
Pirmas skyrius 

Septyni (ais^i 

Zlugo visos viltys. Nezinojau, kaip istversiu. 
Kompanija nutrauke veikl^. As buvau auka ir Cikagoje 

likau be darbo. Jsidarbinti is naujo - beveik jokii j galimybii|. 
Bairn^ keliancios skolos didejo ir g^sdino, palaidodamos bet 
koki^ finansin^ laisvf. Pyktis ir apmaudas nuodijo kadaise 
laiming^ santuok^. Astuonerius metus sveciq miegamajame 
gyvenau su savo suniu Aiku . Nieko nuostabaus, kad mudu su 
vyru Kr isu vaiki} neturejome, isskyrus vien^ kailinj pakaitinj 
vaik^. 

Mano keturiasdesimtmetis gresmingai artejo, ir as nezino
jau, } kur i^ pus? pasukti. Atrode, kad visi keliai veda tiesiai j 
dugn^. 2009-ijjij geguzes 6 dien^ susitikau su zmogumi, kuris, 
tikejausi, gali pastumeti mane teisingu takeliu ar bent jau is-
sklaidyti mano baimes. 

Pusf valandos Treise klausesi mano aimanij, dejoniij ir ato-
diisii}. Tada jos lupos issiriete j katinisk^ sypsen^. Ji ciupo is 
baro butelj Pinot Noir ir pripyle pilnas mudviejij taures, visur 
prilaistydama vyno. Paemiau savo taur? ir jtariai pazvelgiau 
I j ^ . Treise atrode rami, bet, kadangi daugiau kaip dvidesimt 
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penkerius metus buvau geriausia jos drauge, supratau, kad j i 
kazk^ sumane. Planuotoja Treise. 

- Tukstantis devyni simtai astuoniasdesimt devintieji. Pries 
dvidesimt metij. Paryzius. 

Taip mus\] slegiantis pokalbis perejo nuo dainos „audrin-
gos naktys" j dain^ „laimingos dienos". Mes megavomes savo 
praeitimi, linksmai atmintyje atgaivindamos kiekvien^ nuosta-
bi^ akimirk^. Atrodeme kaip dvi vidutinio amziaus moterys is 
legendines komercines devintojo desimtmecio laidos, kai jos, 
gerdamos kav^, prisimena kelionf j Paryziij. Viena tare: 

- Man patiko tas padavejas, - ir abi kikendamos atsiduso. -
Zanas Lukas. 

Kalbedamos toliau, jau negalejome 1989-ijjij Paryziaus nuo-
tykio lyginti su trumpu kavogeriu; tai buvo svajingiausia musij 
gyvenimo isdaiga, didziausias nuotykis. La vie en rose^. Pa
ryzius suviliojo musi} sielas. Mus uzbure ne tik uzimanti kvap^ 
Paryziaus architektura, kultura ir menas. Istorinese sio miesto 
gatvese mudvi su Treise atradome romantik^. Mano Zanas L u 
kas nebuvo padavejas, o seksualus aviacijos inzinierius, puikiai 
kalbantis angliskai, nes dirbo aviacijos pramoneje ir bendradar-
biavo su kolegomis is kitij saliq. Mudvi butume visiskai suzlu-
gusios, jei ne Patrikas (taip pat zavus Zano Luko draugas), kuris 
musq smagiame pokalbyje vaidino pagrindinj vaidmenj. 

I k i siol dziaugiuosi, kad mes su Treise nepamilome to pa-
ties vaikino. 

Tamsiai rudose Treises akyse blykstelejo kibirkstele. Ji pa-
kele vienq antakj, pasilenke ir susnibzdejo: 

- A r tu issaugojai Zano Luko laiskus? 
Ji puikiai zinojo, kad juos turiu. 
- Kazkur namuose esu juos pasidejusi. O kodel klausi? 

- Rozinis gyvenimas. 
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- Nes mes sukursime tinklarastj Graziausi pasaulyje meiles 
laiskai. 2mones sii4S mums savo laiskus, ir mes juos priimsime 
arba atmesime, lygindamos su Zano Luko laiskais, kurie bus 
tarsi atskaitos taskas. 

Jos ideja isblaske mano mintis apie gyvenimo negandas ir 
tikrai mane sudomino. 

Uzbaigeme vyno butelj ir aptareme savo tinklarascio galimy-
bes. Pazadejau rimtai apie j j pagalvoti, nors Treises entuziazmas 
man?s iki galo nejtikino. Viesas Zano Luko laiskij paskelbimas ir 
lyginimas su kitij zmoniij laiskais juos nupigintii. Jau dvidesimt 
metij nebendravau su tuo vyriskiu. Kas, jei jis atsitiktinai aptiks 
t^ „meiles tinklarastj" ir atpazins savo zodzius? A r tai jo nepaze-
mins? Nenorejau zeminti ir savfs. Pirmiausia turejau surasti tuos 
laiskus, atidziai juos perskaityti ir tada nuspr^sti. Buvo jau po v i -
durnakcio. Musij pokalbis gerokai uzsitf se. Pastuksenau nagais j 
taur?. Treise suprato uzuomin^. 

- A r parvezti tave namo? - paklause. 
- Ne, man bus labai sveika pasivaikscioti. 
- Kaip nori... 
- Man tikrai viskas gerai. 
- Pagalvok apie tinklarastj, Sem, - Treise padejo savo taur?, 

apkabino mane ir soldo zingsniu isejo is restorano niuniuodama: 
„ Meiles tinklarastis yra puiki vieta, kur galime rasyti visi. Meiles 
tinklarastis, brangusis. Meiles tinklarastis, brangusiiiiiiiiis." 

Mano geriausia drauge sudarke grupes 5-525 dain§ tik del 
to, kad mane prajuokintij. Pasisokinedama isejau is restorano 
ir nuskubejau namo. Gyvenau uz dviejij kvartalij. Atkasti Zano 
Luko laiskus dabar buvo uzduotis numero uno. 

Turejau atsaking^ uzduotj. Vos neuzsimusiau, kol istrau-
kiau plastikin? dez? is sienines spintos. Garsiai plumptelejau 
ant grindq. Laime, neuzsigavau galvos. Gerai, kad mano vyras 
buvo isvyk^s darbo reikalais, taigi triuksmas niekam netrukde, 
isskyrus kaimynus apacioje ir mano sunj. Aikas, pazadintas 
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bruzdesio, iskiutino j koridorii}. Jauciau jo kvepavim^ virs 
peties. Viskas gerai. Viena ranka glostydama aksomines Aiko 
ausis, kita atidariau deiq. Nuotraukij albumai. Vaikystes foto-
grafijos. Atsitiktiniai praeities atsiminimai. 

Veliau patikrinau dar sesias dezes, bet nieko neradau. Jau 
norejau mesti sj reikal^, bet tada suskaiciavau ismetytas dezes. 
Septynios. Tiek, kiek laiskq gavau nuo Zano Luko. Tai turejo 
buti zenklas. , 

Nors, aisku, buvau jau beveik netekusi vilties. 
Is pirmo zvilgsnio paskutine deze neatrode daug zadanti -

pilna aplankij, mokesciij ataskaitq, cekiij knygeliij sakneliq. Su-
laikiusi kvap^, isemiau kelis aplankus ir... aleliuja... akimirkos 
laime, pastebejus melsv^ plastikinj aplank^ su senais laiskais. At-
sargiai pirstais istraukiau Zano Luko laiskus ir atidziai juos ap-
ziurejau. Jie buvo svariis, atrode kaip parasyti tik vakar, nors nuo 
to laiko praejo tukstanciai vakaryksciij dienij. Grazus kremines 
spalvos pergamento lapai, papuosti juodu rasalu. Palyginti su 
mano vistos koja, Zano Luko rasysena buvo poetiska, meniska. 
Susidejau laiskus pagal eil?, susirangiau ant sofos ir skaiciau: 

Pirmasis laiskas 
1989-tfjtf liepos 28-oji 

Tikrai nezinau, kaip pradeti sj pirmqj} laiskq. Ne del to, 
kad nezinociau, kqpasakyti, o del to, kadsiame lape turiu is-
guldyti tiek daug dalyki^. Tiesiog negaliu sukaupti minciq. Po 
ranka neturiu zodyno, kad rasyciau tobula Sekspyro anglq 
kalba, todel atsiprasau uz klaidas. 

Nemanyk, kad man lengva laiske isreiksti savo jausmus, 
bet, kai tavo sirdis plaka kazkam, manau, geriau to neslepti. 
Gal Tau atrodo, kad man dar per anksti rodyti savo jausmus. 
Tikriausiai daug zmonixj taip galvotij, bet man nerupi, kaip 
gyvena kiti, nes as darau tai, kq privalau, kad isreiksciau 
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savo jausmus Tau. Tu taip greit atverei mano sirdj, kad visi 
barjerai sutrupejo / tukstancius smulkiij dalitj. 

Samanta, zinau, kad mums bus sunku palaikyti rysf, bet 
gyvenime esu ismok^s: reikia tik panoreti, o galimybes atsi-
ras. Tikiu tuo. Tu man esi maloni moteris, turinti tiek daug 
bruozq, kurie gali padaryti vyrq laimingq. Man patiko, kad 
buvai juokinga, paika, patiko Tavo aistra menui, bet labiau-
siai man patiko, kad buvai salia. Pasiilgau Tavo balso. Jis vis 
dar skamba man galvoje kaip saldi paukscio giesme, kupina 
laimes. Tu kaip feja - Tavo deka mano mintyse sviecia tuks
tanciai sauliq. Aciu Tau uz laikq, kurf praleidome drauge. Jis 
buvo kupinas svelnumo ir dziaugsmo. 

Jvyktq katastrofa, jei mudviejy. aistra baigtqsi. O as esu 
vyras, kuris negali gyventi be aistros. Tai mano buties ner-
vas. Siq aistrq pajutau tq vakarq restorane - zodziais neis-
reikstq rys}. Turejau bendrauti su Tavimi, nes buciau nusivy-
Ifs savimi,jei nezinociau baigties. Taigi del sios aistros ketinu 
padaryti viskq, kad jq issaugociau. Is tiesq noriu patirti su 
Tavimi isskirtiniq isgyvenimq. 

Kai Tavo traukinys pajudejo is stoties, as neklausiau, 
kur apsistosi Nicoje. Tu varei mane is proto. Zinoma, ejau 
is proto del Tavp. Galejau susitvarkyti taip, kad buciau su 
Tavimi savaitgalf. Mano galva skendejo debesyse, ir siandien 
visq laikq pykau ant sav^s, kad buvau toks kvailas. Tu pa-
kvietei eiti drauge, bet as negalvojau apie savaitgalj. Aisku, 
Sem, reikejo tai padaryti del Tav^s. 

As tikrai trokstu, kad si istorija butq nuostabi - ir ro-
mantiska (taip!), ir erotiska (hmm!) tuo paciu metu. Nore
jau suteikti Tau tiek daug malonumq, kad likciau giliai Tavo 
atmintyje. Esu siek tiek nusivyl^s, kad to nepadariau. Taciau 
Tu vis tiek man esi daili mergaite - mergaite, kuri man labai 
rupi. Mudu turime tiek daug bendrq dalykq - tiek intelek-
tualiai, tiek fiziskai - o taip sunku rasti siuos du zavumus 
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viename asmenyje. Kadangi ji sutikau, nenoriujo paleisti. Is 
tiesq trokstu buti su Tavimi, net jei tai sudetinga. Pirmyn tu
rime zengti drauge - ranka rankon, sirdis sirdin, oda odon. 

As negaliu uzbaigti sio laisko. Tai kvaila. As taip pat 
kvailas! 

* * * 

Zano Luko zodziai buvo afrodiziakiski - maistas istroskusiajai 
meiles. Skaityti juos buvo geriau, nei prisikimsti sokolado. R i -
jau jo laiskus su zverisku apetitu, kiekvienas puslapis man atrode 
grazesnis, poetiskesnis ir romantiskesnis uz ankstesnjjj. Jo zo
dziai buvo rinktiniai, kupini aistros ir vilciij. Kad ir kiek jis pa-
rasytij, mano sirdis dauzesi, skaitant kiekvien^ zodj. Aisku, jai 
isjudinti seniai reikejo sujungti dviejvj masinij akumuliatorius. 

As gerbiau j j uz dr^s^. Pati niekada nemokejau reiksti 
savo jausmi}. Ne taip kaip jis. Dieve, sia prasme - k^ buciau 
padariusi, kad patirciau vien^ menk^ aistros akimirk^. O da-
bar sedejau ant sofos, svarstydama, kas atsitiko, stengdamasi 
suprasti, kodel viskas, apie k^ svajojau, nepasiseke. Neturejau 
nieko - tik skolij ir isirusi^ santuok^, kaltes ir baimes jausm^. 
Kur viskas dingo? Rankoje laikiau Zano Luko laiskus. 

Treises mintis panaudoti juos kaip meiles barometr^, jos 
ideja isskleide sparnus ir isskrido pro lang^, o as likau sukaus-
tyta kaltes ir apgailestavimo. 1989 metais Zanas Lukas parase 
man septynis grazius laiskus, bandydamas vel jziebti tarp musij 
kibirkstel§. 

As niekada jam neatsakiau. 
Ne vieno zodzio. 
Pas un mof. 

' Nesakyk ne zodzio - rezisieriaus Gary Flederio filmas (2001). 
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