
PIRMOJI D I E N A BE BILO 

B i lo nebera. 
Koks buna garsas, kai plysta astuoniasdesimt devyneriq sirdis? 

2inoma, menkas ir silpnas, vargu ar jis sutrikdo tylq. 
Ketveri i } ture jau porcel ianin? lei?, gaut^ nejprastomis 

aplinkybemis. V i k l o u gyvenusi mano motinos sesuo issaugojo 
J4 nuo ji jdvieji} vaikystes laiki^ ir galiausiai atidave man kaip ma-
mos atminim§. Kai esi ketverii j , lele gali but i brangi del jvair i i j 
priezasciq, ne vien del grazumo. I k i siolei pr i s imenu r a m ^ 
rytietiskai ispaisyt^ jos veid^ ir melyn^ silkin? suknyt?. Kodel 
lele nepatiko teciui, man buvo mjsle. Niekaip nejstengdavau su-
prasti, ko jis raukosi. Tetis sakydavo, kad mazai mergaitei tokia 
dovana per brangi, nors pats t^ mazq mergait? karstai mylejo, k^ 
ten mylejo, tiesiog dievino. 

Vien^ sekmadienj lei?, kuria tada dziaugiausi jau metus, uz-
sispyriau nestis j misias, nepaisydama ilgi j i r argumentuot^ tevo, 
kuris buvo religingas ir tikejo p o m i r t i n i u gyvenimu, protestq. Del 
savo tikejimo tetis guide galv^. Ir kazkodel buvo }sitikin?s, kad lelei 
misiose lankytis nedera. 

Vis delto j prokatedr^ Marlbro gatveje lei? atkakliai nusinesiau, ir 
taip jau nutiko, kad j i isslydo man is rankij . Gal mane taip paveike 
didinga rimtis, o gal paleidau savo brangenyb? kokio keisto i m p u l 
se paakinta, po siai dienai taip ir nezinau. Paleidau ar nepaleidau, 
o apgailestauti teko tuctuojau. Katedros grindys buvo isgrjstos 



akmens plokstemis, kietos. Puikioj i suknyte leles apsaugoti nega-
lejo, j grindis j i trenkesi dailiuoju veidu, ir sis sutizo lyg kiausinis. 
Silpnai trekstelejusi, suduzo ir mano sirdis, ir tas garsas visam lai-
k u i fstrigo atmintyje. Nors tada tai buvo t i k vaikiska fantazija, vis 
pagalvoju, ar ne tokj menk^ garselj isleidzia ir is sielvarto plystanti 
astuoniasdesimt devyneriq sirdis. 

Sakytum, potvynio vanduo dervos j u o d u m o tamsoje semia 
krant^ su namq zidiniu ir tvartu, su persigandusiu zmogumi ir 
paklaikusiu gyvuliu. Atrodo, kazkas, kazin kokia galinga zinyba, 
kokia nors dangaus CZV, puikiai ismananti mazytj mano mecha-
nizm^, zinanti, kaip sis sudetas, kaip veikia, pagal instrukcij^, sraig-
telis po sraigtelio, laidelis po laidelio j j ardo ir nemaz nesirupina, 
kad atskiros mano dalys kur nors nusimes, ne neketina vel surinkti 
j i j draugen. As prislegta sirdgelos ir paguodos niekur nerandu. 
Vietoj smegenq mano galvoje issilydziusi sfera, vien siaubas ir 
kancia degina mane. 

Atleisk man, Viespatie. Dieve, padek man. Privalau susitvardyti. 
Privalau. Dieve, meldziu, padek man. A r matai mane? Stai sedziu 
virtuveje prie raudona klijuote aptaisyto stalo. Blausioje sviesoje. 
Uzsikaiciau arbatos. Net ir sitaip sugniuzdyta nepamirsau isplikyti 
arbatinuko. Vienas saukstelis man, vienas - arbatinukui. Kaip v i -
sada, palukejau, kol nusistoves, kaip visada, geltona sviesa lange j 
jiir^, kudos pavirsius atrodo kietas, lyg buti j uzdengta senoviniu 
bronzos skydu. Su pi lkuoju stores drobes rubu, kur j pries daugelj 
metij pirkdama Pagrindineje gatveje pasigailejau vos uzmokejusi ir 
i k i siol tebesigailiu, tokiu netikusiu oru bent silta. Sedesiu ir gersiu 
arbat§. Gersiu arbat^. 

Bilo nebera. 

Mama mire, gimdydama mane, taip buvo pasakojama. Tevas 
sakydavo, kad j pasaulj as issiverziau triuksmingai, lyg is krumyno 
kylantis fazanas. Senelis kadaise tarnavo ukvedziu Hamvudo val-
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doje Vik lou , tad kaip atrodo is k r u m i j kylantis fazanas, tetis zinojo. 
Motina uzgeso tada, kai jau reikejo uzpusti zvakes, sulig pirmaisiais 
ausros spinduliais. Tai nutiko Dolkio kaime netoli juros. 

Daugelj meti} man tai buvo pasaka, ir tiek. Bet kai laukiausi pati, 
j i tarytum atgijo, man pasirode, kad viskas kartojasi. Stangindamasi 
ankstoje Klivlando gimdyklos patalpeleje uzjutau savo motin^. 
I k i tol apie J4 net nepagalvodavau, o tomis akimirkomis pasaulyje 
nebuvo dvieji j vienas ki tam artimesniij zmonii j nei mudvi . Kai, 
sniokstuodama it gyvulys, galiausiai priglaudziau k u d i k j sau prie 
krutines, ir mane uzpliido su niekuo nepalyginama laimes banga, 
pravirkau mamos, ir tos asaros man buvo brangesnes uz bet koki^ 
karalyst?. 

Kai budama ketveriij prie pilies jsteigtoje katalikiskoje mokykle-
leje isgirdau pirm^j j katekizmo klausim^: „Kas sukure pasaulj?" -
patyliukais nutariau, kad ponios O'Tul atsakymas: „Dievas" - k la i -
dingas. Priesais mus stovinti mokytoja kalbejo karetaites balsu. Gal 
ir buciau ja patikejusi, mat su p i lku it ruonis Dublino zoologijos 
sode sijonu ponia O'Tul tokiai pyplei kaip as atrode jspudingai, 
be to, buvo labai maloni, vos atejusiai jteike man obuolj. Bet j u k 
mokytoja privalejo zinoti , kad pasaulj sukure mano tetis, Dzeimsas 
Patrikas Dunas, tiesa, tada jis dar nebuvo vyriausiasis Dublino 
policijos inspektorius. 

Mano tevas vadovavo reidui pries Larkino vyrus Sekvilio gatve
je, taip buvo pasakojama. Kai netikr^ barzd^ ir usus prisiklijav?s 
Larkinas perbego O'Konelo t i l t^ , prasmuko j viesbutj Imperial, is 
m a r m u r u istaisyto koridoriaus pateko j balkon§ ir prabilo sim-
tams lauke susiburusiq darbininki j , nors tai draude jstatymas, 
tevas ir k i t i kar ininkai pasiunte pries juos lazdomis ginkluotus 
konsteblius. 

As, dar vaikas, isgirdau apie tai t^ patj vakar^ ir reid^ klaidingai 
palaikiau tevo zygdarbiu. Vaizduoteje kaipmat paregejau j j ant 
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balto zirgo, iskelusj paradinj kard^. Maciau tev^, vadovaujantj 
t i k r i j t ikriausiai ra i t in inki j atakai. Net kvap^ gniauze, toks taurus 
ir narsus jis man atrode. 

T ik po daugelio metq suvokiau, kad jokio zirgo nebuvo ir kad 

t^kart zuvo trys darbininkai. 

Et, praeitis. Su mano sielvartu j i menkai susijusi, bet randu joje 
siokios tokios paguodos. O dabar atsikvepsiu ir visk^ papasakosiu. 

Grjzusi is laidotuvii j , prieskambaryje radau savo draugo D i l i n 
dzerio paliktas geles. Man?s jis nepalauke. Geles buvo labai bran-
gios, o korteleje uzrasyta: „Brangiajai biciulei poniai Ber sunki^ 
netekties valand^." Susigraudinau, isties susigraudinau. Neabejoju, 
Nolanas, jei buti j gyvas, i rg i prisistatytij. Bet niekas jo isskestomis 
rankomis nepasitiktij. Jeigu nezinociau to, k^ dabar jau zinau, jei 
nebutij numir?s, gal ir toliau jsivaizduociau, es^ jis artimiausias 
mano draugas. Taip keista, kad Nolanas ir mano vaikaitis Bilas mire 
vienas po kito. Visko buna po tris, tai sventa teisybe. Negincytina. 
Stai i r mirtys bus trys. Trecioji - mano. M a n jau astuoniasdesimt 
devyneri i r visai netrukus mano gyvenimas bus baigtas. A r g i ga-
leciau gyventi be Bilo? 

Bet negaliu zengti tokio baisaus zingsnio nepasiaiskinusi. T i k 
kam as aiskinuosi? Ponui Dilindzeriui? Poniai Volohan? Sau? Ne
galiu iseiti, net nepabandziusi pateisinti savo nevilties. Siaip jau 
niekad nebuvau beviltiska sielvartautoja ir t ikiuosi , kad gyvenime 
tai ne kart^ jrodziau. Ne toks mano budas. Tad ir dabar ilgai nesisie-
losiu. Mano sirdgela tokia aitr i , kad greiciausiai eda kas^, t^ keist^ 
pilkrausvj organ^, kuris prazude ir Nolan^, bet ilgai sirdgelauti 
neketinu. T i k tol , kol prakalbinsiu praeities seselius, zydr^jj atei-
ties eterj. Duokdie, tiek laiko man uzteks. O paskui paprasciausiai 
nusizudysiu. 

Niekada nejstengiau atsispirti kerintiems vaizdams, k u r i i j sis 
pasaulis man negailejo: vaikysteje tai budavo koks nors Dubl ino 
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uzkaboris ar kuklus pilies kiemelis, dulketas mano rojus, jau siais 
laikais - isdrik? rukai , uzplustantys Hamptonus lyg kokios be-
siranganciq butybii j armijos, nezinosi, dar t i k puolancios ar jau 
sutriuskintos ir traukiancios namo. 

Ponas Nolanas, duokdie, dabar keliauja j pragar^ - stebedamasis 
nerimastingoje, serpetotoje saules sviesoje besimainancia perspek-
tyva, ilgai kiutina pro liepsnojancius laukus - tai ne tie bekrasciai 
tabakynai, ne tos miskingos, akj dziuginancios kalvos Tenesyje, 
kur jis, nors pavarde airiska, gime ir uzaugo, o mirdamas, kaip ir 
kiekvienas savo gimtines sunus, veikiausiai tikejosi netrukus gr j -
si§s j namus. Ir, nors kadaise j j mylejau, nors daugelj meti j mudu 
buvome draugai, dabar bus teisingiausia, jei velnias paims j j uz 
rankos ir nusives tarp uzdumijusii j pievij . 

Pradedu, greiciausiai - is didzio skausmo, manyti , kad velnias 
yra teisingesnis nei tas kitas. 

- T i k neistikimas gali buti t ikra i istikimas, t ik pralaimetojai is 
t ikr i j j i } gali laimeti, - stai kq sykj, pries isvykdamas j Jlankos kar^, 
su jprasta s^mojo kibirkstele man pasake vaikaitis Bilas. Devynio-
likos jis jau buvo spej?s issiskirti su zmona ir manesi pasiklyd^s 
gyvenime. Gyvenime is didziosios raides, kaip pats sakydavo. Karas 
Bilo sieloje uzgesino paskutin? ziezirb^. Is liepsnojancios dykumos 
jis grjzo kaip zmogus, regej^s vien^ is velnio stebuklij. Po kelii j 
savaiciij isejo senu papratimu pasedeti su draugais, islenkti vienos 
kitos taureles. Kit^ dien^ mano Bil^ buvusios jo mokyklos tualete 
rado valytoja. Stai taip. Prasigavo j mokykl^, paakintas kazkokio t ik 
jam zinomo impulso. Nusizude sestadienio vakar^, neabejoju, no-

: redamas, kad sargas j j rastij i k i pirmadienio, kai j mokykl^ plusteles 
vaikai. Pasikore ant durq kabliuko, k i lp^ sumet?s is kaklaraiscio. 

Jeigu jo nebera, kodel gyvenu as? Kodel Mir t i s pasieme jj? 

Daugiau niekas gyvenime nepriverstq man?s rasyti. Rasymo as 
neapkenciu, neapkenciu rasikliij, popieriaus ir visos tos jtampos. 

15 



Man regis, visai neblogai gyvenau ir be jos. A k , j u k meluoju sau, 
meluoju. Rasyti as bijodavau, i k i astuoneriq vos jstengdavau pa-
keverzoti savo vard^. Vienuolems Siaurineje Didziojoje Jurgio 
gatveje tai nepatiko. Bet knygos - mano samarietes - kartais is tiesq 
pagelbedavo, to negincysiu. Neapsieidavau be kulinarijos vadovi}, 
kai mokiausi amato, ak, kaip seniai tatai buvo, o ir dabar, primirsusi 
koki^ nors detal?, buna, atsiverciu suzulint^ Balti^jif. Rumij. recepttf 
knygq, visai neprast^. Net ir svarbiausioje kulinarijos knygoje nera 
recepto, \j nebutij jsivelusi klaida, uztat parastes, lyg kokio 
senovinio r i t in io is prazuvusios Aleksandrijos bibliotekos, ismar-
gintos pastabomis. Sekmadieniais, jei tinkama nuotaika, griebiu 
laikrastj i r skaitau nuo p i rmo zodzio i k i paskutinio. Ryju eilutes 
lyg pl intanti ugnis. Mielai paskaitau Biblij^, nors toks upas uzeina 
reciau. Ji tarsi ypatinga muzika, motyv^ ne visada ir uzgirsi. Mano 
vaikaitis Svent^j j Rast^ irgi mego, ypac gilinosi j Apreiskimo knyg^. 
Buvo kaip buvo, sakydavo jis apie Kuveit^: dykuma, liepsnos ant 
liepsnij, lyg ugnies ezere. Kas tik nebuvo rastas jrasytas gyvenimo 
knygoje, buvo }mestas f ugnies ezerq. 

Man patinka is p i r m i j l u p ^ - is p i r m q ziobtij , sakydavome A i r i -
joje, - isgirsti nut ikimai . Papasakoti l inksmai, juokingai, eksprom-
t u . Tai ne tie slogus istoriniai jvykiai . 

Mano pacios gyvenime istorijos buta uztektinai, k^ ir kalbeti 
apie mano darbdaves ponios Volohan gyvenim^. 

Jos pavarde, zinoma, airiska, bet kadangi musq kalboje raides 
V nera, speju, jog J4 pries daugelj meti j Amerikoje prisidure k u r i 
nors ankstesniq karti}. Pastebejau, kad zodziai Amerikoje tokie pat 
permainingi kaip ir zmones. Nesikeicia ten t i k pauksciai, k u r i q 
jvairove ir spalvos mane, vos atkeliavusiq, taip trauke ir glumino. 
Ir dabar akj i r ausj dziugina sioje pakranteje jsikurusios pajurines 
prerines zvirbliastartes, amerikines visteles, kviskalai, geltonkojai 
k i r l ika i , trylikos rusii j giesmininkai. As pati buvau nutupusi ir 
sen, ir ten, daug kur. Pirmiausia, o buvo tai, galima sakyti, pries 
tiikstantj menuliq, atsiduriau N i u Heivene. Atsiduriau ne viena, o 

16 

su m y l i m u Tadzu. A k , pasel^s buvo metas. Bet apie tai meginsiu 
parasyti rytoj . Man salta net ankstyvos vasaros karsciuose. M a n 
salta, nes nejauciu savo sirdies. 

A N T R O J I D I E N A BE BILO 

Vakaryksciai palik?s geli^, ponas Dilindzeris atejo ir siandien. 
Ne i t i n elegantiskai pamerkiau jas sename ^sotelyje pienui 

virtuveje ant stalo, bet j i vis tiek tarsi nutvisko. Svecias issiblask?s 
paliete melzganus ziedlapius, atrode, vargu ar prisimena, kad pats 
geles ir atnese. 

Takto ponui Dil indzeriui nestinga, neabejoju, jis nujaucia, kada 
buna nepageidaujamas. Taciau beveik nebuna taip, kad nenoretum 
jo matyti , stai kur beda. Jis - vienas t i | retij vyr i j karalisku, astrokij 
bruozi} veidu, kurio israisk^ laikau tauria, nors nesu tikra, kaip tokia 
turetij atrodyti. Pono Dilindzerio isore atitinka ger^ jo, kaip puikaus 
rasytojo, reputacij^. Jis vienas artimiausiq ponios Volohan draugij. 

Pono Dil indzerio amziaus lengvai neatspesi, nors jau bebaigi^s 
septintq desimtj. Tasai prakaulus ilgsis j paprastiems mirt ingie-
siems skirt^ mano svetaines ked? ne neseda, stovi, palink?s virs 
atloso, sakytum, kazkas atreme j j ^ kopecias. Mint imis jis visada 
skrajoja padebesiuose, o kalba t ik r imtomis temomis, apie tai, kas 
jam tuo metu svarbiausia ir aktualiausia, beveik joki4 banalybiij. 
Tuo j iedu su ponia Volohan panasiis. §i niekada nemate reikalo 
daug plepeti su m a n i m i . Tais laikais, kai ja i dirbau, gyvenome 
kone pagal la ikrodj . Ruosdavau poniai Volohan vis tuos pacius 
patiekalus, treciadieniniai priespieciai bene kiekvien^ treciadienj 
bQdavo visiskai vienodi, isskyrus tuos atvejus, kai tekdavo kaip 
nors suktis is keblios padeties, jei , pasibaigus sezonui, pr i t rukda-
vau vieno ar kito ingrediento. Laik§ Klivlande buvau praleidusi 
netusciai, tenykste brangioji mano drauge Kese Bleik parode man 
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