
iSloyrkcs 

Silta, guliu vonioje ir galvoju, kaip man gerai - kiti zmones 

kazkur pareina, ziem§ susal?, apsnig^, o man tik siltoje vo

nioje guleti. Nejaugi as ir liksiu visada tokia vienisa... As taip 

laukiu to meto, kada pradesiu gyventi savarankiskai. Mano 

svajoniq namai - tai dviejij aukstij kotedzas su dideliais lan-

gais, pro kuriuos atsiveria grazus vaizdas j misk^ ar piev^. 

Namij baldai Provanso stiliaus, graziai dekoruoti, viskas sti-

lingai suderinta. Namuose vyraujancios spalvos - auksine, 

balta, rozine ir zydra. Joki^ tamsiq spalvij. Daug geliij, dide-

lis zidinys ir, zinoma, didziulis vonios kambarys su sukurine 

vonia. Dar nepaminejau vyro, dviejij vaikij, aisku, geriausia 
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berniukas ir mergaite, kates, suns. Garaze stoves du praban-

gus automobiliai, o banko s^skaita, pilna pinigij, niekada ne-

isseks. As taip viso sito geidziu, as padarysiu visk^, kad tik 

galeciau taip gyventi. 

Fantazijos baigesi, Marina prabudo nuo beldimosi j vo

nios duris. 

— Reikis, kiek gali mirkti vonioje?! 

— Tuoj keliuosi, mama. 

Visas mano kunas toks minkstas ir taip skaniai kvepia, gi-

liai jkvepiu ir dziaugiuosi, kad gyvenu. Tingiai islipu is vo

nios, nes maudynes - mano megstamas sekmadienio ritua-

las. Rituali] yra ir daugiau: depiliacija, veido, plaukxj kaukes 

ir, zinoma, viso kuno istrynimas kremais, nuo peciij iki kojij 

pirstij galiukxj. Labai save myliu ir visada sakau, kad graziame 

kune - grazi siela. Ir kad po intensyvios savaites sekmadienj 

butina atrasti laiko palepinti savo kun^. 

I voni§ jejo mano mama. Ir, zvelgdama savo nepatenkintu 

zvilgsniu, vel ant man^s reke. 

— As tau seniai sakiau, Marina, kad baigtum islaidauti. As 

paziiiresiu, kaip tu toliau gyvensi, stai po pus^ kremo bute-

liuko metosi, istepk vis^ ir tada naudok nauj^. Reikia taupyti, 

ziiiriu, isvis netaupai. O i suvargsi tu, vaikeli, gyvenime. Oi 

suvargsi tu su tokiu savo elgesiu. 
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— Mama, tu visada man priekaistauji del mano islaidij. 

As nekalta, kad jus su teciu esate labai taupus. As tik vieno 

nesuprantu, kaip galima vien^ megztinj deveti desimt metij, 

kaip tu darai. Mama, tu save visiskai apleidai, todel jus ir pyk-

states su teciu. As juk matau, kad jus tapote visiskai svetimi 

imones, o ir man nejauku darosi, kai jus pykstates. 

— Tu dar per jauna tai suprasti, meile ir seima - nuolati-

nis darbas. Reikia derintis vienam prie kito, kazko atsisakyti 

vardan seimos geroves. O as daug ko atsisakiau del tavo tecio. 

— Mama, mano nuomone, tu pati kalta del visko, seniai 

reikejo keistis paciai, o ne laukti, kol kazkas ateis pas tave ir 

pamojf s burtx} lazdele padarys tave laiming^. 

— Marina, kaip tau paprasta smerkti kitus uz netinkam^ 

elgesj, bet kaip sudetinga paciai elgtis teisingai. T u - busima 

mama, todel duok Dieve tau rasti ger^ vyr^. 

— As pati sau issirinksiu tokj vyr^, kokio noriu ir tikrai ne-

busiu ilgai, jei nesijausiu su juo laiminga. Mama, o tu kit^ an-

tradienj ateisi j mokykloje vyksiantj klases tevij susirinkim^? 

— Nezinau, ar verta, tu jau didele, vis tiek ten nieko naujo 

apie tave nepasakys. Geda man eiti, as juk ir taip visk^ puikiai 

zinau, del ko tu begi is pamokij, ir ko man ten raudonuoti? 

Todel pati spr^sk, kaip tau gyventi, tau jau greitai bus astuo-
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niolika, galesi gyventi taip, kaip tik nori. T i k pazadek man vie-

n ^ dalyk^, kad baigusi mokykl^ butinai jstosi mokytis, jokiij 

uzsieniij, pirma mokslai, po to darbai. Visada zinok savo ver-

t^, niekada nenusileisk per zemai ir nesiaukstink nepagrjstai. 

— O K , mama, as visk^ ir taip zinau. T u man simt^ kartij 

tq patj kartoji. 

— Gerai, panelyte, eini miegoti, nes jau velu. 

— Ne, mama, palauk, as rytoj vyksiu j grozio prekixj mugf. 

— T u man nieko nesakei apie tai, palauk, kol tau bus as-

tuoniolika ir tada daryk, k^ nori. 

— As dabar noriu. O ne tada, kai uzaugsiu. 

— Visq pirma, tu esi mano vaikas ir visas mano turtas. 

As be tav^s nieko brangesnio neturiu, todel noriu, kad tu 

suprastum, jog gyvenimas nesisuka vien apie tave. Es i labai 

grazi mergina, bet negalvok, kad vien savo groziu uzkariausi 

pasaulj, ugdyk savo vali^, prot^, ismintj. Ir niekada nenuleisk 

savo t iksl^ karteles vien del to, jog kazkas kitas nesugebejo 

kazko pasiekti. 

— Taip, kaip tu nuleidai savo tikslij kartel?? 

— Ne, as tiesiog j i j neturejau, as nemokejau ji j tikslingai 

vykdyti, nemokejau svajoti, kurti , rizikuoti. Ak. . . - atsiduso 

mama. - As supratau tai veliau, kai tu gimei, bet jau buvo 
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velu. Dabar mano vienintelis tikslas - uzauginti tave, kad tau 

nieko netruktij, kad tu elgtumeisi protingai. O dabar einame 

miegoti, rytoj anksti keltis. I r jokiq mugiij. Labanakt, Marina. 

Mama isejo, kambaryje mirtina tyla, kazkur lauke girde-

josi vaziuojantys automobiliai, greitoji pagalba, policija. §iur-

pas nuejo Marinai pagaugais girdint tuos garsus. 

Istrauka is Marinos dienorascio 

Prizadu sau jveikti visus man gyvenime skirtus sunkumus, 

nesvarbu, kokiejie huti^ sunkus, tikiu, kadjiepades man tapti 

geresne. Pazadu dirbti tik prasmingai, kad siame gyvenime pa-

siekciau savo uzrasyti} tikslij rezultatus. Prizadu save myleti, 

gerbti savo tevus, taip pat padeti tiems, kuriems reikes mano 

pagalbos. As duodu sau pazadq tapti vis geresne ir geresne kas-

met, visada ir visur, bet kada, nors ir kas nutiktij, islikti savi-

mi. Jei zmonems patiksiu tokia, kokia as esu, niekada nereikes 

apsimetineti. As ieskosiu tokio vyro, kuris mane myles kaip te-

vas, supras mane kaip draugas, uzstos mane kaip brolis. Ir bus 

sqziningas, ir istikimas, tada kitiems vyrams neliksjokii^ sansij 

mane uzkariauti. As tikiu, kad vienq graziq dienq tokj ir sura-

siu. Be to, ismokysiu savo mamq svajoti, nes as pasiruosusi jai 

jrodyti, kad svajones pildosi. As degu jaunyste, meile, viltimi, 

kad viskas mano gyvenime bus taip, kaip as noriu. <...> 
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arha. is nuders, £uri ne^a&Jai^i 

2 Stcyrius 

Rytas, nuostabi diena, sakoma, kaip sutiksi ryt^, taip ir 

klostysis visa diena. Taciau Marina tuo niekada netikejo. Ry

tas jai buvo didziausia kancia keltis ir eiti \, kancia 

valgyti. 

— Fui , sviestas... 

Marina labai stengesi suliekneti, buvo tipiska paaugle. Ji 

svere nedaug, taciau mane, jog reikia dar suploneti, jos ugis 

172 cm, 0 svoris 58 kg. Plaukai sviesus, ilgi ir stori, juos daz

nai megdavo suristi j tvarking^ kas^, j i tikra grazuole, natiira-

l i blondinuke. Jos akys melynai zydros, savo grozj j i paveldejo 

is savo mamos. Marinos tetis dirbo tolimijjij reisij vairuotoju, 

todel daznai nebudavo namuose. O kai jis grjzdavo, j i daug 
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