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

Elena

– Tu !inojai, kad jis "ia bus ne vienas?#– nustebusi 
paklausiau staiga i$balusios Barboros. Vos vos prav%ru-
si rausvai pada!ytas l&pas ji sek% Luk' (d%miu !vilgs-
niu. Visk' pastebin"iu !vilgsniu. Kiekvien' smulk-
men'. Ypa" t', !aviai besi$ypsan"ios raudonplauk%s 
pavidalu.

Atrod%, kad sesuo nei$girdo mano klausimo. Per 
daug buvo susikoncentravusi ( vaizd', atsiv%rus( i$-
nirus i$ u! didelio Evelinos ir Ado t%v) namo. Pieno 
baltumo dviauk$tis medinis statinys su did!iuliais 
ovaliais balkonais ir dar didesne terasa, kurioje $vel-
niai judinami v%jo skimb"iojo ma!y"iai metaliniai 
varpeliai, gal%jo b&ti absoliu"ios $eimynin%s idil%s 
simbolis. Tokiame name niekas niekada negal%t) b&ti 
nelaimingas. Bent jau a$ buvau tuo tikra. 
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L%tai eidama $alia sesers, kuri ne kart' paauglyst%-
je sve"iavosi bendraklas%s namuose, klausiausi ramiu 
balsu pasakojam) linksm) istorij). Tur%jau nujausti, 
kad tie $ilti prisiminimai atves ir prie Luko. Ne tik to, 
kuris dar ry$kus ir nepranokstamas t&nojo Barboros 
prisiminimuose, bet ir prie to, kuris "ia ir dabar l%tai 
!ingsniavo liepto link, it str%l% smingan"io ( plat) e!e-
r', nugelsvint' atspind!iais lempu"i), kuriomis buvo 
tankiai apraizgytas visas tur%klas. O svarbiausia#– Lu-
kas %jo ne vienas.

Auk$tas juodaplaukis su tokio pat neperregimo 
juodumo kostiumu, atsainiai atlaisvintu kaklarai$"iu 
nepaisydamas mano valios u!grob% vis' mano d%me-
s(. Nebema"iau visur stoviniuojan"i), i$sipuo$usi) 
sve"i), nebegird%jau muzikos, balsai nutilo# – viskas 
aplinkui nublanko. Liko tik jis. Jis vienas. Ir... Ne, ne-
nor%jau matyti $alia jo einan"ios merginos. Naivu, bet 
tokia tiesa. Deja, norai kartais nei$sipildo, kad ir kaip 
kar$tai melstumeisi. 

Sustingusi steb%jau por', kol galiausiai sumojau pa-
sidom%ti, kaip jau"iasi sesuo. 

– Raudonplauk%,# – tyliai pralemeno ji ne!ymiai 
kilstel%dama smulk) smakr'. I$ jos veido sunku buvo 
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perprasti, k' jau"ia. Barbora visada buvo tokia#– skru-
pulingai stengdavosi nusl%pti jausmus, ypa" tuos, ku-
rie labiausiai neduodavo jai ramyb%s.# – Kaip primi-
tyvu.

– Per vakarien* jo nepasteb%jau,#– sumelavau. Nors 
puikiai !inojau, kad jis s%d%jo prie kra$tinio staliuko, 
lyg ty"ia Barborai u!stojamo did!iul%s g%li) vazos. At-
%jo pav%lav*s. Vienam i$ sve"i) sakant tost', tylomis 
pris%do prie tolimiausio staliuko. 

– A$ taip pat.
Mane persmelk% nesmagumo jausmas, tarsi sunki 

ir vos pakeliama kalt%, tarsi tyli ir grau!ianti i$ vidaus 
i$davyst%. Jausmai, su kuriais jau seniai gyvenau.

– Gal%jo atvykti vienas,#– smarkiai plakant $ird!iai 
i$sakiau did!iausi' savo tro$kim'.

– Gal%jo...#– Barbora pakreip% galv' ( $on'. Stipriai 
u!simerk%, tarsi visa tai matyti jai b&t) per daug skau-
du. 

Nu%j* iki pat lieptelio galo Lukas ir raudonplauk% 
%m% juoktis. Palink*s prie jos vyras ka!k' pasakojo, o 
mergina tiesiog tirpo apgaubta tokio d%mesio. Nuo 
raudon) l&p) nedingo plati $ypsena. J) k&no kalba 
neleido abejoti, kad jie puikiai leid!ia laik'.
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N% nepajutau, kaip susigniau!% mano kum$"iai. 
Ne, mu$tis nenor%jau, bet viduje sukilo ir gerkl* u!-
gniau!% pats tikriausias, nuo!miausias pyktis. Kar$tas 
kaip lava, temdantis prot', u!go!iantis visk' aplinkui.

– Sakei, kad bandote taikytis,#– !vilgtel%jau ( jaus-
m) draskom' sesers veid'.

– Ne!inau. Jau nebe!inau,# – purt% galv' ji.# – Jis 
leido suprasti, kad nor%t) pabandyti... Gal a$ ne taip 
supratau...#– tyliai sumurm%jo.

– Niek$as,#– i$ko$iau pro suk'stus dantis ir prad%-
jau leistis nuo kalvos liepto link. Lyg gird%jau Barbor' 
mane $aukiant, bet nebuvau tikra. Garsiai grojo muzi-
ka, $&kavo ir juok%si sve"iai. Prie m%g%ji$kai sur*stos 
scenos nuskamb%jo kurtinantys plojimai.

U!lipau ant liepto. Nenuleisdama aki) nuo $velniai 
vienas kit' akimis glamon%jan"ios porel%s !engiau j) 
link. Dabar Lukas ka!k' garsiai pasakojo, o mergina 
skambiai juok%si. Vyras ( mane atsisuko tuo metu, kai 
pri%jusi prie pat jo i$ vis) j%g) st&miau j( nuo liepto ( 
tamsiai m%lyn' e!ero vanden(. Mergina $ai!iai suspieg%.

Pats kaltas, kad stov!jo prie pat kra"to,# – piktd!iu-
gi$kai pamaniau. Ir nudro!iau atgal prie namo, u! ku-
rio buvau palikusi automobil(. Gird%jau, kaip pli&k$i 



N IEK ADA  NESAKYK  N IEK ADA

9

vanduo Lukui iriantis kranto link, bet n% neketinau 
atsigr*!ti, o juo labiau pasidom%ti, ar jam viskas gerai. 
Nenor%jau, kad b&t) gerai. Nor%jau, kad staiga pasiro-
d!iusi e!ero pabaisa praryt) j( kartu su visu beg%di$kai 
prabangiu kostiumu, did!iuliu laikrod!iu, rank) dar-
bo batais ir $irdimi, kurios jis, dabar buvau tuo tikra, 
apskritai netur%jo. 

Jis paliko Barbor' po daugyb%s met) draugyst%s. Jie 
draugavo nuo $e$iolikos. Tiesa, Lukui su broliu dvy-
niu ir t%vais i$vykus gyventi ( London', j) draugyst% 
tapo labiau virtuali, ta"iau niekas niekada nesuabejo-
jo, kad anks"iau ar v%liau jie bus kartu. Net tada, kai 
Lukas penkeriems metams i$vyko ( Australij'. Netgi 
tada, kai jis gr(!*s ( Vilni) dirbdavo trijose klinikose 
be joki) i$eigini). 

Nors Luk' matydavau retai, i$ Barboros pasakoji-
m) ar garsiai skaitom) mylimojo lai$k) man visuomet 
buvo ai$ku, kad j) istorijoje laiminga pabaiga garan-
tuota. Talentingas chirurgas ir spar"iai populiar%jan-
ti drabu!i) dizainer%# – jie tiesiog idealiai tiko vienas 
kitam. Ne tik nuotraukose, kuriose jie spinduliuodavo 
laim*, bet ir per tas kuklias $eimos vakarienes ar di-
d!i'sias met) $ventes.
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H

– Maniau, kad atsivesi kok( nors draug',# – pra-
$neko Lukas per pra%jusias Kal%das. Buvau nema"iusi 
jo apie por' m%nesi), nepakeliamai ilg) m%nesi), kai 
kiekviena diena, rodos, trunka $imtmet(.

Anks"iau pas t%vus gr(!davau tik trumpam, per 
$ventes, nes studijuodama veterinarij' kartu dirbau 
ir padav%ja vienoje populiarioje kavin%je. Gyvenau 
(tempt' gyvenim', o laisvadieni) tur%davau itin retai. 
Tik $i !iema buvo kitokia#– pagaliau radusi darb' pa-
gal specialyb* priva"ioje veterinarijos klinikoje, gal%-
jau mesti (grisus( padav%jos darb' ir persikraustyti i$ 
Kauno ( Vilni). Kryk$tavau i$ laim%s. O netrukus at-
radau Barboros draug) kompanij'. Mano ir vaikyst%s 
draug%s Mildos duet' papild% laimingos poros ir du 
viengungiai#– Adas ir Jonas. Prireik% vos keli) bendr) 
susitikim), ir Jonas %m% man rodyti i$skirtin( d%mes(. 
S'mojingas ir neie$kantis !od!io ki$en%je. Linksmas. 
Buvau gird%jusi, kad anks"iau jis rimtai draugavo su 
Evelina, ta"iau po itin dramati$k) istorijos vingi) Eve-
lina vis d%lto tapo Lauryno !mona. Jonui pasakojant 
sav'j' visos $ios istorijos versij', i$ jo aki) nedingdavo 
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sen) nuoskaud) persmelktas kart%lis, tyliame jo balse 
gal net pyk"io krisl' buvo galima (!velgti. Bet a$ ne-
m%gstu knaisiotis po praeities griuv%sius, tad smul-
kmen) neklausin%jau. O v%liau buvau tikra, kad apie 
Evelin' jis nebegalvoja. Gal tik su Laurynu bendrauja 
kiek $al"iau nei su visais kitais draugais.

Kai Lukas paklaus% apie draug', pamaniau, kad 
turi omenyje Jon'. 

– Neturiu k' atsivesti,# – paai$kinau atsiremdama 
( masyvi' virtuv%s spintel*. T%vai, Barbora ir keletas 
giminai"i) kalb%josi svetain%je, protarpiais gird%josi 
j) juokas. Pab%gau ( virtuv* nor%dama atsip&sti nuo 
$urmulio, i$gerti stiklin* $alto vandens. +ia radau prie 
lango stovint( ir ( puriu sniegu nuklot' Vilniaus pano-
ram' !velgiant( Luk'. Man (%jus jis kr&ptel%jo.

– Tikrai?#– kilstel%jo antakius. Paglost% !ali) aki) 
!vilgsniu, tokiu (d%miu, kad $iurpas nub%go nugara.#– 
O kaip Jonas?#– $yptel%jo, bet veidas atrod% akmeninis, 
nei$dav% joki) jausm). Galb&t, jei tuomet b&"iau (ta-
rusi, kas dedasi jo galvoje, kit' dien' neb&"iau d!iugiai 
pri%musi Jono pasi&lymo nueiti ( pasimatym', neb&-
"iau leidusis ne$ama srov%s, kuri v%liau atne$% ten, kur 
vien $ird( sopa, kur labiausiai norisi atsukti laik' atgal.
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Puikiai supratau, kad Jonas nepana$us ( mano sva-
joni) vyr'. Nors niekada ir nesistengiau susikurti savo 
idealo. Bet... Tarsi neju"ia jis %m% ir atsirado mano 
gyvenime, tik aplinkyb%s ne!ad%jo pabaigos, kuri' 
b&t) galima u!baigti !od!iais ilgai ir laimingai. O jei 
negali pasiekti svajon%s, jei ta svajon% skaudina labiau, 
nei gali i$tverti, tai galb&t vert%t) imti tai, k' gyveni-
mas duoda, nereikalaudamas itin stipri) kan"i). Lyg 
ir buvau pri%jusi t' liepto gal', kai reik%jo arba $okti ( 
vanden(, arba... Ne, kito kelio nebuvo. Tiesiog tur%jau 
liautis save kankinti berg!d!iomis fantazijomis apie 
u!draust' vaisi). Lukas ir Barbora buvo beveik susi-
!ad%j*. Barbora neabejojo, kad per $ias Kal%das Lukas 
pasipir$. Kiek laiko buvo iki to lik*? Valanda? Dvi? 
Vyliausi, kad neteks to pamatyti. Nors Lukas patiki-
no, kad galiu likti miegoti svetain%je ant sofos, ketinau 
gr(!ti namo. 

– Mes nedraugaujame,#– tuomet atsakiau. 
– Maniau, jis tau patinka.
– Jis $aunus.
Atrod%, kad Lukas po mano atsakymo (sitemp%.
Gurk$tel%jusi vandens u!simerkiau i$ malonumo. 

Pavargau nuo $urmulio, o labiausiai nuo vis) t) pasi-
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ruo$im), nuo mamos komand) ruo$iant vis' t' dau-
gyb* valgi), kuri) vos paragavome. 

– Barbora sak%, kad pardav% but',#– toliau kalbino 
jis. Atsimerkusi pasteb%jau, kad pri%jo ar"iau.# – Kur 
tu dabar gyveni?

– Pas Mild',#– atsakiau pad%dama tu$"i' stiklin* ( 
$al(.#– Jos butas netoli klinikos. Nereikia valand) va-
landas praleisti sp&styse.

– Karlas gerai su tavimi elgiasi?
– Tu j( pa!(sti?#– nustebau. Pusam!is vyri$kis mane 

pri%m% vietoj staiga sumaniusios emigruoti ilgamet%s 
pad%j%jos. Nustebau, kai paskambino ir paklaus%, 
kada galiu prad%ti dirbti. Pamaniau, kad tai pok$tas#– 
nei kvietimo ( darbo pokalb(, nei rimtos atrankos. Tik 
v%liau su!inojau, kad mane rekomendavo vienas i$ ve-
terinarijos akademijos d%stytoj).

– Taip, jis t%"io draugas.
– Man toks jausmas, kad "ia, Vilniuje, visi vieni ki-

tus pa!(sta, nuo nieko nepasisl%psi,#– $yptel%jau.
– O tu nori pasisl%pti?# – kilstel%jo jis savo juodus 

antakius. Pana$us ( savo brol( Lauryn', juk jie dvyniai, 
bet vis d%lto... Lukas buvo kitoks savo elgesiu, b&du, 
ka!kuo, k' net (vardyti sunku. Kartais atrodydavo, 
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kad kar$tako$is Laurynas u!go!ia brol( visomis pras-
m%mis, ta"iau ilgiau pabendravus su Luku suprasda-
vai, kad sant&rumas ir ramyb% sl%pdavo ne k' ma!iau 
jausming' prigimt(. 

– Kaip matai,#– !vilgtel%jau ( nuo $urmulio svetai-
n%je saugan"ias duris.

– Elena?# – atsikrenk$t*s jis v%l prakalbo. Jo taria-
mas mano vardas nuskamb%jo ka!kaip keistai. K&nu 
perb%go virpulys. Atrod%, kad jis tuoj pasakys k' nors 
svarbaus, bet paskutin* minut* apsigalvojo. O tada 
nusisukdamas sumurm%jo:

– Neskub%k su Jonu. Dar per menkai j( pa!(sti.
– A$ juk tau sakiau, kad mes nedraugaujame,#– pa-

tikinau, bet galvoje su&!% prisiminus, kaip jis guod% 
mane d%l neseniai su!lugusi) santyki). Ap%m% g%da. 
Nenor%jau, kad (tart), jog jam tada kai k' pajutau. 
Gal visada jau"iau, bet tada... Ai$kiai tai suvokiau. 
Kas b&t), jei jis su!inot)? T%vi$kai paplek$not) per 
skruost' ir pasakyt), kad dar esu per jauna ir neskiriu 
tikr) jausm)? Gal nejaukiai apgailestaut), nes jis juk 
ruo$iasi vesti Barbor'... Mintys skriejo !aibu#– ne, tu-
riu padaryti visk', kad jis niekada nieko ne(tart).

Gal Jonas yra mano i$sigelb%jimas?
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– Na, bent jau kol kas,#– prid&riau kaip (manyda-
ma linksmiau.#– Kaip jau sakiau, Jonas man patinka.

– Imk,# – li&dnai $yptel%jo paduodamas ka!kok( 
daikt'. Lengv' it p&kas. Nuleidusi akis i$vydau i$ bal-
to popieriaus i$lankstyt' kamelijos !ied'.

Bevartydama rankoje popierin* g%l* ruo$iausi pa-
d%koti, bet Lukas jau %jo pro duris ( svetain*. I$girdau 
linksm' sesers bals', kvie"iant( j( paragauti dar vieno 
i$ mamos kept) pyrag).

Po poros dien) Lukas i$siskyr% su mano seserimi.
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A N T R A S  S K Y R I U S

Elena

– Milda?!#– $aukdama (puoliau ( but'. Draug% ne-
atsiliep%. Tik atv%rusi jos kambario duris prisiminiau, 
kad ji ketino $( savaitgal( praleisti Palangoje. Sak%, 
bent jau paskutines rugpj&"io dienas pasim%gaus saule 
ir papl&dimiu, kadangi did!iulis darb) kr&vis neleido 
jai to padaryti anks"iau.

Jonas buvo i$vyk*s ( komandiruot*. 
Nusivylusi, kad n%ra su kuo pasikalb%ti, nuskub%-

jau ( savo miegam'j( ir pris%dau ant tvarkingai paklo-
tos lovos, bet tuoj v%l pa$okau. ,irdis dau!%si kr&tin%je 
kaip pa$%lusi, rankos dreb%jo. Steb%jausi, kad gr(!au i$ 
Trak) ( Vilni) nesuk%lusi avarijos. Barbora tikriausiai 
i$va!iavo anks"iau, kadangi (st&musi Luk' ( vanden( 
jos niekur neberadau. Jos automobilis taip pat buvo 
ding*s. Pyktel%jau, kad i$va!iavo nieko nesakiusi, bet 
kartu puikiai j' supratau. Pernelyg gerai supratau.
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Nusiavusi batelius pri%jau prie spintos. Kojos vir-
p%jo. Dreban"iais pir$tais atsisegiau suknel*, ir lengvas 
$ilkinis audinys nuplazdeno ant grind). Galiausiai li-
kusi nuoga jau tiesiau rank' ( pi!am', bet pasigirdo 
dur) skambutis. 

– Ne...#– i$spr&do. Griebiau ant spintos dureli) u!-
mest' chalat' ir susisiau"iau j(. Ne!inia, kokios j%gos 
genama, o gal nuojautos, pri%jau prie lango, per kur( 
mat%si !ibint) ap$viesta gatv%. Daugyb% sustatyt) au-
tomobili). Ry$kiai raudonas mustangas $viet% i$ toli. 
K&nas tarsi nutirpo.

Dur) skambutis suskamb%jo dar kart'. Ir dar. 
– -inau, kad tu namie!# – negal%jau nei$girsti pri-

slopinto Luko balso.# – .leisk. Mums reikia pasikal-
b%ti.

Per t' laik' buvau at%jusi iki miegamojo tarpdurio, 
ta"iau toliau eiti nesiry!au. Dr'sa buvo i$garavusi.

– Elena!#– $&ktel%jo jis.#– Po velni), atidaryk!
Laiptin%je pasigirdo bruzdesys, balsai. Jis pa!adins 

visus kaimynus#– tuo jau buvau tikra.
– Eik i$ "ia,# – vos vos prav%rusi duris i$tariau nu-

taisiusi kuo ramiausi' bals'.#– Mums n%ra apie k' kal-
b%tis!
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– Dar ir kaip yra!#– visa j%ga jis trenk% delnu ( duris. 
Nuo sm&gio jos atsilapojo, o a$ vos sp%jau at$okti, kad 
nesitrenkt) tiesiai ( mane. Toks Luko elgesys $okiravo. 
Puikiai suvokiau, kad prie$ ger' valand' (st&miau j( ( 
e!er' be jokio persp%jimo ir jis gali d%l to pykti, bet 
nesitik%jau, kad (si&"io perkreiptu veidu ir dar $lapiais, 
prie pla"ios kr&tin%s prilipusiais mar$kiniais bei var-
van"iomis keln%mis jis atl%ks tiesiai pas mane.# – K' 
sau manei?!#– degino !aliomis akimis.

– Kod%l tu atsivedei t' moter(?!#– (sisprendusi ran-
komis ( $onus puoliau klausimu j(.# – Juk !inojai, kad 
ten bus ir Barbora!

– Koks man, po velni), skirtumas, bus ji ar ne!# – 
pasi$aip% jis.#– Jei tau dar neai$ku, tai galiu patvirtinti 
sen' naujien'#– mes i$siskyr%me!

– Puikiai tai !inau,#– su$nyp$"iau.#– Bet Barbora 
sak%, kad tu suteikei jai vil"i)!

– Su manimi kalb%dama ji vis dar verk$lena!# – 
sk%stel%jo rankomis tarsi apimtas nevilties. Ta"iau 
pyktis vis dar buvo perkreip*s jo veid'.# – K' tu man 
si&lai?# – paklaus% gr*!damas akimis.# – Tai ji prad%-
jo kalbas apie taikym'si! Ji man*s nesiklauso, nenori 
gird%ti!
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– A$ tau si&lau eiti po velni)!# – pak%liau bals'. 
Man buvo nesvarbu, kad per atviras duris visk' girdi 
kaimynai. Tarsi protas aptemo.#– Nustok j' skaudinti!

– Tai tegul ji liaujasi man skambin%ti!
Barbora akivaizd!iai negal%jo jo pamir$ti ir tuo 

labiausiai skaudino pa"i' save. Nusiminiau d%l tokio 
neprotingo sesers elgesio. Ji sak%, kad tai Lukas rodo 
iniciatyv' t*sti santykius...

Labai nor%jau, kad Barbora b&t) laiminga. Buvau 
jos sesuo, i$tikimiausia draug% ir s'junginink%. Bar-
bora gal%jo b&ti tikra, kad a$ (nirtingai kovosiu u! jos 
laim*. Kiek tik tai priklausys nuo man*s.

– Nesuprantu, kod%l tu j' palikai,# – tariau tarsi 
jam, tarsi pa"iai sau. I$ prad!i) pamaniau, kad apie tai 
tik pagalvojau, bet staiga pably$k*s Luko veidas i$da-
v%, jog mint( i$sakiau balsu.

– Nes mes netur%jome ateities.
– Kas "ia per atsakymas?# – pasi$aipiau.# – Kod%l 

taip staiga nusprendei?
– Ne staiga,# – papurt% galv' jis.# – Tai buvo gerai 

apgalvotas sprendimas. Seniai !inojau, kad turiu tai 
padaryti, bet nenor%jau jos skaudinti. Galiausiai suvo-
kiau, kad kitos i$eities n%ra.


