taip, – nutraukė jį sutrikęs Eibernatis. – Taip, ji sakė, kad 
čia ne tas pat, kaip žengti pro sukamąsias duris.

– Per švelniai pasakyta.
Vien nuo minties apie akmenų, stūksančių ant Kraig na 

Duno, ratą Rodžerį nupurtė šiurpas.
– Per švelniai pasakyta? O tu žinai, į ką tai panašu? – iš smal-

sumo tolimas balsas sustiprėjo.
– Taip, po galais, žinau! – Rodžeris pratisai, giliai įkvėpė. – 

Atleiskit. Tai ne... Negaliu to paaiškinti ir nemanau, kad kas nors 
įstengtų. Tie akmenys... juos girdi anaiptol ne visi. Bet Klerė juos 
girdėjo. Ir Bri girdi, aš... taip pat. Mums...

Klerė pranėrė pro Kraig na Duno akmenis prieš pustrečių 
metų per pagonišką ugnies šventę Samheiną, lapkričio pirmąją. 
Rodžeris suvirpėjo, bet ne nuo šalčio. Vos tai prisiminus, jam 
pašiurpdavo gyvaplaukiai ant sprando.

– Ne visi gali pereiti Kraig na Duno akmenis... o tu gali? – Ei-
bernačio balsas buvo kupinas smalsumo, tarsi truputį pavydėtų.

– Nežinau, – Rodžeris persibraukė plaukus. Jo akys degė, lyg 
visą naktį būtų nemiegojęs. – Gal. Dalykas tas... – jis kalbėjo 
lėtai, stengdamasis tvardyti balsą ir užgniaužti baimę. – Dalykas 
tas, kad net jeigu Briana peržengė akmenis, neįmanoma pasaky-
ti, kur atsidūrė.
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– Suprantu, – sodrus amerikiečio balsas buvo liūdnas, priblė-
sęs. – Ir tu nieko nežinai apie Klerę? Ir ar jai pavyko?

Rodžeris pakratė galvą. Jis taip aiškiai regėjo Džo Eibernatį, 
kad ir vėl pamiršo – daktaras jo nemato. Daktaras Eibernatis 
buvo vidutinio sudėjimo kresnas juodaodis, pasibalnojęs akinius 
auksiniais rėmeliais, toks valdingas, kad būdamas šalia kiekvie-
nam įkvėpdavo pasitikėjimo savim ir nuramindavo. Rodžeris 
nustebo, kad jis šitaip veikia net telefono linijomis, ir buvo jam 
labai dėkingas.

– Nežinau ničnieko, – garsiai tarė. Tegu taip ir lieka. Telefonu 
jis neketino atvirauti apie viską su veik nepažįstamu žmogumi. – 
Ji – moteris; niekam neįdomu, ką veikia viena ar kita moteris, 
nebent joms nutinka kas negirdėta neregėta: jos sudeginamos 
ant laužo kaip raganos, pakariamos už žmogžudystę. Arba nu-
žudomos.

– Cha cha, – nelinksmai nusijuokė Eibernatis. – Vis dėlto jai 
pasisekė. Pereiti akmenis ir grįžti atgal.

– Taip, – mėgino tuo guostis Rodžeris, bet į sąmonę veržėsi 
mintys apie daugybę galimų nesėkmių. – Deja, mes nežinom, ar 
Briana atsidūrė praeityje tame pačiame laike, ar nusikėlė toliau. 
Net jei nežuvo garmėdama per akmenis, ar pateko į reikiamą lai-
ką... Ar nutuokiate, koks pavojingas buvo aštuonioliktas amžius?

– Ne, – sausai atsakė Eibernatis. – Tačiau spėju, kad tu žinai. 
Ir Klerė, regis, puikiai tenai tvarkėsi?

– Ji nežuvo, – pripažino Rodžeris. – Bet vis tiek prasta re-
klama renkantis, kur atostogauti. „Jei tave lydės sėkmė, grįši gy-
vas.“ – Bent pirmąjį kartą grįžo.

Tai išgirdęs, Eibernatis nusijuokė, nors balse buvo justi ner-
vingi pustoniai. Tada sukosėjo ir atsikrenkštė.

– Na, gerai. Svarbiausia, kad Bri kur nors nukeliavo. Ir tik-
riausiai esi teisus, kur ji išsiruošė. Noriu pasakyti, kad ir aš, pa-
kliuvęs į tokią padėtį, taip elgčiausi. O tu?

O tu taip nesielgtum? Jis pasuko į kairę ir prasilenkė su sunk-
vežimiu, plieskiančiu priekiniais žibintais ir sunkiai besibrau-
nančiu per kylantį rūką.
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Ir aš taip elgčiausi, – ausyse skambėjo ryžtingas Eibernačio 
balsas.

INVERNESAS, 30, rodė ženklas, ir staiga, suktelėjęs savo 
morisą dešinėn, jis nuslydo šlapia kelio danga. Gudronuotą 
plentą čaižė smarkus lietus, virš kelkraštyje želiančios žolės drai-
kėsi migla.

O tu taip nesielgtum? Jis palietė marškinių kišenę, kur prie 
širdies glaudėsi kieta stačiakampė Brianos nuotrauka. Jo pirštai 
paglostė mažą apskritą motinos medalioną, pasiimtą paskutinę 
akimirką, kad neštų laimę.

– Taip, gal ir aš būčiau iškeliavęs, – sumurmėjo ir prisimerkęs 
spoksojo per lietų, merkiantį priekinį stiklą. – Bet būčiau tau 
pasakęs, ką ketinu daryti. Dėl Dievo meilės, moterie, kodėl man 
nepasakei?



31
Sugrįžimas į Invernesą

P r i e š k a m b a ry j e  k a b o j o  baldų blizgiklio, grindų vaško 
ir oro gaiviklio garų debesys. Tačiau net šie nosį erzinantys ga-
rai, liudijantys, kokia Fiona stropi namų šeimininkė, nenustelbė 
gardžių kvapų, atsklindančių iš virtuvės.

– Kankinkis, Tomai Vulfai*, – giliai įkvėpdamas sumurmėjo 
Rodžeris ir padėjo krepšį prieškambaryje.

Nors senasis pastoriaus namas dabar tvarkomas visai kitaip, 
nes paverstas viešbutuku, siūlančiu pusryčius, jame tvyro ta pati 
nuotaika.

Džiaugsmingai sutiktas Fionos (ir kiek santūriau Ernio), jis 
įsikūrė senajame savo kambaryje viršuje ir iškart ėmėsi seklio 
darbo. Ne itin buvo sunku; prašalaičiai ir atvykėliai Aukštumo-
se neišvengdavo smalsių žvilgsnių, o šešių pėdų ūgio moteris 
raudonais plaukais, siekiančiais juosmenį, tikrai nebūtų buvusi 
nepastebėta.

Ji atvyko iš Edinburgo į Invernesą. Jis žinojo tik tiek, nes 
žmonės ją matė stotyje. Ir dar žinojo, kad aukšta raudonplaukė 
išsinuomojo automobilį ir paprašė vairuotojo nuvežti į užmiestį. 
Vairuotojas visai nenumanė, kur jie nusigavo, nes toji mergina 
staiga tarė: „Štai ta vieta, prašyčiau mane čia išleisti.“

„Ji sakė susitiksianti su draugais, ir jie pėsčiomis esą leisis į 
žygį per viržynus, – gūžtelėjo pečiais vairuotojas. – Nešėsi kelio-
ninį krepšį, buvo tinkamai apsirengusi. Vaikščioti po viržynus 
diena buvo bjauri, lietinga, bet juk pats žinot, kokie pakvaišėliai 
amerikiečių turistai.“

 * Tom Wolfe (g. 1931) – amerikiečių žurnalistas ir rašytojas. (Čia ir toliau – vertėjos 
pastabos.)
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Taip, jis puikiausiai žino, kokia pamišėlė toji mergina. Jos 
kvailas atkaklumas ir velnioniškas užsispyrimas gyvas vargas. 
Jeigu jau nusprendė turinti tai padaryti, kodėl, po perkūnais, 
nepasakė jam? Nes nenorėjo, kad žinotum, drauguži, niūriai pa-
manė jis. Ir stūmė šalin klausimą, o kodėl nenorėjo?

Tiek jam ir pavyko sužinoti, o sekti paskui ją galėjo toliau 
vieninteliu keliu.

Klerė spėjo: kad ir koks tas kelias buvo, jis plačiausiai atsive-
ria per protėvių saulės ir ugnies šventes. Ir, regis, jos prielaidos 
pasitvirtino. Pirmąkart ji prasmuko pro akmenis per Belteiną, 
gegužės pirmąją, antrą sykį – per Samheiną, lapkričio pirmąją. 
Briana žengė motinos pėdomis ir tai padarė per Belteiną.

Jis nelauks lapkričio. Vienas Dievas težino, kas gali jai nutikti 
per penkis mėnesius! Belteinas ir Samheinas – ugnies šventės, o 
tarp jų – saulės šventė.

Ši šventė – vidurvasario išvakarės, vasaros saulėgrįža. Bir-
želio 20-ąją, po keturių savaičių. Dingtelėjus, kad vis tiek reikės 
laukti, sugriežė dantimis – jis pasiruošęs keliauti, ir velniop visus 
pavojus. Bet jei stačia galva pultų paskui ją ir žūtų, nepadėtų 
Brianai. Jis neturėjo nepagrįstų vilčių, ką slepia akmenų ratas, 
juk pats matė ir girdėjo.

Rodžeris patyliukais pagal išgales ėmė ruoštis kelionei. Va-
karais, kai nuo upės atsklęsdavo rūkas, stengdavosi prasiblaškyti: 
žaisdavo šaškėmis su Fiona, traukdavo į alinę su Erbiu. O liū-
dniausiu atveju rausdavosi po daugybę dėžių, vis dar užgriozdu-
sių seną garažą.

Garažas jį veikė kaip nelemtas stebuklas: dėžės, atrodė, dau-
ginosi kaip penki kepaliukai duonos ir dvi žuvys. Kaskart, kai jis 
atverdavo garažo duris, jam dingodavosi, kad tų dėžių vis dau-
giau. Greičiau jį patį išneš kojomis į priekį, negu baigs tvarkyti 
velionio tėvo daiktus, raukėsi jis. Bet tas nuobodus darbas dabar 
buvo tarsi Dievo siųstas, jis ramino protą ir neleido laukimui jo 
sugniuždyti. Kelias naktis Rodžeris net išmiegojo.

O
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– Ant tavo stalo stovi nuotrauka, – Fiona nežiūrėjo į jį, nes 
stropiai kilnojo indus.

– Jų daug, – Rodžeris atsargiai gurkštelėjo arbatos, karštos ir 
gaivios, bet nedeginančios gerklės. Kaip ji moka tokią užpliky-
ti? – Gal kurios nori? Mielai atiduosiu kelias tavo senelės nuo-
traukas, bet vieną norėčiau pasilikti.

Kiek nustebusi Fiona pažvelgė į jį.
– Ak, senelės? Taip, mūsų dukrelė norės jas pamatyti. Bet aš 

turėjau galvoj tą didelę.
– Didelę?
Rodžeris mėgino atspėti, apie kurią nuotrauką ji šneka. 

Daugelis nespalvotos, paveiksluota senu pastoriaus fotoapara-
tu „Brownie“, bet buvo ir keletas didesnių kabinetinių: jo tėvų, 
pastoriaus senelės, vilkinčios juodu bombazino drabužiu ir pa-
nėšėjančios į pterodaktilį. Šios ponios nuotrauka daryta per jos 
šimtmetį. Fiona turbūt kalba ne apie šias nuotraukas.

– Jos, nužudžiusios savo vyrą ir iškeliavusios, – pro dantis 
iškošė Fiona.

– Tos, kuri... ak. – Rodžeris siurbtelėjo didelį gurkšnį arba-
tos. – Džilianos Edgars?

– Taip, – neatstojo Fiona. – Kodėl laikai jos nuotrauką?
Rodžeris pastatė puodelį ir neva atsainiai paėmė rytinį laik-

raštį, nes svarstė, ką atsakyti.
– Na... kažkas man ją davė.
– Kas?
Šiaip Fiona atkakli ir užsispyrusi, bet retai kada būna tokia 

tiesmuka. Ko ji taip nerimauja?
– Ponia Randal, daktarė Randal. O ką?
Fiona tylėjo kietai sučiaupusi lūpas.
Laikraštis jau nebedomino Rodžerio. Jis lėtai jį padėjo.
– Ar ją pažinojai? Džilianą Edgars?
Fiona tiesiai neatsakė, nusisukusi ėmė sklaistyti arbatinuko 

apdangalą.
– Tu buvai ant Kraig na Duno, prie stūksančių akmenų. 



D i a n a  G a b a l D o n20

Džoisė sakė, kad jos Albertas, ketvirtadienį važiuodamas į 
Dramnadrochitą, matė tave leidžiantis nuo kalvos.

– Taip, buvau. Bet juk anoks čia nusikaltimas, – jis mėgino 
šmaikštauti, bet Fionai ne juokai rūpėjo.

– Ten keista vieta, visų tų akmenų ratas. Tik nesakyk, kad 
buvai užkopęs pasigrožėti reginiu.

– Nė neketinu.
Jis atsisėdo ant kėdės, žiūrėdamas į Fioną. Garbanoti plau-

kai buvo susitaršę; kai nerimaudavo ir jaudindavosi, kaip dabar, 
šiaušdavo juos rankomis.

– Tu tikrai ją pažįsti, aš neklystu. Klerė pasakojo, kad buvai 
su ja susidūrusi, – smalsumo kibirkštėlė, žybtelėjusi paminėjus 
Džilianą Edgars, jau pleškėjo jaudulio liepsna.

– Iš kur galiu ją pažinoti? Ji juk mirusi, – Fiona, iškrapščiusi 
kiaušinio indelį, akis įsmeigė į išmestus lukštus. – Tiesa?

Rodžeris siektelėjo Fionos rankos ir ją suėmė.
– Ji mirusi?
– Taip mano visi. Policija nerado jokių jos pėdsakų, – žodį 

„policija“ ji ištarė su švelniu Aukštumų akcentu.
– Gal policija ne ten jos ieškojo?
Nukaitęs šviesus Fionos veidas išblyško kaip popierius. Ro-

džeris stipriau sugniaužė jai ranką, nors šioji ir nemėgino jos 
ištraukti. Ji žino, velniai rautų, žino! Tačiau ką?

– Klok, Fiona, – tarė jis. – Prašau papasakoti viską. Ką žinai 
apie Džilianą Edgars ir akmenis?

Ji atsitraukė nuo jo, bet nespruko, tik stovėjo pirštais vis su-
kiodama kiaušinio indelį, tarsi čia būtų mažytis smėlio laikrodis. 
Rodžeris pakilo, ir ji atšoko, baugščiai žvelgdama.

– Susitarkim, – jis stengėsi kalbėti ramiai, kad dar labiau jos 
neišgąsdintų. – Papasakok, ką žinai, o aš tau atskleisiu, kodėl 
daktarė Randal davė man tą nuotrauką ir kodėl buvau ant Kraig 
na Duno.

– Turiu pagalvoti. – Ji skubiai pasilenkė ir čiupo padėklą su 
nešvariais indais.
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Jam nespėjus ištarti nė žodžio ir sulaikyti Fionos, šioji jau 
buvo išmovusi su padėklu pro duris.

Jis pamažu vėl atsisėdo. Pusryčiai buvo labai gardūs – visi 
Fionos patiekalai skanūs, bet sunkiai virškinami, jie slūgso 
skrandyje tarsi maišas stiklo karoliukų.

Ir kam reikėjo taip nekantrauti, subarė save. Gal tik nusivil-
tų? Ir ką galėtų žinoti Fiona? Vos išgirdęs užuominą apie moterį, 
save vadinusią Džiliana, o vėliau Geilis, jis tuojau pat sukluso.

Rodžeris paėmė puodelį ir gurkštelėjo arbatos, nejausdamas 
jokio skonio. O kas būtų, jeigu jis pats laikytųsi pasiūlyto susi-
tarimo ir viską jai išklotų? Ne tik apie Klerę Randal ir Džilianą, 
bet ir apie save su Briana?

Mintis apie Bri buvo lyg į jo širdies duburį sviestas akmuo, 
nuo kurio į visas puses vilnijo raibuliai. Ji mirusi. Taip Fiona 
pasakė apie Džilianą. Bet ar tikrai?

Ji mirusi? – klausė savęs, o galvoje šmėkščiojo tos moters at-
vaizdas. Didžiulės žalios akys, šviesūs plaukai, besiplaikstantys 
karštame sausvėjyje. Nuotraukoje ji pasiruošusi sprukti pro laiko 
duris. Ne, tada ji dar nebuvo mirusi.

Nes Klerė su ja buvo susitikusi. O gal dar tik turėjo susitikti 
vėliau? Ji nemirė, bet ar apskritai mirusi? Dabar turėtų būti miru-
si, bet... velniop tas vingrybes! Jis negalėjo rišliai galvoti apie tai.

Rodžeris buvo taip sutrikęs, kad neįstengė nusėdėti, tad pa-
kilo ir nupėdino koridoriumi. Stabtelėjo virtuvės tarpdury. Fiona 
stovėjo prie plautuvės ir žvelgė pro langą. Išgirdusi Rodžerį, atsi-
gręžė rankoje gniauždama švarią šluostę.

Jos veidas buvo raudonas, bet ryžtingas.
– Neketinau, bet papasakosiu. Turiu.
Ji giliai įkvėpė ir kilstelėjo smakrą. Panėšėjo į pekinuką, pa-

siruošusį kautis su liūtu.
– Bri mama, ta miela daktarė Randal, klausinėjo manęs apie 

mano senelę. Žinojo, kad senelė buvo... šokėja.
– Šokėja? Ji šokdavo akmenų rate?
Rodžeris kiek nustebo. Kai juodu su Klere susitiko pirmą-

kart, ji apie tai užsiminė, bet jis nelabai patikėjo, kad orioji ponia 
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Greiham atlikdavo paslaptingas apeigas ant žalių kalvų auštant 
gegužės pirmajai.

Fiona lėčiausiai atsiduso.
– Taigi tu žinai. Taip ir maniau.
– Ne, nežinau. Nebent tiek, kiek papasakojo Klerė – daktarė 

Randal. Ji su savo vyru ankstų Belteino rytą matė moteris, šo-
kančias akmenų rate, o tarp jų – ir tavo senelę.

Fiona papurtė galvą.
– Ji ne tik buvo viena jų. Senelė buvo šauklė.
Rodžeris įslinko į virtuvę ir jai nesipriešinant iš jos rankos 

paėmė indų šluostę.
– Eime atsisėsti, – tarė, vesdamasis prie stalo. – Paaiškink, 

kas ta šauklė.
– Toji, kuri prišaukia saulę. – Ji klusniai atsisėdo.
Rodžeris suprato, kad Fiona nusprendė viską jam papasakoti.
– Saulės giesmė parašyta viena senųjų kalbų; keli žodžiai pa-

našūs į geilų, bet ne visi. Iš pradžių šokama akmenų rate, paskui 
šauklė sustoja ir atsigręžia į skilusį akmenį. Tiesą sakant, tai vei-
kiau primena ne dainavimą ir ne monotonišką murmesį, o dva-
sininko giedojimą bažnyčioje. Reikia pradėti tada, kai virš jūros 
pasirodo pirmoji šviesa, nes baigus giedoti saulės spindulys turi 
įspįsti pro įtrūkusio akmens plyšį.

– Ar prisimeni kokį tos giesmės žodį? – Rodžerio sieloje 
trumpam sukruto mokslininkas, smalsumas ėmė gožti sumišimą.

Fiona miglotai prisiminė senelę, bet tiesiai ir ryžtingai į jį 
pažvelgė, žvilgsnis staiga jam priminė ponią Greiham.

– Moku visus žodžius, – atsakė ji. – Dabar aš šauklė.
Rodžeris, susizgribęs, kad jam atvipo žandikaulis, susičiaupė. 

Fiona paėmė metalinę dėžutę su sausainiais ir trinktelėjo jam 
panosėj.

– Bet tau ne šito reikia, – atsainiai pasakė, – todėl tiems žo-
džiams negaišiu laiko. Tave domina ponia Edgars.

Fiona buvo susidūrusi su Džiliana Edgars; Džiliana buvo 
nauja šokėja. Ji kamantinėjo vyresnes moteris, nekantraudama 
išmokti kuo daugiau. Norėjo išmokti ir saulės giesmę, bet ši gies-
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mė buvo paslaptis; ją giedodavo tik šauklė ir jos įpėdinė. Kai 
kuriuos žodžius mokėjo ir kelios vyresnės moterys, jau seniai 
kasmet girdėdavusios ją giedant, bet ne visos. Ir ne visoms buvo 
atskleista paslaptis, kada reikia pradėti giesmę ir kiek ilgai ją gie-
doti, kad laikas sutaptų su patekančia saule.

Fiona nutilo, žvelgdama į sunertas savo rankas.
– Apeigas atlieka moterys, vien moterys. Vyrai jose nedaly-

vauja, mes jiems nieko apie jas nė nepasakojam. Niekada.
Rodžeris uždėjo plaštaką jai ant rankos.
– Tu tinkamai elgiesi man pasakodama, Fiona, – ištarė labai 

tyliai. – Klok viską iki galo, prašau. Man reikia žinoti.
Ji giliai su virpuliu įkvėpė, ištraukė ranką iš po jo plaštakos 

ir įsmeigė į jį akis.
– Ar žinai, kur ji išėjo? Briana?
– Regis, taip. Ji iškeliavo ten, kur ir Džiliana, ar ne?
Fiona neatsakė, bet nenusuko akių. Ūmai Rodžeriui pasi-

dingojo, kad aplinkybės keistai netikroviškos. Jis negali sėdėti 
čia, jaukioje, aptriušusioje vaikystės virtuvėje, siurbčioti arbatą iš 
puodelio su karalienės atvaizdu ir kalbėtis su Fiona apie šventus 
akmenis ir keliones laiku. Tik ne su Fiona, dėl Dievo meilės, ją 
domina tik Ernis ir ūkiniai jos virtuvės reikalai!

Arba jis taip iki šiol manė. Išgėręs arbatą iki dugno, padėjo 
puodelį ant stalo. Puodelis tyliai dunkstelėjo.

– Turiu keliauti paskui ją, Fiona, jei tik įmanoma. Ar aš galiu?
Ji baimingai krestelėjo galvą.
– Kad nė nenutuokiu. Kiek man žinoma, pereiti akmenis gali 

tik moterys. Gal tik jos geba keliauti laiku?
Rodžerio plaštaka sugniaužė druskinę. Šito jis ir bijojo, kaip 

ir daugelio kitų dalykų.
– Tai įmanoma išsiaiškinti vieninteliu būdu, – neva atsainiai 

tarė jis.
Jo pasąmonėje staiga iškilo didelis įtrūkęs akmuo, juodas 

kaip grėsmė švelniame auštančiame danguje.
– Turiu jos knygelę, – išpyškino Fiona.
– Kokią, kieno? Džilianos? Ji ką nors parašė?
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– Taip. Yra tokia vieta... – Fiona pašnairavo į jį ir apsilaižė 
lūpas. – Joje laikome savo daiktus. Ten ji padėjo tą knygą, o vė-
liau... ją pasiėmiau.

Turbūt tada, kai akmenų rate buvo rastas nužudytas Džilia-
nos vyras, dingtelėjo Rodžeriui.

– Suprantu, ją reikėjo atiduoti policijai, – toliau kalbėjo Fio-
na, – bet nenorėjau, kad knyga patektų policininkams į rankas, 
nors toptelėjo, kad gal ji susijusi su žmogžudyste. O jei ta kny-
ga – svarbus įkaltis, būčiau jos nebeatgavusi... – ji pakėlė akis į 
Rodžerį, maldaudama ją suprasti. – Tai jos knyga, jos rašysena. 
Ir jeigu Džiliana paliko ją toje vietoje...

– Tai paslaptis, – linktelėjo Rodžeris.
Fiona taip pat palinksėjo galvą ir giliai įkvėpė.
– Aš ją perskaičiau.
– Iš jos ir sužinojai, kur Džiliana iškeliavo, – sušnibždėjo Ro-

džeris.
Fiona virpėdama atsiduso ir blausiai šyptelėjo.
– Na, ta knyga tikrai nepadėtų policijai.
– O man padėtų?
– Tikiuosi, – tarė ji, nusigręžė į indaują, atitraukė stalčių ir iš 

jo paėmė knygelę, suvyniotą į žalią audinį.


