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––––   1   ––––

Tėvas kartą pasakė, kad nuotraukos yra priemonė ti-
krovę atskirti nuo sapnų. 

Kelių kvadratinių metrų vonios kambarėlis buvo pa-
verstas laikina fotolaboratorija, kurioje jie lindėjo dviese 
ir stebėjo, kaip vonelėje ant fotografijų popieriaus ryškėjo 
vaizdai. Gal dėl lemputės skleidžiamos raudonos šviesos 
keistumo, o gal, kad fotografuota buvo seniai, ji nuotrau-
kose savęs neatpažino ir liko tuo patenkinta. Būtent tada 
pirmą kartą jai dingtelėjo, kad nuotraukos yra priemonė 
valdyti sapnus. 

Ji manė, kad gyvenimas yra sapnas. Jei moki valdyti sa-
pnus, nieko bloga nenutinka. Jurga ėmėsi sapnų, o kasdie-
nė buitis ne jos reikalas, tegu ja rūpinasi kiti. Geriausiai 
senelis.

Taip viskas ir atsitiko. Senelis pasirūpino lavonu. O 
Jurga valdė sapnus fotoaparatu ir photoshopu už pinigus. 
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Su svetimom nuotraukom sekėsi gerai, tik su savais sa-

pnais buvo sunkiau. Jie virsdavo keistais pasakojimais, tar-

si filmais, rodomais per INDI kino festivalius. O vienas 

vaikystės košmaras tapo amžina rakštimi likimo piršte. 

Todėl Jurgos likimas normaliai neveikė, kažkas jame buvo 

rimtai sušikta.

––––   2   ––––

Jurga gyveno Vilniuje. Kasdien susitikdavo su savo vai-

kystės drauge, fotografuodavo žmones blizgiems žurna-

lams ir reklamoms, kasdien bėgdavo vis tą patį ratą miške, 

lyg pasaulis tebūtų mažas kaip triušio narvas, lyg neturėtų 

fantazijos kaip tas triušis, lyg atsisakytų matyti, kad narvo 

durys jau seniai atidarytos.

Ji, Aleksandras ir Kristina kartu žaidė dar tame, aname 

pasaulyje.

Nespalvotame, be reklamų, be kramtomosios gumos. 

Pasaulyje, kur garsiai negalėjai kalbėti apie daugelį daly-

kų. Jie trise netyčia užmušė žmogų. O gal jis jau buvo mi-

ręs, ar beveik miręs. Kvailoka, kebli buvo ta istorija. 
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Vieną dieną Jurga pasakos, kad kaltės jausmas kankino 
gerokai mažiau, nei Kristinos spaudimas saugoti paslaptį, 
ypač nuo žmogaus, kurį įsimylėjo. 

Palangoje, kur viskas ir nutiko, Jurga leisdavo savo vai-
kystės vasaras, o kartais rudenius ir dalį žiemų. Jos tėvai 
buvo menininkai, kuriems neatrodė, kad vaikui būtina 
reguliariai lankyti mokyklą, todėl ją nuolat palikdavo Pa-
langoje pas senelius. Čia ji susidraugavo su kaimynų vai-
kais – Kristina ir Aleksandru. Ypač artima jai tapo trejais 
metais vyresnė Kristina. Kai Jurga įstojo į Vilniaus dailės 
akademiją, Kristina jau buvo medicinos studijų trečiakur-
sė. Ji baigė psichiatriją, o po to dar keletą metų pastudija-
vusi psichoterapiją Humanistinės psichologijos institute 
Birštone sėkmingai užsiėmė privačia praktika ir psicholo-
gijos srities mokymais.

Kitas bendražygis ir viso to siaubo, kuris nutiko parke, 
liudininkas, Aleksandras, Saška, taip pat neliko Palango-
je. Jie nesimatė daugiau kaip 10 metų. Visiems draugams 
ir giminėms buvo staigmena, kai Saškos tėvai prisipažino 
esą žydai ir emigravo į Izraelį. Tėvai pasiliko, o Aleksan-
dras sugrįžo į Lietuvą, kadangi čia gyveno jo vaikystės 
draugai ir būtent su Lietuva jis siejo gausybę ateities pla-
nų. Parama iš Izraelio jam suteikė daugiau laisvės, tačiau 
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ir labiau įpareigojo. Kai Jurga vieno glamūrinio verslo žur-
nalo užsakymu važiavo fotografuoti straipsnio herojaus – 
meno mecenato, verslininko, politiko – gerokai nustebo 
išvydusi iš raudonmedžio krėslo pakylantį kostiumuotą 
vyriškį plikai skusta galva ir stilingais metaliniais akinių 
rėmeliais. „Saška, tavo povyza man primena, kokie jau 
esame seni... net negalėjau įsivaizduoti, kad važiuoju fo-
tografuoti tavęs...“ – Jurga visai neatrodė sena. Jei nebūtų 
tokia aukšta, būtų galima sakyti, kad ši trisdešimt kelerių 
metų moteris panaši į berniūkštį. Secesiškas, tarsi kreivais 
veidrodžiais ar plačiakampiu objektyvu nuo žemiausio 
įmanomo taško ištemptas siluetas jai visada pridėdavo ta-
riamo stilingumo – net ir tada, kai ji apsirengdavo bet ką, 
atrodydavo, kad tai kažkaip keistai, atsainiai stilinga. Tą 
rytą, kai Jurga po dešimties metų vėl sutiko Aleksandrą, 
ji vilkėjo siaurais juodais džinsais, pilkais trimis dydžiais 
per dideliais „Max Mara“ marškiniais, pirktais atsitik-
tinai, per naktinį išpardavimą kviestinei VIP publikai 
prekybos centre „Europa“, ir buvo apsiavusi sportiniais 
inkariukais. Medžiaginė beformė rankinė, fototechni-
kos prikimšta kuprinė (ne itin didelė) ir beveik siekian-
tys pečius platinos spalvos plaukai. „Ar tu apdujusi nuo 
peroksido?“ – erzindavo ją Kristina, pavydėjo baisiausiai, 
nes buvo vidutinio ūgio, per dideliais papais ir norėdama 
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atrodyti stilinga turėdavo įdėti daug pastangų. Bet ji sten-
gėsi, ir atrodė stilingai, net sportuodavo daugiau už Jurgą, 
dėl visa ko. Ir gerai, kad ji nematė, kaip Saška ruošia Jurgai 
kavą, kaip kalba iš anksto surepetuotomis frazėmis: „Taip 
ir maniau, kad nustebsi mane pamačiusi, o aš tavo darbus 
spaudoje stebiu jau seniai... Beje, valio, Jurga, mes visi ma-
nėme, kad tau reikės atsikratyti tos savo charakterio sa-
vybės gyventi pusiau sapnuojant, tačiau tu tai puikiausiai 
išnaudoji mene...“ – „Na, bet tu ir grybas, Saška...“ Užtat 
Jurga neturėjo surepetuotų sakinių. „Negaliu patikėti, 
kad tapai žydu... ir aš noriu!“ – flirtavo kuo atviriausiai, 
arba provokavo, o grimuotoja, mėginanti papudruoti nuo 
kolegės akių nenuleidžiantį Sašką, šiurpo nuo Jurgos ne-
korektiškumo.

Pirmiausia juodu susitikinėjo kaip draugai. Smaginosi 
kažkokiu kitokiu buvimu dviese ir vakarieniavo praban-
giuose restoranuose, kol viskas galiausiai neišvengiamai 
privedė prie sekso. Aleksandro visuomeninio gyvenimo 
pasiekimai, išorinių aplinkybių kontroliavimas jam su-
teikė pasitikėjimo savimi ir vyriško patrauklumo. Jurga 
negalvojo, kodėl ėmė geisti Saškos, ir tuo labiau negalvo-
jo apie viso to pasekmes. O jos buvo natūralios, neišven-
giamos, kaip po vasaros ateinantis ruduo. Susitikinėti su 
vaikystės draugu iš principo yra incestiška, o kai dar esi 
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kartu kai ką nužudęs... Praeities prisiminimai pažadino 
pastarąjį dešimtmetį snaudusius demonus. Pokalbiai apie 
tai juodu surišo į tvirtą santykių mazgą, kuriame tūnoda-
ma Jurga jautėsi saugi. Tačiau leisti, kad šeimos pagrindu 
taptų kaltės jausmas ir prisiminimai apie kadaise kartu 
išgyventus traumuojančius įvykius, būtų buvę nejurgiška. 
Net ir prisijaukinus vieną ar kitą žmogų jos neapleisdavo 
melancholiškas vienatvės jausmas. Tuomet ji dar nerašė 
autobiografinio romano, o tik dienoraštį, kuriame kaip 
mozaiką savais žodžiais dėliojo kažkur girdėtas ar perskai-
tytas banalias tiesas. Ten nebuvo žodžio „aš“, dėl visa ko, 
nebuvo nieko asmeniško.

Vienas gimei, vienas ir mirsi. Ir ši kažkur šalia esanti 
neišvengiamybė netrukdo gyventi, o atvirkščiai  – padeda, 
primindama, kad visi šio pasaulio turtai, pasiekimai, ryšiai 
tėra laikinos vėjo nupučiamos dulkės.

Senoji žemės dvasia, padėk man savo gyvenime pakeis-
ti tai, ką galiu pakeisti, duok man stiprybės priimti tai, ko 
pakeisti negaliu, bet svarbiausia, suteik galią atskirti vieną 
nuo kito.

„Mėginu gyventi autentiškai. Nepasukti lengvesniu 
keliu...“ – pasiaiškino Jurga Saškai, o jos žodžiai nuskam-
bėjo nenatūraliai, kaip abstraktūs Paulo Coelho svaičioji-
mai, tinkami nebent feisbuke rinkti laikus, o ne skirtis su 
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tikrais, iš kūno ir kraujo padarytais draugais ir mylimai-
siais. 

Saška prašė, po to reikalavo, kad santykiai išliktų to-
kie, kokie buvo, arba (geriau) juodu susituoktų. Tačiau 
laikas bėgo ir jų bendravimas įgijo naują formą, paaugliš-
ku šaipymosi tonu persmelktą draugystę su televizoriaus 
spoksojimu ir smulkia buitine tarpusavio pagalba (mirus 
seneliui buityje Jurgai pagalbos reikėdavo NUOLAT).

– Ne, nu, paaiškink, – žvengė Saška, – kodėl tu, būda-
ma nebe mergiotė, o solidi moteris, blyn, fotomenininkė, 
kabarojiesi apledėjusiu lietvamzdžiu, užuot paskambinu-
si ir pranešusi, kad pametei raktus?

Kaip ji galėjo paaiškinti... Gal jai patiko nuotykiai? 
Net ne patys nuotykiai, o tai, kaip ji matydavo save iš 

šono. Rodos, išsliuogdavo iš savo kūno, pakibdavo ore už 
keleto metrų būtent ten, kur rakursas išraiškingiausias, 
ten, kur save matydavo lyg sceną iš filmo. Tos nakties ka-
barojimasis lietvamzdžiu Jurgai buvo gražus kaip filmas 
„Mergina su drakono tatuiruote“. Ji net į nosį žiedelį 
buvo įsivėrusi.

Bet nenorėjo to pasakoti Saškai, tikrai ne.
Kartais būdavo liūdna, kad negali nuo jo pabėgti. Vis-

ką mesti, kur nors išvažiuoti, nepaskambinti. Lyg jie abu, 
Aleksandras ir Kristina, būtų priaugę jai prie galvos. Men-
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taliniai Siamo dvyniai, jei juos atskirtum, tektų išsipjauti 

ir dalį smegenų. 

––––   3   ––––

Jau keletą metų Kristina konsultavo privačiai. Jos kabi-

netas buvo labai tvarkingas (klaikus euroremontas, pasak 

Jurgos), visada švariai išplautomis grindimis, jame stovėjo 

du minkšti, aptraukti rusvu raštuotu audiniu (baisiu, pa-

sak Jurgos) foteliai, šalia stovėjo rudos faneros „Ikea“ sta-

liukas ir dėžutė su vienkartinėmis nosinaitėmis, iš kurios 

vieną ištraukus pasirodo kitos kraštelis. Kartais servetėlės 

sulimpa ir tada galima ištraukti visas, kaip žarnas iš kokios 

viduramžiais kankinamos raganos pilvo. 

Jurga manė, kad niekada nevaikščiotų pas psichotera-

peutą, kuris demonstratyviai laukia ašarų. Kristina nepa-

sakojo, ar dažnai jos klientai rauda į servetėles, nes griežtai 

paisė profesinės etikos. 

– Tuomet pastatyk ir šiukšliadėžę, ar tie žmonės pri-

verkę turės jas suvalgyti?  – taip pasakiusi Jurga nušoko 

nuo palangės, ištraukusi iš dėžutės nosinaitę ją apspjovė ir 
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užgesino cigaretę. – Kriste, kur mest? – tuomet papurškė 

paauglišku „CK one“ tualetiniu vandeniu, kurį nešiojo-

si didelėje medžiaginėje rankinėje, – nesmirdės, nesijau-

dink.

Iš gerų norų liko tik profesionalo etika. Apie vaikystės 

košmarus jos kalbėdavosi retai, o kai kalbėdavosi, tai labai 

iš tolo, užuominomis. 

Kristinos automobilis buvo servise, todėl Jurga ją par-

vežė namo ir trumpam sutiko pasivaikščioti su šunimi.

Kristina rankinėje susirado tvarkingai sulankstytą pir-

kinių maišelį, kurį pasitiesė prieš atsisėsdama šalia. Prie-

šais pievoje linksmai bėginėjo jos labradoras vardu Vilkas.

– Žiūrėk, kaip Vilkas liuoksi, jau su kažkokiu mažu 

šuneliu... Gerai, Kriste, važiuoju, neturiu laiko, darbų mi-

lijonas, susiskambinsim.

Jurga įsispyrė į batus ir atrakino automobilį iš tolo, dar 

buvo likę kokie dvidešimt žingsnių. 

– Nusivalyk užpakalį, aplipęs dulkėmis,  – negarsiai 

šūktelėjo Kristina ir švilptelėjo šuniui. „Ot, estetė... reik 

dar užvažiuot į parduotuvę nosinių“,  – dingtelėjo jai. 

Tada dar pagalvojo, ką apie tai pasakytų Jurga, ir nusišyp-

sojo pati sau.

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

O Jurga melavo, neturėjo ji šiandien jokio darbo. Va-

žiavo į privačią kliniką, grožio ir kosmetologijos centrą. 

Automobilį pastatė kreivai, užimdama dvi vietas, ener-

gingai atlapojo duris, net nestabtelėjusi prie registratorės 

stalelio užbildėjo laiptais ir apsidairiusi, lyg vogčia, įsmu-

ko į kabinetą su užrašu „Plastikos chirurgas“. Įėjusi iškart 

užrakino duris, o Vaidotas, jaunas, talentingas, visų damų 

svajonė, gyvenimo būdo žurnalų žvaigždė, pusiau susmu-

kęs nepatogiai sėdėjo ant apžiūros lovelės. Iki pusės nuo-

gas ultragarso diskeliu braukė sau palei pilvą ir atidžiai 

stebeilijosi į monitorių. Kitoje rankoje laikė viskio butelį, 

atrodė visiškai girtas. Jurga ištiesė ranką, tačiau butelis vi-

kriai atsidūrė už Vaidoto nugaros. 

– Pabučiuok, princese, tada gal ir gausi gurkšnelį...

– Vaidai, aš čia ne gurkšnoti atėjau. Paskambinęs sa-

kei, kad atsitiko kažkas baisaus, tau skubiai reikia mano 

pagalbos... – Jurga neatrodė įpykusi, kvailai kikeno. „Nie-

ko čia baisaus, jei šiek tiek ir pabūsiu gelbėtoja, gražus jis 

kaip nežinau kas su tuo tobulu ultragarso žele ištepliotu 

pilvu“, – galvojo tada.
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Vaidotas prisitraukė ją prie savęs ir ėmė bučiuoti. „Ne 

toks jis ir girtas“  – šmėstelėjo mintis. Alkoholio kvapas 

sumišęs su brangiais vyriškais kvepalais, tikrai ne pigučiu 

„CK one“, šiltas tvirtas vyriškas kūnas, toks standus, net 

kietas, stipriau prisispaudus net skauda. „Visai kitokios 

giminės padaras, – Jurga dar vis bandė mintis įvardyti žo-

džiais. – Koks čia filmas? Juk kažkoks čia filmas...“

Tada jie per pusę surūkė cigaretę, prieš tai sterilia plė-

vele kruopščiai užklijavę gaisro signalizaciją. 

– Manei, kad kokiai poniai pyzdoj palikau skalpelį? – 

krizeno, stovėjo nuogas, tik su „Hugo Boss“ kojinėmis, 

elegantiškais pusbačiais ir vudialeniškais akiniais storais 

juodais rėmeliais. Jis jau buvo susiveržęs ranką, į veną 

įsistatęs kateterį ir dabar beliko tik prisijungti lašelinę. – 

Turiu atsigauti, ir jokių juodų paakių, kurie tau taip patin-

ka... Gal nori, kad padeklamuočiau eilėraštį?

– Vaidai, o susitvarkyti nereikia? Tavęs neišmes iš dar-

bo? 

Baltas sterilus kabinetas, plastikinio veido be odos ma-

ketas, ant sienos kabančios išsamios schemos, kurioj vietoj 

po papais reikia kišti silikoną... Žodžiu, be viso šito ant 

žemės išmėtyti drabužiai, alkoholio butelis ir kažkokios 

ampulės Jurgai atrodė gaivališkai ir puikiai. 
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– Noriu miegamojo, kuris būtų įrengtas kaip ligoninės 
palata... – tarė garsiai ir pagalvojo: „Ką aš čia šneku? Jis 
pagalvos, kad maivausi ir mėginu pasirodyti originali.“

– Nesirūpink, pupa, geriau sėdėk čia, sėdėk sau ir tiek...
Jurga sėdėjo ant stalo užvertusi galvą, pamiršusi, kad 

tik įpusėjo rengtis. Siauri seni džinsai, pigūs sportbačiai ir 
nuogos krūtys. 

– Gražiai atrodai... – Vaidotas perbraukė ranka per lie-
są Jurgos nugarą, palietė pilvą. – Ar tavo žydas neprašo, 
kad pagimdytum jam vaiką?

– Su Aleksandru mes draugai, nuo vaikystės.
– Mes irgi draugai. 
– Taip. 
– Su visais draugais miegi?
– Atstok.
– Su ta dama, būsima mano paciente, miegi?
– Kristina? Nebus ji tavo pacientė, ji psichiatrė ir psi-

choterapeutė, supranti, ji išsiveikusi.
– Išsikrušusi?
– Išsiveikusi. Bet išsikrušimo gal kiek ir trūksta...
Jurga ant nuogo kūno užsivilko nertinį, o trikotažinę 

palaidinukę ir liemenėlę sugrūdo į rankinę.
– Eisiu. 
– Neik, pupa. Tuoj sulašės ir parvešiu tave namo.
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– Tu girtas, be to, aš su mašina.
– Aš jau blaivus, be to, jaučiu, kad tuoj norėsiu dar.
– Išgert?
– Ne, tavęs.
– O aš gal ne.
– Tu ne ne. Tokios moterys kaip tu nesako vyrui ne. 

Tau patinka truputį pasikrušti. Nemėgini savęs parduoti, 
todėl ir taupyti nereikia, gali sau leisti patirti malonumą. 
Nei makiažo, nei dirbtinių nagų ar papų... Jurga, tu stebu-
klas, esu gyvas tik todėl, kad sutikau tave. Aišku, tau tai ne 
į gera, tačiau bent jau malonu. Juk malonu? O kaip ten su 
tuo verslininku?

– Baik, Vaidai. Užsičiaupk. Nustok. Mes su Saška tik 
draugai, supratai?

– Bet tu su juo krušies.
– Baik.
– Krušies krušies... Papasakok. Labai seksualu, papasa-

kok kur ir kaip. Noriu išgirst.
– Vaidai, tučtuojau nustok arba aš važiuoju namo. 
– Tada bent jau pasakyk, kad miegojai su juo.
– Tada nebekalbėsi apie tai never? Prižadi?
– Vadinasi, tikrai krušaisi... Och tu ištvirkėlė, bet man 

tai patinka... dabar jau tikrai turėsi papasakot...
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