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1 SKYRIUS

Gyvenimas žmogui duotas tik kartą, nes antrąkart nė 
vienas jo neištvertų. Ši mintis man šovė į galvą rytą, ly-
giai aštuntą trisdešimt nedidelės gatvelės sankryžoje, ties 
„Gurmanų svajonės“ prekybos centru. Beviltiškai žvelgiau 
į raudoną šviesoforą, suvokdama, kad viltis šiandien rasti 
naują darbą nyksta taip pat sparčiai, kaip ir pašteto gaba-
lėlis, kurį šįryt nuo stalo nugvelbė mopsė Kapa. Tie, kurie 
seniau mane pažįsta, gerai žino, kad, turėdama arfininkės 
diplomą, negaliu rasti padoraus darbo, verčiuosi atsitik-
tiniais uždarbiais. Kadaise mano tėvai pasirūpino, kad 
vienintelė duktė gautų puikų išsilavinimą. Mama, operos 
dainininkė, spustelėjo reikalingus svertus, ir jos nelabai 
gabi dukrelė įstojo į konservatoriją, kurią vėliau baigė vi-
dutiniškai, bet laiku. Iš esmės mama nusprendė teisingai: 
jei jau vaikas negabus mokslams, verta jį įtaisyti studijuo-
ti garbingo amato. Tegul dukra gebės užsidirbti duonos 
gabalėlį, o jau sviestu, sūriu ir ikrais pasirūpins mylintis 
vyras. Mamaitė, dėl manęs ir tėčio beveik nutraukusi kar-
jerą, naiviai manė, kad moters laimė – šeima, o dirbti ver-
tėtų tik dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad išdidžiai iškėlusi 
galvą galėtum pareikšti: „Esu visiškai savarankiška“, antra, 
kad galėtum parodyti naujus kailinius. Todėl arfininkės 
profesija dukrai atrodė tinkamiausia. Deja, gerais norais 
kelias į pragarą grįstas. Laikai labai pasikeitė. Merginos, 
kurioms, švelniai tariant, „daugiau nei trisdešimt“, geban-
čios braukyti didžiulio agregato stygas, buvo nelabai pa-
klausios šalies darbo rinkoje, kurioje stichiškai formavosi 
laukinis kapitalizmas. Dabar nuolat suku galvą: kur rasti 
darbą?
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Deja, mano anketoje – vieni trūkumai. Pirmasis – amžius. 
Tie, kuriems jau, deja, trisdešimt penkeri, mane supras. Išvy-
dęs ponią, kuri jau peržengė lemtingąjį Balzako amžių, kad-
rų skyriaus tarnautojas išsyk paniursta ir pareiškia:

– Gaila, vieta jau užimta, vakar priėmėme naują dar-
buotoją.

Be to, nė vienam darbdaviui nepatinka neigiami anketos 
atsakymai. „Šeiminė padėtis. – Netekėjusi. – Užsienio kal-
bos. – Nemoku. – Darbas kompiuteriu. – Nemoku.“ Ir taip 
toliau.

Prieš savaitę Seriožka, grįžęs namo, rado mane raudančią 
ir vėl klausiančią:

– Na, kodėl aš vėl „praskridau“ lyg fanera virš Paryžiaus?
– Kvaiša tu, Lempa, – tarė vaikinas, – ar kas nors anke-

tose apie save rašo tiesą. Juk aišku, kad niekas nepriims į 
darbą netekėjusios ir jokių įgūdžių neturinčios tetulės.

– Tai ką daryti? – verksmingai paklausiau.
– Kam tau tie darbo pančiai? – gūžtelėjo pečiais Sergejus. – 

Pinigų trūkumo nejaučiame, tvarkyk namų ūkį, kepk kotletus.
Atsidusau.
– Netrukus vasario dvidešimt trečioji, po to – kovo aš-

tuntoji, reikės pirkti suvenyrus Kiriuškai, Katiušai, Lizai, 
Julečkai...

– Sunki užduotis! – nusijuokė Seriožka. – Juk turi atsargų 
juodai dienai.

Iš tikrųjų – miegamojo spintoje saugau dėžutę nuo sau-
sainių, ji mūsų šeimai atstoja seifą. Į ją išdidžiai dedu visus 
sutaupytus pinigus, todėl ramiausiai galėčiau iš jos ištraukti 
tiek, kiek reikia dovanėlėms. Tik, pripažinkite, labai keis-
ta žmogui pirkti dovanas už jo paties pinigus. Paskutiniu  
metu į dėžutę nieko neįdėjau. Radijo stotis „Bum“, kurioje 
taip džiugiai dirbau laidų vedėja, neseniai atiteko kitam sa-
vininkui, o šis iškart atleido visus seniau dirbusius žmones. 
Tiesa, turiu nedidelę sumą, kurią gavau išeidama iš darbo.
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– Ne, – sušukau, – man reikia darbo!
– Kvailystė! Sėdėk namie!
– Nenoriu.
– Tu – baisi užsispyrėlė! – riktelėjo Seriožka.
– Gal ir taip, bet aš taip įpratusi, galiausiai tas užsispyri-

mas yra mano, – šniurkštelėjau nosimi.
– Tik nepradėk sriūbauti! – supyko Sergejus.
– Labai norisi, – prisipažinau. – Juk, sulaukus trisdešimt 

penkerių, gyvenimas nesibaigia, o gal man jau laikas šliauž-
ti į kapines? Juk ne visos moterys jaunos ir sukaupusios 
daugybę gebėjimų!

– Ne, žinoma, – tarstelėjo Sergejus, – yra daugybė idio-
čių, kurios net telefonu nemoka naudotis. Šiandien buvau 
vienoje kontoroje, pasikalbėjau su vadybininke, ji – tikra 
nevykėlė! Įsivaizduoji, paprašiau: „Duokite adresą.“ O tetu-
lė pradėjo diktuoti: „Indeksas...“. Aš ją pertraukiau: „Mui-
lą!“. Tada neįtikėtinai „suprantamai“ pasikalbėjome.

– Kokį muilą? Beje, tualete yra skysto muilo!
– E-meilą!
– Ką?
– Elektroninį adresą!
– Kokį?
Seriožka giliai įkvėpė ir, stengdamasis tvardytis, paaiškino:
– Laišką ketinu siųsti kompiuteriniu paštu!
Suirzusi tetulė šūktelėjo:
– Išsyk reikėjo sakyti, kad reikia adreso su šepetėliais!
– Su kuo? – neapsakomai nusistebėjo vaikinas.
Vadybininkė atlaidžiai žvilgtelėjo į pašnekovą, tada bedė 

pirštu į ekraną:
– Štai. Reikia mokytis dirbti su nauja technika, ana jie, 

šepetėliai.
Sergejus įsistebeilijo į monitorių ir, pamiršęs mandagu-

mą, pradėjo garsiai kvatoti. Ponia žieduotu pirštu rodė rai-
des www.
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– Matai, – dar labiau supykau, – tokios kvailystės neda-
ryčiau. Bet tą tetulę priėmė į darbą, o man nuolat atsako. 
Na, kodėl?

– Esi per daug sąžininga, – sukikeno Seriožka, – o ši sa-
vybė labai sunkina gyvenimą. Jei tėvai žinotų, kad sakyda-
mi tiesą jų vaikai nukentės, išsyk išmokytų meluoti. Kodėl 
tu lyg atkaklus buratinas sąžiningai atsakinėji į anketos 
klausimus?

– Į kokius?
– Į visus! Tarkim, apie šeiminę padėtį. Juk ir kvailys su-

pranta, kad tavo, atleisk Lempa, amžiaus „nežieduotos“ po-
nios į darbą niekas nepriims.

– Kodėl?
– Kvaiša! Kiekvieno kadrų skyriaus viršininko galvo-

je bemat sukirbės paprasta mintis. Taigi moterytė neturi 
šeimos, vadinasi, dabar ji aktyviai ieško vyro. Moteris bus 
prasta darbuotoja, nes jos galvoje – mintys apie asmenines 
problemas. O dar, neduok Dieve, kolektyvui iškels skanda-
lą, pradės „medžioti“ kolektyvo narius, nuvilios kitos dar-
buotojos vyrą. Ar mums to reikia? Ne! Nepriimsime!!!

– Kaip siūlytum elgtis? – nusiminusi paklausiau.
– Anketoje įrašyk, kad esi ištekėjusi.
– Gal išprotėjai, o kur santuokos liudijimas?
Serioža šyptelėjo:
– O jo devyniasdešimt atvejų iš šimto niekas neprašo. Ži-

noma, jei nenorėsi įsitaisyti prezidento sekretore arba ne-
sugalvosi įsidarbinti raketų kuro gamykloje. Jei vėliau pa-
prašys popierėlio, atsakyk: „Atnešiu.“ Garantuoju, kad apie 
dokumentą visi pamirš. Dar anketoje nurodyk: „Turiu du iš 
vystyklų seniai išaugusius sūnus, Sergejų ir Kirilą.“ Jaunų 
mamų darbdaviai irgi nemėgsta. Aišku?

– Aha, – sutrikusi linktelėjau.
– Važiuojam toliau, – pagautas įkvėpimo tarė Sergejus. – 

Užsienio kalbos – anglų, galiu susikalbėti, skaitau su žodynu.
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– Juk nė žodžio negalėčiau ištarti!
Seriožka šyptelėjo:
– Atsisveikink su manimi angliškai, aš tau sakau: 

„Gud bai!“
– Gud bai, – pakartojau.
– Matai! Vadinasi, gali!
– Bet tik tiek!
– Net „okei“ nepasakysi?
– „Okei“ pasakysiu, dar žinau žodį „plyz“ ir...
Iš atminties gelmių iškilo trejetukininkės Romanovos 

kuklios mokyklinės žinios.
– Morning, after nait ...*
– Jėga! Super! Klausyk, ar klystu, ar išties mačiau, kaip tu 

Kiriuškai gana mikliai vertei laikraščio straipsnį? – staiga 
atgijo Seriožka.

– Sykį verčiau, – prisipažinau, – apskritai tai paprasta. Pa-
siimi žodyną, randi reikalingus žodžius, dėlioji į sakinius...

– Būtent! – nudžiugo Seriožka. – Vadinasi, labai ir neme-
luosi, nes puikiai moki naudotis knygomis. Kai kitą kartą 
pildysi anketą, visur atsakyk: „Taip“. Supratai?

Linktelėjau ir nutariau veidmainiauti. Negaliu sakyti, 
kad jaučiausi gerai, visose anketos skiltyse rašydama „taip“, 
bet klausiau Sergejaus patarimų.

Kadrų skyriaus viršininkas perskaitė anketą, nusiėmė 
akinius, padėjo ant stalo ir staiga tarė:

– Nuostabu, bet jūs mums netinkate. 
– Kodėl? – paklausiau.
Vyras pažvelgė į mane.
– Kalbėsiu atvirai. Įmonės vadovybė atsargiai žiūri į 

tokios biografijos žmones ir turinčius tokių problemų, 
kaip jūs!

– Apie ką jūs? – sutrikau.

*Iškraipyti anglų kalbos žodžiai. - Aut. past.



D a r j a   D o n c o v a8

Dėdulė vėl užsidėjo akinius.
– Į klausimą: „Ar buvote teista?“ jūs atsakėte: „Taip“. 
– Ak, suklydau! Ne, žinoma. Pažvelkite į mane, negi aš 

panaši į buvusią kalinę?
Tarnautojas gūžtelėjo pečiais:
– Aš tik garsiai ištariau tai, ką jūs parašėte. Kita skiltis. 

„Ar sergate kuria nors šių ligų: sifiliu, AIDS, hepatitu, tu-
berkulioze? Ir vėl: „Taip“. Vertinu jūsų atvirumą, bet jūs no-
rėjote įsidarbinti aukle padorioje šeimoje. Pati suprantate, 
buvusi kalinė, kamuojama nemalonios infekcijos, negali 
tikėtis dirbti su vaikais.

– Ak, suklydau. Aš visiškai sveika! Visiškai!
Darbdavys paniuro:
– Jevlampija Andrejevna, mes – seni darbo rinkos da-

lyviai, esame pripažinti ir branginame agentūros vardą. 
Jus vis tiek siųsime į medicinos komisiją, todėl geriau iš-
syk skirkimės. Beje, mes pretendentus tikriname pagal 
kompiuteryje esančius duomenis, įmonė palaiko ryšius su 
VRM. Tad likite sveika!

– Patikėkite, rašydama kvailai suklydau!
– Ar nesergate jokia liga?
– Taip, tai yra ne.
– Tai kaip?
– Labai idiotiškai suformuluotas klausimas, – pasipikti-

nau, – juk į jį neįmanoma atsakyti. Atsakysi „taip“ arba 
„ne“ – jokio skirtumo! Taip klausti negalima!

– Ačiū, kad nurodėte mano klaidas, likite sveika, – tarste-
lėjo dėdulė ir įsistebeilijo į kompiuterio ekraną.

Grįžau namo ir užsipuoliau Seriožą:
– Gerą patarimą davei, tiesiog trūksta žodžių!
Išgirdęs, kaip man sekėsi, Serioža pralinksmėjo.
– Na, Lampadėle, tikrai persistengei! Liepk kvailiui mels-

tis, tai šis kaktą prasiskels. Kitą kartą vis dėlto perskaityk 
klausimus, nes ne į visus reikia atsakyti „taip“, kitaip gali su-
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laukti nemalonumų. Jei tavęs paklaustų maždaug taip: „Ar 
pritariate teroristams?“

Niekinamai nužvelgiau Seriožą ir nusprendžiau ateityje 
anketose rašyti tik tiesą. Pagaliau  vis tiek susirasiu darbą!

Visą savaitę atidžiai skaičiau skelbimus ir galiausiai ra-
dau įdomų pasiūlymą. Susitikimas buvo paskirtas dešimtą 
valandą ryto.

Bet, regis, buvo nelemta įsidarbinti, nes, vos tik išlipau iš 
lovos, viskas ėjo perniek.

Iš pradžių Mulia, išvesta pasivaikščioti, įsipainiojo į pa-
vadėlį ir gailiai inkštė, į draugužės dejones bemat atsiliepė 
kiti šunys, ir po akimirkos priešais mane jau sukosi dau-
gybės letenų ir šunų kūnų gumulas. Teko ilgai gaišti, kol 
viskas stojo į savo vietas.

Vėliau išbėgo verdama kava, sugedo kelnių užtrauktukas, 
o ant striukės nežinia iš kur atsirado bjauri riebalų dėmė. 
Galiausiai dar ir automobilio variklis neužsivedė.

Iš nevilties trenkiau kumščiu į vairą, dar kartą suktelėjau 
raktelį, ir... o stebukle! – variklis pradėjo burgzti.

Mintyse persižegnojau, išsukau iš kiemo, atsargiai perva-
žiavau prospektą, pasukau į dešinę, tada – į kairę ir atsidū-
riau sankryžoje. Degė raudona šviesoforo „akis“. Priekyje 
stovėjo du beveik vienodi automobiliai – supuvusio bakla-
žano spalvos žiguliai. Abiejuose prie vairo sėdėjo moterys. 
Stabtelėjusi kairiojoje eilėje, gerai mačiau jų galvas.

Užsidegė žalia šviesoforo šviesa. Dešinėje stovėję žiguliai 
lėtai pajudėjo į priekį, o kairysis automobilis stovėjo vieto-
je. Supykau: pasitaiko vairuotojų – „stabdžių“, kol toks su-
sivoks, jog galima važiuoti, vėl užsidegs raudona. Kodėl ji 
nesiryžta pajudėti? Gal paspausti signalą?

Nespėjau delnu paliesti signalo mygtuko, o sankryžoje 
įvyko akimirką trukusi drama. Sankryžą atsargiai kertan-
čius žigulius torpedavo didelis sunkvežimis, kuris išlėkė iš 
kairės, iš tos pusės, iš kurios automobilių vairuotojams de-
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rėjo laukti žalio šviesoforo signalo. Susikertančios gatvelės 
yra nedidelės, jomis naudojasi tik vietos gyventojai, norin-
tys išvengti prospekte susidarančių spūsčių. Beveik niekas 
nematė šio įvykio. Tik viena skurdžiais drabužiais vilkinti, 
regis, varginga moteris skubriu žingsniu ėjo šaligatviu. Kitų 
praeivių nebuvo matyti, nes Maskvoje trečią dieną siautė 
pūga, kiaurai smelkiantis vėjas į veidą skaudžiai drėbė snie-
gą. Ant šaligatvio susidarė drėgna košė, po kuria blizgėjo 
ledas. Tokiu oru į lauką nosį iškišti ryžosi tik tie, kurie jokiu 
būdu negalėjo likti namie. Beje, gatvėse automobilių ge-
rokai sumažėjo, ir tai tebuvo vienintelis džiaugsmas, kurį 
maskviečiams teikė pūga.

Sunkvežimis, niekuo nekaltą žiguliuką pavertęs sukne-
žintų gelžgalių krūva, akimirkai sustingo, tada pavažiavo 
atbulas, aplenkė metalo laužo kalną ir nurūko. Šaukdama: 
„Stokite!“ – iššokau iš automobilio.

Kur ten, avarijos kaltininko ir pėdos buvo ataušusios. 
Nežinodama, ką daryti, sutrikusi žvalgiausi į šalis. Už nu-
garos išgirdau spiegiant stabdžius, todėl šoktelėjau kairėn.

– Ei, panele, – suriko dėdulė, – kas atsitiko?
– Taigi... antai... ten... ją... sunkvežimis, – lemenau norė-

dama papasakoti, kas atsitiko.
– Mentus iškvietei? – pertraukė vairuotojas.
– Nespėjau.
– Na, ir bobos, – nepatenkintas burbtelėjo jis, – iš jų jo-

kios naudos!
Taręs šiuos žodžius, jis pačiupo mobilųjį telefoną, o aš, 

vos vilkdama kojas, priėjau prie žigulių nuolaužų ir rikte-
lėjau:

– Nesijaudinkite, tuoj iškviesime greitąją.
Iš nuolaužų gilumos – nė garso.
– Ar girdite?
Tyla.
– Tuoj atvažiuos gydytojai.
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Vėl tyla.
– Atsiliepkite, prašau.
Niekas neatsakė.
– Ar jums bloga?
– Užteks kvailioti, – išgirdau už nugaros, – ko rėkauji?
Sutrikusi nutilau. Užsieninio automobilio šeimininkas 

krenkšėdamas išlipo ir, atsargiai zamšos batais žengdamas į 
druskos, sniego ir purvo pliurzą, priėjo prie avarijos vietos, 
žvilgtelėjo pro išdaužtą priekinį langą ir pareiškė:

– Šis vaikinas – jau lavonas.
– Miręs? – pasibaisėjau.
– Tu irgi būtum galą gavusi, „pasibučiavusi“ su sunkias-

voriu sunkvežimiu, – atkirto vyras. – Nieko sau! Diena pra-
sidėjo nelabai linksmai.

– Prie vairo sėdėjo moteris, – išlemenau.
– Iš kur žinai?
– Na... kol laukiau šviesoforo, mačiau garbanas, plaukus 

iki pečių.
– Tai vyras, užsiauginęs ilgus plaukus, – nusispjovęs tarė 

dėdulė, – gal pideras! O kodėl šis automobilis stovi? Niekas 
iš jo neišlipa? Antai, kelių patruliai braunasi, greitai atlėkė. 
Tikriausiai „mėlynieji paukščiai“ kažkur netoliese stumdėsi.

Jis, pamiršęs mane, žvaliu žingsniu pasuko prie niūriai 
nusiteikusių patrulių, nenoromis lipančių iš automobilio. 
Priėjau prie sankryžoje stovinčių žigulių, pamačiau viduje 
sėdinčią į vairą įsikibusią merginą ir pabeldžiau į langą. Ji 
krūptelėjo ir nuleido galvą ant vairo. Supratusi, kad mer-
giną ištiko šokas, nusprendžiau ją nuraminti, trūktelėjau 
dureles, šios atsidarė.

– Nebijokite, – skubiai tariau, – viskas gerai. Norite van-
dens? Turiu butelį.

Nepažįstamoji pakėlė galvą, o aš nejučia nusistebėjau, 
kad ji labai graži. Didelės melsvos akys, aprėmintos tankio-
mis juodomis riestomis blakstienomis, gražūs lenkti anta-
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kiai, daugybė smulkiomis garbanomis raitytų sruogų krito 
ant pečių, o siaura nosytė, putlios, lyg genialaus dailininko 
nupieštos lūpos, užbaigė tobulą veidą.

– Nesijaudinkite, – kalbėjau, – tuoj atvažiuos gydytojai, 
suleis vaistų.

Staiga gražuolė kilstelėjo ranką ir parodė į autobusų stote-
lės pusę, esančią už poros metrų nuo tragiškų įvykių vietos.

– Ar matai raudoną kiškį? – sušnibždėjo ji. – Ana, jis ant 
suoliuko sėdi!

Iš pradžių pamaniau, kad dieviško grožio mergina iš 
streso prarado nuovoką. Ilgaausis Maskvos centre? Be to, 
raudonas? Tikriausiai gražuolę ištiko reakcinė psichozė. 
Tada pažvelgiau ten, kurlink rodė daili moters ranka.

Stotelėje, po stikliniu stogeliu, ant suolelio sėdėjo didžiu-
lis pliušinis purpurinės spalvos žaislas. Regis, kažkas jį pa-
miršo, įlipo į autobusą ir nuvažiavo, o žvairaakis liko.

– Iš tikrųjų! – šūktelėjau. – Kiškelis!
– Raudonas!
– Taip.
– Tai ne sapnas, – sušnibždėjo mergina ir, keistai sukūk-

čiojusi, apalpo.

2 SKYRIUS

Suprantama, su darbdaviu pasikalbėti nenuvykau. Iš 
pradžių mane apklausė kelių patruliai. Tiesą sakant, juos 
domino du dalykai: ar įsiminiau sunkvežimio numerį ir ar 
galiu apibūdinti, kaip jis atrodė.

– Viskas įvyko labai greitai, – nedrąsiai paaiškinau. – 
Bumt, – ir nuvažiavo! Numerio neįsiminiau.

– Visiškai? – dalykiškai paklausė milicininkas.
– Nė vieno skaičiaus!
– O raidžių?
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– Irgi.
– Pasistenkite papasakoti, kaip sunkvežimis atrodė, – pa-

prašė antrasis patrulis.
Man vėl nepavyko.
– Toks didelis... metalinis, su ratais!
Mentai susižvalgė.
– Išskirtiniai požymiai, – atsiduso vienas, – turiu galvoje 

ratus, nes paprastai po Maskvą važinėja vikšrinės transpor-
to priemonės!

Jausdamasi lyg paskutinė idiotė, pasukau prie automobi-
lio ir krūptelėjau, išgirdusi bjaurų gergždžiantį garsą: gel-
bėtojai pneumatiniais įrankiais vadavo nelaimingo vaikino 
kūną.

– Panele, – už rankovės timptelėjo mane vyras mėlyna 
greitosios pagalbos tarnautojo striuke, – padėkite surašyti 
dokumentus.

Nelabai suprasdama, apie ką jis kalba, įlipau į baltos spal-
vos mikroautobusą ir ant neštuvų išvydau gražuolę, grie-
žiančią dantimis.

– Ji su mumis nenori kalbėti, – paaiškino gydytojas, – gal 
galėtumėte padėti? Ar žinote, kuo ji vardu?

– Ne, iš kur man žinoti? Tikriausiai mergina turi vairuo-
tojo pažymėjimą, juk jame nurodyti visi duomenys. Gal iš 
automobilio atnešti jos rankinę?

– Gal galėtumėte? – susiraukė gydytojas. – Mums drau-
džiama liesti svetimus daiktus, dar kas nors dings, o apkal-
tins mus.

Pažvelgiau į nepažįstamąją ir švelniai paprašiau:
– Pasistenkite pati prisiminti savo vardą.
Ji išplėtė melsvas akis.
– Ar kiškis ten?
– Taip, taip, sėdi ant suolelio.
– Paimk jį.
– Ar norite to žaislo?


