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Anksčiau Sebastianas Dorneris mokėjo sėdėti prie stalo 
priešais moterį. Žinojo, kaip apdovanoti ją baltų dantų 
šypsenėle. Jautė, kada atsegti pagal užsakymą pasiūto 
kostiumo viršutinę sagą. Seniau išmanė, kaip dviem pirš-
tais duoti ženklą padavėjui ir kone nepastebimai linkte-
lėti į tuščią taurę. Mokėjo pasilenkti per stalą ir nubraukti 
švelnius plaukus nuo dar švelnesnės moters odos.

Tada į Koros visureigį, tikrą tanką, įsirėžė girto ko-
ledžo studento vairuojamas Camry, ir jos nebeliko šiame 
pasaulyje. Nebeliko ir Sebastiano Dornerio. Avarija atėmė 
žmonos gyvybę ir nutraukė virvę, į kurią pats to nesu-
prasdamas laikėsi įsikibęs. Dabar krito į bedugnę.

Krito pastaruosius šešis mėnesius.
Jis tapo vyru, nė negebančiu susišukuoti. Sausu delnu 

persibraukė pakaušį, o nudūręs akis pamatė, kad marški-
niai susagstyti nelygiai.

Tiesa, kitapus stalo sėdėjo moteris, tačiau jie buvo ne 
kokiame prieblandoje skęstančiame elegantiškame bare. 
Po ikimokyklinuko stalu Sebastianas nė negalėjo pakišti 
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kelių. Nuo šleikštulį keliančio krekerių kvapo vartėsi 
skrandis. Sebastianas sėdėjo čia jau dešimt minučių, bet 
vis dar neįstengė nukreipti žvilgsnio moteriai į veidą, ką 
jau kalbėti apie spalvingus rankdarbius, iškabintus ant 
sienų.

O jei vienas iš tų darbelių sukurtas Meto? Sebastianas 
nemanė, kad galėtų pažvelgti į jo rankdarbį. Suvokti, jog 
visai nepažįsta keturmečio sūnaus, buvo labai skaudu, 
todėl Sebastianas nedrįso pakelti akių nuo kreidelėmis 
išmarginto stalviršio.

– Pone Dorneri. – Žinoma, švelnus, tylus merginos 
balsas ramino. Tačiau nusvilus saulėje skausmą kelia net 
ir šilko patalai. Sebastianui per smarkiai skaudėjo. Jis jau-
tėsi tuščias. Įstrigęs nebūtyje. Bevardis. – Ačiū, kad atė-
jote. Žinau... Žinau, kad jums su Metu dabar labai sunkus 
laikas.

Sebastianas suniurzgėjo.
Na va. Kone žmogiškas pokalbis. Kas nors įteikite man aukso 

medalį.
– Norėjau pasikalbėti apie Meto elgesį, apie tai, ką pa-

stebėjau.
Tai patraukė Sebastiano dėmesį. Akys šovė į ikimoky-

klinukų mokytojos veidą.
– Ar jam viskas gerai? – paklausė jis, stengdamasis 

nesiraukyti. Koks kvailas klausimas. Suprantama, kad 
vaikui nėra viskas gerai. Jo mama visai neseniai mirė.

– Tiesą sakant... – pradėjo moteris. Kuo ji vardu? Pa-
nelė Derosi? Panelė Desposa? Kažkas panašaus. – Mo-
kytis Metui sekasi puikiai. Neabejoju, kad žinote, koks 
jis sumanus. Ir kūrybingas! Praėjusią savaitę iš kreidelių 
popierėlių sukūrė man apyrankę. – Ji patylėjo tarsi lauk-
dama Sebastiano atsakymo, bet neišgirdusi kalbėjo to-
liau: – Turint omenyje, kad Metas gedi, jam sekasi puikiai.
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Puikiai? Ar įmanoma gedėti puikiai? Sebastianas vos 
neprunkštelėjo.

– Ką turite omenyje?
– Jis yra sveikas berniukas. Nelaiko jausmų už-

gniaužęs. Kartais paverkia, kartais supyksta, bet daž-
niausiai atrodo laimingas, žaidžia. Su kitais vaikais arba 
manimi kalbasi apie savo mamą. Dažnai ją piešia.

Sebastianas suniurzgėjo.
– Vis dėlto pastebėjau kelis nerimą keliančius da-

lykus, – moteris atsikrenkštė. – Kalbu apie jus.
Sebastianas vėl persibraukė plaukus sausu delnu.
– Apie mane?
– Taip, – moteris pasimuistė kėdėje. Neatrodė, kad 

jaustųsi nesmagiai, smerktų jį. Galės tuo pasiguosti, kai 
artimiausius mėnesius prisimins šį susitikimą. – Pone 
Dorneri, žvelgdama į Metą pastebiu nepriežiūros ženklų.

Nepriežiūros?
Net jei mokytoja būtų pasilenkusi per stalą ir trenkusi 

jam į neskustą veidą, Sebastianas nebūtų nustebęs labiau. 
Nepriežiūros. Žodis vėrė širdį lyg aštriausias peilis. Kiek
vieną akimirką, kai pagalvodavo, kad jis jau susmeigtas, 
paaiškėdavo, kad ašmenys trijų metrų ilgio.

Nepriežiūros.
– At... Atsiprašau? – Sebastianas pamėgino atsi-

krenkštęs nustumti gerklėje įstrigusi gumulą. – Nesu-
prantu.

Tamsios mokytojos akys – vienintelis jos bruožas, kurį 
Sebastianas vėliau prisiminė, – buvo ramios, nenukryp-
damos atlaikė jo žvilgsnį.

– Į mokyklą berniukas atvežamas aprengtas neatsi-
žvelgiant į oro sąlygas, o drabužėliai dažnai... nešvarūs. 
Panašu, kad Metas reguliariai nesiprausia. Dažnai pa-
sirodo vakarykščiais dažais išteptais dilbiais, delnais. 
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Užregistravau jį gauti pietus mokykloje, bet jūs dar nesi-
kreipėte dėl paramos. Dėl to, kad leidžiu neregistruotam 
vaikui kasdien valgyti nemokamus pietus, galiu pakliūti 
į bėdą.

Karšti gėdos liežuviai degino iš visų pusių. Koros tėvai 
jau prieš du mėnesius grįžo į Vait Pleinsą. Jo draugai Merė 
ir Taileris labai padeda, bet jie turi savo gyvenimus. Ne-
gali kiekvieną dieną būti šalia.

Kaip galėjau viską taip sumauti?
Sebastianas neturėjo kur padėti akių. Nerado žodžių. 

Tegalėjo galvoti apie kvailus, sumautus, nelygiai užsags-
tytus marškinius.

– Jis man sakė, kad visuomet papietauja mokykloje. 
Pamaniau...

Sebastianas nutilo, nes pats nebežinojo, ką manė. Pa-
sikliovė keturmečiu berniuku ir nepagalvojo, kad reikėtų 
įsitikinti, ar jis kalba tiesą. Taip pat patikėjo tvirtinimais, 
kad mamytė leisdavo pačiam praustis ir išsirinkti drabu-
žius. Niekada nepasivargino įsitikinti, ar Metas tikrai tai 
sugeba.

Nepriežiūra.
Žodis jau ištrūko į pasaulį. Buvo toks skambus, grės-

mingas ir niūrus, kad Sebastianas suprato niekada jo 
nepamiršiantis. Matyt, šis žodis taps nauju geriausiu 
draugu, tikru šikniumi. Jo gyvenimo partneriu.

Po velnių, to jis ir nusipelnė. Išleidžia sūnų į mokyklą 
neįdėjęs valgyti. Apsivilkusį vakarykščiais drabužiais. 
Neplauta galva. Visai kaip jis pats, jo tėtis.

– Šūdas, – sumurmėjo jis į sausus delnus, kuriuose 
slėpė pasibaisėjimo perkreiptą veidą.

– Neįsivaizduoju, ką jums tenka patirti, pone Dorneri. 
Niekas nepajėgtų to suprasti. Tačiau esu netekusi šeimos 
narių ir... žinau, koks jausmas kristi į nebūtį.
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Sebastianas kilstelėjo akis. Ar būtent tai ir vyksta? Ar 
jis krinta į nebūtį? Dievulėliau. Jausmas tikrai panašus.

– Atradau kai ką, kas padeda tvirčiau stovėti ant žemės. 
Vieną tokių dalykų parengiau ir jums, – moteris per stalą 
pastūmė popieriaus lapą. Lapas buvo toks akinamai baltas, 
kad Sebastianui net suskaudo akis. Ryškus kaltinimas ant 
žaliomis ir violetinėmis spiralėmis išpiešto stalo.

Nepriežiūra.
Tai buvo darbų sąrašas. Visi darbeliai, kuriuos reikia 

kasdien atlikti, kad sūnumi būtų deramai pasirūpinta. 
Užplūdus veriamai gėdai, Sebastianas sukosėjo į alkūnės 
linkį.

– Kas tai? – paklausė jau žinodamas atsakymą.
– Smulkmena, padėsianti viską sužiūrėti. – Moteris 

pasilenkė ir pastukseno pirštu į atskirus punktus. – Trys 
patiekalai, o po mokyklos – užkandis. Vaikas kaskart tu-
rėtų gauti po vieną vaisių ir vieną daržovę. Net ir pusry-
čiaudamas. Žinokite, kad per pusryčius įsiūlyti daržovių 
visiems sekasi sunkiai, tad dėl to pernelyg nesijaudinkite. 
Tačiau per pietus tai būtina. Vaikai turi suvalgyti pagrin-
dinį patiekalą ir šiek tiek garnyro. Taip pat ko nors atsi-
gerti. Čia pateikiau tinkamų variantų sąrašą. Viską galite 
įsigyti prekybos centre. Net užsisakyti, kad pristatytų į 
namus. Kitas klausimas: naudojatės savitarnos skalbykla 
ar turite skalbyklę ir džiovyklę namuose?

Sebastianas tik dėbsojo.
Moteris dėstė toliau:
– Na, užrašiau numerį skalbyklos, kuri teikia skalbinių 

surinkimo iš namų ir pristatymo atgal paslaugą. Pamaniau, 
kurį laiką bus naudinga, jei nereikės dėl to sukti galvos. Skal-
bykla pristato drabužius sulankstytus. Kalbant apie prausi-
mąsi, nurodžiau kelis požymius, iš kurių galima suprasti, 
kad vaikas pasiruošęs maudytis savarankiškai. – Mokytoja 
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padavė jam lankstinuką. – Nemanau, kad Metas jau pa-
siekė šį etapą, tad kol kas derėtų jam padėti.

Sustingęs Sebastianas tik sėdėjo, jausdamasis kaip 
tikras kvailys. Moteris tuo metu apžvelgė visus sąrašo 
punktus. Balse visai nebuvo girdėti smerkiamų gaidelių.

Delnais prisidengęs nosį ir burną Sebastianas alkū-
nėmis pasirėmė į kelius. Sėdėdamas prie nedidelio sta-
liuko jautėsi pernelyg aukštas.

– Nė neįsivaizduoju, ką dabar apie mane manote.
Moteris atsiduso ir atsilošė.
– Pone Dorneri, norite sužinoti, ką aš manau? Gyve-

nimas ir taip nėra lengvas. Kai netenki artimo žmogaus, 
jis tik dar pasunkėja. Taip pat manau, kad kartais nau-
dinga, jei kitas žmogus pasako, ko imtis toliau. Šitai... – ji 
patapšnojo darbų sąrašą, – ir yra būtent tai, ko turite imtis.

– Metai! – Sebastianas sušuko pasisukęs į koridorių. – 
Morkų ar cukinijos?

– Ką? – keturmetė jo kopija išniro virtuvės tarpduryje.
– Šiandien pietums nori morkų ar cukinijos? – Nuo 

susitikimo su panele Derosa (Sebastianas Meto paklausė, 
koks mokytojos vardas) prabėgo du mėnesiai. Sebastianas 
labai vylėsi, kad tas jausmas krūtinėje, primenantis gergž-
džiantį aprūdijusio variklio sukimąsi, yra ženklas, jog jis 
juda į priekį. Sebastianas persimetė per petį virtuvinį 
rankšluostį, gurkštelėjo drungnos kavos ir stengėsi ne-
paisyti kiaurai persmelkusio nuovargio, dėl kurio šį rytą 
norėjosi dar penkiolika minučių pagulėti lovoje.

– Manau, kad cukiniją reikia kepti, tėti.
– Ne, – patikino Sebastianas, žvelgdamas į daržovių 

lazdeles, kurias buvo sukišęs į sandarų maišelį. – Juk ji 
kaip agurkas. – Sebastianas skubiai atsikando vienos iš 
ką tik atpjautų cukinijos lazdelių ir nedelsdamas išspjovė 
į kriauklę. – Aha. Tu teisus. Vadinasi, morkos.
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Sebastianas sukišo paskutinę pietų sudedamąją dalį į 
žalią medžiaginį krepšelį ir atsigręžė į sūnų. Suraukė kaktą.

– Mūvi šortus.
– Na ir kas? – Metas suraukė naivų veidelį. Šią išraišką 

Sebastianas jau kuo puikiausiai pažinojo.
– Ogi tas, kad Niujorke šiuo metu vasario mėnuo. – 

Sebastianas pasistengė nutaisyti tokią pat išraišką kaip 
sūnaus.

– Gerai. Kelnės. – Metas apsisuko, bet greitai vėl šok-
telėjęs atsigręžė. – Bet jokių pirštinių. Dėl to nesiderėsiu!

Tariamas keturmečio lūpų šis žodis skambėjo veikiau 
kaip nedarysiu. Pastaruosius du mėnesius Sebastianas su 
Metu dažnai minėjo derybas. Vis pildė sąrašą, dėl kokių 
klausimų negalima derėtis, kad ir kas nutiktų.

Sebastianas pripažino, kad gal tą žodį jie vartoja ir ne 
visai pagal prasmę, bet sąrašas jam patiko.

�� Tėtukas grįžta namo vakarieniauti, nuprausia ir pa-
guldo Metą. Jokių derybų.
�� Metas kasdien suvalgo po vieną žalią daržovę arba 

vaisių. Jokių derybų.
�� Apie šuns įsigijimą nebus kalbama iki Meto gimta-

dienio. Jokių derybų.

Puikus sąrašas. Laikytis pirmojo punkto buvo len-
gviausia. Prieš du mėnesius, išėjęs iš Meto klasės, Sebas-
tianas paskambino architektūros įmonei, kurioje dirbo. 
Perspėjo ketinantis panaudoti pastarąjį dešimtmetį 
kauptas atostogų dienas. Gana greitai jų nebeliks. Sebas-
tianas dar nežinojo, ko reikės griebtis tada, bet kol kas 
nerimavo tik dėl panelės Derosos darbų sąrašo.

Jis kabėjo ant šaldytuvo durelių. Kampe raudonavo po-
midorų padažu ištepto piršto atspaudas. Sebastianas ant 
lapo buvo prisižymėjęs pastabų sau, kai kuriuos žodžius 
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išbraukęs, prirašęs naujų. Tikras gelbėjimosi ratas. Padėjo 
labiau, nei jis tikėjosi.

Vaistas nuo visų ligų. Nesi tikras, kuo Metui užsiimti 
po mokyklos? Sąraše rasi atsakymą.

�� Žaidimai su kitais vaikais (tartis su kitais tėvais mo-
kykloje).
�� Muziejus, skirtas vaikams (jei patiks, verta investuoti 

į narystę).
�� Biblioteka (Metas net gali įsigyti skaitytojo bilietą!).
�� Kasdien ne daugiau kaip pusvalandis, praleistas prie 

televizoriaus (tinka viskas, ką galima rasti Netflix Kids).

Ir taip toliau, ir panašiai. Tik vienas popieriaus lapas, 
bet Sebastianui jis atstojo žemėlapį. Planavo niekada nuo 
jo nenukrypti.

Kas dar prilipinta prie šaldytuvo? Su netektimi su-
sitaikyti padedančio specialisto numeris. Pirmas susiti-
kimas buvo praėjusią savaitę. Sėdėdamas pastelinėmis 
spalvomis išdažytame laukiamajame Sebastianas jautėsi 
sumažėjęs. Kalbėdamasis su panele Derosa aiškiai suvokė 
viena: daugiau niekada nenori būti netikėtai užkluptas 
kito suaugusiojo. Taigi, surepetavo, ką daktarui Fel-
dmanui sakys. Ruošėsi lyg vaidmeniui spektaklyje.

Feldmanas tai perprato per maždaug keturias se-
kundes. Jo kabinetą Sebastianas paliko nešinas kokių 
dešimties centimetrų storio lankstinukų šūsnimi, gavęs 
leidimą retkarčiais pasisamdyti auklę ir neaiškiai jaus-
damas, kad Sebastianas Dorneris įstrigo kažkokio kito 
žmogaus gyvenime.

Metas vėl išdygo virtuvėje jau apsimovęs džinsus ir 
apsirengęs Kapitono Amerikos džemperį.

– Dėl pirštinių nesiderėsime, – Sebastianas pareiškė 
sūnui. Sukikeno išvydęs akimirksniu piktai surauktą 
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veidelį. Kokia naujiena. Kikenimas. Kol kas pernelyg naujas 
jausmas, kad galėtų juo pasimėgauti. – Ką pasakytum apie 
tokį pasiūlymą? Jokių pirštinių, kai lauke daugiau nei ke-
turi laipsniai šilumos. Tikrai priimtinas pasiūlymas.

– O kokia temperatūra dabar? – įtariai pasiteiravo 
Metas.

– Pažiūrėk pats, – linktelėjo į termometrą už lango Se-
bastianas. Žinojo, kad Metas supranta jo rodmenis. Ber-
niukas išties sumanus. – Ei, ar panelė Derosa tikrina, ką 
atsinešei pietų?

– Kartais. Penki laipsniai! – Metas triumfuodamas 
kumštelėjo orą. Tėtis vėl sukikeno.

– Puiku. Tegu mokytoja šiandien patikrina pietus.
Sebastianas užrašė kelis žodžius ant popieriaus 

skiautės ir įkišo ją šalia Meto sulčių dėžutės.
Tą vakarą, kai Metas jau kietai miegojo savo kamba-

ryje, Sebastianas šlapiais po sūnaus maudymo marškiniais 
pasiėmė pietų dėžutę. Susirado suglamžytą popieriaus 
skiautę, kurią įdėjo tą rytą.

Ant lapelio negrabiai buvo pakeverzota: Kaip man se-
kasi?

Šalia atsirado panelės Derosos piešinukas, vaizduo-
jantis žmogeliuką, toli už aikštės ribų pasiunčiantį beis-
bolo kamuoliuką. Po žmogeliuku buvo parašyta: Jūs, o 
prie kamuoliuko – gyvenimas.

Sebastianas netikėtai nusikvatojo.
Sekasi taip puikiai, kad išsiuntė gyvenimą už aikštelės 

ribų. Nagi, nagi. Tik įsivaizduokite.
Daug nemąstydamas jis priėjo prie šaldytuvo ir prili-

pino popieriaus skiautę ant durelių.
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Po dvejų metų

Sebastianas negalėjo patikėti, kad naršo pažinčių pro-
gramėlėje. Po velnių, kas dedasi jo gyvenime? Numetęs 
telefoną į šalį atrėmė galvą į naujosios sofos atramą.

– Nagi, negali taip lengvai pasiduoti, – grįžęs į kambarį 
padrąsino Taileris. Padavęs Sebastianui alaus susmuko į 
atlošiamą krėslą ir susikėlė kojas ant kavos stalelio.

Sebastianas galvojo, kokia siaubinga buvo pastaroji gy-
venimo valanda. Išsirinkti profilio nuotrauką. Apibendrinti 
gyvenimą keliais žodžiais ir – gerasis Dieve – šypsenėlėmis.

Vis tiek drįsti teigti, kad lengvai pasidaviau?
Taileris ir Sebastianas susipažino darželyje. Dėl drau-

gystės abejonių nekilo. Ir dabar nekildavo. Nuomonės iš-
siskirdavo dažniau, nei sutapdavo, bet jei būtų prireikę, 
būtų vienas dėl kito išgėrę nuodų. Po paraliais, Taileris 
po Koros mirties net persikraustė į Brukliną. Tikino, kad 
Los Andželas jam jau įkyrėjo, bet Sebastianas žinojo, kad 
draugas į gimtąjį miestą grįžo tik dėl jo su Metu.



15

Ypatingas akimirksnis

Tai pagrindinė priežastis, kodėl Sebastianas apskritai 
atsisiuntė tą nelemtą pažinčių programėlę. Taileris už-
sispyrė, kad tai gera mintis.

– Duok man, – pareikalavo bičiulis, ištiesęs ranką į te-
lefoną.

Sebastianas pakluso ir sukikeno išvydęs Krabį, dvejų 
metų amžiaus pudelio mišrūną, kuris kaipmat atbėgo, 
vos šeimininko ranka sujudėjo. Žvelgdamas į jį Krabis 
sumirksėjo. Audringai vizgino purią uodegą, tarsi sakytų: 
Ar nenori pakasyti man paausių?

Sebastianas pakluso šuns norui ir pakasė už baltos ausies.
– Tikrai nemanau, kad pavyks taip su kuo nors susi-

pažinti, – linktelėjo jis į telefoną.
Taileris nusišaipė.
– Sebai, būtent taip visi su kuo nors susipažįsta. Štai, 

ką pasakysi apie ją? – Jis atsuko telefono ekraną ir parodė 
paplūdimyje pozuojančią labai dailią merginą.

Sebastianas kilstelėjo tamsius antakius.
– Taileri, man keturiasdešimt dveji. Turiu sūnų. Ir už-

tektinai žilų plaukų, kad tai įrodyčiau, jei kas nors ne-
patikėtų. Nesusitikinėsiu su dvidešimt penkerių metų 
pyragėliu, vilkinčiu bikinį.

– Neprivalai su šia moterimi kurti bendro gyvenimo. 
Nusivesk ją į barą, nupirk išgerti. Tegu primena, kodėl 
Dievas padovanojo mums nykščius.

– Koks tu kvailys.
– Tiesą sakant, esu genijus. Tik tu pernelyg nuobodus, 

kad įvertintum mano nuostabumą. O ką pasakysi apie ją?
Draugas pametėjo jam telefoną. Sebastianas nužvelgė 

iš pažiūros dalykišką moterį smakrą siekiančiais šviesiais 
plaukais ir akinama šypsena. Primena vyno žinovę. Jis už-
gesino ekraną ir susimąstęs telefono kampu pastukseno 
į antakį.
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– O jei tiesiog nesu tam pasiruošęs? Turiu omenyje, jei 
susitarsiu pasimatyti su moterimi ir tiesiog... sutriksiu? 
Arba pradėsiu mąstyti apie Korą.

Taileris numojo ranka.
– Tokiu atveju būsi ten nuvykęs, sutrikęs mąstysi apie 

Korą, o tada grįši namo. Aš užeisiu į svečius, išgersime alaus.
– Seniau man tai puikiai sekdavosi.
– Prisimenu. Nuolatos vogdavai pupytes man iš po 

nosies. Kai vedei, labai palengvėjo.
Sebastianas prunkštelėjo. Jam susituokus, Taileris ti-

krai nepajuto palengvėjimo. Jis nepritarė jų santuokai. Su 
Kora niekuomet gerai nesutarė. Ji buvo perfekcionistė, 
planuodavo kiekvieną sekundę; Taileris – priešgyna, ku-
riam patikdavo visus išmušti iš ritmo. Tokių žmonių ben-
dravimo nepavadinsi idealia draugyste.

Bet svarbu ne tik tai. Taileris niekada nesuprato, kodėl, 
Korai neplanuotai pastojus, Sebastianas nusprendė ją vesti. 
Tiesą sakant, manė, kad toks sprendimas – tikra beprotybė.

Neprivalai būti ir tėvas, ir sutuoktinis, Sebai, – įtikinėjo 
jis. – Nagi, drauguži. Šiaip ar taip, būsi puikus tėvas. Neužsi-
trauk mirties nuosprendžio!

Sebastianas nematė kitos išeities. Manė, kad gyve-
nimas kupinas pavojų, ir nesvarbu, esi pasiruošęs juos 
sutikti ar ne. Sebastianas buvo pasiryžęs viską ištverti. 
Taigi, juodu su Kora kone vienas kito nepažinodami susi-
tuokė. Sebui atrodė, kad gana sėkmingai drauge keliavo 
gyvenimo keliu.

Tailerio ir Koros santykiai visuomet išliko gana įtempti. 
Vis dėlto negalėjai paneigti, kad, Sebastianui pasitraukus 
iš rinkos, Taileriui su moterimis pradėjo sektis geriau.

– Nenoriu merginos ieškoti internetu. – Sebastianas 
vėl įjungė programėlę ir peržiūrėjo dar kelis profilius. 
Tada vėl metė telefoną draugui. – Korą sutikau netikėtai, 
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man ji patiko. Štai ir viskas. Jokių brauk į kairę ar dešinę 
nesąmonių.

– Sebai, privalai ko nors imtis. Neišeini iš namų tokiam 
ilgam laiko tarpui, kad spėtum su kuo nors susipažinti. 
Laiką leidi arba dirbtuvėse, arba Meto mokykloje, arba 
kaip tik čia, nelemtoje svetainėje. Nepavadinsi to siautu-
lingu viengungio gyvenimu.

Tikra tiesa. Deja. Sebastianas metė paskutinį kozirį:
– Man patinka, kai esame tik mudu su Metu. Kam 

viską komplikuoti?
– Nors man labai patinka būti platoniškuoju tavo gy-

venimo partneriu, aš esu vilkas. O tu, drauguži, esi gul-
binas.

Sebastianas nusijuokė ir palenkęs galvą nužvelgė 
draugą.

– Ką, po velnių, tai turėtų reikšti?
– Tai reiškia, kad aš mieliau laikausi vienas. Partneres 

keičiu kas sezoną. O tu? Tu susiporuoji visam gyvenimui. 
Kaip nelemtas gulbinas.

– Tu išties manai, kad, pasinaudojęs tų neįpareigo-
jančių pažinčių programėle, sutiksiu sau skirtą gulbę?

Taileris pavartė akis.
– Ne, manau, kad ta neįpareigojančių pažinčių pro-

gramėlė padės užmegzti trumpalaikius santykius. Men-
kutis desertas, prablaškysiantis, kol lauksi sau skirtosios 
gulbės.

Sebastianas vienu metu nusijuokė ir sudejavo.
– Tiesiog ištrink.
– Per vėlu. Jau parašiau už tave tam pyragėliui.

Sebastianas nepaisė kišenėje vibruojančio telefono. Py-
ragėlis nepaliovė siųsti jam žinučių. Tai jau varė iš proto. 
Prakeiktas Taileris.
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– Sėdėt, – Sebastianas griežtai paliepė Krabiui, šis pa-
kėlęs užpakalį kelis centimetrus nuo žemės ėmė trepsėti 
priekinėmis letenomis. Nieko panašesnio į atsisėdimą pa-
siekti nepavyko. Geriau, nei nieko.

Grand Army aikštėje įsikūrusiame ūkininkų turgelyje 
Sebas palinko virš dėžių su daržovėmis ir paėmęs du 
baklažanus ėmė juos lyginti. Viena tų akimirkų, kai gy-
venime vadovavosi senuoju geruoju posakiu: Apsimesk, 
kol tokiu ir tapsi. Sebastianas nė neįsivaizdavo, į ką kreipti 
dėmesį renkantis baklažaną, tad pasirinko ryškesnės vio-
letinės spalvos daržovę, o kitą padėjo atgal.

Dabar teliko pagūglinti receptų su baklažanu. O tada 
įtikinti sūnų patiekalą suvalgyti.

Sebastianas išsirinko lapinį kopūstą, salotų, o kininį 
bastutį aplenkė. Dar pačiupo gerą ryšulėlį morkų. Su-
mokėjęs prekeiviui susidėjo viską į ant peties kabantį 
medžiaginį krepšį ir dirstelėjo į laikrodį. Meto karatė tre-
niruotė baigsis maždaug po devynių minučių. Užtektinai 
laiko išgerti puodelį kavos. Nuostabu. Sebastianas sprag-
telėjo liežuviu paragindamas Krabį. Šuo šoko pirmyn, 
tarsi būtų gimęs nardyti po ūkininkų turgelį.

Sebastianas aplenkė garsiai besiginčijančią porelę ir 
įmetė kelias monetas į nuoširdžiai grojančio saksofoni-
ninko dėklą. Aplink aikštę burzgė automobiliai. Atrodė, 
kad šiandien vairuotojams itin smagu klausytis savo au-
tomobilių pypsėjimo ir rodyti vidurinius pirštus. Ak, kokie 
raminantys Bruklino garsai.

Kitoje aikštės pusėje Sebastianas stabtelėjo prie kavos 
vagonėlio. Imdamas jam paruoštą puodelį išgirdo virš pe-
ties į jį besikreipiantį pažįstamą švelnų balsą.

– O, laba diena!
Sebastianas pažvelgė per petį ir iškart apsilaistė kava.
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– Panele Derosa! Velnias. Karšta. Turiu omenyje, kava 
karšta.

Moteris išsitraukė iš rankinės popierinę servetėlę ir pa-
davė jam, kad nusišluostytų gėrimą nuo rankos.

– Vija.
– Kaip sakot? – Sebastianas pakėlė akis ir sumirksėjo.
– Vija. Dabar, kai Metas jau nesimoko mano klasėje, 

galite vadinti mane Vija.
– Ak, tiesa. Tokiu atveju, žinoma, galite vadinti mane 

Sebastianu, Sebu, nesvarbu. – Nuostabu, Sebastianai, kaip 
meistriškai renki žodžius. Suglamžęs servetėlę jis metė ją į 
šiukšlių dėžę ir, ačiū Dievui, pataikė. Bent jau nepasirodė 
visiškas kvailys. – Vija – labai gražus vardas.

– Visas vardas – Violeta, – ji susinėrė rankas ir nusi-
šypsojo šuniui, kuris vėl stukseno uodegą į žemę. – O kas 
gi čia toks?

– Krabis.
Vija sukikeno. Sebastianas išvydo kiek nelygius dantis.
– Pakrikštijo Metas?
Sebastianas linktelėjo.
– Užsispyrė ir pareiškė, kad bus arba Krabis, arba Se-

bastianas. Manau, pasirinkau protingai.
Tai išgirdusi moteris nusikvatojo balsu; juokdamasi 

pakreipė galvą, plaukai užkrito ant peties. Ar tokia daili 
buvo ir Metui besimokant jos klasėje? Dabar žvilgantys 
tamsūs plaukai buvo patrumpinti. Nukirpti tiesiai vos 
aukščiau pečių. Vis dėlto plaukai vis dar garbanojosi. Mo-
teris buvo pasidažiusi kiek daugiau nei seniau, tad atrodė 
šiek tiek vyresnė. Tamsios akys buvo didelės. Maža, kiek 
plokščia nosytė – būtent tokia, kokią jis ir prisiminė. Lūpų 
Sebastianas nebuvo įsidėmėjęs. Jos pasirodė smulkios, bet 
putlios, malonaus violetinio atspalvio, dailiai ryškėjo auk-
sinės odos fone.
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– Tipiškas Meto elgesys. Kaip jam sekasi? Kaip sekasi 
jums abiem?

Sekundėlę Sebastianas sugrįžo mintimis į tą dieną jos 
klasėje. Kovojo su pagunda susiraukti. Deginanti gėda, 
išgirdus, kad deramai neprižiūri sūnaus, niekur nedingo. 
Nesvarbu, kad dabar buvo puikus tėvas. Sebastianas sun-
kiai nurijo seiles ir nustūmė jausmus gilyn. Neatrodė, kad 
moteris būtų teisusi jį tada, neteisė ir dabar.

– Mums sekasi puikiai. Su šituo vyručiu veiklos ne-
trūksta. – Sebastianas linktelėjo į Krabį. – Be to, prieš kelis 
mėnesius persikraustėme. Vis dar kuriamės naujuose na-
muose.

– Kur dabar gyvenate?
– Likome Bensonherste. Nenorėjau, kad Metui tektų 

pereiti į naują mokyklą, tad radome vietelę gana netoli 
senųjų namų.

– O! – moters akys nušvito. – Šiuo metu ir aš gyvenu 
Bensonherste. Tiesą sakant, visai neseniai ten gavau darbą 
pradinėje mokykloje. Metas dabar jau lanko antrą klasę?

– Kokia puiki atmintis. Taip. Tiesą sakant, negaliu tuo 
patikėti. Jau antra klasė. Taigi, mokote jau ne ikimoky-
klinukus? – pasiteiravo Sebastianas. Kišenėje suvibravo 
telefonas. Be jokios abejonės, dar viena pyragėlio žinutė. 
Primena, kaip jam nesinori ieškoti santykių tokiu būdu. 
Štai čia, visai priešais jį, stovi daili moteris, padėjusi iš-
gyventi vieną tamsiausių gyvenimo laikotarpių. Su va-
sariška suknele ir nepriekaištingai prižiūrėtais siaurais 
sportiniais batais atrodo puikiai.

Kaip tik su tokia moterimi norėtų susitikinėti. Ben-
draujant su ja nereikia prisimerkus žvelgti į profilio 
nuotrauką ar mėginti dviejų šimtų žodžių gyvenimo ap-
rašyme įžvelgti esmę. Galima nuostabią vasaros pabaigos 
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šeštadienio popietę šildytis jos spinduliuojamoje šilumoje. 
Gyvai. Asmeniškai. Pakviesk ją. Tiesiog padaryk tai.

– Darbas su ikimokyklinukais tik padėjo apmokėti sąs-
kaitas, kol gavau diplomą. Visuomet žinojau, kad noriu 
dirbti konsultante kokioje nors pradinėje mokykloje.

– Vadinasi, auklėtinių neturėsite?
Mergina papurtė galvą.
Tiesiog padaryk tai.
– Vija, niekada deramai jums nepadėkojau. Už tai, ką 

padarėte dėl manęs ir Meto. Nežinau, kaip pasakyti... Na, 
svarsčiau, gal galėčiau pavaišinti v...

– Ei, mažyte, norėjai, kad nupirkčiau alyvuogių alie-
jaus, ko dar?

Sebastiano dėmesys tuoj pat nukrypo į išskirtinai 
gražų vyrą, ką tik priėjusį prie jų. Tiesą sakant, net ab-
surdiška, koks jis buvo gražus. Veidas tikro modelio, ku-
peta ilgų nepaklusnių juodų plaukų. Čia Bruklinas, tad, 
žinoma, vyrukas atrodė stilingesnis nei vyrai, gyvenantys 
kokiame kitame miesto rajone. Flanelinius marškinius 
spaudė petnešos. Sebas labai stengėsi nekilstelėti antakių.

– O, Evanai, tai mano draugas Sebastianas. Sebas-
tianai, tai mano vaikinas Evanas.

Žinoma, kad ji turi vaikiną. Labai graži, maloni ir daug 
pasiekusi mergina. Žinoma.

Evanas buvo keliolika centimetrų žemesnis už Sebas-
tianą, lieknesnis. Priminė bėgiką. Sebas buvo sudėtas 
veikiau kaip tankas. Krūtinė plati kaip statinė, stovėsena 
tvirta. Abu vyrai dunksojo virš smulkios panelės Derosos.

– Malonu susipažinti, – prisivertė ištiesti vaikinui 
ranką Sebastianas. Šis paspaudė ją taip pat silpnai, kaip 
visi kiti dvidešimt kelerių metų vaikinai, su kuriais kada 
nors teko sveikintis. Kiek išsigandęs Sebastianas suvokė, 
kad veikiausiai Vija su Evanu yra bendraamžiai. Akys vėl 
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nukrypo patyrinėti merginos veido. Anksčiau visai nepa-
galvojo apie jos amžių. Tiesiog pamatė dailią merginą ir 
pamanė: Taip, puiku, taip, prašyčiau. Dabar, atidžiau įsižiū-
rėjęs, spėjo, kad ji įpusėjusi trečią dešimtį.

O jis kaip tik ketino pakviesti ją į pasimatymą.
Siaubas. Maždaug penkiolikos metų skirtumas. Gal jis 

ir nėra didžiulis, bet staiga Sebui prieš akis iškilo siau-
bingas vaizdinys: jis sudribusia oda, žilais plaukais, o Vija 
vis dar jauna, švytinti, labai graži. Aha. Nė už ką.

Išvengta nelaimės. Sebastianas buvo įsitikinęs, kad į 
ūkininkų turgelį mergina užsuko ne tam, kad aplink ją 
sparną rėžtų keturiasdešimt dvejų metų sulaukęs vienišas 
tėvas.

– Taigi, Vija, buvo labai malonu vėl pasimatyti. Jau 
turiu skubėti pasiimti Meto iš karatė treniruotės. O tada 
esame suplanavę pasimatymą parke su šiuo bepročiu, – 
Sebastianas linktelėjo į Krabį, šis, pagaliau sulaukęs dė-
mesio, nuvirto ant nugaros ir ėmė raičiotis.

– Gerai. Buvo labai malonu susitikti. – Vija ištiesė 
rankas ir suspaudė vieną jo delną. Švelniai spustelėjo.

Rankos apkabinimas.
Sebastianui tai patiko.
Jis pamojo porai ir jau buvo beeinantis šalin, staiga Vija 

ištiesė ranką ir vėl jį sučiupo.
– Kurią mokyklą, sakėte, dabar lanko Metas?
– 128 valstybinę mokyklą.
Vijos veide vėl nušvito ta rami ryški nelygių dantų 

šypsena.
– Kaip tik ten visai neseniai įsidarbinau.
– Juokaujate! – Dabar Sebastianas dar labiau džiaugėsi 

nepakvietęs jos į pasimatymą. Kita vertus, ši mergina jau 
matė jį gėdingiausią gyvenimo akimirką. Kodėl dar šiek 
tiek neapsigėdijus?
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– Vadinasi, neabejotinai pasimatysime.
– Būtinai. Tiesą sakant, ir aš priklausau mokyklos ko-

lektyvui.
– Tikrai?
Sebastianas išdidžiai linktelėjo.
– Prižiūriu tvarką vaikams pietaujant. – Jis nepaisė 

Evano prunkštelėjimo iš nuostabos. Ir tėvai gali prižiūrėti 
tvarką valgykloje, kvaily. – Be to, treniruoju antrokų futbolo 
komandą.

– Na, džiaugiuosi, kad pirmą darbo dieną pažinosiu 
bent vieną žmogų.

Atrodė, kad merginai išties palengvėjo. Ji elgėsi kiek 
nervingai. Tai Sebastianą nustebino. Buvo susidaręs 
įspūdį, kad Vija pasižymi kuo puikiausia savitvarda, yra 
profesionali ir pasiruošusi viskam.

Sebastianas prasižiojo ketindamas kai ką pasakyti, bet 
žvilgsniu nuklydęs į Evaną vėl susičiaupė.

– Aha, taigi, negaliu vėluoti pasiimti Meto, – jis mos-
telėjo nykščiu per petį.

– Pasimatysime pirmą mokslo metų dieną! – šūktelėjo 
Vija, o Sebastianas per petį pamojo.

Žingsniuodamas per aikštę nesidairė atgal.
Mergina buvo gerokai per daili, tad jam beliko tik pa-

sišalinti.
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