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" T ^ a i prasidejo nuo laisko. Laisko, kuris ilg^ Iaik§ buvo pamestas ir 

pus^ amziaus lauke pamirstame pasto krepsyje blausioje pasto-

geje, niekuo neissiskirianciame name Bermondse. Kartais pa-

galvoju apie j j , apie tq laiskanesio krepsj; apie simtus meiles laisk^, 

parduotuves s^skaitq, gimtadienio atviruki j , vaiki j rasteliij tevams -

viskas buvo jame, o jis vis putesi ir dusavo, paklydusioms zinutems 

snabzdant tamsoje. Nepaliaudamos laukti, kol kas nors supras, kad 

jos cia. Juk zinote, kaip sakoma: laiskas visada ieskos skaitytojo; 

anksciau ar veliau, noresi ar ne, zodziai vis tiek prasibraus j svies^ ir 

atskleis savo paslaptis. 

Atleiskite, esu romantiska - jprotis, kur j jgijau daug metij skaity-

dama devynioliktojo amziaus romanus, pasisviesdama zibintuveliu, 

o tevai manydavo, kad miegu. Stai k^ noriu jums pasakyti: keista 

butij galvoti, kad jei Arturas Tairelis butij elg^sis atsakingiau, jei 

t^ 1941-ijji} Kuci i j vakar^ nebutij padaugin^s romo punso, o, uzuot 

baig^s nesioti past^, butxj keliav^s namo ir krit^s miegoti, krepsys 

nebutij nugrustas pastogen ir pasleptas i k i pastininko mirties po 

beveik penkiasdesimties metij, o viena is jo dukri} nebutq istraukusi 

jo ir paskambinusi j Daily Mail, visas reikalas galejo pakrypti kitaip. 

Mano mamai, man ir ypac Dzeniferei Blait. 

Jums turbiit teko apie tai skaityti tada, kai viskas atsitiko; nes 

apie tai rase visuose laikrasciuose, rode televizijos ziniose. Ketvir-
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tas kanalas netgi parenge specially laid^, pasikviete kelis gavejus 

papasakoti apie savo laiskus ir ypatingij bals^ is praeities, kuris 

grjzo ir smarkiai juos nustebino. Laidoje dalyvavo moteris, kurios 

mylimasis tada tarnavo Karaliskajame oro laivyne, i r vyras, kur iam 

gimtadienio atviruk^ siunte evakuotas sunus, mazas berniukas, po 

savaites ar daugiau uzmustas krentancios sprogusio sviedinio ske-

veldros. Labai gera laida, pagalvojau, jaudinancios, linksmos ir l iud-

nos istorijos, pajvairintos filmuota medziaga apie kar§. Por^ sykii j 

apsiverkiau, bet cia per svelniai pasakyta: esu labiau l inkusi raudoti. 

Taciau mama nejo j televizij^. Laidos rengejai jai skambino ir 

klause, ar jos laiske yra ko nors ypatingo, kuo j i noretij pasidalyti 

su tauta, bet mama atsisake, nes tai t ik paprastas senas drabuziij uz-

sakymas is parduotuves, kurios jau seniai nebera. Taciau tai netiesa. 

2inau, nes buvau salia, kai laiskas atejo. Maciau jos reakcij^, kai pa-

eme tq paklydusj laisk^, i r jis neatrode visai paprastas. 

Buvo rytas, vasario pabaiga, ziema vis dar mus smauge, geliq lys-

ves apledejusios, o as buvau atejusi padeti mamai ruosti sekmadienio 

kepsnj. Kartais j j kepame, nes tevai megsta, nors pati esu vegetare. 

Zinau, kad valgant kazkuriuo momentu mama ims jaudintis, paskui 

ilgai kankinsis, kol galiausiai nebegales daugiau to pak?sti, pratruks 

zerti statistik§ apie protein^ bei anemij^. 

Skutau bulves ir meciau j kr iaukl? , kai pro ang^ duryse j k r i -

to laiskas. Paprastai sekmadieniais pasto nenesa, todel tai turejo 

mus nustebinti, bet taip neatsitiko. As pati buvau per daug jnikusi 

i savo mintis, kaip reikes pasakyti tevams, kad mudu su Dzeimiu 

issiskyreme. Praejo jau du menesiai, ir as jauciu, kad pagaliau turiu 

kazkaip jiems pranesti, bet juo ilgiau renku tinkamus zodzius, juo 

labiau jie man stringa gerkleje. Tur iu savij priezasciq tyleti: is pat 

pradziq mano tevai j Dzeimj ziurejo jtariai, nepalankiai reagavo j 

musij gincus, tad mama dar labiau sunerimtq suzinojusi, kad bute 

gyvenu viena. Taciau labiausiai baiminuosi neisvengiamo, nemalo-
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naus pokalbio, kai jiems pranesiu. Pirmiausia mamos veidas atrodys 

sumis?s, paskui issigand^s, tada nuolankus suvokus, kad motinos 

kodeksas reikalauja kazkaip paguosti savo dukr^. . . Bet grjzkime 

prie laisko. Kazkas tyliai jkrenta pro ang^ duryse. 

- Ede, gal gali pakelti? 

Ta i praso mama. (Ede - tai as. Atleiskite, turejau anksciau prisi-

statyti.) Linktel i galva koridoriaus l ink ir parodo laisva ranka, nes 

kita darineja visciuk^. 

Padedu bulv?, nusivalau j pasluost? rankas ir einu paimti pas

to. Ant kil imelio prie duri j guli vienintelis laiskas: oficialus pasto 

skyriaus vokas, pazymetas l ipduku „pamestas laiskas". Sugrjzusi j 

virtuv?, garsiai perskaitau mamai siuos du zodzius. 

Ji jau baige k imst i visciuk^ ir sluostesi rankas. Suraukusi an-

takius, daugiau is jpratimo, nei kazko laukdama, paima is man^s 

laisk^ ir, nuemusi nuo ananaso vaisiq vazoje savo skaitymo akinius, 

zvilgteli j pasto lipdukq ir kilstelejusi antakius pradeda plesti isori-

nj vok^. 

A s tuotarp grjztu prie bulvii} - be abejones, tai daug patraukles-

nis uzsiemimas, nei ziureti, kaip mama atplesia vok^, todel atsipra-

sau, nemaciau jos veido, kai j i istrauke mazesnj vok^, jdemiai ap-

ziurejo trapij prast^ popieriij ir sen§ pasto zenkl^, paskui apverte 

vok§ ir perskaite kitoje puseje uzrasyt^ pavard?. Nuo to laiko daug 

sykii j bandziau jsivaizduoti, kaip is jos skruostij akimirksniu dings-

ta spalva, kaip pirstai pradeda drebeti taip smarkiai, kad tik po keliij 

minucii} jstengia atplesti vok^. 

Deja, man nereikia jsivaizduoti garso. Siurpus gomurinis aiktele-

jimas, o po jo virtuveje pasigirsta toks saizus kukciojimas, kad mano 

rankoje slysteli skustukas ir as jsipjaunu pirst^. 

- Mama? - prieinu prie jos, ranka apkabinu pecius, saugodamasi, 

kad neiskruvinciau sukneles. Bet j i nieko neatsako. Negalejo, kaip 

veliau pasakojo, tada negalejo prasizioti. T i k stovi sustingusi, asaros 
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teka skruostais, o j i spaudzia keist^ maz^ vok^, kurio popierius 

toks plonas, kad viduje matyti sulankstyto laisko kampas, ir kars-

tai glaudzia prie krutines. Paskui j i dingo virsuje, savo miegamaja-

me, paskubom davusi man kelis padrikus nurodymus, k^ daryti su 

pauksciu, orkaite ir bulvemis. 

Jai isejus virtuveje lieka mirt inai tylu. A s sukuosi labai tyliai, judu 

labai letai, kad netrikdyciau tos tylos. Mano mama nera verksne, bet 

si§ akimirkq jos sutrikimas ir sokas atrodo savotiskai pazjstami, tar

si taip jau butq nutik? anksciau. Per penkiolika minucii j , kol sku

tau bulves, mintyse perkratau jvairius variantus, is ko galejo buti 

laiskas, svarstau, kaip man toliau elgtis, galiausiai pasibeldziu j jos 

miegamojo duris ir paklausiu, ar nenoretq puodelio arbatos. Taciau 

j i jau nurimusi, ir mudvi netrukus susedame viena priesais kit^ prie 

nedidelio plastiku dengto virtuvinio stalo. Man apsimetus nepaste-

bejusiai, kad mama verke, j i pradeda pasakoti apie voko turinj . 

- Tai laiskas is zmogaus, - sako j i , - kur j pazinojau labai seniai. 

K a i buvau dar visai vaikas, gal dvylikos ar trylikos metij. 

M a n akyse iskyla paveikslas, miglotas prisiminimas fotografijos, 

stovejusios ant staliuko prie mano mociutes lovos, kai j i buvo sena ir 

merdejo. Trys vaikai , jauniausias is jq - mano mama, mergyte t rum-

pais tamsiais plaukais, pasodinta ant kazko pirmame plane. Keista, 

gal simt^ ar daugiau karti j sedejau prie mociutes, o dabar negaliu 

atsiminti tos mergaites bruozq. Ga l vaikams is tiesq visai nejdomu, 

kokie buvo j i j tevai pries jiems gimstant, nebent kas nors atsitinka 

ypatingo ir privercia jdemiau pazvelgti j praeitj. Gurksnoju arbat^ ir 

laukiu, kol mama ims pasakoti toliau. 

- Turbut nedaug tau pasakojau apie tuos laikus, tiesa? Apie kar^, 

apie Antr^j j pasaulinj. Baisus buvo metas, tiek maisaties, tiek su-

dauzytij l ik imi j . Atrode.. . - j i atsidusta, - na, atrode, kad pasaulis 

niekada negrjs j sen^sias vezes. Tarsi jis butij pasislink^s nuo savo 

asies ir niekas negaletq jo gr^zinti j normally busen^. 
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Mama laiko delnais apglebusi garuojantj puodelj ir z iuri zemyn. 

- Mano seima - mama ir tetis, Rita, Edis ir as - vis i gyvenome 

bute Barlou gatveje, netoli didziosios Dramblio ir Pilies gatviij san-

kryzos. T^dien, ka i prasidejo karas, v is i vaikai buvome surinkti is 

klasii}, nuvesti j gelezinkelio stotj ir susodinti j vagonus. Niekuo-

met to nepamirsiu - vis i su kortelemis, dujokaukemis ir rysuliais, ir 

mamos, kurios dar buvo gerai neapsisprendusios, bego keliu zemyn 

stoties l ink, saukdamos sargybiniui, kad paleistij j i j vaikus; paskui, 

nieko nepesusios, sukavo vyresniems broliams ir seserims, kad pri -

ziuretij mazesniuosius, nepaleistq j i j is akixj. 

A k i m i r k ^ kit^ j i sedi ir kramto apatin? liip^, atmintyje regedama 

siij baisi^ scen^. 

- Turbut labai issigandai, - tyliai pasakau. Mes seimoje nemegs-

tame laikyti vieni kitiems uz ranki j , antraip bdciau istiesusi sav^j^ 

ir paemusi josios. 

- Is pradziij taip, issigandau, - mama nusiima akinius ir pasitrina 

akis. Jos veidas atrodo pazeidziamas, zvilgsnis be akinii j nesutelktas, 

kaip naktinio zverelio, sutrikdyto dienos sviesos. Todel apsidziau-

giu, kai mama vel juos uzsideda ir pasakoja toliau. - Anksciau nie

kada nebuvau isejusi is namij, ne vienos nakties nepraleidau atski-

rai nuo mamos. Bet dabar salia buvo mano vyresnis brolis ir sesuo. 

Traukin iu i pajudejus, viena is mokytojij padalijo mums sokolado 

plyteles, vis i pralinksmejom ir pradejom j sj dalyk^ ziureti kaip j 

nuotykj. Jsivaizduoji? Karas jau paskelbtas, o mes dainavom dainas, 

valgeme konservuotas kriauses, ziiirejome pro langij ir zaideme, kas 

akylesnis. 2 inai , vaikai sugeba labai greit atsigauti, sykiais buna net 

bejausmiai. 

- Pagaliau sustojome Krenbruko miestelyje, cia buvome suskirs-

tyti j grupes ir susodinti j tarpmiestinius autobusus. Tas, kuriame 

atsiduriau as su Edziu ir Rita, nuveze mus j Mailderhesto kaim^ ir 

visus is eiles nuvede j sal?. Ten jau musx} lauke burelis viet ini^ mo-
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terij S U sypsenoihis veiduose ir s^rasais rankose. Mums liepe sustoti 

eilemis, o zmones sukinejosi aplink ir rinkosi. 

- Maziausius pasieme labai greit, ypac grazius. Tikriausiai zmones 

mane, kad su jais bus maziau vargo, maziau bus persiger? Londono 

gatvi^ tvaiko, - j i kreivai sypteli. - Netrukus jie atsitokejo. Mano 

brolj pasirinko gana greitai. Jis buvo tvirtas berniukas, pagal amzii j 

augalotas, o l ik ininkams reikejo pagalbininkij. Neilgai trukus pasi

eme ir mano seserj su jos mokyklos drauge. 

Stai kaip. Istiesiu rank^ ir uzdedu ant josios. 

- A k , mama. 

- Nenusimink, - j i istraukia rank^ ir patapsnoja man per pirs-

tus. - A s isejau ne paskutine. Buvo l ik? dar keli . I r mazas berniukas 

su baisia odos liga. Nezinau, kaip jam baigesi, bet kai as isejau, jis 

dar stovejo saleje. 

- Zinai , daug meti} po to darzoviij ir vaisiq parduotuveje prisi-

versdavau visada rinktis pirmiausia sudauzyt^ vaisii j . Neapziurineti 

ir nepadeti atgal j lentyn^ kaip netinkam^. 

- Bet galiausiai tave pasieme. 

- Taip, galiausiai mane pasieme, - mama nuleidzia bals^ ir kazk^ 

knebineja sterbleje, o as turejau pasilenkti prie jos arciau, kad girde-

ciau. - Ji atejo velai. Patalpa buvo beveik tuscia, vis i vaikai isqq, t ik 

moterys-savanores nurinkinejo arbatos puodelius. Pravirkau, nors 

labai stengiausi neissiduoti. Tada staiga j i jpuole j sal?, atrode, kad 

net oras viduje pasikeite. 

- Pasikeite? - suraukiu nosj, prisiminusi scen^ is filmo „Kere", 

kai blyksteli sviesa. 

- Sunku paaiskinti. A r esi sutikusi zmogij, kuris , kur nors atvy-
kqs, rodos, atsinesa ir savo atmosfer^? 

Gal . Abejodama kilsteliu pecius. Mano drauge Sara turi jprotj 
eidama sukineti j sonus galv^, nors cia ne atmosferos reiskinys, bet 
vis delto... 
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- A i s k u , nesi tokio sutikusi. Kvaila sito klausti. Tur iu galvoje, kad 

j i buvo kitokia nei anie zmones, labiau.. . A k , nezinau. Tiesiog labiau 

uz kitus, ir tiek. Ga l savotiskai grazesne - ilgi plaukai, dideles akys, 

laukine isvaizda, bet ne vien tai skyre j ^ is ki t i j . Tuo metu, i939-4J4 

rugsejj, ja i buvo t ik septyniolika, taciau atrode, kad, jai atvykus, k i 

tes moterys tarsi ja i lenkesi. 

- Ga l is pagarbos? 

- Taip. Taiklus zodis - is pagarbos. Nustebo j ^ pamaciusios ir nezi-

nojo, kaip elgtis. Viena j i j galiausiai atgavo am^ ir paklause, ar reikia 

pagalbos, bet mergina tik mostelejo ilgais pirstais ir pareiske ateju

si pasiimti evakuotosios. Taip ir pasake: ne apskritai evakuotojo, bet 

savo evakuotosios. I r tada zenge tiesiai ten, kur as sedejau ant grindij. 

„Kuo tu vardu? - paklause. K a i atsakiau, j i nusisypsojo ir pasake, 

kad as turbut labai pavargau, nukeliavusi tokj keli^. - A r nori gy-

venti su manimi?" As linktelejau. Tikriausiai linktelejau, nes tada 

j i atsisuko j virsiausi^ is ten buvusiij moterij, t^, k u r i laike rankoje 

s^ras^, ir pranese, kad vesis mane namo. 

- Koks buvo jos vardas? 

- Blait, - atsako mama, slopindama nedidelj drebulj. - Dzenifere 

Blait. 

- A r j i tau siunte tq laisk^? 

Mama linkteli . 

- Ji nusivede mane j patj jmantriausi^ automobilj, kokio dar nie

kada nebuvau regejusi, ir parsiveze ten, kur gyveno su savo vyres-

nemis seserimis dvynemis. {vaziavome pro gelezinius vartus, pas

k u i vingiuotu keliuku dardejome, kol pasiekeme didziulj akmeninj 

nam^, apsupt^ tankiu misku. Mailderhesto pil j . 

Pavadinimas tarsi is gotisko romano. A s siek tiek suvirpejau, 

prisiminusi mamos raud^, kai j i perskaite ant voko moters vard^ ir 

adres^. E s u girdejusi istorijq apie evakuotuosius, apie tai, kas jiems 

nutiko, todel giliai jkvepusi paklausiu: 


