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P I R M A S  S K Y R I U S

Gunda

– Negaliu patik!ti, kad rytoj jau kiti metai," – atsi-
duso Liepa, ta#iau jos veide nebuvo n! $enklo li%desio. 
Ji tiesiog &vyt!jo atid$iai ap$i%rin!dama save dideliame 
vonios veidrodyje. Ma#iau j' pro praviras duris"– ir kaip 
nuolat spurd!dama, &ok#iodama ji sugeb!davo taip dai-
liai pasida$yti? 

– Turi pasiruo&usi koki( nors pasi$ad!jim( ar b%ti-
n( )gyvendinti plan(?"– &%ktel!jau i& savo miegamojo, 
kuriame jau buvau prad!jusi rengtis. Tur!jom paskub!-
ti, nes vakar!lis jau buvo prasid!j*s, o mums dar reik!-
jo nusigauti ) &oki( studij'. Laimei, jau nebesnigo, nes 
klausytis Liepos kalb( apie nub!gus) blakstien( tu&' 
ar i&siliejusius l%p( kont%rus netur!jau jokio noro. Jos 
r%pestis savo i&vaizda kartais erzindavo. Ta#iau tik jos 
d!ka i&mokau vis( gudri( nepriekai&tingo makia$o sub-
tilybi(.
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– +inoma!" – d$iugiai suspigo ji." – Tiesiog jau#iu, 
kad jau laikas. Noriu jo. U$teks i& tolo steb!ti.

– K' sumanei?" – pasidom!jau. Nors labiau ne i& 
smalsumo, o i& mandagumo. Istorija apie j' ir Evelinos 
brol) buvo tapusi tarsi lop&ine prie& mieg'"– tr%ko veiks-
mo ir realyb!s, kad b%t( )domu. A& apie „gars(j), legen-
domis apipint'“ heroj( buvau tik gird!jusi. Akyse jo n! 
karto nema#iau ir visai to netro&kau, nes tai, kaip !jo i& 
proto Liepa, gal!jo reik&ti tik viena"– jis tikras piktasis 
burtininkas, i&siurbiantis sveik' prot' i& bet kurios gy-
vos b%tyb!s, nesusijusios su juo kraujo ry&iais. 

– Imsiuosi visko. Pirmiausia subtili(, o jei nepad!s, ir 
tiesiogini( u$uomin(,"– i&ki&usi galv' pro vonios duris 
ji tai su&nab$d!jo tarsi paslapt)."– Jis toks kar&tas... Su-
pranti? Jis... tobulas!"– su&nyp&t! tarsi burta$od).

– Tik nepersistenk,"– sumurm!jau $velgdama ) savo 
atvaizd' spintos veidrodyje.

,okiai padar! savo. K%nas tikrai pasikeit!, oda tapo 
stangresn!, i&ry&k!jo privalumai, o tr%kumai sumenko. 
Negana to, atradau hob), kuris privert! mane nes!d!ti 
namuose ant sofos. ,oki( pamokose jau sp!jau susipa$in-
ti su keliais )domiais vyrais. Juk pirminis planas ir buvo 
b%tent toks" – sutikti sau skirt'j), kadangi taip ir nesu-
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laukiau, kol atjos ant balto ar juodo $irgo ir patrimituos 
man po langais Mendelsono mar&'. Vis d!lto kol kas n! 
vienas i& j( nesudrebino mano pasaulio. Tik susiradau 
nuostabi( draug(. Evelina, Daniel!, Barbora, Elena, j( 
antrosios pus!s ir kiti draugai, su kuriais jau teko praleis-
ti ne vien' linksm' vakar', buvo neeiliniai $mon!s.

– Tu jo nematei. Jis toks..."– pa$adino mane Liepa i& 
apm'stym(. 

– Ir nenoriu pamatyti,"– nukirtau, nes nusibodo apie 
J-, kaip ten jis... Nepamenu. Man tikrai nusibodo apie 
T. PON. TOBUL.J- klausytis.

– Jis tur!t( dalyvauti vakar!lyje. Evelina $ad!jo pa-
daryti visk', kad jis ateit(!

– Na, tuomet tai tavo galimyb!.
– Ir a& j' tikrai i&naudosiu. Viskas bus kitaip nei dar-

be," – d$iaug!si Liepa." – +inai, $mon!s per vakar!lius 
atsipalaiduoja... Ir gali nutikti )vairiausi( dalyk(..." – 
murk! dar kart' atid$iai da$ydama l%pas. Kartais steb!-
davausi, kad ji, tokia gra$i, tokia pamaiva ir tiek daug 
d!mesio skirianti savo i&vaizdai, dirba banke. Kad ir 
viena i& pad!j!j(. I& pirmo $vilgsnio tikrai nepasakytum, 
jog turi ekonomist!s i&silavinim' ir laisvai kalba trimis 
kalbomis. 
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– O jei nepavyks, tai visada galiu tau perleisti Do-
vyd'," – nusijuokiau, prisiminusi, kaip vakar nustebo 
mano praktikant! kurjeriui )teikus did$iul* puok&t* g!-
li(. Tuo metu buvau i&!jusi ) laboratorij' ir nekukli' do-
van' pri!m! Agn!. +inojau, kad Dovydas klaus, ar ga-
vau. Ir tik!sis, kad nors &iek tiek jausiuosi d!kinga. Bet 
k' a& gal!jau padaryti... Puok&t! man patiko, ta#iau jis... 
nelabai. Kod!l juodu su Liepa negal!jo )si$i%r!ti vienas 
kito? Jis atrod! ir realesnis, ir dar dirbo tame pa#iame 
SEB banko auk&te.

– Nori mane sunervinti?" – suspigo draug!." – Jis 
TAVE iki aus( )simyl!j*s! Be to, Dovydas visi&kai ne 
mano skonio. 

– Nenoriu. Atleisk. Bet jis ir ne mano skonio,"– pri-
kandau l%p'. 

– Na ir nelaim!lis!"– nusijuok! Liepa.
– Ne$inau, kaip jam pasakyti, kad man ne)domu..."– 

nesuvald$iau atod%sio.
– Tiesiog imk ir pasakyk,"– pakraip! galva draug!."– 

I&tark tuos kelis $od$ius! Kas #ia tokio sunkaus?
– Ne$inau..."– suabejojau."– Gal jis tiesiog draugi&-

kas? +inai, su visomis,"– &yptel!jau.
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– Ir tu, ir a&, ir Evelina su Daniele, netgi Laurynas 
su Viliumi"– visi $ino, kad jis tave nusi$i%r!j*s. Tik tu j) 
visaip baidai nuo sav*s,"– nusikvatojo Liepa.

– Bet nejaugi )teigsiu sau, kad jis man patinka?
– A& nor!#iau, kad mane kas nors taip mergint(..."– 

svajingai tar! ji.
– Kas nors..."– prunk&tel!jau."– Tik jau nereikia.
– Na, taip, vienas konkretus asmuo,"– i&leido ji tyl( 

atod%s)."– Kaip manai, kuo jis vilk!s?
– Ne$inau, Liepa. Ne)sivaizduoju, kaip jis atrodo.
– Palauk, parodysiu jo nuotrauk'..."– pa!musi nuo 

spintel!s telefon' ji !m! ka$k' jame braukyti.
– Tiek to, netrukus juk pamatysiu gyvai,"– numojau 

ranka."– Ir leisk tau priminti, kad mes skubam.
– Gerai, gerai,"– sutiko ir nuskub!jo ) virtuv*. Gird!-

jau, kaip leid$ia vanden) ir tar&kina indus, paskui garsiai 
nubilda ) savo kambar) ir po sekund!s gr)$ta ) voni'. Ji 
tiesiog nenustygo vietoje. Nors kartu gyvenome jau il-
giau nei pusmet), mane vis dar stebino jos linksmumas 
ir d$iaugsmingas po$i%ris ) visk'. Kaip gyvas sidabras, o 
gal grei#iau kaip teniso kamuoliukas ji nuolat jud!davo, 
b!giodavo ir niekada neb%davo blogos nuotaikos. Ne-
pa$inojau kito tokio pozityvaus $mogaus.
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A& pati !miau abejoti, ar tik nepasiduoti pagundai 
ir nelikti namie. Lauke klaikus &altis, vakar!lyje tikrai 
bus daug $moni(... Yra sakan#i(, kad naujametin! nak-
tis ypatinga, stebuklinga, galinti i&pildyti slap#iausias 
svajones, ta#iau a& &) vakar' netur!jau jokios didel!s 
svajon!s ar plano, prie&ingai nei Liepa. Leidausi ne&ama 
srov!s, kuri labai viliojo susirangyti po &ilta antklode, 
apsimesti, kad ne$inau, kokia &iandien diena.

Veidrodis niekada nebuvo mano draugas. Veikiau 
visas mano paslaptis $inantis prie&as, m!gstantis kr!sti 
piktus pok&tus. Nebuvau tokia liekna kaip Liepa, bet 
negal!tum man*s pavadinti ir stambia. Mano k%nas tie-
siog buvo kitaip sud!tas. I&rai&kingas sm!lio laikrodis, 
kaip kart' pakomentavo Evelina, su kuria susipa$inau 
&oki( pamokose. Prie& metus darbe radau lankstinuk' 
apie vakarais vykstan#ias &oki( pamokas suaugusiesiems 
ir susidom!jau. Nor!josi kokios nors pramogos, ko nors 
ne)prasto ir smagaus. Neju#ia su Evelina taip susidrau-
gavome, kad susitikdavome ne tik per pamokas, bet ir 
prie kavos puodelio ar taur!s vyno. Su ja sutariau net 
geriau nei su Liepa, kuri kartais primindavo kaprizing' 
vaik', nuolat norint) to saldainio, kurio tur!ti negali.
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Atsis!dau ant lovos ir !miau mautis juodas neperre-
gimas p!dkelnes, kurios mano, nors ir ne pa#ias smul-
kiausias, ta#iau nuo reguliari( &oki( stangrias kojas 
aptemp! kaip antra oda. +vilgtel!jusi ) &io vakaro kos-
tium' prikandau l%p'. Jau !miau abejoti, ar noriu ten 
eiti taip apsirengusi. Bet tai buvo Nauj(j( met( sutiki-
mas, kauki( balius, a& ruo&iausi &v*sti su savo geriausiais 
draugais...

– Kaip manai, gal man reik!t( nusida$yti plaukus?"– 
v!l tarpdury pasirod! Liepa."– Gal jam patinka &viesia-
plauk!s? Gal!#iau nusida$yti tokia spalva, kaip tavo... 

– Liepa, ar nemanai, kad per$engi ribas? Gal jis to 
nevertas? Tu juk jo gerai nepa$)sti, dirbi pas j) tik por' 
m!nesi(! Gal jis baisiai seil!jasi bu#iuodamasis arba 
yra u$kiet!j*s poligamijos &alininkas? Gal savait* laiko 
vaik&to su tomis pa#iomis kojin!mis ar kas vakar' i&-
maukia po d!$* alaus?

– Evelina pasakojo...
– Evelina gali daug k' pasakoti, jis juk jos brolis!"– 

pavar#iau akis.
– Gerai, baigiam tas kalbas. Sugadinsi man nuotai-

k' ir tur!si ) vakar!l) eiti viena!"– atr!$! ji ir sukry$iavo 
rankas ties kr%tine.
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- mane priekai&tingai suklaps!jo ilgos kaip smilgos, 
juodos kaip nuod!m! blakstienos. Liepa buvo balerina. 
,) vakar'. Kai an' dien' ji ry$tingu veidu i&!jo i& parduo-
tuv!s matavimosi kabinos, pamaniau, kad juokauja. Bet 
nieko pana&aus. Band$iau klausti, gal tai kokia nors ne-
i&sipild$iusi vaikyst!s svajon!, bet Liepa tik svajingai pa-
$velg! ir atsakyti nesiteik!. Jos lieknas k%nas buvo vienin-
telis pana&umas su tikrosiomis balerinomis. Net mano 
rekomenduotose &oki( pamokose ji nesugeb!davo i&b%ti 
n! de&imties minu#i( nieko nepast%musi ar neu$mynusi 
bent keliems $mon!ms ant koj(. Sukosi kaip vijurkas vi-
sai nejausdama ritmo. Bet nes!kmi( ne!m! ) galv'.

– A& tiesiog patariu b%ti atsargesnei.
– Na, ir kas i& to atsargumo?"– atr!$! akivaizd$iai su-

irzusi. 
– Nieko,"– sumurm!jau nekreipdama d!mesio ) jos 

balse girdim' nervinim'si. Liepa kartais b%davo kapri-
zinga. Kartais aik&tinga. Kartais labai labai i&lepinta. Bet 
mes kartu gyvename nuo tada, kai nusprend$iau, kad 
man reikia susirasti nuominink* tu&#iam kambariui, ku-
riame anks#iau gyveno mo#iut!. Liepa pasirod! pirmoji. 
Draugi&kai su ja paplep!jusi nusprend$iau, kad ji man 
patinka. Per &) pusmet) n! karto nepasigail!jau, kad i&-
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nuomojau tu&#i' kambar), kurio man taip ir nepavyko 
paversti savu. Jis visada liks mo#iut!s. Arba kieno nors 
kito. Ne mano.

– Tik jau nesupyk, gerai?" – i&tipeno ji i& vonios. 
Bly&kiai rausvas triko buvo idealiai aptemp*s liekn' 
merginos k%n', klubus deng! permatomas sijon!lis. 
Balerinos bateliai prakti&kais sumetimais buvo pakeisti 
baltais auk&takulniais.

– Nepykstu. Juk $inau, kaip jis tau patinka. Palaikau 
tave,"– pak!liau akis. A& savo ruo$tu buvau k' tik )lindu-
si ) juodos odos moters-kat!s kostium', kurio vir&utin!s 
dalies atvirumas man prad!jo kelti rimt( abejoni(. Ap-
temptas kelius siekiantis sijonas buvo ma$iausia blogy-
b!"– jis i&ry&kino mano klubus, bet korsetas gal!jo b%ti 
ir kuklesnis, arba kaip tik nekuklus med$iagos kiekiu. 

– Oho, atrodai nuostabiai!"– su&uko draug!, kai u$-
sid!jau juodo aksomo kauk* su nedidel!mis kat!s ausy-
t!mis.

Kauk!s vakar!li( kostium( parduotuv!je, kurioje 
u$ nepadorias sumas nusipirkome &iuos pasilinksmi-
nimo drabu$ius, o juos, tik!tina, apsivilkome pirm' ir 
paskutin) kart' gyvenime, man nepatiko. Taigi panau-
dojau mamos dovan', kuri' ji prie& ger' de&imtmet) 
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man parve$! i& Pary$iaus. Mink&tut!s med$iagos, juoda 
kaip tamsiausia naktis, intriguojanti gelsvais blizgu#iais 
puo&tu ra&tu, kvepianti nuotykiu.

– Jei ne$ino#iau, kad #ia tu, tai nieku gyvu neatpa-
$in#iau!"– prid%r! ap$i%r!dama mane i& vis( pusi(. Pa-
liet! peruko plaukus. Ilgi iki juosmens jie $ai$aravo vi-
sais raudonumo atspalviais."– Net pavydu,"– nusijuok! 
ji."– Baltai,"– tu#tuojau prid%r!.

– O, nemanai..."– band$iau pasitaisyti korset' taip, 
kad jaus#iausi nors kiek jaukiau. Ta#iau jis taip tampriai 
apgul! mano liemen), kad nepajud!jo auk&#iau n! per 
milimetr'. K' gi. Geriau tegu man*s tikrai niekas neat-
pa$)sta. O artimiausi draugai... Kaip nors i&tversiu.

– Tu tikra moteris-kat!! Ir nuo tavo kr%tin!s joks 
vyras negal!s atitraukti aki(..." – patvirtindama visus 
mano nuog'stavimus nusijuok! Liepa ir i&liuoks!jo i& 
kambario. 

Paband$iau kr%tin* prisidengti delnais.
Viliok!s vaidmuo man buvo svetimas. Nors atsi$vel-

giant ) vard', kur) dav! t!vai, lyg ir tur!#iau tokia b%ti. 
Prisiminiau nesen' pokalb) su Evelina. T'kart u$vir! ti-
kra kova tarp man*s ir jos. Ir ne d!l ko kito, o d!l vyr(. 
Ji tiesiog nepakent! minties, kad esu vieni&a. Negana to, 



VIENOS  NAKT IES  NUOTYKIS

15

jos manymu, nerodau jokios iniciatyvos &i' situacij' pa-
keisti. Dovydas d!jo visas pastangas kviesdamas mane ) 
pasimatymus, si(sdavo ro$es ir saldainius man ) darb', 
ta#iau a& niekaip negal!jau liautis i&sisukin!ti. Man jis 
tiesiog nepatiko. Evelina nenor!jo apie tai net gird!ti ir 
steng!si i&kvosti, kod!l atsisakau, juk nieko nenutiks, jei 
nueisiu. Gal ir ne, ta#iau baiminausi jam suteikti tu&#i( 
vil#i(. Tai atrod! nes'$ininga. Be to, netik!jau, kad jis 
gali mane nustebinti. ,okius kartu lank!me jau gana il-
gai, kad supras#iau, jog jis man*s visi&kai netraukia.

Ta#iau kartais vis d!lto apnikdavo mintys, kad lau-
kiu to, ko negali b%ti, ir esu pernelyg atsargi. Pavieni( 
vienos nakties nuotyki( tur!jau, bet seniai. Gal Evelina 
teisi d!l vieno dalyko"– per seniai. Ta#iau &) vakar' pra-
leisiu draug( kompanijoje, tod!l vienos nakties nuoty-
kio galimyb* i& karto atme#iau. Nebent ei#iau &v*sti kur 
nors kitur...

– Paskub!k, taksi jau kieme!"– i&girdau &aukiant Lie-
p'. Dar kart' nu$velgiau save veidrodyje"– naujametin! 
naktis ir veid' dengianti kauk! suteik! dr'sos. Privert! 
&ird) smarkiau suplakti. Galb!t...

– Gal,"– giliai )kv!piau. Ir i&kv!piau."– Gal Evelina 
ir teisi.
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U$sime#iau tamsiai pilk' paltuk' ir netrukus jau 
bild!jome laiptais $emyn. Gretimame bute gyvenantis 
Aloyzas i&ki&o nos) pa$i%r!ti, koks #ia triuk&mas, bet 
sp!jome jam tik pamoti. Jis patenkintas sukikeno. My-
l!jau senuk' kaip &eimos nar). Jis buvo mano mo#iut!s 
draugas. Po jos mirties nesilioviau bendrauti su juo. T!-
vai ir toliau kviesdavo j) per kiekvienas didesnes &ven-
tes" – jis puikiai sutar! su t!#iu, kartu $i%r!davo krep-
&inio rungtynes, laidydavo sarkasti&kus juokelius apie 
politik' ir neu$versdavo &achmat( lentos. Aloyzas len-
gvai aplo&davo mano t!t), kuris sielodamasis d!l pralai-
m!jim( net susipirko kelet' knyg(, apra&an#i( genialias 
strategijas. Deja, rezultat( jos dar nedav!.

Lauke spaud! beveik dvide&imties laipsni( &altukas. 
Pasid$iaugiau, kad a&, prie&ingai nei Liepa, apsiaviau 
ilgaaulius. ,ie spontani&kai per i&pardavim' nusipirkti 
batai tiko prie mano kat!s kostiumo, bet prie nieko dau-
giau. Tokios pat akimirkos u$gaidos vedama vakar pa-
sirinkau kat!s kostium'. Kartais saldus spontani&kumo 
skonis nugal!davo visk' apskai#iuojant) ir pamatuojan-
t) prot'. Gerai tik, kad ne per da$nai.

– Kaip &alta," – Liepa pakartojo gal de&imt' kart' 
per tas dvi minutes, kurias u$trukome nub!gti iki m%s( 
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laukian#io taksi automobilio. Atrod!, kad balerina ir 
moteris-kat! evakuojasi i& u$nuodytos miesto zonos. - 
pat) triuk&mingiausi' vakar!l), kokiame kada nors esu 
dalyvavusi.

,oki( studijos duris, i& kurios pl%stel!jo trankios 
muzikos ir garsi( kalb( banga, atidar! gauruot' gorilos 
kostium' vilkintis vyras. Net lo&tel!jau nustebinta tokio 
&urmulio. Kai Evelina u$simin! apie sumanym' surengti 
naujametin) vakar!l) tiesiog #ia, did$iul!je &oki( sal!je, 
nemaniau, kad tai gera mintis. Ta#iau dabar, besi$val-
gydama ) mini' besijuokian#i(, spalvingai apsirengusi( 
$moni(, supratau, kad #ia siau#ia ne tik garsi muzika, 
bet ir pa&!lusiai gera nuotaika. Ji plito tarsi u$kratas. 
Irdamasi per $moni( mini' neju#ia !miau linguoti ) 
muzikos ritm'. Minia tiesiog alsavo kar&#iu, tod!l ne-
noromis tur!jau nusivilkti palt', kuris per tokius &al#ius 
tiko tik tuomet, kai lauke nereik!davo praleisti daugiau 
nei keli( minu#i(. Persimetusi j) per rank', $valgiausi 
Evelinos.

– Noriu tavo kraujo!"– netik!tai suriko pro &al) ei-
nantis vampyras ir jau reng!si suleisti savo dirbtinius 
dantis ) mano apnuogint' kakl'. I& balso pa$inau, kad 
tai K*stas, ateinantis ) linijinius &okius kartu su savo 
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drauge Inga, kuri, kaip tuoj pasteb!jau, pasitiko j) vilk!-
dama $vilgan#iais kristalais $!rint) snieguol!s kostium'. 
Nesuvald$iau &ypsenos.

– Ei, dar leisk pasilinksminti,"– subariau,"– vakaro 
pabaigoje gal!si i&siurbti vis' krauj'.

– Prisiminsiu," – pamosikavo jis pir&tu. Veikiausiai 
man*s nepa$ino. Sukikenau ir mirktel!jau jam, bet bal-
taveidis vampyras tikriausiai nepasteb!jo. Jei ne kauk!, 
tikriausiai niekada neb%#iau taip vilk!dama !jusi ) vie-
&um'. Tai, jog man*s atpa$inti beveik ne)manoma, teik! 
&iokio tokio smagumo.

– ,tai ten matau Evelin'," – su&nab$d!jau Liepai 
) aus), bet ji tikriausiai nei&girdo. ,iaip ar taip, leidosi 
tempiama u$ rankos per vis' sal* iki g!rimais nukrauto 
stalo, prie kurio stov!jo Merlin Monro"– trumpa p%sta 
suknel!, balt( garbanot( plauk( perukas ir ry&kiai rau-
donos l%pos. Nepamir&tas net apgam!lis ant skruosto. 
Mat!si, kad naujasis jos )vaizdis nepaprastai patiko Lau-
rynui, nes jam sunkiai sek!si atpl!&ti nuo $monos akis. 
Ji akivaizd$iai linksminosi maivydamasi ir si(sdama 
jam &imtus aistring( oro bu#ini(. 

– Nesitik!jau, kad #ia bus tiek $moni(," – smalsiai 
dair!si Liepa vis mesdama nuo peties $vilgan#ius plau-
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kus. Ma#iau, kad nervinasi. Laimei, tuoj ji atsidurs 
mano draug( rate ir nejaukumas kaipmat i&garuos. Ten, 
kur Evelina, niekas niekada nesijau#ia blogai.

– O, &tai ir j%s! Miau!"– apkabino mane ir pak&tel!jo 
) kauk!s nepridengt' skruosto dal)."– Atrodai pritren-
kiamai! Jei vakar neb%tum nupasakojusi, kaip atrodo 
kostiumas, tikrai neb%#iau pa$inusi.

– Turb%t darbe praktikant! ) kav' ko nors prid!jo,"– 
sumurm!jau palinkusi ) j', nes garsi muzika go$! bal-
sus."– Pati stebiuosi, kas man u$!jo, kad i&sirinkau toki' 
aprang'.

– Tegul verda tau toki' kav' nors ir kasdien! Man 
patinka, kad nesislepi po vienuol!s drabu$iais! Tu tikra 
gra$uol!!" – emocingai kalb!jo ji." – Nesl!pk to," – su-
&nib$d!jo.

– Tikrai, Gunda, neb%#iau pa$in*s, net jei b%tum 
&alia atsis!dusi," – &yptel!jo Laurynas, trumpam savo 
$vilgsn) nukreip*s ) mane. I& u$ &io auk&to juodaplaukio 
tuoj pasirod! visuomet besi&ypsantis Dovydo veidas, 
ky&antis i& supermeno kostiumo. Holivudin! &ypsena 
neabejotinai buvo skirta man, bet man*s visai ned$iu-
gino. Jo d!mesys jau buvo kaip reikiant )kyr!j*s. Jei jis 
nesitrauks nuo man*s vis' vakar', prisiekiu, pasakysiu, 


