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Mano mama ziurejo j zvaigzdes. Jij ten buvo daugybe. Ji pakele 
rank^. Ranka sujudejo, ir j i pasirinko vien^. Parode j j ^ pirstu. 

- Ten aukstai mano mazasis Henris. Ziiirek. 
As pazvelgiau, jos kitas mazasis Henris, sedintis salia ant laipto. 

2iurejau aukstyn ir nekenciau jo. Ji turejo mane, bet ziurejo j savo 
zybsintj berniuk^. Vargsas as salia jos, isblysk^s ir paraudusiomis 
akimis, visas isbertas ir zaizdotas. Pilvas maldavo maisto, o basas 
kojas skaudejo lyg senam senam zmogui. As - siaubingas mazojo 
Henrio pakaitalas, Henrio, kuris buvo per geras siam pasauliui, 
kurio norejo Dievas. Vargsas as. 

Ir vargse mama. Ji sedejo ant sito laipto ir ant kitij griuvanciq 
laiptij ir ziurejo, kaip jos kiti vaikeliai prisideda prie Henrio. Mazoji 
Greise, Lile, Viktoras, kitas mazasis Viktoras. Tai tie, kuriuos as 
prisimenu. Buvo ir kitij, ir dar pirmesniq u i kitus, iSsiqstij j limb^; 
jie atejo ir isejo ne nespej? gauti vardo. Dievas pasieme juos visus. 
Jam ten virsuje reikejo jq visq, kad apsviestij naktj. Taciau Dievas 
paliko jai daugyb?. Bjauriuosius, didziausius reksnius, tuos, kurii} 
Jis nenorejo - kurie niekada nebus sotus. 

Vargse mama. Jai bjiivo tik kiek daugiau kaip dvidesimt, 
kai spoksojo aukstyn j zybsintj Henrj, taciau jau buvo sena, jau 

9 



byranti, visiskai nuvaryta, dar tinkama keliems vaikeliams, o 
paskui baigta. 

Vargse mamyte. Jos pacios mama buvo kieta sena ragana, nors 
greiciausiai neturejo ne keturiasdesimt. Ji baksteledavo mane lyg 
noredama jsitikinti, k a d esu. 

- T u didelis, - sake. 

Ji mane kaltino, kilojo mane, ketino dalj man?s atsiimti. Visada 
susisukusi j savo juod^ skar^, j i nuolat atsiduodavo supuvusia mesa 
ir silke - tai buvo jos prakaitas. Visada su knyga po skara: ^ekspyro 
rastais arba kuo nors is Tolstojaus. Ji vadinosi Nes, taciau as nezi
nau, kaip j i save vadino pries istekedama uz savo mirusio vyro. 
Kiek man teko girdeti, krikscionisko vardo j i neturejo. Senele Nes 
- stai kas j i visada buvo. Nezinau, is kur j i atvyko; neprisimenu jos 
akcento. Susisukusi j savo prakaituot^ juod^ skar^, j i galejo atslinkti 
is bet kurio amziaus. Galbilt j i atejo is Roskomono ar Klero, stu-
miama dvokiancios pragaisties ejo per salj, kol pamate akmenj 
grauziancius dumus, dengiancius susigrudusias, sukrypusias sil-
tines lindynes, is kuriq isaugo musi} grazusis miestas, ejo palei 
up?, gilyn ir gilyn, j istvirkim^ ir sud^, gandus ir pinigus. Jauna, 
niekada nebuciuota, niekada neliesta kaimo mergaite, j i buvo issi-
gandusi, j i buvo susijaudinusi. Nusigr^ze ir vel atsigr^ze ir pamate 
keturias pragaro salis. Jos sirdis verke Lytrimo, o speneliai slovino 
Dublin^. Ji atsiguldavo aukstielninka ir saukdavo jureiviams stotis 
j eil?. Prancuzams, danams, kinams, jankiams. Nezinau. Jauna 
kaimo mergaite, bename, dar tik vaikas, alkstanti maisto. Ji paliko 
savo mirusi^ seim^ griovyje nuo zoles pazaliavusiais snukiais, nuo 
vidurdienio saules issprogusiais pilvais. Nieko apie tai nezinau. Ji 
galejo buti dubliniete. Arba galejo buti uzsieniete. Naslaite is vargsq 
prieglaudos, vienuole, nuejusi klystkeliais. Atgabenta is Australijos, 
per bjauri ir per prasta van Dimeno zemei. Nezinau. Ji tapo ragana 
tuo metu, kai J4 pamaciau. Vis^ laik^ jkisusi galv^ | knyg^, ieskanti 
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uzkeikimq. Ji jzuliai su senes tikrumu prikisdavo savo veid^, zinojo 
kiekvien^ mintj is mano akiij. 2inojo, kaip toll blogis gali nuvesti. 
Spoksodavo j mane savo zmogedriskomis akimis, ir as turedavau 
pulti sleptis. Jos akys uztrenkdavo paskui mane duris. 

O k^ gi as zinau apie vargs? mam^? Beveik nieko. Zinau, kad j i 
buvo Melodija Nes. Grazus, tiek daug zadantis vardas. Zinau, kad 
j i gime Dubline ir gyveno Boltono gatveje. Ji dirbo Micelo rozi-
nio karoliukij fabrike Malboro gatveje. Jie darydavo karoliukus i§ 
karves ragij. Kiaur^ dien^, sesias dienas per savait? prakaituodami 
ir akdami vardan Dievo ir Micelo. Pramusinedami skylutes karo-
liukuose vardan Jezaus. Kraujuojanciomis rankomis, persinciomis 
akimis. Pries atsitrenkdama j mano tev^. 

Melodija Nes. Galvoju apie sj vard§ ir nematau savo mamos. 
Skambioji Melodija. Ji sokineja, juokiasi, jos juodos akys spindi lai-
mingos. Melsvai juodi plaukai soka, pedos musa grindinj. Moky-
toja J4 myli, j i greita mokine. Greita sudeti, jos raides labai graziai 
iJraitytos. Jos puiki ateitis, j i sauniai istekes. Kasdien tures geros 
mesos ir nam^ su isviete. Traukites is kelio, atkeliauja skambioji 
Melodija, traukites is kelio atkeliauja skambioji Melodija. 

Kiek jai buvo metij, kai suzinojo ties^, kai suprato, kad jos 
gyvenime nebus muzikos? Vardas buvo melagingas, uzkeikimas, 
uzdetas raganos. Jai buvo dvylika, kai nuejo dirbti pas Micel^, j 
karoliuk^ fabrik^, ir sesiolika, kai atsitrenke j mano tev§. Ketveri 
metai zvairuojant, skaiciuojant, pjaustant rankas, juodoje skyleje 
darant karoliukus. Skambiosios Melodijos rozinio karoliukus. 
Dirbdami jie dainuodavo. Puikioji svajotoja, pabusk del manp. 
Micelas noredavo, kad jie melstijsi. Zvaigzdziij sviesa ir rasos lasai 
laukia tavp. Ar j i buvo zavinga? Ar jos balti dantys spindedavo, 
kai kartu su kitomis merginomis pakeldavo galv^? Grazi svajotoja, 
mano dainos karaliene. Moteris ant laipto neturejo dantq, niekas 
nespindejo. Kaip ir as, j i niekada nebi|vo vaikas. Dubline nebuvo 

11 



vaikq. Lusnose pazadq nebudavo laikomasi. Ji niekada nebuvo 
grazi. 

Ji atsitrenke | mano tev^. Melodija Ne§ sutiko Henrj Smart^. 
Melodija atsitrenke tiesiai j j j ir jis nugriuvo. Ji buvo perpus leng-
vesne, perpus mazesne, seseriais metais jaunesne, bet jis tiesiog 
nugriuvo kaip pakirstas medis. Meile is pirmo zvilgsnio? Par-
griuvo nuo jos grozio? Ne. Buvo girtas kaip vikJras ir pametes 
savo koJ4. Remesi septinto numerio kastuvu, kurj rado uz atdarij 
durij, kazkur ten, i§ kur atejo, pries Melodijai Nes atsimusant j j j ir 
partrenkiant Dorseto gatveje. Buvo sekmadienis. Ji grjzo is puses 
astuoniij misiij, jis kamavosi po sestadienio. Prarad^s koj^ ir kryp-
ties jausm^, jis bumbtelejo j gatv? kakta ir gulejo nejudedamas. 
Melodija ismete rozinj, kurj buvo pasidariusi sau, ir jsispoksojo 
j vyr^. Nemate jo veido; jis gulejo kniubscias. Mate milzinisk^ 
nugar^, toki^ didel? kaip lova, po apsiaustu, tokiu senu ir apsitrau-
kusiu pluta, kaip grindinys aplinkui. Kastuvo dydzio plastakomis 
uzsibaigiancias isskestas rankas ir vien^ koj^. Vienintel?. Ji net 
pakele apsiaust^, kad patikrintij. 

- Pone, kur dingo jusij koja? - paklause Melodija. 
Ji dar kilstelejo apsiaust^. 
- Pone, jiis mir^s? - klause j i . 

Vyras sudejavo. Melodija mete apsiaust^ ir zenge atatupsta. Ji 
dairesi pagalbos, bet gatveje buvo tylu. Vyras vel sudejavo. Jis prisi-
trauke rankas ir atsireme. Tada vienu keliu nurepliojo nuo kelio 
prie griovio. Melodija pakele kastuv^. Jis dar kart^ sudejavo ir apsi-
veme. Pusantros dienos gerimas iSsipyle is jo kaip juodas i§pum-
puotas vanduo. Melodija pasitrauke nuo tos vietos. Srove liovesi. 
Jis nusisluoste burn^ rankove, purviniausia iJ visij, Melodijos 
kada nors matyti}. Istiese rank^. Melodija iskart suprato, kad jam 
reikia kastuvo. Padave. Dabar j i galejo istyrineti jo veid^. Nepraus-
tas per amzius, o kraujo demes ir sroveles isdave, kad buvo k^ tik 
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sumustas. Taciau j i nusprende, kad atrodo neblogai. Visa situacija 

- apsiaustas, isvemtas porteris, trukstama koja - nebutij leidusi 

jai surizikuoti ir pavadinti jo gerai atrodanciu, taciau is tikrijjq jis 

atrode neblogai. Jis jsitvere kastuvo ir atsikele. Melodija vel zenge 

atatupsta, kad pasitrauktij nuo jo seselio. Jis spoksojo j J4, taciau j i 

nebijojo. 
- Atsiprasau, pone, - tare Melodija. 
Jis papurte galv^. 
- A r pakeliui nematei kojos? - paklause. 
- N e . 

- Medines. 
- N e . 
Atrode nusivyl^s. 
- Ji dingo, taigi, - tare. - Vakar J4 turejau. 

Tada Melodija pasake kai k^, kas juodu uivede ant kelio j san-

tuok^ ir mane. 
- Ir be jos atrodai labai saunus vyras, - tare j i . 

Dabar jis atidziai pazvelge j Melodij^. Ji pasake, kad paguostq, 

bet vienakojai griebiasi bet ko. 

- Kuo tu vardu, merguzele? - paklause jis. 
- Melodija Nes, - tare j i . 
Ir Henris Smartas jsimylejo. Jsimylejo vard^. Su tokiu vardu jis 

susirastij savo koj^, nauja isaugtq is biges, zingsniuotij pro atdaras 
duris vis^ likusj savo gyvenim^. Gatveje rast4 pinigij, trikojq vistij. 
Jam daugiau niekada nebereiket4 prakaituoti. Henris Smartas, 
mano tevas, iiurejo j Melodija Nes. Mate tai, k^ norejo matyti. 

Zinau, kaip atrode Henris Smartas. Ji man papasakojo, sede-
dama ant laipto, ziuredama j vien^ gatves gal^ ir j kit^, laukdama 
jo. Ir paskui, kai jis isejo su visam, j i vis tiek sedejo ir lauke. Jos api-
budinimai, jos zodziai nepasikeite. Ji niekada neleido savo vienat-
vei, alkiui, kancioms pakeisti savo istorijos. Jos protas klejodavo, 
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