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Plačioje pievoje šoko gėlėmis apsikaišiusi, išprotėjusi gražuo-
lė. Šokdama pamažu nusirenginėjo. Netoliese gyvenantis vyriš-
kis atbėgo pasižiūrėti. Ir beprotė jį sudraskė. Paskui ilgai čia volio-
josi jo kedai, mėtėsi drabužių liekanos. Nieko daugiau neliko. Gal 
visą suėdė? Vyriškio tėvas prie konteinerių gėrė degtinę ir verkė; 
įsisukęs vėjas aukštyn išmesdavo šiukšles.

Tai buvo pernai.
Pamišėlė pabėgo į mišką. Jos niekas negalėjo sugauti. Paga-

liau žmonės ją užmiršo. Vieną dieną pas senelį užėjo to vyriškio, 
kurį sudraskė, tėvas. Sunkiai klestelėjo virtuvėje ant taburetės. 
Senelis tuoj atnešė degtinės.

– Apsiramink. Viskas bus gerai. Išgerk, – kalbėjo senelis.
– Ji nuoga stovėjo prie senojo eglyno. Išlindo, matyt, suviliota 

vasaros šviesos, o gal netyčia... jai buvo saugu gyventi eglių tam-
soje. Ir aš ją pamačiau. Be reikalo. Oi be reikalo! Neapsakomai 
išsigandau. Paskui net susirgau. Nereikėjo man jos sutikti, būčiau 
ramiai sau gyvenęs, dabar manyje viskas apsivertė, – jis verkė.

– Viskas gerai. Dabar žinom, kur ji slepiasi. Ją tuoj sugaus ir 
išveš.

– Bet aš niekam nepranešiau.
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– Aš paskambinsiu į policiją, – pasisiūlė senelis.
– Nereikia.
– Kodėl nereikia? Juk ji vėl ką nors suplėšys! – pasipiktino se-

nelis.
– Tegul, – ramiai pasakė atvykėlis, – jei jau mano sūnų sudras-

kė it skudurą, tegul ir kitus nugalabija.
– Tamsta beprotis, – supyko senelis ir tuoj paskambino į policiją.
Kai tas pagaliau išėjo, senelis tarė Glindai:
– Didelė nelaimė visus paverčia nenormaliais. Jis nori, kad ki-

tam būtų dar blogiau negu jam. Mat kaip yra.
Glinda atliko keletą kvėpavimo pratimų, atitrūko nuo viso 

pasaulio ir kartu su debesimis pradingo košmaringosios mintys. 
Sroveno drėgna vėjotaka. Tirštėjo prieblanda. Karkė varnai – di-
deli, įžūlūs, šnaira akimi vis į ją pasižiūrėdami.

– Seneli, o ar greit ją pagaus?
– Turbūt.
Dangus spingsojo šaltas, miestelis tolumoje atrodė tuščias ir 

nykus. Sapnas buvo labai blogas: mirusi teta – ne mirusi, o gyva. 
Bulviakasis. Pusseserė, kuri buvo apsivogusi ir kuri baisiai nekentė 
Glindos, įlindo į senelių namus ir puolė kilnoti puošnių tetos sukne-
lių – mėlynų, rožinių, labai gražių. Jos kėslai, žinoma, buvo nedori.

Saulės galva pasirodė kaštono viršūnėje.
Neužmirštuolės kažkodėl kvepėjo ievomis. Ant vieškelio, 

drėgname šešėlyje, gulėjo žydros dulkės. Glinda ėmė kalbėti su 
savo broliu. Ji buvo nežinoma šventoji ir rankose laikė neužmirš-
tuolių puokštę. Gūžėsi tamsiame dilgynių pavėsyje, bet brolis 
gerai ją matė. Jis visada vaikščiojo kartu su Glinda. Ją užplūdo 
ilgesys. Pradingo žvėries žiaurumas. Žmogiūkščiai, nuprausti 
degtine, blausiai žioravo po sijom, apkritę saldžiom dulkėm.

Glinda tiesė rankas į brolį, žemėn pabiro neužmirštuolės.
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– O mano broli, kad žinotum, kaip man dabar gera, – ir, pri-
glaudusi prie savęs pagalį, pabučiavo jį.

Agrastų krūmai barkšojo jau rudeniškai pageltę, vaisiai 
šliurkšėjo tarp dantų lyg šleikštūs krešuliai... Išspjovė lauk tam-
siai raudoną odelę. Aplinkui žydėjo notrelės, apkibusios bitėmis, 
rami senelių kalba plaukė erdve, pripildydama pasaulį užsimir-
šimo. Kaštonas su įstrigusiu saulės veidu tebesijuokė už tvoros. 
Buvo puiku šešėlyje svajoti, šypsotis nematomam broliui.

Pirkios langeliai migdė.
Ši serbento uoga, avietė, žmogus, skubantis vieškeliu... ar ma-

tai? Klausė brolio. Gerkim orą, kol apkvaišim, ir klaidžiokim iki 
pat ryto vienas kitą apsikabinę; aš – neregėtas vaisius, mano bur-
na šiandien dar neprausta, po barnių, po žiaurumo vėl sugrįžta 
švelnumas. Susigūžusių tvartų tvaikas plinta į visas puses, mano 
plaukai, apiberti dulkėmis... argi viskas pamirštama? Ar sugrįšiu 
čia po dvidešimties amžių pasiimt savo širdies, o mano broli, 
mano broli. Glinda teatrališkai plastelėjo rankomis.

Iš kažkur sklido vaikų vapėjimas... senų moterų šneka plaukė 
kiemų tarpuvartėmis.

Bevardės žolės žydėjo smulkučiais nematytais žiedais.
Užvakarykščiai Glindos pėdskai jau apaugo žole. Šešėlis, pa-

našus į paukštį, pranyko, o prieš tai jis šaukė: ūūū! Burna priminė 
ne snapą, o piltuvėlį.

– Močiute, aš turiu broli. Aš turiu brolį. Močiute, labai gerai 
žinau... – gyrėsi, pakėlusi žalsvos šviesos sklidinas akis į jos seną 
veidą.

– Kad tave šikančią sutrauktų, – močiutės balsas sužvigo lyg 
pjūklas Glindos ausyse. – Užsičiaupk, kvaiša.

– Niekas manimi netiki, – ji susiraukė. – Galit netikėti, – nepik-
tai pridūrė. – Man nesvarbu, ką jūs apie mane galvojat.
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Mostelėjusi ranka, it vytų nuo savęs vištą ar katę, senelė nu-
šlepsėjo į trobą.

Nuo miestelio pusės atskuos šaliku apsimuturiavusi mo-
teris. Ją pasitiks kita – paniurus sūtrauka. Apie ką jos plepėsis 
krentant pirmam, dar rudeniškam sniegui? Viena – su skrybėle, 
kita – vienplaukė. Greit abi moterys taps baltos it sniego seniai, ir 
šnekės, šnekės, vis negalėdamos atsistebėti Glindos broliu, kuris 
vieną dieną pagaliau atlėks pas ją laukais. Štai apie ką jos pavy-
džiai, be paliovos tarškės.

Iš ryto švietė saulė, popiet teškeno lietus, o vakare jau dribo 
sniegas. Sodai – pusiau išrengti. Vienur kitur ant medžių dar ky-
buriavo parudę lapai.

Vieškeliu pravažiuodavo mašinos, taškydamos purvus. Iki pat 
horizonto tįsojo nuogi ir tamsūs laukai. Juose kai kur dar mykė 
vienišos karvės.

Už smailių geležinių iečių tvoros jau mirusiems pražydo gė-
lės – kaip sniego luisteliai. Šešėliai slinko sienomis – debesų še-
šėliai ir paukščių šešėliai. Išeis kartu su jais pasivaikščioti, apsivil-
kusi baltais triušių kailiniais.

– Lialialia, – sutreliavo per petį broliui ir atrėmė į kampą paga-
lį. – Palauk manęs. Greit grįšiu.

Glinda mėgo gyvenimą – lengvą, gražų. Suknelė po kailiniais – 
vien iš nėrinių, deja, deja... Senelė pasakė, kad ji esanti ne lėlė, o 
tik maža mergaitė, ir niekada jos nepuošė.

Prie senoviškų medinių vartų jos laukė juodas, labai aukštas 
vyriškis, susisupęs į mirguliuojantį apsiaustą. Vietoj veido juoda-
vo kiaurymė. Jo akys – juodi iliuminatoriai, jos žiūrėjo į Glindą 
ir viliojančiai kažkur kvietė. Už aukštos sienos siūbavo medžiai. 
Ji atsiduso. Norėjo nors pirštų galiukais prisiliesti prie stebuklin-
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gojo apsiausto. Negalima! Jis pats, kai užsimanys, prisiartins ir 
kažką nuo savęs perkels ant jos kūno.

Iš tolo švietė balta praeinančios moters palaidinukė. Atrodė it 
aukštos kilmės ponia, bet jai prisiartinus pamatė mėsingo veido 
kaimietę, ir dar storom kojom.

Kaimo keliūte pamažu atplaukė didelis laivas. Jame įsižiebė 
šviesos. Kaip būtų puiku ten atsidurti! Susitikti su kapitonu, tada 
gal ir jai su broliu atsirastų viduje vietelė.

Įvairiaspalvės šviesos užliejo keliuką, aukštas pakelės smilgas. 
Laivas judėjo į priekį kaip koks miražas. Gracingai sukiodamiesi 
krito lapai. Jie storu kilimu uždengė dulkes. Laivo šviesos plieskė 
į akis. Lūpas nudažė mėlių mėliai, bet amžiams dingo šis laivas ir 
amžiams ji liko viena stovėti prie šaltos sienos.

– Kaip gerai, kad nors tu manęs nepalikai, – pasakė broliui, 
glostydama ilgą pagalį.

Skaisčioje plynėje sukrutėjo didelis keistas padaras. Gal jis iš-
krito iš laivo? Iš priekio buvo panašus į banginį, iš užpakalio – į 
milžinišką kiaulę. Tikra mįslė! Ir niekas neįstengs jos atspėt.

– Gal žinai, kas jis toks? – paklausė brolio ir papurtė pagaliu-
ką, bet jis tylėjo.

„Esi akiplėša, – vakar pasakė senelė. – Ir tavo akys labai žiau-
rios. Man sunku tave auklėti.“

Matė geltonrudžius arklius, miegančius pakrantėse. Virš upės 
skraidė švelnios esybėlės. Buvo karšta birželio diena. Ramiai 
noko vasara. Ji norėjo mažesnės upės. Ir susirado upelį. Tasai 
sroveno apžėlęs krūmais ir medžiais. Glindos rankų sparnai glos-
tė melsvą vandens šilką. Ir ji pati buvo gamtos šešėlis. Žvilgsnis 
niro į vėsias gelmes. Nežinojo nė vieno jai brangaus vardo. Jokio 
žmogaus veido atspindys nedrumstė sielos. Juodasis vyriškis su 
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iliuminatorių akimis gyveno jos vaikystėje, nors ji ir labai bijojo 
tamsos. Dažnai apie tai mąstė, net visai užmiršusi brolį. Medžių 
viršūnės nejudėjo. Vandenyje dabar nebuvo jos atspindžio. Jo 
niekur nebuvo.

Nuo laukų padvelkė geltonas vėjas. Nušiurpuliavo rugių dva-
sios. Vyras ir moteris. Supleveno perregima moters skraistė. Vy-
ras su mažyte žvėries galva. Gal tai buvo jos brolis, o gal ir ne.

Žiniuonė, be galo panaši į senelę, gulėjo sukiužusios valties 
šešėlyje, užklota supuvusių pernykščių lapų, ir garsiai knarkė. Iš 
ten plasnojo dvaselės. Šiltas vėjas glostė nežemiškus jų veidus. 
Laukai sušniokštė tarytum geltona jūra. Dvaselės plazdėjo visai 
apkvaitusios nuo vasarvidžio vėjo.

Glinda taip pat buvo viena iš jų, bet Žebris dar jai nesisapna-
vo, o tik brolis.

•

Buvo saulėta diena, kai rugiuose ji pagavo Žebrį. Jis baisiai 
spardėsi, bet Glinda surišo šilkine juostele keturias jo galūnes. 
Žebris spiegė, net bandė įkąsti. Jo dantys šiepėsi balti ir labai 
aštrūs. Iki pat horizonto bangavo rugiai. Buvo karštas liepos vi-
durdienis. Evelina patenkinta garsiai nusijuokė. Žebris nuolankiai 
pažvelgė į ją iš apačios. Ir jam pasirodė, kad jos rankos panašios 
į slidžias gyvates.

Prie vartų augo erškėtis. Ant jo Glinda džiaudavo savo apati-
nius drabužius. Cha!

Nutysė per laukus surištą Žebrį. Didžiulė šliūžė liko žolėje. Pa-
vargusi sustojo po uosiu. Žebris tylėjo. Jai pasidarė linksma. Ėmė 
dainuoti. Tolyn vieškeliu nupėdino žmogus. Matė tik jo nugarą. 
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Dainuodama vėl ėmė tempti Žebrį. Gaivus, gėlėmis kvepiantis vė-
jas taršė jos plaukus. Troba su erškėčiu buvo čia pat. Ji lengviau at-
siduso. Tuoj užkurs ugnį. Bus gera žiūrėti, kaip po kambarius laksto 
raudoni atspindžiai. Kažkokio senio veidas su atsikišusiais skruosti-
kauliais pasirodys iš suodžių. Cha! Dabar kvepia mėtomis. Jos auga 
palei pat slenkstį. Nereikia verkti, sako sau, Žebris visada bus tavo.

Laiminga įvilko Žebrį į namus. Numetė jį surištą, gailiai inkš-
čiantį ant seno kilimo ir net apsilaižė iš pasitenkinimo. Koks gro-
bis! Ocho!

Žebris žvelgė į gelsvą gražiai išsiuvinėtą staltiesę, nukarusią 
virš jojo. Jis nematė, kas stovi ant stalo. Aplink save regėjo tik 
jaukius senoviškų kėdžių apmušalus, bet jie buvo negailestingai 
suvarpyti kandžių.

– Belaisvis! – garsiai nusijuokė Glinda. – Tu esi mano belaisvis. 
Jokio pasigailėjimo nesitikėk.

Žebris nuolankiai sumirkčiojo akimis.
– Ačiū Viešpačiui, – ji suniurnėjo. – Nė nemąstyk, kad pabėg-

si, – pasakė grasinamai. – Visąlaik laikysiu pririštą... Prie savęs, – 
pridūrė po geros pauzės.

Žebris vėl sumirksėjo. Buvo dar mažas, todėl jį bus galima 
greit prisijaukinti. Glinda pasilenkė prie Žebrio ir pažvelgė tiesiai 
jam į akis. Pro pravirą langą atlėkęs iš laukų karštas vėjas išpy-
nė jos kaseles. Žebris buvo nepanašus nei į kiškį, nei į šunį, nei 
į kokį nors kitą žvėriūkštį. Žebris buvo laukinis ilganosis vaikas. 
Jis gyveno rugiuose, vakarais ir naktimis gąsdindavo žmones, ir 
niekas – daugiau. Jis, kaip ir Glinda, nežinojo, kas yra jo tėvai. Ji 
vėl nusijuokė. Dabar turės draugą, nes brolis ją pamiršo. Tai ne 
kokia egzotiško paukščio iškamša ir ne juodojo kumelio griaučiai, 
kabantys ant sienos. Ji gyveno su mumijomis, nuo ryto iki vakaro 
klausydamasi tik medžių ošimo, o dabar bus kitaip.
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Praėjusią vasarą Evelina viešėjo pas jauniausiąjį senelio brolį. 
Jo troba stovėjo ant jūros kranto. Pro siaurus langus matė jūrą, 
dangų ir vienišą įlanką. Senelė kartais ją aplankydavo ir, pasikėlu-
si sijoną, braidžiodavo palei krantą, pabuvusi dvi tris dienas, vėl 
grįždavo į kaimą, pas senelį.

Norėjo su savimi prie jūros vežtis paukščio iškamšą, kurios 
vardas buvo Febė, bet pabūgo, kad ilga kelionė gali pakenkti 
vargšės mirusios Febės plunksnoms, ir paliko iškamšą ant stalo. 
Febė ramiai žvelgė gintarinėmis akimis į Glindą, kuri atsisveikin-
dama pabučiavo ją į snapą.

– Greit grįšiu, nebijok, – sukuždėjo į apdulkėjusias plunks-
nas. – Viskas bus gerai.

Ir Febė jos laukė. O dabar Glindą ėmė juokas vien pagalvojus 
apie iškamšą ar griaučius.

Supančiotas Žebris šiepė dantis ir rodė jai raudoną liežuvį.
– Nesivaipyk, – paprašė jo Glinda. – Tuoj aš tave išmokysiu 

gražiai kalbėti.
Senelė pasibaisėjo išvydusi Žebrį.
– Kad jo čia nebūtų nė kvapo! – suriko ji. – Štai kas vakarais ir 

naktimis ūbaudavo rugiuose. Pabaisa!
– Pabaisėlis, – paantrino senelei Glinda. – Pabaisėlis, pabai-

sėlis...
– Jo savo namuose aš nelaikysiu. Maukit sau, – kliegė sene-

lė. – Žiūrėk, kad jis tavęs neapdraskytų. Aš tai jo bijočiau.
Ji atnešė pabaisėliui šviežio dar šilto pieno, tačiau neleido jo 

atpančioti. Buvo gražu ir juokinga žiūrėti, kaip jis laka iš dubenio, 
prisiplojęs prie grindų it šunytis.

Evelina dėvėjo baltus drabužius. Senelė norėjo, kad ji visąlaik 
atrodytų švari. Jos mama buvo savižudė, o tėvas – raudonasis 
velnias, taip jai sakė senelė.
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– Visą gyvenimą svajojau turėti tokį draugą ar brolį, – aiškino 
Glinda. – Aš pati jį čia atsitempiau. Per jėgą, – pridūrė jau sutri-
kusi.

– Žinokis, – burbtelėjo senelė. – Bet aš jo čia nelaikysiu, – ji 
pirštu parodė į Žebrį. – Nuo pat mažens bijau jų padermės. Visos 
pabaisos gyvena rugiuose, taip man sakė motina, o jai – jos moti-
na. O tu nori viską apversti aukštyn kojomis, nes tau jie labai pa-
tinka. Esi lyg iš akies trauktas tėvas. Tavo motina buvo savižudė, 
o tėvas – nelabasis. Esi velnio nešta ir pamesta.

– Kodėl? – paklausė nustebusi.
– Gaila, kad tavo motina nusiskandino, – pasakė lyg nenugir-

dusi. – Galėtumėt dabar abi važiuoti į Arabiją.
– Kodėl į Arabiją? – nustebo Glinda. – Man patinka gyventi 

prie jūros, – tarė čiupinėdama savo kaseles.
– Gal tau ir patinka gyventi prie jūros, nors jūra jūrai nelygu.
Mergaitė nesuprato, ką senelė pliurpia, tad pasakė:
– Kartais man atrodo, kad jūra yra mano motina.
– Vargšelė, atleisk, kad aš su tavimi blogai elgiuosi, kartais tie-

siog negaliu susivaldyti, – atsiduso močiutė. – Reikėjo man tave 
auginti kaip savo vaiką. Dabar jau per vėlu. Apleistas kūdikis, – ji 
vėl atsiduso, – aš tokia sena... o senelio brolis dabar labai serga. 
Jis niekada nebepasveiks, todėl niekad nebematysi jūros.

– Jis mirs?
– Taip, – liūdnai pasakė senelė.
Vieškeliu nulėkė palaidi arkliai. Tai buvo taip gražu ir netikėta, 

kad Glinda apstulbo. Dulkės nusileido ant medžių. Po nužydė-
jusiomis alyvomis buvo tuščia. Čia nutarė pakloti guolį Žebriui. 
Naktys dabar buvo labai šiltos, net tvankios. Kaip gaila, kad turiu 
jį laikyti surišusi, pamanė. Reikia prisijaukinti. Mes tapsime drau-
gais, ir aš nebebūsiu viena.


