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1 SKYRIUS

Gal man kas nors galėtų paaiškinti, kodėl jei iš vakaro la-
bai gera tai rytą siaubingai bloga? Ir kodėl kaip tik po nemigo 
nakties, raudonomis kaip angorinio triušio akimis, į visas puses 
styrančiais gaurais gatvėje jūs būtinai užšokate ant buvusio mei-
lužio. Kaip tyčia nuo jo svaigiai kvepia parfumerija, jis prašmat-
niai apsirengęs, sukioja ant piršto mersedeso raktelius ir atsainiai 
mesteli pro dantis, prie kurių padirbėjo puikus stomatologas:

– Ak širdele, kaip tu pasenai. Nebesirūpini savimi?
Verdant pykčiu jums telieka stebėti, kaip jis įsitaiso savo 

akį rėžiančia prabanga tvieskiančiame kabriolete, kurio salono 
gilumoje matyti dama audinės kailiniais. Tik po poros minučių 
atsipeikėjusi pajuntate karčią nuoskaudą. Na, kodėl tas susitiki-
mas negalėjo įvykti vakar, kai jūs, vilkėdama meškėnų manto, 
idealia šukuosena ir kruopščiu makiažu skubėjote į vakarėlį? 
Kodėl susitikimas su vyrioku įvyko kaip tik šiandien, kai kan-
kinama galvos skausmo išbėgote į vaistinę skubotai užsimetusi 
seną striukę. Žinote, likimas – tikras pašaipūnas, jam patinka 
taip elgtis su žmonėmis...

Ši diena prasidėjo klaikiai. Kadangi vaikai, Kiriuška ir Liza-
veta, sėdi pamokose, o man nereikia eiti į darbą, nusprendžiau 
naudingai praleisti laisvalaikį ir įjungiau skalbimo mašiną.

Garbė Viešpačiui, technikos progresas gerokai pasistūmėjo 
į priekį. Dabar vargšėms moterims nebereikia trinti paklodžių 
ir antklodžių užvalkalų šlykščiai dvokiančio ūkiško muilo gaba-
lu, o paskui šlapią medžiagą zulinti į gruoblėtą metalinę skalbi-
mo lentą iki kraujo žalojantis pirštus. Ne, dabar kiti laikai.

Sugrūdusi krūvą skudurų į mašiną, paspaudžiau mygtuką, 
išgirdau, kaip į „Candy“ pradėjo triukšmingai lietis vanduo, ir 
pajutusi, kad savo pareigą atlikau, atsisėdau priešais televizo-
rių su kvapnios arbatos puodeliu. Į langus beldėsi šaltas lapkri-
tis. Šiemet paskutinysis rudens mėnuo buvo neįprastai šaltas, 
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kalendoriuje – lapkričio antroji, o termometras rodo minus de-
šimt. Tačiau namų virtuvėje šilta ir jauku, skaniai kvepia ką tik 
paskrudinti skrebučiai. Mūsų naminiai gyvūnai – o jų pas mus 
visas pulkas: keturi šunys ir trys katės – išsisklaidę po visą butą 
kas kur. Trejetas šunų, mopsiukės Mulia ir Ada bei stafordšyro 
terjerė Reičelė, trumpaplaukės, todėl šaltu oru jos stengiasi kuo 
giliau įsirausti po antklodžių krūva, ketvirtasis, vešlaus juodai 
balto kailio savininkas kiemšunis Ramikas, visuomet miega 
virtuvėje po stalu. Ramikas mėgėjas skaniai užkrimsti, tad 
dėl visa ko išsirenka vietą kuo arčiau savo indelio – o gal kas 
nors ką nors skanaus ten įdės. Jo taktika duoda neblogų re-
zultatų. Gaminant maistą ant grindų dažnokai šlepteli koks 
nors gardus kąsnelis, pavyzdžiui, gabalėlis morkos ar luistelis 
mėsos, be to, ant stalo visada yra sausainių arba karamelinių 
saldainiukų ir kai šeimininkai išbėga pamiršę paslėpti vaze-
lę... Tiesa, Ramikas niekuomet nenusižemina iki atviro plėši-
ko lygio, o štai storulė Mulečka, pamačiusi ant virtuvės stalo 
netyčia paliktą lėkštelę su keksu, net nesusimąsto. Įsiręžusi 
ir stenėdama mopsiukė pirmiausia užsikabaroja ant kėdės, 
nuo jos ant stalo – ir štai jis, džiaugsmas, keksiukas. Prisi-
kimšusi pilvą ji miega milžino miegu, nereaguodama į jokius 
išorinius dirgiklius. O va jos tikra sesuo Ada – labai inteli-
gentiška asmenybė. Ji niekuomet neprisilies prie sumuštinio 
su dešra, kurį Kiriuška padėjo ant žurnalinio staliuko prie 
televizoriaus. Adiuša į išsvajotąjį skanėstą žiūrės liūdnomis 
akimis ir dūsaus, bet jai nė į galvą neateis nukniaukti raus-
vą „Daktariškos“ dešros griežinėlį. Užtat Ada nuolat loja ir 
duodasi koridoriais kaulydama, kad su ja kas nors pažaistų. 
Ramybės namiškiams ji neduoda nei dieną, nei naktį. Deja, 
gretimame bute gyvena mėgstanti gerokai truktelėti dama ir 
jei  pas ją susirenka svečiai, kurie, beje, renkasi beveik kas 
vakarą, Adiuša kiauksi nesustodama.

Štai ir dabar ji tupėjo virtuvės tarpduryje ir kas minutė 
amtelėdavo trumpą „au“.

– Nutilk, – griežtai paliepiau.
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Bet mopsiukė nervinosi. Stengdamasi nekreipti į ją dėme-
sio įsistebeilijau į televizoriaus ekraną. Taigi laisvą dieną reikia 
praleisti naudingai. Pirmiausia sulakstysiu į parduotuvę, grį-
žusi pagaminsiu pietus, kad užtektų trims dienoms. Kiriuška 
seniai prašo šarlotės. Vėliau sutvarkysiu butą, nes visuose kam-
puose jau voliojasi pilki dulkių tumulai...

Ada dabar jau skalijo nesustodama, ji žiūrėjo į koridoriaus 
pusę ir be pertraukos kiauksėjo: „au au au...“

– Tuoj pat liaukis, – supykau, – kas tau ten nepatinka?
Tą pat sekundę išgirdau staugimą. Puoliau link durų. Iš 

mūsų stafordšyrės Reičelės tokius garsus galima išgirsti tik iš-
kilus dideliam pavojui.

Išbėgusi į koridorių abiem kojom įlapnojau į kažkokią balą 
ir suklykiau iš baimės. Visur šniokštė muilino putoto vandens 
srautai. Ada vėl sulojo ir iškalbingai pažiūrėjo į mane, tarsi sa-
kydama: „Aš juk pranešiau apie nelaimę, o tu tik pykai ir liepei 
man užsičiaupti!“

Velniuodamasi ir slidinėdama šiaip taip nusigavau iki vo-
nios ir aptikau nelaimės priežastį: skalbimo mašinos žarna, per 
kurią į kriauklę turėjo išbėgti nešvarus vanduo, ramiausiai ta-
balavo ant į sieną įkalto kabliuko – aš pamiršau ją nukabinti ir 
jos galą įdėti kriauklėn.

Teko atsitūpus semti „okeaną“ plastikiniu indeliu. Viso 
proceso metu šunys kaukė nesustodami. Po valandos purvi-
na, išsitaršiusiais plaukais nuėjau į virtuvę nutarusi apdovanoti 
save už tokį nežmonišką darbą. Įdėjau į skrudintuvą duonos 
riekelę, paspaudžiau mygtuką...

Tą pat sekundę iš dar šįryt nepriekaištingai dirbusio apa-
rato išsiveržė ugnies pliūpsnis. Ada užkaukė ir movė po sta-
lu. Aš surikusi iš baimės ištraukiau laidą iš rozetės ir sviedžiau 
„Bosch“ gaminį į balkoną, kur jis ir baigė degti... Laimė, nuken-
tėjo tik palangė – ant jos liko juodas suodžių pėdsakas.

Nuvaliusi riebius suodžius išmečiau skudurą, pažvelgiau 
į save veidrodyje ir pasistengiau užgniaužti atodūsį. Gerai, da-
bar nusiprausiu ir lėksiu į turgų. Bet nespėjusi žengtelėti link 
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durų išgirdau baisų trenksmą, klaikų Ramiko ir Ados staugi-
mą, žvangesį, traškesį ir Reičelės kauksmą.

Viena virtuvėje kabančių spintelių be jokios aiškios priežas-
ties  staiga nudribo ant grindų... Mūsų virtuvė didelė, perdaryta 
iš dviejų kambarių, joje daugybė lentynų, kur laikomos atsargos. 
Šiaip jau galėjo nukristi bet kuri, prikimšta, pavyzdžiui, bakalė-
jos prekių ir konservų... Bet nukrito kaip tik ta, kurioje stovėjo 
indai: puodeliai, taurės, taurelės. Visos grindys nusėtos smulku-
tėmis šukėmis, o krištolas apskritai pavirto stiklo dulkėmis!

Iš nelaimės epicentro ištraukusi kiauksinčią iš baimės Adą 
išgrūdau ją į koridorių, nukračiau šukes nuo Ramiko, išginiau 
jį paskui mopsę ir pradėjau valyti virtuvę. Laisvadienis pradėjo 
panėšėti į košmarą.

Po poros valandų pagaliau viską sutvarkiusi atsinešiau 
grąžtą ir apsižiūrėjau, kad namie nėra varžtų. Teko užsitempti 
striukę tiesiai ant namie vilkimo sportinio kostiumo ir eiti į 
ūkinių prekių parduotuvę. Laimė, ji vos už poros žingsnių nuo 
namų, prospekte prie metro. Beprotiškai norėjosi kavos, bet po 
visų katastrofų bijojau įjungti elektrinį virdulį.

Ant galvos užsimaukšlinau kapišoną, įsispyriau į senus 
Kiriuškos batus ir išlėkiau iš namų. Reikia sutvarkyti butą iki 
vaikams grįžtant, įsivaizduoju, kaip jie iš manęs šaipytųsi su-
žinoję apie šiandieninius įvykius. Ir Kiriuška, ir Lizaveta šiuo 
metu yra to paaugliško amžiaus, kurį specialistai vadina gražiu 
ir paslaptingu terminu „pubertacinis periodas“. Tačiau kad ir 
kaip pavadinsi, jų organizmuose vykstantys procesai pasireiš-
kia gana paprastai – abu pavirto į pasibjaurėtinus, amžinai 
besiginčijančius ir viskuo nepatenkintus subjektus. Jie tai rieja-
si, tai verkia, nuolat aiškinasi santykius tarp jų abiejų, tarp jų ir 
manęs ir apskritai santykius su visu aplinkiniu pasauliu.

Vakar Kiriuška inteligentiškos išvaizdos vyriškiui, kuris 
netyčia stumtelėjo jį parduotuvėje, užriko: „Ožys!“. Pasitaisęs 
akinius vyriškis taikiai pasakė:

– Oi, atleiskite!
– Ožy, – sužvigo Kiriuška, – idiote, tu man kojas numindei!
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Incidento kaltininkas tylėdamas nužvelgė mane, paraudu-
sį iš įsiūčio bernioką ir nieko nepasakęs nuėjo. Užtat pardavėja, 
numetusi ant prekystalio kefyro pakelį, kandžiai pasiteiravo:

– Sūnelį nuo pasiutligės seniai skiepijote?
Aš išgrūdau Kiriušką laukan garsiai piktindamasi:
– Kaip tau negėda!
– Ir kas, – atsikirto jis, – pats tikriausias ožys ir yra, tegul 

kitą kartą žiūri, kur koją stato.
– Siaubas, – murmėjau aš, – tiesiog gėda, kaip šitaip gali-

ma... ką jis apie mus pagalvos!
Iš aukšto mane nužvelgęs Kirka vyptelėjo:
– Liaukis, Lempa, mes jo daugiau niekada nepamatysim. 

Nusispjaut, ką jis pagalvos.
Neradau kaip atsikirsti. Vakare į mano kambarį įsiveržė 

Lizaveta. Su trenksmu atplėšė spintos duris, išlupo iš ten kel-
nes, pabandė jas užsitempti ant savo gan nemažo užpakaliuko 
ir pratrūko raudoti:

– Bjauru! Aš pati storiausia, pati šlykščiausia visoje klasė-
je! Va, Maška Gavriuškina liesut liesutėlė...

– Gal tau reikėtų mažiau saldumynų valgyt, – nedrąsiai 
pasakiau, – riebių ir miltinių patiekalų?.. Nori, nupirksiu abo-
nementą į sporto klubą: grakštinamoji mankšta, aerobika, 
plaukiojimas. Iškart dešimt kilogramų kaip nebūta!

Lizaveta plykstelėjo kaip ugnis, tėškė mano kelnes ant 
grindų ir sušnypštė:

– Ačiū, tu visada žinai, kaip paguosti: žinoma, jei iš ko ir 
sulauksi užuojautos, tai tik jau ne iš tavęs...

– Bet ką aš bloga pasakiau? Dieta ir fiziniai pratimai daro 
stebuklus!

– Nieko, – siuto Liza, – ničnieko! Tiesą sakant, maniau, 
pasakysi ką nors tokio kaip brangioji Lizonka, tavo figūra nuo-
stabi! Tai ačiū tau! Dešimt kilogramų kaip nebūta! Vadinasi, aš 
sveriu dešimt kilogramų per daug?! Beje, pati kemši saldainius, 
o kitus greita pasmerkti...

– Bet aš sveriu keturiasdešimt aštuonis kilogramus ir...
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– Nieko nenoriu girdėti, – suspigo Liza ir iš visų jėgų tren-
kusi durimis išlėkė į koridorių. 

Ūkinių prekių parduotuvėje, laimė, buvo ir varžtų, ir 
veržlių. Įsikišusi į kišenę pakelį išėjau laukan, susigūžiau per-
smelkta vėjo ir išgirdau:

– Frosia!
Instinktyviai pasisukau į šūksnį, sustojau. Aha, vadinasi, 

kažkoks pažįstamas iš ano, praėjusio, gyvenimo...
Mano biografija padalyta į dvi skirtingas dalis: iki susiti-

kimo su Katia Romanova ir po jo. „Iki“ buvo ramus tylus glū-
dėjimas po mamos, operos dainininkės, sparneliu, tėtė buvo 
mokslų daktaras.

Konservatorija, kurioje mokiausi arfos klasėje, nesėkmin-
ga arfininkės karjera, vedybos, pasibaigusios mano pabėgimu 
iš namų, o vėliau – ir skyrybomis... Tame gyvenime aš buvau 
Jefrosinija. Vėliau likimas mane suvedė su Katiuša ir jos šeima. 
Gyvenimas pasisuko kita linkme. Dabar mano artimieji Katia, 
du jos sūnūs, Serioža ir Kiriuška, Seriožkos žmona Julečka ir 
pulkas naminių gyvūnų. Katiuša chirurgė, Seriožka dirba rek-
lamos agentūroje, Julia žurnalistė. Lizaveta pas mus atsirado 
tada, kai aš dar kartą bandžiau užsidirbti savų pinigų. Patys su-
prantate, arfininkės profesija ne itin paklausi šiais laikais. Tiesa, 
Katiuša gerai uždirba, ji specializuojasi skydliaukės operacijo-
se, ir ligoniai pas ją plaukte plaukia. Nors turi mokslinį laipsnį, 
jos atlyginimas menkutis, tačiau dauguma ligonių atsidėkoda-
mi įteikia jai vokelius. Beje, Katia niekuomet nedaro jokio skir-
tumo tarp „mokančių“ ir neturinčių iš ko susimokėti pacientų, 
budi prie visų vienodai. Ji apskritai nelabai normali: išeina iš 
namų aštuntą ryto, grįžta devintą vakaro.

Taigi Katia visuomet sako:
– Užteks kompleksuoti! Tvarkykis namuose, pinigus už-

dirbsiu aš!
Bet man nelabai malonu būti išlaikytine, tad nuolat ban-

dau susirasti darbą. Kartą panorau išbandyti namų šeiminin-
kės profesiją. Tapau tuo metu madingo rašytojo Kondrato 
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Razumovo namų ekonome. Tačiau tikriausiai Viešpats sukūrė 
mane kitiems tikslams. Namų darbininke ištarnavau lygiai dvi 
savaites, tuomet Kondratą nužudė. Jo dukra Liza liko vienui 
viena, ir mes su Katerina priėmėme ją pas save.

Ir dar kai kas. Apsigyvenusi pas Katią aš galų gale radau 
šeimą. Beje, mes, pasirodo, esame bendrapavardės, ir tie, kurie 
nežino mūsų pažinties istorijos, įsitikinę, kad esame seserys. 
Aš labai nemėgau Jefrosinijos vardo, kuris priminė mano nelai-
minguosius metus. Dabar mano pase įrašyta – Jevlampija Ro-
manova. Bet visi pažįstami ir artimieji mane vadina trumpiau: 
Lempa.

– Frosia, nejau čia tu? – pakartojo aksominis baritonas.
Dirstelėjau į kalbantįjį ir paspringau. Tiesiai į mane pro 

prabangaus užsienietiškos markės automobilio langą žiūrė-
jo Eduardas Malevičius, kaip visuomet nepriekaištingai apsi-
rengęs ir susišukavęs. Nužvelgusi jo stilingą paltą iš minkštos 
vilnos ir brangų kostiumą, kuris matėsi tarp prasegtų palto 
skvernų, užgniaužiau sunkų atodūsį. Na, kodėl šis susitikimas 
įvyko kaip tik dabar, kai aš susivėlusi, nesidažiusi, po „okeano“ 
samstymo apsilaupiusiu nagų laku išbėgau į gatvę su sena ki-
niška striuke? Beje, spintoje kabo gražučiai voverių kailinukai, 
Seriožkos padovanoti gimtadienio proga... Ir jau visiškai pikta, 
kad šitaip atrodydama sutikau ne ką kitą, o kaip tik Ediką.

Mes kartu mokėmės konservatorijoje, tik Malevičius grojo 
smuiku. Jam pranašavo puikią ateitį. Jau trečiame kurse Edi-
kas susičiupo premiją kažkokiame konkurse, rodos, Varnoje, 
ir pedagogai vienu balsu traukė: „Malevičius – mūsų viltis...“  
Edikas visuomet gerai atrodydavo. Man taip ir liko paslaptis, 
kaip jis sugeba gerai rengtis, lankytis madingoje kirpykloje ir  
rūkyti tais laikais brangiausias cigaretes „BT“. Malevičius buvo 
ne maskvietis ir gyveno, kaip ir kiti atvykėliai, iš stipendijos...

Ketvirtame kurse tarp mudviejų užsimezgė romanas. Aš 
garsėjau kaip labai infantiliška valdingos mamos išauklėta 
mergaitė, o ir laikai tada buvo kitokie negu dabar. Todėl mes 
keletą savaičių nuolat bėgdavome iš paskaitų ir susikibę ran-
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komis tiesiog vaikštinėdavome pavasarėjančiomis gatvėmis. 
Vakarais susitikinėti negalėjome. Mano mamulė kaipmat būtų 
pareikalavusi atvesti kavalierių į namus, o kuo tokie apsilanky-
mai baigdavosi, aš pernelyg gerai žinojau.

Beje, visa ši istorija vis tiek baigėsi prastai. Mama išsiaiš-
kino, kad dukrelė praleidinėja užsiėmimus, ir pareikalavo pa-
siaiškinimo. Išgirdusi apie romaną su Maskvoje neregistruotu 
vaikinu mamulė tikriausiai pašiurpo, nes tuoj pat išsiuntė mane 
visai vasarai pas tolimą giminaitę į Sočį. Išvykos būtinybė buvo 
paaiškinta labai paprastai: mūsų bute prasidėjo remontas, o 
man, turint galvoje mano alergiją, geriau tą laiką praleisti pa-
jūryje.

Išvažiavau sunkia širdimi, o kai rugsėjo pirmąją grįžau į 
konservatoriją, Edikas jau buvo vedęs, ir ne bet ką, o profe-
soriaus Arbeni dukrą kvatoklę Ninočką, irgi labai talentingą 
smuikininkę. Buvo nelabai malonu sutikti jį koridoriuose ar 
bufete, bet aš apsimečiau, kad nieko neįvyko. Po konservatori-
jos baigimo Ediko nebemačiau. Vienu metu jo pavardė šmėža-
vo afišose, vėliau pradingo, ir aš nusprendžiau, kad Malevičius, 
kaip daugelis talentingų muzikantų, koncertuoja Vakaruose. Ir 
atsitik man šitaip! Užsišokau ant Ediko.

– Froska, – džiaugėsi buvęs bendramokslis. – Lįsk į maši-
ną. Kaip gyveni?

Įsėdau į automobilį. Pasakyti teisybę? Iš darbo privačiame 
licėjuje teko išeiti, labai jau bjaurūs tėvai pasitaikydavo. Neno-
rėdama jaustis išlaikytine dėstau muziką artimiausioje mokyk-
loje už tai gaudama du šimtus rublių per mėnesį. Neturiu nei 
vyro, nei vaikų.

Dar kartą permečiau žvilgsniu prabangų Ediko paltą, 
įkvėpiau geros parfumerijos aromatą ir pradėjau entuziastingai 
meluoti:

– Viskas nuostabu. Ištekėjau, turiu du berniukus, koncer-
tuoti mečiau, pats supranti, turint vaikų siekti muzikantės kar-
jeros sunku, todėl tiesiog dirbu radijuje, orkestre. Dabar, va, 
remontą pradėjome...
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Ištraukiau iš kišenės varžtus.
– Kaip stoviu išlėkiau nusipirkti, atrodau baisiai, o čia tu!
Edikas nusikvatojo:
– Remontas! Tada suprantama. Nes, Dievas mato, susi-

krimtau tave pamatęs, tikra valkata...
– Pamatytum mano butą! Visuose dvylikoje kambarių 

chaosas, o vyras kaip visada išlėkė į Ameriką.
– Tu pati apmušalus klijuoji?!
– Iš proto išsikraustei? Brigadą pasamdžiau, italus, argi 

mūsiškiai padarys kaip reikia.
– Klausyk Frosia, – pasiūlė Edikas, – važiuojam, išgersim 

kavos, paplepėsim...
– Bet man namo reikia.
– Liaukis, paskambinsi, pasakysi, kad grįši po valandos, 

na, būk gera, tiek metų nesimatėm!
Sutrikusi sumurmėjau:
– Bet mano apranga...
– Spjauk, važiuosim į „Makdonaldą“, ten niekas dėmesio 

neatkreips, atsisėsim kampe, paplepėsim, na, važiuojam, va-
žiuojam...

Jis įjungė variklį.
Netikėtai aš linksmai linktelėjau:
– Važiuojam! Juk iš tiesų šimtą metų nesikalbėjom.
– Nuostabu, – apsidžiaugė Edikas, ir mes pajudėjome.
Tikriausiai tą akimirką mano angelas sargas paprasčiau-

siai užmigo arba nusprendė nueiti papietauti, juk niekas man 
nesutrukdė pasielgti taip, kad savo poelgio pasekmes vėliau 
teko kentėti labai ilgai. Na, kodėl tuo metu neprasidėjo žemės 
drebėjimas ar nekilo gaisras? Kodėl automobilis užsivedė ir pa-
klusniai nuriedėjo link „Makdonaldo“? Kodėl neparodė kokio 
nors kaprizo kaip mano senutis automobils, kuris nuolat de-
monstruoja nusėdusį akumuliatorių ar apvarvėjusias žvakes... 
Ar maža priežasčių, dėl kurių automobilis nejuda iš vietos! Bet 
ne, mersedesas veržliai pajudėjo prospektu veždamas mane tie-
siai į nelaimės vietą.
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„Makdonalde“ įsitaisėme kinų salėje, pačiame kampe, iš-
vyniojome traškančius popierėlius, ištraukėme karštas bande-
les su kotletais ir sušnekome.

– Kur tu koncertuoji? – pasiteiravau.
– Kapinėse, – ramiai atsakė Edikas suleisdamas dantis į 

mėsą.
Pirmą akimirką pagalvojau, kad jo nesupratau, ir perklausiau:
– Kapinėse? Ir kokia tai salė tokiu simpatingu pavadinimu?
– Kapinės – tai kapinės, – šyptelėjo Edikas, – kapai, pa-

minklai, vainikai, nepaguodžiami giminaičiai!..
Aš išsižiojau:
– Tu groji kapinėse? Kur? Prie kapų? Ar cerkvėje vargonais?
Edikas nusikvatojo:
– Froska, tu kvailė. Stačiatikių šventyklose nėra vargonų 

ir muzikos, ten tik giedama a capella, tu su katalikais painioji. 
Bet aš negroju.

– Ką gi tu ten veiki?
– Aš – kapinių direktorius, tiesa, jos nedidelės, be to, ne 

Maskvoje...
Iš nuostabos vos neišliejau gėralo, kuris „Makdonalde“ va-

dinamas kapučino kava, ir apstulbusi paklausiau:
– Tu?! Vadovauji laidojimams?Kur?
– Puikioje vietoje, – nusišypsojo Edikas, – penkiolika mi-

nučių kelio nuo sostinės, Belogorskas. Gyvenu Maskvoje, o dir-
bu apskrityje. Ten nuostabi gamta...

Netikėjau savomis ausimis. Edikas Malevičius, talentingas 
smuikininkas, – ir toks kūliavirstis! Girti duobkasiai, valka-
tos...

Nepastebėdamas, kaip pritrenkė savo naujiena, buvęs 
bendramokslis su įkvėpimu pasakojo apie Belogorsko grožy-
bes, vėliau perėjo prie žmonos, keistu vardu Gema.
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Po penkiolikos minučių, kai ištuštinę padėklus ėmėmės 
ledų, Edikas netikėtai sujudo:

– Velniai griebtų!
– Kas atsitiko?
– Pamiršau automobilyje rankinę, o ten – mano mobilu-

sis, –  jis ištiesė man raktelius ir paprašė: – Būk draugė, atnešk.
Pasakyti, kad toks pasiūlymas mane nustebino, vadinasi, 

nepasakyti nieko. Kuo Malevičius mane laiko? Savo kapinėse 
jis prarado bet kokį supratimą apie išauklėto žmogaus elgesį. 
Pasiųsti damą rankinės atnešti!

Matyt, mano veide atsispindėjo, ką pagalvojau, nes Edikas 
skubiai pridūrė:

– Atleisk, brangioji, žinau, kad tai skamba kaip įžeidimas, 
bet mane surietė radikulitas, negaliu pajudėti, o rankinėje dar 
ir vaistai. Būk žmogus, atnešk.

Nusijuokusi paėmiau raktelius. Gaila, bet su metais nejau-
nėjame, štai ir mano bendrakursiai jau turi sveikatos problemų. 
Nors radikulitą galima ir jaunystėje užsidirbti. Šypsodamasi iš-
ėjau į gatvę, atrakinau automobilį ir tuoj pat ant galinės sėdynės 
pamačiau nedidelę rankinę su odine kilpa rankai. Įsimetusi ją 
į talpią striukės kišenę užrakinau mersedesą ir neskubėdama 
grįžau į „Makdonaldą“.

Edikas sėdėjo griūte užgriuvęs ant stalo. Atrodo, vargšiuką 
tikrai smarkiai surietė.

– Mobilioji vaistinė atvyko, – pranešiau ir atsiėdusi į savo 
vietą pasižiūrėjau į bendramokslį.

Klaikų riksmą sugebėjau užgniaužti tik prisiminusi dau-
gybę įvairaus amžiaus vaikų, linksmai plepančių beveik prie 
kiekvieno stalo. Edikas atrodė siaubingai. Didžiulės, plačiai at-
merktos, išsprogusios akys nemirksėdamos žvelgė kažkur man 
virš galvos. Iš perkreiptos burnos tekėjo seilės.

Jausdama, kaip svaigsta galva, nužvelgiau lavoną ir pama-
čiau iš kairiojo šono kyšančią peilio rankeną. Sukaupusi valią 
atsistojau ir pasukau link laiptų, tada atsigręžiau. Taip, Edikas 
sėdi nugara į salę, veidu į sieną, priešais jį – padėklas su mėsai-


