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– Negali b"ti! – i#gird$s advokato %od%ius nust!rau, 
mano smegenys atsisak! priimti toki& informacij&. Jo 
i#sakytos naujienos atrod! sveiku protu nesuvokiamos. 
Skamb!jo kaip did%iausias absurdas, kok' kada buvau 
gird!j$s! 

Atgav$s am& pa#okau nuo kietos apibrizgusios k!d!s 
ir stipriai tvojau delnais per to pasip"tusio akiniuo(io 
stal&. Nedaug tr"ko, kad b"(iau sulau%$s, bet man ne-
r"p!jo. Tai, k& jis pasak!, patvirtino mano sp!jimus, nors 
giliai #irdyje visgi nenor!jau tik!ti. 

– )is dokumentas 'rodo mano %od%ius, – ramiai, visai 
nekreipdamas d!mesio ' mano atvir& 'nir#', d!st! jis. L!-
tai pasitais! akinius ir pra%iojo burn&, piln& papilk!jusi* 
dant*. – )tai... – jis i#ties! man popiergal'. 

Laik! savo liesais pir#tais su did%iuliais i#si#ovusiais 
krumpliais. Tikriausiai man!, kad imsiu ir skaitysiu. 
Kvailys!

– )lam#tas! – pagriebiau t& ra#liav& ir sugniau%iau 
kum#tyje, paversdamas lap& beverte #iuk#le. 

Advokato veidas kiek 'sitemp!, l"pos pavirto siaura 
linija, o tanki* rauk#li* %em!lapis akivaizd%iai patams!jo. 

– A# turiu ne vien& kopij&, – parei#k! pakeldamas 
ma%as i#sigandusias akis. 

Mano akys tikriausiai buvo krauju pasruvusios, nes jis 
greitai nudelb! %vilgsn' ir lyg klusnus mokinukas susid!-
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jo rankas ant stalo, pademonstruodamas kruop#(iai pri-
%i"r!tus nagus. Nor!jau griebti j' u% pilko #varko atlap* 
ir pakelti nuo tos tyliai girg%dan(ios k!d!s, kurioje jis 
ne%ymiai s"pavosi naikindamas paskutinius mano kan-
tryb!s la#us.

– Tur!k t* kopij* nors ir po vis& Kaun& suslapst$s!
– Gojau, nurimk, – prabilo mano jaunesnysis brolis. 

Iki tol tyliai s!d!j$s #alia ir kramt$s m!tin$ gum&, kurios 
kvapas erzino mane net labiau nei faktas, kad savo bran-
g* laik& #vais(iau #iame pel!siais pridvisusiame kabinete. 
Velni* pri!d$s studentas! Jis tikriausiai nesuvokia, kas k& 
tik 'vyko! Kai pasitikau j' autobus* stotyje, atskub!jo su 
nudrengta kuprine ir pla(ia #ypsena. Jam tuo pa(iu ne-
atsakiau – mano nuotaika buvo prasta nuo pat ankstaus 
ryto.

Ir apskritai, jis kaltas, kad apie #i& nes&mon$ su%inojau 
tik dabar. Po t!vo mirties jis pusme(iui i#sibeld! studi-
juoti ' )veicarij& ir niekaip negal!jo gr'%ti anks(iau, kad 
b"t* perskaitytas t!vo testamentas. Po galais, per tiek lai-
ko visk& seniausiai b"(iau i#sprend$s!

– U%sikim#k! – u%rikau pasisuk$s ' jo pus$. 
Jis %i"r!jo ' mane #iek tiek '%"liomis pilkomis aki-

mis. Tik tos akys mus ir siejo. O skyr! dvylika met* ir 
skirtingi charakteriai: jis visada buvo l!tap!dis, niekada 
nepagaudavo jam metamo kamuolio ir mieliau leisdavo 
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laik& savo kambaryje skaitydamas. +stoj$s studijuoti avi-
acijos in%inerij& jis dar labiau paskendo knygose, br!%i-
niuose ir ne%inia kokiuose projektuose, kurie vienijo to-
kius nevyk!lius kaip jis. Jis net su merginomis bendrauti 
nemok!jo, bent jau a# taip maniau, nes niekada nesu ma-
t$s jo su kokia nors %avia, ar nelabai, panele. Beje, reikia 
pripa%inti, mes nebuvome artimi ir j' matydavau tikrai 
retai, tod!l mano hipotez! i# ties* tebuvo niekuo nepa-
gr'stas sp!liojimas. Vis d!lto...

A# prad!jau versl& b"damas septyniolikos. ,inoma, 
t!vui padedant. Bet visos id!jos buvo mano, ir a# s!-
kmingai jas 'gyvendinau. Dabar man priklaus! kelios re-
klamos agent"ros, u%sakym* daug!jo, o prie# por& met* 
pagaliau i#plauk!m ' tarptautin$ rink&. A# u%dirbau pi-
nigus, o mano brolis kol kas tik s!kmingai #vaist! t!vo 
palikim&. 

– Persp!ju! – atsigr$%iau ' vis dar ta pa(ia poza s!dint' 
ir net krustel!ti bijant' advokat&. – A# dabar pat u%gin-
(ysiu t& popiergal' ir gal!si juo nors ir u%pakal' valytis!

– Gojau, tu per%engei rib&, – taip pat ramiai kaip ir 
advokatas pratar! Andrius, vis dar kramtydamas t& pra-
keikt& gum&. Nor!jau i#pl!#ti j& broliui i# dant* ir u%kli-
juoti jam burn&. Kad neai#kint* man apie ribas. Mano 
ribos i#sitryn! jau prie# kur' laik&, ir a# dabar nesakysiu, 
kas viso to kaltininkas. Ar kaltinink!.
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– O tau viskas atrodo gerai?! Tau #eimos namai nieko 
nerei#kia? Tu augai ne ten? Tau visai nesvarbu, kad tavo 
nukvak$s t!tu#is paliko nam& ka%kokiai paleistuvei? Tai 
m!s" namai! M"s* vaikyst!s namai! – r!kiau jam ' veid&, 
rankomis 'sikib$s ' jo k!d!s atlo#&. Nuleid$s galv& brolis 
tyl!jo. Pats suvokiau, kad elgiuosi kaip nevaldomas ir be 
gailes(io hormon* draskomas paauglys. Vos tik su%inojau 
#i& priblo#kian(i& naujien&, manyje tarsi sprogo bomba ir 
i#drabst! visur aplinkui visas blogiausias savybes. Bet tai 
dar ne pabaiga, nes a# visko taip nepaliksiu!

– ,inoma, kad rei#kia, – po pauz!s vis dar taip pat 
ramiai, bet kartu ir pa#aipiai prabilo Andrius. Net nuste-
bau, kad jis moka taip kalb!ti. – Bet namas gri"vantis ir, 
jei man$s neapgauna atmintis, o ji man$s niekada neap-
gauna, tu, mielas broli, ten nesilankei jau daugel' met*. 

Niekam nebuvo paslaptis, kad su t!vu bendrauti man 
nesisek!. Gal tod!l, kad buvome labai skirtingi, o gal to-
d!l, kad labai pana#"s – abu impulsyv"s kaip degtukai 
ir greiti pasinaudoti visais 'manomais %odiniais ginklais. 
Nesutardavom VISAIS klausimais. 

Kol mama buvo gyva, viskas !josi ne taip blogai. Ji 
uoliai puosel!jo tradicijas, tur!jome matytis bent por& 
kart* per savait$. T!vas nepraleisdavo progos priekai#-
tauti man d!l to, kad niekur nestudijuoju. I# prad%i* ma-
niau, kad man to nereikia, paskui, verslui 'sisukus, pra-

d!jau mokytis neakivaizd%iai. Bet t!vui nieko apie tai 
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nesakiau. Nenor!jau pamatyti jo link(iojan(io galva ir 
sakan(io – seniai reik!jo. ,inojau, kad jo priekai#tai tuo 
neb"t* pasibaig$. Jis man bemat imt* ai#kinti, kad turiu 
vesti, keisti gyvenimo b"d&, nusipirkti nam&, #un', o tada 
dar par"pinti jam an"k*.

Juoda kat! per m"s* bendr& gyvenim& prab!go paau-
glyst!je. Kai u%klupau j' su sekretore. + gerbiamo Kauno 
miesto teis!jo kabinet& u%!jau nepasibeld$s, buvau vi-
si#kai tikras, kad rasiu j' palinkus' prie popieri*, ka%k& 
atid%iai skaitant', spar(iai krutinant' i#saus!jusias l"pas, 
'sigilinus' ' koki& ypa( svarbi& byl&.

Bet vos prav!r$s duris i#vydau j' ant popieriais nu-
kloto darbo stalo parsivertus' t& trumpus sijonus kasdien 
segin(i& raudonplauk$. Nuostab& keit! pasibjaur!jimas, 
pasibjaur!jim& pakeit! pyktis. To visa griaunan(io pyk-
(io nenumal#ino nei jo pra#ymai niekam neprasitarti, nei 
grasinimai. Vos gr'%$s namo visk& i#klojau mamai. 

Keista, #ioje situacijoje a# ma%iausiai galvojau apie j&. 
Galvojau apie save, galvojau, koks esu '%eistas, i#duotas, 
nelaimingas, nes praradau taip ilgai garbint& autoritet&, 
kuriuo bes&lygi#kai tik!jau, ' kur' lygiavausi ir kur' my-
l!jau taip smarkiai, kad po to 'vykio !miau nek$sti visa 
savo esybe. 

Tik po keleri* met* suvokiau, kad ' tyk* e%er& 'me-
(iau sunk* akmen', kurio sukelti purslai ilgai nedingo 
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nuo vandens pavir#iaus. Mama, iki tol buvusi linksma, 
spinduliuojanti laime, pavirto savo pa(ios #m!kla. Tas pa-
sikeitimas ne'vyko akimirksniu. I# l!to, pama%u ji grimz-
do ' li"desio li"n&. -m! kaltinti save. A# savo pykt' ir 
nuoskaudas i#r!kdavau, lengvai 'siveldavau ' audringus 
gin(us, o ji reagavo visai prie#ingai. Ji tyliai grau%! save, 
nuolankiai u%sikrov! na#t& ant savo pe(i*. Toki& sunki&, 
kad negal!jo pane#ti. 

Nemanau, kad v!%ys jos k"n& palau%! atsitiktinai. 
Manau, kad viskas buvo susij$. Ir a# buvau d!l to kaltas. 
A# visk& sugrioviau. Bet pirmiausia tai padar! mano t!-
vas. ,mogus, kur' iki tol laikiau idealu. 

Metams b!gant mano pyktis nebl!so, rod!s, tik augo. 
T!vui mirus viskas tur!jo nuslopti, ta(iau galvoje vis su-
kosi jos paveikslas. Atrod!, jog dabar radau ' k& nukreipti 
savo pykt' nebijodamas, kad v!l padarysiu k& nors blogo 
savo #eimos nariui. Ji buvo svetima ir man ner"p!jo. Kar-
tojau sau ilgai ir nuobod%iai, kad ji man visi#kai ner"pi, 
kad ji – niekas. NIEKAS! Viena i# daugelio mano t!vo 
meilu%i*. Ir a# pasistengsiu, kad ji prakeikt* t& dien&, kai 
su juo susipa%ino.

– Ji pasigail!s, – i#ko#iau pro suk&stus dantis ir trenk$s 
durimis i#b!gau. 

Staiga tame ank#tame kabinete man prad!jo tr"kti 
oro. Prisiminimai kaip er#k!tro%!s spygliai susmigo ' ne-

u%gijusias %aizdas.
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Neatsigr$%damas nul!kiau prie automobilio ir gero-

kai per greitai nur"kau Kauno gatv!mis. Man ner"p!jo, 

kaip Andrius gr'# ' Vilni*, kas j' nuve# iki stoties. Man 

buvo nusispjaut ' visk&. Sunkiai tramdomas pyktis u%-

liejo mano mintis, gal!jau galvoti tik apie j&. Aprimau 

tik perva%iav$s did%i&j& dal' miesto. Stabtel!j$s prie kie-

kvieno raudonai degan(io #viesoforo jau(iau, kaip mano 

kv!pavimas rimsta, o vair& rankomis gniau%iu nebe taip 

stipriai. Art!damas prie savo vaikyst!s nam* pagaliau su-

pratau, kad v!l pradedu blaiviai m&styti. Ta(iau nebuvo 

n! u%uominos apie susitaikym& su paskutine t!vo valia.

Tai buvo raudon* plyt* namas. Erdvus, pastatytas ne 

itin seniai, ta(iau per paskutinius metus, kai t!vas gyveno 

vienas (o gal ir ne), jis tapo gerokai apleistas. Ir ro%i*, 

kurias taip m!go ir puosel!jo mama, buvo lik$ tik keli 

nedideli kr"mai.

Priva%iav$s prie gyvatvor!je paskendusios tvoros ste-

beilijau ' pilk#va migla aptrauktus langus, aptrup!jus' 

kamin& ir girg%dan(i& v!jarod$, kuri sukaliojosi ' visas 

puses, seniai nebeatlikdama savo tikrosios paskirties. + 

kiem& vedantys vartai buvo visi#kai supuv$, vos laik!si 
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ant sen* sur"dijusi* vyri*, o j* spalva primin! lietaus 
pritvinkusius, beveik juodus debesis. 

Prav!rus automobilio dureles mano veid& paglost! 
saldus v!lyvos gegu%!s v!jas, lengvai it laum! #okantis 
tarp paskutinius %iedus brandinan(i* #ak*. Atrod!, kad 
tik (ia, toli nuo miesto, gal!davai u%uosti tuos tikruosius 
kvapus – pirm*j* g!li* %iedus, gal!davai i#girsti t& pa-
slapting& dang* remian(i* pu#* #lames'. Tarsi kok' mur-
mes' pasakos, kuri& vos vos girdi, nes jau keliauji klampiu 
taku ' gilaus miego karalyst$.

Nesilankiau (ia nuo to laiko, kai mir! mama. Vadinasi, 
jau kelet& met*. Viskas pasikeit!, bet kartu liko taip skau-
d%iai artima ir sava. Susiki#$s rankas ' d%ins* ki#enes, tarsi 
nor!damas save apsaugoti, apsiginti nuo nematom* demo-
n*, '%engiau ' nedideliais akmenimis gr'st& kiem&. Ka%kur 
toli sukukavo gegut!. Klausiausi u%simerk$s, band%iau pri-
siminti, kada paskutin' kart& gird!jau jos linksm& bals&. 

Kr"ptel!jau i#gird$s ka%k& bark#telint. Atmerk$s akis 
pasukau galv& ' to garso pus$. Pama(iau j&. Kl"p!jo prie 
jau sp!jusi* su%aliuoti ro%i* kr"m*, suki#usi rankas ' 
#vie%iai i#purent& %em$. Jos juodi plaukai buvo susegti, 
ta(iau kelios nenaud!l!s sruogos, i#sivadavusios i# nelais-
v!s, krito ant bly#kios veido odos, vinguriavo palei aus', 
#velniai glost! nuog& kakl&. Ant skruost* gul! ilgos juo-
dos blakstienos, raudonos l"pos buvo pravertos. Drabu%is 

su petne#!l!mis, kur' ji vilk!jo, nesl!p! pilnos kr"tin! s, 
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raustel!jusios nuo negailestingos pavasario saul!s ir taip 
traukian(ios mano %vilgsn', kad atrod! .zi#kai sunku 
nukreipti akis kur nors kitur. Buvau mat$s j& gal tris 
kartus. Ir kiekvien& kart& nustebdavau d!l jos poveikio 
man. Tarsi kokia burtinink!, o gal ragana, ji sugeb!davo 
i#mu#ti mane i# v!%i* net nieko nesakydama. Net ne%i"-
r!dama ' mane. Tiesiog b"dama netoliese. Mintys apie j& 
mano galvoje plito it koks maras, kaip siautulinga audra, 
%adinanti tokius jausmus, apie kuriuos n! ne'tariau. 

Neken(iau jos. Niekinau ir nor!jau 'skaudinti. 
Bijojau jos.
J& steb!damas jau(iau, kaip #irdis prad!jo skaud%iai 

dau%ytis kr"tin!je, tarsi nor!t* prapl!#ti mar#kinius ir i#-
#okti lauk. Mano nagai susmigo ' deln* od& – sugniau-
%iau kum#(ius ki#en!se. Dreb!jau visu k"nu – nuo 'tam-
pos, nuo j!gos, nuo jos galios man. 

Neleidau sau pagalvoti apie tai, kas b"t*, jei b"(iau 
susipa%in$s su ja kitomis aplinkyb!mis. Nebuvo ir nega-
l!jo b"ti joki* „jei“. Ji buvo viena i# mano t!vo guolio 
#ildytoj*. Paskutin!. Prakeikta barakuda, privertusi nu-
kvakus' senuk& palikti jai #eimos namus. )eimos, kurios 
seniai nebebuvo. )eimos, kuri visada kybojo ant bedu-
gn!s kra#to. Bet man tai buvo principo reikalas. Meilu%! 
sugriov! m"s* #eim&, meilu%! kalta d!l mamos ligos ir 

skausmingos mirties. )i merg#! pasigail!s, kad prasid!jo 

su mano t!vu. Ji labai labai gail!sis.
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Nuo Alfredo mirties buvo pra!j$s pusmetis. Nors jo 
ir nebebuvo, gyvenimas tek!jo sena vaga. Pirmosiomis 
dienomis tai mane stebindavo. Kai tavo pasaul' i#judina 
%em!s dreb!jimas, b"ni 'sitikin$s, kad visi aplinkui tai 
pajuto, ta(iau netrukus suvoki, jog visi kaip ir anks(iau 
skuba su savo reikalais, turi sav* r"pes(i*, plan*. Kad 
niekam nesvarbu. 

R"pintis sodo augalais prad!jau netrukus po to, kai 
su juo susipa%inau. Sodas buvo labai apleistas, tarp pikt-
%oli* vos gal!jai '%i"r!ti tikruosius augal* karalyst!s #ei-
mininkus. Bet mano entuziazmas ir vos ne maniaki#kas 
u%sispyrimas prik!l! kadaise tobula vadint& kiemo puo#-
men& ir pavert! v!l verta d!mesio. 

Po laidotuvi* ilgai nedr'sau (ia u%sukti. Bet pavasa-
riui ritantis ' pabaig& supratau, kad turiu pasir"pinti le-
piais augalais. )is sodas buvo nuostabus. Nors ir apleistas, 
bet toks gyvas ir pra#antis pagalbos, kad nugal!jau savo 
dvejones ir atva%iavau. Prad!jau darbus anksti ryte, o da-
bar, saulei pama%u besiritant link horizonto, daugiau nei 
pus! %aliuojan(i* gro%ybi* vis dar lauk! mano d!mesio. 
Kuriuo tro#kau pasidalyti.

Sruogos kuteno veid&, paband%iau nubraukti jas %e-
m!tomis rankomis. Nepavyko. Tada pama(iau j'. Gerai, 
kad kl"p!jau, nes mano k"nas kone nutirpo. Pristigo 
kvapo, o pir#tus giliau suleidau ' %em$ tarsi ie#kodama 

atramos. 
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Stov!jo u%stodamas saul$. Auk#tas, lieknas, su ilgais, 
ant kaktos krentan(iais ir %emiau apykakl!s susirai(iusiais 
juodais plaukais. I#rai#kingi antakiai buvo suraukti, o pil-
kos akys deg! nuo%miu prie#i#kumu. Ne%inau, kiek laiko 
jis mane steb!jo. Tuo labiau ne%inojau, kod!l jis man$s 
taip stipriai neken(ia.

Kai pirm& kart& pama(iau Goj*, netekau %ado. Tikrai. 
Jis neabejotinai buvo gra%us, ta(iau atrod! at#iaurus ir 
grubus – kartu ir gund!, ir baugino. Nepaisant to, ti-
k!jausi, kad jis bus toks pat malonus ir s&mojingas kaip 
Alfredas ir Andrius. Klydau. 

– Jautiesi #eimininke? – paklaus! vos krutindamas l"-
pas. Tyliai, ta(iau a# i#girdau.

– Nesuprantu, – neri#liai sumurm!jau. Giliai 'kv!-
piau ir ruo#iausi atsistoti.

Jis keliais dideliais %ingsniais pri!jo akmenimis gr'stu 
siauru takeliu prie man$s ir netrukus jau %i"r!jau ' jo 
#varius tamsiai rudus verstos odos batus. Sukaupiau pa-
skutines j!gas ir atsistojau. Jam atsid"rus taip arti, u%uo-
d%iau jo kvepalus, bet ne tai siunt! drebul' mano k"nu. 
Jo buvimas #alia tarsi atviras laidas grasinosi nutrenkti vos 
tik prisilietus.

– K& tik su%inojau naujienas, – pa#aipiai kalb!jo jis. – 
Tikriausiai nesitv!rei savam kailyje laukdama, kada vis-
kas 'siteis!s.
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– Apie k& tu kalbi? – tyliai paklausiau, vis dar ne-
dr'sdama pakelti aki*. Jo balti mar#kiniai buvo suki#ti 
' d%insus, o liemuo apjuostas pla(iu rudu dir%u, kurio 
sagtis gaud! paskutinius vakar!jan(ios saul!s spindulius.

– Tas apsimestinis nekaltumas tau tinka. Tikriausiai tai 
tavo prek!s %enklas, bruo%as, kuris parklupdo visus nai-
vumo nestokojan(ius senius. Buvai visk& kruop#(iai su-
planavusi, ar ne? Planas i#ties puikus, o rezultatai – stul-
binantys… Tikriausiai labai savimi did%iuojiesi.

– A#... – papur(iau galv&. Visi#kai nesupratau, apie k& 
jis kalba. Ar jo buvimas greta mane taip veikia, ar jis kal-
ba kokia nors svetima kalba?

– Manai, kad savo k"nu gali gauti visk&? – jis su!m! 
ranka mano pet' ir nestipriai papurt!. Sudreb!jau pama-
niusi, kad pastums mane arba suduos. Kojos tapo tarsi 
#vinin!s, rankos taip pat. I#sigandau, kad netur!siu j!g* 
prie#intis. Bet panikai dar nesp!jus u%valdyti k"no, jis 
staigiai atitrauk! rank& ir %eng! %ingsn' atgal.

– Jis paliko tau #iuos namus. Negi nesid%iaugi? – pa-
klaus!. 

Jo balsas #iek tiek dreb!jo. Ir tai, ir jo %od%iai privert! 
mane pa%velgti jam ' akis. Pilk& bedugn$, sklidin& pa-
#aipos ir paniekos. Jei %vilgsniu b"t* galima sutrai#kyti 
%mog*, Gojus tikrai gal!t* tai padaryti be menkiausi* 
pastang*. Ir jo #irdis tikriausiai n! nevirptel!t*. Vis d!lto 
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tik!jausi, kad klystu. Negi Alfredas gal!jo u%auginti tok' 
pabais&?

– Nesuprantu, apie k& tu kalbi, – pakartojau. 
Tikrai nesupratau. Atrod!, kad jis kalba apie ka%k&, 

kas su manimi visai nesusij$.
– Apsimeti, – jo veide pasirod! #ypsena, ta(iau ji la-

biau primin! priverstin$ grimas&. Toki&, kuri ver(ia pa-
sijusti labai nejaukiai. – Tu puiki aktor!, Olivija. Tikrai 
pasig!r!tinai puiki, – #altos akys klaid%iojo mano vei-
du, tarsi ko ie#kodamos. K& jis i# tikr*j* band! '%velgti, 
niekada taip ir nesu%inojau. Gal!jo matyti tik %em!mis 
i#purvint& mano veid& su greitai d%i"stan(iais prakaito 
la#eliais. Kol mes kalb!jom!s, saul! pasisl!p! u% netoliese 
%aliuojan(io mi#ko, ir man jau dar!si v!su.

Kur' laik& tyl!jau, bandydama suvokti jo i#sakytas 
naujienas. Su Alfredu niekada apie tai nekalb!jome, ir 
a# tikrai n! vienos vienintel!s ma%yt!s minties netur!-
jau, kad jis mirdamas man gal!t* k& nors palikti. Jis labai 
man pad!jo, kai maniau, kad jau nieko #viesaus mano 
gyvenime nebus. Kai buvau visi#kai pal"%usi. I#sigandusi 
ir ne%inanti, kaip gal!(iau apsiginti.

A# vertinau ir branginau jo draugyst$, ilgus pokal-
bius, kartu praleist& laik&, ta(iau niekada nedariau nie-
ko siekdama naudos. Tod!l #ie u%gaul"s Gojaus %od%iai 
mane %eid!. Primin! mano pirm&j' vyr&, sugr&%ino 


