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Mama mirė antradienį, lapkričio septynioliktą. Sužinojau 
iš kaimynės – didžiausia ironija, kad nei aš, nei mama niekada 
nebuvome su ja artimos, ji buvo vaidinga, gyvenimu nepaten-
kinta moteriškė atšiauriu veidu, tarsi išskaptuotu iš akmens; 
per tuos penkiolika metų, kuriuos pragyvenome su ja vienoje 
laiptų aikštelėje, pasitaikė keletas, kai su ja net nesisveikinda-
vau ir su malonumu paspausdavau lifto mygtuką pirma, negu 
ji spėdavo ateiti nuo savo buto durų šnopuodama ir sunkiai 
kilnodama kojas, – automatinės durys užsiverdavo kaip tik jai 
priėjus, ir jos veidas būdavo toks juokingas – nežmoniškai pa-
sipiktinęs. Su tokia išraiška ji dažnai tuos kelerius metus (man 
tada buvo keturiolika, gal penkiolika) skambindavo į mūsų 
duris – mama niekada jos nekviesdavo į vidų – ir reikšdavo 
savo nepasitenkinimą: koridoriuje nuo snieginų batų pritirpę 
vandens, po dešimtos valandos vakaro į jos duris per klaidą 
paskambinęs mūsų svečias. „Ko jai vėl reikia, mama?“ – garsiai 
klausdavau, kai mamos balsas pasidarydavo visiškai bejėgiškas: 
per visą gyvenimą ji taip ir neišmoko gintis, kiekvienas men-
kiausias konfliktas eilėje, nuo kurio kitiems jo dalyviams tik 
imdavo žibėti akys ir sveikai užkaisdavo skruostai, jai sukelda-
vo galvos skausmą, širdies plakimą ir ašaras. Kai man sukako 
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aštuoniolika, kassavaitinė kaimynės intervencija staiga užsi-
baigė – galbūt pajutusi, kad aš galiu pakeisti mamą poste prie 
durų, nutraukė pasipiktinimo antpuolius; dar po kiek laiko 
vėl ėmiau su ja sveikintis kas kartą jausdama kažkokį miglotą 
džiugesį, o paskui, jau labai greitai, išvažiavau iš namų (galbūt 
man išsikėlus karas tęsėsi, bet mama niekada šito nepasakojo), 
ir piktos, nedraugiškos moters, visai netinkančiu jai Liubovės 
vardu, paveikslas susitraukė ir virto viso labo vienu nereikš-
mingų vaikystės prisiminimų.

Tikriausiai per pastarąjį dešimtmetį nė karto negirdėjau jos 
balso, bet kažkodėl iškart jį atpažinau, vos pasakė „Aniuta“, ji 
ištarė mano vardą ir nutilo, ir aš beregint supratau, kad mamos 
nebėra, – ji tik kvėpavo į ragelį, trūksmingai ir garsiai, kantriai 
laukdama visą tą laiką, kol aš sėdau ant grindų, kol bandžiau 
įkvėpti oro, kol verkiau – dar nieko neišgirdusi, vien savo var-
dą, verkiau prispaudusi prie ausies telefoną ir girdėjau jos alsa-
vimą, ir būčiau verkusi kaži kiek, kad tik daugiau neišgirsčiau 
nė žodžio, o pikčiurna, vardu Liubovė, mano atmintyje virtusi 
išblukusiu vaikystės paveikslėliu, – užsiveriančios lifto durys, 
staigus pyktis, – leido man verkti dešimt, gal dvidešimt minu-
čių ir tik tada prabilo. Aš sėdėjau ant grindų, o ji man pasakė, 
kad mama nesikankino, „mes, aišku, per televizorių prisižiūrė-
ję visokių siaubų, tačiau tu nieko nemanyk, viskas buvo ne taip 
jau baisu, jokių traukulių, jokio dusimo, mes šiomis dienomis 
nedarome durų, Anečka, maža kas, pati supranti, pasidarys 
bloga, nespėsi durų pasiekti, aš pas ją užėjau, atnešiau truputį 
sultinio, o ji gulėjo lovoje, veidas ramutėlis, lyg būtų miegoda-
ma nustojusi kvėpuoti“. 
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Mama nesakė man, kad susirgo, bet aš kažkodėl jaučiau, jog 
būtinai taip įvyks, buvo nepakeliama kasdien gyventi su min-
timi, kad ji už aštuoniasdešimties kilometrų nuo mūsų ramių, 
laimingų namų, maždaug keturiasdešimt minučių mašina, o aš 
negaliu jos pasiimti. Prieš pusantro mėnesio lankiausi pas ją 
paskutinį kartą, Mišos mokykla jau buvo uždaryta paskelbus 
karantiną, institutai irgi uždaryti, atrodo, ketinta uždaryti kino 
teatrus ir cirką, bet visa tai dar panėšėjo ne į katastrofą, vei-
kiau į neeilines atostogas, gatvėse žmonių su kaukėmis vis dar 
pasitaikydavo retai ir jie jautėsi nesmagiai, nes kiti praeiviai į 
juos spoksodavo, Serioža kasdien tebevažinėjo į biurą, o mies-
tas, miestas dar nebuvo uždarytas – toks dalykas net nebuvo 
svarstomas, niekam negalėjo ateiti į galvą, kad milžinišką me-
gapolį, gigantišką tūkstančio kvadratinių kilometrų skruzdėly-
ną galima iš išorės aptverti spygliuota viela, atkirsti nuo išori-
nio pasaulio, kad vieną dieną ims ir nustos veikę oro uostai ir 
geležinkelio stotys, priemiestinių elektrinių traukinių keleiviai 
bus išlaipinami, perone stovės sušalusi, nustebusi jų minia, kaip 
vaikai, paleisti iš pamokų mokykloje, apimti mišrių jausmų, 
nerimo ir palengvėjimo, lydės akimis nuvažiuojančius į miestą 
tuščius vagonus – tą dieną dar nieko šito nevyko. Aš užsukau 
valandėlei – paimti Mišos, jis pas ją pietavo, mama pakvietė: 
„Aniuta, nors užvalgyk, sriuba dar karšta“, bet man rūpėjo grįž-
ti namo prieš parvažiuojant Seriožai, atrodo, vos spėjau išgerti 
kavos ir išsiskubinau – apie nieką dorai su ja nepasikalbėjusi, 
prie durų skubiai pakštelėjusi į skruostą, „Miša, greičiau ruoš-
kis, tuoj prasidės didžiausios spūstys“, net neapkabinau jos, ak 
mamyte, mamyte.
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Viskas įvyko taip greitai – per kelias dienas internete staiga 
pasirodė gandai, iš neturėjimo ko veikti juos skaičiau ir vakare 
perpasakodavau Seriožai, jis juokėsi: „Anka, ir kaip tu įsivaiz-
duoji uždaryti miestą – trylika milijonų žmonių, vyriausybė, ir 
iš viso ten dirba pusė srities, neik iš proto – dėl kažkokios kvė-
pavimo takų infekcijos prigąsdins jus, paranoikus, prisipirksi-
te vaistų, ir viskas po truputį aprims.“ Miestas buvo uždarytas 
staigiai, naktį – Serioža rytais niekada manęs nežadindavo, bet 
aš žinojau, kaip jam patinka, kai keliuosi kartu su juo, verdu 
jam kavą, basa sekioju iš paskos po namus, sėdžiu šalia lim-
pančiomis akimis, kol jis lyginasi marškinius, lydžiu iki durų ir 
vėl kėblinu į miegamąjį užsikloti iki ausų ir pamiegoti dar porą 
valandų, – tą rytą mane pažadino jo skambutis:

– Mažule, pažiūrėk internete, į miestą žvėriška spūstis, jau 
pusvalandį stoviu, nė iš vietos. – Balsas buvo irzlokas, kaip 
žmogaus, kuris nemėgsta vėluoti, bet nerimo balse nebuvo – 
tikrai prisimenu, nerimo dar nebuvo. Nuleidau kojas nuo lovos 
ir kurį laiką sėdėjau nejudėdama, budindamasi, paskui nupėdi-
nau į kabinetą, įjungiau nešiojamąjį kompą – atrodo, dar užsu-
kau į virtuvę ir įsipyliau kavos, dar nespėjusios atvėsti, gurkšno-
dama šiltą kavą laukiau, kol įsikraus „Jandeksas“, kad galėčiau 
pasižiūrėti spūsčių, ir tiesiai virš paieškos stulpelio, tarp kitų 
naujienų, tokių kaip „Malaizijoje sudužus lėktuvui niekas nežu-
vo“ ir „Michaelis Šumacheris grįžta į „Formulės-1“ trasas“, pir-
moje eilutėje buvo frazė: „Priimtas nutarimas laikinai apriboti 
įvažiavimą į Maskvos teritoriją.“ Frazė buvo nebaisi, nuobodūs, 
lėkšti žodžiai, „laikinai apriboti“ skambėjo kažkaip įprastai ir 
negrėsmingai, perskaičiau iki galo trumpą žinią – keturias eilu-
tes, bet, kol rinkau Seriožos numerį, naujienos ėmė lįsti viena 
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paskui kitą, lipti virš pirmojo, nebaisaus užrašo; priėjau žodžius 
„MASKVA UŽDARYTA, KARANTINAS“, ir tą akimirką atsi-
liepė Serioža:

– Jau žinau, ką tik pranešė per radiją, kol kas be smulkme-
nų – aš tuoj paskambinsiu į darbą, tada tau, tu kol kas paskai-
tyk, gerai? Kažkokia nesąmonė. – Ir atsijungė.

Toliau neskaičiau, paskambinau mamai, išgirdau ilgus si-
gnalus, nutraukiau skambutį ir surinkau mamos mobiliuko nu-
merį – kai ji pagaliau paėmė telefoną, atsiliepė pridususi:

– Aniuta? Kas, kas atsitiko, kas tavo balsui?
– Mama, kur tu?
– Išėjau į krautuvę – duona baigėsi, bet kas tau, Ania, šiuo 

laiku visada išeinu, kas per panika?
– Mama, jus uždarė, miestas uždarytas, kol kas nieko neži-

nau, per žinias pranešė, ar rytą klausei žinių?
Patylėjusi ji tarė:
– Gerai, kad jūs išorėje. Serioža namie?
Serioža kelyje skambino dar kelis kartus, aš jam garsiai skai-

čiau Tinkle išnyrančius pranešimus – visi buvo trumpi, smul-
kmenos prasismelkdavo po trupinėlį, daugelis žinučių prasi-
dėjo žodžiais „nepatikrintais duomenimis“, „šaltinis miesto 
administracijoje pranešė“, pažadėta, kad per vidurdienio žinias 
valstybiniuose kanaluose pasisakys vyriausiasis sanitarijos gy-
dytojas, aš vis lindau gilyn į interneto puslapį, kol antraštės ir 
raidės ėmė mirgėti akyse, ataušo kava, labiausiai norėjau, kad 
Serioža greičiau grįžtų namo, – po mano trečio skambučio jis 
staiga pasakė, kad spūstis pajudėjo, vairuotojai, išjungę vari-
klius ir vaikštinėję trasa žiopsodami į parduotuvių vitrinas ir 
per radijo imtuvus klausydamiesi žinių nuotrupų – „kažkokia 
nesąmonė, mažule, žinios tik kartą per pusvalandį, o šiaip jie 
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sau muziką leidžia su reklama, kad juos kur velnias“, – grįžo į 
savo mašinas, ir kolona ėmė šliaužti miesto link; po keturias-
dešimties minučių ir už penkių kilometrų paaiškėjo, kad nuo 
artimiausios nuokalnės srautas suka į srities pusę, Serioža vėl 
paskambino:

– Atrodo, nemeluoja, miestas tikrai uždarytas. 
Tarsi dar būtų likę abejonių, tarsi slinkdamas šituos penkis 

kilometrus, likusius iki posūkio, jis dar tikėjosi, jog visa tai tik 
pokštas, nevykęs pajuokavimas.

Pabudo Miška, nulipęs iš antro aukšto trinktelėjo šaldytuvo 
durelėmis, aš išėjau iš kabineto ir pranešiau:

– Miestas uždarytas.
– Kaip suprast?
Jis atsisuko, ir kažkodėl jo užmiegotas veidas, susivėlę plau-

kai ir pagalvės žymė ant skruosto mane nuramino.
– Maskvoje karantinas. Serioža grįžta, aš skambinau mo-

čiutei, ten viskas gerai. Kurį laiką negalėsime įvažiuot į miestą.
– Geeras, – pareiškė mano nerūpestingas išstypęs berniu-

kas, kurio gyvenime nepasitaikė didesnės bėdos už sugedusį 
žaidimų kompiuterį; ši žinia jo nė kiek neišgąsdino – gal pama-
nė, kad atostogos dar bus pratęstos, o gal išvis nieko nepamanęs 
tik nusišypsojo man mieguista šypsena ir, čiupęs apelsinų sul-
čių pakelį ir sausainių, nušlepsėjo atgal į savo kambarį.

Visa tai iš tikrųjų dar nebuvo baisu. Negalėjai įsivaizduoti, 
kad karantinas nesibaigs po kelių savaičių – tomis dienomis 
televizorius kalbėjo „laikina priemonė“, „padėtis kontroliuo-
jama“, „mieste pakanka vaistų, maisto produktų tiekimas ne-
sutrikęs“, naujienos dar neplaukė nepertraukiamu srautu, bė-
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gančia eilute ekrano apačioje ir tiesioginiais vaizdais iš gatvių, 
kurios atrodė keistai ištuštėjusios, tik vienas kitas praeivis su 
marline kauke, visi kanalai dar rodė daugybę pramoginių laidų 
ir reklamos, niekas dar tikrai nebijojo – nei tie, kurie liko vidu-
je, nei mes, palikti išorėje. Rytai prasidėdavo žiniomis, skam-
bučiais mamai ir draugėms, Serioža dirbo nuotoliniu būdu, tai 
buvo netgi malonu – neeilinės atostogos, mūsų ryšys su mies-
tu nenutrūko, tik buvo apribotas. Mintis prasiveržti į miestą 
ir pasiimti mamą neatrodė skubi – pirmą kartą apie tai pra-
kalbome nerimtai, vakarieniaudami, atrodo, pirmą karantino 
dieną, ir pirmąsias dienas Serioža (ir ne jis vienas – kai kurie 
kaimynai, kaip vėliau paaiškėjo, darė tą patį) kelis kartus buvo 
išvažiavęs; žmonės kalbėjo, kad tada buvo atkirstos tik pagrin-
dinės trasos, daugelis šalutinių įvažiuojamųjų kelių tebebuvo 
laisvi,  – bet vis tiek jam nė karto nepavyko patekti į miestą, 
grįždavo nieko nepešęs.

Kaip reikiant išsigandome tą dieną, kai buvo paskelbta, jog 
uždaromas metro. Viskas įvyko tuo pačiu metu, lyg būtų staiga 
pakilusios nepermatomos užuolaidos – ir ant mūsų pasipylė 
informacijos krioklys, mes netikėtai pasibaisėjome, kad bu-
vome tokie nerūpestingi, keturi šimtai tūkstančių ligonių, pa-
skambino mama: „Parduotuvėse tuščios lentynos, bet jūs nesi-
jaudinkit, aš spėjau prisipirkti šiokių tokių atsargų, man daug 
nereikia, o ir Liubovė Michailovna sako, kad namų valdyboj 
spausdinami maisto prekių talonai, po kelių dienų produktai 
jau bus skirstomi, – paskui pridūrė: – Žinai, vaikeli, man ne-
jauku, gatvėje visi kaukėti.“ Paskui Serioža neprisiskambino į 
darbą, mobilusis ryšys užlūžo kaip Naujųjų metų naktį – tin-
klas užimtas, trumpi signalai, bet dienai baigiantis pasipylė 
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naujienos – komendanto valanda, draudimas važinėti po mies-
tą, patruliai, vaistų ir produktų dalijimas pagal talonus, pre-
kybos organizacijos uždarytos, mokyklose ir vaikų darželiuose 
įsteigti skubios pagalbos punktai, naktį prisiskambinusi Lenka 
verkė: „Anečka, kokie punktai, ten tikros ligoninės, ant grindų 
čiužiniai su žmonėmis, kaip kare.“

Nuo tos dienos nebuvo vakaro, kad abu su Serioža nekur-
tume planų, kaip prasiskverbti per karantiną, per paniurusių 
ginkluotų vyrų su respiratoriais kordonus; iš pradžių užtvaros 
buvo paprasčiausi raudonai ir baltai dryžuoti plastikiniai kubai, 
kokių pilna VAI postuose ir kuriuos galima lengvai išblaškyti 
įsibėgėjusia mašina, betoninės sijos su išlindusia iš jų lapkričio 
vėjuje rūdijančia armatūra pasirodė vėliau. „Jie gi nešaudys į 
mus, mūsų mašina didelė, sunki, galėtume apvažiuoti per lau-
kus, duokime jiems pinigų, – širdau, ginčijausi ir verkiau, – rei-
kia paimti mamą ir Lenką, privalome bent pamėginti“, ir vieną 
tokį vakarą šito ginčo banga išnešė mus pro duris – Serioža pri-
sikaišiojo kišenes pinigų, tylomis, nežiūrėdamas į mane susi-
varstė batus, išėjo, grįžo mašinos raktelių; aš taip bijojau, kad jis 
neapsigalvotų, todėl stvėriau nuo kabyklos pirmą pasitaikiusią 
striukę, riktelėjau Miškai:

– Mes važiuojame močiutės, nieko neįleisk, aišku? 
Ir nelaukusi atsako išbėgau paskui Seriožą.

Važiavome tylėdami. Trasa buvo tuščia ir tamsi, iki apšvies-
to plento ruožo liko dvidešimt kilometrų, priešais pasitaikyda-
vo viena kita mašina – pirmiausia iš už posūkio pasirodydavo 
išsklaidytos baltos šviesos debesis, sumirksėjęs jis pavirsdavo 
gelsva artimąja šviesa, ir nuo šitų tartum pasisveikinimo mirk-
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čiojimų darėsi ramiau; žiūrėjau į Seriožos profilį, atkakliai 
sučiauptas lūpas ir nedrįsau ištiesti rankos ir jo paliesti, kad 
nenutraukčiau impulso, kuris po keleto dienų ginčų, ašarų ir 
dvejonių privertė jį mane išgirsti, leistis su manimi į kelią, aš tik 
žiūrėjau į jį ir galvojau – niekada daugiau tavęs nieko nepapra-
šysiu, tik padėk pasiimti mamą, prašau, padėk man. 

Mes pralėkėm pro kotedžų skruzdėlynų kalnelius, ramiai 
tamsoje žiburiuojančius langais, įvažiavome į apšviestą kelią – 
žibintai, lyg medžiai palenkę geltonas galvas plataus plento ša-
likelėse, dideli prekybcentriai abipus su užgesusiais langais, tuš-
čios automobilių aikštelės, nuleisti užkardai, reklaminiai skydai 
„Elitinė Kunigaikščių Ežero gyvenvietė“, „Savininko žemė – nuo 
1 ha“; kai priekyje išniro kordonas, užkertantis kelią į miestą, iš 
pradžių net nesupratau, kas tai, – skersai pastatytos dvi patruli-
nės mašinos, viena įjungtais žibintais, šalikelėje nedidelis žalias 
sunkvežimiukas, ant asfalto guli kelios gelžbetonio sijos, iš tolo 
panašios į baltas pailgas pastiles, vieniša žmogaus figūra. Vis-
kas atrodė taip nerimta, taip žaislu, jog aš tikrai patikėjau, kad 
mums gali pavykti, – kol Serioža mažino greitį, aš išsitraukiau 
telefoną ir surinkau mamos numerį, o kai ji atsiliepė, tariau:

– Nieko nesakyk, mes tuoj atvažiuosime tavęs.
Ir atsijungiau.

Prieš išlipdamas iš mašinos, Serioža kažko atidarė ir vėl už-
darė pirštinių skyrelį, bet nieko iš ten nepaėmė; variklį paliko 
įjungtą, aš valandėlę sėdėjau ir žiūrėjau, kaip jis eina kordono 
link. Žengė lėtai, tarsi mintyse kartodamas, ką reikės kalbėti, aš 
žiūrėjau jam į nugarą, paskui iššokau laukan – iš garso supratau 
durelių neužtrenkusi, bet negrįžau, beveik tekina pasileidau pas-
kui jį, o kai prisivijau, jis jau stovėjo priešais žmogų, vilkintį mas-
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kuote, nerangų it lokys; buvo šalta, žmogaus pasmakrėje karojo 
kaukė, vos tik mes išlipome, jis skubiai ėmė trauktis ją ant veido, 
kelis kartus nesėkmingai bandydamas sugriebti kraštelį ranka, 
apmauta juoda pirštine. Kitoj rankoj smilko iki pusės surūkyta 
cigaretė. Vienoje patrulinių mašinų jam už nugaros dūlavo keli 
siluetai ir blausiai švietė ekranėlis – pamaniau, žiūri televizorių, 
jie paprasti žmonės, tokie kaip ir mes, galėsime susišnekėti.

Serioža sustojo per kelis žingsnius – ir aš mintyse jį pagy-
riau: skubumas, su kuriuo žmogus traukė ant veido kaukę, ver-
tė manyti, jog jis nenori, kad mes artintumės: aš irgi sustojau, ir 
Serioža kreipėsi pabrėžtinai žvaliu balsu, kuriuo mes kalbėda-
vomės su VAI inspektoriais ir milicininkais:

– Vade, kaip mums patekti į miestą, a? – Iš tono ir iš to, kaip 
jis sudėjo lūpas, buvo matyti, kaip jam sunkiai sekasi nutaisyti 
šią lengvą intonaciją, koks nemalonus šis apsimestinis draugiš-
kumas, kurio iš tikrųjų nejaučia, kaip jis nesitiki sėkmės; žmo-
gus pasitaisė kaukę ir uždėjo ranką ant automato, šiame moste 
nebuvo justi grėsmės, atrodė taip, lyg jam paprasčiausiai nėra 
kur dėti rankų; jis tylėjo, o Serioža kalbėjo toliau – tuo pačiu 
apsimestiniu draugišku balsu: – Bičiuli, labai reikia, kiek čia 
jūsų – penkiese? Gal susitartume? 

Ir įkišo ranką į kišenę. Už nugaros stovinčios mašinos dure-
lės prasivėrė, ir tą akimirką žmogus, uždėjęs ranką ant automa-
to, jaunu, sakytum dar besikeičiančiu balsu pasakė:

– Negalima, sukite atgal.
Jis mostelėjo ranka su rūkstančia cigarete skiriamosios 

užtvaros link, mes negalvodami pasižiūrėjome ton pusėn – iš 
metalinės užtvaros buvo tvarkingai išpjautas gabalas, ir sniege 
abipus jos pamatėme aiškias vėžes.
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______

– Palauk, vade, – tarė Serioža, bet iš žmogaus su automatu 
akių aš jau supratau, kad nieko neišdegs, nėra prasmės vadinti 
jo vadu, siūlyti pinigų, nes jis tuoj pašauks saviškius ir mums 
teks sėsti į mašiną, apsisukti provėžoje, kurią padarė tokie patys 
kaip mes, bandžiusieji prasmukti į uždarytąjį miestą ir išvežti iš 
jo kokį mylimą žmogų, dėl kurio bijosi, ir aš, atstūmusi Seriožą 
šalin, žengiau dar kelis žingsnius ir sustojau beveik prieš nosį 
tam žmogui su automatu, tada pagaliau pamačiau, kad jis visai 
jaunutis, gal kokių dvidešimties metų, pasistengiau pažvelgti 
jam tiesiai į akis – jis bandė jas nusukti – ir pasakiau:

– Paklausyk. – Pasakiau „paklausyk“, nors niekada nieko 
netujinu, man tai svarbu – „jūs“ nustato atstumą, čia aš, su-
augusi, išsilavinusi, laiminga, o čia šitas vaikinukas tamsiomis 
vėjaraupių duobelėmis išmargintu veidu, kur nedengia balta 
kaukė, tačiau dabar tikrai žinau turinti kalbėti kaip tik taip: – 
Paklausyk, supranti, ten mano mama, mama, visiškai viena, 
ji sveika, tu irgi turi mamą, ją myli, na, praleisk mus, prašau, 
niekas nepastebės, nori, aš viena pravažiuosiu, o jis manęs čia 
palauks, namuose aš palikau savo vaiką, tikrai sugrįšiu, pažadu 
tau, nuvažiuosiu viena ir tuojau grįšiu, tik praleisk. 

Jo akyse šmėstelėjo abejonė, pastebėjusi ją ketinau dar ką 
nors sakyti, bet staiga jam už nugaros išdygo dar vienas, su to-
kia pačia kauke ir tokiu pačiu automatu per petį.

– Semionovai, kas čia daros?
Ir aš, stengdamasi žiūrėti į akis abiem paeiliui, kol juodu pa-

tys nesusižvelgė, pradėjau berti žodžius, kol jie nespėjo atitokti:
– Vyručiai, praleiskite mane, labai prašau, man reikia pa-

imti mamą, ten liko mano mama, vyras palauks čia su jumis, aš 
per valandą suvažinėsiu, galite jo net į savo mašiną nesodinti, 
Serioža, tu šiltai apsirengęs, ar ne, pavaikščiosi čia, o aš greitai.
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Staiga tas, katras atrodė vyresnis, žengė į priekį atstumda-
mas jaunutį Semionovą su beveik sudegusia rankoj cigarete ir 
garsiai pasakė, beveik išrėkė:

– Jums pasakyta, kad negalima, lyg aš būčiau sugalvojęs, 
mikliai apsisukit, man įsakyta, eikit į savo mašiną.

Jis mostelėjo automatu, ir jo mostas vėl niekuo neatrodė 
grėsmingas, bet aš jau nespėjau nieko daugiau pasakyti, nes 
jaunutis Semionovas, apmaudžiai numetęs sau po kojų nuorū-
ką, beveik apgailestaudamas tarė:

– Žiedinė linija aptverta spygliuota viela, net jei mes pra-
leistume, vis tiek nepravažiuosit.

– Einam, mažule, einam, nepraleis, nieko nebus, – pasakė 
Serioža, paėmė už rankos ir beveik prievarta nutempė prie ma-
šinos. – Dėkui, vyručiai, viskas aišku, – kalbėjo jis, vesdamasis 
mane, ir aš supratau, jog ginčytis beprasmiška, bet vis galvojau, 
ką dar jiems pasakius, kad jie mane praleistų, ir nieko – ničnie-
ko neatėjo į galvą, o kai įsėdome į mašiną, Serioža vėl kažkodėl 
atidarė ir uždarė pirštinių skyrelį ir prieš pradėdamas važiuoti 
tarė: – Čia jau ne milicija ir ne kelių patrulis. Pažiūrėk į unifor-
mą, Anka, reguliarioji kariuomenė.

Kol jis sukosi, paėmiau telefoną ir paspaudžiau mamos nu-
merį – pirmą iš M raidės, „mama“, ji atsiliepė po pirmo skam-
bučio ir ėmė šaukti:

– Alio, Ania, alio, kas ten pas jus darosi?
O aš atsakiau, beveik ramiai:
– Mamyte, nieko nepavyko, reikia palaukti, mama, ką nors 

sugalvosime.
Kurį laiką ji nieko neatsakė, girdėjau tik jos kvėpavimą – 

taip aiškiai, lyg būtų sėdėjusi šalia, mašinoje. Paskui prabilo:
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– Na, žinoma, vaikeli.
– Paskambinsiu tau vėliau, vakare, gerai? – padėjusi telefo-

ną ėmiau raustis kišenėse, prisiėjo pasikelti, mes jau važiavome 
atgal, tuoj turėjo baigtis apšviestasis kelio ruožas – jau mačiau 
priešaky geltonos šviesos ribą ir mirksinčius kotedžų gyvenvie-
čių žiburius, namie mūsų laukė Miška. – Įsivaizduoji, namie 
pamiršau cigaretes, – pasakiau Seriožai ir apsiverkiau.

Lygiai po savaitės, antradienį, lapkričio septynioliktą, mama 
mirė.

*  *  *

Šitas sapnas sapnavosi man visą gyvenimą – kai kada sykį 
per metus, kartais rečiau, bet visada, vos tik pradėdavau jį pa-
miršti, būtinai sugrįždavo: man reikia kažkur nueiti, visai ne-
toli, ten manęs laukia mama, ir aš imu eiti, bet labai lėtai – vis 
sutinku kažkokių nereikalingų, pašalinių žmonių ir įsipainioju 
į pokalbius su jais kaip į voratinklį, o kai pagaliau beveik pasie-
kiu tikslą, staiga suprantu pavėlavusi, mamos ten jau nebėra, 
jos niekur nebėra – ir aš jos daugiau nepamatysiu. Pabusdavau 
nuo savo pačios riksmo, šlapiu nuo ašarų veidu, išgąsdindama 
šalimais gulintį vyriškį, ir net jei gulintysis šalia mane apka-
bindavo ir stengdavosi nuraminti, aš stumdavau jo rankas pri-
blokšta neįveikiamos savo vienatvės.

Lapkričio devynioliktą galutinai nutilo telefonas, kartu at-
sijungė ir internetas. Tai pastebėjo Miška – vienintelis, kuris 
bandė bent apsimesti, kad gyvenimas eina savo vaga; išnirusi 
iš snaudulingos komos, į kurią mane panardindavo tabletės, – 
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Serioža priversdavo jų išgerti, kai tik pradėjusi verkti nepajėg-
davau sustoti, – slinkdavau žiūrėti, kur jie – du man dar likę 
žmonės. Kartais rasdavau abu palinkusius prie kompiuterio, 
sklaidančius žinių puslapius, kai kada Serioža dingdavo kie-
me – man rodos, skaldydavo malkas, nors buvo sunku įsivaiz-
duoti beprasmiškesnį užsiėmimą, o Miška – Miška tebesėdėda-
vo prie kompiuterio, žiūrėdavo Jutjubą arba žaisdavo žaidimus, 
ir žvelgdama į jį vėl imdavau šaukti ir verkti; beregint trinkte-
lėdavo lauko durys, pasirodydavo Serioža, nuvesdavo mane į 
miegamąjį ir sugirdydavo dar vieną tabletę. Tą dieną, kai dingo 
ryšys, pabudau todėl, kad Serioža purtė man petį.

– Gana miegoti, mažule, tu mums reikalinga. Telefonas ne-
gyvas, internetas irgi, liko tik žinios per palydovą, o mūsų su 
Miška anglų kalbos nepakanka.

Nulipusi į svetainę ant sofos priešais televizorių radau Miš-
ką – jam ant kelių gulėjo Oksfordo žodynas, veidas susikaupęs 
ir nelaimingas kaip per egzaminą. Aplinkui sėdėjo suaugusieji: 
gražuolė Marina iš triaukštės mūrinės pilies kitoje kelio pusėje 
ir jos storulis vyras Lionia, Seriožos sekmadieninis „Pirami-
dės“ pasianso partneris. Ant grindų prie sofos įsitaisė jų dukre-
lė – priešais ją stovėjo vaza su kriauklelėmis, kurių atsivežėme 
iš povestuvinės kelionės; išsipūtęs skruostas rodė, kad viena 
kriauklelė jau pakliuvo į burną, o plona blizganti seilės gija jau 
driekėsi nuo smakro prie likusiųjų trapių lobių. Serioža vedė 
mane laiptais už rankos – tikriausiai dvi dienos tablečių ir aša-
rų nepraėjo be pėdsako, nes Marina, pakėlusi akis (nepaisant 
ankstumos, jos makiažas buvo nepriekaištingas – yra moterų, 
kurios bet kuriuo paros metu atrodo kaip tikri angelai), staigiai 
prisidengė delnu burną ir netgi pabandė pašokti nuo sofos.

– Ania, siaubingai atrodai, ar tik nesergi?
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– Mes sveiki, – skubiai patikino ją Serioža, ir aš iškart supy-
kau ant jo už tą skubumą, tarsi mes patys būtume sėdėję Mari-
nos svetainėje ir leidę savo vaikui seilėti svetimus sentimenta-
lius prisiminimus. – Žinote, mums atsitiko...

Jam nespėjus dar ko nors pasakyti – kažkodėl man buvo la-
bai svarbu neleisti jam užbaigti sakinio – aš priėjau prie mergy-
tės ir, atgniaužusi nuo seilių lipnius pirščiukus, ištraukiau vazą 
ir pastačiau aukštai, ant židinio atbrailos.

– Marina, išimk jai iš burnos kriauklelę, nes pasprings, vis 
dėlto ne saldainis.

– Pažįstu savo mergaitę, – pusbalsiu ir su palengvėjimu tarė 
Serioža, mūsų žvilgsniai susitiko, ir aš neištvėriau jam nenusi-
šypsojusi.

Negalėjau pakęsti jų abiejų – ir Marinos, ir jos primity-
vaus, triukšmingo Lionios, prikimšto pinigų ir pigių anekdo-
tų; Lionios rūsyje stovėjo biliardo stalas, Serioža per išeigi-
nes kai kada nueidavo ten pažaisti – pirmą mūsų gyvenimo 
gyvenvietėje pusmetį bandžiau jį lydėti, bet greitai supratau, 
jog net nepajėgiu apsimesti, kad man su jais linksma. „Geriau 
jokios draugijos negu šita klaiki parodija“, – sakydavau Serio-
žai, o jis pamokydavo: „Žinai, mažule, negalima būti tokiai 
priekabiai, jeigu gyveni kaime, reikia bendrauti su kaimynais“; 
ir štai dabar šitie kaimynai sėdėjo mano svetainėje ant mano 
sofos, o mano sūnus beviltišku veidu mėgino jiems išversti 
CNN žinias.

Kol Marina iš dukters burnos gliaudė paskutinę kriauklelę, 
Lionia kaip koks šeimininkas paplojo sofą šalia savęs ir tarė:

– Sėskis, Anka, ir versk. Telefonai negyvi, mūsiškiai tikriau-
siai bedieviškai meluoja, o aš noriu žinoti, kas vyksta pasaulyje.
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Aš prisėdau ant žurnalinio staliuko krašto – mirtinai nesi-
norėjo sėstis šalia jų, pasisukau į televizorių ir iš karto nustojau 
girdėti bejėgišką Marinos burkavimą: „Daša, spjauk, tučtuojau 
išspjauk“, – ir garsias Lionios pašaipas: „Auklę atkirto karanti-
nas, Marinkai teko prisiminti motinystės instinktus, bet kol kas 
nelabai sekasi, Serioga, pats matai“; aš kilstelėjau ranką, ir jie 
iškart nutilo, aš klausiausi ir skaičiau ekrano apačioje bėgan-
čią eilutę, praėjo dešimt minučių, penkiolika, buvo visiška tyla, 
paskui atsigręžiau į juos – Marina sustingusi sėdėjo ant grindų 
gniauždama saujoj šlapią kriauklelę, išgriebtą iš Dašos burnos, 
Lionia laikė mergytę ant rankų užspaudęs jai delnu burną, jo 
akys buvo labai rimtos, tokios suaugusio žmogaus išraiškos jo 
veide nė karto nesu mačiusi; šalia Lionios tūnojo apmiręs Miš-
ka, liesas veidelis ilga nosimi, lūpų kampučiai nusvirę, antakiai 
pakelti kaip karnavalinio Pjero, žodynas nuo kelių nuslydęs ant 
grindų – matyt, jam pakako anglų kalbos žinių, kad suprastų, 
kas svarbiausia.

Nežiūrėdama į Seriožą, stovintį už sofos, tariau:
– Sako, visur tas pats. Japonijoje septyni šimtai tūkstančių 

ligonių, kinai nedavė statistikos, australai ir anglai uždarė sie-
nas, tačiau tai jiems nepadėjo – atrodo, ir jie pavėlavo; lėktuvai 
niekur neskraido. Niujorke, Los Andžele, Čikagoje, Hjustone – 
visuose stambiuose Valstijų miestuose karantinas, visa Europa 
tokioj pat šiknoj – trumpai tariant. Sako, įsteigtas tarptautinis 
fondas ir kuriama vakcina. Dar sako, anksčiau kaip po dviejų 
mėnesių vakcinos nebus.

– O ką apie mus?
Lionia atitraukė delną nuo mergytės burnos, ir ji tuoj pat 

ėmė čiulpti pirštą; jie abu žiūrėjo į mane, ir aš tik dabar pa-



V O N G O  E Ž E R A S

21

stebėjau, kokie jie panašūs – vargšė mažylė neturėjo nė vieno 
smulkiakaulės aristokratiškos Marinos bruoželio, ji paveldėjo 
Lionios arti sustatytas akutes, putlius balzganus žandus ir iš jų 
kyšančią trikampę smakro sagutę.

– Kas jiems mes. Kol kas mūsų beveik neminėjo. Irgi viskas 
blogai, visur, ypač Tolimuosiuose Rytuose, sienos su Kinija ne-
uždarysi, sako, ten trečdalis gyventojų užsikrėtę; Piteris užda-
rytas, Nižnis uždarytas.

– O Rostovas, ką sako apie Rostovą?
– Lionia, jie gi nekalba apie Rostovą, apie Paryžių kalba, 

apie Londoną.
Man netgi buvo malonu – keturios poros išgąstingų akių, 

įsmeigtų į mane; jie gaudė kiekvieną mano žodį, tarsi jie būtų 
buvę lemtingi.

– Mano mama Rostove, – tyliai tarė Lionia. – Savaitę nie-
kam ten neprisiskambinu, o dabar telefonas pabaigtinai nutilo. 
Serioga, kas čia jai užėjo? Ania, kas tau?

Kol Serioža stūmė Lionią, laikantį ant rankų mergytę ir be-
sidairantį į Mariną, durų link („Serioga, ką aš ne taip pasakiau? 
Kas jums atsitiko? Gal reikia kuo padėti?“), aš mėginau įkvėp-
ti – gerklė susigniaužė, nesakyk jiems, nesakyk – ir sugavau 
Miškos žvilgsnį; jis žiūrėjo į mane prikandęs lūpą, veidas bevil-
tiškas, bejėgis, aš ištiesiau jam ranką, jis šoko prie manęs nuo 
sofos, staliukas išdavikiškai sutraškėjo nuo jo svorio, jis įsikibo 
man į petį ir sušnibždėjo kažkur į raktikaulį:

– Mama, kas dabar bus?
O aš atsakiau:
– Na, pirmiausia, aišku, velniop sulaužysim žurnalinį staliuką. 
Ir jis iškart ėmė juoktis, kaip visada darydavo, kai buvo visai 
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mažutis, – jį visad galėjai labai lengvai prajuokinti, nesvarbu, 
kokia bėda, tai buvo lengviausias būdas jį nuraminti, kai verk-
davo. Į svetainę įėjo Serioža.

– Kas taip juokinga?
Pažvelgiau į jį per Miškos galvą ir tariau:
– Manau, toliau bus tik blogiau. Ką darysime?

Likusią dienos dalį visi – aš, Serioža ir net Miška, metęs 
savo žaidimus, prasėdėjome svetainėje priešais įjungtą televi-
zorių, sakytum šito paskutinio likusio ryšio su išoriniu pasauliu 
kanalo svarba mums paaiškėjo tik dabar, ir mes skubėjome su-
gerti kuo daugiau informacijos. Kol nenutrūko ir šis, paskutinis 
siūlelis. Tiesa, Miška pasakė:

– Mam, palydovui tikrai nieko neatsitiks, kad ir kas būtų 
atjungta, jisai skraido sau ir skraido.

Bet sėdėjo su mumis, kol užmigo padėjęs galvą ant sofos 
ranktūrio.

Labiau į vakarą Serioža išjungė šviesą, užkūrė židinyje 
ugnį, tada atnešė iš virtuvės butelį viskio ir dvi stiklines. Mes 
sėdėjome ant grindų priešais sofą su miegančiu Miška, kurį 
aš apklojau pledu, ir gurkšnojome viskį; šiltas židinio ugnies 
mirguliavimas susiliejo su melsvu ekrano švytėjimu, televizo-
rius tyliai dudeno ir rodė daugiausia tuos kadrus, kuriuos jau 
matėme rytą, – diktorius geografinių žemėlapių su raudono-
mis žymėmis fone, ištuštėjusias gatves įvairiuose miestuose, 
greitosios pagalbos automobilius, kariškius, vaistų ir maisto 
produktų dalijimą (eilėse stovinčių žmonių veidai skyrėsi tik-
tai kaukių spalva), uždarytą Niujorko fondų biržą. Aš jau nie-
ko neverčiau, sėdėjome tylėdami ir tiesiog žiūrėjome į ekraną, 
ir valandėlę man pasivaideno, jog tai įprastas vakaras, kokių 


