




R omana s

Iš anglų kalbos vertė
VAIDA JĖČIENĖ





1 skyrius

Basomis kojomis stoviu ant stogo ir žvelgiu žemyn. Devyniais 
aukštais žemiau driekiasi pilkšva gatvė. Ji tuštutėlė – miestas dar 
snaudžia, oro nevirpina nė menkiausias vėjo gūselis. Žengiu keletą 
žingsnių palei stogo kraštą ir norėdama geriau išlaikyti pusiausvy-
rą ištiesiu į šalis rankas. Kiek tolėliau nutūpia staigiai prisiartinęs 
paukštis. Regis, kuosa. Ji nužvelgia nebylius namus. Abu turime 
sparnus, tik manieji baltutėliai, o paukščio – juodi.

Netrukus prašvis.
Stengdamasi nenubaidyti kuosos, atsargiai žengteliu arčiau jos. 

Noriu, kad ji suprastų, ką šią akimirką čia veikiu.
Noriu paaiškinti.
Savo kūną apleidau vakar naktį, kuždu kuosai, dar prieš išleisda-

ma paskutinį kvapą. Sklandžiau virš savęs jau tada, kai jis pirmąsyk 
pakėlė prieš mane ranką. Stebėjau viską iš aukščiau. Mačiau, kaip 
į odą ties gerkle įsikirto dirželiai – taip stipriai jis suveržė juos. Ži-
nojau, kad uždusiu. Būtent todėl taip siaubingai klykiau. Šitaip 
skaudėjo. Regis, niekada nebuvau taip klykusi. Tikriausiai todėl 
ir pradėjo mane talžyti – smūgis sekė smūgį, kol galų gale mano 
smilkinį suknežino sunki peleninė.

Dabar juntu tik švelnų brizą.
Toks raminantis vėjelis nuo jūros jau seniai nebuvo atklydęs. 

Kuosa viena akimi dirsteli į mane, o tolumoje pastebiu auksinę 
visagalę madoną. Ji stovi ant aukščiausios kalvos, atgręžusi veidą 
į mane. Ar ir ji regėjo vakarykštės nakties įvykius? Ar buvo tame 
kambaryje? Ar būtų galėjusi man padėti?
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Darsyk žvilgteliu į kuosą.
Iki pat mirties buvau neregė, kuždu jai. Būtent todėl viskas at-

rodė šitaip klaiku. Tame kambaryje mudu  – jis ir aš  – nebuvo-
me vieni. Girdėjau ir kitų žmonių balsus. Bijojau to, ko nematė 
mano akys, – vyrų balsų, nesuprantama kalba jų tariamų žodžių. 
Nenorėjau būti to dalis. Viskas atrodė neteisinga. Tuomet miriau, 
ir likome dviese. Kraują išvalyti teko jam vienam – užtruko neįti-
kėtinai ilgai.

Kuosa nė nekrusteli – tupi tiksliai ten, kur nutūpusi. Gal šis 
paukštis – angelas? Gal įsipainiojęs į tinklus nusilaužė sprandelį? 
Gal buvo partrenktas lekiančio sunkvežimio? Mano ausis pasiekia 
garsai iš kelio apačioje: kažkas nubudo, ir ore netrunka pasklisti 
degančių šiukšlių dvokas. Kvapą juntu netgi čia, pačiame viršuje. 
Nespėsi nė mirktelėti, ir tarp namų jau zuis minios žmonių.

Privalau paskubėti.
Jis išgabeno mane jau sutemus, šnabždu kuosai. Mudviejų nie-

kas nematė. Skriejau viršum viso to. Įkėlęs mane į bagažinę, jis 
sulenkė plonytes mano kojas. Aiškiai stengėsi neužgaišti. Atvy-
kome prie stačių uolų, kur jis paguldė nuogutėlį mano kūną ant 
žvyro greta automobilio. Troškau ištiesti ranką ir paglostyti sau 
skruostą. Atrodžiau tokia paniekinta... Čiupęs už rankų, jis nuvil-
ko mane tolyn, tarp uolų ir medžių. Čia jis ir padalijo mano kūną į 
dalis. Pirmiausia nupjovė galvą. Įdomu, kaip jautėsi tai darydamas. 
Naudojantis didžiuliu peiliu, atskirti kūno dalis pavyko neįtikėti-
nai greitai. Galų gale buvau palaidota šešiose skirtingose gerokai 
viena nuo kitos nutolusiose vietose. Jis nenorėjo, kad mane kas 
nors rastų. Kai pagaliau dingo, pakilau čia. Ant šio stogo.

Dabar esu pasirengusi.
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Tolumoje, kažkur šiauriniuose kalnuose, iš už horizonto pasi-
rodė pirmieji saulės spinduliai ir ant stogų suspindo rasos lašeliai. 
Vieniša žvejo valtelė skubėjo uosto link.

Diena bus graži.
Išskėtusi sparnus kuosa nuskrido nešama nuo jūros dvelkiančio 

vėjelio. Palinkusi į priekį, nusekiau jai iš paskos.
Kas nors vis vien mane ras.
Tikrai tai žinau.
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„Išpjauta iš nužudytos motinos įsčių.“
Olivija graužėsi ištisas paras. Naktimis ramybėje nepalikdavo 

bjaurios, rūškanos mintys, dienomis ji pati stengėsi atsiriboti nuo 
aplinkos.

Tokia būsena kankino ilgą laiką, kol galų gale jos vietą užėmė 
apatija.

Kol atėjo laikas, kai tai tiesiog nebegalėjo tęstis.
Vieną rytą pagaliau nubudęs instinktas žūtbūt išgyventi vėl iš-

stūmė Oliviją į pasaulį.
Tuosyk ji priėmė sprendimą.
Ji įveiks paskutinį studijų Policijos kolegijoje semestrą ir taps 

diplomuota pareigūne.
Tada išvyks į užsienį. Darbo nesidairys. Tiesiog pranyks, iš-

dums kur nors labai toli ir iš paskutiniųjų pasistengs vėl atrasti ryšį 
su ta Olivija, kokia egzistavo prieš jai tampant dviejų žmogžudys-
čių aukų dukra.

Jei tik tai apskritai įmanoma...
Stropiai laikydamasi plano mergina pasiskolino iš giminaičio 

pinigų ir iškeliavo vos prasidėjus liepai.
Viena kaip pirštas.

Pirmiausia ji atvyko į Meksiką – nužudytos motinos gimtinę, 
nepažįstamą vietovę, kurioje nesuprantama kalba čiauškėjo nieka-
da nematyti žmonės. Daug daiktų į kelionę mergina neėmė – tik 
rusvą kuprinę ir žemėlapį, neturėjo nė konkretaus plano ar bent 
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jau aiškios klajonių krypties. Kad ir kur pasisuksi, viskas buvo nau-
ja, o ji pati – niekas. Į priekį judėdama pačios pasirinktu tempu, 
Olivija pagaliau gavo progą kaip reikiant susitelkti į save. Jos ašarų 
nematė nė vienas pašalietis. Nė vienas nežinojo, kodėl retsykiais ji 
it bejėgė susmukdavo greta tekančio upelio ir leisdavo savo ilgiems 
juodiems plaukams valandėlę kitą mirkti vandenyje.

Ji klajojo savo pasaulėlyje.
Prieš išsirengdama į kelionę ji dar rezgė vangias mintis atsekti 

motinos kilmę, gal net rasti vieną kitą giminaitį, tačiau netrukus 
susivokė žinanti gerokai per mažai, kad pavyktų užčiuopti bent 
menkiausią siūlo galą, tad galų gale tiesiog mažame miestelyje 
šoko į autobusą, dardantį dar mažesnės gyvenvietės link.

Po trijų mėnesių ji atsidūrė Kvatro Sjenegaso mieste.
Užsiregistravo „Xipe Totec“, iš odos išsineriančio actekų dievo 

vardu pavadintame viešbutyje miesto pakrašty. Temstant basomis 
kojomis nušlepsėjo į neįtikėtino grožio centrinę aikštę. Buvo dvi-
dešimt penktasis jos gimtadienis, troško jį sutikti tarp žmonių. Po 
įvairiaspalviais žibintais nukabinėtais platanais būriavosi jaunuo-
liai: merginos dėvėjo ryškius sijonus, o iš vaikinų kelnių kišenių 
išdavikiškai kyšojo nosinaičių kraštai. Kompanijose aidėjo juokas. 
Baruose skambančios muzikos ritmai pasiekė aikštę, prie fontano 
ramiausiai stypsojo keletas asilų, o ore maišėsi tūkstančiai nepa-
žįstamų kvapų.

Sėdėdama ant suolelio it pašalietė, Olivija jautėsi visiškai sau-
gi.

Po geros valandos ji nutarė grįžti į viešbutį.
Kai įsitaisė medinėje verandoje, iš kurios buvo kuo aiškiau-

siai regėti Čihuahua dykumos platybės ir girdėti su žirgų kanopų 
kaukšėjimu sumišęs ausį rėžiantis cikadų griežimas, lauke vis dar 
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buvo šilta. Pasilepinusi buteliu šalto alaus, mergina svarstė, ar ne-
vertėtų užsisakyti dar vieno. Tuomet tai ir nutiko. Pirmąsyk po 
ilgo laiko ji vėl pajuto po kojomis tvirtą žemę.

„Pasikeisiu pavardę“, – dingtelėjo jai.
„Juk išties esu pusiau meksikietė. Pasirinksiu motinos pavardę. 

Ji buvo Adelita Rivera – ir aš iš Rioning tapsiu Rivera.“
Olivija Rivera.
Ji nužvelgė priešais nusidriekusią dykumą. Žinoma, pamanė – 

nuo to viskas ir prasidės. Paprasta. Nusigręžusi ji parodė viduje 
įsikūrusio baro padavėjui tuščią alaus butelį.

Antrąjį jau gers kaip Olivija Rivera.
Dar sykį žvilgsniu nuklydusi dykumon, ji pastebėjo keletą len-

gvo vėjelio smėliu nešamų išdžiūvusių krūmynų. Išvydo žalsvai 
juosvą driežiuką, besikabarojantį į trišakį kaktusą, nulydėjo aki-
mis porą plėšriųjų paukščių, tylutėliai skriejančių liepsnojančio 
saulėlydžio link, ir staiga be jokios priežasties nusišypsojo. Pirmą-
syk nuo praėjusios vasaros pabaigos ji pasijuto beveik laiminga.

Tiesiog šitaip.
Tąnakt ji užmigo greta Ramono – jauno barmeno, kuriam te-

reikėjo mandagiai paklausti, ar mergina nenorėtų su juo pasimy-
lėti.

Su Meksika buvo baigta. Kelionė jau atvedė Oliviją ten, kur ji 
troško nukakti. Kitas tikslas buvo Kosta Rika, Mal Paiso kaime-
lis, – vieta, kur stūksojo jos biologinio tėvo namas. Ten jis prisista-
tydavo esąs Danas Nilsonas, tačiau tikrasis jo vardas buvo Nilsas 
Vendtas.

Jis gyveno dvigubą gyvenimą.
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Pakeliui ji priėmė ne vieną sprendimą, tačiau visus juos įkvėpė 
Olivija Rivera – regis, nauja pavardė suteikė iki tol neturėtų ga-
lių.

Pirmiausia ji sumanė atidėti karjerą policijoje ir imtis meno is-
torijos studijų. Adelita buvo menininkė, talentinga raštų audėja. 
Galbūt tokiu būdu jiedvi galėtų bent kiek suartėti, svarstė ji.

Kitas gyvybiškai svarbus sprendimas buvo susijęs su požiūriu į 
gyvenimą. Vos grįžusi į Švediją, Olivija leisis savo keliu. Žmonės, 
kuriais pasitikėjo, ją įskaudino. Per savo naivumą ir atvirumą galų 
gale ji liko į šipulius sudaužyta širdimi, tad nuo šiol pasaulyje pasi-
tikės tik vienu žmogumi.

Olivija Rivera.

Kai Olivija išbrido iš jūros ir nužingsniavo Nikojos pusiasalio 
paplūdimiu, buvo vėlyva popietė. Ilgi juodi merginos plaukai kri-
to ant įdegusios odos – po atogrąžų saule ji buvo praleidusi jau 
keturis mėnesius. Palypėjusi apleisto paplūdimio smėliu aukštyn, 
Olivija prisidengė pečius rankšluosčiu. Vandens paviršiuje banga 
sūpavo žalią kokoso riešutą. Atsigręžusi į jūrą ji suvokė privalanti 
permąstyti tai darsyk.

Čia ir dabar.
„Išpjauta iš nužudytos motinos įsčių.“
Mintyse ir vėl pasirodė vaizdinys. Paplūdimys, moteris, mė-

nesiena... Žmogžudystė. Nordkosterio salos pakrantėje gyvos už-
kastos jos motinos gyvybę pasiglemžė potvynio banga. „Dar man 
negimus, – liūdnai pagalvojo mergina. – Mama mirė man dar nė 
negimus.“

Taip ir negavusi nė akimirkos į mane žvilgtelėti.
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Dabar, stypsodama visiškai kitokiame paplūdimyje, Olivija 
stengėsi susitaikyti su mintimi – o tai buvo kur kas sunkiau, nei ją 
suprasti, – kad jųdviejų žvilgsniai taip niekada ir nesusitiko.

Gimti nė nepamatytai...
Mergina nužvelgė jūrą, plytinčią iki pat gintaro atspalviais 

liepsnojančio horizonto. Netrukus sutems. Kranto link ramiai ri-
tosi bangos, kurių šiltas vanduo švelniai užliedavo jos pėdas. Tolu-
moje matėsi grupelė tamsių galvų, kyšančių vandens paviršiuje.

Užsitempusi plono balto audinio suknelę ji nudūlino į priekį.
Jai žingsniuojant balsvai pilkšvi krabiukai nedelsdami nuskuo-

dė slėptis smėlyje išsikastose duobelėse. Pėdsakus tuojau užlieda-
vo vanduo. Paplūdimiu ji pamažėle ėjo gerą valandą – nuo Santa 
Terezos iki pat čia stūksojusių Mal Paiso uolų. Puikiai žinojo, kad 
taip nutiks, – po ilgos pertraukos atmintyje vėl sujudės sukrutės 
vaizdiniai ir mintys.

Tam ir išsirengė pasivaikščioti.
Olivija pasistengė darsyk persisunkti kančia  – jau paskutinį 

kartą. Troško būti pasirengusi. Vos po kelių minučių ji sutiks vyrą, 
kuris dar labiau priartins ją prie nepažintos praeities.

Septyniasdešimt ketverių vyras, sėdįs ant pakrantėje gulinčio 
ilgo rąsto, šiose apylinkėse praleido visą gyvenimą. Kadaise jam 
priklausė baras Santa Terezoje, bet dabar daugiausiai dienų senis 
prastumdavo savo keistos trobos verandoje su taure romo ranko-
je. Kone su visais likimo pokštais jau buvo susitaikęs. Prieš keletą 
metų mirus mylimam gyvenimo draugui, drauge neliko ir vie-
nintelės priežasties, vertusios tolydžio kurstyti gyvenimo liepsną. 
Įkvėpti, iškvėpti... Anksčiau ar vėliau viskam ateina galas. Visgi 
vyras nesiskundė. Turėjo alkoholio. Ir praeitį. Jo gyvenime nuolat 
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pasirodydavo ir iš jo pranykdavo begalės žmonių – kai kurie at-
mintyje palikdavo ryškų pėdsaką. Pora tokių buvo Adelita Rivera 
ir Danas Nilsonas.

Dabar jis susitiks su jų dukra.
Dukra, kurios savo akimis išvysti neteko nė vienam.
Jis pasigailėjo neatsinešęs į paplūdimį šlakelio romo.

Olivija vyrą pastebėjo iš tolėliau – numanė, kaip jis turėtų at-
rodyti. Abasas el Fasis buvo jai nupasakojęs, tačiau tvirtai žinoti 
negalėjo. Stabtelėjusi kiek atokiau nuo rąsto ji laukė, kol senis pa-
kels akis.

Nesulaukė.
– Rodrigesas Boskė?
– Boskė Rodrigesas. Boskė – vardas. O tu – Olivija?
– Taip.
Tuomet Boskė žvilgtelėjo aukštyn. Vos senų siauručių jo akių 

žvilgsnis pasiekė Olivijos veidą, vyras suvirpėjo – vos pastebimai, 
bet to pakako, kad merginos prisiminimuose iškiltų viena konkre-
ti akimirka. Lygiai taip sureagavo Nilsas Vendtas tą naktį pernai 
Nordkosterio saloje išvydęs ją stovinčią tarpduryje, nė nenuma-
nydamas, kas ji per viena. Juo labiau kad ji – Adelitos Riveros ir 
jo paties dukra. Olivija taip pat nežinojo, kas toks į jos duris pasi-
beldęs vyras. Taip jiedu išsiskyrė merginai pirmą ir paskutinį sykį 
išvydus tikrą savo tėvą gyvą.

– Tu kaip iš akies lupta Adelita, – krenkštelėjo Boskė.
– Aš – jos dukra.
– Prisėsk.
Mergina įsitaisė ant rąsto, kiek atokiau nuo jo – vyras išsyk tai 

pastebėjo.
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– Esi labai graži, – pridūrė jis. – Visai kaip ji.
– Pažinojote mano motiną.
– Ir tėvą. Didįjį švedą.
– Ar taip jį vadino?
– Aš vadinau. O dabar abiejų nebėr.
– Tiesa. Rašėte, kad turite mano motinos nuotrauką?
– Nuotrauką ir dar vieną kitą smulkmeną.
Abasas el Fasis buvo Olivijai davęs Boskės elektroninio pašto 

adresą. Kažkur Meksikoje užsukusi į interneto kavinę ji surezgė 
laiškelį, prisistatė, kas esanti, prisipažino greit atvyksianti į Kosta 
Riką ir norinti susitikti. Boskė atsakė nedelsdamas  – asmeninių 
laiškų gaudavo itin retai. Jis merginai papasakojo turįs keletą as-
meninių jos tėvų daiktų.

Kilstelėjęs nedidelę pailgą metalinę dėželę, nudažytą raudona 
ir geltona spalvomis, – kadaise viduje būta išskirtinės kokybės ku-
bietiškų cigarų, – senis pravėrė ją ir vos pastebimai virpančiomis 
rankomis ištraukė fotografiją.

– Tai – tavo mama. Adelita Rivera.
Palinkusi arčiau Boskės, Olivija paėmė spalvotą nuotrauką, 

nuo kurios švelniai dvelkė cigarais. Mamos nuotrauką buvo ma-
čiusi ir anksčiau – tą, kurią pernai iš Santa Terezos parvežė Abasas 
el Fasis, tačiau ši buvo kur kas ryškesnė, o moteris atrodė nepa-
lyginti gražiau. Gerai įsižiūrėjusi mergina pastebėjo, kad Adelita 
viena akimis vos pastebimai žvairavo.

Visai kaip Olivija.
– Adelita šiuo vardu buvo pakrikštyta Meksikos didvyrės gar-

bei,  – prabilo Boskė.  – Adelitos Velarde  – karės, dalyvavusios 
Meksikos revoliucijos kovose. Jos vardas tapo stiprių, narsių mo-
terų simboliu. Apie ją ir daina sukurta – „La Adelita“.
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Staiga Boskė ėmė tyliai dainuoti – iš jo lūpų švelnia, ramia me-
lodija sklido ispaniški žodžiai, daina apie drąsią tvirtuolę, kurią 
tuojau pamildavo kiekvienas maištautojas. Olivija dirstelėjo į jį, 
tuomet – į motinos nuotrauką: virpančiu senio balsu niūniuoja-
ma daina palietė giliausias jos sielos kerteles. Pakėlusi akis mergina 
nužvelgė vandenyną. Situacija buvo absurdiška, bet sykiu magiška 
ir kaip diena nuo nakties skyrėsi nuo įprasto gyvenimo, kurį pali-
ko Stokholme.

Nutilęs Boskė įsižiūrėjo į paplūdimio smėlį. Dirstelėjusi į vyrą, 
Olivija tuojau suprato: jis taip pat gedi. Jos motina ir tėvas buvo 
artimi jo draugai. Mergina pasislinko arčiau ir prisėdo visai greta 
Boskės. Šis atsargiai paėmė ją už rankos. Olivija nesipriešino. Bos-
kė nurijo seiles.

– Tavo motina buvo talentinga menininkė.
– Abasas man sakė. Beje, jis prašė perduoti linkėjimų.
– Jis puikiai naudojasi durklais.
– Tiesa.
– Gal jau eikime pažiūrėti tavo tėvo namo?
– Tuojau.
Darsyk nužvelgusi vandenyną Olivija išvydo artinantis didžiulę 

bangą: besirisdama ji pulsavo lyg širdis. Anksčiau pastebėti žmo-
nės jau ropštėsi ant banglenčių. Susirietę jaunuoliai kūnais sugavo 
bangą ir leidosi žvėrišku greičiu jos nešami tolyn nuo horizonto.

Olivija pakilo nuo rąsto.
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Sandra Salman buvo laiminga. Naujutėliu baltu motoroleriu 
skrosdama lapkričio vakaro sutemas ir pliaupiantį lietų ji negalėjo 
nustoti džiūgavusi. Mintyse sukosi begalės šviesių minčių – šitiek 
džiaugsmingų dalykų pastaruoju metu nutiko! Tinklinio koman-
dos treneris pažadėjo, kad kitą sezoną ji galės žaisti pagrindinėje 
komandoje, jos tikybos testas buvo įvertintas dešimtuku – malo-
nus netikėtumas, nes pati Sandra jautėsi užduotis atlikusi pras-
čiau, nei galėjo. Praskriejusi pro golfo aikštyno kraštą ji pasuko 
gyvenamosios zonos link ir kiek padidino greitį.

Staiga užgeso variklis.
Kelissyk pamėginusi jį vėl užkurti, Sandra netruko susivokti: 

baigėsi degalai. Stabtelėjusi kelkraštyje ji nulipo nuo motorolerio. 
Iki namų buvo likę nedaug – vos keli šimtai metrų, bet tokiu oru 
stumtis motorolerį keliu – menkas smagumas. Išsitraukusi mobi-
lųjį telefoną ji surinko tėčio numerį. Ateidamas jos pasitikti, tėtis 
atsineštų ir skėtį.

Niekas neatsiliepė.
Žiūrėdamas televizijos laidas tėtis neretai išjungdavo telefono 

skambučio garsą – tvirtindavo, esą taip lengviau susikaupti. O gal 
buvo išsirengęs į parduotuvę ir melodijos tiesiog negirdėjo? Šian-
dien buvo pažadėjęs paruošti meksikietiškų tacos, mėgstamiausių 
jos užkandžių – kaip atlygį už dešimtuką. Ką gi, teks apsieiti vie-
nai. „Paliksiu motorolerį čia ir vėliau grįšiu jo pasiimti“, – pamanė 
Sandra. Privilko motorolerį prie medžio pakelėje ir prirakino prie 



– 17 –

TREČIASIS BALSAS

kamieno. Šalmo nenusiėmė. Darsyk pamėgino prisiskambinti tė-
vui. Gal jau įsijungė telefono garsą? Gal grįžo namo?

Ne.
Mergina ėmė žingsniuoti.
Laimei, požeminėje perėjoje degė šviesa – tiek buvo matyti iš 

tolo. Pasitaikydavo, kad žibintai sugesdavo. Tamsos Sandra nebi-
jojo, bet nematyti, ar joje kas nors nelūkuriuoja, nemėgo.

Pasiekusi perėją ji pastebėjo priešinga kryptimi žingsniuojantį 
vyriškį. Daugelį gyvenančiųjų apylinkėse mergina pažinojo, bet 
šio vyro veidas pasirodė nematytas. Jiedviem prasilenkus ji kiek 
pagreitino žingsnį, paskutiniąją kelio atkarpą net pabėgėjo, tuo-
met atsigręžė.

Vyras buvo dingęs.
Negi nubėgo ir jis?
Na ir velniop.
Dabar teliko siauras takelis, giraitė, ir namai bus pasiekiami 

ranka.
Vėtra svaidė merginos pusėn drėgnus lapus, medžius gaubė va-

karo migla. Vis dėlto nors aplink buvo palyginti tamsu, giraitėje ji 
jautėsi saugiai. Beveik pasiekusi vartelius, Sandra staiga prisiminė 
krepšelį. Su namų raktais. Gulintį motorolerio bagažinėje. Jei tėtis 
išėjęs apsipirkti, jai nepavyks patekti vidun. Apsigręžusi ji nuskuo-
dė ten, iš kur atėjusi. Nuotaika kaip reikiant subjuro, be to, žibintas 
požeminėje perėjoje buvo užgesęs. Vedama įsiūčio mergina skuos-
te perskuodė perėją, nulėkė prie motorolerio, atvožė pritaisomą 
bagažinukę, čiupo krepšelį ir merkiama lietaus nuskubėjo atgal. 
Išvydusi lyg kokį tunelį priešais stūksančią neapšviestą perėją, ji 
prisiminė anksčiau sutiktą vyrą.
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Kurgi jis pasidėjo?
Prieš žengdama į perėją Sandra stabtelėjo ir pamėgino įžiūrėti, 

kas laukia kitoje pusėje. Atstumas buvo nedidelis, o tamsoje rodėsi 
saugu. Giliai įkvėpusi ji įsibėgėjo. Juokinga, pamanė sau, pasiekusi 
kitą pusę.

Ir ko gi taip bijau?
Tolumoje ji aiškiai matė kaimynų name degančią šviesą, kažko-

dėl leidusią jai lengviau atsikvėpti ir pasijusti ramiau. Aplink bent 
jau buvo žmonių. Nusileidusi drėgnu žolėtu šlaitu ji vėl prisiarti-
no prie giraitės ir pamėgino bent kiek pralinksmėti. Dar keletas 
žingsnių, ir jiedu su tėčiu jau eis pasiimti motorolerio, o po to pri-
sikraus pilnutėles lėkštes tacos.

Štai ir giraitė.
Drėgni lapai traškėjo Sandrai po kojomis.
Ji žingsniavo menkai teišmintu taku, kuriuo jau buvo keliavusi 

ne kartą, mat šis baigėsi ties jų sodo tvora. Tuomet jos ausis pa-
siekė neaiškus garsas  – tarsi lūžtų šakelė. Tiesiai jai už nugaros. 
Sandra atsigręžė, bet šalmas kliudė kaip reikiant matyti.

Kas čia per garsai?
Ji nužvelgė medžius, kurių tamsius lapus ir kamienus buvo nu-

sagstę vandens lašai.
Elnias?
Čia?
Ji paspartino žingsnį. Nors puikiai žinojo, kur veda takas, vis 

vien atsitrenkė į medį. Susvirduliavusi nusitraukė šalmą ir tuojau 
išgirdo dar kažką. Kur kas arčiau.

Tamsoje kažkas buvo!
Trenkusi šalmą į žemę Sandra nuskuodė per giraitę. Iki sodo 

tvoros buvo likę visai nedaug – ten jau galės jaustis saugi. Tiesa, 
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tol, kol jos nepasiekė – nė menkiausios galimybės atsipūsti. Namą 
supa aukšta skroblo masyvo tvora – kad pasiektų vartelius, reikės 
pabėgėti ir palei ją. Užkliuvusi už komposto krūvelės mergina par-
puolė visai greta tvoros. Keletą sekundžių pagulėjo prispaudusi 
veidą prie drėgno molio, būgštaudama bent žvilgtelėti už savęs, ir 
tuojau pajuto besikaupiant ašaras.

– Tėti! Tėti! – suklykė ji. Jei tėtis namie, tikriausiai ją išgirs. Juk 
namas už tvoros!

Pasirėmusi rankomis į žemę ji šiaip ne taip atsistojo ir vėl leido-
si bėgti. Tiesiai prie vartelių. Šie buvo atverti. Perbėgusi juos mer-
gina puolė tiesiai prie durų, čiupo krepšelį ir pamėgino jį atsegti. 
Užtrauktukas įstrigo. Šiaip ne taip jį įveikusi, Sandra susirado rak-
tą ir įkišusi jį į spyną pasuko, atlapojo duris, nėrė vidun ir užtrenkė 
jas paskui save. Užrakinusi dusyk pagaliau iškvėpė ir apsigręžė: vos 
už penkių metrų ji išvydo ant palubėje pritvirtinto mėlyno lyno 
kabantį tėvą išvirtusiu liežuviu ir plačiai atmerktomis, tiesiai į du-
krą spoksančiomis akimis.

‹◆›

Vakarienė buvo puiki – jokių priekaištų negalėjai išsakyti nei 
dėl Madeiros vynu pagardintos voveraičių sriubos, nei dėl veršie-
nos ar šilko švelnumo panakotos.

– Pati ir panakotą paruošei?
– Nieko čia sudėtingo.
Olivija šyptelėjo. Mamai – tiksliau, kadaise ją įvaikinusiai Ma-

rijai Rioning, ispanų kilmės teisininkei ilgais juodais plaukais, 
sunkumų keldavo retas receptas. Jiedvi sėdėjo prie stalo Marijos 
virtuvėje, name su įspūdinga terasa Rotebre. Būtent Marija pasi-
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tiko Oliviją oro uoste ir paragino likti vakarienės. Merginą įtikin-
ti buvo vienas juokas. Šitiek valandų trukęs skrydis per Atlanto 
vandenyną, beskonis oro linijų maistas, perdžiūvę sausainiai ir 
skiesta kava motinos pasiūlymą pavertė tokiu, kuriam neįmanoma 
atsispirti. Tiesa, iš tikrųjų Olivija būtų mielai parsiradusi į savo 
dviejų kambarių butuką Sioderyje, deramai numigusi, kaip sako-
ma – įkrovusi savo bateriją, ir pasirengusi pranešti Marijai nerimą 
keliančias naujienas.

Tam reikėjo tinkamo meto.
Vakarienė su mama jos virtuvėje, nuovargis po ilgo skrydžio, 

lengvas vyno sukeltas svaigulys – visa tai būtų sukūrę tarp jųdviejų 
artumo ir intymumo atmosferą, kurios Olivijai dabar mažiausiai 
reikėjo.

Deja, jau šaukštai po pietų.
Ji nutarė verčiau nusikratyti našta dar automobilyje, pakeliui iš 

Arlandos oro uosto.

– Pasikeisti pavardę? – vairuodama pasitikslino Marija.
– Taip. Į Riverą.
– Kada apsisprendei?
– Meksike.
– Olivija Rivera?
– Taip.
– Graži pavardė.
Marija nė akimirkai neatitraukė žvilgsnio nuo kelio. Olivija 

atidžiai stebėjo ją iš šalies. Ar ji nejuokavo? Ar norėjo pasakyti, 
kad ši pavardė – tiesiog graži, ar ką nors daugiau?

– Tau tinka, – pridūrė moteris.
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