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Nors visą savaitę Simonas ir toliau lankstė laikraš-
čius, tačiau neturėjo laiko jų skaityti, nes važiuodamas 
gainiojo savas mintis. Laikraščio lapais užpildė ne tik 
vidines, bet ir išorines švarko kišenes bei portfelį, o šeš-
tadienį grįždamas iš darbo išmetė visą šūsnį į makulatū-
ros konteinerį ir pagaliau pasijuto be rūpesčių, pasiren-
gęs pulti į naujoves. Palaukė iki vakaro, laukdamas dar 
išklausė keletą plokštelių kino filmų muzikos. Aštuntą 
užsidėjo kepurę. Nematomas Simonas Blochas pasiėmė 
atsarginį Valtraudos Kubelik buto raktą, išėjo į laiptinę, 
sulaikė kvapą, pridėjo ausį prie kaimynės buto durų, 
neišgirdęs nieko įtartina įkišo raktą į užrakto skylutę, 
stumtelėjęs duris įsmuko vidun ir tik tenai, tamsiame 
prieškambaryje, vėl ėmė kvėpuoti, palūkėjo, bet viskas 
buvo ramu. Žvilgtelėjo į svetainę – nieko. Iš virtuvės 
pasigirdo ponios Kubelik balsas. Taigi ji buvo ne viena. 
Nesvarbu, Simonas buvo pasirengęs, pasitikėjo kepure, 
privalėjo įgyti tikrumo; įgudęs vikriai, apspangęs nuo 
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savo nematomumo įsėlino į virtuvę ir pamatė, kad po-
nia Kubelik neturi jokio svečio, kalbasi pati sau viena. Ji 
sėdėjo prie stalo ir iš lėto lupo bananą. Simonas atsisė-
do skersom prieš ją, kad ponia Kubelik jį matytų, jeigu 
būtų galėjusi matyti. Kaimynė nepaisė jo. Toliau lupo 
bananą, pjaustė jį smulkiais griežinėliais ir po vieną dė-
josi burnon. Simonas atsisėdo ant stalo krašto, poniai 
Kubelik tiesiai prieš akis. Jo širdis daužėsi taip garsiai, 
senutė turėtų girdėti; pajuto, kaip jo veidas vypsta į gri-
masą. Norėdamas būti visiškai tikras, pakėlė ranką ir 
suvėdavo poniai Kubelik prieš pat nosį, nedaug trūko 
ir būtų palietęs, bet kaimynė kramtė, rijo, vėl kalbėjo, 
gėrė juosvai rudą bizalą, nepanašų nei į kavą, nei į kaka-
vą, ir dešiniu smiliumi lygino staltiesę. Vidinis Simono 
džiūgavimas buvo jį visą beužvaldąs. Tai buvo galios ir 
beribės valdžios jausmas. Jis privalėjo susiimti, negalėjo 
prarasti kontrolės, turėjo vengti neprotingų judesių, pri-
valėjo laikytis tyliai. „Jei ką nors numesiu nuo stalo, – 
svarstė jis, – jei čia apversiu kėdę, senutė to nepakels, 
mirtinai išsigąs.“ Simonas nusliuogė žemėn ir ėmė dai-
rytis vietos, iš kur būtų galėjęs viską gerai matyti. At-
sisėdo ant kampinio suolo. Dabar jau įsiklausė į ponios 
Kubelik žodžius ir suvokė: ji kalbėjosi su savo sutuokti-
niu, su velioniu Ansgaru Kubeliku, atrodė visiškai pani-
rusi į save, žvelgė ne į išorinį pasaulį, o į prisiminimus.

Visą vakarą Simonas išbuvo su ponia Kubelik ir ste-
bėjo, kaip ji gyvena. Ne kažin ką išvydo; nuobodus gy-
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venimas, tekantis išgraužta vaga, o gal kaip tik stovin-
tis vanduo, negyvenimas, to ponios Kubelik gyvenime 
nebebuvo. Tai buvo laukimas, sėdinėjimas, iliustruotų 
žurnalų vartymas, žiūrėjimas pro langą, stygius ir ne-
išsipildymas. Simonui darėsi šiurpu žiūrėti į tokį miru-
sį gyvenimą, į stovintį gyvenimą, kokį jis matė ponios 
Kubelik bute, kur vienintelis gyvas buvo jos pokalbis 
su mirusiu vyru, nes kaimynė elgėsi paprasčiausiai taip, 
tarsi Ansgaras dar būtų su ja čia, jos bute. Ponia Kubelik 
pliauškėjo, ką buvo skaičiusi iliustruotuose žurnaluose, 
pasakojo visokiausias nereikšmingas istorijas; ji priminė 
izoliuotą kalėjimo gyventoją, privalančią retsykiais pa-
sikalbėti su savimi, pajudinti liežuvį, sudrėkinti lūpas, 
išsemti laukan žodžius, visiškai nesvarbu kam, bet kur, 
nes susitvenkusios mintys grasina užversti vidų, neiš-
kalbėtos tampa našta, kurią privalu nusiimti, išmesti į 
pasaulio sąvartyną, kad neužtroškintų. Juo ilgiau Simo-
nas klausėsi, juo labiau liūdo. Vienpusis pokalbis leido 
nuspėti tai, kas liko be atsako, tyla, sutuoktinio mirtis. 
Ištarti žodžiai lieka vieniši kaip likimo valiai palikti šu-
nys, palygino Simonas, įsivaizduodamas juos, inkščian-
čius paplentės poilsio aikštelėje, besisukiojančius į visas 
puses ir nežinančius, kur lėkti. Šunys, jie loja, gulasi ir 
baimingai laukia sugrįžtančių šeimininkų, šunys, krūp-
čiojantys nuo kiekvieno garso, bet dar nežinantys, kad 
yra palikti likimo valiai, palikti visiems laikams, kad 
niekas niekada nebeateis, nebent šunų gaudytojas nuga-
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bens juos į gyvūnų prieglaudą arba užmigdys. Simonas 
išbuvo ilgiau, nei ketino. Stebėjo, kaip ponia Kubelik 
vakarieniauja, žiūrėjo, kaip ji tepasi sumuštinį, dedasi 
kąsnelį į burną, kramto, geria vandenį, susideda rankas 
į skreitą, žiūri į laikrodį, sukrauna indaplovėn indus, 
piršto galu sulesioja trupinius, kyšteli jį burnon, rūpes-
tingai nušluosto stalą, paskui eina į vonią. Senutė stovė-
jo priešais praustuvę, išsiėmė iš burnos dantų protezus, 
pripylė stiklinę vandens, įmetė tabletę, kuri šnypšdama 
ištirpo. Kaip ir jai likęs gyvenimo laikas, pamanė Simo-
nas, dar trumpas suputojimas, ir viskas baigta. Ponia 
Kubelik čiaumojo bedante burna tarsi skruostų kišenėse 
dar būtų užsilikę maisto likučių, o iš tiesų kramsnojo 
dantenas. Burna, dabar tokia visiškai bedantė, atrodė 
baisiai sukritusi, klaikiai subliuškusi. Kai ponia Kubelik 
ėmė nusirenginėti, Simonas nuėjo į miegamąjį. Atsisė-
do ant kėdės greta lovos ir laukė. Netrukus atėjo ponia 
Kubelik, apsivilkusi naktinius. Dabar nutiko tai, ko Si-
monas nesitikėjo. Sukalbėjusi vieną rožinio dalį, vakari-
nę maldą ir palietusi kaktą, krūtinę bei pečius pirštais, 
sudrėkintais cukrinės dydžio švęsto vandens dubenėlyje 
prie sienos, ponia Kubelik, nors ir būdama biblinio am-
žiaus, staiga pakišo po antklode nuo švęsto vandenio dar 
drėgną smilių ir ėmėsi kažko, ko negalėjo matyti Simo-
nas, tebesėdintis ant kėdės šalia lovos ir stebintis silpnus 
trūkčiojimus, vagojančius poniai Kubelik veidą. Simo-
nas niekada nebūtų pamanęs, kad sena moteris galėtų 
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daryti tai, ką dabar darė, nors viskas vyko gana slaptai. 
Po viskam ponia Kubelik atmerkė per visą tą veiksmą 
užmerktas akis, grįžtelėjo į tuščiąją dvigulės lovos pusę, 
tai yra į savo vyrą Ansgarą, ir sumurmėjo iš bedantės 
burnos šveplai skambančiu balsu: „Ak tu, Ansgarai, tu 
padūkėlis, tu pasiutėlis!“ Ponia Kubelik švelniai ir žais-
mingai trinktelėjo atgalia ranka per šalimais pūpsančią 
pagalvę, darsyk paskubomis persižegnojo, paskui pravė-
rė lūpas ir sukuždėjo: „Labanakt, Ansgarai!“

Tąsyk Simonas Blochas padarė pirmą savo kepurėto 
gyvenimo klaidą. Vėliau nebūtų galėjęs pasakyti kodėl, 
gal iš palengvėjimo, kad vakaras taip taikingai baigėsi, 
o gal norėjo ponią Kubelik mažumėlę paguosti apmiru-
siame jos vienos pusės gyvenime, o gal dėl to, kad per tas 
valandas nematomas pasijuto jau pernelyg saugiai, šiaip ar 
taip, Simonas atsakė, prašneko. Ėmėsi mirusio Ansgaro 
vaidmens. Pasakė balsiai ir aiškiai: „Labanakt, Valtrau-
da!“ Jo žodžiai sunkiai pakibo ore. Ponia Kubelik staigiai 
grįžtelėjo, pažvelgė į kėdę, šviesa tebedegė, ji šūktelėjo: 
„Kas čia?“ Simonas prikando lūpą. Jis lėtai atsistojo ir ap-
graibomis žengė atatupstas. Durys buvo uždarytos, tad 
jis nebūtų galėjęs tyliai išeiti iš kambario. Ponia Kubelik 
žvilgtelėjo po lova, garsiai suvaitojo, patikrino drabužių 
spintą, vis dar negalėjo nurimti, atidarė duris, žvilgtelėjo, 
per prieškambarį nupėdino į virtuvę, o Simonas pasinau-
dojo proga išslinkti. Grįžęs į savo butą nusiėmė kepurę ir 
sudejavo. Taip ilgai dar nebuvo jos dėvėjęs.


