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nepamiršdavo auklei žiemai malkų priskaldyti, maisto 
atsargų papildyti, naują televizorių nupirkti, užsakyti 
mėgstamą laikraštį. Kartais ilgais tamsiais žiemos vaka-
rais Verušką aplankiusios kaimynės šiek tiek pavydėda-
mos šnekėdavo:

– Gerai tu gyveni! Ir saldainių yra ant stalo, ir sūrio, ir 
sviesto. Sėdi, didžiulį televizorių žiūri, tylu, ramu aplink. 
O pas mus – tarsi smuklėje, ir rūsyje tuščia. Kas iš to, kad 
mes tiek vaikų priperėjome!

Veruška užjaučiamai linguodavo galvą ir atsakydavo:
– Genočka man artimesnis už visus gimines, mane 

labiau už motiną myli. Daug vaikų tikrai neverta turėti, 
senatvėje vieno gero pakaks.

6 SKYRIUS

Prieš kelis mėnesius Gena atvažiavo pas Verušką ir pa-
reiškė:

– Na, viskas, pakaks, renkis parduoti trobą. Kraustaisi 
į Maskvą, pas mane!

Veruška sumojavo rankomis.
– Kodėl? Man ir čia gera.
– Olia laukiasi, – paaiškino Gena.
– Tai bent laimė! – nušvito auklė.
– Be tavęs nesusidorosime, – tarė Gena, – padėsi naują 

kartą auklėti.
Veruška nedelsdama ėmėsi darbo. Jos bakūžės pirkėjas 

atsirado greitai. Be abejo, jam rūpėjo ne sena trobelė, o 
puikus sklypas, kuriame dėdulė tikėjosi namą pasistaty-
ti. Pagyvenusi moteris susikrovė ryšelius ir paskambino 
Genai.

– Aš pasirengusi.



D a r j a   D o n c o v a56

– Puiku, – nudžiugo jis. – Rytoj tavęs atvažiuosiu.
Kitą rytą Gena atvyko pas Verušką, sukimšo į automo-

bilį jos turtelį ir pareiškė:
– Tau vietos nebeliko.
– Nieko tokio, – nuramino auklė, – atvažiuosiu elek-

triniu traukiniu.
– Neskubėk, – paliepė buvęs augintinis, – rytoj atva-

žiuosiu ir tave paimsiu.
Bet kitą rytą jis paskambino ir pasakė:
– Atleisk, turiu sulakstyti į Lapiną, ten kapinėse vanda-

lai pasidarbavo. Sutvarkysiu uošvio kapą ir grįšiu.
Veruška liko laukti Genos. Bėgo dienos, bet jis nesiro-

dė. Auklė mėgino jam prisiskambinti telefonu, bet mo-
bilusis vis suburbuliuodavo: „Abonentas nepasiekiamas“, 
paskui visiškai nutilo. Genos namuose niekas nekėlė ra-
gelio.

Iš pradžių Veruška labai nesinervino, ji manė, kad 
Gena užtruko Lapine dėl reikalų, matyt, uošvio kapas 
taip sudarkytas, kad per vieną dieną nespėjo sutvarkyti. 
Bet vėliau auklė sunerimo. O jei iki šiol nematytoji Oleč-
ka pagimdė anksčiau ir dabar guli klinikoje, o Gena sėdi 
prie žmonos? Jei yra kaip tik šitaip, tai ji, Veruška, turinti 
nedelsti ir vykti į sostinę. Juk reikia išplauti kambarius, 
sutvarkyti naujagimio kambarėlį. Be to, trobelę nupirkęs 
vyras pradėjo triukšmauti.

– Klausyk, moterie, kiek galima! – niurzgėjo jis. – Par-
davei bakūžę ir keliauk! Aš tau nusileidau, luktelėjau, bet 
turėk sąžinės! Čiuožk iš čia, nes imsiu ir išmesiu. Iki žie-
mos turiu daržinę nugriauti ir pamatų duobę iškasti.

Veruška stvėrė nedidelį krepšį su likusia manta ir išva-
žiavo į Maskvą.

Gerai žinomą butą rado užrakintą. Veruška ilgokai 
mygo skambutį, paskui net koja pabeldė į duris, bet už 
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jų nesigirdėjo jokio šnaresio. Auklė visiškai sutriko, bet 
paskui jai į galvą šovė nuostabi mintis. Anksčiau Nina Pe-
trovna, išeidama iš namų, pakišdavo raktą po kilimėliu. 
O jei ši Konstantinovų šeimos tradicija gyvuoja iki šiol?

Veruška pasilenkė, kilstelėjo stangrų kilimėlį ir nu-
džiugo – raktai buvo įprastoje vietoje.

Įėjusi į butą, ji susinervino. Pasirodo, Olečka prasta 
šeimininkė: langai neplauti, užuolaidos neskalbtos, dul-
kės tumulais ritinėjasi po grindis, o iš virtuvės sklinda 
baisi smarvė, matyt, ten kažkas pūva šiukšlių kibire.

Priekaištingai linguodama galva, auklė įėjo į svetainę 
ir pastebėjo prie sofos atlošo prismeigtą didžiulį lapą, 
kuriame didžiulėmis raidėmis buvo parašyta: „Genadi-
jau! Tu labai blogai elgiesi su manimi! Palikai žmoną ir 
išvažiavai! Pamiršai, kad man jau metas gimdyti? Puikus 
poelgis! Baigta! Išeinu! Lik sveikas! Tikiuosi, daugiau ne-
susitiksime! Dėl manęs nesirūpink, važiuoju pas Roma-
novus! Jie manęs nepaliks! Nors tu ir nesijaudinsi! Labai 
jau panašu į tave! Išėjo paskutines nėštumo dienas vaikš-
čiojanti žmona iš namų – terauna ją velniai! Negaila! Jau 
nebe tavo Olia!“

Veruška nežinojo, kad Belkina aikštinga isterikė, ir 
neapsakomai išsigando. Butas atrodė apleistas, panašu, 
kad jame senokai būta žmonių. Tai kur Gena? Ir ką jai, 
Veruškai, daryti? Pasiraitoti rankoves ir kuopti grindis ar 
mėginti ieškoti Genos arba Olios? Sutrikusi auklė apsi-
dairė, pastebėjo užrašų knygelę, atsivertė raidę „R“ ir prie 
Romanovų pavardės rado mūsų adresą ir telefoną.

– Skambinau, skambinau, – dabar aiškino Veruška. – 
Niekas nekėlė ragelio. Tai ir surizikavau atvažiuoti. Kaž-
kodėl man neramu!

Pašnairavau į telefono aparatą.
– Keista, jokio garso nesigirdėjo!
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– Rinkau numerį ne vieną kartą, – stebėdamasi pakar-
tojo Veruška.

Mano žvilgsnis nukrypo žemyn, ant grindų išvydau 
sukuduliuotą virvelę, tai buvo viskas, kas liko iš daktariš-
kos dešros ritinio, šalia tįsojo ne mažiau sutaršytas tele-
fono laidas. Viskas aišku. Kažkuris šunelis pažaidė su juo. 
Arba Fenia, arba Kapa, kiti jau per dideli, kad užsiimtų 
tokiais niekais.

– Tai Olia pas jus? – paklausė Veruška. – Juk jai metas 
gimdyti. O Gena? Kodėl jo nėra namie?

Įsikišau į burną gabalėlį duonos ir apsimečiau, kad 
man svarbu kramtyti maistą. Siaubinga padėtis! Dabar 
turėsiu mielajai tetulei papasakoti viską, kas atsitiko. 
Kodėl man visados tenka nemaloniausia, sunkiausia 
misija?

– Labas rytas, – įėjusi į virtuvę, pasisveikino Katia, – 
Lempute, kaisk virdulį.

Įkandin jos pasirodė ir kiti mūsų šeimos nariai.
Šuoliais puoliau vykdyti nurodymą, paskui atsisukau į 

namiškius ir geraširdiškai tariau:
– Čia Veruška, ji ieško Genos ir Olios... beje, ji tuoj pati 

viską papasakos, man skubiai reikia... ee..., na, apskritai... 
reikia...

Išstenėjau tuos žodžius ir išlėkiau į koridorių, nubė-
gau į tualetą ir užsirakinau. Nesugebu žmonėms pranešti 
nemalonių naujienų. Gerokai labiau patinka teikti gim-
tadienio dovanas, sveikinti jaunavedžius arba gavusius 
kokį apdovanojimą.

Baisią žinią Veruška išklausė narsiai. Ji nenualpo, tik 
paklausė:

– Tai kur jis palaidotas?
Katia paaiškino, kokiose kapinėse.
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Veruška paėmė atvėsusios arbatos puodelį, vienu ypu 
jį ištuštino ir pabrėžtinai ramiu tonu pasidomėjo:

– Ar Olia išsikapanos?
– Tikrai! – sušukau.
Katia piktokai žvilgtelėjo į mane: kaip ir visi gydyto-

jai, mano draugužė prietaringa ir nemėgsta optimistinių 
prognozių.

– Važiuoju į ligoninę, – sukruto Veruška, – Oliai reikia 
priežiūros.

– Reanimacijoje puiki priežiūra, – sustabdė ją Katia, – 
be to, ten neįleidžiama.

– Ką gi man daryti? – sutrikusi paklausė Veruška. – 
Patarkite!

– Galbūt, – atsargiai pratarė Julia, – kol reikalai tvar-
komi, jums derėtų grįžti namo? Kai Olia pasveiks, atsiras 
vaikelis, tada...

Veruška iš megztinio kišenės išsitraukė baltutėlę, 
kruopščiai išlygintą nosinaitę, pasukiojo ją rankose, įsi-
kišo atgal ir tykiai ištarė:

– Namų tai nebėra! Pardaviau juos, pinigus sykiu su 
daiktais Genočkai atidaviau, jis išvežė. O kur dėjo, neži-
nau! Man jis nepasakė.

– Jų bute, atrodo regis buvo seifas, – sumurmėjo Katia, 
– jei neapsirinku, įrengtas po palange. Tik kaip jį atida-
ryti, neišmanau.

– Esama firmų, kurios atidarinėja seifus, – atkuto Ju-
lia, – na, sakykime, pametė šeimininkas raktą...

– Taigi, – atsidusau, – šeimininkui atrakins, o mums ne.
Visi nutilo, slogi tyla truko ilgokai, tada Veruška atsi-

stojo ir virpančiu balsu tarė:
– Ačiū, kad maloniai priėmėte, jau eisiu.
– Kur? – išsprūdo man.
Veruška gūžtelėjo pečiais.
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– Kol kas nežinau, kur nors prisiglausiu. Aha, tiesa! 
Štai.

– Kas tai? – paklausė Katiuša ir pažvelgė į visokio dy-
džio raktus, suvertus ant grandinėlės.

– Genos buto raktai, – paaiškino Veruška, – kai aš per-
skaičiau raštelį, supratau, kad jau senokai jų namie būta, 
tai ir nutariau, kad negerai raktus po kilimėliu palikti. 
Atiduokite juos Oliai, kai pasveiks! Dar kai kas, gal ga-
lėsiu retkarčiais paskambinti? Mažasis Gena, Genočkos 
sūnus... juk jis vienintelis visame pasaulyje man artimas. 
Labai nerimauju, taigi... tiesiog... na...

Veruška vėl išsitraukė nosinaitę.
– Žinai ką, – ryžtingai tarė Katia, – pasilik pas mus!
– Ne, – sudrebėjo senolė, – aš nepratusi žmonėms 

trukdyti.
– Vietos pakanka! – šūktelėjo Julia, – pagyvenkite kol 

kas čia!
– Negaliu dykai, – atsikalbinėjo Veruška.
– Mums seniai auklės reikia, – pareiškiau.
Iš Veruškos akių buvo matyti, kad ji susidomėjo.
– Na, o kam?
Galva mostelėjau į Kiriušą.
– Štai jam!
– Man? – suspigo Kirilas. – Išprotėsiu!
– Tikrai, – pritarė Serioža, – mokosi prastai, grįžęs iš 

mokyklos, pietų nepasišildo, į kavinę lekia.
– Kaip bjauru! – pasipiktino Veruška. – Juk ten nešva-

ru! Nežinai, ar virėjos plauna rankas!
– Jūs ką... – Kiriuška mėgino piktintis, bet tuoj pat 

gavo į kuprą nuo Lizavetos.
Sekundę berniuko akyse šmėstelėjo nuostaba, ir staiga 

jis labai ramiai atsakė:
– Kietai! Auklė – puiku. Ji man valgį šildys ir visa kita?
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– Tai ir puiku, – sukruto Katia, – susitarėme. Kamba-
rys ir maistas, be abejo, mūsų sąskaita.

Veruška nusišypsojo.
– Gerai, bet kai Genočką suras, jūs jau nepykite, jį pri-

žiūrėsiu.
– Žinoma, – choru užgiedojo namiškiai, – jokių pro-

blemų.
Metro vagone aptikau laisvą vietelę ir įsispraudžiau 

tarp Tatjaną Ustinovą įnirtingai skaitančios merginos 
ir tetrį žaidžiančio stamboko vaikino. Deja, šiais laikais 
daugelis maskviečių, laimingų asmeninių automobilių 
savininkų, priversti naudotis metro. Pavyzdžiui, aš gy-
venu netoli nuo metro ir iki centro nukaksiu greičiau 
nei per pusvalandį. O jei sėsiu į savo mylimąjį žiguliuką, 
pateksiu į spūstį, sugaišiu pusantros valandos, prisiner-
vinsiu, suplūksiu. O benzino kainos vis kyla. Gal sosti-
nės valdžia šitaip sumanė spręsti svarbią transporto pro-
blemą? Nieko sau, puiku! Pradėkite už litrą automobilio 
„maistelio“ imti du šimtus rublių, ir mūsų keliai tikrai 
ištuštės.

Gerai, neburbėsiu, verčiau pasiimsiu knygą. Tai dar 
vienas metropoliteno pliusas, čia galima ramiausiai mė-
gautis detektyvu. Sutiksite, kad prie vairo skaityti pa-
vojinga. Beje, po žeme yra ir minusų: čia gausu elgetų 
ir benamių, spūsties valandomis minia vagonuose taip 
suspaudžia, kad man net kauleliai braška. Tokiu metu 
įnirtingai veikia įžūlūs kišenvagiai ir tikri ligoniai, kurie 
tik dėl jiems vieniems žinomų priežasčių teplioja kelei-
vių drabužius aerozolių dažais ir peiliais pjausto paltus ar 
striukes. Be to, vagonuose ir stotyse neapsakomai tvan-
ku, o nuo kai kurių keleivių sklinda klaikus tvaikas. Ir 
kodėl jie prieš išeidami prisiryja česnakų ar svogūnų? 
Kodėl kai kurios moterys vengia muilo ar dezodorantų? 
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Ačiū Dievui, šiandien man teko vieta tarp dviejų tvarkin-
gų asmenybių. Jaunuolis neseniai vartojo mėtinį gaiviklį, 
o mergina dvelkia švelniais nepigiais kvepalais. Pasisekė!

Jausdamasi beveik laiminga, iš rankinės išsitraukiau 
knygą minkštais viršeliais ir įnikau į tekstą. Netikėtai su-
skaudo koją. Penktadienį nusipirkau naujus batus, labai 
gražius ir, atrodytų, nepaprastai patogius. Nemėgstu aukš-
takulnių, bet ne man ir visiškai žemakulniai bateliai, nes 
Lempos Romanovos ūgis – tik metras su kepure!

Dabar jums aišku, kodėl klaikiai nudžiugau užtiku-
si elegantiškus batelius su platforma? Deja, džiaugiausi 
neilgai. Jais apsiavus, kažkodėl pradėdavo sopėti dešinę 
koją. O ta, kairioji, jautėsi puikiai. Nutariau, kad oda 
prasinešios ir nebespaus pėdos, todėl ir apsiaviau ką tik 
įsigytus batelius. Ir še tau: praėjo nedaug laiko, o aš jau 
pasijutau tarsi undinėlė, savo uodegą išmainiusi į apati-
nes galūnes.

Pamėginau pajudinti pirštus, bet nepalengvėjo. Šiek 
tiek padvejojau, išsiaviau iš dešinio bato, lengviau atsi-
kvėpiau ir užkėliau koją ant gražiai apautos kairiosios. 
Kol reikės persėsti, važiuosiu dar apie penkiolika minu-
čių, lai kojelė pailsi, nes atrodo, kad jau pradėjo tinti.

Vagone buvo nedaug žmonių, niekas nevarstė manęs 
priekaištingais žvilgsniais ir nebadė pirštais. Priešais sė-
dintys žmonės sukišo nosis į knygas, į laikraščius, o vie-
nas vyriškis prasižiojęs ramiausiai miegojo. Atsipalaida-
vau ir įnikau į tekstą, atitraukiau akis tik tada, kai atėjo 
metas išlipti.

Užvertusi kriminalinį romaną, pradėjau kišti koją at-
gal į batą. Manevras pavyko, bet su didžiuliu vargu, vis 
dėlto pėda smarkiai sutino. Šiaip taip apsiaviau, pašokau, 
susvyravau, žengiau kelis žingsnius ir vos neparkritau. 
Nepatikėsite, bet dešinė koja kažkodėl pailgėjo. Šlubčio-
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dama išlipau iš vagono ir perone apmiriau. Paeiti nebe-
galėjau. Nesuprasdama, kas atsitiko, pažvelgiau į batus ir 
surikau!

Ant kairės kojos buvo smėlio spalvos laivelio formos 
batelis su platforma, tas pats elegantiškasis, patogusis, 
mano pirktas parduotuvėje, stebino jos sesutė, dešinioji 
koja. Logiškai nesuvokiama, bet ant jos puikavosi juodas 
siaurutėlis batelis neapsakomai aukštu kulniuku.

Visiškai nesupratau, kas atsitiko, nuklišinau iki suo-
liuko, šleptelėjau ant jo, ištiesiau letenas ir pradėjau 
spėlioti. Kairė koja manoji? Šimtu procentų, pasakytų 
Kiriuša. Neverta abejoti. O kieno dešinioji? Beje, nesu 
tokia kvaila, kad pamanyčiau, jog sukeistos apatinės ga-
lūnės. Dešinė koja irgi priklauso man. Bet iš kur tada 
juodas batelis?

Gal netyčia skubėdama sugriebiau kitokį batą, kai lėkiau 
iš namų? Apskritai tai įmanoma, bet kaip tada atėjau iki 
metro, nepastebėjusi tokios nesąmonės? Iš kairės – ne-
aukšta trijų centimetrų platforma, iš dešinės – smailiau-
sias aukščiausias kulniukas! Be to, tokios avalynės mūsų 
namuose nėra, net madingųjų Julės ir Lizavetos batų 
kulniukai žemesni.

Netikėtai atgijo prisiminimai. Mano mama, operos so-
listė, kadaise, kol dar buvo negimusi mylima ir vienin-
telė dukrelė, dažnai vykdavo gastrolių į užsienį. Sovietų 
Sąjungoje visos prekės buvo deficitinės, bet avalynė! O, 
tai buvo superdeficitas. Tad aktoriai visados tempdavo 
namo dešimt, o kai kas ir penkiolika porų įvairių dydžių 
batų. Taigi per vieną kelionę, berods, į Čekoslovakiją, 
pirmasis smuikas, didžiulis išdaigininkas ir juokdarys 
Semionas Raisas, grįžo į viešbutį labai susijaudinęs.

– Žiū, vyručiai, – šaukė jis, – užėjau parduotuvėlę, joje 
tik vienos rūšies avalynė, juodi vyriški pusbačiai. Bet yra 
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visokių dydžių ir nepaprastai pigu. Jau pripirkau saviš-
kiams: tėvui, dėdei, broliui, sūnėnui. Nusispjaut, kad vie-
nodi, juk jie nevaikšto visi išsirikiavę!

Artistai trūktelėjo pečiais, tik kontrabosu grojantis Ve-
nia Loskinas labai susidomėjo ir drauge su Senia išskubė-
jo į puikiąją parduotuvę. Priminsiu, kad Raisas mėgdavo 
pasišaipyti iš žmonių ir išsirinko eilinę auką – Venią.

Loskinas irgi nusipirko kelias poras ir nuėjo miegoti 
labai patenkintas. Kol jis ramiai šnarpštė, tame pačiame 
kambaryje gyvenęs Semionas tylutėliai išpakavo dėžutes 
ir sukeitė batus. Dabar Loskinas turėjo po du pusbačius 
dešinei kojai. Kairiuosius pasiėmė Raisas.

Sugrįžęs į Maskvą, Senia ištvėrė iki vakaro ir paskam-
bino Veniai.

– Na, kaip? – šelmiškai paklausė. – Ar taviškiams pa-
tiko pusbačiai?

– Labai! – džiugiai sušuko Loskinas.
Semionas apstulbo.
– Kaip? Ar jie geri?
– Puikiausios kokybės, – puolė girti pirkinį kolega, – 

firminis daiktelis!
Juo labiau džiūgavo Venia, juo labiau stebėjosi Senia. 

Pagaliau jis neištvėrė ir tiesiai paklausė:
– Bet ar jie tinka skirtingoms kojoms?
– O iš kur tu žinai? – nustebo Venia. – Įsivaizduok, ir 

Vakaruose pasitaiko kuriozų. Prieš išskrisdamas panorau 
dar kartą batukais pasigrožėti, išvyniojau dėžutes. O ten! 
Visi batai dešinei kojai! Teko risčia šuoliuoti į parduo-
tuvę. Pakeitė nė necyptelėję! Štai ką reiškia užsienis! Pas 
mus šimtus popierių tektų pildyti, o ten...

– Kodėl tu manęs neįspėjai! – suriaumojo Semionas.
– O ką? – nustebo Venia. – Tavieji irgi visi dešinei ko-

jai? Net nesitiki, juk tu anksčiau nei aš pirkai, neskubėda-
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mas, paskui visiems rodei, nejau nepastebėjai? Tai bent 
reikaliukai! Prakeikti kapitalistai!

7 SKYRIUS

– Nagi, grąžink, – kažkas subliuvo.
Lioviausi stebėtis savomis kojomis ir pažvelgiau į prie-

kį. Prie suolelio stovėjo vagono kaimynė, išraudusi nuo 
susijaudinimo ar dėl tvankumos. Ta pati, dešinėje sėdė-
jusi mergina.

– Atiduok, – pakartojo ji, – greičiau, aš vėluoju į darbą! 
Pastvėrė mano batą ir šiaušia! Vos pasivijau, gerai, kad 
spėjau iš vagono iššokti. Na, ko spoksai?

Pažvelgiau į nepažįstamosios kojas ir krūptelėjau. Juo-
das aukštakulnis ir smėlio spalvos platforma! Iš karto vis-
kas paaiškėjo. Vadinasi, mergužėlė irgi jautėsi nekaip su 
bateliais, nusiavė juos. O aš, skubėdama išlipti, nepama-
čiau, kur kišu dešinę koją, supainiojau greta stovėjusius 
batelius.

– Trys ketvirtadaliai maskviečių – idiotai, – padarė 
išvadą nepažįstamoji, persiaudama batą, – tikiuosi, kad 
tau tik su galvele netvarkoje, daugiau jokių infekcijų, to-
kių kaip grybelis, neturi! Na, ko dabar tyli? Ei, tetule!

Tylėdama aviausi smėlio spalvos batelį. Ką ji čia šneka? 
Idiotiška padėtis, bet juk daug kam gali taip nutikti.

– Klausyk, – įtaigiai kreipėsi mergina, – tark narko-
tikams „ne“. Nori, kad patarčiau? Verčiau taurelė negu 
adatėlė. Dėl degtinės vargo nebus, na, pabendrausi su ža-
liais velniais, ir tiek, o adatas mesk. Štai dabar net nesu-
pranti, kas įvyko! Siaubas!

Iki sielos gelmių supykau, prasižiojau, norėdama tai 
įžūlėlei atsikirsti, bet triukšmingai tarškėdamas į pero-


