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I!duoda d"zgimas. Per kelias sekundes visi!kai 
prabundu ir klausausi garso, kurio ilgai negird#jau: 
nepamir!tamas NSO d"zgimas. $% kart& jis kybo vir! mano 
namo. Kol apsivelku megztin% ir apsimaunu d'insus, garsas 
nutyla. A! paliekamas laukti. 

Po keli( minu)i( pasigirsta !alt& gruod'io ryt& mano 

gatve art#jan)io motociklo garsas. Pasilenkiu per savo 
lang&, kad pamaty)iau odine striuke vilkin)io vaikino, 
priva'iuojan)io prie mano dur( Harley Davidsono, 
kont"rus. *i"riu % j% ankstyvo ryto br#k!moje. 

– Benicijau, kaip laikaisi? – i!stenu kuo kasdieni!kiau. 

Bet viduje visas degu i! nekantrumo. 
Benicijus !ia, Oksforde!
Bals& sugeria dr#gnas oras. Mano antros eil#s pusbrolis 

Benecijus nusiima !alm& ir !vysteli plaukus nuo aki(. 
Pa'i"ri % mane. 
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– A)i", Jo!ai, gerai. 
Sekund+ spoksome vienas % kit&. 
– Ateisi )ia? 
– Neu'eisi? 
– Maniau, jog sutar#me. Saugiau nuvykti kur nors toliau 

nuo tavo nam(. Taigi pasiimk !vark&, nes )ia labai !alta! 
Vos prisimenu, su kuo a! sutikau. Kai antr& valand& ryto 

tau paskambina % keistai atrodant% telefon&, kurio niekada 
anks)iau negird#jai skamban)io ir kur% manei, kad i!jungei... 
Na, tuo metu nesi labai susikaup+s. 

Labiausiai d'iaugiesi. 
I!girsti tok% skambut%, kuris visk& sukre)ia – geru b"du. 

Puikiu b"du. Man reik#jo b"ti taip pa'adintam. Atrodo, 
miegojau m#nesius. 

Jo"ai, turime kai k# papasakoti, kai k# parodyti. Svarbios 
naujienos i" Ek Naabo. Ir... a" atvyksiu asmeni"kai. 

Senasis gerasis Benicijus – visada galiu pasikliauti juo. 
Vos po keli( minu)i( a! bandau %sprausti galv& % 

atsargin% Benicijaus !alm&, vynioju !alik& aplink kakl& (lauke 
tikrai !alta), tyliai u'darau duris ir s#du u' Benicijaus ant 
Harley. 

Lekiame m"s( ma'a Oksfordo gatvele ir keliaujame link 
tikslo – Sanimydo pievos – kur Benicijus pasl#p# muvan&, 
kuriuo atskrido i! Ek Naabo Meksikoje % Oksford&. 

– Visada nor#jau pamatyti Oksford&, – sako Benicijus d#l 
antveid'io prislopintu balsu. 
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A" taip pat. Visada nor$jau pamatyti Oksford# – i" oro. 
Motociklas lekia per trump& tilt& !alia pievos. Paskui 

va'iuojame per slid'i& 'ol+ pievoje. Gro'#damasis NSO 
sekundei sustoju. Nes giliai pasl#ptas 'emuose debesyse jis 
taip ir atrodo – d"zgiantis daiktas, skleid'iantis m#lynas ir 
oran'ines !viesas. Nepana!u n# % vien& l#ktuv&, kok% ma)iau.

– Kaip nusileidai )ia, kad niekas nepasteb#t(? – klausiu 
Benicijaus lipdamas nuo motociklo. Nuotolinio valdymo 
pulteliu jis atidaro duris muvano apa)ioje. Orlaivis stovi u' 
'em(, padrik( med'i(. – Mes visai !alia 'iedo!

I!si!iep+s Benicijus %stumia motocikl& % muvan& ir u'daro 
duris. Oksfordo kelio 'iedas yra ar)iau nei u' penkiolikos 
metr(, kitoje med'i( eil#s ir gyvatvor#s pus#je. Net taip 
anksti turiu kalb#ti garsiau, kad mane gird#t(. 

– Gal kas nors ir pamat# mane. Bet NSO pasteb#jimai 
dabar yra tokie nuobod"s – daugelis 'moni( net 
nesivargina prane!ti apie juos, – jis atidaro pagrindin+ 
orlaivio dal%. – Jo!ai, bet kuriuo atveju tai netaps %pro)iu. 

– Kod#l tu )ia? 
Benicijus g"'teli pe)iais. Kelias akimirkas jis bando 

atrodyti rimtas. 
– Lipk. Turime pasikalb#ti. 
Jis pakelia muvan& beveik vertikaliai. Vos per dvi 

sekundes – ir mes vir! 'em( debes(. Antros versijos 
muvane s#d'iu u' Benicijaus. Maj( kalba muvanas rei!kia 
pauk"tvanag%. 
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Neprisiver)iu galvoti apie j% kaip maj( technologij&. 
Gal Ek Naabo 'mon#s ir yra slaptos senov#s maj( genties 
palikuoniai, bet j( technologija atsirado i! kitur. Kai buvau 
Ek Naabe man nepasak#, i! kur ir i! ko. Ar gali b"ti, kad net 
jie ne'ino? 

Muvane yra vietos pilotui ir dviem 'mon#ms gale. 
Lak"no kabinos langas t+siasi iki piloto s#dyn#s ir toliau 
iki keleivi(, taigi galiu matyti ne tik % priek%, bet ir % vir!(. 
Stiklas – jei )ia stiklas – u'tamsintas rausvai auksine spalva. 
O gal )ia Oksfordo ankstyvo ryto dangaus spalva? Stebint 
debes( sluoksnius per lang& atrodo, kad spalva kei)iasi nuo 
rausvai auksin#s iki sidabri!kai pilkos. 

– I! kur atsiveria geras vaizdas % tuos „sapn( bok!tus“? – 
klausia Benicijus. 

Prisimenu, kaip kart& t#tis nusive'# mane ant kalvos prie 
golfo lauko, kur parod# atsiveriant% %'ym(j% Oksfordo bok!t( 
vaizd&. 

– Hinskio kalva, – atsakau. 
Po keli( sekund'i( mes nusileid'iame 'emiau debes(, 

praskriejame pro golfo lauk& ir nutupiame tylioje vietoje. 
Benicijus %d#miai 'i"ri % atsiveriant% vaizd&. *emumos !alia 
miesto u'klotos tir!tu baltu r"ku. Atrodo, jog bok!tai kyla 
i! magi!kos salos, apsuptos debes(. Neprisimenu, kada 
Oksfordas atrod# toks gra'us. 

– Oho, – sumurma Benicijus. – ,sp"dinga. 
Atsisegu dir'& ir pasilenk+s % priek% palie)iu jo s#dyn#s 

kra!t&. 
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– Taip... Oksfordas visai !aunus. 
I! !varko ki!en#s jis i!sitraukia sulankstyt& popieriaus 

lapel%. 
– Nuo Karloso. Tau. 
I!lankstau j%. 
– Lai!kas? 
Tai ne lai!kas, o laikra!)io i!karpa. Dar !iug'danti ir 

nauja – i! neseno laikra!)io Libano reporteris. Per'velgiu 
j&. I! prad'i( nesuprantu, kod#l Benicijus man j& %dav#. Kol 
perskaitau iki galo. 

– Simonas Medisonas? 
– Karlosas stebi visus naujien( !altinius pasaulyje. Laukia 

bet kokios u'uominos apie Simon& Medison&. Jis privert# 
mus nupirkti ne%tik#tinai brangi& programin+ %rang&, kad 
gal#tume analizuoti 'inias, – toki& naudoja 'valgyba. 

Pana!u % Karlos& Montoj&, kur% prisimenu. Kryptingas – 
jis padaryt( visk&, kad tik neleist( rasti Ek Naabo. Ir jei kas 
buvo priart#j+s prie slaptojo %#jimo % Ek Naab&, tai Simonas 
Medisonas. Straipsnis leid'ia manyti, kad Medisonas 
yra %tariamas teroristas. Bet kol slapti JAV agentai i! 
Nacionalinio tyrim( biuro – NTB – nepasak# to paties, na... 
Tikrai maniau, kad Medisonas dirba jiems. 

– Taigi, Medisonas gr%'o, – sakau Benicijui. – O kaip tas 
artefaktas, kur% jis pa#m#? 

– Ne%sivaizduoju. Montoja nor#jo, kad 'inotum, jog jis 
nesnaud'ia. Medisonas buvo Beirute, bet jis lengvai gali 
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gr%'ti % Oksford&. Kart& jis jau %silau'# % tavo namus... Taigi 
pasisaugok. 

– Nuo to laiko pakeit#me visas spynas. Ir %sireng#me 
labai sud#ting& signalizacij&. 

– Tiesiog neatsipalaiduok. Gerai? 
Dar kart& 'vilgtel#j+s % laikra!)io i!karp& linkteliu. 
– Supratau. 
– Ir, Jo!ai... – Benicijus atrodo truput% susig#d+s. – Yra dar 

kai kas.
– Taip? 
– Tavo tinklara!tis... Jis turi baigtis. 
– Mano tinklara!tis? 
– Montoja rado tavo vadinam&j% slapt& tinklara!t%. T&, % 

kur% ra!ei nuo tada, kai tariamai u'darei. 
Mano mintys akimirksniu nukrypsta % paskutin% %ra!& vos 

prie! kelias dienas. Tikriausiai asmeni!kiausias %ra!as, kok% tik 
esu para!+s. Pradedu rausti. Laimei, Benicijus ne'i"ri % mane. 

– Montoja rado j% ne%tik#tina nauja interneto paie!kos 
sistema, kuri& nusipirko. Jo!ai, jei rado jis... 

– Suprantu. Jei Montoja rado, tai gali rasti ir NTB. Ir 
Medisonas. 

Ir tas, kam i" ties& dirba Medisonas. 
Nuolankiai atsid"stu. 
– Taigi, galiu pasakyti Karlosui, kad i!trinsi j%? 
Dar kart& atsid"stu. 
– Taip. 
Benicijus atgyja. 
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– Excelente*! Gerai. O dabar ar galiu tave kur nors 
nugabenti? 

– Nugabenti? 
– Muvanu. Ar tau reikia % mokykl&, ar kur nors? 
Patikrinu laikrod%. 
– Dar ankstoka... 
Kaip galiu atsisakyti galimyb#s praskristi muvanu vir! 

Oksfordo iki mokyklos? 
– Bet nieko. Gerai! Pa'adinsiu savo draug+ Emi... 
Benicijus %jungia antigravitacin% varikl% ir u'tvirtina piloto 

antveid%. 
– Sapnas apie tavo t#v&, – sako. – Tavo paskutinis %ra!as, 

„M#lyna *aliam“... 
Prasideda... Tikrai nenor#jau, kad kas nors perskaityt( 

!it&. 
Jis stabteli. 
– Atviras sapnas. Gal tur#tum pasikalb#ti su psichologu. 

Manau, tau sunkiai sekasi susitaikyti su t#vo mirtimi. 
– Na, taip! – viduje u'verdu. – Net ne'inau, kaip jis mir#... 

NTB persekiojo j% savais muvanais, tiek 'inau... Bet kai j% 
pagavo, kas ir kod#l j% nu'ud#? 

Benicijus u'jau)iamai atsako:
– U'jau)iu. Tur#t( b"ti sunku. 
Muvanas pakyla vos i!leid+s gars& ir nuskrieja vir! 

miesto. Mums pral#kus pro miesto centr& akmeniniai 

* Puiku (isp.)
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universiteto bok!tai atrodo viliojamai arti. Art#jant prie 
rytinio miesto galo pamatau auk!t&, % spurg& pana!( savo 
mokyklos pastat&. Kad pasisl#pt(, Benicijus neria % debesis. 
Tada muvanas krinta kaip akmuo ir nusileid'ia !e!#lyje 
skendin)iame parke netoliese. 

– Tu pami!+s! -ia gyvenamoji zona! Mus gal#jo pamatyti 
daugyb# 'moni(!

Benicijus atidaro kabin& ir stebi, kaip i!lipu. 
– Patik#k manimi, nieko nenutiks. Po trij( minu)i( jau 

b"siu u' !imt( myli(. Vietiniame laikra!tyje pasirodys 
istorija. Gal nery!kus vaizdo %ra!as ar nuotrauka, daryta 
mobiliuoju telefonu. Tikriausiai net to nebus. Ir niekas 
nepatik#s. 

Jis sapnuoja. Naikintuvo dyd'io orlaivis k& tik paleido 
mane parke! Istorija tur#t( b"ti didesn#. 

Bet, atrodo, Benicijus pasitiki savimi. 
– Pasitik#k manimi. Dariau tai daug kart(. Ir, sp#ju, tuo 

pa)iu u'si#m# ir tavo draugai i! NTB. 
U'sidarant langui Benicijus paskutin% kart& apsidairo. 
– Tau pasisek#, kad gyveni )ia. Tikiuosi, supranti, k& turi. 
– Ek Naabas irgi ne pras)iausia vieta. 
– Ma'i horizontai. Kartais manau, kad b"t( !aunu 

gyventi i!oriniame pasaulyje. 
Su tais 'od'iais langas u'sidaro. Benicijus i!si!iepia, 

juokaudamas atiduoda pagarb&, tada l#tai pakelia muvan& 
vir! med'i(. 
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Ir su staigiu % vir!( traukiamo oro !vilpesiu jo neb#ra. 
Susiver'iu !alik&, u'sisegu !vark&, pasi'i"riu % laikrod%. 

Dar tik !e!ios ryto. Vis dar negal#damas atsigauti, i!einu i! 
parko. 

Beveik plevenu. 

M!LYNA "ALIAM

#i$ savait% kiekvien$ nakt& sapnavau t$ pat& sapn$. 
Jau'iuosi i(sek%s. #tai koks jis. 

Vien$ kar(t$, saul)t$ dien$ vaik(tau. Neatpa*&stu gatv)s, 
bet ka*kod)l manau, kad tur)'iau. Tada suprantu, kas taip 
keista – n)ra automobili+. Einu, tada pastebiu, jog esu basas. 
Kelias (iltas, malonus padams. Dangus ry(kiai m)lynas. N) 
debes)lio. Visi sodai, pro kuriuos praeinu, pilni rozmarin+ 
ir levand+ – oras tir(tas nuo j+ kvapo. Pastebiu vynuoges 
ir ,gmed*ius – visi *aliais lapais. Pradedu sp)lioti, kur 
pamatysiu savo namus. Tik tada pirm$ kart$ suprantu, jog 
esu savo gatv)je. 

Mano nam+ durys praviros, lengvai si-buoja. Aplink 
nieko nematyti. Darosi baisu – (iame rajone visada kas nors 
yra. #iandien tik a(. 

Durys prasiveria ir kvie'ia mane vidun. I(girstu tyliai 
grojan'i$ muzik$. Mailzas Deivisas – Kind of Blue melodija.
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#irdis ima plakti grei'iau. 
.einu & virtuv%. Viskas i(tu(tinta, n)ra jokio maisto. 

Ant (aldytuvo dur+ taip pat nieko n)ra – joki+ &prast+ 
blunkan'i+ mano pie(ini+, kuriuos nupie(iau, kai man buvo 
penkeri. 

Tik vienas atvirukas.
U* man%s pasigirsta garsas. Apsisuku ir vos nenualpstu. 

Jis &eina pro virtuv)s duris. /ia jis – mano t)tis. 
Jis toks auk(tas, toks gyvas. .deg%s, sveikas, apsivilk%s 

&prastais languotais mar(kiniais, jo juodi plaukai glotn-s 
nuo plauk+ lako. Steb)damas, kaip jis &prastai stovi m-s+ 
virtuv)je, lyg k$ tik b-t+ gr&*%s i( universiteto, vos galiu 
kv)puoti. 

T)tis ne*i-ri & mane, jis siekia (aldytuvo dur+. 
– S-nau, ar niekada nesijauti, lyg b-tum k$ nors 

pamir(%s? Smulkmen$? Man taip visada; pra*i-riu k$ nors. 
Detal%, *aidimo pavadinim$. Tu jau prad)jai. 

Jis pasako tik tiek. .sipila stiklin% pieno. 
Gal man ir pavyksta k$ nors i(lementi, neprisimenu. Kad 

ir k$ pasakiau, jis atlaid*iai pa*i-ri & mane. 
– Kur buvau? Nor)jau pakalb)ti su tavimi apie tai. 
Jis paima mano rank$. 
– Paklausyk, tavo mamai ir man kilo nemalonum+. 

Suaugusiems kartais taip b-na. Supranti? 
Susting%s nukratau jo rank$. 
– Ne, – sausa burna sakau jam. – Maniau, kad tu negyvas. 
T)tis *i-ri nusivyl%s. 
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– Tai nebuvo mano mintis. 
– K$?! 
– Ta mirtis. Ne mano mintis. 
Dabar jis susierzin%s papurto galv$.  
– Tada kieno? 
– Tavo mamos. 
– Ir tu sutikai? 
Prispaud%s rankas prie (laun+ jis sustoja. 
– Taip. 
Susvirduliuoju ir atsiremiu & virtuv)s stal$. 
– Tu ir mama... Nusprend)te apgauti mane, kad many'iau, 

jog esi negyvas? 
– Ji nusprend). 
– K$?!
Kur& laik$ jis nieko nesako, tik stebi mane, lyg sp)liot+, k$ 

darysiu toliau. 
– Tikriausiai taip. Kaip sakiau, atleisk. Buvau Meksikoje. 
Dabar pradedu pykti, jau'iuosi i(duotas. 
– Buvai Meksikoje? Kod)l nepaskambinai? Vienas 

sumautas skambutis telefonu. A( maniau, kad tu negyvas. 
Jo akyse i(vystu sielvart$. Visi(kai susipainioju, jau 

nekalbant apie tai, jog esu nuli-d%s. Kokie t)vai taip i(duot+ 
savo vaik$? Ir kaip jis pareng) t$ l)ktuvo katastrof$? 

Tada (visada tada) sapnas pasibaigia. A( atsibundu. 
Pirmus kelis kartus jausmas toks tikras, jog atsibundu 

apsiverk%s. 


