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Buvo sunki diena. Darbas, namai, blogos nau
jienos – ilga, sunki lapkričio diena, kai jau norėjosi 
uždegti židinį. Svajojau tik greičiau griūti į lovą ir 
palįsti po senomis paklodėmis, kurias ryte radau už
kištas spintos kampe ir iki šiol niekada jų nebuvau 
naudojusi, nes man jos atrodė negražios, senama
diškos. Norėjau pabūti viena, su savimi, o vienin
telė vieta, kur nurimdavau, jausdavausi saugiai ir 
atsipalaiduodavau, buvo mano lova. Vieta, kur pa
bėgdavau nuo skubėjimo, riksmų ir triukšmo, kurie 
mane versdavo be reikalo įsitempti. 
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Kai ketindama tuoj panirti į standaus audinio 

patalus ėjau ilgu koridoriumi, skiriančiu miega

mąjį nuo vonios, mano ausis pasiekė iš televizo

riaus sklindantys futbolo rungtynių riksmai (fut

bolas, priešingai nei bet kokie kiti dalykai, kaip

mat pažadindavo visus Alberto pojūčius), Nuri

jos šnabždesys, patyliukais kalbantis telefonu su 

drauge, kurią vos prieš valandą buvo palydėjusi 

iki namų, ir, be abejonių, tikra sensacija – nau

jas muzikos „gabalas“, kurio Polas savo kambary

je klausėsi taip, kad galėjai pamanyti, jog atlieka 

namo sienų tvirtumo bandymą. Brusas (mano 

šuo), kuris, atrodė, irgi norėjo pasislėpti nuo nak

tinio pamišimo, dažnai apimdavusio kitus šių 

namų gyventojus, pailsęs sliūkino šalia manęs lyg 

asmens sargybinis. 

Daugelis mano dienų buvo panašios į šią; vi

suomet stengdavausi viską surinkti, sutvarkyti ir 

paruošti kitai dienai (mano šeima to nė nepastebė

davo), nors iš darbo grįždavau ne anksčiau nei vėly
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vą popietę. Likus paskutinėms dienos valandoms, 

tiesiog nebeturėdavau jėgų išsitiesti lovoje, ramiai 

paskaityti ir atsipalaiduoti – po kasdienio lėkimo 

vakarais griūdavau į lovą kaip užmušta. Tąvakar lei

dau sau eiti miegoti anksčiau, palikusi neplautus 

indus, neskalbtus drabužius ir neparuošusi vaikams 

rytdienai aprangos. Man reikėjo pailsėti, ramiai at

sikvėpti ir nors truputį pagalvoti apie save.

Nuo naktinio stalelio sklido švelni šviesa ir šil

tais atspalviais dažė medžiu muštas kambario sie

nas. Palyginti su didžiulių prekybos centrų ūžesiu, 

kambarys buvo tarytum ramybės oazė negyvena

moje saloje. Miegamajam įrengti visuomet skirda

vau daugiausia dėmesio – reikalaudavau tai pada

ryti pagal mano skonį ir savo pasiekdavau. 

Sena skrynia lovos kojūgalyje, senovinė ąžuolinė 

komoda, kurią radę išmestą restauravome, mano 

mamos siuvinėtos užuolaidos, įrėminti pirmieji 

vaikų piešiniai ir laimingos poros nuotrauka, pri

menanti kur kas labiau jaudinančius laikus, – visi 
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šie daiktai miegamajam teikė jaukumo ir skleidė 

ypatingą atmosferą. 

Apsivilkusi seną pilkos spalvos pižamą, kurią la

bai mėgau, ir nustačiusi žadintuvą rytui, įsliuogiau 

po patalais. Jie buvo šalti, bet praėjus kelioms mi

nutėms po maloniai prigludusiais apklotais susirie

tusi it vikšras, pagaliau nurimau ir atsipalaidavau. 

To neužteko. Norėjau į lovą nugrimzti, todėl ap

klotus užsitraukiau ir ant galvos. Patamsis po jais 

nebuvo itin malonus – naktis pati savaime jau yra 

slogi, – bet aš jaučiausi kaip guolyje vidury miško... 

šiltame ir patogiame savo guolyje.

Pirmą kartą po ilgo laiko pajutau, kad visi mano 

pojūčiai priklauso tik man. Klausiau savo alsavimo 

ir kone girdėjau, kaip plaka širdis. Užuodžiau švel

nų kvepalų, kuriais buvau pasikvėpinusi ryte prieš 

eidama į darbą ir kurių paprastai niekas nepastebė

davo, dvelksmą. Kad žiema čia pat, priminė šaltos 

pėdos, ir jaukiame tamsos glėbyje man buvo tiesiog 

gera.
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Atsiminiau tik porą ar trejetą kartų jautusis taip, 
kaip šią akimirką, – likusi viena su savimi. Norėjau 
peržvelgti savo gyvenimą, panagrinėti margą praeitį 
ir iš anksto suplanuotą ateitį, stengdamasi būti kuo 
nuoširdesnė, be jokių tabu ir apgaulingo išanksti
nio nusistatymo. Išsiaiškinti, ar mane džiugina tai, 
ką veikiu, ar turiu artimų ir tolimesnių planų, kurie 
mane akstintų. Kuo aš pasikeičiau? Kuo galėčiau 
pasikeisti? Ar darau tai, kas man iš tiesų patinka, ar 
tik tai, ką reikia daryti? Galbūt reikėtų pamėginti... 
Snaudulys ir šiluma, kuri apėmė mane visą, trukdė 
susikaupti apmąstymams tokiomis transcendenta
liomis temomis, akys merkėsi, tad žiovaudama nė
riau į kietą miegą.
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Grįždama iš mokyklos mąsčiau apie tai, kad ši 
diena gali būti ta, kurią prisiminsiu daug metų. Tą-
dien kelias namo man atrodė ilgesnis nei bet kada. 
Nekantravau greičiau pasiekti namus ir pasidalyti 
slapčiausia savo, naivios dešimtmetės, paslaptimi, o 
vaizduotė raitė tūkstančius įvairiausių scenarijų. Tuo 
keliu eidavau kiekvieną dieną du kartus, kai daugu-
ma mano draugų, net storulis Fernandas, patogiai lėk-
davo namo puikiaisiais savo dviračiais; tik mudvi su 
Berta kėblindavome pėsčiomis, pakeliui sutikdavome 
automobilių, keletą traktorių ar apeidavome karves – 
gyvenvietės šalia Granoljerso panoramai būdingus 
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elementus. Tądie n buvo mano gimtadienis, per tokias 
šventes mūsų šeimoje niekada dovanų nekūpėdavo; 
sunkūs laikai, nukritusios daržovių, kurias auginome, 
kainos ir gausus šeimos narių skaičius neleido švaisty-
tis pinigais. Vis dėlto už visų šių priežasčių slypėjo di-
džiulė baimė padovanoti man dviratį. Kaimynės Ol-
gos sūnaus žūtis prieš devynerius metus sankryžoje, kur 
iš gyvenvietės vedantis kelias kertasi su nacionaliniu 
152 keliu, vis dar buvo gyva mano motinos atmintyje, 
jautrios, saugančios mamos... mano mamos. 

Ėjau namo nusiminusi, jog kuklioje šventėje, man 
ruošiamoje šeimynykščių, nedalyvaus draugai: jie ne-
galėjo ateiti dėl to, kad su mano gimtadieniu sutapo 
teatro būrelis miestelio mokykloje. Vis dėlto toji diena 
buvo ypatinga, viena iš tų, kuriomis, nors nieko ypa-
tingo nevyksta, jautiesi laimingas ir žinai, kad niekas 
to nesugadins. Atsisveikinau su Berta, kuri į mano 
gimtadienį taip pat negalėjo ateiti dėl kažkokios keis-
tos savo sesutės ligos. Šiek tiek nusiminiau, tačiau nie-
kas – oi, niekas – nebūtų galėjęs man iš galvos išmušti 
įkyrios minties, kad vis dėlto dovanų gausiu dviratį, 
kurio tiek kartų bergždžiai buvau prašiusi. Jokios sie-
nos, ribos ar tvoros nesustabdytų manęs ant dviratės 
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transporto priemonės. Sustočiau naujose vietose, pa-
žinčiau kitus pasaulius, kurie pagaliau priklausytų ir 
man; Žemė suktųsi aplink mane, tapčiau jos centru... 
Vis dėlto, geriau pagalvojus, visa tai buvo tik mano 
vaizduotė. Jau ne kartą buvau jai pasidavusi. Bet tą 
rytą tylų aliarmą manyje sukėlė ir visas mintis apie iš-
svajotąjį dviratį privertė suktis dinama, kurios pakuo-
tę prieš išskubėdama į mokyklą radau šiukšlių dėžėje.

Parėjusi namus radau beveik tuščius. Sutikau tik 
Karlosą tiksliai valgomojo viduryje, laikantį albumą 
lipdukų, kurie būdavo pridėti prie Nestlé šokoladų ir 
kuriuos brolis skubėjo rinkti jam būdingu smaližia-
vimu. Kaip ir buvo galima tikėtis, neišlemeno nė žo-
džio, tik dėbtelėjo ir kažką murmtelėjo – tai turėjau 
suprasti kaip pasisveikinimą.

Namie nebuvo jokių papuošimų, nė menkiausios 
užuominos apie kokią nors progą, nė kiek nedvelkė 
tuo ypatingu džiaugsmu, apimančiu prieš kiekvieną 
šventę. Pajutau, kaip smelkiasi nusivylimas, jog visa 
tai tik mano vaizduotės ir širdies montažas, o dovanų 
gausiu daugių daugiausia sūrio ir šokolado tortą, kurį 
mama kepdavo kiekvienam iš mūsų gimimo dienos 
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proga. Vakarėjo, ėmė po truputį temti. Mano fanta-
zijos bliuško, net atrodė, kad jau užuodžiu aromatą, 
skleidžiamą daržovių ir bulvių troškinio, kurį mama 
palikdavo ant krosnies ir kuriuo šių namų gyventojai 
ne itin žavėjosi.

Užgniaužiau nuoskaudą širdyje ir elgiausi, tary-
tum diena būtų buvusi tokia pati kaip bet kuri kita 
metuose. Susirinkau visus vadovėlius, kuriuos buvau 
paveldėjusi iš vyresnių brolių, ir nudūlinau į savo 
kambarį ruošti namų darbų. Paprastai jų imdavausi 
ypatingai nusiteikusi. Man apskritai patikdavo įveikti 
užduotis, bet tik ne tądien. Jos mane slėgė, nesisekė net 
sklandžiai dėstyti minčių. Paruošusi namų darbus, iš-
ėjau padėti tėvui į mums priklausančius laukus palei 
greitkelį. Juose praleisdavau daugelį rudens popiečių. 
Kai pasirodžiau darže (taip lauką vadino tėvas), jis 
neparodė nė menkiausio džiaugsmo ir tik iš tolo už-
davė keletą klausimų apie egzaminų, kuriuos buvau 
laikiusi prieš kelias dienas, rezultatus. Tėvas ypač do-
mėjosi mano pažymiais, bet tai ir buvo visas dėmesys, 
kurio iš jo sulaukdavau. Tvarkingai paskinti šiek tiek 
salotų ir parkulniuoti namo buvo viskas, ką turėjau 
atlikti tą lietumi grasinantį vakarą. 
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Kai parėjau, namo jau grįžusi mama ginčijosi su 
Rosa (vyresniąja mano sese), su kuria mamos santykiai 
jau kurį laiką buvo įtempti daugiausia dėl sesės atsai-
numo ir nenoro prisidėti prie namų ruošos, priklau-
sančios visai šeimai. Kitame namo gale, savo kamba-
ryje, lindėjo Chavjeras ir kaip visada įnikęs mokėsi. 
Jis buvo šeimos mokslinčius, visi žinojo apie puikius jo 
pažymius, todėl jis lyg koks popiežius dažnai būdavo 
atleidžiamas nuo namų ruošos. Šis vaizdelis liudijo, 
kad svajonės mane apgavo; pavakarieniavau kone 
nekramtydama, niekuo neužgerdama, anksčiau nei 
įprastai ir man teliko pasitenkinti tuo, kad prie kopūs-
tais dvokiančių bulvių gavau užsidėti naminio, ma-
mos ruošto majonezo. Kai pamačiau įeinančią mamą, 
nešiną indu su vaisiais desertui, žlugo paskutinės slap-
tos viltys, kurias vis dar puoselėjau. Gal supainiojau 
dienas? Tuomet būčiau buvusi išgelbėta... Sunerimusi 
paprašiau, kad leistų nueiti į savo kambarį: norėjau 
pasitikrinti datą Copertoone plakatiniame kalendo-
riuje, kabančiame ant durų iš vidinės pusės. 

Kaip nusivyliau, įsitikinusi, kad tądien tikrai buvo 
mano gimimo diena – diena, turėjusi tapti nepamirš-
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tama... Juk daugiau niekada man nesueis dešimt metų! 
Buvau tikra, jog prieš kelias dienas pakankamai aiškiai 
visiems priminiau apie save, kad jie pabustų iš apkerpė-
jusios kasdienybės ir kartu su manimi atšvęstų šią ypa-
tingą progą.

Į virtuvę negrįžau, nenorėjau grįžti. Stengiausi to-
kiam užmaršumui rasti kokį nors pateisinimą. Rymo-
jau atsisėdusi ant palangės, kur tiek kartų buvau sva-
jojusi apie tai, kaip smagiai riedu dviračiu, žvelgiau 
pro langą, pro kurį matydavau, kaip mano draugai 
lekia ieškoti naujų nuotykių; dabar temačiau, kaip 
sutemos gaubia žemę, o kylanti tiršta migla padėjo iš-
laisvinti gerklę užspaudusias ašaras.

Mano kambaryje įsiviešpatavusią niūrią tylą per-
skrodė iš valgomojo atsklidęs mamos šūksmas. Kojos 
instinktyviai mane nunešė prie laiptų. Ji stovėjo apačio-
je ir atrodė labai susijaudinusi. Greičiausiai dėl kurio 
nors mano brolio ar sesers, gal dėl tėvo. Bet ne, ne dėl jų. 
Visi triukšmingai pakilo iš užstalės ir pasuko mažo ga-
ražo link. Garažo, kurį dažniau naudojome senienoms 
sukrauti, o ne senam tėvo automobiliui saugoti. 
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– Ateik, nusileisk greičiau... – paragino mama, 
išvydusi mane už medinių laiptų turėklų. Galvojau, 
kas gi, po velnių, atsitiko... Gal gaisras? Gal vėl žiurkės, 
kurios jau ne kartą buvo įsisukusios į mūsų surinktą 
derlių? Gal kokia nors nelaimė? Nulipau kaip stovė-
jau – basa, vilkėdama žieminę pižamą. Bėgdama per 
namą nuo garažo skiriančią veją, pajutau, kaip nuo 
rasos oda pašiurpo dar labiau nei nuo dienos emocijų. 
Visi bėgo. Mama, viena ranka susiėmusi už galvos, o 
kita tvirtai spausdama man delną, tempė mane prie 
garažo durų, kurios žiojėjo pusiau praviros, o iš už jų 
sklido triukšmas. Apėmė baimė ir užgniaužė kvapą... 
Prilėkėme prie durų, stumtelėjome jas, o... ten... ten 
susirinko visi – mano tėvai, broliai ir seserys, Berta, 
Fernandas, mūsų mokytojas Saulis, kaimynai, Anto-
nija (anksčiau ji buvo mūsų auklė ir tebeliko lyg antra 
mama), dar keli klasės draugai, net senelis.

Visi buvo sugužėję į garažą, kuris dabar atrodė 
neatpažįstamai. Išdabintas girliandomis, priraišiotas 
balionų ir žibantis spalvotomis lemputėmis. Stirksojo 
kalnas saldumynų ir sklido muzika. Čia turėjo vyk-
ti šventė, mano šventė. Šventė, viršijanti visas vaiz-
duotės pieštas svajones. Aš sustingau, suakmenėjau, 
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neįstengia u nė krustelėti ir neišspaudžiau nė žodžio, 
tik pora ašarų – šįkart džiaugsmo – nuriedėjo išrau-
dusiais mano skruostais. Po akimirkos visi pripuolė, 
glėbesčiavo, sveikino, pabiro bučiniai, nebeaišku, iš 
kur ir kieno. Išsiplėtusios mano akių lėliukės neįsten-
gė sugerti tiek emocijų, aprėpti, sustabdyti ir įamžinti 
prieš akis atsivėrusio vaizdo.

Viską kruopščiai suorganizavo mama. Iš anksto 
priprašė Bertos, draugų ir kitų svečių, kad sugalvotų 
priežasčių, kaip išsisukti nuo mano kvietimo į gim-
tadienį. Niekas neišsidavė. Buvo sunku net įsivaiz-
duoti, kaip visi slapčia tarėsi ir kiek triūsė ruošda-
miesi staigmenai. Netrūko nieko, susirinko visi man 
artimi žmonės. Atėjo laikas sugalvojus norą užpūsti 
žvakeles ant gardžiojo mamos sūrio ir šokolado torto. 
Tada staiga užgeso šviesos, unisonu sugriaudėjo visų 
susirinkusiųjų „Staigmena!“, įsižiebė į garažo tolumą 
nukreiptas baltas prožektorius. Ten, už prasiskyrusio 
svečių būrio, ryškėjo didingas dviračio su žibintu prie-
kyje ir pageidautu krepšiu siluetas – toks, apie kokį 
visada svajojau. Tai buvo neįtikėtina. Tą akimir-
ką tikriausiai nebuvo laimingesnio žmogaus visame 
pasaulyje. Negalėjau susilaikyti: nors basa ir tik su 




