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Kai man buvo šešeri ar septyneri metai, mane pavogė. Tiesą 
sakant, nelabai ir prisimenu, nes buvau per maža, o viskas, ką 
patyriau vėliau, išdildė tą prisiminimą. Tai tarytum koks sap
nas, tolimas siaubingas košmaras, jis kartais persekioja mane 
naktimis, baugina net dieną. Ta baltai saulės įkaitinta gatvė, 
dulkėta, tuščia, mėlynas dangus, širdį veriantis juodo paukščio 
klyksmas – ir staiga vyriškos rankos, jos grūda mane į didelį 
maišą, ir aš dūstu. O nupirko mane Lala Asma.

Štai kodėl aš nežinau savo tikrojo vardo, to, kurį man gi
mus davė motina, nei savo tėvo vardo, nei kur gimiau. Viskas, 
ką žinau, yra tai, ką papasakojo Lala Asma: kad atsiradau pas 
ją naktį, todėl ji ir pavadino mane Laila – Naktis. Aš kilusi 
iš pietų, iš labai toli, gal tos šalies jau nebėr. Man rodos, kad 
anksčiau ir nebuvo nieko – tik ta dulkėta gatvė, juodas paukš
tis ir maišas.

Paskui aš apkurtau viena ausimi. Tai atsitiko tada, kai žai
džiau gatvėje prieš namo duris. Mane partrenkė sunkvežimiu
kas, ir kairiojoje ausyje man lūžo kažkoks kaulelis.
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Aš bijojau tamsos, bijojau nakties. Prisimenu, kartais pra
busdavau, jausdavau, kaip į mane lyg šalta gyvatė įsirango 
baimė. Nebedrįsdavau nė alsuoti. Tada įsmukdavau į savo 
šeimininkės lovą, spausdavausi prie stambios jos nugaros, 
kad nieko nebematyčiau, nebejausčiau. Lala Asma pabus
davo, bet nė sykio nepravijo manęs ir todėl iš tikrųjų buvo 
mano močiutė.

Gatvės aš bijojau ilgai. Nedrįsau eiti iš kiemo. Nenorėjau net 
kojos kelti už didelių mėlynų durų, atsiveriančių į gatvę, o jei 
mane kas mėgindavo išsivesti laukan, klykdavau, verkdavau ir 
kabindavausi už sienų arba bėgdavau slėptis po kokiu nors bal
du. Mane kamuodavo baisūs galvos skausmai, dangaus šviesa 
raižė akis, perskrosdavo iki pat kūno gelmių.

Mane gąsdino net lauko garsai. Žingsniai gatvelėje Žydų 
kvartale ar skardus vyriškas balsas už sienos. Tačiau mėgau 
paukščių klegesį auštant, čiurlių krykštavimą pavasarį ties pat 
stogais. Šioje miesto dalyje nėra varnų, tik karveliai ir balan
džiai. Kartais pavasarį pralekiantys gandrai nutupia aukštai ant 
tvoros ir kalena snapu.

Daug metų man buvo pažįstamas tik mažas kiemelis prie 
namo ir Lalos Asmos balsas, kai ji šaukdavo mane vardu: „Lai
la!“ Kaip jau sakiau, tikrojo savo vardo aš nežinau ir pripratau 
prie to, kurį davė man šeimininkė, lyg jis būtų tas, kurį išrinko 
motina. Tačiau tikiu, kad vieną dieną kas nors ištars mano tik
rąjį vardą, o aš krūptelėsiu ir jį atpažinsiu.

Lala Asma taip pat nebuvo tikrasis jos vardas. Ji vadinosi 
Azema, buvo Ispanijos žydė. Kai kažkur, kitoje pasaulio pusėje, 
kilo karas tarp žydų ir arabų, ji vienintelė nepaliko Žydų kvar
talo. Užsibarikadavo už didelių mėlynų durų ir niekur nekėlė 
kojos. Iki tos nakties, kai pasirodžiau aš ir jos gyvenimas visiš
kai pasikeitė.
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Vadinau ją „šeimininke“ arba „močiute“. Ji norėjo, kad va
dinčiau „mokytoja“, nes išmokė mane skaityti ir rašyti pran
cūziškai ir ispaniškai, mokė skaičiuoti mintinai ir geometrijos, 
supažindino su religijos pradmenimis – savosios, kurioje Die
vas neturi vardo, ir manosios, kurioje jis vadinamas Alachu. 
Skaitydavo man ištraukas iš savo šventųjų knygų ir mokė, ko 
negalima daryti, – pavyzdžiui, pūkšnoti į tai, ką valgysi, dėti 
duoną apverstą ar pasišluostyti dešiniąja ranka. Kad visada rei
kia sakyti tiesą ir kasdien praustis nuo galvos iki kojų.

Atsidėkodama triūsdavau jai nuo ryto iki vakaro kieme, 
šlaviau, skaldžiau šakalius gorei, skalbiau. Mėgdavau lipti ant 
stogo džiaustyti skalbinių. Iš ten matydavau gatvę, gretimų 
namų stogus, praeivius, automobilius, o tarp dviejų sienų – net
gi didelės mėlynos upės lopinėlį. Iš viršaus garsai buvo ne tokie 
kraupūs. Jaučiausi čia nepasiekiama.

Kai per ilgai užsibūdavau ant stogo, Lala Asma šaukdavo 
mane vardu. Ji kiaurą dieną sėdėdavo didžiajame kambaryje, 
kur baldus atstojo odinės pagalvėlės. Duodavo knygą, kad jai 
paskaityčiau. Arba diktuodavo diktantą, klausinėdavo iš anks
tesnių pamokų. Egzaminuodavo mane. Užtat leisdavo pasėdė
ti kambaryje šalia jos ir uždėdavo ant grotuvo savo mėgstamų 
dainininkų plokšteles: Umą Kalsum, Saidą Darvišą, Hbibą 
Msiką, o labiausiai – žemo prikimusio balso Feiruzą, gražiąją 
Feiruzą al Halabiją, ji dainuodavo Ya Koudsou, ir išgirdusi Je
ruzalės vardą Lala Asma visada apsiverkdavo.

Kartą per dieną didžiosios mėlynos durys atsiverdavo ir 
įleisdavo juodaplaukę moterį, padžiūvusią, bevaikę, vardu 
Zochra; ji buvo Lalos Asmos marti. Ateidavo pagaminti any
tai šio to užvalgyti, o ypač – patikrinti, kas dedasi namie. Lala 
Asma sakydavo, kad ji tikrinanti turtą, kurį vieną dieną pa
veldėsianti.
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Lalos Asmos sūnus lankydavosi rečiau. Jis vadinosi Abelis. 
Aukštas, stambus vyras dailiu pilku kostiumu. Buvo turtingas, 
vadovavo statybos įmonei, dirbdavo netgi užsienyje, Ispanijoje, 
Prancūzijoje. Bet, kaip sakė Lala Asma, žmona vertė jį gyventi 
su uošviais, nepakenčiamais pasipūtėliais, kuriems labiau pati
ko naujasis miestas kitame upės krante.

Aš visada jo privengiau. Kai buvau maža, vos jam pasiro
džius, slėpdavausi už užuolaidų. Jį tai juokino: „Kokia laukinu
kė!“ Kai paaugau, jis gąsdino mane dar labiau. Taip keistai žiūrė
davo – tarsi būčiau daiktas, priklausantis jam. Zochros taip pat 
bijojau, bet kitaip. Vieną dieną, kai nesušlaviau dulkių kieme, ji 
įžnybo man iki kraujo: „Ak tu, maža apskurėle be motinos tėvo, 
nesugebi net pašluoti!“ Riktelėjau: „Aš ne be motinos tėvo, Lala 
Asma – mano močiutė!“ Ji nusišaipė, tačiau skriausti nebedrįso.

Lala Asma visada mane užstodavo. Bet ji buvo sena ir pa
vargusi. Kojos didžiulės, išraizgytos gumbuotomis venomis. 
Kai jausdavosi pavargusi ar skųsdavosi, klausdavau: „Jūs ser
gate, močiute?“ Ji liepdavo man labai tiesiai stovėti prieš ją, o ji 
žiūrėdavo į mane ir kartodavo savo mėgstamą arabišką patarlę, 
kurią ištardavo šiek tiek iškilmingai, lyg kaskart stengtųsi tin
kamai išversti į prancūzų kalbą:

– Sveikata – karūna ant sveikųjų galvos, kurią regi tik pa
liegėliai.

Dabar ji nebeversdavo manęs nei daug skaityti, nei mokytis, 
nebesugalvodavo, ką man diktuoti. Didžiąją dienos dalį pra
leisdavo tuščiame didžiajame kambaryje, spoksodama į televi
zoriaus ekraną. Arba prašydavo atnešti brangenybių skrynutę 
ir stalo sidabrą. Kartą parodė porą auksinių auskarų:

– Žiūrėk, Laila, kai numirsiu, šitie auskarai bus tavo.
Ji įvėrė auskarus į skylutes mano ausyse. Jie buvo seni, nu

sitrynę, jaunaties pusmėnulio formos, rageliais į viršų. Ir kai 
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Lala Asma pasakė vardą Hilal*, man pasirodė, tarsi girdžiu savo 
vardą; įsivaizdavau, kad buvau su šiais auskarais, kai atkeliavau 
į Žydų kvartalą.

– Jie labai tau tinka. Tu panaši į Balkidę, Sabos karalienę.
Įdėjau auskarus jai į delną, užlenkiau pirštus ir pabučiavau 

ranką.
– Ačiū, močiute. Jūs man tokia gera.
– Na, na, – griežtai subarė ji. – Juk aš dar nemiriau.
Lalos Asmos vyro aš nepažinojau – mačiau tik nuotrau

ką, kurią ji laikė didžiajame kambaryje: nuotrauka puikavo 
ant komodos, šalia sustojusio sieninio laikrodžio. Griežtos 
išvaizdos ponas juodais drabužiais. Jis buvo advokatas, labai 
turtingas, bet neištikimas, o kai mirė, tai žmonai liko tik na
mas Žydų kvartale ir truputis pinigų pas notarą. Kai atsiradau 
šiuose namuose, jis dar buvo gyvas, bet aš buvau per maža ir 
jo neprisiminiau.

Abelio privengiau ne be reikalo.
Man buvo vienuolika ar dvylika metų; Zochra, kaip labai 

reta, išsivedė anytą į miestą ar pas gydytoją, ar apsipirkti. Ne
pajutau, kaip Abelis įėjo į namus – matyt, ieškojo manęs viduje, 
o užtiko nedidelėje kamaraitėje kiemo gale, kur buvo išvietė ir 
prausykla.

Jis buvo toks didelis ir stambus, kad užstojo visą durų angą, 
ir aš negalėjau pasprukti. Persigandusi neįstengiau nė krustelė
ti. Jis prisiartino. Jo judesiai buvo dirglūs, šiurkštūs. Gal ką ir 
sakė, bet aš atsukau kairiąją ausį, kad nieko negirdėčiau. Buvo 
didelis, pečiuitas, praplikusi kakta tviskėjo šviesoje. Jis pri

* Hilal (arab.) – mėnulio pjautuvas, pusmėnulis, taip pat islamo religijos simbolis. 
(Čia ir toliau – vert. past.)
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klaupė prieš mane, naršė po suknele, lietė šlaunis, tarpkojį, jo 
rankos buvo sugrubusios nuo cemento. Man atrodė – du šalti 
sausi ropliai įsmuko po drabužiais. Buvau tokia paklaikusi, kad 
jaučiau, kaip širdis daužosi gerklėje. Staiga vėl viskas iškilo at
mintyje: balta gatvė, maišas, smūgiai per galvą. Paskui rankos, 
jos liečia mane, spaudžia pilvą, man skauda. Pati nežinau, kaip 
ištrūkau. Rodos, iš baimės apsišlapinau kaip šunytis. Ir jis at
šlijo, atitraukė rankas, o man pavyko smukti jam už nugaros, 
nėriau kaip koks žvėrelis, klykdama perbėgau kiemą ir užsida
riau vonios kambaryje – jo durys, vienintelės visuose namuose, 
užsirakindavo. Laukiau, prispaudusi sveikąją ausį prie durų, o 
širdis daužėsi kaip pašėlusi.

Abelis atsliūkino. Pasibeldė – iš pradžių tyliai, pirštų ga
lais, paskui stipriau, kumščiu. „Laila! Atidaryk, ką ten veiki? 
Atidaryk, nieko tau nedarysiu!“ Paskui, matyt, nuėjo sau. O aš 
susmukau ant grindų, nugara atsirėmusi į marmurinę vonią, 
kurią Abelis buvo įtaisęs motinai.

Po ilgo laiko kažkas priėjo prie durų. Girdėjau balsus, bet 
nesupratau, ką jie sako. Į duris vėl pasibeldė, šįsyk atpažinau 
Lalos Asmos ranką. Kai atidariau duris, turbūt atrodžiau tokia 
persigandusi, kad ji suspaudė mane glėbyje. „Bet ką tau padarė? 
Kas atsitiko?“ Eidama pro Zochrą glaudžiausi prie Lalos Asmos, 
tačiau nutylėjau. Zochra riktelėjo: „Ji išprotėjo, štai ir viskas!“ 
Lala Asma daugiau nieko manęs neklausinėjo. Bet nuo tos die
nos nebepalikdavo manęs vienos, kai Abelis ateidavo į namus.

Kartą, virtuvėje plaudama daržoves Lalos Asmos sriubai, 
išgirdau garsų bildesį namuose, lyg kažkoks sunkus daiktas 
būtų nukritęs ant grindų ir išvartęs kėdes. Atbėgau tekina ir 
išvydau senąją ponią, gulinčią ant žemės pasliką. Pagalvojau, 
ji mirė, ir buvau besprunkanti kur nors pasislėpti, bet išgirdau 
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ją dejuojant ir murmant. Buvo tik netekusi sąmonės. Krisdama 
galva atsitrenkė į kėdės kampą, ir iš smilkinio jai sunkėsi plona 
kraujo srovelė.

Ją tąsė traukuliai, akys stovėjo stulpu. Nežinojau, ką daryti. 
Kiek palūkėjusi prisiartinau prie jos, paliečiau veidą. Skruostas 
buvo suglebęs, keistai šaltas. Bet ji garsiai šniokštavo, krūtinė 
kilnojosi, o lūpos virpčiojo nuo iškvepiamo, juokingai gurgan
čio oro, tarytum ji knarktų.

– Lala Asma! Lala Asma! – sušnibždėjau jai į ausį. Neabejo
jau, kad ji mane girdi ten, kur buvo. Tik negali kalbėti. Mačiau, 
kaip plasta jos pusiau praviri vokai virš pabalusių akių, ir žino
jau, kad ji mane girdi.

– Lala Asma! Nemirkite!
Čia šmėkštelėjo Zochra, bet man terūpėjo lėtas Lalos Asmos 

alsavimas, ir aš neišgirdau, kaip ji atėjo.
– Kvaiša, raganiūkšte, ką čia veiki?
Ji taip smarkiai trūktelėjo mane už rankovės, kad perplėšė 

suknelę.
– Eik pakviesti gydytojo! Juk matai – mamai labai bloga.
Pirmą kartą ji vadino Lalą Asmą mama. Kadangi nustėrusi 

stypsojau ant slenksčio, ji nusitraukė kurpę ir sviedė į mane.
– Eik! Ko lauki?
Tada perbėgau per kiemą, stumtelėjau sunkias mėlynas du

ris ir leidausi gatve, pati nežinodama kur. Pirmą kartą atsidū
riau už namo sienų. Neįsivaizdavau, kur galėčiau rasti gydytoją. 
Žinojau tik vieną dalyką: Lala Asma tuoj mirs, ir kalta būsiu 
aš, nes neįstengiau rasti, kas ją pagydytų. Ir bėgau toliau neat
gaudama kvapo saulėkaitoje snaudžiančiomis gatvelėmis. Buvo 
labai karšta, dangus giedras, namų sienos baltut baltutėlės.

Pasukau iš vienos gatvės į kitą, ten, iš kur atsivėrė upė, o dar 
toliau – jūra ir sparnuotos laivų burės. Buvo taip gražu, kad visa 
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baimė išgaravo. Sustojau sienos šešėlyje ir spoksojau kiek įma
nydama. Tas pat vaizdas, kaip nuo Lalos Asmos stogo, tik kur 
kas platesnis. Apačioje keliu važiavo daug automobilių, sunk
vežimių, autobusų. Turbūt buvo tas metas, kai vaikai po pie
tų grįžta į mokyklą; jie žingsniavo keliu – mergaitės mėlynais 
sijonėliais ir baltutėlaitėmis palaidinukėmis, berniukai ne taip 
išsičiustiję, skustomis galvomis. Jie nešėsi krepšelius ar knygas, 
suveržtas gumele.

Jaučiausi taip, tarytum busčiau iš ilgo ilgo sapno. Kai jie ėjo 
pro mane, rodės, girdžiu juos kikenant ir šaipantis, ir, tiesą sa
kant, turėjau tikrai keistai atrodyti – lyg atsidanginusi iš kitos 
planetos su savo prancūziško kirpimo suknele perplėšta ran
kove ir per daug ilgom smulkiom garbanėlėm. Sienos šešėlyje 
turbūt buvau panaši į laumę raganą.

Patraukiau gatve kur akys veda, įkandin mokinių, paskui 
kita gatve, pilna žmonių. Tenai buvo turgus, nuo saulės ištemp
tas brezentas. Prie vieno namo durų lentinėje būdelėje darbavo
si senis, sukryžiavęs kojas ant kažko, panašaus į žemą staliuką, 
apsikrovęs bekulnėmis šlepetaitėmis. Variniu plaktukėliu kalė į 
puspadį plonytes vinutes. Kadangi stabtelėjau pažiūrėti, jis pa
klausė:

– Nori belra?
Jis matė, kad aš basa.
– Ko tau reikia? Nemoki kalbėti?
Man pavyko išspausti:
– Ieškau gydytojo savo močiutei.
Pasakiau tai prancūziškai, paskui pakartojau arabiškai, nes 

jis žiūrėjo į mane nesuprasdamas.
– Kas jai yra?
– Ji pargriuvo. Tuoj mirs.
Pati stebėjausi, kad aš tokia rami.
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– Gydytojo čia nėra. Yra ponia Džamila, ten, užvažiuoja
muosiuose namuose, fonduke. Ji akušerė. Gal galės tau kuo 
padėti.

Bėgte leidausi jo nurodyta kryptimi. Batsiuvys taip ir liko 
sėdėti sustingęs, pakėlęs savo varinį plaktukėlį. Riktelėjo man 
kažką, ko aš nesupratau ir kas prajuokino žmones.

Ponia Džamila gyveno tokiuose namuose, kokių aš nė neįsi
vaizdavau. Tai buvo apgriuvęs pastatas aukštomis drėbtinėmis 
sienomis ir vartais, kurie taip seniai stovėjo atlapi, kad nebeuž
sidarė, užstrigę purve ir statybiniame lauže. Iš tinko lopinių ant 
fasado galėjai numanyti, jog kadaise namo būta rausvo. Išsišovę 
mediniai langai, sutrūniję balkonai. Nors ir labai išsigandusi, 
įžengiau į kiemą.

Lalos Asmos namuose viskas buvo darnu, apgalvota, ne
paprastai švaru, ir aš maniau, kad visi kiemai tokie. Bet čia, 
šiame kieme, viešpatavo neapsakoma jaukalynė. Visur pilna 
žmonių – jie snūduriavo stogelių šešėlyje ar po keliomis nugei
busiomis akacijomis. Ožkos, šunys, vaikai, gorės, rusenančios 
sau vienut vienos, šen ir ten atmatų krūvos, po kurias kapstėsi 
senos vištos, panašios į maitvanagius. Palei sienas aplink visą 
kiemą, po stogeliais, keliaujantys prekijai buvo sukrovę savo 
ryšulius ir, įsitaisę ant jų, saugojo. Nesupratau, ką veikia visi 
tie žmonės. Net neišmaniau, kas galėtų būti viešbutis. Kai lėtai 
ėjau per kiemą, dvejodama, kur link sukti, nuo vidinio balkono 
kažkas mane pašaukė, mostaguodamas rankomis. Saulės apa
kinta spitrijau į galerijos šešėlį. Išgirdau skardų balsą:

– Ko tu ieškai?
Pagaliau įžiūrėjau nebejauną moterį, apsivilkusią ilga tur

kio spalvos suknele. Parimusi ant turėklų ji rūkė, žvelgdama į 
mane. Pasakiau ponios Džamilos vardą; ji mostelėjo man:
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– Lipk čionai, laiptai kambario gale, tiesiai priešais.
Kadangi aš ne visai supratau, ji riktelėjo:
– Palauk manęs!
Ji nusivedė mane per didelę tamsią patalpą, pilną ryšulių 

ir besiilsinčių žmonių. Ant žemo stalelio seniai lošė domino, 
greta stovėjo didelė nargilė*. Niekas, regis, nekreipė į mane dė
mesio.

Laiptų viršuje, ten, kur stigo langinių, galeriją margino 
saulės atšvaitai. Visą viršutinį aukštą buvo užėmusios keistos 
moterys. Kai kurios dar jaunos, kitos – Zochros amžiaus arba 
vyresnės. Putlios, šviesiaodės, chna nuraudonintais plaukais, 
labai tamsiai dažytomis lūpomis, pieštuku apvedžiotomis aki
mis. Jos rūkė prieš savo kambarių duris, turkiškai įsitaisiusios 
ant žemės. Jų cigarečių dūmai kilo iš galerijos ūksmės ir pleve
no saulėje.

– Tuojau pakviesiu ponią Džamilą.
Aš likau stovėti laiptų viršuje, vieną koją pastačiusi ant an

trojo aukšto grindų. Manau, vien baimė grįžti pas Lalą Asmą 
be gydytojo neleido man sprukti kiek kojos neša. Moterys su
sispietė aplink mane. Jos garsiai kalbėjo, juokėsi. Cigarečių dū
mai buvo persmelkę orą salsvu kvapu, nuo kurio man svaigo 
galva.

Jos glostė mano plaukus, čiupinėjo juos taip, lyg niekada to
kių nebūtų mačiusios. Viena jų, jauna moteris ilgomis laibomis 
rankomis, papuošalais apkarstyta krūtine, pradėjo pinti man 
ant viršugalvio kaseles, įpynė į plaukus raudoną kaspinėlį. Ne
drįsau nė krustelėti.

– Pažiūrėkite, kokia ji gražutė, tikra princesė!

* Rytų kraštų rūkomasis prietaisas, panašus į kaljaną, tik vietoje vamzdelio –  
ilgas vamzdis. 
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Nesupratau, ką ji sako. Svarsčiau, ar tos gražios moterys su 
savo papuošalais ir dažylais iš manęs nesišaipo, ar neims manęs 
žnaibyti, tampyti už plaukų. Jos kalbėjo greitai ir tyliai, ir dėl 
savo kurčiosios ausies nesupratau visų žodžių.

Paskui pasirodė ponia Džamila. Akušerę įsivaizdavau aukš
tą ir stambią, atgrasaus veido, o išvydau laibą moterytę trum
pais plaukais, europietiškai apsivilkusią. Kurį laiką ji įdėmiai 
žiūrėjo į mane. Atstūmė moteris ir tarytum supratusi, kad turiu 
bėdą su ausimi, pasilenkė prie pat mano veido ir lėtai ištarė:

– Ko tau reikia?
– Mano močiutė tuoj mirs. Gal nueitumėte jos apžiūrėti.
Ji padvejojo. Paskui pasakė:
– Teisybė, aš čia ir esu dėl vaikų ir močiučių, kurios taip pat 

miršta.
Ji plačiu žingsniu drožė gatvelėmis, o aš trepenau jai įkan

din. Be jos niekada nebūčiau radusi kelio, bet ponia Džamila 
žinojo, kur Lalos Asmos namai.

Kai pasiekėme namus, suspaudė širdį. Maniau, kad per 
tą laiką Lala Asma bus mirusi ir aš tuojau išgirsiu šaižius jos 
marčios klyksmus. Tačiau Lala Asma buvo gyva. Ji sėdėjo savo 
krėsle, įprastoje vietoje, pasidėjusi kojas ant kėdės priešais. Tik 
truputis kraujo prikepę ant smilkinio ten, kur susitrenkė galvą 
griūdama.

Vos Lala Asma pamatė mane, jos akys nušvito. Ji dar šiek 
tiek drebėjo. Suspaudė mano rankas stipriai stipriai. Mačiau, 
nori kažką pasakyti, bet negali. Nežinojau, kad ji mane taip 
myli, ir netikėtai dėl to pravirkau.

– Nesijudinkite, močiute. Tuojau išvirsiu jums arbatos, to
kios, kurią mėgstate.

Paskui pamačiau ant kambario slenksčio ponią Džamilą. 
Kadangi Lala Asma dar nemiršta, jai nieko nebereikėjo. Lala 
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Asma nemėgo, kad pas ją lankytųsi pašalaičiai. Poniai Džami
lai pasakiau:

– Dabar jai geriau. Jai jūsų nebereikia.
Palydėjau ją iki durų. Norėjau sumokėti už apsilankymą iš 

namų ūkio pinigų, bet ji neėmė. Ir žvelgdama man tiesiai į vei
dą patarė:

– Tau gal reikėtų pakviesti tikrą gydytoją. Kažkas trūko jos 
galvoje, dėl to ji ir parkrito.

Aš paklausiau:
– Ar ji vėl kalbės?
Ponia Džamila papurtė galvą.
– Ji niekada nebebus tokia kaip anksčiau. Vieną dieną vėl 

grius ir nebeatsigaus. Štai taip. Bet tu turi likti su ja iki paskuti
nio atodūsio. – Ji pakartojo tą frazę arabiškai, ir aš jos neužmir
šau: – Kjerjat er rohe...

Zochra grįžo truputį vėliau. Neužsiminiau jai apie ponią 
Džamilą. Būtų apskaldžiusi man ausis, sužinojusi, kad viskas, 
ką įstengiau atvesti, – akušerė iš to seno užvažiuojamojo kie
mo – fonduko. Pamelavau:

– Gydytojas sakė, kad ji pasitaisys, jis dar užsuks kitą savaitę.
– O vaistai? Jis nedavė vaistų?
Aš papurčiau galvą.
– Jis pasakė, jog čia nieko rimto. Ji vėl bus tokia kaip anksčiau.
Zochra kalbėjo garsiai, prie pat Lalos Asmos ausies, lyg toji 

būtų kurčia.
– Girdit, motin? Gydytojas sakė, kad jūs pasveiksite.
Bet Lala Asma jau daug mėnesių nešnekėjo su marčia, ir 

Zochra nieko nesuprato. Kai ji išėjo, aš padėjau Lalai Asmai 
nueiti iki lovos. Ėjo ji keistai, pasišokčiodama kaip strazdas. O 
žalios jos akys pasidarė skaidrios, liūdnos ir tolimos.
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Staiga išsigandau to, kas nutiks. Iki šiol niekad nesukau gal
vos, kas manęs laukia, kai nebebus Lalos Asmos. Gyvendama 
šitame name, už aukštų sienų, vidinėje didelių mėlynų durų 
pusėje, blausiai matydama miestą nuo stogo, ant kurio džiaus
tydavau skalbinius, buvau įtikėjusi, kad niekada nieko blogo 
neatsitiks.

Pažvelgiau į savo šeimininkę, į seną paburkusį jos veidą, 
kuriame akys buvo it du blankūs plyšeliai, ir retučius plaukus, 
baltutėlius po chna.

– Močiute, močiute, jūs manęs niekada nepaliksite? – Aša
ros tekėjo skruostais, aš nebegalėjau jų sulaikyti. – Ar ne, mo
čiute, jūs nepaliksit manęs?

Tikriausiai ji girdėjo, ką sakiau, nes mačiau, kaip jos vokai 
sumirksėjo, lūpos suvirpo. Įspraudžiau plaštakas tarp jos delnų, 
kad ji stipriai jas suspaustų.

– Aš labai jumis rūpinsiuosi, močiute, nieko prie jūsų nelei
siu, ypač Zochros. Virsiu arbatą, valgydinsiu, parnešiu duonos 
ir daržovių. Dabar aš nebebijau eiti į gatvę, ir mums nebereikės 
Zochros.

Aš kalbėjau, o ašaros sruvo ir sruvo. Ir tai buvo pirmas kar
tas. Aš niekada dėl nieko neverkdavau, net kai mane iki kraujų 
žnaibydavo Zochra.

Tačiau Lala Asma nebepasidarė tokia kaip anksčiau. Prie
šingai, sulig kiekviena diena jai darėsi vis blogiau. Ji nieko ne
bevalgė. Stengdavausi ją pagirdyti, bet šalta arbata tekėjo iš lūpų 
kampučių, šlapindama suknelę. Jos lūpos suskeldėjo, sutrūki
nėjo. Oda perdžiūvo, pasidarė smėlio spalvos. Ir, turiu pasakyti, 
ji darė po savimi. Ji – tokia švari, valyva. Aš ją perrengdavau. 
Nenorėjau, kad Zochra ir Abelis ją tokią pamatytų. Neabejojau, 
jai gėda, ji viską supranta. Įėjusi į kambarį Zochra raukdavo 
nosį: „Kas čia taip dvokia?“ Sakydavau, kad gretimame name 
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vyksta darbai, kažkas valo išvietės duobę. Zochra suglumusi 
žiūrėdavo į Lalą Asmą. Bardavo mane: „Tai todėl, kad padoriai 
neapsikuopi, pažiūrėk, kokia netvarka!“ Ji stengėsi suprasti, kas 
čia ne taip. Kad ji nesumotų, kaip Lalai Asmai blogai, rytais 
aš močiutę šukuodavau, rausva pudra pudruodavau skruostus, 
tepdavau lūpas kakavos sviestu. Greta jos ant staliuko pastaty
davau varinį padėklą su arbatiniu ir stiklinėmis, įpildavau į jas 
truputį saldžios arbatos, tarsi Lala Asma būtų iš jų gėrusi.

Nebesitraukiau nuo jos. Naktimis miegodavau ant žemės 
šalia, susisukusi į lovatiesę. Prisimenu, buvo uodų metas, visą 
naktį mano ausį dirgino jų zyzimas, o paryčiais aš apsivers
davau ant kito šono ir bent kiek nusnūsdavau. Pamiršdavau 
sunkų, skausmingą Lalos Asmos alsavimą, sapnuodavau, kad 
mudvi išvykstame, pagaliau sėdame į garsųjį laivą, apie kurį ji 
amžinai kalbėdavo – iš Meliljos* į Malagą ir netgi toliau, iki pat 
Prancūzijos.

Vieną naktį viskas dar labiau pakrypo į bloga. Ne išsyk susi
vokiau. Lala Asma duso. Alsavo kriokdama kaip kalvio dump
lės, o po kiekvieno iškvėpimo kažkas joje suburbuliuodavo. 
Nustėrusi gulėjau ant žemės, nedrįsdama nė krustelėti. Kamba
ryje buvo tamsu, lauke blyškiai švietė mėnulis. Bet išeit į kiemą 
nebūčiau įstengusi. Troškau, kad greičiau prašvistų. Vyliausi: 
vos patekės saulė, Lala Asma atsibus, liausis kriokusi, dususi ir 
burbuliavusi.

Bet užmigau aš pati, užmigau auštant – tokia buvau išvar
gusi. Gal tada Lala Asma ir mirė, dėl to ir aš pagaliau užmigau.

Kai pabudau, buvo jau visai prašvitę. Prie lovos stovėjo 
Zochra ir garsiai verkė. Staiga ji pamatė mane, ir jos burna per

* Melilja (Melilla) – Ispanijos autonominis miestas Afrikoje, šiaurinėje Maroko 
pakrantėje. 
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sikreipė iš pykčio. Ji daužė mane viskuo, kas pasipainiojo po 
ranka – rankšluosčiu, žurnalais, paskui nusitraukė nuo kojos 
kurpę ir taikėsi smogti, bet aš pasprukau į kiemą. Jinai šaukė:

– Šunsnuke! Raganiūkšte! Motina mirė, o tu ramiai sau 
miegi! Žudikė!

Pasislėpiau virtuvėje po stalu, kaip darydavau, kai buvau 
maža. Tirtėjau iš baimės. Laimė, išgirdusi riksmus atskubė
jo kaimynė. Paskui pasirodė ir Abelis; jie apmaldė Zochrą. Ji 
buvo nusitvėrusi peilį, lyg norėtų mane pribaigti. Ir vis dar 
riaumojo: „Ragana! Žudikė!“ Jie pasodino ją kieme, padavė 
stiklinę vandens.

O aš išsmukau iš virtuvės, keturiom nuropojau per kiemą 
pasienio šešėliu. Buvau basa, suglamžyta suknele, su kuria mie
gojau, susivėlusi – turbūt iš tiesų atrodžiau kaip žudikė.

Man pavyko išsprūsti pro didžiąsias mėlynas duris, kurios 
buvo praviros. Paskui leidausi gatvėmis, kaip tą dieną, kai ėjau 
akušerės. Baisiausiai bijojau, kad jie mane pagaus ir įmes į kalė
jimą, nes leidau Lalai Asmai numirti.

Taip aš visiems laikams dingau iš Žydų kvartalo namų. Ne
turėjau nieko, nė skatiko, basa, su sena suknele – neturėjau net 
auksinių auskarų, savo pusmėnulių, kuriuos Lala Asma buvo 
žadėjusi mirdama palikti man. Jaučiausi dar didesnė vargeta, 
negu tą dieną, kai vaikų vagys mane pardavė Lalai Asmai.


