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DALELĖ OBAZINO VISADA GYVENS MUMYSE. TVARKOS 
poreikis. Paprastumo ir švarių kvapų trauka. Įsišaknijęs kuk
lumo jausmas. Reiklumas siekiant meistriškumo ir tobulai su
daigstyti siūles. Raminantis juodos ir baltos spalvų kontrastas. 
Šiurkštūs, apspurę valstiečių ir našlaičių apdarų audiniai. Roži
niai, lyg grandininiai diržai, vienuolių rišami aplink juosmenį. 
Mistinės žvaigždžių ir pusmėnulių mozaikos koridoriuose, at
gyjančios bijoux de diamants*, karoliuose, apyrankėse ir sagėse. 
Besikartojantis susipynusių C raidžių motyvas vitražuose, tapęs 
prabangos ir prestižo simboliu. Net pats senasis vienuolynas, 
toks milžiniškas ir tuščias, suteikęs erdvės fantazijoms ir leidęs 
išskleisti sparnus.

Visus tuos metus žmonės, besilankantys Kambono gatvėje, 
Dovilyje, Bjarice, tikėjo, kad perka „Chanel“ – paryžietišką rafi
nuotumą ir žavesį. Bet jų tikrasis pirkinys buvo mūsų vaikystės 
ornamentai, prisiminimai apie mus auklėjusias vienuoles ir prie
globstį suteikusią abatiją.

Turtų iliuzija, iškilusi iš mūsų praeities skudurų.

*  Deimantiniai papuošalai (pranc.) (čia ir toliau – vertėjos pastabos).
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VĖLESNIAIS METAIS VIS GRĮŽDAVAU MINTIMIS Į TĄ 
ŠALTĄ 1897ŲJŲ kovo dieną Obazino vienuolyno prieglaudoje. 

Mes, našlaitės, sėdėjome ratu siuvinėdamos, tik mano be
reikšmis čiauškėjimas su šalia esančiomis mergaitėmis retkar
čiais sudrumsdavo darbo kambario tylą. Pajutusi sesers Ksaveros 
žvilgsnį nuščiuvau, nudelbiau akis į savo siuvinį, lyg būčiau labai 
susitelkusi. Tikėjausi, kad ji subars mane kaip įprastai: „Liežuvio 
drausmė, madmuazele Šanel!“ Tačiau ji žengė prie manęs, įsitai
siusios greta krosnies, visoms vienuolėms būdinga eisena, tarsi 
pleventų ore. Nuo juodos vilnos sijono klosčių pasklido smil
kalų ir amžinybės aromatai. Standintas nuometas keistai stiebėsi 
į dangų, lyg ji bet kurią akimirką mums matant galėtų pakilti į 
orą. Meldžiausi, kad tai įvyktų, kad šviesos spindulys perskrostų 
šlaitinį stogą ir nusineštų ją, apsuptą akinančio išganymo švytė
jimo, aukštyn į debesis. 

Deja, tokie stebuklai nutinka tik angelų ir šventųjų paveiks
luose. Vienuolė sustojo man prie peties, tamsi ir grėsminga lyg 
audros debesis, pakibęs už lango virš miškų Centrinio Masyvo 
šlaituose. Kostelėjusi, tarsi pats šventosios Romos imperatorius, 
ji niūriai pareiškė: 
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– Antuanete Šanel, per daug plepi. Tavo siuvinėjimas ap
laidus. Nuolatos užsisvajoji. Jei nebūsi atidi, bijau, kad tapsi ly
giai tokia pat kaip tavo motina!

Jos žodžiai sugniaužė man širdį. Prikandau lūpą, kad susilai
kyčiau neatšovusi atgal. Mečiau žvilgsnį į savo seserį Gabrielę, 
sėdinčią kitoje kambario pusėje su vyresnėmis mergaitėmis, ir 
pavarčiau akimis.

– Neklausyk vienuolių, Ninete*, – tarė Gabrielė, mums išėjus 
į kiemą pailsėti. 

Sėdėjome ant suoliuko tarp plikų medžių, kurie atrodė su
stirę nuo šalčio kaip ir mes. Kodėl jie numeta lapus tada, kai šių 
labiausiai jiems reikia? Šalia mūsų vyriausioji sesuo Žiulija Bertė 
iš kišenių svaidė duonos trupinius pulkui karksinčių ir besipe
šančių varnų. 

Susikišau plaštakas į rankoves mėgindama jas sušildyti. 
– Nebūsiu tokia kaip mūsų motina. Nebūsiu niekuo, kuo 

vienuolės sako mane būsiant. Nebūsiu netgi tuo, kuo, anot jų, 
negaliu būti.

Mudvi prapliupome juoku, karčiu juoku. Mūsų laikinos sielų 
sergėtojos vienuolės nuolat mąstė apie tą dieną, kai būsime pasi
rengusios išeiti ir gyventi pasaulyje. Kuo tapsime? Kur bus mūsų 
vieta? 

Po vienuolyne praleistų dvejų metų jau buvome įpratusios 
prie vienuolių postringavimų per choro repeticijas, rašysenos 
pratybas arba Prancūzijos karalių vardų rečitatyvą.

Tu, Ondina, taip rašydama, niekada netapsi prekybininko žmona. 
Tu, Pjerete, turėdama tokias negrabias rankas, niekada nerasi darbo 

ūkyje. 

*  Mažybinis Antuanetės (pranc. Antoinette) vardas.
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Tu, Elena, turėdama tokį silpną skrandį, niekada netapsi mėsininko 
žmona. 

Tau, Gabriele, belieka viltis, kad galėsi pragyventi iš siuvėjos amato. 
Tu, Žiulija Berte, turi melsti pašaukimo. Tokioms merginoms kaip 

tu pridera gyventi vienuolyne. 
Man buvo pasakyta, kad jei nusišypsos sėkmė, galėčiau pri

kalbinti tuoktis artoją. 
Ištraukiau plaštakas iš rankovių ir pūstelėjau į delnus oro. 
– Neketinu tekėti už artojo, – pareiškiau. 
– Neketinu būti siuvėja, – man paantrino Gabrielė. – Ne

kenčiu siuvimo. 
– Tai kuo jūs būsite? – Žiulija Bertė spoksojo į mudvi plačiomis 

klausiančiomis akimis. Visi ją laikė lėta, „paliesta“, kaip sako 
žmonės. Viskas jai atrodė paprasta, juoda ir balta kaip vienuolių 
abitų tunikos ir šydai. Kaip vienuolės pasakė, taip ir turi būti. 

– Kai kuo geresniu, – išrėžiau. 
– O kas tas „kai kas geresnio“? – neatlyžo Žiulija Bertė. 
– Tai... – pradėjo Gabrielė, bet neužbaigė minties. 
Kas tas „kai kas geresnio“, ji žinojo ne labiau negu aš, bet 

buvau tikra, kad jaučia tą patį – keistą dilgčiojimą kauluose. 
Maištingumas buvo įsigėręs mums į kraują.

Vienuolės tvirtino, jog privalome džiaugtis tuo, ką turime, jog 
tai – Dievo malonė. Bet mes niekada nebuvo patenkintos nei tuo, 
kur buvome, nei tuo, ką turėjome. Mudvi buvome iš plačios pa
dermės klajūnų, svajoklių, kurie bastosi vingiuotais keliais, bet 
tvirtai žino, kad tuojau nutiks „kai kas geresnio“. 
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PRIEŠ PATEKDAMOS Į VIENUOLIŲ GLOBĄ, dažnai badmi
riavome, vaikščiojome apdriskusios ir purvinos. Kalbėjome tik 
vietine tarme, ne prancūziškai. Skaitėme ir rašėme prastai, nes 
mokyklą telankėme priešokiais. Vienuolės tvirtino, kad esame 
laukinės.

Mūsų motina Žana dirbdavo daug valandų, kad mus pra
maitintų ir turėtume stogą virš galvos. Ji buvo tarytum pakibusi 
tarp dangaus ir žemės, o metams bėgant jos žvilgsnis tapo toks 
blausus, kad rodėsi, visai nebemato mūsų. Jos akys ieškojo Al
bero, tik Albero. Mūsų tėvas nuolat keliavo, prekiaudamas senais 
korsetais, diržais ir kojinėmis. Jis neužsibūdavo vienoje vietoje ir 
kaskart, kai negrįždavo kaip žadėjęs, mūsų motina, pakvaišusi iš 
meilės, lėkdavo pavymui, tempdamasi kartu į užmiestį ir mus, 
nepaisydama metų laiko ir oro.

Jų retus pasibuvimus ženklino nuolatiniai motinos nėštumai, 
o Alberas daugeliui mėnesių palikdavo mus grumtis už būvį 
be skatiko kišenėje. Motina dirbo viską, kas pasitaikydavo po 
ranka – buvo skalbėja, tarnaitė, kol mirė sulaukusi vos trisdešimt 
vienų, išsekusi, nusiplūkusi ir sudaužyta širdimi.

Po jos mirties nė vienas šeimos narys nepanoro mūsų pri
glausti, o ypač mūsų purtėsi tėvas. Tai nebuvo staigmena. Kaip 
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jis būtų galėjęs keliauti iš turgaus į turgų ir iš lovos į lovą su tokiu 
būriu? Bet argi tėvai neturėtų rūpintis savo vaikais?

Buvome trys mergaitės ir du berniukai. Žiulija Bertė – vy
riausia, po jos sekė Gabrielė, tada Alfonsas, aš ir galiausiai 
Liusjenas. Alfonsas tebuvo dešimties, o Liusjenas šešerių, ne di
desnis už siūlų ritę, kai mūsų tėvas paskelbė juos esant „vargšų 
prieglaudos vaikais“. Ir negaišo laiko – be skrupulų atidavė 
juodu nemokamai dirbti valstiečių šeimai, o mus, mergaites, 
numetė vienuolėms. Per trejus vienuolyne praleistus metus apie 
brolius ničnieko negirdėjome.

Tuo metu mūsų tėvas toliau sau laisvai gyveno, kaip įprastai, 
tesirūpindamas tik savimi.

„Aš sugrįšiu“, – su akinančia pardavėjo šypsena pažadėjo 
man ir seserims, palikdamas mus prie vienuolyno durų, paglostė 
Gabrielei galvą ir jo vežimpalaikis išnyko horizonte.

Žiulija Bertė nemėgo pokyčių ir buvo visiškai sugniuždyta – 
niekaip nesuprato, kur pradingo motina.

Gabrielė buvo pernelyg įtūžusi, kad lietų ašaras.
„Kaip jis galėjo palikti mane? – be paliovos kartojo. – Aš juk 

esu jo numylėtinė. Mes galime pačios pasirūpinti savimi, daug 
metų taip gyvenome. Mums visai nereikia, kad šitos senės nu
rodinėtų, ką turime daryti, – širdo ji. – Čia mums ne vieta. Mes 
juk ne našlaitės, – šiaušėsi. – Jis juk žadėjo sugrįžti. Vadinasi, taip 
ir bus.“

Aš, tada aštuonerių, verkiau, sutrikusi, nepratusi prie keisto 
vienuolių būdo, jų sijonų švytavimo, ties juosmeniu barškančių 
rožinių, vaiduokliškai besisklaidančių smilkalų debesų ir aitraus 
šarmo kvapo.

Vienuolynas buvo visko, ką pažinojome, priešingybė. Čia 
galiojo taisyklės, kada reikia keltis, kada valgyti, kada melstis. 
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Dienos ritmas buvo suskaidytas užduotimis: pamokos, ka
tekizmas, siuvimas, namų ruoša. Dieviškajai tarnybai skirtų 
maldų, l’angélus, skambesys žymėjo laiko tėkmę. „Dykos 
rankos, – dažnai kartodavo vienuolės, – tai velnio dirbtuvės.“

Net savaitės dienos, mėnesio savaitės, metų mėnesiai buvo 
suskirstyti į, anot vienuolių, liturginį kalendorių. Sausio 15oji, 
kovo 21oji ar gruodžio 19oji reiškė eilinės savaitės dvylik
tąjį sekmadienį, gavėnios pirmosios savaitės pirmadienį arba 
advento trečiosios savaitės trečiadienį. Anapusinis gyvenimas 
buvo griežtai skirstomas į pragarą, skaistyklą ir rojų. Buvo dvy
lika Šventosios Dvasios vaisių, dešimt Dievo įsakymų, septynios 
mirtinos nuodėmės, šešios šventos liturginės dienos ir keturios 
didžiosios dorybės.

Sužinojome apie šventąjį Etjeną, kuprių vienuolį, palaidotą 
bažnyčios presbiterijoje; antkapio viršuje stūksojo akmeninė 
jo statula, saugoma kitų vienuolių skulptūrų, išraižytų akme
niniame baldakime. Per mišias žvilgsniu tyrinėdavau langų 
vitražų sandūras ir kilpas, persidengiančius apskritimus, prime
nančius susipynusias C raides – visai kaip mes, Šanel*, amžiams 
susaistytos seserys. Stengiausi negalvoti apie tai, kas glūdi tame 
kape – seni kaulai ir sudūlėjęs abitas.

„Čia esama vaiduoklių“, – išplėstomis akimis man tyliai 
šnibždėdavo Žiulija Bertė. Vaiduokliai buvo šventi, nešventi, vi
sokio plauko vaiduokliai, įžiebiantys liepsnas linguojančiuose 
votuose, besislepiantys tamsiuose kampuose ir siauruose ko
ridoriuose, metantys ant sienų šešėlius. Motinos, tėvo ir mūsų 
praeities vaiduokliai.

Kartais, rytais besiprausiant arba vakarais tyliai kalbant 
maldas, Žiulija Bertė pačiupdavo ir suspausdavo man plaštaką: 

*  Chanel (pranc.).
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„Naktimis sapnuoju bauginančius sapnus.“ Bet daugiau nieko 
man nepasakodavo. Man buvo smalsu, ar ji sapnuodavo tą patį, 
ką ir aš: motina paslika guli lovoje be antklodės, su kruvina 
nosine rankoje, o per plonas sienas skverbiasi žvarbus šaltis. 
Mamos akys užmerktos, o laibas kūnas suakmenėjęs.

Išmokau pabusti iš tokių sapnų ir, nusikračiusi regėto 
vaizdinio, šmurkštelėdavau į Gabrielės lovą. Ji leisdavo man 
susirangyti šalia, kaip ir tada, kai dar buvome mažos (prieš at
sidurdamos Obazine niekada neturėjome atskirų lovų), būdrau
davau, kol jos raminanti kūno šiluma ir banguojantis kvėpavimo 
ritmas nugramzdindavo atgal į miegą.

Tada, anksti ryte dar prieš aušrą, sugausdavo varpai. Sesuo 
Ksavera įsiverždavo į bendrabučio miegamąjį, suplodavo del
nais ir skardžiu balsu pranešdavo: „Pabusk, mano siela! Pabusk, 
mano arfa ir lyra!“

Po šių žodžių pasipildavo priekaištai.
„Greičiau, Ondina, greičiau. Paskutinio teismo diena ateis ir 

pasibaigs anksčiau, nei tu apsiausi batus!“
„Elena, turi už daug ką pasimelsti. Paskubėk!“
„Antuanete, nustok plepėti su Pjerete ir perklok lovą. Koks 

aplaidumas!“
Obazino vienuolės suteikė mums prieglobstį. Jos mus mai

tino, stengėsi išgelbėti mūsų sielas ir mus išauklėti, užpildy
damos kiekvieną dieną disciplina ir rutina. Bet jos neišgalėjo 
užpildyti tuštumos mūsų širdyse.
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DIENOS, SAVAITĖS, MĖNESIAI, ŽEMIŠKASIS LAIKAS, 
DIEVIŠKASIS LAIKAS. Rutina, iš pradžių raminanti, ilgainiui 
pradėjo varginti. Ir tada vieną tvankų 1898ųjų liepos rytą, mums 
skaičiuojant trečius metus Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Šir
dies dukterų vienuolyne, viskas pasikeitė.

– Madmuazelės, – vienuolyno motinėlė kreipėsi į mane, Ga
brielę ir Žiuliją Bertę, virtuvėje plaunančias indus. – Jūs kvie
čiamos į lankytojų kambarį.

Mes? Mūsų niekada niekas nekvietė į lankytojų kambarį. Ne
bent...

Man užėmė kvapą.
Nejau tėvas pagaliau atėjo mūsų pasiimti?
Nusekėme paskui vyriausiąją motinėlę koridoriumi. Delnais 

persibraukiau sijoną, pačiupinėjau plaukų pynes vildamasi, kad 
šios atrodo tvarkingai. Mačiau, kaip Gabrielė irgi tikrina savą
sias kasas. Juk tai ji visus šiuos metus kartojo, kad tėvas sugrįš, 
įtikinėdama save, jog jis esą išvykęs į Ameriką užsidirbti ir vos 
tik praturtėjęs iškart sugrįš.

Kai pagaliau pasiekėme lankytojų kambarį ir vienuolė atidarė 
duris, sulaikiau kvėpavimą, tikėdamasi išvysti už jų žmogų ke
rėtojo šypsena ir valstiečio rankomis – savo tėvą. Tačiau ten buvo 
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tik pagyvenusi malonaus veido ponia. Ji avėjo raižytas medines 
klumpes, vilkėjo šiurkštų pilką sijoną, kanapines kojines ir išblu
kusią margintą susegamą palaidinę.

Močiutė Šanel?
– Mémère*, – nudžiugo Žiulija Bertė ir nuskubėjo apkabinti 

senutės, tarsi baimindamasi, kad ši dings taip pat netikėtai, kaip 
atsirado.

Aš tik spoksojau į ją, net išvydusi čia stovint Alberą nebūčiau 
taip nustebusi.

– Jūs nė neįsivaizduojate, kokie ramūs galėjome jaustis visus 
šiuos metus, – pasakė močiutė vyriausiajai motinėlei, – kelia
vome iš vieno turgaus į kitą žinodami, kad mūsų brangiosios 
anūkės yra jūsų globojamos. Gyventi nuolat keliaujant nelengva, 
o dabar tam jau esame per seni, – ji pliaukštelėjo liežuviu, kaip 
tai daro suaugusieji, ir pasiūlė mums citrinų pastilių.

Juodu su seneliu turėjo namuką KlermoneFerane, kaime, 
esančiame vos už pusvalandžio traukiniu, ir pakvietė mus ke
lioms dienoms pas save – atšvęsti liepos 14ąją, Bastilijos paė
mimo dieną. Pagaliau bent trumpam ištrūkome iš vienuolyno.

Nors nepasakiau, ką galvoju, bet buvau įsitikinusi, jog Ga
brielė audžia tą pačią mintį. „KlermoneFerane susitiksime su 
tėvu. Jis ten mūsų laukia.“

Giliai širdyje, ten, kur turėtų gyventi meilė, ruseno neslops
tanti viltis, kad ir kaip kvaila tai atrodytų, – viltis, kad Alberas 
kada nors sugrįš. Ne tas senasis Alberas, o naujasis – tas, kuriam 
mes rūpėsime.

Lydimos močiutės išėjome iš vienuolyno ir įsėdome į traukinį. 
Kai pasiekėme KlermonąFeraną, ji nusivedė mus į sukiužusį 

*  Močiutė (pranc.).
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vieno kambario namiūkštį, grūste prigrūstą įvairiausių rakandų, 
suruoštų parduoti vietos turguje: tuščių dviračio padangų, api
pelijusių dėžių, surūdijusių keptuvių. Prie viryklės rikiavosi 
eilės nederančių, apdaužytų indų. Išvydus senų, aplūžusių, 
pageltusių ir šiurpiai atrodančių dantų protezų kolekciją mane 
supykino. Rodės, čia niekada nebuvo atsikratyta nė menkiausiu 
mažmožiu.

Visur buvo tiek šlamšto, kad iš pradžių nė nepastebėjome 
mergaitės šalia lovos. Ji buvo maždaug penkiolikos metų, pa
našaus amžiaus kaip Gabrielė, o galbūt šešiolikos kaip Žiulija 
Bertė. Mergaitė kreipėsi į mus su tokiu jauduliu ir nuoširdumu, 
prie kurio mes nebuvome pratusios.

– Gabriele? – tarė ji. – Žiulija Berte? Ar prisimenate mane? 
Ir mažoji Ninetė! Prabėgo šitiek laiko. Man regis, buvome su
sitikusios vienoje mugėje. Tik pažiūrėkite, kokios jūs visos trys 
gražuolės!

Jos kaklas buvo ilgas kaip Gabrielės, tokie pat dailūs bruožai, 
lieknas, prakaulus, bet švelnesnių, rafinuotesnių linijų kūnas. Ji, 
kaip ir mes, vilkėjo vienuolyno uniformą, bet taip grakščiai ir 
lengvai, kad nė neatrodė, jog tai vienuolyno globotinės drabu
žiai. Pastebėjau, kaip Gabrielė kaišosi palaidus plaukus už ausų. 
Turbūt mes spoksojome į ją it kokios kvaišos, nes galiausiai įsi
terpė močiutė.

– Nagi, paikos mergiotės, čia Adrianė. Mano jauniausioji 
duktė. Jūsų tėvo sesuo. Jūsų teta.

– Teta?! – nustebo Žiulija Bertė. – Ji per jauna būti mūsų teta.
– Taip, iš tiesų ji yra jūsų teta, aš tai geriau žinau, – atrėžė mo

čiutė. – Ji jauniausioji mano duktė. Šiam pasauliui padovanojau 
devyniolika sielų. Jūsų tėvą pagimdžiau patį pirmą, kai buvau 
šešiolikos. Adrianė – paskutinė. 
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– Grande finale*, – atitarė Adrianė ir vikriai padarė elegantišką 
reveransą. 

Teta su vienuolyno globotinės uniforma? Mūsų amžiaus teta? 
Abi su Gabriele stovėjome tarsi liežuvius prarijusios.

– Mergaitės, na, nestovėkite kaip stabo ištiktos, – padrąsino 
močiutė. – Adrianė lygiai tokia pat kaip ir jūs. Ji lanko vienuo
lyno mokyklą Mulene. Dar nepasibaigus liepos 14ajai susibičiu
liausite kaip seserys.

Galbūt atvykusi į naują vietą jaučiausi šiek kiek sumišusi, bet 
vieną akimirksnį Adrianė man pasirodė tarsi apgaubta auros, 
apsupta žaižaruojančio auksaspalvio debesies, lyg šventoji iš 
maldos atviruko. Dirstelėjau į Gabrielę. Paprastai ji taip lengvai 
neprisileisdavo naujų žmonių, bet šįkart šypsojosi. Adrianė at
rodė esanti tokia mergaitė, iš kurios mes galėtume daug ko iš
mokti, ir nejučia aš taip pat ėmiau šypsotis.

*  Didysis finalas (pranc.).
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PALAIMINTOJI ADRIANĖ. JOS PIRMASIS ŠVENTAS 
DARBAS buvo išsivesti mus iš to tamsaus ankšto namo.

– Maman*, aš juk esu jų teta, – tvirtai pareiškė ji, mėgindama 
įtikinti močiutę, kad jai dera išsivesti mus apžiūrėti miesto. – Va
dinasi, galiu jas lydėti.

Nelaukdamos, kol mémère paprieštaraus, nusekėme paskui 
Adrianę prie durų. Žiulija Bertė pasiliko namie padėti išrūšiuoti 
sagas.

Vaikštinėjome akmenimis grįstomis gatvėmis ir gėrėme į 
save miesto šurmulį. Prie pastatų ir gatvių žibintų pakiliai ple
vėsavo iškeltos trispalvės vėliavos. Arkliai, tempiantys karietas, 
ritmingai kaukšėjo kanopomis. Nešikai paraitotomis rankovėmis 
šūkavo iš vežimų kraudami miltų maišus ir garstyčių stiklainius. 
Gatvės kavinės buvo pilnos senolių, užsukusių puodelio kavos, 
o turgūs ūžė nuo moterų, kruopščiai besirenkančių obuolius 
ir melionus. Arčiau centrinės aikštės darbininkai kaukšėdami 
plaktukais ruošė scenas ir palapines rytdienos šventei. Adrianė 
ryžtingai rodė kelią, aš mėginau sekti jos pavyzdžiu – lengvas 
šypsnys, tiesi nugara. Jos šviesos atspindys ištirpdė tamsą ma
nyje – jutau, kaip ji išsisklaido vėjyje.

*  Mama (pranc.).
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Išvydusi traukinio vagoną, savaime riedantį gatve, sustojau 
kaip įbesta. Jo priekyje nebuvo arklio. Nebuvo ir garo variklio. 
Keleiviai kuo ramiausiai sėdėjo viduje, lyg nieko ypatinga ne
vyktų. Laidai virš stogo styrojo kaip vabalo ūsai, besistiebiantys 
aukštyn į kitus laidus, nusidriekusius lygiagrečiai gatvės. Viršuje 
milžiniškas užrašas įmantriomis raidėmis skelbė: „La Bergère 
Liqueur“*. 

– Le tram électrique**, – paaiškino Adrianė, pastebėjusi mano 
nuostabą. – Ar pas jus Obazine nėra tramvajaus? Pas mus, Mu
lene, yra.

– Obazine teturime ožkų. Na, dar karvių. Labai daug karvių. 
Taip pat kiaulių augintojų ir artojų, už vieno jų, anot vienuolių, 
Ninetei derėtų ištekėti, – pasišaipė Gabrielė. – Nieko électrique.

– Obazinas baisiai nuobodus. Ką dar tokio turite Mulene? – 
paklausiau Adrianės.

– Kavaleriją, – jos akys sužibo. – Kareivinėse gyvena kareiviai. 
Tikri gražuoliai. Jie avi aukštus odinius aulinius, vilki švarkus 
žalvarinėmis sagomis ir mūvi skaisčiai raudonus bridžius. Tu
rėtumėte juos pamatyti. Vaikšto pasipūtę kaip gaidžiai vištidėje. 
Mes grožimės jais, bet tik iš tolo.

– Jei tik mes gautume kuo pasigrožėti, – atsidusau.
– Yra kuo, – šelmiškai nusišypsojo Adrianė. – Tuojau paro

dysiu.
Nusekėme jai iš paskos, kol pasiekėme gatvės galą. Čia 

Adrianė atsisuko ir pamojo link aukštų plytų mūro arkinių 
vartų, atsiveriančių į parką.

– Voilà***, – tarstelėjo.

*  Likeris „Piemenaitė“ (pranc.).
**  Elektrinis tramvajus (pranc.).
***  Štai! (pranc.)
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Prie vartų stabtelėjome apsižvalgyti. Smaragdo žalumos pie
vomis driekėsi vingiuoti žvirgždo takai. Raibuliuojančiame tven
kinyje netoli kranto tingiai plūkavo baltų gulbių pora. Lengvame 
vėjyje šlamėjo medžiai. Miesto erzelynė ištirpo, takeliais vaikšti
nėjo vyrai ir moterys puošniais drabužiais. Šie žmonės, skirtingai 
nei gyvenantys už parko ribų, rodės, visiškai neturi ką veikti, 
tarytum jų, kaip gulbių, vienintelis rūpestis – gražiai atrodyti.

– Jie visi tokie... tokie... – negalėjau rasti tinkamo žodžio. Praš
matnūs? Išvaizdūs? Egzotiški?

– Turtingi, – pakiliu tonu pareiškė Adrianė. – Jie visi labai 
turtingi. – Ji žengė žingsnį pirmyn, bet mudvi su Gabriele del
sėme. – Nagi, – paragino juokdamasi. – Jie juk nesikandžioja. 
Tiesą sakant, mūsų nė nepastebės. 

Ji nusivedė mus šešėlin prie suoliuko šalia tvenkinio, iš čia ste
bėjome šiuos žmones, ne ką mažiau užburiančius negu elektrinis 
tramvajus. Nors buvo karšta, džentelmenai vilkėjo prašmat nius 
kostiumus, dailius švarkus, dryžuotas kelnes, o ant galvos buvo 
užsidėję šiaudines skrybėles. Vienoje rankoje laikydami lazdą, 
nors visai nešlubavo, jie žengė tvirta ir pakilia eisena šalia ra
finuotų moterų, apvyturiuotų daugybe įmantrių baltų nėrinių 
sluoksnių. Nėrinių raukiniai. Nėriniuotos apykaklės. Nėriniais 
apsiūti sijonai. Nėriniuoti skėčiai. Jos dėvėjo masyvias kaip vie
nuolių nuometai plačiakraštes skrybėles, papuoštas didžiulėmis 
gėlėmis, milžiniškomis plunksnomis, o kai kurios – spalvotų 
paukščių iškamšomis. Nors galvą slėgė svoris, jos gebėjo grakš
čiai tipenti, subtiliai siūbuodamos klubais. 

– Kas jos? – paklausiau.
– Tai élégantes*. Damutės, – atsakė Adrianė su pasimėga

vimu. – Ir jų šaunieji gentilhommes**.

*  Elegantiškosios (pranc.).
**  Džentelmenai (pranc.).
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Negalėjau atplėšti nuo jų akių, bet damutėms tai nerūpėjo, jos 
nė nežvilgtelėjo mūsų pusėn. Adrianė buvo teisi. Vilkėdamos vie
nuolyno rūbais mes buvome nematomos it žolės stiebelis vejoje. 

Vienintelė Gabrielė nejautė nei nuostabos, nei susižavėjimo 
kaip mudvi su Adriane. Jos veido išraiška man kėlė nerimą. 

– Gigantiški pyragaičiai su kreminiu įdaru, – prabilo Gabrielė 
purtydama galvą. – Natūralaus dydžio dulkių kamuoliai.

 – Ką? – atsigręžė Adrianė. – Kur?
Gabrielė mostelėjo vaikštinėjančių damų pusėn: 
– Vulkaninis nėrinių proveržis. Piui de Domas prieš šituos – 

šnipštas, – pareiškė ji, turėdama galvoje didžiausią iš Obaziną 
juosiančių senųjų vulkanų.

– Gabriele! – šūktelėjo Adrianė. Išplėtusi akis ji prisidengė 
delnu burną. Sustingau iš nerimo, kad mano sesuo savo žodžiais 
bus ją įžeidusi ir ši daugiau nebenorės turėti su mumis nieko 
bendra. Bet paaiškėjo, kad Adrianė delnu slopina juoką. 

– Archeologai kada nors iškas jas būsimoms kartoms kaip 
Pompėjų miesto kūnus. Tik palaidotas ne po pelenais, o po nėri
niais, – dirbtinai rimtu tonu tęsė Gabrielė. 

Dabar jau visos juokėmės. Buvo taip gera pasišaipyti iš tų, 
kurie nė nepastebi mūsų.

– Nuo tokio svorio tampymo ant pakaušio joms turėtų skau
dėti galvą, – stebėjosi Gabrielė.

– Turėtų būti smagu daugiau nieko neveikti, tik puoštis kaip 
saldainiai ir nerūpestingai vaikštinėti parke, – atsiliepiau.

– Bet, Ninete, – Adrianės veidas surimtėjo. – Tai ne šiaip sau 
pasivaikščiojimai parke. Argi nematai? Pažiūrėk, kaip jie vaikšto, 
kaip nužvelgia vieni kitus. Ar matai, kaip vyrai pučia krūtines, 
o damos vyrams mirksi blakstienomis, bet viena kitą rūsčiai 
nužvelgia?  Tai reikalai, meilės ir flirto reikalai. – Ji atsiduso ir 
prisidėjo ranką prie širdies. – Argi tai ne nuostabu?
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Įdėmiai įsistebeilijau, mėgindama įžiūrėti blakstienų mirks
nius ir rūsčius žvilgsnius, bet nesuspėjau, nes Adrianė pašoko 
nuo suoliuko ir pasilygino sijoną.

– O dabar, chéries*, grįžkime, kol maman nepasiuntė žandar
merijos mūsų ieškoti.

Ji paėmė mudvi už rankų, bet, užuot  nuvedusi tiesiai pro 
plytinę arką atgal į miestą, pasuko į vieną iš žvirgžduotų takų, 
tempdama mus į promenadą, kur tramdydamos juoką ėjome 
linguodamos klubais, lyg mums irgi rūpėtų meilės ir piršlybų 
reikalai.

*  Brangiosios (pranc.).
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KITĄ DIENĄ, LIEPOS 14ĄJĄ, VAIKŠTINĖJOME PO MUGĘ 
TARP PALAPINIŲ su laimės ratais ir kitais loterijos žaidimais, 
scenose grojo muzikantų grupės, ir visur, kiek tik akys užmato, 
buvo pilna žmonių, jaunų ir senų. Čia buvo visi, išskyrus da
mutes.

– O kur damutės? – paklausiau Adrianės. Po vakarykščio 
pasivaikščiojimo parke man labai knietėjo vėl jas pamatyti. Ne 
marionečių pasirodymus, ne vyriokus, besiropščiančius į tau
kuotus stulpus ir norinčius nuo jų nusikabinti kumpį.

– Savo châteaux*, – atsakė ji. – Jos nevaikšto į kaimo muges. 
Mugės skirtos prasčiokams. 

Žinoma. Štai kodėl mes buvome čia.
Bet neilgam. Adrianė, kaip visada, turėjo sumanymą. 
– Žinau, kur dar galima pamatyti damučių...
Užsukome į tabako krautuvę, turėdamos po vieno franko 

monetą, gautą iš senelio mugės išlaidoms, ir už jas nusipirkome 
keletą žurnalų po penkiasdešimt santimų: „Fe mina“, „La Vie 
Heureuse“, „L’Illustration“, ant jų viršelių buvo pavaizduotos 
dailios damos. Grįžusios namo užlipome į palėpę ir įsitaisėme 
tarp grūdų maišų, po palubėje sukabintomis žolelėmis. Iš to
lumos pro langą skverbėsi muzikos garsų nuotrupos.

*  Pilyse (pranc.).
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– Dabar matote, – tarė Adrianė, iškėlusi žurnalus. – Štai mūsų 
damutės. Viskas, ko mums reikia.

– Reikia? – nustebo Gabrielė. – Kam?
– Kad taptume damutėmis, – nusišypsojo Adrianė.
Apsikeitėme su Gabriele žvilgsniais. Mes galime tapti damu

tėmis?
Adrianė vertė puslapius, o ten buvo jie – prašmatnūs vyrai 

ir moterys, kuriuos Adrianė vadino la haute*. Šeštasis puslapis: 
damutės, susikibusios už parankių, vaikštinėja Bulonės miške, o 
jas nužiūrinėja dailūs džentelmenai, ponaičiai stilingais ūsais. Aš
tuntasis puslapis: damutės renkasi viename prabangiausių Pary
žiaus salonų į labdaros renginį, perka gėles iš mergaičių pūstomis 
suknutėmis. Vienuoliktas, keturioliktas ir penkioliktas puslapiai: 
damutės demonstruoja naujausias garsių kutiurjė madas.

– Pažiūrėk, kokia šukuosena, – dūrė pirštu Adrianė į blizgius 
puslapius. – Argi ji ne rafinuota? Vėliau surasiu segtukus ir pa
žiūrėsime, ar pavyks tokią šukuoseną atkurti. Oi, ir ši skrybėlė – 
kokia žavinga! Mano sesuo Žiulija perka paprastas šiaudines 
skrybėles ir pati jas dekoruoja. Manau, kad jai pavyktų tokią 
padaryti.

Pasiėmėme žirkles. Mudvi su Adriane kirpome vestuvines 
nuotraukas, kuriose buvo įamžintos nuotakos, laikančios ilgas 
svyrančias puokštes, ir šalia jų stovintys išdidūs aukštaūgiai 
jaunikiai karinėmis uniformomis, papuoštomis kaspinais, juos
tomis, žvaigždžių ir saulių medaliais. Kažin koks jausmas būti 
tokiam tituluotam, su aukso pliūpsniu ant krūtinės?

Žiulija Bertė išsirinko nuotrauką su Rumunijos karaliene ir jos 
vaikais – išpuoselėtomis mergytėmis švelniais plaukučiais ir at
bukusiais išlepintų vaikų žvilgsniais. Švaručiai pūkuoti šunyčiai 

*  Aukštuomenė (pranc.).
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 tupėjo joms ant kelių – tai ne tie laukiniai apšepėliai, prie kurių 
buvome pratusios.

Aptikome straipsnių apie spektaklius su nuotraukomis dra
matiškai pozuojančių aktorių išplėstomis, emocijų kupinomis 
akimis. Šias fotografijas rinkosi Gabrielė.

Atrodė, lyg būtų pakilusi uždanga. Žurnalai mums atskleidė, 
kad damutės nebuvo tik trumpas akimirkos blyksnis parke, su
silieję nėrinių ir skėčių kontūrai, kurių daugiau niekada neiš
vysime. Šitos damutės priklausė mums, iškirptos ir suslėptos 
tuščiose „Vichy“ pastilių skardinėse – jas Adrianė nugvelbė iš 
močiutės sendaikčių krūvos, kad galėtume slapta parsigabenti 
į vienuolyną. Užuot sekusios šventųjų gyvenimus, kaip reika
lavo vienuolės, dabar galėjome mėgdžioti damutes, jų stilių, ma
nieras, išraiškas – viską, kas su jomis susiję.

Atėjus vakarui stengiausi vyti šalin mintis apie artėjantį ryt
dienos atsisveikinimą. Vis dėlto slogutis lėtai atslinko, lūkuriuo
damas, sklandydamas virš manęs kaip uodų debesis. Vienintelė 
Žiulija Bertė, nerimaujanti, kad nebus kam lesinti paukščių vie
nuolyno kieme, nekantravo grįžti į prieglaudą. 

Adrianė pažadėjo, kad mes vėl pasimatysime. Patikino, jog 
per kiekvienas šventes atvyksime svečiuotis į KlermonąFeraną. 
Ir įteikė mums dovaną: mesjė Dekurselį.

– O kas jis toks? – sušnibždėjau, nes Žiulija Bertė jau buvo 
įmigusi.

– Rašytojas, – atsakė Adrianė. – Tikrai esate apie jį girdėjusios.
– Mes girdime vien tik apie šventuosius ir apaštalus, – kan

džiai tarstelėjo Gabrielė. – Toks mat vienuolių darbas.
– Bet juk privalu žinoti apie mesjė Dekurselį, – tarė Adrianė. – 

Gyvenimas be jo būtų pernelyg liūdnas. Jis parašė „Meilės 
rūmus“, „Moterį, tramdančią ašaras“, „Brunetę ir blondinę“ ir 
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dar daug kitų knygų. Jis rašo apie vienuolynų mergaites, kurios 
išteka už grafų, ir kaimietes merginas, tampančias Paryžiaus 
aukštuomenės karalienėmis. Vargšai virsta turtingais, o turčiai – 
vargšais. Voilà. Negalite to nuneigti.

Krūptelėjome nuo tolumoje suspragėjusių fejerverkų garsų. 
Prasidėjo feu d’artifice*. Pro mažytį palėpės langelį stebėjome 
plazdančių dalelių kibirkščiavimą – krintantį elektrinių žybsnių 
sniegą.

– Vienuolyno mergaitės išteka už grafų? – pakartojau neati
traukdama akių nuo šviesos blyksnių.

– Čia tik pasakos, Ninete, – pasakė Gabrielė.
Apsimečiau neišgirdusi sesers, atsisukau į Adrianę ir paė

miau ją už rankos.
– Kur galime rasti šias istorijas?
Pasiraususi savo krepšyje, ji ištraukė ploną knygelę. 
– Žurnalai jas leidžia dalimis. Jos vadinamos mélos. Melo

dramos. Mano sesuo Žiulija kiekvieną savaitę laukia kitos serijos, 
tada visas jas suriša ir atiduoda man. Čia – „Šokanti vienuolyno 
mergaitė“. Turtinga, graži balerina iš Paryžiaus operos meta 
viską norėdama tapti vienuole, įstoja į vienuolyną ir...

– Taip niekas nepasielgtų... – suprunkštė Gabrielė.
– Šš, – nutildžiau ją, suerzinta, kad pertraukė.
– ...ji paaukoja visą savo pasaulietiškąjį turtą vienai dailiai 

kaimo merginai. Ši kaimietė persikelia į Paryžių ir įsilieja į bu
vusios balerinos pasaulį, pilną turtų, žavingų gerbėjų, branga
kmenių ir šilkinių suknelių. Netrukus ji išpopuliarėja ir išvaduoja 
savo šeimą iš skurdo. Ši istorija kupina aistros ir romantikos, o 
herojai vilki prašmatniausius kostiumus ir gyvena prabangiau
siose vilose.

*  Fejerverkas (pranc.).
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Nesusitvardžiusi atsidusau. Už lango vėl sužybčiojo sidabro 
ir aukso kibirkštys.

– Ar Muleno vienuolės leidžia tau šitai skaityti? – paklausiau.
Adrianė papurtė galvą.
– Turiu slėptuvių. Visada galima rasti kokią atšokusią grindų 

lentą. O dabar ir jūs turėsite tokią susirasti. Štai. Pasiimk ją į Oba
ziną, Ninete. Aš jau perskaičiau. Ir galbūt mes trise – tu, aš ir 
mesjė Dekurselis – sugebėsime įtikinti Gabrielę, kad vienuolyno 
mergaitė tikrai gali ištekėti už grafo.

Tą naktį nesapnavau nei vaiduoklių, nei sustingusios ir pa
pilkėjusios motinos ant gulto. Vėl vaikštinėjau parke, susisupusi 
į dailiausių nėrinių klostes, lyg būčiau branginama ir saugoma. 
Ant mano pakaušio karališkai pūpsojo skrybėlė su miniatiūriniu 
sodu ir aš, linguodama klubais, grakščiai sklendžiau pro žavius 
džentelmenus, elegantiškai besiramstančius lazdomis. Buvau 
damutė. Dekurselio melodramų herojė. Aš buvau „kai kas ge
resnio“.

Daug paprasčiau sapnuoti, kai žinai, ką reikia sapnuoti.
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