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––––   1   ––––

T!vas kart" pasak!, kad nuotraukos yra priemon! ti-
krov# atskirti nuo sapn$. 

Keli$ kvadratini$ metr$ vonios kambar!lis buvo pa-
verstas laikina fotolaboratorija, kurioje jie lind!jo dviese 
ir steb!jo, kaip vonel!je ant fotogra%j$ popieriaus ry&k!jo 
vaizdai. Gal d!l lemput!s skleid'iamos raudonos &viesos 
keistumo, o gal, kad fotografuota buvo seniai, ji nuotrau-
kose sav#s neatpa'ino ir liko tuo patenkinta. B(tent tada 
pirm" kart" jai dingtel!jo, kad nuotraukos yra priemon! 
valdyti sapnus. 

Ji man!, kad gyvenimas yra sapnas. Jei moki valdyti sa-
pnus, nieko bloga nenutinka. Jurga !m!si sapn$, o kasdie-
n! buitis ne jos reikalas, tegu ja r(pinasi kiti. Geriausiai 
senelis.

Taip viskas ir atsitiko. Senelis pasir(pino lavonu. O 
Jurga vald! sapnus fotoaparatu ir photoshopu u' pinigus. 
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Su svetimom nuotraukom sek!si gerai, tik su savais sa-
pnais buvo sunkiau. Jie virsdavo keistais pasakojimais, tar-
si %lmais, rodomais per INDI kino festivalius. O vienas 
vaikyst!s ko&maras tapo am'ina rak&timi likimo pir&te. 
Tod!l Jurgos likimas normaliai neveik!, ka'kas jame buvo 
rimtai su&ikta.

––––   2   ––––

Jurga gyveno Vilniuje. Kasdien susitikdavo su savo vai-
kyst!s drauge, fotografuodavo 'mones blizgiems 'urna-
lams ir reklamoms, kasdien b!gdavo vis t" pat) rat" mi&ke, 
lyg pasaulis teb(t$ ma'as kaip triu&io narvas, lyg netur!t$ 
fantazijos kaip tas triu&is, lyg atsisakyt$ matyti, kad narvo 
durys jau seniai atidarytos.

Ji, Aleksandras ir Kristina kartu 'aid! dar tame, aname 
pasaulyje.

Nespalvotame, be reklam$, be kramtomosios gumos. 
Pasaulyje, kur garsiai negal!jai kalb!ti apie daugel) daly-
k$. Jie trise nety*ia u'mu&! 'mog$. O gal jis jau buvo mi-
r#s, ar beveik mir#s. Kvailoka, kebli buvo ta istorija. 
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Vien" dien" Jurga pasakos, kad kalt!s jausmas kankino 
gerokai ma'iau, nei Kristinos spaudimas saugoti paslapt), 
ypa* nuo 'mogaus, kur) )simyl!jo. 

Palangoje, kur viskas ir nutiko, Jurga leisdavo savo vai-
kyst!s vasaras, o kartais rudenius ir dal) 'iem$. Jos t!vai 
buvo menininkai, kuriems neatrod!, kad vaikui b(tina 
reguliariai lankyti mokykl", tod!l j" nuolat palikdavo Pa-
langoje pas senelius. +ia ji susidraugavo su kaimyn$ vai-
kais,– Kristina ir Aleksandru. Ypa* artima jai tapo trejais 
metais vyresn! Kristina. Kai Jurga )stojo ) Vilniaus dail!s 
akademij", Kristina jau buvo medicinos studij$ tre*iakur-
s!. Ji baig! psichiatrij", o po to dar kelet" met$ pastudija-
vusi psichoterapij" Humanistin!s psichologijos institute 
Bir&tone s!kmingai u'si!m! priva*ia praktika ir psicholo-
gijos srities mokymais.

Kitas bendra'ygis ir viso to siaubo, kuris nutiko parke, 
liudininkas, Aleksandras, Sa&ka, taip pat neliko Palango-
je. Jie nesimat! daugiau kaip 10 met$. Visiems draugams 
ir gimin!ms buvo staigmena, kai Sa&kos t!vai prisipa'ino 
es" 'ydai ir emigravo ) Izrael). T!vai pasiliko, o Aleksan-
dras sugr)'o ) Lietuv", kadangi *ia gyveno jo vaikyst!s 
draugai ir b(tent su Lietuva jis siejo gausyb# ateities pla-
n$. Parama i& Izraelio jam suteik! daugiau laisv!s, ta*iau 
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ir labiau )pareigojo. Kai Jurga vieno glam(rinio verslo 'ur-
nalo u'sakymu va'iavo fotografuoti straipsnio herojaus,– 
meno mecenato, verslininko, politiko,– gerokai nustebo 
i&vydusi i& raudonmed'io kr!slo pakylant) kostiumuot" 
vyri&k) plikai skusta galva ir stilingais metaliniais akini$ 
r!meliais. „Sa&ka, tavo povyza man primena, kokie jau 
esame seni... net negal!jau )sivaizduoti, kad va'iuoju fo-
tografuoti tav#s...“,– Jurga visai neatrod! sena. Jei neb(t$ 
tokia auk&ta, b(t$ galima sakyti, kad &i trisde&imt keleri$ 
met$ moteris pana&i ) berni(k&t). Secesi&kas, tarsi kreivais 
veidrod'iais ar pla*iakampiu objektyvu nuo 'emiausio 
)manomo ta&ko i&temptas siluetas jai visada prid!davo ta-
riamo stilingumo,– net ir tada, kai ji apsirengdavo bet k", 
atrodydavo, kad tai ka'kaip keistai, atsainiai stilinga. T" 
ryt", kai Jurga po de&imties met$ v!l sutiko Aleksandr", 
ji vilk!jo siaurais juodais d'insais, pilkais trimis dyd'iais 
per dideliais „Max Mara“ mar&kiniais, pirktais atsitik-
tinai, per naktin) i&pardavim" kviestinei VIP publikai 
prekybos centre „Europa“, ir buvo apsiavusi sportiniais 
inkariukais. Med'iagin! beform! rankin!, fototechni-
kos prikim&ta kuprin! (ne itin didel!) ir beveik siekian-
tys pe*ius platinos spalvos plaukai. „Ar tu apdujusi nuo 
peroksido?“,– erzindavo j" Kristina, pavyd!jo baisiausiai, 
nes buvo vidutinio (gio, per dideliais papais ir nor!dama 
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atrodyti stilinga tur!davo )d!ti daug pastang$. Bet ji sten-
g!si, ir atrod! stilingai, net sportuodavo daugiau u' Jurg", 
d!l visa ko. Ir gerai, kad ji nemat!, kaip Sa&ka ruo&ia Jurgai 
kav", kaip kalba i& anksto surepetuotomis fraz!mis: „Taip 
ir maniau, kad nustebsi mane pama*iusi, o a& tavo darbus 
spaudoje stebiu jau seniai... Beje, valio, Jurga, mes visi ma-
n!me, kad tau reik!s atsikratyti tos savo charakterio sa-
vyb!s gyventi pusiau sapnuojant, ta*iau tu tai puikiausiai 
i&naudoji mene...“,– „Na, bet tu ir grybas, Sa&ka...“ U'tat 
Jurga netur!jo surepetuot$ sakini$. „Negaliu patik!ti, 
kad tapai 'ydu... ir a& noriu!“,– -irtavo kuo atviriausiai, 
arba provokavo, o grimuotoja, m!ginanti papudruoti nuo 
koleg!s aki$ nenuleid'iant) Sa&k", &iurpo nuo Jurgos ne-
korekti&kumo.

Pirmiausia juodu susitikin!jo kaip draugai. Smaginosi 
ka'kokiu kitokiu buvimu dviese ir vakarieniavo praban-
giuose restoranuose, kol viskas galiausiai nei&vengiamai 
prived! prie sekso. Aleksandro visuomeninio gyvenimo 
pasiekimai, i&orini$ aplinkybi$ kontroliavimas jam su-
teik! pasitik!jimo savimi ir vyri&ko patrauklumo. Jurga 
negalvojo, kod!l !m! geisti Sa&kos, ir tuo labiau negalvo-
jo apie viso to pasekmes. O jos buvo nat(ralios, nei&ven-
giamos, kaip po vasaros ateinantis ruduo. Susitikin!ti su 
vaikyst!s draugu i& principo yra incesti&ka, o kai dar esi 
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kartu kai k" nu'ud#s... Praeities prisiminimai pa'adino 
pastar"j) de&imtmet) snaudusius demonus. Pokalbiai apie 
tai juodu suri&o ) tvirt" santyki$ mazg", kuriame t(noda-
ma Jurga jaut!si saugi. Ta*iau leisti, kad &eimos pagrindu 
tapt$ kalt!s jausmas ir prisiminimai apie kadaise kartu 
i&gyventus traumuojan*ius )vykius, b(t$ buv# nejurgi&ka. 
Net ir prisijaukinus vien" ar kit" 'mog$ jos neapleisdavo 
melancholi&kas vienatv!s jausmas. Tuomet ji dar nera&! 
autobiogra%nio romano, o tik dienora&t), kuriame kaip 
mozaik" savais 'od'iais d!liojo ka'kur gird!tas ar perskai-
tytas banalias tiesas. Ten nebuvo 'od'io „a&“, d!l visa ko, 
nebuvo nieko asmeni&ko.

Vienas gimei, vienas ir mirsi. Ir !i ka"kur !alia esanti 
nei!vengiamyb# netrukdo gyventi, o atvirk!$iai% – padeda, 
primindama, kad visi !io pasaulio turtai, pasiekimai, ry!iai 
t#ra laikinos v#jo nupu$iamos dulk#s.

Senoji "em#s dvasia, pad#k man savo gyvenime pakeis-
ti tai, k& galiu pakeisti, duok man stipryb#s priimti tai, ko 
pakeisti negaliu, bet svarbiausia, suteik gali& atskirti vien& 
nuo kito.

„M!ginu gyventi autenti&kai. Nepasukti lengvesniu 
keliu...“,– pasiai&kino Jurga Sa&kai, o jos 'od'iai nuskam-
b!jo nenat(raliai, kaip abstrakt(s Paulo Coelho svai*ioji-
mai, tinkami nebent feisbuke rinkti laikus, o ne skirtis su 
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tikrais, i& k(no ir kraujo padarytais draugais ir mylimai-
siais. 

Sa&ka pra&!, po to reikalavo, kad santykiai i&likt$ to-
kie, kokie buvo, arba (geriau) juodu susituokt$. Ta*iau 
laikas b!go ir j$ bendravimas )gijo nauj" form", paaugli&-
ku &aipymosi tonu persmelkt" draugyst# su televizoriaus 
spoksojimu ir smulkia buitine tarpusavio pagalba (mirus 
seneliui buityje Jurgai pagalbos reik!davo NUOLAT).

– Ne, nu, paai&kink,,– 'veng! Sa&ka,,– kod!l tu, b(da-
ma nebe mergiot!, o solidi moteris, blyn, fotomeninink!, 
kabarojiesi apled!jusiu lietvamzd'iu, u'uot paskambinu-
si ir prane&usi, kad pametei raktus?

Kaip ji gal!jo paai&kinti... Gal jai patiko nuotykiai? 
Net ne patys nuotykiai, o tai, kaip ji matydavo save i& 

&ono. Rodos, i&sliuogdavo i& savo k(no, pakibdavo ore u' 
keleto metr$ b(tent ten, kur rakursas i&rai&kingiausias, 
ten, kur save matydavo lyg scen" i& %lmo. Tos nakties ka-
barojimasis lietvamzd'iu Jurgai buvo gra'us kaip %lmas 
„Mergina su drakono tatuiruote“. Ji net ) nos) 'iedel) 
buvo )siv!rusi.

Bet nenor!jo to pasakoti Sa&kai, tikrai ne.
Kartais b(davo li(dna, kad negali nuo jo pab!gti. Vis-

k" mesti, kur nors i&va'iuoti, nepaskambinti. Lyg jie abu, 
Aleksandras ir Kristina, b(t$ priaug# jai prie galvos. Men-
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taliniai Siamo dvyniai, jei juos atskirtum, tekt$ i&sipjauti 
ir dal) smegen$. 

––––   3   ––––

Jau kelet" met$ Kristina konsultavo priva*iai. Jos kabi-
netas buvo labai tvarkingas (klaikus euroremontas, pasak 
Jurgos), visada &variai i&plautomis grindimis, jame stov!jo 
du mink&ti, aptraukti rusvu ra&tuotu audiniu (baisiu, pa-
sak Jurgos) foteliai, &alia stov!jo rudos faneros „Ikea“ sta-
liukas ir d!'ut! su vienkartin!mis nosinait!mis, i& kurios 
vien" i&traukus pasirodo kitos kra&telis. Kartais servet!l!s 
sulimpa ir tada galima i&traukti visas, kaip 'arnas i& kokios 
viduram'iais kankinamos raganos pilvo. 

Jurga man!, kad niekada nevaik&*iot$ pas psichotera-
peut", kuris demonstratyviai laukia a&ar$. Kristina nepa-
sakojo, ar da'nai jos klientai rauda ) servet!les, nes grie'tai 
pais! profesin!s etikos. 

– Tuomet pastatyk ir &iuk&liad!'#, ar tie 'mon!s pri-
verk# tur!s jas suvalgyti?, – taip pasakiusi Jurga nu&oko 
nuo palang!s, i&traukusi i& d!'ut!s nosinait# j" apspjov! ir 
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u'gesino cigaret#.,– Kriste, kur mest?,– tuomet papur&k! 
paaugli&ku „CK one“ tualetiniu vandeniu, kur) ne&iojo-
si didel!je med'iagin!je rankin!je,,– nesmird!s, nesijau-
dink.

I& ger$ nor$ liko tik profesionalo etika. Apie vaikyst!s 
ko&marus jos kalb!davosi retai, o kai kalb!davosi, tai labai 
i& tolo, u'uominomis. 

Kristinos automobilis buvo servise, tod!l Jurga j" par-
ve'! namo ir trumpam sutiko pasivaik&*ioti su &unimi.

Kristina rankin!je susirado tvarkingai sulankstyt" pir-
kini$ mai&el), kur) pasities! prie& atsis!sdama &alia. Prie-
&ais pievoje linksmai b!gin!jo jos labradoras vardu Vilkas.

– .i(r!k, kaip Vilkas liuoksi, jau su ka'kokiu ma'u 
&uneliu... Gerai, Kriste, va'iuoju, neturiu laiko, darb$ mi-
lijonas, susiskambinsim.

Jurga )sispyr! ) batus ir atrakino automobil) i& tolo, dar 
buvo lik# kokie dvide&imt 'ingsni$. 

– Nusivalyk u'pakal), aplip#s dulk!mis,, – negarsiai 
&(ktel!jo Kristina ir &vilptel!jo &uniui. „Ot, estet!... reik 
dar u'va'iuot ) parduotuv# nosini$“,, – dingtel!jo jai. 
Tada dar pagalvojo, k" apie tai pasakyt$ Jurga, ir nusi&yp-
sojo pati sau.

Tokia paprasta buvo diena. 
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––––   4   ––––

O Jurga melavo, netur!jo ji &iandien jokio darbo. Va-
'iavo ) priva*i" klinik", gro'io ir kosmetologijos centr". 
Automobil) pastat! kreivai, u'imdama dvi vietas, ener-
gingai atlapojo duris, net nestabtel!jusi prie registrator!s 
stalelio u'bild!jo laiptais ir apsidairiusi, lyg vog*ia, )smu-
ko ) kabinet" su u'ra&u „Plastikos chirurgas“. /!jusi i&kart 
u'rakino duris, o Vaidotas, jaunas, talentingas, vis$ dam$ 
svajon!, gyvenimo b(do 'urnal$ 'vaig'd!, pusiau susmu-
k#s nepatogiai s!d!jo ant ap'i(ros lovel!s. Iki pus!s nuo-
gas ultragarso diskeliu brauk! sau palei pilv" ir atid'iai 
stebeilijosi ) monitori$. Kitoje rankoje laik! viskio butel), 
atrod! visi&kai girtas. Jurga i&ties! rank", ta*iau butelis vi-
kriai atsid(r! u' Vaidoto nugaros. 

– Pabu*iuok, princese, tada gal ir gausi gurk&nel)...
– Vaidai, a& *ia ne gurk&noti at!jau. Paskambin#s sa-

kei, kad atsitiko ka'kas baisaus, tau skubiai reikia mano 
pagalbos...,– Jurga neatrod! )pykusi, kvailai kikeno. „Nie-
ko *ia baisaus, jei &iek tiek ir pab(siu gelb!toja, gra'us jis 
kaip ne'inau kas su tuo tobulu ultragarso 'ele i&tepliotu 
pilvu“,,– galvojo tada.
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Vaidotas prisitrauk! j" prie sav#s ir !m! bu*iuoti. „Ne 
toks jis ir girtas“, – &m!stel!jo mintis. Alkoholio kvapas 
sumi&#s su brangiais vyri&kais kvepalais, tikrai ne pigu*iu 
„CK one“, &iltas tvirtas vyri&kas k(nas, toks standus, net 
kietas, stipriau prisispaudus net skauda. „Visai kitokios 
gimin!s padaras,,– Jurga dar vis band! mintis )vardyti 'o-
d'iais.,– Koks *ia %lmas? Juk ka'koks *ia %lmas...“

Tada jie per pus# sur(k! cigaret#, prie& tai sterilia pl!-
vele kruop&*iai u'klijav# gaisro signalizacij". 

– Manei, kad kokiai poniai pyzdoj palikau skalpel)?,– 
krizeno, stov!jo nuogas, tik su „Hugo Boss“ kojin!mis, 
eleganti&kais pusba*iais ir vudialeni!kais akiniais storais 
juodais r!meliais. Jis jau buvo susiver'#s rank", ) ven" 
)sistat#s kateter) ir dabar beliko tik prisijungti la&elin#.,– 
Turiu atsigauti, ir joki$ juod$ paaki$, kurie tau taip patin-
ka... Gal nori, kad padeklamuo*iau eil!ra&t)?

– Vaidai, o susitvarkyti nereikia? Tav#s nei&mes i& dar-
bo? 

Baltas sterilus kabinetas, plastikinio veido be odos ma-
ketas, ant sienos kaban*ios i&samios schemos, kurioj vietoj 
po papais reikia ki&ti silikon"... .od'iu, be viso &ito ant 
'em!s i&m!tyti drabu'iai, alkoholio butelis ir ka'kokios 
ampul!s Jurgai atrod! gaivali&kai ir puikiai. 
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– Noriu miegamojo, kuris b(t$ )rengtas kaip ligonin!s 
palata...,– tar! garsiai ir pagalvojo: „K" a& *ia &neku? Jis 
pagalvos, kad maivausi ir m!ginu pasirodyti originali.“

– Nesir(pink, pupa, geriau s!d!k *ia, s!d!k sau ir tiek...
Jurga s!d!jo ant stalo u'vertusi galv", pamir&usi, kad 

tik )pus!jo rengtis. Siauri seni d'insai, pig(s sportba*iai ir 
nuogos kr(tys. 

– Gra'iai atrodai...,– Vaidotas perbrauk! ranka per lie-
s" Jurgos nugar", paliet! pilv".,– Ar tavo 'ydas nepra&o, 
kad pagimdytum jam vaik"?

– Su Aleksandru mes draugai, nuo vaikyst!s.
– Mes irgi draugai. 
– Taip. 
– Su visais draugais miegi?
– Atstok.
– Su ta dama, b(sima mano paciente, miegi?
– Kristina? Nebus ji tavo pacient!, ji psichiatr! ir psi-

choterapeut!, supranti, ji i&siveikusi.
– I&sikru&usi?
– I&siveikusi. Bet i&sikru&imo gal kiek ir tr(ksta...
Jurga ant nuogo k(no u'sivilko nertin), o trikota'in# 

palaidinuk# ir liemen!l# sugr(do ) rankin#.
– Eisiu. 
– Neik, pupa. Tuoj sula&!s ir parve&iu tave namo.
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– Tu girtas, be to, a& su ma&ina.
– A& jau blaivus, be to, jau*iu, kad tuoj nor!siu dar.
– I&gert?
– Ne, tav#s.
– O a& gal ne.
– Tu ne ne. Tokios moterys kaip tu nesako vyrui ne. 

Tau patinka truput) pasikru&ti. Nem!gini sav#s parduoti, 
tod!l ir taupyti nereikia, gali sau leisti patirti malonum". 
Nei makia'o, nei dirbtini$ nag$ ar pap$... Jurga, tu stebu-
klas, esu gyvas tik tod!l, kad sutikau tave. Ai&ku, tau tai ne 
) gera, ta*iau bent jau malonu. Juk malonu? O kaip ten su 
tuo verslininku?

– Baik, Vaidai. U'si*iaupk. Nustok. Mes su Sa&ka tik 
draugai, supratai?

– Bet tu su juo kru&ies.
– Baik.
– Kru&ies kru&ies... Papasakok. Labai seksualu, papasa-

kok kur ir kaip. Noriu i&girst.
– Vaidai, tu*tuojau nustok arba a& va'iuoju namo. 
– Tada bent jau pasakyk, kad miegojai su juo.
– Tada nebekalb!si apie tai never? Pri'adi?
– Vadinasi, tikrai kru&aisi... Och tu i&tvirk!l!, bet man 

tai patinka... dabar jau tikrai tur!si papasakot...


