
galejo reiksti nauj^ pradzi^, kur j i galejo meginti uzmirsti praejusius 
menesius, laik^, kuris vienu metu atrode visiskas pragaras, kai j i jau 
nebegalejo pris iminti , kaip kadaise atrode jos motina ir kad is viso j ^ 
turejo. 

Mari ja grjzo prie savo laukimo. Dar dvidesimt kart\ apverte smelio 
laikrodj, sitaip baigesi dar viena diena. Ketindama eiti namo paeme ka-
vos puodelius, kad juos palikti^ priesais savo kabinet^ ant radiatoriaus, 
paskui juos paims barmenas praktikantas, ir dar sykj, turbut paskutinj, 
prisimine viesni^. nors k i t^ si istorija sudomintx^, pamane j i , zmones 
yra pernelyg smalsus, todel jsivelia j visokias istorijas. Jeigu nezinai to, 
ko tau nereikia zinoti , ir to, kas tau ir tavo artimiesiems, jeigu juos tur i , 
neuzgriuvo ant galvos, tuomet daug negandij tave tiesiog aplenkia. Pa-
tenkinta savimi j i uzrakino kanceliarij^ ir isejo. 
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XIV 

Kai pamisele Mande per savo naktinius siaubimo priepuolius 
sudauze stor^ matinj virtuves dur^ stikl^ ir ryte jq , vis^ isbalusiq, tarytum 
gyvastis is jos jau butij isgaravusi, Diana rado tjsanci^ kraujo ir ismaty 
klane, j i iskviete greit^^. Visi melavimai ir akii^ dumimas baigesi, D ia 
na nebegalejo nuo kaimynij slepti, kad jos devyniasdesimt septyneriij 
metij motinai galutinai pasimaise protas, t^ jie, tiesq sakant, ir taip 
zinojo. Sene visus pludo ir prakeike baisiausiais, slyksciausiais zodziais, 
atidengdavo ir rodydavo namiskiams tai, kas slepiama net jaunysteje. 
Ji issirengdavo nuoga - buvo iskarsusi ir primine pameklf, - griebdavo 
sudziuvusiq krut j ir rekavo: „Nori pieno, uosto kekse, nori , palakdin-
siu tavo isperas?" Arba stverdavosi uz tarpkojo ir paleisdama ciurksl? 
reke: „Ziurek, sausapinde, kas yra moteris!" Diana kaip jmanydama 
saugojo vaikus nuo toki i | ir dar sleikstesniy vaizdij, bet baisiau uz tai, 
kas dejosi j i ^ sielose, jai buvo tas, kad pasaliniai gali isgirsti pamiself 
Mandf , vien^ naktj Darijanas sitaip pramine savo senelf Reginq, nuo 
tada visi trys j ^ taip ir vadino, gal megindami j t i k i n t i save, kad j i ne-
turi nieko bendro su ta senele, su kuria jie anksciau gyveno. Dar pries 
kelis menesius, kai seim^ uzgriuvo toj i klaikybe, Diana megino jtaisyti 
motinq j psichiatrinf ligonin^, bet ten nebuvo vietos ir normaliems, 
o I q jau kalbeti apie pamiselius. Pus? skyriaus jau daug metij uzeme 
desimtys chroniskai serganciij pacientij, kuriuos paliko seimos, o kita 
puse atiteko kuoktelejusiems karo veteranams ir keliems padoresniij 
nami| vaikams, kurie beviltiskai smego j narkomanijos bedugn? ir k u 
riuos tevai norejo paslepti nuo zmonii j akiij. Pasiutusiai ir agresyviai 
senukei buvo nejmanoma rasti vietos. Kituose skyriuose gal ir butij 
atsiradf, nes Regina ir siaip buvo l ig i | maisas, taciau Dianai, nors j i ir 
galejo susitaikyti su tuo, kad psichiatrai pamatys, kuo pavirto jos mo
tina, i k i sio ryto kazkaip nedingtelejo, kad j ^ galetij parodyti ir kitiems 
gydytojams. 

Greitoji atvaziavo po valandos. 
- Oho, cia kj j , kiaules gyvena? - nesusivalde neleptelej^s tuklus sku-

stagalvis gydytojas. 
Diana karstligiskai svarste, kq cia sumelavus, apie tai j i eme galvoti 

vos iskvietusi greit^4, bet nieko, kas gaiety paaiskinti, kodel jos butas 
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toks nusiaubtas ir isterliotas ismatomis bei krauju, negalejo sum^styti. 
M i r n a i ir Darijanui liepe l i k t i miegamajame, kol isves pamisel? Mand?. 
Geriau, kad gydytojai J4 nematyftj. 

- Nagi, sene, eime, - tare pliksis ir pamegino pamisel? Mand? pa-
i m t i uz pazastij, kol jo kolega, senyvas zilstelejf s dziusna su akiniais, 
taikesi paimti ligon? uz koji j , taciau Mande zaibiskai pasisuko ir dan-
timis jsikibo gydytojui j rank^. 

- O, Svenciausioji Mergele, - atsoko per du metrus gydytojas, - o tu 
ko vepsai, po galais, nuramink j ^ ! - uzbaube ant Dianos. 

Diana stovejo prie sienos, ant kurios buvo matyti nesvarumy sliuzes, 
ir tylejo, nudelbusi akis j grindis. 

- Ji nenormali, - galiausiai pratare Diana. 
- Tikrai? O mes pamanem, jog cia jq laikai, kad sergettj namus ir 

kandziotij pastininkus! - atreze zilis. 
Pliksis vel pasisuko j pamisel? Mand?, sj kart^ uzejo is nugaros, bet 

j i issiriete i t kate ir sukaleno dantimis. 
- Tai ne musij darbas, einam is cia! - pasake zilis. 
- Neiseikite, prasau jusij, - suverksleno Diana. 
- Ponia, del infarkto ir pneumonijos, jeigu kartais prireiktij - skam-

binkite, o tokiai reikia kitoki i j gydytojij, - tare zilagalvis. 
Pliksis stovejo salia pamiseles Mandes ir zvelge j j ^ is virsaus: 
- Tai uzvozciau makaulen! 
Sene piktai siepe retus, isgeltusius ir astrius dantis, tykojo progos 

jgnybti jam j tarpkojj. 
Pagaliau Diana susivoke, kaip reikia vaidi'nti, ir pasiryzo zutbut 

jvykdyti k^ sumaniusi. 
- Isvezkit j ^ , maldauju! - sudejo rankas pries pliksj. 
- Kur mes J4 vesim, jeigu jos net paimt nejmanoma? 
- J ligonin?. Ji nukraujuos... 
- Jei nenukraujavo i k i siol, tai nenukraujuos ir paskiau, - jsiterpe 

zilis. - Eime, Damirai , kol si sene tau nejkando subinen, pats zinai, 
kad ligonineje nera skiepij nuo stabliges, - smaikstavo vis noredamas 
pazeminti Dian^. - M u m i s niekas nepatikes... 

- A r padarysite tai uz simtq markiij? - maldavo Diana pliksj. 
- Net ir uz penkis simtus ne! - lostelejo j J4 zilagalvis. 
- Susimilkite, zmones gerieji! - toliau maldavo Diana. 

- K4 gi , ir bobule uzbon^ myzaliuko jums jpils! - staiga ir pamiselei 
Mandei patiko ideja, kad bus kazkur vezama. 

- Na, gerai, kiekvienam - po simt^, - pasigailejo Dianos pliksis. 
- As nevesiu, eikit sau! - spyriojosi zilis. 
- Vesi, vesi, Tripunai, - pasake pliksis. - O tu neziurek! - kreipesi 

j Dian^ ir suspaude senei sprand^, si sugargaliavo. - Skauda, ar ne, 
bobule? Ta va, kit^syk kandziosies - nepaleisiu, - tare ir sugriebe j ^ uz 
pazastij. 

Pamisele Mande, matyt, buvo pernelyg pribloksta, kad galetij stai-
giai atsikirsti, bet Tripunui nespejus sugriebti jos uz k o j i j , j i eme pasiu
tusiai spardytis, dauzyti parket^. 

- La ikyk j^ , Tripunai! 
Tripunas tai ir megino padaryti, nes jam jau buvo atsipykusi ta 

terlione, taciau, senei veikiai atgavus jegas, jam vargiai sekesi j ^ suciupti, 
ir jis vis gaudavo niuks^ j nosj arba smakr^. 

- Na, dabar tu sutvarkyta, sena kale! - iskose zilis, kai pagaliau jam 
pavyko sugriebti kauletus pamiseles Mandes kelius. 

Po pirstais jis pajuto keliy girneles, gramdancias trupancius kaulus. 
Vyras susirauke, tarsi buti j nagais perbrauk^s per mokyklin? lent^. 

Nesama laiptais zemyn pamisele Mande reke: 
- Zmones, gelbekite, jie mane susaudys, paskers! - buvo matyti, kaip 

kyla akuciij dangteliai ir kaimynai visk^ akylai stebi. 
Diana lipo atsilikdama per kelis laiptelius, su naminemis slepetemis, 

persimetusi per petj juod^ lakuot^ ranking ir su dviem simtais markiij 
prakaituotame delne. 

Greitosios pagalbos masinoje pliksis suleido senukei, kur i^ vos 
nulaike Diana ir Tripunas, injekcijq j uzpakalj tiesiai pro drabuzj. 

- N u , tuoj bobike aprims! 
Po penkiij minuciq Regina Delavale gulejo i t negyvas mumifikuotas 

kunas su palaimingu sypsniu romiame veide, kuriame Diana paskutinj 
kart^ jzvelge kazkij, kas primine motin^. „Mieganti j i tokia, kokia bu-

> - pagalvojo dukte jsitildnusi, kad mieliau visq gyvenim^ rupintijsi 
siuo mieganciu kunu, negu jame dar sykj nors ir penkioms minutems 
nubustij pamisele Mande. 

Prie ligonines gydytojas suleido senutei dar vien^ injekcijq. 
~ Zinok, uz toicius dalykus galiu netekti darbo, - tare jis. - Pr i i -

"lamajame pasakysi, kad radai j ^ be s^mones, nes labai nukraujavo.Tik 



pabandykjiems isduoti, k^ jai padariau, tuomet susirasiu ir su saknimis 
israusiu tau liezuvj, supratai? - Diana linktelejo. 

- A r tu visai kvailys, kaip gali ja pasitiketi?! - aikciojo Tripunas. 
- O dabar duoks pinigus! - pareikalavo gydytojas, ir Diana jam 

istiese du simtus markii j , jis paeme t ik vienq popierelj. - K i t^ jam! 
- parode pirstu, tarsi varydamas j ^ nuo sav^s. 

- E, sulaukiau dienos, kad man moteriska moketij , - pajuokavo T r i 
punas, tiesdamas deln^. 

Priimamajame Diana padave motinos kortelf ir jaunai gydytojai, 
veikiausiai stazuotojai, grazuolei didelemis juodomis akimis, visiems 
vienodai graziai sypsanciai ir rodanciai rupestingumq, sumelavo visk^, 
kaip buvo sutarta. 

- Nesirupinkite, viskas bus gerai, - ramino gydytoja, braukdama 
delnu Dianai per alkun?. - Rupinsiuos ja kaip savo mociute! 

Dianai kaipmat eme plusti asaros. Ji gailiai pravirko ant putnios 
krutines nepazjstamajai, netekusi^ s^mones pamisel? M a n d f reginciai 
kaip savo mociutf, merginai, kur i^ j i , Diana, apmove taip, kaip dar 
nieko nebuvo apmovusi savo gyvenime. Diana verke ir negalejo liautis, 
j i gailejosi tiek sav^s, tiek tos merginos, gailavo del to, kas atsitiks, kai 
pamisele Mande nubus.Tada mergina patirs t ikr^ siaub^, pamatys, kuo 
gali pavirsti grazi ir jaudinanti istorija. 

- Atleiskite man, - kukciojo Diana, ojaunoji gydytoja nei zinojo, uz 
k^ turetij atleisti, nei buvo pasirengusi tokioms situacijoms. 

Pradejusi dirbti jaunoji medike veikiausiai isklause simtq patarim^, 
kaip reikia elgtis su ligoniais ir j i j giminaiciais, kada reikia sumeluoti, o 
kada sakyti ties^, taciau jai nebuvo pasakyta, kaip elgtis, kai glebyje laikai 
j motinas tau tinkanci^ moterj, kurios asaros yra keisciausia dregnuma, 
koki^ t ik esi jutusi ant savo kuno. Sios asaros turbut panasiausios j 
parafin^, kadaise ziemos naktj Kolocepe lasejusj nuo zvakes, o j i tuos 
karstus lasus gaude j deln^. 

Eidama namo su jaunos gydytojos sudarytu sqrasu daiktij , ku
riuos po piety reikia atnesti pamiselei Mandei - pizam^, chalat^, 
muil^, segtukus ir danty sepetelj, - Diana zinojo: ja i ne kojos nespejus 
jkelti j but^, senute jau bus atsigaivaliojusi ir gedinga tiesa paaiskes 
- visa ligonine suzinos, jog Reginos Delavales neistiko jokia koma del 
nukraujavimo, bet j i buvo uzmigdyta, kad j ^ , agresyvi^ psichin? ligon?, 
buti j galima pakisti gydytojams. Tokiy dyvij dar nera buv?, na bent jau 

Diana nera nieko panasaus girdejusi, todel si istorija bus dar jdomesne, 
greiciau pasklis ir pasieks net paskutinj zuvij pardavejq turguje. O tada 
visi liezuviai plaks jos vard^ ir tai vyks metij metus, amzinai, pergyvens 
ir pamiself Mand?, ir Dianq, tai taps gimines vardo priedu, tvirtesniu 
uz miesto sienas ir galingesniu uz miesto globejo galiq. Siame mie-
ste simtmeciais prisimenama, kas kieno gimineje buvo pamiselis, per-
duodami atsiminimai apie vaikus debilus, kurie mire neisgyven? ne 
septyneriij metij , zinoma, kieno brolis isprievartavo keturiolikmet? 
mergait? ir numete j ^ nuo skardzio, kieno prosene, pabegusi su turku, 
Izmiro skersgatviuose nusimaudavo kelnes pries prancuzij prekeivius ir 
keliaujancius rasytojus, cia prisimenamas kiekvienas pavainikis, gim^s 
tais laikais, kai cia dar nebuvo miesto, o t ik kruva akmenij, sunestij 
prie juros, siame mieste pazymima kiekviena zinia apie jvykius t o l i -
muose Azijos uostuose, kiekvienas susirgimas gonoreja ir triperiu, ir 
nera seimos, kurios bent vienos kartos nepersekiotij maziausiai desimt 
begediskij istoriji j , nuo kuri i j gali apsiginti slepdamas jausmus, kitiems 
pasislykstejant ir pasibodint. Diana zinojo, kad su tuo reikia susitaikyti, 
o susitaikyti j i nebuvo pasirengusi. Staciai paklaikdavo pagalvojusi, kad 
turi atsikirsti tuo paciu kiekvienam, k^ nors mestelejusiam jai pavy-
mui, kiekvienam, kuris skleis paskalas apie jos seimos tragedij^ ir tuo 
megausis. 

Vaikij Diana namie neuztiko. Jie isbego j laukq: k^ veiktij kam-
bariuose, kuriuose net nera kur atsisesti, nejmanoma paimti daikto j 
rankas nesibaiminant, ar jis nesuteptas. Diana stovejo kambary, ku
ris kadaise buvo vadinamas svetaine, ir neturejo jegij ko nors imtis. 
Nei sluota, nei zvejiskas sepetys negali isgramdyti ir nuplauti to, kam 
nepakaktij ne miesto valymo masinos su deratizacijos tarnybos ko-
manda - nesvarumai gali buti isvalyti t ik tada, jeigu jie yra svetimi. 
Geriausia butij uzrakinti ir uzantspauduoti siq baisi^ viet^, niekada 
cia negrjzti ir niekada nieko neleisti vidun. Pamiselei Mandei pavyko 
sunaikinti viskq, kas galejo buti pavadinta prisiminimu arba tuo, ko 
zmones gailetijsi sudegus j i j namams. Diana nebejaute, kad si vieta 
priUauso jai , j i tapo tiesiog nakvynes vieta. 
kov '̂ "'̂  .̂ P̂ ^̂ P̂ 'ende zutbut sulaikyti pamisel? Mand? ligonineje. Ji 
^ovos It liute, hps per galvas, isstatys viesumai save ir savo seim^, bet 

kuTki°^ '^^^^™^' "^""^ ^'^^^ ^^'•'^'^ Darijanu pabegti is miesto, 
r tur nuomotis butsj ir pragyventi plaunant laiptines. Ji jau yra tai 



dariusi ir zino, kad galima isgyventi ir sitaip, be to, vaikai jau dideli, tad 
tegu patys verciasi. Viskas atrodo nepalyginamai geriau uz pamiseles 
Mandes sugrjzim^ namo, nes tada - trukt uz vadziij vel is pradziij. I r 
jokios vilties, kad seima kada nors jos atsikratys. 

Diana surado kazkoki^ sen^ pizam^, paeme rozinj Mirnos kimono, 
kurj pries dvejus metus j i gavo is to svedo ir niekada nebuvo uzsivilkusi, 
net nenorejo jo matyti , smulkmenas sudejo j papludimio reikmenin? ir 
visk^ sukiso j polietileninj krepselj. Diana zinojo, kad pamiselei M a n 
dei ligonineje to neprireiks, bet tai nesvarbu; Diana ruose reikmenis 
del savfs, kad j t ik intt j gydytojus,jog nera kokia isgama ir rupinasi savo 
motina. 

Diana isejo is namij, nors dar buvo per anksti. Norejo pasivaikscioti 
bent kelias valandas, tegu jie ten kiek apsipranta su pamisele M a n 
de, tegu j i juos iskeikia ir sukandzioja - tramdomieji marskiniai jau 
tikrai atsiras. Jeigu Diana ateitij anksciau, ko gero, tekti} gydytojams 
kazkq aiskinti arba, neduok Dieve, uztikty senut? dar mieganciq. 
Todel keblino koja uz kojos ir ejo j ligonin? aplinkiniais keliais. Dia
na paskaiciavo, kad taip einant jai prireiks maziausiai keturiasdesimt 
penkiij minuci\j. Ji sustodavo prie kiekvienos vitrinos, apziurinejo 
margas vasarines sukneles, uzeidavo j indi j parduotuves, nes namuose 
nebeliko ne vienos lekstes, sypsojosi pardavejoms jausdama, kad daro 
tai paskutinj kart^, nes netrukus pasklis kalbos apie pamisel? Mand? ir 
niekas daugiau nebeziures j Dianq taip, kaip ziuri dabar. 

- Ponia, pasiziurekite j sitas, tikros karaliskos lekstes, turbut pati 
panele Simpson is j \  valge! - tare maza pilvota pardaveja rauksletu 
cirko li l iputo veidu. 

Pardaveja elgesi taip, lyg butij perskaiciusi kiekvien^ meiles roman^, 
kuris kada nors buvo isleistas, o jos galvoje gyveno visos istorijos, kuri i j 
nelaimingos pabaigos turejo savo d idz i^^ prasm?. Stai ko nesudomins 
Reginos Delavales beprotybes, pagalvojo Diana ir pajuto artum^ l i l i -
putei, tai priverte jq pasakyti kazk^ grazaus ir neuzmirstamo: 

- J i maudesi Trstene, visiskai nuoga,ji ir Eduardas. Mano dedejuos 
mate. Tada jis dar buvo vaikas. 

Lil ipute nustebo, gal net pamane, kad Diana is jos tyciojasi. 
-Jus turite omenyje t^ panel? Simpson, kuri negalejo buti karaliene, 

todel ir jos vyras atsisake buti karaliumi? 

Diana syptelejo, jei nebuty zmonii j , butij paglosciusi pardavejai 
galv^. Ji taip meiliai plete savo mazas akutes, jremintas gi l i i j indenisky 
rauksleliij t inkleliu. 

- Taip, butent j ^ , ar nezinojote, kad vien^ vasar^, gal trisdesimt 
sestaisiais, j iedu slapta buvo pas mus atvyk? ir maudesi nuogi? 

- Nuogi! - lilipute apstulbusi pliaukstelejo delnais. 
-Ta ip , t a i p , - patvirtino Diana, tarsi sneketij apie bendrus giminaicius. 
Is parduotuves Diana isejo laiminga, nes vienam zmogui pagrazino 

gyvenim^. Mazyte porcelianiniij indy pardaveja dabar gales istisus 
menesius narstyti si^ istorij^. Ji nuvyks j Trsten^, laipios uolomis palei 
jur^ ir lies akmenis, tikedama, kad tuos akmenis, uolas ir tas pacias 
suakmenejusias veziagyviij liekanas liete Volises Simpson pirstai, kai j i 
nuoga lenkesi pabuciuoti Eduardo, o ant glotnaus balto jos uzpakalio 
buvo jsispaudusios raudonos pusij skujij, kriauklii j ir astriabriauniij 
akmenij zymes. Kuo maziau meiles patyrei gyvenime, tuo lengviau nu-
sigriebi tokiy istoriji j , m^ste Diana. 

Keli^ i k i ligonines Dianai pavyko ist?sti ik i dviejij valandij. Prie durij 
j ligonin? j i giliai jkvepe, tarsi ruostijsi nerti gaudyti baisiosios mure-
nos, ir tvirtai zenge j vidij . Jeigu lilipute gali istverti visij gyvenimq, tai 
ir j i gali dar truputelj pakenteti, dr^sino save Diana, taciau po penkiij 
zingsniij jq sustabde budetojais. 

- Kur eini? - riktelejo jis is kabinos. 
- leskau Reginos Delavales, - j i nenorejo sakyti „motinos", del viso 

pikto, jeigu jau viskas yra paaiskej?. 
- Nors ir mano tevo ieskotum, nepraeisi! 
Diana pazvelge j j j nusterusi - gal gripo epidemija ir lankytojai 

nejleidziami pas ligonius, o gal kas nors kita... 
- Ko issiziojai? Taip j si^ jstaig^ nejeinama! Cia j u k ligonine! Sitaip 

ir j alud? nejeinama. Pirmiausia pasakoma „laba diena", as esu tas ir 
tas, stai mano pasas, atejau tokiu ir tokiu reikalu, o tada as jvertinu, 
ar galima tave jleisti. Po paraliais, tur i gi buti kazkokia tvarka, -
kalbedamas budetojas lankstesi cia j vien^, cia j k i t^ pus?, tarsi kreiptijsi 
J nematom^ publik^ arba skaityty vies^ paskait^ apie tai, kokii j teisiij ir 
jsipareigojimij tur i tas, kas susiduria su budetoju. 

- O ar dabar ne lankymo metas? - paklause Diana. 
- T a i g i , kad ne, - atkirto vyras, parodydamas, jog net pats klausimas 

skamba jzeidziamai pagal jo uzimam^ padetj. 


