


17

Timis kuria 
„EvEliną“

Timis, neatitraukdamas akių nuo planšetės ekrano, ku-
riame jau ryškėjo „Evelinos“ kontūrai, atidarė šaldytuvą. Tai, 
kas buvo padėta ant vidurinės lentynos, trumpam atitraukė 
jo žvilgsnį nuo skaičių ir funkcijų.

Ir atitraukė todėl, kad objektas priminė ne maistą, o gaisro 
ar kriminalinio įvykio auką ir siaubingai netiko prie nekaltai 
pūpsančių dešrelių ir fermentinio sūrio pakuotės.

Timis kurį laiką žiūrėjo į skardą su auka. Taip, čia, matyt, 
bus tas vargšas triušis, kurį minėjo senelė.

Senelė ne tik nemėgo gaminti maisto ir tvarkytis namuo-
se, bet ir visai dėl to nesisielojo, o nekenčiamiausia moteris 
pasauly jai buvo televizijos laidos „Spindintys namai“ vedė-
ja, įsiprašanti į namus tam, kad galėtų ten švaistytis su sodos 
milteliais ir citrinų rūgštimi, šveisdama visus paviršius ir bar-
bariškai niokodama gražiai plevenančius voratinklius.

„Kai aš paimu į rankas skudurą ar kempinę, tiesiog egzis-
tencialistiškai pajuntu, kaip niekais eina mano gyvenimas“, – 
taip ne kartą sakė Timiui. Ir Timis su tuo susitaikė. Tik kartais 
senelei kniosteldavo į galvą, kad Timis dėl to kenčia. Ir ji pul-
davo gaminti kokį nors įmantrų patiekalą, bambėdama, kad 
nors visi tie posakiai „savęs nugalėjimas“ ir „žengimas nauju 
keliu“ yra visiškos nesąmonės, skirtos ir taip kvailoms namų 
šeimininkėms kvailinti, bet gal kartais reikėtų pabandyti...
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Timis uždarė šaldytuvą. Senelės bandymas nugalėti save 
vėl nuėjo niekais. Na ir gerai. Bus ramu iki kito karto.

Prisiminė turįs pusę kebabo – nuo vakar dienos guli stal-
čiuje. Jei neprasmirdo, tai ir užteks. Timio poreikiai kuklūs.

„Jos akys turėtų keisti spalvą, – pamanė, rinkdamas skai-
čiukus. – Šitai padaryti nesunku. Kur kas sunkiau bus užpro-
gramuoti jos mintis.“

Bet ši užduotis, nors ir sunki, Timiui patiko. Jis jautė-
si galįs patobulinti Eveliną, nes jos polinkis fantazuoti Timį 
glumino. Na, kokia prasmė paistyti, kad žvaigždėse gyvena 
nematomos būtybės?.. Žvaigždėse vyksta termobranduolinės 
reakcijos, jokie mikroorganizmai ten neištvertų. Evelina pa-
sakė, kad omeny turinti angelus arba mirusiųjų sielas. Timis 
atšovė – tai tas pats, kas ir mikroorganizmai.

„Na štai, – Timis baigė suvesti paskutinius duomenis. – 
Pirminis „Evelinos“ variantas yra.“

Pasigrožėjo jos atvaizdu. Beveik kaip gyva. Žinoma, dar 
reikia tobulinti, bet kol kas bus gerai ir taip. Paspaudė „Sau-
goti“.

Evelina atsimerkė ir pažvelgė į jį didelėmis žaliomis aki-
mis, apriestomis tankių blakstienų. Timiui ėmė smarkiau 
plakti širdis. O kai ji nusišypsojo, Timis neištvėrė ir išjungė 
programą.

Drovėjosi virtualios Evelinos taip pat kaip ir tikros.
Paskui, išsitraukęs iš stalčiaus kebabą ir jį sukirtęs, nusira-

mino. Ko čia drovėtis?.. Juk jinai – jo rankų kūrinys. Galima 
sakyti, jo alter ego. O drovėtis savęs yra absurdiška.

Sukišęs kebabo foliją į stalčių, Timis prisiminė Jūrų Vėplį 
kvietiniais ūsais. Ko senelė į jį taip įsikibo? Negi tikrai dėl 
kadaise lankytos teatro studijos?..
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Timis kuria 
„EvEliną“

O jeigu jinai parsives jį čia ir lieps jaustis kaip namie?..
O inspektorius taip ir jausis?.. Ims, pavyzdžiui, ir atida-

rys šaldytuvą... O jame – baisusis triušis. Ir ką jis pasakytų?.. 
Timis kiek pagalvojo ir priėjo išvadą, kad veikiausiai nieko. 
Juk policininkai, net išėję į pensiją, pasižymi savitvarda ir 
santūrumu. Pasak senelės, inspektoriui dar būdingas ir takto 
jausmas. Tad nieko nuostabaus, jeigu jis neatsisakys to triušio 
ir paragauti.

Timis nusipurtė. Dirstelėjo į laiškų dėžutę. Žinutė nuo 
motinos – kaip visada, tekstas pilnas gramatinių klaidų, bet 
tai nesvarbu, svarbiausia – pozityvumas. Šitą pozityvumą 
motina skleidė kelių kilometrų spinduliu visur, kur bebūtų, 
it kokią radiaciją. Kadangi Timis norėjo būti gyvas, jis iš tos 
zonos paspruko ir nė kiek nesigailėjo taip padaręs.

Na, tėvas liko, liko ir mažoji sesutė, į Angliją jie išsivežė ir 
kačiuką. Timiui net širdį sugniaužė apie tai pagalvojus. Bet ką 
padarysi, išsigelbėti gali tik stipriausieji, tokie kaip jis ir sene-
lė. Tėvas jau žuvęs, pasmerkta ir sesutė. Kačiukas, jei nebus 
kvailas, dar gali pabėgti. Jeigu nepabėgs, jam gresia pozityvus 
gyvenimas – nutukimas, diabetas ir sterilizacija.

Timis ištrynė motinos žinutę, prieš tai pasiuntęs jai vieną 
iš sumodeliuotų atsakymų, kurie turėjo ją nuraminti. Paskui 
jam šmėstelėjo mintis, ar tik motinos žinutėje nebuvo kaž-
ko apie parvykimą į Lietuvą. Prieš Kalėdas. Ar per Kalėdas. 
„O ne, tik ne tai“, – išsigando Timis.

Paskui jis nusiramino.
Jeigu motina tikrai planuoja parskristi į Lietuvą, apie tai ji 

dar ne kartą parašys, nes jai labai svarbu sukurti tai, ką vadina 



20

„džiaugsmynga laukymo nuotaika“. Taigi Timis dar turi laiko 
pagalvoti, kaip nuo viso to išsisukti.

„Būtų gerai sukurti hologramą“, – pamanė. Paskui paniu-
ro, nes prisiminė, kad motina labai mėgsta prie visų pripulti 
ir apsikabinti, o kadangi ji mažo ūgio, tai, galima sakyti, pa-
sikabinti it koks svarmuo. „Holograma netinka, – nuliūdęs 
pagalvojo Timis. – Nebent įrašyčiau garsinį perspėjimą, kad 
sergu kiaulių gripu ar ebola ir prie manęs negalima artintis.“

Jis dar labiau nuliūdo, suvokęs, kad motinos entuziazmo 
tai nesustabdytų. Ji šventai įsitikinusi, kad pozityvumas ga-
lingesnis už visas pasaulio bakterijas.

Ir kas gi galėtų dėl to prieštarauti? Niekas. Netgi senelė, 
kuri pažįsta savo dukterį kur kas ilgiau nei Timis.

Timis nemėgo kompanijų, tai ir socialinių tinklų nelankė. 
Bet vieną draugą turėjo. Ir kadangi tasai kaip vizitinę kortelę 
turėjo susikūręs savotišką skydą, ant kurio puikavosi dvi go-
tiškos raidės RF, Timis mintyse vadino jį Rufu.

Rufas buvo toks pat užkietėjęs vienišius kaip ir Timis. Abu 
jie nesidomėjo nei viens kito tikraisiais vardais, nei kur gyve-
na ar ką veikia. Timis rašė Rufui apie mokslinius atradimus, 
o Rufas jam – apie vienišumą. Ypač vienišas jis jautėsi savo 
darbe. Kokiame – nerašė, nes tai nebuvo svarbu.

„Dabar turėsiu ir Eveliną“, – pamanė Timis. Jį nuvėrė keis-
tas šiurpas. Ilgesys, o gal baimė, gniaužianti pilvo apačią. Ko-
dėl pilvo, o ne širdies, paaiškinti nesunku – žmogaus žarnyne 
gyvena bakterijos, atsakingos už jausmų reguliavimą, ir jeigu 
tų bakterijų trūksta, žmogus gali netgi šizofrenija susirgti.
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Timis kuria 
„EvEliną“

Panašiai jautėsi tada, kai Evelina, sėdėdama ant suolo, de-
klamavo savo draugei, liesai, pilkai mergaitei, kurią visi va-
dino Pelyte, eilėraštį apie varną, skrendantį nakties tamsoje. 
Tardama „Varne juodas ir siaubingas, skrendantis nakties 
kraštuos“, Evelina pažvelgė tiesiai į Timį. Jis lyg užhipnoti-
zuotas negalėjo atitraukti žvilgsnio nuo jos žėrinčių akių.

Dabar taip nebebus.
Jiedu galės ramiai ir protingai pasikalbėti. Be jokių varnų 

ir be pilvo maudulio.
Ir Timis jau nebesijaus pažemintas, kai Evelina praeina 

pro jį lyg nematydama, nes gatvėje jos laukia drimba marozas 
tatuiruotais bicepsais. „Čakai!“ – sučiulba Evelina. „Evka!“– 
burbteli tas. Abu įšoka į kaimietišką Čako geldą ir nuplerpia 
gatve. Ir visa tai po to, kai Timis pakišo jai nusirašyti matema-
tikos uždavinį!.. Šlykštu.

Negerai, kad ji numirė.
Bet dabar turi progą pasitaisyti. Atsiprašyti Timio. Ir Ken-

gūros, klasės auklėtojos, kai toji papriekaištavo, kad tokiai 
dvasingai ir talentingai mergaitei netinka taip ryškiai dažytis.

Ir direktoriaus, pas kurį buvo nuvesta, kai sudraskė savo 
kontrolinį ir numetė istorijos mokytojai po kojomis, nes ši 
drįso pasakyti, kad tikėjosi iš Evelinos daugiau konstrukty-
vumo. Savo tėvų, kad taip pasielgė...

Ne, tėvų atsiprašyti nereikės. Evelina gyveno globos na-
muose, vadinasi, tėvų kaip ir neturėjo. Tėvai, ko gero, buvo 
ją pamiršę.

Timio mama buvo tikra jų priešingybė. Namų jai nebeuž-
teko, ji pabandė kažką prižiūrėti darbe, o tas kažkas atšovė, 
kad Timio mamytė nesikištų ne į savo reikalus. Tada mama 
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pareiškė, kad Lietuvoje jaučiasi psichologiškai nesaugi ir va-
žiuos į Angliją – ją kviečia mokyklos laikų draugė, puikiai įsi-
kūrusi miestely netoli Škotijos, ir pirmai pradžiai netgi prie-
globstį siūlo.

Tėvas trumpam pasišiaušė, bet tuoj nurimo – buvo iš to-
kių naminių vyrų, kurie neturi savo nuomonės. „Gyvensim 
kaip didelė šeima“, – džiūgavo motina. Timis išsigando. Jis 
visai nenorėjo gyventi tokioj šeimoj – tai dar blogiau nei gy-
venti čigonų tabore.

Kadangi jis jau laikė save pakankamai suaugusiu, kad ga-
lėtų spręsti pats, nieko mamai nesakė, tik kartais, pakėlęs akis 
nuo planšetės, žvelgdavo, kaip ji krauna daiktus. Drabužius, 
Kamilės žaislus, higienos reikmenis. Net nutriušusį meškiu-
ką nuo spintos nuėmė – geltonomis stiklinėmis akimis, visą 
apdulkėjusį.

Bet kai ji susiruošė į migracijos tarnybą daryti nuotraukų 
užsienio pasams, Timis pasakė, kad niekur nevažiuos.

– Kodėl? – sušuko motina.
– Blogai jaučiuosi, – tarė Timis. – Skauda pilvą.
Motina tylomis pažiūrėjo į jį.
– Gerai, – pasakė. – Nuvažiuosim kitą kartą. O dabar eik 

ir susidėk savo daiktus.
– Gerai, – Timis atsikėlė nuo stalo.
– O aš nubėgsiu į parduotuvę, – mama ėmė raustis ranki-

nėje, ieškodama piniginės.
Kai ji grįžo, Timio nebebuvo. Nei jo daiktų, nei kokio raš-

telio. Motina vos galo negavo, apieškojo ligonines ir visus pa-
žįstamus. Paskui jai staiga toptelėjo, kad Timis gali būti pas 
senelę.
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Timis kuria 
„EvEliną“

Motina su senele jau seniai nebendravo, ir Timiui atro-
dė, kad niekas jo ten neieškos. Žinoma, senelė, išvydusi jį ant 
slenksčio, apstulbo, tačiau Timio viltis pateisino. Nieko ne-
klausinėjo, įleido į vidų ir užkaitė arbatos.

Timis, gerdamas arbatą, pasakė, kad jam nepatinka tokia 
motinos priežiūra, kad jis nenori važiuot į užsienį ir ar galima 
padaryti taip, kad jis liktų gyventi pas senelę. Senelė ilgai į jį 
žiūrėjo. Paskui paklausė, ar Timis tikrai to nori. Ar nesigailės 
paskui ir nekeiks jos, vadindamas sena prietranka?

Timis papurtė galvą. Ir pasakė, jog tenori, kad jį paliktų 
ramybėje.

Senelė keistai į jį pasižiūrėjo. Paskui atsiduso.
– Gerai, – pasakė. – Aš pasistengsiu viską sutvarkyti.
Ir sutvarkė. Motina atlėkusi iškėlė sceną – vieną iš tų, ku-

rios jai patiko, nes buvo melodramatiškos. „Tai sąmokslas, – 
ardėsi ji, mostaguodama rankomis, nuvertė senelės orchidėją 
ir nė nemirktelėjo, – tai vaiko pagrobimas“, – ir taip toliau.

Senelė su neslepiamu pasibjaurėjimu žiūrėjo į ją.
– Kodėl taip padarei? Lyg ne mano vaikas būtų!.. – šaukė 

motina.
– Ir kas čia tokio? – atkirto senelė. – Man irgi atrodo, kad 

tu – ne mano vaikas.
Motina nutilo. Timiui pasirodė, kad jos veide šmėkštelėjo 

tamsus šešėlis. Bet greičiausiai tik pasirodė – mama stengėsi 
dėl nieko per daug nesijaudinti ir visur, net laidojimo rūmuo-
se, skleisti pozityvų požiūrį į gyvenimą.

Taip viskas ir baigėsi.
Šeima išvyko į Angliją. Įsikūrė mažame angliškame na-

muke, kur lubos buvo tokios žemos, kad šviestuvui nuvalyti 
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neprireikdavo kopėčių, užtekdavo kelių enciklopedijų, o pie-
velę reikėjo šienauti kas savaitę, nes nenušienauta pievelė – 
baisaus apsileidimo ženklas.

Motina pareigingai bombardavo Timį žinutėmis, nes į 
skambučius jis retai teatsiliepdavo. Timis, išnagrinėjęs moti-
nos žinutes, sukūrė kiekvienai jos emocijai po atsakymą, tik 
juose kartais pakeisdavo žodžius, – dažniausiai būdvardžius, 
apibūdinančius nuotaiką, – kad jai nekiltų įtarimo. Kadangi 
tuos atsakymų modelius jis jai nuolat siųsdavo, žinutės ilgai-
niui liovėsi plaukusios. Matyt, motinos pareiga buvo atlikta. 
O gal ji rado naują objektą savo pozityvumui išreikšti.

Kartą senelė, prie atviro lango rūkydama cigarilę, Timiui 
pasakė, kad dėl tokio jo motinos charakterio kaltas ne kas ki-
tas, o auklėjimas.

Timis nustebęs tylėjo, o senelė nukratė pelenus ir burbte-
lėjo:

– Aš ne save turiu omeny.
Timis sulapnojo akių vokais. Senelė dėbtelėjo į jį ir kiek 

paraudo. Lyg būtų susigėdusi.
– Abu su tavo seneliu buvome menininkai, – pasakė. – 

Aš – jaunutė gležna aktorė, jis... – senelė užsitraukė dūmo 
taip giliai, kad net nosies šnervės susiaurėjo, – ...toks panašus 
į Ričardą Bartoną...

– Kas jis toks? – paklausė Timis.
Senelė pasipiktinusi pasižiūrėjo į jį.
– Nežinai, kas yra Bartonas? – sušuko ir apsibarstė pele-

nais. – Jėzusmarija, kur ritasi pasaulis?.. Kur?..
– Ne, aš norėjau žinoti, kas toks buvo senelis, – paaiškino 

Timis, suglumintas senelės pasipiktinimo.
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Timis kuria 
„EvEliną“

Senelė nutilo.
– Na, jis rekvizitą tvarkė, – pasakė patylėjusi ir nusisuko. – 

Operos ir baleto teatre...
Timis leido senelei patylėti.
– Taigi mes... Kadangi gyvenome teatre ir dėl teatro... – 

senelės balsas suvirpėjo, ji tebestovėjo nusisukusi į lango 
pusę. – O vaikas... vaiko juk neauginsi tarp rekvizito... Nuta-
rėm kuriam laikui atiduoti ją į internatą.

Ji nukratė pelenus į tamsą už palangės, tamson prasmego 
ir neužgesusi žiežirbėlė.

– Taigi ji ten ir augo... Kol jai sukako vienuolika, – senelė 
žiūrėjo į tamsą. – Tada aš ją pasiėmiau... Bet...

– O senelis? – paklausė Timis.
Senelė atsisuko.
– Senelis? – sumurmėjo. – Senelis jau buvo mane palikęs... 

Dėl kitos aktorės... jaunos, gležnos ir labai jautrios...
Timis tylėjo. O ką čia besakysi – viskas aišku, nors ir liūdna.
– O aš... – staiga tarė jis ir nutilo.
– Tu?.. – senelė perbraukė ranka jam per plaukus. – Ką, 

Timi?..
„O manęs ar neatiduosi į internatą?“ – norėjo paklausti 

Timis, bet neišdrįso.
Senelė žiūrėjo į jį prietemoje giliomis, juodomis akimis. Ir 

Timiui atrodė, kad jos sako – niekada. Kol gyva būsiu.


