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Vitorijui, mano treneriui



Kaip ilgai muzika
gali užgožti skausmą?
Ji nusuka akis į grojaraštį.

Diane di Prima
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Pirmadienis

Po septynių dienų viena gimnastė bus negyva, bet šį rytą, man pra-
merkus akis, viskas atrodo taip pat, kaip ir visada. Kita vertus, mano 
gyvenimas yra cikliškas – viskas visados atrodo taip pat. Pirmą kartą 
žadintuvas pabudina šešios valandos ir penkios minutės, antrąkart 
suskamba dešimt po šeštos. Pirmas kartas man patinka labiau, nes po 
jo dar eina antrasis. Tos penkios minutės priklauso tiktai man vienai. 
Tuo metu apie nieką negalvoju, būnu niekas. Tai ilgiausios penkios 
minutės per visą dieną. Po šešių dešimt galutinai prasibudinu, pa-
sukioju kaklą ir ištempiu rankas, plaštakas, ištiesiu kiekvieną pirštą. 
Atsikeliu ir pėdomis pajuntu kilimą. Kaip įprasta, jis duria. Čia ne 
vienas tų minkštučių kilimų, kokie patiesti pas Aną namie. Mūsiškis 
prastas, smėlio spalvos. Tai pati pigiausia spalva, už ją pigesnė tik 
mokyklinė pilka. Tėtis sako, kad nieko tokio būti neturtingiems, nes 
mes vienas kitą mylime, o tol, kol turime meilės, visa kita nesvarbu. 
Visada būtinai pasistengiu pritardama palinkčioti, antraip tėtis su 
mama pasidarys dar liūdnesni, o tada likčiau jaustis ir neturtinga, ir 
piktuolė. Vienu metu jaustis vargšui ir piktam turėtų būti uždrausta.

Išsitrenku pernelyg ryškius raudonus plaukus, veidrodyje vis dar 
matau pernelyg daug strazdanų, apsirengiu, užtraukiu krepšį. Du-
kart apeinu kėdę, užsisegu flisinį komandinės aprangos švarkelį ir dar 
kartelį pasitikrinu gerokai per daug strazdanotą veidą. Atveriu duris, 
dukart patapšnoju per rankeną ir pasuku į svetainę. Ši yra ir mūsų 
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valgomasis, ir televizoriaus kambarys, ir virtuvė, ir tėvų miegamasis. 
Suvalgau dribsnių, išgeriu sulčių. Mama mane pabučiuoja ir tarsteli:

– Pasiilgsim tavęs. – O tada šūkteli: – Neužmiršk pasiimti paso!
Nuo išskleidžiamos sofos atsiliepia tėtis:
– Pasimatysim po savaitės. – Dar prideda: – Laikysiu kumščius, 

pelyte!
Mes tikrai vienas kitą mylime, pasakau sau. Net jeigu mamos akių 

kampeliai nusvirę, o tėtis atrodo kaip niekad paniręs į depresiją. Aš 
jų nepasiilgsiu. Niekados nepasiilgstu, nepasiilgau ir nepasiilgsiu. Bet 
noriu dėl jų laimėti ar bent jau pasiekti asmeninio turnyro finalą, kad 
galbūt šitaip – dėl manęs ir mano kelio į olimpines žaidynes – vieną 
dieną tėvai galėtų turėti atskirą miegamąjį. Ar bent jau virtuvę. Tada 
galėčiau nustoti jaustis kalta, kad kartais, kai tėvai ateina pasižiūrėti 
mano varžybų, apsimetu jų nepažįstanti.

Dabar esu penkiolikos, gimnastika užsiimti pradėjau vos ketverių. 
Tada niekas dar nežinojo, ar man nors kiek seksis, užaugsiu aukšto 
ar žemo ūgio. O aš nė nenutuokiau, kad kai man sueis dešimt, teks 
kasdien treniruotis nuo septynių ryto prieš pamokas, tada dar kartą 
popiet, nuo trijų iki septynių vakaro. Kad namų darbus privalėsiu 
daryti vakarieniaudama, tuomet eisiu gulti ir vėl kelsiuosi anksti kitą 
rytą, ir taip šešias dienas per savaitę, vėl ir vėl treniruosiuosi, ir taip iš 
naujo ir iš naujo. Nežinojau, kad galiausiai man pradės patikti, kaip 
viskas kartojasi. Na, bent jau daugelis dalykų. Nors iš tiesų treni-
ruotės ir mankštos pratimai niekados nebūna lygiai tokie patys, nes 
net ir atsikartodami jie susiklosto kiek kitaip. Netgi gimnastės gyve-
nime būna pokyčių. Pavyzdžiui, šiandien mes skrendame į varžybas 
Rumunijoje. Tai nauja. O nauja yra tiek baisu, tiek ir nuostabu.

Atveriu laukujes duris ir matau keliu atriedantį komandos auto-
busiuką. Pereinu per kiemą ir pajuntu, kaip stingdantis šaltis spau-
džia skruostus, nuo vėjo ima ašaroti akys. Šiandien debesys kybo ypač 
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žemai. Mano plaukai šiandien, rodos, irgi ryškesni nei įprasta. Ugnies 
raudonumo. O gal labiau braškių raudonio. Apsuku kaklą šaliku, tada 
dar du kartus ir pasileidžiu į šiandieną, atlikdama visus judesius, kurių 
reikalauja mano gyvenimas. Eiti? Taip, žinoma. Būti šalia kitų žmonių. 
Kvėpuoti, šypsotis.

Melstis, kad nemirčiau.
Autobusiuke tvyro tyla. Nė viena iš komandos narių į mane ne-

žiūri. Ana ir Benedeta miega. Nadia ir Karla paprasčiausiai nesivar-
gina pažvelgti. Rachelė, mūsų trenerė, į mane atsisuka šypsodamasi, 
bet ji visados, kad ir ką darytų, pernelyg stipriai stengiasi. Šypsoda-
masi, kalbėdama. Greitosiomis jai pamoju, tada linkteliu galvą mūsų 
fizioterapeutui Aleksui. Net iš čia užuodžiu, kad vakar gėrė. Visai 
kaip ir kiekvieną dieną pastaruosius penkerius metus, užuodžiu jo 
cigaretes ir tą kvapą ant savo odos. Alekso kvapą sau ant odos. Tai 
dar vienas dalykas, kurį pažinau būdama dešimties.

– Ar praėjusią naktį gerai miegojai? – paklausia jis.
– Taip, – atsakau.
Įsivaizduoju jį su žmona, saldžiai miegantį, nepaisant jo gebėjimo 

sukelti šitokį siaubą. Galbūt ir žmona neapkenčia jo kvapo. Gal irgi 
bando jį nuplauti vandeniu, nutrinti alkoholiu ar nudrėksti nuo odos 
nagais. Ar Aleksas tikrai mus lies tik tol, kol atrodysime vaikiškai, 
kaip kad sako Karla? O gal tai tik dar vienas melas? Galbūt, kai man 
sueis šešiolika ar daugių daugiausia septyniolika, jis liausis ir tai bus 
vienintelė gera priežastis suaugti.

Ir dar ta, kad bus galima daugiau valgyti.
Vienintelė tuščia sėdynė yra prie Nadios su Karla, todėl ten ir įsi-

taisau, visos pratariame „labas“. Laukia valandos trukmės kelionė iki 
oro uosto, tada dar trijų valandų skrydis iš Italijos į Rumuniją. Mane 
jau dabar ima slėgti klaustrofobija. Dukart patapšnoju lango stiklą, 
užsisegu ir vėl atsegu sportinio švarko užtrauktuką, suskaičiuoju iki 
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šimto. Kitos mergaitės klausosi muzikos per telefonus, naudodamos 
internetą, o aš vis dar turiu seną „iPodą“, nes jį perleido viena kirpėja, 
kurios patalpas mama valo. Grotuvą tenka kelis kartus įjungti ir vėl 
išjungti, kol jis pagaliau ima veikti. Nadia ir Karla žvilgteli į mano 
dinozaurišką prietaisą ir užsimerkia, abi lygiai tuo pat metu. Atrodo, 
kad stebiu jų veiksmus sulėtintus, lyg jos atliktų iš anksto surepetuotą 
choreografijos numerį. Mintyse girdžiu ir specialų garsą kaskart, kai 
tik sumirksi jų ypač ilgos blakstienos. Tas garsas dar ir aidi.

Kad ir kuo Nadia su Karla užsiima, pavyzdžiui, kvėpuoja, jos 
visuomet viską daro kartu. Gal net ir jų širdies plakimas sinchroni-
zuotas. Gal jųdviejų vardai, abiejų sudaryti iš penkių raidžių, yra kaž-
kokio didesnio sumanymo dalis. Karla dažniau dažosi ir dėvi sijonus, 
Nadia dažniau renkasi sportines kelnes. Viena jų yra šviesiaplaukė, 
kita brunetė. Bet šie skirtumai, ko gero, irgi buvo apgalvoti planuo-
jant didįjį sumanymą, kad abi merginos geriau derėtų tarpusavyje.

Kai pirmą kartą jas sutikau, abi buvo aštuonerių. Iki tol man jas 
teko matyti tiktai nacionalinėje treniruočių stovykloje, bet nė viena 
nebendraudavo su kitomis gimnastėmis. Kartais jos apsilankydavo 
Rachelės klube, kur treniravausi aš. Karla jau tada buvo laikoma vun-
derkindu. Ir dar buvo išgarsėjusi pasirodymu televizijos reklamoje, 
kurioje bendraamžiui berniukui pasakė: „Žiūrėk, ką aš moku!“ Ir 
tada atliko tris apsivertimus ant rankų ir dvigubą atbulinį salto. Nu-
sileidusi ant kojų, ji šyptelėjo ir prisėdusi prie stalo sukimšo javainių 
batonėlį, kuris neva turėjo jai suteikti pakankamai jėgų atlikti ką tik 
parodytus triukus. Nusiminęs berniukas pasitraukė į šalį, bet Karla 
pakilusi jį pasivijo ir davė batonėlį, todėl abudu liko laimingi.

Žinau, kad, vos tik sceną nufilmavo, Karla, be abejonės, tą bato-
nėlį išspjovė.

Prisimenu, kaip galvodavau, kad noriu būti ja, ir mąstydavau, kaip 
įmanoma šitaip natūraliai šypsotis į kamerą atlikus dvigubą atbulinį 
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salto su posūkiu. Tada supratau, kad aš irgi visados stengdavausi šyp-
sotis vertintojų komisijai ir treneriams. Ir mamai su tėčiu. Žiūrint iš 
šono, visos atrodydavome linksmai nusitekusios. Ir vis dar atrodome.

Kai kurios iš mūsų tiesiog geriau moka apsimesti.
Išsirenku grojaraštį savo pratimų aikštelėje programai ir tyliai palei-

džiu. Neapkenčiu, kai nuo garsios muzikos skauda ausis. Seku akordus 
ir mintyse įsivaizduoju kiekvienam jų tinkamą judesį: vertikalų apsiver-
timą priekin, kūlverstį ore, tada įsivaizduoju, kaip melodija skamba be 
vokalo. Vaizduojuosi esanti be galo grakšti atlikdama atbulinį salto su 
dviem persivertimais susirietus, tada priekinį salto, tada viens du išriečiu 
atloštą nugarą, kad kūnu sudaryčiau apverstą V raidę, galiausiai pašokusi 
atlieku šoninį špagatą ore. Jeigu man padės mintys, jei pagelbės kūnas, 
šią savaitę dar pridėsiu ir trigubą suktuką, kurį jau kelis mėnesius sugebu 
atlikti visai neblogai. Įsivaizduoju, kaip, man baigus pasirodymą, iš akies 
išrieda vienut viena pasitenkinimo ašara ir kaip nusišypsau komisijai.

O tada visam pasauliui.
Atsukusi Karlai nugarą, susiraitau ant sėdynės ir užmiegu. Moku 

miegoti bet kur ir bet kada, to mane išmokė mama. Būdama mažytė, 
galėdavau be menkiausių problemų užmigti po stalu, kol mama va-
lydavo biurą, ar pas kirpėją, kol mama tvarkydavo saloną, ir nakti-
niuose autobusuose, kai mudvi grįždavome iš jos vieno ar kito tolimo 
darbo. Įmingu per akimirką, giliai. Nieko nesapnuoju. Esu niekas.

Kai prabundu, jau esame oro uoste, Nadia su Karla juokiasi iš 
Rachelės užpakalio, mat šis, jų nuomone, darosi vis stambesnis, sto-
resnis ir minkštesnis.

– Aš ir iš čia matau celiulito duobeles, – pareiškia Karla.
– Matau net pro jos kelnių medžiagą, – patvirtina Nadia.
– Matau visas jos suvalgytas lėkštes makaronų su riebiu padažu. 

Viskas matyti ir jos veide, oda tokia blizgi, visai kaip sūris. Ar neuž-
uodi mocarelos?
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Nadia, kaip visuomet, nusijuokia. Ji visada juokiasi, kai Karla pa-

sako ką nors bjauraus. Ar apskritai visados, kai Karla ką nors padaro 

ar pasako. Nadia juokiasi ir be galo mėgsta Karlą.

Kėblinu joms už nugaros, stengdamasi atrodyti visai jų nesekanti. 

Abi nepakenčia, kai atsiduriu pernelyg arti, kaip ir aš nekenčiu savęs, 

pernelyg prie jų priartėjusi. Tad einu beveik šalia, bet atsilikusi vienu 

kitu žingsniu. Karla siūbuoja klubais ir mosuoja rankine, ant kurios 

didelėmis raidėmis puikuojasi dizainerio vardas. Dabar ji šneka apie tai, 

kaip praėjusią savaitę mokykloje, istorijos kontrolinio metu, flirtavo su 

mokytoju. Ji šio klausė, ar tikrai svarbu žinoti, kokiomis ligomis žmonės 

sirgo viduramžiais. „Ar mums nevertėtų, – tariamai pradėjo ji, – rū-

pintis kiek kitais dalykais?“ Tada ji praneša Nadiai, kad mokytojas jai 

mirktelėjo labai ypatingai.

Spėju, kad tai tik eilinis jos melas. Karlos ir Nadios klausausi jau 

ne vienus metus. Teko girdėti, kaip jos analizuoja savo ir mano krūtų 

augimą – ar, tiksliau, neaugimą – ir kaip akimis narsto kiekvieną 

berniuką, kiekvieną mergaitę. Girdėjau, kaip jiedvi viena po kitos ap-

tarinėja savo šeimų drabužius, įpročius, juokelius ir paslaptis. Metai 

po metų matau, kaip Nadia spokso į Karlą duše, kaip sporto salėje 

žavisi jos šuoliu apsiverčiant atbulomis. Kaip ją dievina. Kaip ją myli.

Žinau, kad jinai ją myli. Visos žinome.

Taip pat žinau, kad Karlos namuose labai daug meldžiamasi. Jie 

ten skaito Bibliją vakarieniaudami ir prieš eidami miegoti, tada dar 

paima Bibliją į rankas su rytinės kavos puodeliu. Jeigu šeima pietauja 

kartu, na, tokiu atveju prieš valgant būtinai reikia vėl paskaityti Bibliją. 

Būtent todėl, kad Karlos tėvai prie ryto kavos ar vakarienės vištienos 

tiek daug skaito Bibliją, jie nusprendė nebeleisti dukrai rodytis rekla-

mose. Turėti įžymią dukrą buvo galima tik tol, kol į šeimos gyvenimą 

neįsiliejo Dievas. Tada tai dar buvo leidžiama. O dabar populiarumas 
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nebėra tinkamas būdas padėkoti už Nuostabų Talentą ir Dovaną, kurią 
Karla gavo iš Jo.

– Tu – Dievo siųstas gimnastikos angelas, – šneka tėvai Karlai.
Ir nors ji iš jų šaiposi, vis pasvarstau, ar dalis to sakinio neįstrigo 

Karlai į galvą. Panašu, kad ji iš tiesų tiki esanti angelas. Šitoks įsitiki-
nimas drauge su gebėjimu skraidyti jai, ko gero, ir padeda nenukristi 
nuo buomo. Ar nuo lygiagrečių. Ar apskritai niekada.

Nadios motina visiškai kitokia nei kitų mamos. Ji dukros susilaukė, 
kai buvo mūsų amžiaus ir visiškai nenorėjo vaikų. Dabar jai dar tik 
dvidešimt devyneri, ir ji nė kiek neprieštarautų, jei namie pas Nadią 
liktų nakvoti vaikinas. Nadiai neaktualu kviestis vaikinus nakčiai, bet 
ji mums apie visa tai papasakoja, kad parodytų, kokia jos mama, kad 
Nadia su ja gali šnekėtis apie smagius dalykus, tokius kaip meilė, 
romanai, seksas ir kaip užbaigti santykius su vaikinu, jo ar savęs ne-
įskaudinus. Nadia mums apie tai papasakoja, kad žinotume, jog ji 
kalbasi su mama. Kad Nadia egzistuoja.

– Tik nepadarykite mano klaidos, merginos, – pareiškė jos mama 
vieną tų retų kartų, kai su ja praleidome šiek tiek laiko. – Jokio nėštumo 
iki dvidešimties. Ar netgi trisdešimties. Turėti vaikų yra siaubingas su-
manymas.

Jai tai sakant, pažvelgiau į Nadią ir susimąsčiau, ką ši jaučia, kai 
mama ją pateikia kaip įspėjimą apie klaidas ir siaubingus sumanymus.

Oro uoste esame patys žemiausi žmonės eilėje į pigų skrydį, o Ana 
su Benedeta yra žemiausios iš žemiausių tiek čia, tiek ir galbūt visoje 
visatoje. Tai viena iš priežasčių, dėl ko mes jųdviejų beveik niekada 
nepastebime. Kita priežastis ta, kad jos šitaip visko bijo, jog pasirinko 
tylėti ir taip apsimetinėti, kad jų čia nėra. Kad jų nėra tarp gyvųjų. 
Kad joms negresia pavojus. Karla Aną su Benedeta nuolat vadina 
„niekam tikusiosiomis“. Anksčiau jas abi matydavome tik drauge 
rengiantis patekti į nacionalinę komandą, nes jiedvi atvažiuodavo 
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iš tolimų klubų, o Karla visoms nuolat primindavo, kad jos sportavo 
neturtėlių klubuose. Skirtuose neturtingiems gimnastams. Bet vėliau 
Rachelė jas abi pakvietė prisijungti prie mūsų klubo, tad štai jos ir čia. 
Niekam tikusios, bet čia. Karla dar nuolat pakartoja, kad abi Niekam 
Tikusiosios, kaip ir visa mūsų klubo berniukų komanda, mums neša 
gėdą. Beniukai niekados nepatenka į turnyrus, todėl Karla sako, kad 
jiems teks tapti padavėjais ar dailidėmis arba tiesiog dingti, išnykti. 
O gal numirti.

Rachelė visada imasi ginti ir vaikinų, ir Niekam Tikusiųjų.
– Jie vertingi mūsų komandos nariai, – tvirtina ji Karlai. – Juk 

puikiai žinai, kad kai jie ar jos laimės, tai laimėsi ir tu.
Bet kad ir kiek kartų Rachelė tai mums primintų, Karla vis tiek 

nenusileidžia. Kita vertus, jos iš tikrųjų niekada nelaimi.
– Gal nepersistenkime, trenere, – praėjusį sykį Rachelei atšovė 

Karla. – Benedeta, nepaisant jos įstabios anoreksijos, ant buomo yra 
kaip dramblys. Ana bijo šuolių stalo, o kai daro pratimus aikštelėje, 
nuolat žiūri sau į pėdas. Jos abi tokios apgailėtinos! Kodėl išvis joms 
leidžiate varžytis išvien su mumis?

Eilėje į lėktuvą, kaip ir visur kitur anapus sporto salės, žmonės į 
mus spokso. Tikriausiai keistai atrodome: maži žmogiukai pernelyg 
raumeningomis kojomis ir standžiai surištais plaukais, visos kaip 
viena įsuktos į identiškus sportinius kostiumus. Sporto salėje man 
patinka mūsų kūnai, aš jais gėriuosi, bet čia jaučiuosi nenormali. No-
rėčiau, kad man ant kaktos būtų užrašyta: „Mes esame gimnastės. 
Tokioms sportininkėms didžiulis privalumas būti šitokioms žemoms, 
kaip mes, ir užsiauginti kojų raumenis! Mes nenorime krūtų! Neno-
rime mėnesinių! Nieko keista, jeigu būnant trylikos mums išsivysto 
osteoporozė, mums nesinori užaugti aukštoms! Svarbiausias dalykas 
yra nugalėti ir kad šitas kūnas būtų stiprus, o ne dailus pažiūrėti, kol 
lūkuriuojame eilėje!“
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Bet šitiek daug žodžių nieku gyvu nesutilptų man ant kaktos.
Rachelė visada sako: ačiū Dievui, kad mūsų šitoks sudėjimas, ačiū 

Dievui, kad esame žemos ir be krūtų, ačiū Dievui, kad maža kuriai pa-
sirodo mėnesinės; o labiausiai turime Dievui padėkoti už savo kūnus, 
tokius mažyčius, bet šitokius stiprius. Antraip negalėtume tiek daug 
pasiekti kaip gimnastės ir būti čempionėmis ar iškelti gimnastiką į aukš-
tumas, visai kaip mūsų šalies galią ir tvirtybę rodančią vėliavą. Būtent 
todėl toji, kuri priauga svorio, būna pasmerkta. Tai, kuri ištįsta, ateina 
galas. Tai, kuriai išauga krūtys, irgi galas, nebent ji ištveria, kai krūtinė 
būna standžiai suveržta. Kūnas yra pats vertingiausias mūsų turtas. Štai 
kodėl gyvename ir keliaujame kartu su fizioterapeutu. Todėl su juo kas-
dien turime užsiėmimus. Teoriškai šie susitikimai skirti apsaugoti pačias 
brangiausias mūsų dovanas.

Iš tikrųjų, būtent šitaip jos suniokojamos.
– Mergaitėms viskas gerai, – prabyla Rachelė, kai tik kas nors pa-

klausia, ar mes nenorėtume šiek tiek daugiau suvalgyti, kiek mažiau 
treniruotis, ar esame laimingos šitaip gyvendamos, kai mus, besidar-
buojančias, prakaituojančias ir kenčiančias skausmą dėl programų, 
išvadina šunimis ar drambliais, ar nevykėlėmis.

– Mums viskas gerai, – patikiname mes. Ir linktelime galva. Ir 
nusišypsome.

Mūsų šalyje yra beveik keturi tūkstančiai varžyboms pasiren-
gusių gimnastų. Vos tuzinas pasižymi tokia jėga, kaip mes. Tokia 
fizine ir protine stiprybe, kaip Karla, mano nuomone, nepasižymi 
niekas. Gal dėl to jai pavyksta niekados nekalbėti apie Aleksą. Ir 
gal todėl ji šitokia karinga. Mūsų discipliną sudaro pratimai aikš-
telėje su muzika, tada ant balansinio buomo, šuolių stalo ir įvai-
riaaukščių lygiagrečių. Visus šiuos pratimus atliekame atskirai po 
vieną, bet už pasirodymą balų gauna tiek kiekviena atskirai, tiek 
ir visa komanda. Juk siekiame užsiimti olimpiniu sportu, atsidurti 
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nacionalinėje komandoje, o tada ir olimpinėse žaidynėse. Tai todėl 
Karla ir Nadia su šeimomis persikėlė į šiaurę ir pradėjo treniruotis 
mano sporto klube. Tai todėl Ana su Benedeta irgi bando čia įsi-
paišyti. Rachelė žinoma kaip pati geriausia. Ji yra ir griežčiausia, tas 
tiesa, o dabar dar pamatėme, kad ji melagė, kuri viską uždangsto, 
tai irgi tiesa. Bet vis tiek būtent dėl jos pastangų atsiranda geriausia 
galimybė nugalėti olimpiadoje. Rachelės mokinės laimėjo daugiau 
aukso medalių nei bet kurios kitos šios šalies trenerės.

Kiek iš tų mokinių norėjo numirti – to niekada nesužinosime.
– Būkite geriausios, kokios tik galite, – visada sako Rachelė. – Pa-

klauskite savęs, ar norite būti praeities įkaitės, ar ateities pionierės.
Įdomu, ar ji to sakinio nenužiūrėjo nuo kokių nors marškinėlių. O 

gal perskaitė internete. Įdomu, ar paminėdama praeitį ji irgi pagalvoja 
apie siaubingus dalykus, kurie mums visoms nutiko. Ir apie siaubingą 
dabartį, kuria dalijamės. Ir ar tai pakeičia, kokiomis būtent pionierėmis 
galėtume tapti ateityje. Man įdomu, ar ji nepamąsto, kad būdamos 
pionierės grįšime atkeršyti. O gal ji žino, kad iki tol jau būsime visiškai 
palūžusios.

Metų metus nedarai nieko, tik tobulėji, pašoki aukščiau, tampi 
tikslesnė, elegantiškesnė. Bet vis labiau artėjant prie aštuoniolikos, 
kaip kad jie mums paaiškino, nedarai nieko kita, kaip tik prastėji, imi 
daugiau sverti. Ta akimirka žada būti bjauri, guodžia tik žinojimas, 
kad tada atsikratysime Alekso ir jo pirštų savo makštyse, ir jo kvapo 
ant savo odos. Ne taip jau ilgai beliko laukti. Daugiau ar mažiau 
ketveri metai, kol prasidės nuosmukis. Atrodo, tarsi iš anksto žino-
tume, kada mirsime, o tai žinoti labai keista, kai dar nė nespėjome 
iš tikrųjų pagyventi. Tiesa, tai žinoti gali būti naudinga, nes privalai 
daug ką nuspręsti, pavyzdžiui, sugalvoti, kaip praleisti paskutiniąsias 
gyvenimo dienas, ką palikti po savęs, už ką tave galėtų atsiminti. Dar 
reikia neužmiršti, kad, nors ir manai galėsianti nuspręsti, dėl ko tave 
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atmins kiti, galų gale, gimnastika, kaip ir gyvenimas, nepalieka tau 
pasirinkimo.

Galbūt nieko nesuspėjusi nukrisi. Gal numirsi.
Pavyzdžiui, aukštos merginos, net ir pačios puikiausios gimnastės, 

pasiekusios varžybų lygmenį, anksčiau ar vėliau pradingsta, ir dauge-
liui viskas baigiasi tragiškai. Ką bendro su tuo turi tie keli papildomi 
centimetrai? Šitos mergaitės neprašė būti aukštesnės, niekuomet ne-
norėjo tokio ūgio. Vis dėlto jų blauzdų kaulai ėmė vis ilgėti, o pečiai 
labiau pritiko plaukti ar kilnoti svorius. Jų nugaros išaugo dvigubai 
platesnės negu mūsiškės ir, žvelgiant iš galo, jau sakė „sudie“.

Bent jau šitaip man kalba kiti, bet pati tų žodžių niekam nekartojau, 
nes jie pernelyg keisti, – kaip aš paaiškinsiu, kad nugaros neva sako 

„sudie“?
Be to, nevalia pamiršti apie Chorkiną, rusę, kuri, nepaisant jos 

nuolat mėtomų įžeidinėjimų kitoms gimnastėms už šių silpnybes ar 
dejones ar kiekviename sakinyje minimos Dievo bausmių galios, vi-
soms aukštoms gimnastėms suteikia vilties. Jos ūgis metras šešiasdešimt 
penki centimetrai, ir jis nuolat primena, kad net jei esi ilgus metus stan-
džiai tvarstoma ir ilgiausiai kenti alkį, viskas įmanoma. Netgi būnant 
aukšto ūgio tapti neprilygstama čempione. Netgi gauti Belgorodo Fla-
mingo pravardę. Netgi sulaukti sutriuškinimo, bet likti už tai dėkingai. 
Žinoma, kaip kad ji sako, tai įmanoma, tik jei nori ko nors pasiekti. 
Jeigu trokšti būti pionierė.

Paskutinėse olimpinėse žaidynėse ji vilkėjo juodą glaustinukę, visą 
apdailintą svarovskio kristalais. Savo aprangą ji pavadino vestuvine 
glaustinuke.

Bet tokia Chorkina kas dešimt ar dvidešimt metų pasitaiko tik 
viena, o ir pastaraisiais dešimt, dvidešimt metų ji vienintelė tokia, ro-
danti būtent jai sukurtus ar pritaikytus pratimus, kad net ir atlikdama 
vertikalų suktuką būdama metro šešiasdešimt penkių centimetrų ūgio 
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ji atrodytų elegantiškai. Dabar šitie pratimai yra įprasto repertuaro 
dalis, pavadinti jos vardu, visiems laikams juo pažymėti. O kai tavo 
vardą žmonės amžinai kartoja viso pasaulio sporto salėse, kažkur 
širdies gilumoje tą būtinai išgirsi ir pajusi. Pajusi, kaip kažkas sako 

„Chorkina“ Kinijoje ar mažutėje sporto salytėje Ispanijoje, o gal netgi 
Japonijoje. Kokia nors mergina, skriejanti oru Kanadoje, sau murma: 
„O dabar pamėginsiu Markelovos ir Chorkinos kombinaciją“, ir tai, ko 
gero, be galo nuostabu.

Rachelė dabar kartoja taisykles: sporto salėje išjungti telefonus, 
pavyzdingai elgtis kelionės metu ir viešbutyje. Atsakingai ir pagarbiai 
elgtis su savo kūnu, nes kiekvienos merginos kūnas yra mūsų visų 
kūnas. Privalome rūpintis savo komandos draugėmis ir kolegomis 
mus priimančioje šalyje. Turime būti mandagios. Šypsotis. Sakyti 

„ačiū“.
Būti geros mergaitės.
Pažiūrėjęs į mus iš šalies, nepagalvotum, kad viena su kita kon-

kuruojame. Kiekviena atskirai turime potencialo laimėti solo pasi-
rodymu ir sumušti prieše tapusią komandos narę. Tarkime, Nadia 
ir Ana ant balansinio buomo ar, pavyzdžiui, mudvi su Benedeta ant 
šuolių stalo nuolatos bandome viena kitą pralenkti. Bet varžytis su 
Karla nėra jokios galimybės, nė nesugalvotum savęs su ja palyginti. 
Nadia, kuriai sekasi beveik taip pat gerai, panašu, yra patenkinta 
esama situacija. Apskritai atrodo, kad ji džiaugiasi, jog Karla gauna, 
ko siekia.

– Ir nė nemanykite atlikti kokių nors romantiškų pratimų, – pri-
deda Rachelė, šitaip mėgindama pajuokauti.

Mums ji visai nejuokinga. Mes ja šlykštimės. Karla iš jos nusišaipo, 
delnu imituodama Rachelės kirpčiukus, kurie tokie standūs, kad, 
regis, galėtų būti nulipdyti iš gipso. Kartą po treniruotės mačiau, kaip 
Rachelė juos pučia džiovintuvu ir supurškia litrą plaukų lako. Ji taip 
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pat apvedė akis juodu pieštuku ir lūpas apsibrėžė rusvu kontūru, kad 
taip paryškintų, o tada jas išsitepė kažkokia tiršta pasta. Stengėsi pa-
sigražinti, bet akyse kaupėsi ašaros. Gal jos akys taip reagavo į sausą 
akių pieštuką, o gal ji ašarojo, nes pernelyg daug žinojo apie tai, kas 
mums – ir jai – nutikdavo, todėl daugiau niekada negalėjo būti nei 
laiminga, nei graži. Ji nešė kaltę. Joks juodas akių apvadas ar oranžinis 
lūpdažis to neuždangstys.

– Ji tai tikrai pasipraktikuos, – šnabžda Karla Nadiai, bet pakan-
kamai garsiai, kad girdėtume visos. – Su kokiu nors keistuoliu pri-
darys visokių nesąmonių kuriame nors keistame Rumunijos bare.

Karla toliau kuria savo pačios taisykles.
– Tūkstantis trys šimtai šešta taisyklė: gerbti vargšus nepasiturin-

čius rumunus, – kalba ji. – Šimtas tūkstančių septinta taisyklė: ne-
liesti kitų mergaičių papų. Du milijonai trys šimta taisyklė: nesiliesti 
prie berniukų gimnastų pimpalų ar, na, sakykime, jų nosių!

Visos nusijuokiame. Ar, tiksliau, visos kartu išleidžiame garsą, 
kuris nuskamba kaip juokas.

Rachelė niekada per stipriai neužpyksta ant Karlos. Ji – mūsų 
čempionė, todėl jai galima daryti viską. Ji nebaudžiama daro daugelį 
dalykų, kurie mums, gerosioms mergaitėms – ne čempionėms, – už-
drausti. Triukšmauja. Skriaudžia kitas. Meluoja. Mes irgi nepyks-
tame ant Karlos. Daugių daugiausia pavartome akis, kai ji nemato. 
Ar įtempiame smakrus ir sugriežiame dantimis.

Be jos būtume niekas.
Milžiniškus oro uosto langus pradeda taškyti lietus ir užslenka 

audra. Visos ir vėl įsikišame ausines. Aš pasirenku audrai tinkamą 
muziką ir laukiu, kol praslinks laikas, kol apsiramins žaibai. Nadia 
bijo skraidyti ir blykšta tiesiog akyse. Ji turi šitiek daug baimių, kad 
mes pametėme jų skaičių: nukristi nuo įvairiaaukščių lygiagrečių, 
likti tamsoje, būti lifte ar bet kokioje užrakintoje patalpoje, įskaitant 
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viešuosius tualetus. Smarkių garsų ir netgi labai lengvų garselių, pa-
vyzdžiui, kai kas nors sušnabžda.

– Jie mane varo iš proto, – aiškina ji. – Atrodo, kad atneš nesėkmę.

Karla visuomet sako, kad Nadia nepasiturinti, bet ne tokia „šu-

niškai neturtinga kaip Martina“. O Nadia mums vis primena, kad 

jeigu kuri nors pažįsta ką nors, kam reikia auklės, ji laisva visus šešta-

dienio vakarus. Jos namas ypač mažas – labiau panėšėja į kambarį, – 

o tėčio niekad nebuvo šalia. Jos labai jauna mama prižiūri labai senus 

žmones, bet tik dalį laiko. Ji taip pat bando įgyti išsilavinimą, kad 

galėtų daugiau uždirbti.

– Man reikia ištaisyti savo klaidą, – kartoja ji.

Kita vertus, Karla, jos pačios žodžiais, yra pasiturinti, o man tai 

reiškia, kad ji be galo turtinga. Jos šeima turi automobilį, paspirtuką, 

du darbus, tris dviračius ir užtektinai miegamųjų, kad kiekvienas 

šeimos narys gautų po atskirą. Jie bent tris kartus per savaitę valgo 

mėsą. Ar bent jau taip esu girdėjusi. Kas porą metų vyksta atosto-

gauti į Šarm aš Šeichą ar Džerbą, o vasarą važiuoja prie jūros. Jeigu 

Karla užsimano, gali nusipirkti naujų sijonų ir marškinėlių ir nepri-

valo, kaip aš, dėvėti savo pusseserės išaugtų drabužių. Karla turi įvai-

kintą brolį Ali, kurį vadina savo „pusiau juodaodžiu pusiau broliu“. 

Kad pademonstruotų savitą charakterį, Karla, kurios tėvai šitokie 

religingi, sakosi netikinti Dievo, visai visai netikinti, bet visos žinome, 

jog prieš eidama miegoti ji meldžiasi. Be to, visada pasiima Bibliją, 

kai kur nors išvykstame. Dar žinome, kad ji myli Ali, nes, kai šis pa-

sirodo jos varžybose, Karla jį šimtus kartų apkabina ir kartoja: „Aš 

tave myliu, mano juodasis pusiau broli.“

– Audros metu fiuzeliažas kartais gali nukreipti oro srovę taip, kad 

ši atsimuša į lėktuvą. Dažniausiai nieko bloga nenutinka, – pasakoja 

Nadia.
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– Negali būti, nejaugi tu tikrai ką tik pasakei „fiuzeliažas“? Nie-

kada gyvenime nepavartočiau šitokio žodžio, – atsiliepia Karla. – Tu 

mane gąsdini, geriau jau patylėk.

Kai mus suleidžia į lėktuvą, esame vieninteliai patogiai sėdintys 

keleiviai. Sėdynės išdėstytos taip arti viena už kitos, kad įprasto ūgio 

žmonių keliai atsiduria pasmakrėje. Aš sėdžiu šalia vyro, kuris dvokia 

supuvusiais vaisiais ar šiaip kažkuo supuvusiu ir skaito laikraštį. Viso 

pakilimo metu jis lieka įstrigęs orų prognozėse ir bent dvidešimt sep-

tynias kitas skrydžio minutes praleidžia futbolo puslapyje.

Gal jis irgi, šitaip prognozuodamas savo gyvenimą pagal kasdienę 

oro temperatūrą, bando tapti savo ateities pionieriumi.

Mūsų namuose niekas neskaito laikraščių. Mamai patinka paskalų 

žurnalai, kurių randa grožio salonuose, bet kadangi ji kviečiama ten 

padirbėti tik tada, jei kas kitas suserga, žurnalų paskaityti gauna labai 

retai. Kartais mudvi drauge juos perverčiame ir bandome pajuokauti 

ar pakomentuoti iki tol negirdėtų žmonių meilės istorijas ar kitus 

sensacingus gyvenimo įvykius. Tie žmonės susituokia. Gimdo vaikus. 

Tampa neištikimi. Nutunka. Suplonėja. Rėkia ir verkšlena. Numiršta. 

Tėtis kai kada paskaito ką nors apie žirgus, nugalėtojus ir pralaimėtojus, 

ir varto tokius mirtinai nuobodžius žurnalus apie lenktynes, kuriuose 

rašoma apie geriausios rūšies šieną žirgams – pasirodo, geriausiai tinka 

aukščiausios rūšies šienas. Iš savo draugo Nino baro tėtis dar gauna 

galvosūkių žurnalų, kur pusė užduočių dažniausiai būna jau išspręsta. 

Nė nenutuokiu, kaip paaiškinti, kodėl mūsų finansinė padėtis tokia 

prasta ar kodėl privalome tenkintis kitų žmonių panaudotais daiktais, 

dėvėtais marškinėliais arba pusiau išspręstais galvosūkiais. Turi būti 

kažkokia priežastis, bet aš nežinau, kokia. Kartą apie tai paklausiau ir 

vietoj atsakymo gavau dar vieną klausimą:

– Tu nori kažko, ko neturi?
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Atsakydama galėjau išvardyti didžiausią sąrašą. Galėjau atsakymą 
pateikti keliais piešiniais. Bet tik atitariau:

– Ne. – Nes tai irgi skambėjo kaip tiesa.
Nenorėjau nieko, ko neturėjau.
Išjungiu savo – kažkieno kito jau naudotą – „iPodą“ ir nukreipiu 

žvilgsnį į debesis už lango. Ant lėktuvo sparnų įžiūriu smulkutes bliz-
gias dulkeles, bet gal man tik mirga akyse. Mėlyna spalva tokia ryški, 
iš čia dangus atrodo kaip saugi vieta. Neatrodo įmanoma nukristi, o 
audra su žaibais liko labai žemai po mumis. Jeigu galėčiau, atsistočiau 
ant sparno ir nusilenkčiau visatai, kaip kad lenkiuosi vertintojams, ir 
pasileisčiau į nesibaigiančią Jurčenko apsivertimų seriją. Su didžiausiu 
noru ant žemės nusileisčiau kokiame nors žmonių neįžengtame miške 
ar saloje, ar upėje, tvirtomis pėdomis ir tobula šypsena veide.

„Esu Martina, – tada paskelbčiau. – Man viskas gerai, ar matote?“
Sėdynėje už manęs Karla garsiai skaito klausimyną iš žurnalo.
– Ar esi linkusi pavydėti? – klausia ji Nadios. – Esi bare ir tave 

stebi patrauklios išvaizdos vaikinas, nors jam pašonėje kita mergina. 
Ką darysi: a) nuleisi akis žemyn, b) irgi į jį įsižiūrėsi, c) prieisi prie jo 
merginos ir pasakysi, kad jos vaikinas neištikimas?

Nadia nė negauna laiko atsakyti į klausimą, kai Karla jau puola 
ginčytis su klausimynu.

– Iš kur, po velnių, gali žinoti, su kuo būtent jis sėdi? – siunta 
ji. – Filmuose šalia visada būna jo kvaila sesuo, tyčia ten pasodinta, 
kad pamanytum, jog čia jo mergina. Aš tai tikrai štai ką padaryčiau 
liežuviu.

Nematau, ką būtent Karla ten daro liežuviu, bet galiu atspėti. 
Pasikartojantį judesį. Ratu.

Nadia nusikvatoja ir pareiškia: 
– Šlykštu. – O tada prideda: – Patrauk liežuvį nuo stiklo, antraip 

dar pasigausi kokį hepatitą, Ebolą ar maliariją.
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– Nesąmonė! – atšauna Karla, tada tęsia: – Na, bet aš juk kalbėjau 
apie liežuvius. Tai štai, pasibučiavau su savo kaimynu. Tuo rūkančiu 
žolę. Dar norėjau jam pasmaukyti, bet vos įpusėjus pabodo judinti 
ranką.

Išgirdusi žodžius „judinti ranką“, vos nepraryju kramtomosios 
gumos.

Karla iškiša galvą virš mano sėdynės ir sušunka:
– Ar gerai viską išgirdai, Martina? Tu ką, mūsų klausaisi, skundike tu? 
Nadia irgi iškiša galvą ir išsišiepia, bet nieko nesako. 
– Martina pradeda susijaudinti! – surinka Karla. 
Aš visa išraustu ir bijau, kad taip paraudonavusi tikrai atrodysiu 

susijaudinusi.
Nors gal tokia ir esu.
Tuo tarpu supuvusiais vaisiais trenkiantis vyras man pašonėje vis 

dar įsigilinęs į laikraščio puslapius, dabar jau skaito apie finansus. 
Matyt, tai jam labai įdomu ar bent jau ne mažiau įdomu nei tempera-
tūra Tokijuje. Po maždaug dar vienos valandos pradedame leistis. Vėl 
susikišu ausinuką ir pirma, ką pamatau atsivėrusiame pasaulyje, yra 
krintantis sniegas. Stebiu, kaip jis dažo visatą baltai, žemei suteikia 
kur kas paprastesnes formas. Viskas dabar sudaryta iš juodų taškelių, 
kuriuos galima sujungti nuo vieno iki devyniasdešimt devynių ir pasi-
žiūrėti, ką tada gausime. Gal prizą? O gal manasis prizas bus tas, kad 
daugiau niekados neprivalėsiu su niekuo šnekėtis ar klausytis. Tada 
galėčiau visiškai nustoti kalbėti, ir viskas būtų gerokai lengviau. Tap-
čiau mergina, kuri niekuomet nekalba, ir atlikdama šį naują, lengvą 
vaidmenį gal netgi sulaukčiau trupučio šlovės.

„Kaip viskas prasidėjo?“ – manęs paklaustų interviu imantys žurna-
listai.

„Nuo tylos“, – atsakyčiau jiems.
Pirma, ką išgirstu, kai kapitonas praneša, kad nusileidome Sibiu, 

Rumunijoje, o temperatūra lauke – minus trys, yra Nadios juokas, 
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kuriame juntamas palengvėjimas. Karla vėl pradeda aiškinti savo pik-
tąsias iš tėvų, televizijos ir idiotiškų žmonių perimtas teorijas. Pasak 
jos, Rumunija yra pasibjaurėtina visiškų vargetų šalis, šlykščiai at-
rodanti net ir žiūrint pro langą, turinti šlykštų oro uostą. Jeigu yra 
viena vieta, kurioje galima žūti skrendant lėktuvu, – tai Rumunija. 
Rumunijoje žmonės valgo šunis ir vienas kitą, ir dar apipelijusias 
pajuodusias bulves, kurias laiko delikatesu. Rumunų gimnastė An-
dželika privalo mirti, mes galėtume prigrūsti jai pilną burną mažyčių 
šakelių, kad ji visiems laikams paspringtų.

– Jutube mačiau, kad ji darosi stora, – kalba Karla. – Ji stora, 
beviltiška, bjauri, niekam tikusi gimnastė. Norėčiau tol spjaudyti jai 
į akis, kol ji apaktų.

Nadia kartais pareiškia, kad, Karlai šnekant šitokius dalykus, iš 
tiesų mato viską nutinkant, tarsi tie žodžiai imtų ir išsipildytų. Ji pasi-
žiūri į Karlą, kad parodytų, kaip mintyse viską ir dabar vaizduojasi, ir 
nusišypso, tarsi gebėjimas regėti kitų žmonių žodžius kaip vaiduoklius 
būtų tikra dovana. Bet aš nemanau, kad tai dovana, ir negalvoju, kad 
Nadiai iš tiesų patinka matyti tuos dalykus, apie kuriuos šneka Karla, 
nes jie tokie bjaurūs ir žiaurūs, kad nuo jų užsinori apsivemti arba 
apsiverkti. Aš irgi ką tik mačiau tą vaizdinį – Andželiką su iš tuščių 
akiduobių drimbančiomis seilėmis ir mažų šakelių prikimšta burna. Aš 
irgi regėjau ją negyvą. 

Ir dabar nežinau, kaip tą vaizdą ištrinti.
Išlipusios iš lėktuvo, pereiname pasų kontrolės punktą. Susiren-

kame bagažą ir įtraukiame pirmą ledinį oro gurkšnį šiame naujame 
baltame pasaulyje. Kol susisukame į šalikus ir užsimaukšliname 
kepures, atsiduriame mikroautobuse. Su mumis keliauti tuo pačiu 
autobusu lūkuriuoja būrys nacionalinės komandos narių rinkėjų, 
kurie greičiausiai atskrido kitu lėktuvu, o gal visą kelią iki čia at-
kulniavo pėsčiomis, savo žygį pradėję dar prieš kelis mėnesius. Visi 
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pasisveikiname pratardami „sveiki“. Aleksas ir Rachelė ima elgtis ypač 
formaliai, dirbtinai draugiškai, ir mus visas nupurto, visai kaip matant 
tėvus, kai šie bando apsimesti esantys juokingi ar šaunūs. Visai kaip 
žinant, jog namie tėvai tave aprėks ir spardys, ir tavęs neapkęs, bet, 
kam nors atėjus į svečius, jie ims elgtis labai švelniai ir maloniai, ir 
tada tau skaudės dar smarkiau, negu juntant smūgius į galvą ir pilvą.

Tada viskas bent jau lieka aišku. Bent jau žinai, ką su tokiu 
skausmu daryti.

Sportinio švarko užtrauktuką užsisegu ir vėl atsegu kelis kartus iš 
eilės, taip bandydama iš šios dienos, iš šios naujos šalies išspausti šiek 
tiek tvarkos ir prasmės. Karla išsitraukia iš kišenės pakelį meškiukų 
formos guminukų ir jais pasidalina su Nadia, kuri visą saują kaipmat 
susigrūda į burną. Jos pasitikrina, ar niekas nežiūri, tada sukramto ir 
nuryja saldumynus. Gal Nadia šitaip save apdovanoja už tai, kad iš-
gyveno skrydį. Ar tai, kad išgyveno Karlos žodžius. Imuosi skaičiuoti 
iki šimto, kad liaučiausi troškusi tų guminukų, ir pasistengiu klausytis, 
kaip Rachelė vardija atletus, kurių derėtų pasisaugoti, mūsų pareigas 
atvykus į viešbutį ir treniruočių bei varžybų tvarkaraščius.

– Na, tai iš dalies gal ir viešbutis, bet labiau jau karo meto atostogų 
kurortas, – pareiškia Karla, spėjusi patikrinti informaciją gūgle.

– Turime tipinį savaitinį tvarkaraštį, – toliau tęsia Rachelė. – Rytoj 
bus treniruotės, poryt – kvalifikacinė komandinė atranka.

Vadinasi, prasčiausios komandos tada išvažiuos. Asmeninė at-
ranka vyks ketvirtadienį, po to ir finalinė komandos atranka. Fi-
nalinės varžybos organizuojamos šeštadienį, o tų, kurioms pavyks 
jas įveikti, sekmadienį dar laukia asmeninė visuotinė atranka – čia 
visos iki tol jau atrinktos gimnastės varžysis vienos su kitomis, nau-
dodamos visus gimnastikos prietaisus. Visuotinę atranką praeis tik 
pati geriausia iš mūsų. Žinoma, visos norime ten atsidurti, bet visų 
labiausiai trokštame ant to podiumo pamatyti Karlą.
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Vienas kūnas, viena širdis.
Paskutinis dalykas, ką Rachelė pasako prieš pasukant aukštyn 

kalnų keliais ir patraukiant į karo meto viešbutį, yra:
– Karla, atsisėsk normaliai, mes matom tavo kelnaites. 
Vieną sekundę Karla parausta, ir tuo metu pagalvoju, kaip Aleksas 

įsivaizduoja tas kelnaites. Ir mūsiškes.
Bet Karla nusprendė lengvai nenusileisti.
– Nieko bloga, kad matyti mano kelnaitės, – atšauna ji. – Ant jų 

surašytos savaitės dienos. Ana, gal nori patikrinti, ar aš tikrai dėviu 
pirmadienio kelnaites? Kadangi jau vis tiek į mane spoksai, gali imti 
ir išbandyti, koks geras tavo regėjimas.

Ana į Karlą visai nežiūrėjo, todėl ir toliau nežiūri.
Mūsų viešbutyje Kozijos miško pakraštyje kambariai jau paskirs-

tyti, todėl paaiškėja, kad turėsiu dalintis triviečiu kambariu su Karla 
ir Nadia. Ana su Benedeta manys, kad tai nepelnytas prizas, nes 
miegoti tame pačiame kambaryje, kaip ir čempionė, yra ypatinga 
garbė. Bet mane ima pykinti vos pagalvojus, kad turėsiu su tomis 
dviem praleisti ilgas šešias dienas.

Esu pratusi būti viena, man patinka būti vienai. Niekada nė ne-
prašiau tėvų broliuko ar sesutės – nors mes, žinoma, neišmaitintume 
dar vienos burnos. Man visada atrodė, kad kur kas geriau augti 
vienturtei. Man netgi beveik patinka vakarieniauti trise, susėdus tik 
mamai, tėčiui ir man, kai nebelieka, ką pasakyti, todėl tvyro tyla, 
kuri, esu tikra, iš šalies atrodytų liūdnai. Bet man ta tyla labiau sie-
jasi su patogumu, joje lengva susiraityti. Tačiau, jeigu drauge tylime 
viešumoje, pavyzdžiui, pietaudami parke ant žolės ar kur nors lauk-
dami eilėje, kai tik kas nors į mus pasižiūri, tučtuojau pradedame 
kalbėtis, nes mums būtų gėda, jei kiti žmonės pamanytų, jog esame 
nelaiminga šeima. Tada imame šypsotis. Galima sakyti, mes dar ir 
savotiškai nusilenkiame.
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Savo kambariuose iškraustome krepšius ir išsirenkame lovas. Na, 
man netenka rinktis. Maniškė jau paskirta po to, kai Nadia su Karla 
savąsias sustumia kartu ir padaro vieną didelę.

– Gaila, kad čia nėra tavo mamos. Ji galėtų išvalyti šitą apšnerkštą 
kambarį, – sako man Karla, nors iš tiesų kambarys visai nėra purvinas 
ar netvarkingas.

– Tavo mama tokia miela, – sukikena Nadia. – Visai kaip minkštas 
pliušinis meškiukas. Tiesiog žavinga.

– Ji tikrai tokia, – atsiliepiu.
O gal ir ne, nes negirdžiu savo balso. Atsigulu ant nugaros, kad pa-

tikrinčiau, kaip jaučiuosi šiame naujame kambaryje ir mūsų naujoje 
baltoje visatoje, trumpalaikiame visiškai naujutėlaičiame gyvenime. 
Man patinka trumpalaikiai ir visiškai naujutėlaičiai dalykai. Pasaulyje 
egzistuoja begalė lovų viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir 
viešbutukuose su pusryčiais. Noriu jas visas išbandyti. O jeigu labai 
stipriai sukaupsiu dėmesį, tai netgi čia, šalia šito miško, už lango 
įžiūrėsiu lietų vietoj sniego, tropinę panoramą vietoj šito balto kraš-
tovaizdžio. Vaizduojuosi, kad dabar guliu lovoje Bankoke ir būtent 
Bankoką matau pro langą. Tą patį padarau su Rio de Žaneiru, Pa-
ryžiumi. Užkopiu į Kilimandžarą. Nuo tos viršūnės irgi nusilenkiu.

– Negerkit vandens iš čiaupo, – sako Karla. – Nuo jo galima už-
sikrėsti keletu mirtinų ligų.

Mes negeriame vandens iš čiaupo, bet nusiprausiame po dušu, 
įjungiame televizorių ir apsirengiame švariais drabužiais. Nadia ima 
tikrintis savo mėlynes ir tušinuku apibrėžia dvi žymes ant šlaunų, su-
sidariusias po praeitos savaitės treniruočių. Rachelė jai darė didelį 
spaudimą, ir Nadia sakosi esanti už tai dėkinga. Visos kartu spok-
some į jos mėlynes. Tada pasitikrinu savąsias, jas lygindama su Na-
dios ir bandydama irgi jaustis dėkinga.

– Čia tiesiog rekordinės mėlynės, – pareiškia Nadia. – Jos visai 
mielos.
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Abi dar kurį laiką tyrinėjame savo kraujosruvas, bet čia nėra nieko, 
ko dar nebūtume mačiusios, o kuo ilgiau žiūrime, tuo jos atrodo pras-
čiau, kol galiausiai tarp mudviejų užsimezga kažkas neapčiuopiamo, 
todėl nukreipiame dėmesį kitur ir abi sukramtome po guminį meš-
kiuką. Maniškis arbūzų skonio. O gal persikų.

Karla mums primena, kad norėdamos nepriaugti svorio galime 
vartoti angliavandenių išskirtinai tiktai iki vidurdienio. Ji dar pa-
reiškia, kad dabar, kai mums jau penkiolika, pats geriausias metas 
pradėti užsiimti tikru seksu. Ji pasidalija atradusi, kad, norėdamos po 
glaustinuke išryškinti spenelius, teturime ant jų pirmiau užsiklijuoti 
lipniosios juostos, o tada ją nuplėšti kaip kokią vaško juostelę.

Ji tą ir padaro, tada parodo savo spenelius. Jie iš tiesų raudoni ir 
atsikišę. Po to ji su mumis susilažina, kad dar savaitei nepasibaigus 
Rachelė suguls su bent dviem priešininkų komandų treneriais iš skir-
tingų pasaulio kraštų, kad šie kitą rytą iššliauš iš jos kambario gėdin-
gais veidais. Ir kad galbūt net ir Aleksas su ja pasidulkins.

– Vemiu, – atsiliepia Nadia.
– Tai jau tikrai, – sako Karla.
Pagarsiname televizorių, spėju, tam, kad atsikratytume mintyse 

iškilusio Alekso vaizdinio. Mano dėmesį prablaško visu garsu bliau-
nanti rumuniška muzika ir mintys kažkur nuklysta, kol išgirstu, kaip 
Nadia klausia Karlos, ar jutube matė tą nelaimingą gimnastikos atsi-
tikimą, kur mergaitė nukrenta ant galvos ir nebejuda.

– Komentaruose rašoma, kad po mėnesio ji numirė, – skaito 
Nadia. – Bet kitoje vietoje dar sakoma, kad po to ji nutraukė spor-
tininkės karjerą.

– Na ir kas? – klausia Karla.
– Man nuo šito norisi verkti, – atsako Nadia. Bet ji visai neverkia.
– Čia Romina Lodesku, – kalba Karla. – Ji gyva ir po truputį 

sveiksta. Liovėsi varžytis, o tau reikėtų nustoti žiūrėti šitokius dalykus. 
Geriau nukreipk dėmesį į save.
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– O kokia to prasmė? Aš juk nepateksiu į olimpiadą.
– Nešnekėk nesąmonių. Aišku, kad pateksi.
Tiesa ta, kad jos abi pateks į olimpiadą, o aš – ne.
– Tai susilažinkim, Nadia, – siūlo Karla. – Jeigu viena iš dešim-

ties pirmųjų visuotinės atrankos vietų bus tavo, noriu tave pamatyti 
nuogut nuogutėlę vidury sporto salės.

– Ką? – juokiasi Nadia. – Gerai!
– Pažadi?
– Pažadu.
Vėliau tą vakarą, mums rikiuojantis valgomojo eilėje, staiga pri-

simenu Karlos taisyklę apie angliavandenius. Jau gerokai po vidur-
dienio, tad pasiimu keptos vištienos, baltų pupelių ir mažą buteliuką 
vandens. Eilės gale mano padėklą su maistu apžiūri Rachelė.

– Padėk tas pupeles atgal, Marti, – sušnypščia ji. – Antraip rytoj 
tau pūs pilvą.

Kaip tikrų tikriausia gera mergaitė paklūstu. Nubraukiu pupeles 
nuo lėkštės ir minutėlę svarstau, ar nevertėtų dar ir nusilenkti, bet vis 
dėlto to nepadarau.

Kai atsisėdu, valgomajame pasirodo Andželika. Nuo praėjusio 
karto, kai ją mačiau europinėse varžybose, Andželikos išvaizda tapo 
dar įspūdingesnė. Penkiolika metų, šviesiai gelsvi plaukai, mažytis, 
tobulas kūnas. Andželika Ladeči prisijungia prie savo komandos šio 
neoninio kambario gale. Didžiulis užpakalis, kurį Karla sakėsi ma-
čiusi jutube, visiškas melas. Ji už mus dvigubai smulkesnė, o juk mes 
pačios už normalius žmones irgi perpus smulkesnės – jei ne daugiau. 
Ji pribloškianti, akivaizdi čempionė, daugkartinė prizininkė ir šitokia 
lengvutė. Kai Andželika eina, atrodo, kad muzika skamba vien tik jai. 
Jos akys tobulai mėlynos, nosis mažutė kaip kūdikio.

Girdžiu, kaip Karla klausia Nadios:

– Galvoji, kad ji nuostabi, tiesa? Na, tai įsivaizduok, kaip jai tenka 

ryti šunų ėdalą, nes ji tikrų tikriausia šuva. Ji netgi dar šlykštesnė 
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nei labiausiai atstumiantys šunys. Tada įsivaizduok, kaip ji miega ant 

grindų, nes neturi nei lovos, nei apkloto, netgi čiužinio. Glaustinukes 

jai tenka siūtis iš staltiesių ar užuolaidų.

Kai pagalvoju apie tokius dalykus, Andželika man ima atrodyti 

dar ypatingesnė, visai kaip Pelenė ar Snieguolė. Netgi prisimenu 

„Mergaitę su degtukais“ ir milijonus kitų pasakų, kuriose labai dailios, 

bet, visų svarbiausia, labai nelaimingos mergaitės sugeba savo tragišką 

likimą iš pagrindų permainyti. Atsigręžusi matau, kad Nadios akys 

pasidarė keistos, visai kaip tais kartais, kai mintyse kažką vaizduojasi. 

Ji ir dabar tikriausiai regi, kaip Andželika keturiomis ryja iš dubenėlio. 

Gal Nadia ją net įsivaizduoja apaugusią kailiu, turinčią dvokiantį, 

drėgną snukį.

Bent jau aš šitai matau mintyse.

Vėliau tą vakarą guluosi į lovą, nuo praleistų dienos pratimų mau-

džia kūną, esu tokia pilna kitų žmonių žodžių, kad jaučiuosi, lyg bū-

čiau apnuodyta. Karla vis dar turi apie ką šnekėti, o Nadia linksmai 

kvatojasi ir klausosi jos aiškinimų, kaip berniukams atlikti jiems labai 

patiksiantį masažą.

– Ar tai išbandytum su Karlu? – klausia Karla.

– Taip, jeigu mane pamokytum, – atsako Nadia. – Ir jeigu nori.

Ant galvos užsidedu pagalvę, bet jų balsai vis tiek mane pasiekia, o 

drauge su jais atkeliauja ir dailiojo Karlo, jauno lenkų atleto, tapusio 

jaunių sportinių gimnastų sekso simboliu, vaizdinys. Nesu nusiteikusi 

įsivaizduoti nei Karlo, nei masažų, todėl paprašau, kad jos šiek tiek 

tyliau kalbėtųsi. Karla sako:

– Tu tokia nuobodi, Martina! 

Bet tada ji pradeda šnibždėti, todėl gulėdama po pagalve beveik 

nieko nebegirdžiu ir galiausiai užsnūstu.

Vidury nakties atsikeliu ir nutipenu į vonios kambarį nusišlapinti.
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Atidariusi vonios duris, pirštais dukart pabeldžiu į rankenos bum-
bulą, tada dar du kartus ir įėjusi užveriu duris. Kai grįžtu į kam-
barį, pasižiūriu į Karlą ir Nadią, miegančias viena kitos glėbyje. Ant 
Karlos naktinės spintelės matau Bibliją ir vaistus nuo skausmo.

Kol stebiu tyliai kvėpuojančias merginas, mintyse dar kartą blyks-
teli Aleksas, jo pabalę krumpliai, kaip jis viena ranka laiko man už 
kulkšnies, o kita liečia mane viduje. Jo kvėpavimas. Mano kvėpa-
vimas. Norėčiau irgi galėti gauti paguodos Karlos ir Nadios glėbyje. 
O gal man vertėtų pamėginti Karlos Bibliją? Arba jos vaistus nuo 
skausmo. Vėl atsigulu į lovą ir pasirenku savo įprastą metodą. Imu 
skaičiuoti iki šimto, tada dar iki šimto. Šitaip pasiekiu milijoną.

– Padėkit man, – pratariu. Bet niekas manęs negirdi.
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