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PokaLbIS dėL daRbo

Džekas Torensas pagalvojo: Įkyrus diegelis.
Almenas buvo metro šešiasdešimt penkių centimetrų ūgio, 

o eidavo išdidžiai tipendamas, kaip, regis, sugeba vaikščioti tik-
tai mažiukai storuliai. Skyrimas jo plaukuose buvo labai tiesus, 
o tamsus kostiumas ramus, bet negrėsmingas. „Aš žmogus, į 
kurį galite kreiptis su savo problemomis“, bylojo kostiumas mo-
kiam klientui. Samdytam tarnui kalbėjo griežčiau: „Čia galėtų 
būti geriau, girdi.“

Į švarko atlapą buvo įkištas raudonas gvazdikas, galbūt tam, 
kad gatvėje Stiuarto Almeno niekas nepalaikytų vietinio laido-
tuvių biuro savininku.

Klausydamas Almeno kalbos, Džekas pats sau prisipažino, 
kad šiomis aplinkybėmis gal jam nebūtų patikęs joks žmogus, 
esantis kitoje stalo pusėje.

Almenas kažko paklausė, o Džekas nenugirdo. Blogai. Al-
menas buvo iš tų žmonių, kurie tokius suklydimas dedasi į at-
minties kartoteką, kad vėliau juos apsvarstytų.

– Ką sakėt?
– Klausiau, ar jūsų žmona gerai supranta, kokio darbo jūs 

čia imatės. Be abejo, dar yra ir sūnus, – jis dirstelėjo į pareiški-
mą, gulintį priešais jį, – Denielis. Ar ši mintis žmonos truputėlį 
nebaugina?
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– Vendė išskirtinė moteris.
– O jūsų sūnus taip pat išskirtinis?
Džekas nusišypsojo plačiu oficialaus mandagumo šypsniu.
– Norėtume šitaip galvoti. Kaip penkiametis, jis labai pasi-

tikintis savimi.
Jokio atsakomojo Almeno šypsnio. Jis įkišo Džeko pareiš-

kimą atgal į aplanką. Aplankas nukeliavo į stalčių. Stalo viršus 
dabar buvo visai tuščias, tik spaustukas rašalui sugerti, telefo-
nas, stalinė lempa ir dviejų skyrių dėželė smulkmenoms. Bet ir 
jos abi pusės buvo tuščios.

Almenas atsistojo ir nuėjo prie kartotekų spintelės kampe.
– Ateikit šiapus stalo, pone Torensai. Mes žvilgtelėsim į 

aukštų planus.
Jis atnešė penkis didelius lapus ir padėjo juos ant blizgan-

čios riešutmedžio stalo plokštės. Džekas atsistojo Almenui prie 
peties, jausdamas stiprų jo odekolono kvapą. Visi mano vyrai 
vartoja odekoloną „English Leather“ arba nieko, dingtelėjo jam 
visai be jokios priežasties ir teko prikąsti liežuvį, kad nenusi-
žvengtų. Kitapus sienos buvo girdėti neryškūs „Panoramos“ 
viešbučio virtuvės garsai, slopstantys po pietų.

– Viršutinis aukštas, – energingai prabilo Almenas, – palė-
pė. Dabar ten absoliučiai nieko nėra, išskyrus smulkų šlamštą. 
„Panorama“ po Antrojo pasaulinio karo keletą kartų keitė šei-
mininkus, ir atrodo, kad kiekvienas naujas valdytojas grūdo į 
palėpę visa, kas jam nereikalinga. Norim, kad ten būtų paspęsta 
žiurkėms spąstų ir pridėliota užnuodyto masalo. Kelios ketvir-
tojo aukšto kambarinės sakė girdėjusios ten kažką krebždant. 
Netikiu tuo nė per nago juodymą, tačiau negali būti jokios ga-
limybės, kad bent viena vienintelė žiurkė gyventų „Panoramos“ 
viešbutyje.

Džekas, kuris įtarė, kad kiekviename pasaulio viešbutyje 
buvo viena ar dvi žiurkės, prikando liežuvį.

– Žinoma, jūs nieku būdu neleisit savo sūnaus į palėpę.
– Ne, – atsakė Džekas ir vėl blykstelėjo savo plačiu oficialaus 

mandagumo šypsniu. Žeminanti būklė. Ar šitas įkyrus diegelis 
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iš tikrųjų mano, kad Džekas leistų savo sūnui valiūkauti pa-
lėpėje, kur paspęsta žiurkėms spąstų, pilna senų baldų ir dar 
dievai žino ko?

Almenas patraukė į šalį palėpės planą ir pakišo į krūvos apačią.
– „Panoramoje“ yra šimtas dešimt numerių svečiams, – dės-

tė jis mokslininko tonu. – Trisdešimt jų, visi kelių kambarių 
numeriai, štai čia, trečiame aukšte. Dešimt (tarp jų ir Preziden-
to liuksas) vakariniame sparne, dešimt – centre ir dar dešimt 
rytiniame sparne. Iš visų atsiveria didingi reginiai.

Gal bent apsieitum be šitų komivojažieriaus plepalų?
Tačiau nieko nepasakė. Jam reikėjo šitos tarnybos. Almenas 

pakišo trečiąjį aukštą krūvos apačion ir jie ėmėsi antrojo.
– Keturiasdešimt kambarių, – kalbėjo Almenas. – Trisdešimt 

dviviečių ir dešimt vienviečių. O pirmame aukšte po dvidešimt 
vienokių ir kitokių. Be to, trys baltinių sandėliukai kiekviename 
aukšte, o pačiame rytiniame gale, trečiam viešbučio aukšte, ir 
pačiame vakariniame gale, antrame aukšte, – po sandėlį. Yra 
klausimų?

Džekas papurtė galvą. Almenas nuėmė nuo stalo trečią ir 
antrą aukštus.

– Toliau. Pirmas aukštas. Centre – registracijos pultas. Už 
jo – tarnybinės patalpos. Pirmame aukšte nuo registracijos pul-
to dvidešimt penki metrai į vieną ir tiek pat į kitą pusę – vesti-
biulis. Čia, vakarų sparne, „Panoramos“ valgomasis ir Kolorado 
baras. Pobūvių salės – rytų sparne. Yra klausimų?

– Tik dėl rūsio, – pasakė Džekas. – Žiemos prižiūrėtojui tai 
pati svarbiausia dalis. Kitaip tariant, veiklos vieta.

– Visa tai jums parodys Votsonas. Rūsio planas – katilinėje, 
ant sienos, – jis įspūdingai susiraukė, gal norėdamas parodyti, 
kad valdytojas nekvaršina sau galvos tokiais niekingais „Pano-
ramos“ veiklos aspektais kaip katilinė ir vandentiekis. – Gal ne-
blogai būtų ir ten, apačioje, paspęsti keletą spąstų. Minutėlę...

Jis brūkštelėjo keletą žodžių bloknote, kurį išsitraukė iš vi-
dinės švarko kišenės (kiekvieno puslapio viršuje didelėmis juo-
domis raidėmis buvo užrašyta Nuo Stiuarto Almeno rašomojo 
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stalo), išplėšė vieną lapelį ir įmetę į šiukšlių dėžę. Lapelis nu-
skriejo žemyn ir, nutūpęs tenai, atrodė labai vienišas. Blokno-
tas vėl dingo Almeno švarko kišenėje, lyg tai būtų buvęs koks 
burtininko pokštas. Dabar tu jį matai, mažuli Džekai, o dabar 
vėl nebematai. Šitas vyrukas šio to vertas.

Jie grįžo į savo pirmykštes vietas – Almenas už rašomojo 
stalo, o Džekas – priešais jį, klausėjas ir klausiamasis, prašyto-
jas ir nenorus patronas. Almenas uždėjo savo dailias nedideles 
rankutes ant biuvaro ir pažiūrėjo Džekui tiesiai į veidą – plin-
kantis žmogelis banko tarnautojo eilute ir ramiu pilku kakla-
raiščiu. Gėlei jo švarko atlape atsvarą sudarė mažas ženklelis 
kitame atlape. Jame miniatiūrinėmis aukso raidelėmis buvo 
užrašyta „Personalas“.

– Pone Torensai, būsiu su jumis visiškai atviras. Elbertas Šo-
klis labai įtakingas žmogus, jo indėlis į „Panoramos“ viešbutį di-
džiulis, o „Panorama“ šį sezoną per visą savo istoriją pirmą sykį 
davė pelno. Be to, ponas Šoklis posėdžiauja Direktorių taryboje, 
bet apie viešbučius ne kažin ką teišmano ir pats tą pripažįsta 
nesigindamas. Tačiau dėl prižiūrėtojo aiškiai pasakė, ko norįs. 
O nori jis, kad pasamdytas būtumėt jūs. Aš tą ir padarysiu. Bet 
jeigu man būtų leista laisvai pasirinkti, jūsų aš neimčiau.

Džekas gniaužė suprakaitavusius kumščius. Įžūlus diegelis, 
įžūlus...

– Nemanau, pone Torensai, kad jus domina mano nuomonė. 
Man tai nerūpi. Be jokios abejonės, jūsų jausmai man nenule-
mia mano įsitikinimo, kad jūs šiai tarnybai netinkate. Per sezo-
ną, kuris trunka nuo gegužės penkioliktos iki rugsėjo trisdešim-
tos dienos, „Panorama“ samdo šimtą dešimt žmonių, po žmogų 
kiekvienam viešbučio kambariui. Nemanau, kad daugeliui jų aš 
patinku, ir įtariu, kad kai kurie mane laiko nemažu šunsnukiu. 
Gal jie ir neklysta dėl mano charakterio. Turiu būti nemažas 
šunsnukis, kad galėčiau deramai tvarkyti šitą viešbutį.

Jis žvilgtelėjo į Džeką laukdamas komentarų, o Džekas vėl 
blykstelėjo savo oficialaus mandagumo šypsniu plačiai ir už-
gauliai iššiepdamas dantis.
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Almenas pasakė:
– „Panorama“ buvo statoma nuo 1907-ųjų iki 1909 metų. 

Artimiausias miestas – Saidvinderis – už šešiasdešimt keturių 
kilometrų. Jis pasiekiamas keliais, kurie uždaromi spalio gale ar 
lapkritį ligi balandžio. Viešbutį pastatė žmogus, pavarde Rober-
tas Taunlis Votsonas, dabartinio techniko senelis. Vanderbiltai 
yra čia gyvenę, ir Rokfeleriai, ir Astorai, ir Diuponai. Keturi 
prezidentai buvo apsistoję Prezidento liukse: Vilsonas, Hardin-
gas, Ruzveltas ir Niksonas.

– Hardingu ir Niksonu aš nesididžiuočiau, – sumurmėjo 
Džekas.

Almenas susiraukė, bet nieko nepaisydamas kalbėjo toliau:
– Ponui Votsonui pasidarė per sunku ir 1915 metais jis par-

davė viešbutį. Jis vėl buvo parduotas 1922, 1929 ir 1936 metais. 
Stovėjo tuščias iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, kol jį įsi-
gijo ir iš pagrindų atnaujino Horesas Derventas – milijonierius, 
išradėjas, pilotas, filmų prodiuseris ir antrepreneris.

– Esu girdėjęs tą pavardę.
– Taip. Atrodė, kad visa, ką jis paliesdavo, virsdavo auksu, 

išskyrus „Panoramą“. Jis sukišo daugiau kaip milijoną dolerių 
paversdamas aptriušusią senieną pavyzdingu viešbučiu. Ne kas 
kitas, o Derventas įruošė rokė aikštę, kuria, kaip mačiau, jūs 
gėrėjotės atvažiavęs.

– Rokė?
– Tai mūsų kroketo britiškas pirmtakas, pone Torensai. Kro-

ketas – suprastintas rokė. Kaip pasakoja legenda, Derventas iš-
mokęs šio žaidimo iš savo sekretoriaus ir tiesiog jį įsimylėjęs. 
Mūsų aikštelė gal pati puikiausia visoje Amerikoje.

– Neabejočiau, – rimtai pasakė Džekas.
Rokė aikštė, sodas su žvėrių pavidalais iškarpytomis gyva-

tvorėmis, kas dar? Už sandėlio žmogaus ūgio žaidimas „Dėdė 
Viglis“, kas dar?

Stiuartas Almenas jau ėmė Džekui labai įkyrėti, tačiau buvo 
matyti, kad jis dar nebaigė, dar ketino išdėstyti viską, pasakyti 
kiekvieną žodį.
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– Praradęs tris milijonus, Derventas pardavė viešbutį grupei 
Kalifornijos investitorių. Jiems taip pat nepasisekė su „Panora-
ma“. Nieko neišmanė apie viešbučius. 1970 metais ponas Šoklis 
ir jo bendrininkų grupė nusipirko viešbutį ir jo valdymą pati-
kėjo man. Mes taip pat keletą metų neišbridom iš skolų, tačiau 
aš laimingas, kad dabartinių savininkų pasitikėjimas manimi 
niekada nesusvyravo. Pernai skolų nebeliko. O šiemet „Pano-
ramos“ sąskaitos buvo rašomos juodu rašalu gal pirmąsyk per 
septynis dešimtmečius.

Džekui pasirodė, kad šito bruzdaus žmogelio išdidumas pa-
tenkintas, ir tada kaip banga jį vėl užliejo pirmykštis pasidygė-
jimas.

Jis tarė:
– Nematau jokio ryšio tarp neabejotinai spalvingos „Pano-

ramos“ istorijos ir jūsų jausmo, pone Almenai, kad aš šiai tar-
nybai netinku.

– Viena priežasčių, kad „Panorama“ prarado tiek daug pini-
gų, – nuvertėjimas, kuris įvyksta kiekvieną žiemą. Tai sumažina 
pelną daug labiau, negu jūs, pone Torensai, galėtumėt patikėti. 
Žiemos čia neįsivaizduojamai atšiaurios. Kad su šita problema 
susidoročiau, įsteigiau visą etatą žiemos prižiūrėtojui, kuris kū-
rentų katilą ir paeiliui šildytų įvairias viešbučio pastato dalis. 
Taisytų gedimus, jeigu jų pasitaikytų, kad stichija neįsigalėtų. 
Tolydžio budėtų ir pastebėtų bet kokį nenumatytą atvejį. Pir-
mąją žiemą, užuot samdęs vieną žmogų, pasamdžiau visą šei-
mą. Įvyko tragedija. Baisi tragedija.

Almenas šaltai ir tiriamai pažvelgė į Džeką.
– Padariau klaidą. Atvirai pripažįstu. Žmogus buvo girtuoklis.
Džekas pajuto, kaip jam lūpas palengva iškreipia lėta karti 

šypsena – visiška priešybė visus dantis apnuoginančiam man-
dagiam šypsniui.

– Tikrai? Keista, kad Elas jums šito nepasakė. Aš mečiau 
gerti.

– Taip, ponas Šoklis sakė man, kad jūs nebegeriat. Pasakojo 
ir apie paskutinę jūsų tarnybą... paskutinę jums patikėtą vietą, 
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gal taip galėtume sakyti. Jūs dėstėt anglų kalbą parengiamojo-
je mokykloje Vermonte. Jūs praradot savitvardą, manau, nėra 
reikalo detalizuoti. Bet aš, tarp kitko, tikiu, kad Greidžio atvejis 
turi ryšį, štai kodėl mūsų pokalbyje aš iškėliau jūsų... ankstesnės 
biografijos faktus. 1970–71 metų žiemą, po to, kai mes suremon-
tavome „Panoramą“, tačiau dar prieš pirmąjį mūsų sezoną, aš 
pasamdžiau... tą nelaimėlį Delbertą Greidį. Jis atsikraustė į tuos 
kambarius, kuriuose gyvensit jūs su žmona ir sūnumi. Turėjo 
žmoną ir dvi dukras. Man buvo kilę abejonių, pirmiausia dėl 
žiemos sezono atšiaurumo ir dėl to, kad Greidžio šeima penkis 
ar šešis mėnesius turės gyventi atkirsta nuo išorinio pasaulio.

– Bet iš tikrųjų taip juk nėra. Egzistuoja telefonai ir tikriau-
siai radijo ryšys. Be to, Uolinių kalnų nacionalinis parkas pasie-
kiamas sraigtasparniu ir, be jokios abejonės, tokiame dideliame 
žemės plote jų turėtų būti keletas.

– Šito aš nežinau, – atsakė Almenas. – Viešbutis turi dvipusį 
radijo ryšį – jums parodys ponas Votsonas kartu su bangų il-
giais, kuriais galėtumėt susisiekti, jeigu jums prireiktų pagalbos. 
Telefono linijos nuo čia iki Saidvinderio dar tebėra antžeminės, 
ir beveik kiekvieną žiemą vienoj ar kitoj vietoj stulpai nuvirsta 
ir lieka gulėti kokias tris savaites ar net pusantro mėnesio. San-
dėlyje yra ir motorinės rogės.

– Vadinasi, vietovė nėra atkirsta.
Pono Almeno veidas atrodė skausmingas.
– Įsivaizduokit, kad jūsų sūnus ar žmona suklumpa ant laip-

tų ir prasiskelia galvą. Ar tada jums atrodys, kad vietovė nėra 
atkirsta nuo viso pasaulio?

Džekas suprato. Motorinės rogės, lekiančios visu greičiu, 
nugabens tave žemyn, į Saidvinderį, per pusantros valandos... 
galbūt. Sraigtasparnis iš Parko gelbėjimo stoties galėtų čia at-
vykti per tris valandas... ir tai optimaliom sąlygom. Per pūgą 
jis net negalėtų pakilti, ir tu neįstengtum visu greičiu važiuoti 
motorinėm rogėm, net jeigu išdrįstum sunkiai sužeistą žmogų 
gabenti esant temperatūrai, kuri gali būti nukritusi 25 laipsnius 
žemiau nulio, o gal net 45, jeigu dar pridėsi vėjo žvarbą.
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– Dėl Greidžio, – dėstė Almenas, – aš daug svarsčiau, kaip, 
atrodo, svarstė ir ponas Šoklis – dėl jūsų. Vienatvė jau pati sa-
vaime gali būti pražūtinga. Žmogui geriau, jeigu drauge su juo 
šeima. Jeigu būtų kokia bėda, galvojau aš, didžiausia tikimybė, 
kad tai bus kas nors ne taip svarbu kaip praskelta galva arba ne-
laimingas atsitikimas su kokiais nors elektros prietaisais, arba 
žemės drebėjimas. Rimtas susirgimas gripu, plaučių uždegimu, 
lūžusi ranka ar netgi apendicitas – visais šiais atvejais pakak-
tų laiko. Įtariu, kad tai, kas įvyko, buvo dėl pernelyg didelių 
atsargų pigaus viskio, kuriuo be mano žinios Greidis buvo ap-
sirūpinęs, ir tos keistos būklės, kurią seniau vadindavo lūšnos 
karštine. Ar esat girdėjęs tokį terminą?

Almenas globėjiškai šyptelėjo, pasiruošęs aiškinti, kai tik 
Džekas prisipažins nežinąs, o Džekas nudžiugo, galėdamas at-
sakyti greitai ir tiksliai:

– Tai žargono terminas, nusakantis klaustrofobinę reakciją, 
kuri atsiranda, kai žmonės ilgą laiką išbūna drauge izoliuoti. 
Klaustrofobijos pojūtis pasireiškia priešiškumu tiems, su kurias 
esi uždarytas. Kraštutiniais atvejais kyla haliucinacijos ir smur-
tas... įvykdomos žmogžudystės dėl tokių niekų kaip prisvilęs 
maistas ar susiginčijus, kieno eilė plauti indus.

Almenas atrodė gerokai suglumęs, o Džekui tai labai padėjo. 
Jis nutarė dar truputėlį spūstelėti Almeną, tačiau mintyse paža-
dėjo Vendei nebesikarščiuoti.

– Įtariu, kad čia jūs suklydote. Ar ką bloga joms padarė?
– Nužudė, pone Torensai, o paskui ir pats nusižudė. Kirviu 

užmušė mergytes, medžiokliniu šautuvu nušovė žmoną, o pas-
kui ir pats nusišovė.

Almenas skėstelėjo rankomis ir pasižiūrėjo į Džeką, neabe-
jodamas savo teisumu.

– Ar jis buvo baigęs vidurinę?
– Iš teisybės, ne, – šaltokai atsakė Almenas. – Aš maniau, 

kad, tarkim, skurdesnės vaizduotės individas bus atsparesnis 
atšiaurioms sąlygoms, vienatvei...
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– Čia buvo jūsų klaida, – pasakė Džekas. – Kvailas žmogus 
greičiau linkęs susirgti lūšnos karštine, lygiai kaip labiau linkęs 
ką nors nušauti lošiant kortomis ar be jokio pasiruošimo staiga 
imti ir ką nors apiplėšti. Jis ima nuobodžiauti. Kai pradeda snig-
ti, nebėra ką veikti, tik žiūrėti televizorių ar dėlioti pasiansą ir 
sukčiauti, kai negali surinkti vizų tūzų. Nebelieka ką veikti, tik 
kabinėtis prie žmonos, ėsti vaikus ir gerti. Darosi sunku miego-
ti, nes nieko nebegirdi. Todėl ir prisigeria, kad galėtų užmigti, ir 
nubunda pagiringas. Tampa irzlus. Galbūt telefonas sugenda, o 
televizijos anteną nuverčia vėjas, ir nieko nebelieka, ką galėtum 
veikti, tik galvoti ir sukčiauti dėstant pasiansą, ir darytis vis irz-
lesniam ir irzlesniam. Galų gale – pykšt, pykšt, pykšt.

– O labiau išsilavinęs žmogus, toks kaip jūs?
– Mudu su žmona mėgstam skaityti. Šiuo metu rašau pjesę. 

Jums tikriausiai sakė Elas Šoklis. Denis turi savo galvosūkių 
ir detektorinį radiją. Žadu išmokyti jį skaityti, be to, vaikščio-
ti sniegbačiais. Ir Vendė taip pat norėtų išmokti. O taip, mes 
turėsim ką veikti ir nekibsim vieni kitiems į plaukus, jeigu te-
levizorius ir suges, – jis stabtelėjo: – O Elas sakė jums teisybę, 
kai pasakojo, kad aš nebegeriu. Kadaise gėriau, ir tai jau darėsi 
visai rimta. Bet per pastaruosius keturiolika mėnesių išgeriu 
ne daugiau kaip stiklinę alaus. Neketinu atsigabenti čia alko-
holio. Nemanau, kad būtų kokia galimybė tai padaryti po to, 
kai ims snigti.

– Šiuo atžvilgiu jūs pasielgsit visai teisingai, – pagyrė Alme-
nas, – bet kol jūs visi trys būsite čia, aukštai, problemų poten-
cialas išaugs. Aš apie tai sakiau ponui Šokliui, ir jis man atsakė 
imąsis visos atsakomybės. Dabar aš jums tą pasakiau ir, matyt, 
jūs taip pat linkęs prisiimti atsakomybę...

– Taip.
– Gerai. Aš su tuo sutinku, nes pasirinkimo beveik neturiu. 

Tačiau man labiau patiktų čia turėti nevedusį koledžo studentą, 
pasiėmusį akademinių atostogų. Na, gal jūs ir susidorosit. Da-
bar aš perduosiu jus ponui Votsonui, kuris aprodys jums rūsį ir 
teritoriją. Nebent turėtumėt dar klausimų.
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– Ne. Visiškai jokių.
Almenas atsistojo.
– Tikiuosi, pone Torensai, jūs nejaučiat man priešiškumo. 

Nieko asmeniška nėra mano žodžiuose. Aš tik noriu, kad „Pa-
noramai“ būtų kuo geriau. Tai puikus viešbutis. Noriu, kad toks 
jis ir liktų.

– Ne, jokio priešiškumo.
Džekas vėl švystelėjo savo oficialaus mandagumo šypsniu, 

tačiau nudžiugo, kai Almenas neištiesė jam rankos.
Priešiškumo buvo. Ir dar kiek.

2

bouLdERIS

Ji žvilgtelėjo pro virtuvės langą ir pamatė jį, sėdintį sau ant ša-
ligatvio krašto, nežaidžiantį su sunkvežimiukais ar furgonu, ar 
net su sklandytuvu, kuriuo taip džiaugėsi visą savaitę po to, kai 
Džekas jį parnešė namo. Sėdėjo sau laukdamas, kada pasirodys 
jų nudrengtas VW, alkūnėmis įsispyręs į šlaunis, smakrą parė-
męs delnais – penkiametis vaikiukas, laukiantis savo tėčio.

Vendei staiga pasidarė negera, ji vos nepravirko.
Pakabinusi pašluostę ant strypo prie kriauklės, ji nulipo 

laiptais žemyn, sagstydamasi dvi viršutines naminės sukne-
lės sagas. Džekas su savo išdidumu! O ne, Elai, man avanso 
nereikia. Kol kas viskas kuo puikiausia. Laiptinės sienos buvo 
išbraižytos ir aprašinėtos spalvotais pieštukais, flomasteriais ir 
apipurkštos aerozoliniais dažais. Laiptai buvo statūs ir suskel-
dėję. Visas pastatas trenkė gaižia smarve, nejaugi čia buvo vieta 
Deniui po mažo dailaus namelio Stovingtone? Žmonės, gyve-
nantys viršum jų, ketvirtame aukšte, nebuvo susituokę, ir tas 
jai visai nekliudė, tačiau nuolatiniai pagiežingi jų vaidai tikrai 
kliudė. Gąsdino ją. Vyrukas viršuje buvo vardu Tomas, ir kai 
užsidarydavo barai ir jie grįždavo į namus, prasidėdavo rimtos 


