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Viskas galėjo susiklostyti kitaip, jei turėčiau tėtį. Tada mama galėtų

su juo pasitarti. Būtų pasitarusi ir neatidavusi manęs mokytis pas
Tatjaną Vladimirovną. O Tatjana Vladimirovna nebūtų paliepusi:
„Stot! Rankas už galvos!" Senelis nebūtų taip išsigandęs ir nebūtų
pareikalavęs mane pervesti į kitą mokyklą. Ir aš nebūčiau patekusi į

Marsemos klasę. Būtent Marsema mums papasakojo apie angelus -
apie tai, kad jie turi ilsėtis. Tai buvo seniai. Bet vos tik man kas nors
nutinka - gera ar bloga - aš vėl viską prisimenu.

O jei turėčiau tėtį, apie angelus nė nebūčiau sužinojusi. Todėl
neaišku, gerai ar blogai, kad tuomet jo nebuvo.

Aišku, žinojau: taip nebūna, kad tėtis išvis neegzistuotų. Kažkur -

laike ar erdvėje - jis tikrai yra. Turi būti. Nors ir Mėnulyje. Pavyz
džiui, mano tėtis gyveno tolimojoje nuostabiojoje Prancūzijoje,

šampano, didžiųjų revoliucijų ir genialių menininkų gimtinėje. Tai

truputį arčiau už Mėnulį. Bet praktiškai menininkų tėvynė niekuo
nesiskiria nuo Mėnulio. Todėl Nataša ir bandė mane įtikinti, kad
visokie ten tėčiai - tiesiog rudimentai ir atavizmai.

Žodžius „rudimentai ir atavizmai" Nataša tardavo garsiai ir

raiškiai, nepavargdama aiškinti jų reikšmes. Rudimentai ir ataviz

mai - tai organai. Jų reikėjo žmogui, kai šis dar buvo gyvūnas. O
vėliau, evoliucijos eigoje, žmogus liovėsi naudotis tais organais, ir

jie, tapę nereikalingi, ėmė nykti. Aišku, ne iš karto, o palaipsniui.
Iš pradžių tie organai vis mažėjo, kol galutinai susitraukė. Kad ne
reikalingi organai išnyktų, turėjo praeiti marios laiko - kartais mi
lijonai metų. Bet kai kuriems organams šito maža. Štai žmogaus

uodega susitraukė, ir jos teliko tik du trys kauliukai - ne daugiau.
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reiškia skyrybos vaikučiui? Tai kaip žaizda. Tarsi tau kažką imtų ir

nurėžtų. Tegul ir kokį rudimentą.
Štai čia nebegalėjau prieštarauti. Nataša žinojo geriau: jos tėvai

tuo metu skyrėsi. Dėl to ji visiškai nustojo ruošti pamokas ir bandė

Marsemos kantrybę, kurdama istorijas apie katiną, besišlapinantį
ant sąsiuvinių, apie tai, kaip dažnai ji pakliūna į eismo įvykius ir
kaip siaubingai užsiėmusi, nes važinėja į svečius pas paslaptingą
tetą - rudimentų ir atavizmų žinovę. Iš tiesų ji valandų valandas
sėdėdavo ant sofos, vartydama enciklopediją ir kurdama planus

apie savo vaikų pradėjimą mėgintuvėliuose pagal naujausius moks

lo pasiekimus. Ji troško dviejų mergaičių ir vieno berniuko.
Norėdama mane padaryti savo bendraminte, Nataša griebda

vosi dar vieno argumento: sprendžiant problemą ląstelių būdu, ne

belieka rizikos įsimylėti be atsako. Jei jau spermatozoidai ir kiau
šialąstės egzistavo kaip atskiri dariniai, tai abipusio ryšio nebuvi

mas nelėmė galimybės turėti vaikų ir gyventi laimingą šeimyninį
gyvenimą. Tokia perspektyva manęs per daug nedžiugino, nes tuo

metu buvau įsimylėjusi Jegorą, tad turėjau kažkaip save nuraminti.
Tiesa, tai buvo menka paguoda. Būtų visiškai kitaip, jei turė

čiau tėtį (tegul tai ir rudimentas!), su kuriuo galėčiau vaikščioti už
rankos ten, kur tvarkomi vyriški reikalai. Ir ten mes atsitiktinai su
tiktume Jegorą su jo tėčiu, ir mūsų tėčiai susidraugautų. Jie vyriškai

spaustų vienas kitam rankas ir kartu ką nors veiktų. O mudu su

Jegoru jiems padėtume. Ir taip pat labai susidraugautume. Taptume

kaip brolis ir sesuo. Ir tada Jegoras dažnai ateitų pas mane į svečius
ir per choreografijos pamokas su manimi šoktų. Ir visuomet būtų
šalia. Beveik visada. O jei tik kas - mane apgintų. Arba išgelbėtų.
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Jie beveik nepastebimi. O apendicitas ir glandos - nesusitraukė. Iš

jų jokios naudos, o štai nemalonumų sukelia nemažai. Todėl juos

išpjauna. Ne visiems, žinoma, juk tai skausminga. Bet be apendici
to ir glandų gyventi galima. Be jų net labai smagu, nes tai - rudi
mentai ir atavizmai.

Su žiauriu pasimėgavimu Nataša į šią grupę įtraukė dar ir tė
čius, nors, mano nuomone, jų nereikėtų taip paprastai prilyginti
apendiksui. Bet ji iš visų jėgų stengėsi įkalti man mokslinių tyri

mų išvadas: vaikai į šį pasaulį ateina visai ne tėčio dėka, o todėl,
kad spermatozoidas susijungia su kiaušialąste. Seniau galbūt tam

būtinai reikėjo tėčio. Bet tik tais laikais, kai žmonės buvo visai lau
kiniai. O dabar viskas pasikeitė. Tokių paprastų dalykų nesuvokia
tiktai chuliganai ir visokie atsilikėliai, kurie net dantis valosi pirštu.

Pasak Natašos, išeina, jog tos kiaušialąstės ir spermatozoidai - sa

varankiškos būtybės, mįslingai judančios erdvėje. Nataša nesiteikė

smulkiai aiškinti ir patvirtinti savo teiginių, remdamasi autoritetin
gu šaltiniu - enciklopedija vaikams, kuri vadinasi „Iš kur aš atsira
dau?" Nutaisiusi protingą, dauginimosi srityje dantis prakandusio

žmogaus veidą, atversdavo tai vieną, tai kitą knygos puslapį ir pirš
tu baksnodavo į piešinius. Viename paveikslėlyje buvo pavaizduo

tas didelis rombas su geltonu rutuliuku ir baltais maišeliais vidu

ryje, o aplink - į buožgalvius panašios pūslelės su uodegėlėmis. Po
paveikslėliu buvo užrašyta: „Spermatozoidai aplink kiaušialąstę".

Kitame paveikslėlyje vienas buožgalvis jau buvo įsiskverbęs į rom
bą, o išorėje maskatavo tik jo uodegėlė. Trečiajame vietoje vieno

rombo buvo nupiešti du, glaudžiai prisispaudę vienas prie kito, o
užrašas skelbė, kad „Kiaušialąstė pradeda dalytis".

„Na ką? Matai?" - triumfavo Nataša. Pasak jos, svarbiausias
dalykas - laiku sugaudyti šiuos buožgalvius ir paleisti į patikimą

vietelę, į mėgintuvėlį. Paskui jau galima su jais daryti ką panorė

jus. Ir nereikia jokių tėčių. Jokių kvailų vestuvių, kurios suryja krū

vas pinigų, jokių dvokiančių kojinių skalbimo, visų tų siaubingų
ir žeminančių pastangų, kurios vis tiek baigiasi skyrybomis. O ką



d| - atrodė toks linksmas ir jaunas. Sesutė iš jo maloniai priėmė
saldainių dėžutę ir įteikė jam nėriniais puoštą ryšulėlį, kuriame bu
vau aš. Mažylei (tai yra, man) pasisekė, pasakė medicinos sesutė.
Ir mano mamai taip pat. Ne taip kaip kitoms. Pas kai kurias išvis

niekas neatvažiuoja. „Tai kaip jos?" - išsigando mama. „Ogi nie
kaip. Taip ir išeina. Ar kokį taksi pasigauna." Mama atsiduso, ir

mes išvykome namo.
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Juk jis toks protingas, toks stiprus, toks geras! Ir visos mergaitės
mirtų iš pavydo. O aš neišpuikčiau, ne. Kur ten! Štai aš, štai Jegoras.

Ir mes visuomet drauge. Kas čia tokio?

Bet aš neturėjau tėčio, kuris galėjo man užtikrinti tokį laimingą

gyvenimą. Jis gyveno šampano tėvynėje, Prancūzijoje. Tai beveik
kaip Mėnulyje. Kartais, svajodama apie draugystę su Jegoru, įsi

vaizdavau, kad tėtis išeiginę dieną sėdi restorane viršutiniame Eife

lio bokšto aukšte su to paties šampano taure, o prieš jį visas mies

tas kaip ant delno. Ir jis galvoja: „Kaip ten mano mergaitė, mano
dukra? Reiktų ją pasikviesti į svečius su draugu Jegoru, - parodyti

jiems Paryžių iš paukščio skrydžio."
Nors tikriausiai mano tėtis nieko panašaus negalvojo. Mama

aiškindavo, kad jis apskritai apie nieką negalvoja, nebent apie savo
uždavinius. Jis buvo matematikas. Prie žodžio matematikas dar

pridėdavo pažyminį - „išprotėjęs". Arba „genialus". Pažyminį lėmė

mamos nuotaika. Mano tėtis dirbo nelabai suprantamą darbą -
sprendė uždavinius. Per pamokas mes irgi sprendėme uždavinius.

Išspręsti uždavinį galima per dešimt penkiolika minučių. Kartais
(labai labai retai) uždavinio išspręsti nepavykdavo. Vadinasi, reik
davo kažko paklausti, kaip jį išspręsti. Tada pasitreniruoti, kad kitą

kartą jį įveikčiau. Bet spręsti uždavinius, kurių dar niekas nespren

dė? Specialiai dėl to ateiti į darbą?
Mama sakydavo, kad kai kuriuos sudėtingus uždavinius tėtis

sprendė ištisus mėnesius. O vienam prireikė visų metų - būtent

tų metų, kai turėjau ateiti į šį pasaulį. Tolimojoje nuostabiojo

je Prancūzijoje reikėjo matematiko uždaviniams spręsti. Ir mano
tėtį pakvietė būti tuo matematiku. Be to, tėčiui patiko Prancūzija
ir viskas, kas su ja susiję. Todėl iš gimdymo namų mane su mama

pasiėmė senelis.
Senelis apsivilko baltus marškinius - tuos, kuriais kažkada

puošdavosi eidamas su senele į teatrą, - apsipurškė savo mėgstamu

tualetiniu vandeniu ir atvažiavo pas mus automobiliu. Medicinos
sesutei, kuri atiduodavo naujagimius, jis paliko patį geriausią įspū-


