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Daniel!

– Atsiliepk, pra"au... Nagi, atsiliepk...#– meld$iau 
telefono, kuriame skamb!jo pratisi signalai. Vilius 
tikriausiai jau kietai miegojo, juk buvo pus! dviej% 
nakties. Bet dabar man b&tinai reik!jo jo pagalbos.

– Klausau... Daniele...#– po visos am$inyb!s pa-
sigirdo jo mieguistas balsas. Toks prikim's, "iurk"tus 
ir pasiunt's "iurpulius visu mano k&nu. Balsas vyro, 
kur( nedvejodama vadinau geriausiu savo draugu.

– Atleisk, kad skambinu tokiu metu,#– skub!dama 
i"b!riau ( telefon) niekam ne(dom% atsipra"ym),# – 
bet visas mano butas u$lietas. Pas kaimynus vir"uje 
(vyko nelaim!, kilo gaisras, o gaisrinink% pilamas 
vanduo paskandino ir mano but). A" tik dabar gr($au 
ir ne$inau, k) daryti.

– Atva$iuosi pati ar man tave paimti?#– paklau-
s! jis. Lengviau atsikv!piau, kad neprad!jo ai"kintis, 
kas, kaip ir kod!l. *inojau, kad juo galiu pasikliauti.
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– Pasigausiu taksi. Atva$iuosiu pati,#– patikinau.
– Kur tavo automobilis?#– tuoj susir&pino Vilius.
– Mieste... Ilgai tekt% pasakoti ir tau bus visai ne-

(domu.
– Atva$iuosiu tav's,#– tarsi kirviu nukirto jis.
– Nereikia, Viliau, jau gana to, kad tave pa$adi-

nau ir vidury nakties (sipra"iau ( sve+ius,#– puoliau 
i"sisukin!ti.

– Kraukis daiktus, tuoj b&siu,#– pasak! jis gerokai 
pa$val!jusiu balsu ir nutrauk! pokalb(.

Atsidusau. Nenor!jau pra"yti pagalbos, bet taip 
saldu buvo jausti, kad jis pasir&pins manimi. Nors tai 
buvo blogai. Netgi labai blogai. Puikiai $inojau, kad 
mano jausmai Viliui nuves tik prie sudau$ytos "irdies.

,siki"usi telefon) ( palto ki"en' apsi$valgiau. Rink-
tis daikt% nenor!jau, pro lubas sunk!si vanduo, visa-
me bute tarsi lijo. Atsidususi atsir!miau ( dur% stakt) 
ir !miau laukti Viliaus. 

Mes buvome draugai jau daugiau nei penkiolika 
met%. Net negaliu pasakyti, kada tiksliai su juo susi-
pa$inau, tiesiog m&s% bendravimas ka$kuriuo metu 
tapo (prastas ir mano labai laukiamas. Ka$kada mo-
k!m!s toje pa+ioje klas!je ir, kadangi gyvenome neto-
li vienas kito, kartu eidavom ( mokykl) ir i" jos. 
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Prad$ioje man nepatiko jo akiniai. Tokie grem!z-
di"ki buvo ir jam, rod!si, visai netiko. Ta+iau laikui 
b!gant negal!jau jo (sivaizduoti be j%. Ir kasdien jis 
man atrodydavo vis gra$esnis. Palengva i" lieso pa-
auglio virto auk"tu vyru puikiai i"treniruotu k&nu, o 
jo kadaise trumpi plaukai dabar bangavo tamsiomis 
garbanomis, kurias jis retai stengdavosi suvaldyti. 

Nors tur!jau draug' Evelin), ta+iau Vili% dr)siai 
gal!jau vadinti sielos draugu. Mes suprasdavom vie-
nas kit) be $od$i%, gal!davom kalb!tis, atrod!, apie 
visk). Su juo man buvo linksma kaip su niekuo kitu. 
Jam gal!jau paskambinti bet kuriuo metu ir niekada 
nei"girsdavau jo balse pyk+io, nekantrumo ar irzlu-
mo, jei paskambindavau netinkamu laiku. O tikrai 
yra buv', kad sutrukdydavau j( verslo pokalbio (kar"-
tyje ar vidury aistra kunkuliuojan+io pasimatymo#– 
jis visada atsiliepdavo ir sakydavo, kad ne, a" tikrai 
jam netrukdau. Nors $inodavau, tiesiog jausdavau 
arba fone gird!davau, kad yra prie"ingai. 

Vilius. Jis buvo ir mano did$iausia laim!, ir kartu 
pragai"tingai li&dna lemtis. Bent jau taip da$niausiai 
atrodydavo.

– Susirinkai visk)?#– i" prisiminim% pa$adino Vi-
liaus balsas. Net kr&ptel!jau. Koks keistas jausmas, 
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kai mintyse vaizduojiesi $mog% ir jis staiga prie"ais 
akis pasirodo gyvas ir tikras.

– Ne, visur varva vanduo. Gr("iu rytoj, kai bus pra-
d$i&v', ir pasiimsiu drabu$ius, svarbiausius daiktus. 
Manau, remontuoti bus galima tik visi"kai i"d$i&vus 
perdangai... Gerai, kad but) buvau apdraudusi.

– Atrodai keistai. Gerai jautiesi?#– paklaus! jis ne-
kreipdamas d!mesio ( mano kalbas, kurios ir man pa-
+iai atrod! tik tu"ti plepalai. Ta+iau apie tai, kas mane 
kamavo labiausiai, negal!jau su juo kalb!tis. Mane 
gr'$! susir&pin's jo $vilgsnis. Visada toks atid$iai ti-
riantis, tarsi matantis kiaurai. Aplink jo l&pas susime-
t! gilesn!s rauk"l!s, l&pos susi+iaup!, o tams&s anta-
kiai virto vientisa linija, tarsi jis b&t% ka$k) suprat's, 
ta+iau kartu $inot%, jog nieku gyvu apie tai nekalb!-
siu ir n!ra prasm!s n! bandyti prad!ti pokalb(.

– Na, tikrai negal!+iau pasakyti, kad viskas gerai, 
nes gr($usi vidury nakties visk) radau va "itaip...# – 
patraukusi pe+iais nuleidau akis. Bijojau, kad jis 
taip (d!miai $i&r!damas perskaitys jose daugiau, nei 
a" nor!jau jam parodyti ar pasakyti. Ap!m! keistas 
jausmas# – kad jis supranta. Bet kartu suvokia, kad 
$od$iais mane tik nubaidys, nuvys ( mano tamsiausia  s 
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sielos kertes ir kit) kart) mane i"vilioti bus daug sun-
kiau.

Jis nieko neatsak!, tarsi neb&t% patik!j's, kad tai 
viskas, kas man nutiko, ta+iau a" lengviau atsikv!-
piau, kad jis daugiau neklausin!ja.

– Tai va$iuojam? Kur raktai?#– paklaus! jis nekant-
riai.

Padaviau jam raktus, ir jis mikliai u$rakino "vie-
siai rusvas "arvuotas duris. Paspaud's lifto mygtuk), 
lengvai prisiliet! prie man's kviesdamas eiti pirmyn. 
O, kaip jis mane veikdavo... Tik!jausi, kad jis apie tai 
nieko nenutuokia, nes jo prisilietimai darydavo keis-
+iausius dalykus su mano k&nu. Jam tai tikriausiai 
atrod! niekis, o a" tiesiog u$sidegdavau.

Ta+iau lifte mane apniko mintys apie ankstesnius 
"io vakaro (vykius, nevalingai prad!jo dreb!ti rankos.

– Tu gerai jautiesi?# – v!l to paties paklaus! Vi-
lius.#– Atrodai i"bly"kusi.

– Gerai. Tu jau klausei, o a", jei gerai pamenu, 
atsakiau,# – suirzau. Nenor!jau galvoti ir tuo labiau 
pasakoti nei apie Ryt(, nei apie August). ,siv!liau ( 
toki) velniav)!

– A" neprat's tave toki) matyti.
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– Koki)? Pastaruoju metu mes i" viso ma$ai mat!-
m!s, gal tiesiog neprisimeni, kokia a" i" tikr%j% esu, 
ir mai"ai mane su kitomis,#– dreban+ias rankas pasl!-
piau palto ki"en!se ir pasukusi galv) pa$i&r!jau ( lifte 
pakabint) veidrod(. Mano veido oda buvo balta, lyg 
permatoma. Nepada$ytos l&pos atrod! taip, tarsi j% i" 
viso netur!+iau, o juodu pie"tuku apvestos akys rod!-
si didesn!s nei (prastai. Ir dar li&dnesn!s.

Veidrodyje mane (d!miai steb!jo Vilius. Net vidu-
ry nakties pakeltas i" lovos jis atrod! $aviai. Tams&s 
plaukai "elmi"kai susiv!l', ant nosies akiniai, kuriuos 
pati pad!jau jam i"sirinkti. Jie buvo prabang&s ir kar-
tu kukl&s, jam taip tiko, kad nor!jau apie tai pasakyti 
garsiai. Ta+iau apsigalvojau. Mes buvome tik draugai. 
Ir taip da$nai komentuodavau jo i"vaizd). Bijojau, 
kad jis nepamanyt%, kad juo $aviuosi per daug ar 
bandau j( vilioti. Ne$inau, ar kartais taip nesielgda-
vau, bet bent jau sau visuomet teigdavau, kad s)mo-
ningai to nedarau. Da$niausiai.

Jis vilk!jo tams% palt). Prasegt), tikriausiai u$-
simet! j( skub!damas i" nam%. Po juo mat!si juodi 
sportiniai mar"kin!liai, kurie laisvai krito ant i"blu-
kusi% m!lyn% d$ins%. Nuleidau $vilgsn( ( jo "viesiai 
rudus, dar blizgius naujus batus. 
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Toks tobulas. Toks jaudinantis, nepasiekiamas ir 
taip stipriai trok"tamas. Kiekvien) jo prisilietim), 
"ypsen) ar "elmi"k) pak"tel!jim) ( skruost) buvau 
giliai ir tvirtai u$-ksavusi savo galvoje# – kiekvien) 
tamsi) akimirk) prisimindavau visus tuos kartus ir 
mane aplankydavo prot) atiman+ios malonumo ban-
gos. Nor!jau daugiau. Beproti"kai tro"kau. Bet vienas 
klaidingas $ingsnis gal!jo sunaikinti ilgus metus puo-
sel!t) draugyst'. Ir atimti $mog%, kuris man simboli-
zavo absoliut% stabilum).

I"!jusi i" pastato tuoj pama+iau prie "aligatvio 
stovint( Viliaus automobil(. Naujut!laitis juodas 
„Porsche“ traukdavo $vilgsnius, ypa+ mergin%. Gir-
d!jau Akvil' giriantis, kad jos su$ad!tinis vairuoja 
TOK, automobil(. Jai tai buvo svarbu. A" nepraleis-
davau progos Vili% patraukti per dant( d!l tokios akis 
badan+ios prabangos.

– Sustojai draud$iamoje vietoje. Ar manai, kad, 
jei jau vairuoji „Porsche“, gali automobil( statyti bet 
kur?#– pirm) kart) per vis) vakar) i"spaud$iau "yp-
sen).

– Reikalas buvo skubus ir svarbus.
– O, Viliau, kaip malonu gird!ti, kad a" tau tokia 
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svarbi,#– nusijuokiau. Nor!jau b&ti jam svarbi. Bet 
jis tur!jo su$ad!tin'#– Akvil'. Tuo viskas ir pasakyta.

– Daniele, baik "aipytis ir s!sk ( vid%,#– jis man's 
lauk! atidar's keleivio dureles. Galanti"kas kaip vi-
sada. Ta+iau jis taip elg!si su visomis moterimis. A" 
nebuvau ypatinga.

Jam u$vedus varikl(, automobilis suriaumojo ir 
truktel!jo pirmyn. Vilius vairavo u$tikrintai, va-
$iuodavo, jei tik neb&davo greit( ribojan+i% $enkl%, 
greitai. 

– Ak, nepagalvojau paklausti...# – staiga mano 
viduje tarsi kas susigniau$!. Faktas, kurio nenor!jo 
priimti mano naivios smegenys, smog! netik!tai ir 
skaud$iai,#– tikriausiai su tavimi gyvena Akvil!. Ji ne-
apsid$iaugs mane pama+iusi.

– Ne, Daniele, a" vis dar gyvenu vienas,#– atsiduso 
jis. ,d!miai $i&r!jo ( keli). D$iaugiausi, kad nemat!, 
kaip atsipalaidavo mano veidas ir l&pas papuo"! ne$y-
mi "ypsena. .ypsena i"davik!. 

– Bet j&s juk susi$ad!jote?
– Formaliai ne. Ji taip visiems sako, bet $iedo ant 

pir"to a" jai neu$moviau,#– Viliaus balse gird!jau su-
sierzinim), tik nesupratau kod!l.


