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Pietų Karolina, Čarlstono apylinkės, „Kvinskrauno“ plantacija
Iš po nukarusio moteriškos sodo skrybėlaitės krašto Elizabeta
Toliver stebėjo jaunėlį sūnų Sailą – jis stovėjo prie verandos turėklų ir žvelgė į vedantį į jų namus ąžuolais apsodintą kelią. Atrodė
labai įsitempęs. Žvilgsnis – sutelktas.
Buvo 1835 metų spalio pradžia. Elizabeta stovėjo prie vieno iš
rožynų, užveistų abipus namo. Rankoje ji gniaužė sekatorių, kuriuo karpė raudonąsias Lankasterių rožes, ir krovė jas į pintinę.
Sausį smarkiai dėl jų nerimavo, tačiau kruopšti priežiūra nenuėjo
veltui. Tiesiog sunku atsistebėti, kokį palaimingą poveikį vanduo
ir perpuvusiu mėšlu patręštas velėninis dirvožemis gali padaryti
nugeibusiems rožių stiebams. Beje, maždaug tą patį galima pasakyti apie daugumą žemėje gyvenančių ir mirštančių augalų ir kitų
būtybių – gamtoje esama begalė panašių atgimimo atvejų. Jeigu
tik žmogus tai pastebėtų ir pritaikytų savo paties atžaloms!..
Jeigu jos vyras būtų tai supratęs ir pritaręs jų jaunėliui.
– Sailai, ko tu lauki?! – šūktelėjo motina.
Sūnus pasuko galvą jos pusėn. Gražų veidą ryškiais senos aristokratiškos Toliverių giminės bruožais; giminės, kurios gausių
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atstovų portretai pasitinka svečius paradinėje „Kvinskrauno“ salėje. Smaragdinės akys prisimerkė po juodais kaip ir nepaklusnūs
plaukai antakiais. Duobutė kvadratiniame smakre nepaliko nė
menkiausios abejonės: priešais stovi Toliveris.
– Džeremio, – sausai atsakė Sailas ir vėl įsmeigė akis į kelią.
Elizabetos pečiai nejučia nulinko. Sūnus kaltina ją dėl tėvo testamente atsiradusių naujų sąlygų. „Mama, tu galėjai pasipriešinti
tam sprendimui, o dabar tau tenka skinti jo vaisius“, – kalbėjo
Sailas. Sūnaus taip ir nepavyko įtikinti, jog apie testamento turinį
ji nieko nežinojo, nors Sailas po senovei tikėjo – regis, tikėjo, – kad
motina neaukotų jo laimės dėl savo pačios patogumų. Dabar jos
klaidos „vaisiai“ kelia dulkes į namus vedančiame kelyje. Džeremis
Vorikas atšuoliuoja savo baltu eržilu vilioti jos sūnaus, keturmečio
vaikaičio ir būsimosios marčios į tolimas ir pavojingas Teksaso
žemes.
Džeremis sustabdė eržilą ir, dar nepasisveikinęs su Sailu, tebesėdėdamas balne šūktelėjo:
– Labas rytas, ponia Elizabeta! Kaip laikosi jūsų rožės?
Šitaip pasveikindavo ją visada, nepriklausomai nuo susitikimo
vietos ir laiko. Tai prilygo klausimui apie sveikatą. Beje, rožių paminėjimas turėjo ir kitą, kur kas gilesnę prasmę: Vorikai ir Toliveriai
buvo Anglijos karališkų šeimų palikuonys, o herbus puošė šie elegantiški dygliais nusagstyti augalai. Pietų Karolinos Vorikai buvo
kilę iš Jorkų dinastijos, kurios simbolis – baltoji rožė. Toliveriai buvo
karališkosios Lankasterių giminės su raudonąja rože palikuonys.
Nors gyvendamos kaimynystėje šios dvi šeimos laikė save draugais,
savo soduose niekada neaugino „svetimos“ spalvos rožių.
Džeremio, dabar paklaususio: „Kaip laikosi jūsų rožės?“,
anaiptol nedomino jos mylimos gėlės, nors Elizabetai teko jas
gaivinti, kelis mėnesius nebuvus namie, kol slaugė vyrą, gulintį
vienoje Čarlstono ligoninėje. Iš tiesų Džeremiui rūpėjo Elizabetos
dvasinė būklė, išgyvenimai šiomis dienomis, praėjus keturioms
savaitėms, kai jos vyras nužengė į kapą.
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– Sunku pasakyti, – atsakė moteris. – Viskas priklausys nuo
oro.
Sakiniais, kuriuose glūdėjo slapta prasmė, jie pradėjo kalbėtis
nuo tada, kai berniukai dar buvo vaikai. Džeremio mąstymo
būdas pasižymėjo malonia ironija be menkiausio cinizmo šešėlio
ir tai Elizabetai labai imponavo. Jis buvo tokio pat ūgio kaip Sailas,
tačiau, skirtingai nei liekno sudėjimo sūnaus, Džeremio figūra bylojo apie didžiulę šio vyro jėgą. Jis buvo jauniausias iš trijų brolių,
kurių tėvas valdė kaimyninę „Medaulendso“ plantaciją. Jų šeimų
socialinė padėtis buvo vienoda, vienoda kilmė, toks pat amžius ir
interesai, tad juodu su Sailu smarkiai susidraugavo, ir tai negalėjo
nedžiuginti Elizabetos, nes su savo vyresniu broliu jos sūnus be
perstojo barėsi nuo tada, kai išmoko kalbėti.
Džeremio akyse plykstelėjusios ugnelės parodė, kad jis puikiai
suprato, ką norėjo pasakyti pašnekovė.
– Deja, oras ne visada būna toks, kokio mes norėtume, – jis
mandagiai linktelėjo.
Elizabetos įtarimai dėl jo atvykimo tikslo dar labiau sustiprėjo.
– Ar laiškas pagaliau atėjo? – paklausė Sailas.
– Taip, turiu jį krepšyje. Be to, man parašė ir Lukasas Taneris.
Jo grupė jau pakeliui į plėšinius.
Elizabeta nė nemanė eiti vidun. Jeigu jie įsigeis pasikalbėti akis
į akį, tegul patys ieško nuošalaus kampo. Bet ji vylėsi, kad taip nenutiks. Kartais, kai reikėdavo sužinoti, kas dedasi jos šeimoje, Elizabetai tekdavo nusižeminti iki nederamo damai elgesio – slapčia
pasiklausyti arba pavesti šį gėdingą darbą kuriai nors tarnaitei. Ji
girdėjo, kaip Sailas paliepė Lazariui atnešti kavos. Matyt, tokį šiltą
rudens rytą juodu nusprendė pasėdėti verandoje.
– Ar laiško turinys atitinka mano lūkesčius?
– Apskritai, taip, – atsakė jo draugas.
Elizabeta puikiai suprato, apie ką jie kalba. Vaikinai pastaruoju metu jau pradėjo įgyvendinti savo svajonę, apie kurią kalbėjo daug metų. Juodu, jaunėliai savo šeimų sūnūs, suprato vargu
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galintys tikėtis, kad medvilnės plantacijos po tėvų mirties atiteks
jiems. Džeremiui bėdų dėl to nekilo: jis puikiai sutarė su abiem vyresniais broliais, o tėvas neapsakomai jį mylėjo, todėl skirstydamas
palikimą tikrai jo nenuskriaustų. Tačiau vaikinas svajojo apie nuosavą plantaciją, kurioje būtų visateisis šeimininkas. Sailo santykiai su tėvu ir broliu buvo kur kas prastesni. Visą tėvišką meilę
Bendžaminas Toliveris skyrė pirmagimiui Morisui. Ir neslėpė, kad
po jo mirties „Kvinskrauno“ plantacija atiteks vyresnėliui. Kartą
kalbėdamasis su Elizabeta vyras pasakė vis dar gerbiantis senovinę
anglišką majorato teisę – vyriausiojo sūnaus teisę paveldėti nekilnojamąjį turtą. Ir šios tradicijos jis ketina laikytis, nors 1779 metais
Pietų Karolinos valstijoje šis įstatymas buvo panaikintas.
Tačiau prietarai gyvybingi. Bendžaminas ir Morisas visais
klausimais laikėsi vienos nuomonės, ir tai nebuvo tik Moriso noras
įtikti tėvui. Jis tikrai tikėjo tuo, kuo ir tėvas, pritarė jam tiek religiniais, tiek politiniais klausimais, o štai Sailas apie viską turėjo
savo nuomonę, kartais visiškai priešingą vyresniųjų nuomonei.
Praraja, skirianti sūnų nuo tėvo ir brolio, vis didėjo, nors Elizabeta
iš paskutiniųjų stengėsi nugludinti visus aštrius kampus ir Sailui
puoselėjo ypatingą motinišką švelnumą. Bendžaminas puikiai suprato, kad jeigu sūnūs taps lygiateisiais plantacijos šeimininkais,
jau kitą dieną po jo mirties įsisegs vienas kitam į gerklę. Trokšdamas to išvengti Bendžaminas Toliveris plantaciją, visus pinigus
ir kitą turtą, įskaičiuojant žemę, namą, baldus, galvijus, žemės
ūkio inventorių ir vergus, testamentu užrašė Morisui, palikdamas
Sailą be grašio laisvų pinigų, bet skirdamas jam pastovią algą ir
procentinę dalį nuo plantacijos pajamų, jeigu jis liks dirbti valdytoju brolio žemėse.
Tad nenuostabu, kad Sailas, kuriam neseniai sukako dvidešimt
devyneri, pasijuto nuskriaustas ir apgautas. Dabar jis karštai troško
nešdintis kuo toliau nuo tėvo plantacijos ir drauge su Džeremiu
Voriku keliauti į rytines Teksaso žemes, į plėšinius, ten, kur tęsiasi
mylių mylios riebaus juodžemio, kuris, kalbama, puikiausiai tinka
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medvilnei auginti. Gaila, kad Sailas išvyks į Teksasą užgniaužęs
širdyje neteisingą nuoskaudą tėvui, juk Elizabeta žino kai ką, ko
nežino jos sūnus. Bendžaminas Toliveris atsižadėjo meilės jai dėl
jaunėlio sūnaus ateities. Sutuoktinis paliko ją prižiūrėti vyresniajam sūnui, nerangiam vyrui, prisiekusiam viengungiui, kuris
vargu ar kada ves. Jai teks senti nepažinus džiaugsmų ir vargų,
kuriuos teikia gausūs vaikaičiai. Bet verčiau jau tebūnie taip. Tegul
Sailas važiuoja į Teksasą drauge su jos dievinamu vaikaičiu ir mergina, kuri greitai taps antrąja jo žmona, tegul važiuoja taip ir nesužinojęs, jog Bendžaminas Toliveris tyčia surašė tokį testamentą,
kad jaunėlis sūnus būtų laisvas elgtis, kaip panorės.
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Našlaujančios motinos sielvartas tvilkė Sailą ne mažesniu šalčiu
negu rudenio vėjas, bet ką nors keisti jau buvo vėlu. Jis išvažiuos
į Teksasą, drauge išsiveš sūnų ir sužadėtinę. Ginčai šiuo klausimu
jam kaip reikiant įgriso. Motinai šeima – svarbiausias dalykas.
Sailas tai suprato, bet žemė – kiekvieno save gerbiančio vyro gyvenimo pagrindas. Jeigu vyras neturi nuosavos žemės, kurią gali
įdirbti ir užsėti, jis – niekas, kad ir iš kokios gerbiamos šeimos būtų
kilęs. Elizabeta jau seniai išsakė visus turėtus prieštaravimus, kodėl
neverta su visa šeima kraustytis iš saugaus ir patogaus giminės
lizdo į Teksasą, balansuojantį ties revoliucijos riba. Sklido gandai,
esą amerikiečiai naujakuriai ketina pareikšti išeinantys iš Meksikos sudėties. Toks žingsnis tikrai sukels karą su tos šalies vyriausybės kariuomene*.
„Tai ką man daryti, mama? Likti gyventi šiuose namuose, kur
nei aš, nei mano sūnus niekada nebūsime visateisiai šeimininkai?“
*
XIX a. ketvirto dešimtmečio viduryje prezidento Antonijaus Lopeso de
Santa Anos diktatūra ir chaosas Meksikoje grėsė valstybės žlugimu. Teksaso ir
Jukatano teritorijos, gyvenamos daugiausia išeivių iš šiaurinių Amerikos valstijų, pareiškė norą atsiskirti (čia ir toliau – vertėjos pastabos).
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„Neprimesk Džošua to, ko nori pats, – paprieštaravo motina. –
Tu visada apie tai svajojai, bet dabar turėtum pagalvoti, kas laukia
Teksase Letės ir tavo mažylio.“
Moteris užsidengė delnais veidą. Jai prieš akis iškilo klaikūs pavojai, dėl kurių ne kartą buvo perspėjusi sūnų: baisios ligos (1834
metais Stiveno F. Ostino kolonijoje įsiplieskė cholera), indėnai,
laukiniai žvėrys, gyvatės, kraugeriai meksikiečiai, pavojingos
perkėlos per upes ir pasibaisėtinas oras. Baisybių sąrašas tuo nesibaigė. Užvis baisiausia – kad ji daugiau niekada nepasimatys su
sūnumi, vaikaičiu ir Lete.
„Tai tu, mama, neprimesk savo norų. Jeigu man kas pasiūlytų
kelis akrus žemės kokioje nors visai saugioje vietoje, tu ir tada atkalbinėtum mus nuo kraustymosi. Tau rūpi, kad mes gyventume
„Kvinskraune“ visi kartu kaip viena šeima. Nesusimąstai, kad
tėvas iš esmės manęs išsižadėjo, o brolis vos tvardo neapykantą
man.“
„Neperdėk. Tavo brolis nėra nusiteikęs prieš tave. Jis tiesiog
tavęs nesupranta. O tėtis taip pasielgė, nes manė, kad šitaip bus
geriau „Kvinskraunui“.“
„Tai ir aš ketinu vadovautis „Somerseto“ interesais.“
„Ką?“
„Savo plantaciją Teksase aš ketinu pavadinti Toliverių dinastijos pradininko hercogo Somerseto vardu.“
Motina nieko neatsakė – nerado argumentų prieš tokį ambicingą sumanymą.
Dėl visų dabartinių jos graužačių kalta paskutinė Bendžameno
Toliverio valia. Sailas nuolatos primindavo apie tai motinai, bet
jam padaryta nuoskauda negalėjo pateisinti nesantūraus, šiurkštaus pastarųjų kelių savaičių jo elgesio. Jis ir pats tai suprato ir
jam buvo gėda. Mylėjo Elizabetą ir žinojo, kaip jos ilgėsis, bet
drauge Sailas numanė, kad jo motina sąmoningai „nepastebėjo“
neteisybės, įrašytos velionio testamente. Jeigu Bendžaminas Toliveris būtų padalijęs turtą dviem sūnums, Sailui būtų tekę visiems
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laikams atsisveikinti su savo svajone. Jis būtų išsinėręs iš kailio, kad
tik sugyventų su Morisu, kuris mylėjo sūnėną ir žavėjosi mielu
būsimos brolienės būdu. Su jo motina Letė puikiai sutarė. Elizabeta
pamilo ją kaip dukterį, kurios niekada neturėjo, o jo sužadėtinė
anytą priėmė tarsi atgijusią motiną, kurios neteko ankstyvoje vaikystėje. Kaip ramiai jie gyventų!
Net Morisas dabar susivokė, ko neteks nugalėjęs brolį.
„Mes ką nors sugalvosime“, – pareiškė jis, bet kad ir ką siūlė
Sailui, niekas negalėjo užgydyti gilios žaizdos, kurią savo testamentu padarė tėvas.
Iš brolio neims to, ko jam nedavė Bendžaminas Toliveris.
Jis keliaus į Teksasą.
Sailas su dėkingumu žvelgė į draugą, kuris taps jo bendrakeleiviu į tolimas žemes. Eržilas trypčiojo vietoje. Džeremis Vorikas
nesistengė sutramdyti savo nartaus žirgo. Kaip ir šis, Džeremis
nebuvo linkęs tvardyti sielos proveržių. Sailas vertino šį draugo
būdo bruožą. Viena vertus, Džeremis garsėjo itin sveiku protu,
kita vertus, mėgo rizikuoti. Tačiau dar niekada bičiuliai nebuvo
leidęsi į tokią pavojingą avantiūrą, kokią sumanė dabar.
Prieš pririšdamas žirgą Džeremis padavė Sailui krepšį su korespondencija, kurios buvo nujojęs į Čarlstoną. Vaikinas skubiai
atsegė diržų sagtis ir, išsitraukęs Stiveno F. Ostino, žinomo naujakurių verbuotojo į Teksasą, laišką, įniko skaityti. Tuo metu jo
draugas, nusivalęs ilgaaulius, pakilo laipteliais į verandą.
– Kai kas čia kelia man nerimą, – pritildęs balsą, kad neišgirstų
Elizabeta, pasakė Džeremis. – Ponas Ostinas mielai parduos mums
tiek akrų pigios žemės, kiek panorėsime, su viena sąlyga: kad
nuolatos gyvensime Teksase. Tačiau jis sąžiningai perspėja, jog
karas – ne už kalnų. Laikraštis rašo apie didėjančius persikėlėlių
sunkumus, kuriuos sukėlė centrinės valdžios Meksike politika.
Taip, Lukas Taneris laiške rašo, kad žemė – kuo puikiausia: riebi,
neliesta, daug vandens ir statybinio miško, puikus klimatas, bet...
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dėl jos, regis, teks pakariauti. Jiems jau teko susidurti su indėnais
ir meksikiečių kareivomis*.
– Anksčiau negu kitą rudenį į Teksasą mes vis tiek neišsirengsime, – pareiškė Sailas. – Per šį laiką konfliktas su Meksikos vyriausybe gali nuslopti savaime. Šiaip ar taip, aš pranešiu visiems,
kurie važiuoja drauge su mumis, kad kilo nenumatytų keblumų.
– O kaip Letė? – ramiai pasiteiravo Džeremis.
Žvalus sekatoriaus čiaukšėjimas nutilo. Verandoje įsiviešpatavo tyla. Elizabeta įsiklausė. Koks bus atsakymas? „Nagi, Sailai.
Kaip Letė?“ Nešdamas į verandą kavą Lazaris stumtelėjo alkūne
duris. Ir išvadavo Sailą nuo būtinybės atsakyti į nemalonų klausimą. Šeimininkas ištiesė ranką ir plačiau atvėrė duris.
– Ačiū, pone Sailai, – padėkojo žilaplaukis juodaodis ir padėjo
padėklą ant stalo, prie kurio ištisos Toliverių kartos gurkšnojo
džulepą** ir popiečio arbatą. – Sere, ar įpilti jums kavos?
– Ne, Lazari, aš pats. Pasakyk Kasandrai, kad pyragas atrodo
labai skaniai.
Lazaris ir jo žmona Kasandra keliaus drauge su juo į Teksasą. Jie
buvo paties Sailo nuosavybė – atiteko jam kaip močiutės Meimės
Toliver palikimas. Kitam vaikaičiui Meimė nieko nepaliko. Pastaruoju metu Sailas pradėjo pastebėti, kad Lazaris juda jau nebe
taip vikriai kaip anksčiau, o Kasandra minkydama duoną liovėsi
traukusi savo dainas.
– Aš pasakysiu Letei, – duodamas Džeremiui lėkštę su desertu
tarstelėjo Sailas. Įpylė draugui garuojančios kavos. – Kai matysiu,
kad atėjo tinkamas metas, – pridūrė.
– A-a-a, – nutęsė Džeremis.
– Ką tai turėtų reikšti?
– Kad pyragas skanus, – atkandęs didelį kąsnį susniaukrojo
svečias. – Ar judu su Lete ruošiatės į šventę pas Džesiką Vindhem?
*
Turimi omenyje vietinės savigynos būrių kovotojai, vėliau kovoję tiek už
vyriausybę, tiek prieš ją.
** Gaivusis gėrimas su mėtomis.
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– Letė nieku gyvu jos nepraleistų. Ji buvo Džesikos mokytoja
iki tol, kol mergaitę išsiuntė į privatų pensioną. Letė nuoširdžiai
ją pamilo. Tarp jų tik ketverių metų amžiaus skirtumas. Prisipažinsiu, aš nė neprisimenu, kaip Džesika atrodė. O tu prisimeni?
– Iki šios dienos buvo išlikęs tik miglotas paveikslas. Prisiminiau mergaitę labai rimtu veidu ir didžiulėmis rusvomis akimis.
Tačiau šiandien Čarlstono uoste vis dėlto ją atpažinau. Mergina
atvyko iš Bostono. Jos pasitikti atvažiavo motina ir brolis. Vienas
keleivis šiurkščiai pasielgė su juodaodžiu nešiku ir mergina jį užstojo.
– Tas keleivis buvo baltasis?
– Deja, taip.
– Jos tėvas dėl šito įvykio dar tars savo svarų žodį.
– Tikiuosi, tai nesugadins šventės. Vindhemai nieko nepagailėjo, kad deramai atšvęstų Džesikos aštuonioliktąjį gimtadienį ir
sugrįžimą iš Bostono pensiono į tėvų namus. Pas juos iš Anglijos
atvyksta giminės – lordas ir ledi Devitai.
– Vindhemai tikrai gali sau tai leisti, – tarė Sailas, traukdamas
iš pašto krepšio žemėlapį.
– „Kurjeryje“ rašo, kad Karsonas Vindhemas – turtingiausias
žmogus Pietų Karolinoje, – vėl kąsdamas pyrago pasakė Džeremis.
– Vargšeliui teks vaikyti suplūdusius iš visos valstijos kraičio
medžiotojus.
– Gal ją ves Morisas ir iškart išvaduos jį nuo rūpesčių.
– Morisas nepajėgia atskirti valso nuo polkos, o moteriškos
nosinaitės nuo grindų skuduro, – prunkštelėjo Sailas. – Jis neturi
nė menkiausio šanso užkariauti jaunutės merginos širdį. O kodėl
tau, Džeremi, nevedus Džesikos? Šitaip galėtum apsaugoti tėvą
nuo nemalonių netikėtumų. Tokiam gražuoliukui kaip tu šitoks
žygdarbis visai įveikiamas.
Džeremis nusijuokė.
– Nenoriu netyčia įžeisti Letės, bet man atrodo, kad neturiu
nė menkiausių galimybių sudominti tokią jauną, taip išauklėtą ir
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tokios kilmės ledi perspektyva ištekėti už vyriškio, ketinančio įsikurti laukiniame Teksase. O tu smarkiai susukai Letei galvą. Ji eis
paskui tave nors ir į pragarą.
Sailas išskleidė priešais save geografinį žemėlapį, kurį Stivenas
F. Ostinas buvo įdėjęs į voką su laišku. Išvydęs maršrutą, pažymėtą tamsiu rašalu, jis susiraukė. Gąsdinantys atstumai. Teritorija
anapus Raudonosios upės kėlė baimę.
Maršrutas buvo nubrėžtas pusračiu, aplenkiant tiesiausią ir
logiškiausią kelią. Žemėlapio kraštuose toks sprendimas buvo paaiškintas: „Laikykitės atokiau. Čia komančių medžioklės plotai.“
– Galimas daiktas, kad būtent į pragarą ją ir vešiuosi, – niūriai
pratarė Sailas.
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– Ir kurgi per pietus mes pasodinsime ledi Barbarą? – paklausė
Junisė Vindhem dukters, ką tik įžengusios į dengtą verandą, kurioje plušėjo tarnai, dengiantys stalą dvylikai asmenų. – Viskas
taip sudėtinga... Jeigu ledi Barbarą pasodinsime nugara į sodą,
saulė labai nepalankiai apšvies retus jos plaukus. Jeigu pasodinsime veidu į šviesą, išryškės visos raukšlelės. O ji juk labai skrupulingai rūpinasi savo išvaizda.
Džesika nesiklausė. Mama įpratusi svarstyti balsu ir atsakymų į
savo klausimus nelaukia. Junisė puikiai žinojo, kad šitokios temos
jos dukters nedomina. Dveji pensione praleisti metai, kai Džesiką,
be visa kita, mokė gerų manierų, iš esmės nieko nepakeitė.
Pietų stalą pastatė dengtoje verandoje, kad būtų atlaisvinta
vieta valgomajame, kuriame buvo rengiamasi didžiuliam rytoj
vakare numatytam banketui. Nors pati Džesika aštuonioliktąjį gimtadienį ir sugrįžimą į tėvų namus būtų mielai atšventusi
šeimos iškyloje. Mergina įdėmiai apsidairė juodaodės tarnaitės.
Šios niekur nebuvo matyti. Valgomajame, kuriame taip pat šurmuliavo tarnai, jos irgi nebuvo.
– Mama, o kur Tipė?
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– Jeigu pasodintume ją stalo gale, o lordą Henrį – priešais... Visi
palaikys tai deramos pagarbos ženklu. Mudu su tavo tėčiu taip pat
susėsime priešpriešiais, bet per vidurį...
– Mama! Kur Tipė? Visur jos ieškojau ir neradau. Kur ją padėjote?
Kortelę su kaligrafiškai išvedžiotu viešnios vardu Junisė
įspraudė į stiklinės rožės formos laikiklį ir nužvelgė savo darbą.
– Ar verta atnešti čia musių gaudykles? – tęsė ji. – Kai su tavo
tėčiu buvome Vašingtone, nusipirkome dvi puikias krištolines
musių gaudykles. Tenykštės musės dar bjauresnės už mūsiškes.
Manai, dabar tinkamas joms oras?
– Mama! Kur Tipė?
Junisė pagaliau atkreipė dėmesį į dukrą.
– Viešpatie, vaikeli! Tu vis dar vilki kasdiene suknele!
Džesika puolė prie durų.
– Kur tu?
– Į virtuvę. Esu įsitikinusi, kad išsiuntėte ją ten.
– Džese! Palauk... Ar girdi?
Junisės balse nuskambėjo nerimo gaidelės. Pasiėmusi vėduoklę,
kurią buvo atsinešusi į verandą, moteris nervingai ėmė plazdenti
ja sau prieš veidą. Džesika sustojo ir atsigręžė. Trys tarnaitės su
prikyštėmis perjuostomis pilkomis suknelėmis sustingo vietoje.
Stojo mirtina tyla.
– Džiaugiuosi, kad tavo tėvas šį rytą su ledi Barbara ir lordu
Henriu išjojo pajodinėti, – vėduodamasi pasakė Junisė. – Tai apsaugos mane nuo pažeminimo, kai suskambėjus skambučiui teks
bėgti į virtuvę kviesti dukters, kuri ten nuėjo ieškoti tarnaitės.
– Mama, aš noriu pasimatyti su Tipe.
– Dabar ji puošia tavo gimtadienio tortą.
– Aš jai padėsiu.
Junisė metė žudantį žvilgsnį į apmirusias vietoje tarnaites. Jų
akyse sustingo nuostaba ir smalsumas.
– Čia jums daugiau nebėra ką veikti. Eikite ir padėkite Vilimėjai, – paliepė šeimininkė.
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Pilki su baltu tarnaičių šešėliai šmurkštelėjo pro Džesiką į durų
angą. Junisė pripuolė prie dukters, įsitempė ją į verandą ir uždarė
įstiklintas duris.
– Nekalbėk su manimi tokiu tonu, jaunoji panele, juoba prie
tarnų. Po to, ką vakar iškrėtei uoste, tavo padėtis nėra tokia, kad
galėtum šitaip elgtis.
– Aš tik kepštelėjau jam vėduokle per petį.
– Tu gynei negrą nuo baltojo!
– Jis įžeidė nešiką, kuris buvo apsikrovęs daiktais. Būčiau sudavusi tam niekšui net ir tada, jeigu nešikas būtų baltesnis už sniegą.
Pykčio iškreiptas Junisės veidas tapo panašus į šlapią keksą.
– Neišmanau, dukra, ką mums su tavimi daryti. Mes taip džiaugėmės, kad sugrįžai namo. Nė neįsivaizduoji, kaip brolis troško
kuo greičiau tave pamatyti. Jis primygtinai reikalavo važiuoti
drauge su manimi pasitikti tavęs, o tu įstūmei jį į pasibaisėtiną
padėtį. Esi stačiai nepataisoma.
– Kaip tik Maiklas ir turėjo įkrėsti tam bjaurybei.
Motinos vėduoklė ėmė šmėžuoti dar greičiau.
– Taip ir žinojau! Nereikėjo siųsti tavęs mokytis į Bostoną. Ten
pilna abolicionistų*. Tikra šito užkrato veisykla.
– Veikiau jau daigynas, mama, kuriame ugdomi laisvės šalininkai.
– Ak, Džese!
Išsunkta, kaip visada, po ginčų su dukterimi ir nesiliaudama
vėduotis, Junisė susmuko į pintą krėslą. Barniai su dukterimi skaudino širdį. Moteris sunkiai atsiduso.
– Ką jie tau padarė toje mokykloje?
– Tik sustiprino tai, kuo jau ir taip tikėjau. Visi žmonės gimsta
lygūs ir niekas neturi teisės pavergti artimą.
– Š-š-š! – piktai sušnypštė Junisė ir metė žvilgsnį į įstiklintas
duris būgštaudama smalsių ausų. – Paklausyk, ką tau pasakysiu,
savavale mano dukruže! Tu nė nenumanai, kas čia dėjosi, kol tavęs
*

Abolicionistai ‒ vergovės ir prekybos vergais panaikinimo šalininkai.
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nebuvo. Antraip suprastum, kokios pavojingos šitokios kalbos – ir
pirmiausia pačiai Tipei.
– O kas pas mus dėjosi?
– Turiu omenyje ne mūsų plantaciją, o kitas. Kaimynystėje
įvyko keli vergų maištai. Visi jie buvo numalšinti, bet tavo tėvas
vis tiek nerimauja. Viskas vyko visai netoli nuo mūsų. Plantatoriai
dabar greiti susidoroti. Prasikaltusius vergus baudžia, ir, pasakysiu
tau, baudžia negailestingai, – motina gręžte gręžė ją akimis. – Be
to, jie dabar nelinkę taikstytis su tais, kurie bent kiek nepritaria
Pietuose galiojančiai tvarkai.
– Tvarkai... Vergovė niekaip nesusijusi su tvarka. Tiesą sakant,
abolicionizmas ir įkūnija tvarką.
Junisė liovėsi vėduotis. Oras vis tiek nebepatenka į plaučius. Ji
pradėjo dusti.
– Kaip tik tokių dalykų kalbėti ir nevalia, Džese. Tėvas yra
pasiruošęs tenkinti visus tavo įnorius, bet šitokių pažiūrų savo
namuose jis nepakęs. Tas pats pasakytina ir apie keistą tavo draugystę su negre, – sielvartingai purtydama galvą kalbėjo motina. –
Aš neturėjau leisti tau draugauti su Tipe, kai buvote mažos. Bet tau
nebuvo su kuo žaisti. Tiesiog neturėjau iš ko rinktis. Man nereikėjo
nusileisti sesers prašymams ir išsiųsti tave mokytis į Bostoną. Ir jau
tikrai nieku gyvu neturėjau leisti, kad Tipė važiuotų su tavimi. –
Moteris priekaištingai kilstelėjo antakį ir alsiu mostu priglaudė
prie kaktos ranką. – Be reikalo vyliausi, kad suprasi: sugrįžusi turi
liautis su ja draugauti. Turi Tipę paleisti nuo savęs: ji turi savo vietą
gyvenime, tu – savo.
– Mama...
Džesika atsiklaupė šalia sėdinčios motinos. Pūsti jos suknelės
sijonai priminė Junisei rudaplaukę rusvaakę lėlę, kurią vaikystėje taip mylėjo jos dukra. Tačiau tuo Džesikos panašumas į lėlę
ir baigėsi. Junisė nesuprato savo dukters. Jos veido bruožai buvo
taisyklingi, lygūs dantys, ugniniai plaukai, didelės raiškios gražaus rusvo atspalvio akys... Tačiau Džesikos veidas anaiptol nespindėjo kuklumu ir nerūpestingumu, kaip derėtų gerai išauklėtai
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merginai. Jos tėvas pageidautų matyti Džesiką gražią, bet nepretenzingų interesų, tokią, kokios yra jų draugų dukterys. Tegul
domisi apdarais, pokyliais ir flirtuoja su jaunuoliais. Tegul tenkinasi išpaikintos dukters padėtimi, kurią jai suteikia vienas turtingiausių Pietų plantatorių. Tačiau Džesika nuo pat mažens vengė jai
primesto vaidmens. Gal todėl, kad jautė, jog tėvo meilė didesnė už
nusivylimą jos elgesiu. Džesika pernelyg daug mąstė, uždavinėjo
netinkamus klausimus, ginčijosi ir maištavo. Šitoks simpatiškos
merginos elgesys Karsonui iš dalies atrodė net mielas, nebent tik...
jeigu tik ji nebūtų tokia tiesmuka. Kartais Junisė pagalvodavo, jog
būtų kur kas geriau, jeigu Džesika būtų gimusi berniuku.
– Žinoma, aš suprantu, ko tu iš manęs pageidauji, bet negaliu
su tuo susitaikyti, – pareiškė mergina. – Niekada nerizikuosiu
Tipės saugumu, bet ir negalėsiu elgtis su ja taip, tarsi ji būtų menkesnė už mane. Tipė protinga ir išradinga. Man toli iki jos. Ji geresnė ir išmintingesnė už mane. Tipė pasižymi visomis savybėmis,
kurias priskirčiau idealiai draugei. Aš nenoriu kelti rūpesčių tau
ir tėčiui, bet ketinu elgtis su Tipe taip, kaip ji nusipelno. Negaliu
įsakinėti jai kaip vergei.
Junisė užsidengė delnais skruostus.
– Dieve gailestingasis! Jeigu dabar tave girdėtų tėvas...
– Esu įsitikinusi, jis manimi nusiviltų.
– Būtų kur kas blogiau. Tavo tėvas pasižymi savybėmis, apie
kurias tu nė nenumanai. Aš neįstengsiu užkirsti kelio baisioms
pasekmėms, jeigu tu nesiliausi visur demonstravusi prieraišumo
Tipei. Dieve gailestingasis! Pagalvok ir apie jos interesus!
Džesika atsargiai atitraukė motinos rankas nuo skruostų.
– Nesijaudink, mama. Pažadu nepridaryti šeimai rūpesčių ir
nereikšti šiuose namuose savo požiūrio į vergiją. Pietūs yra Pietūs,
ir vienas balsas nieko čia nepakeis, bet tegul Tipė būna mano kambarinė. Juk žinai, ji kvėpuoja tik vienu plaučiu. Ištverti virtuvės
karštį jai bus labai sunku.
– Aš pažadu, mano vaike, jeigu ir tu laikysiesi savo pažado.
Antraip tėvas išsiųs ją dirbti į laukus ir iškraustys gyventi su

25

Leila Meacham

kitomis vergėmis. Žinoma, jis myli tave, bet patikėk: pasielgs kaip
tik taip. – Išlaisvinusi rankas Junisė nubraukė dukrai nuo veido užkritusias rudas sruogas ir švelniai tarė: – Mes visi tavęs ilgėjomės,
kol mokeisi Bostone. Kaip tik todėl užsispyrėme, kad grįžtum pas
mus dar nesibaigus semestrui, bet... bet nuo tada, kai esi namie,
mano širdis neranda vietos. Per kviestinius pietus ir pokylį tu išgirsi kalbų apie abolicionistų judėjimą. Pažadėk laikyti liežuvį už
dantų, jeigu su tavimi kas prašneks apie vergų išlaisvinimą.
Džesika iškišo liežuvį ir sužnybo jį dviem pirštais.
– As pa-za-u.
– Kvailutė, – pasakė motina.
Jos veidą nušvietė šypsena, bet akys tebedegė nerimu.
– O dabar leisk man atsistoti. Turiu dar daug ruošos.
– Juk atsiųsi Tipę pas mane į kambarį? Niekas pasaulyje nemoka taip manęs sušukuoti, kaip ji. Nė neįsivaizduoji, kaip aš atrodyčiau, jeigu ji nesirūpintų mano apdarais.
– Jeigu prisimeni, tėvas mėgsta užeiti pas tave netikėtai, kaip
sakoma, nustebinti. Kai jis pasirodys, aptarinėk su Tipe savo šukuoseną ir sukneles, nieko daugiau. Jeigu jis supyks, vietoj kaspinų
ir nėrinių tavo Tipei teks čiupinėtis su medvilnės dėžutėmis.
– Gerai.
Džesika atsistojo ir apsisuko vietoje. Ilgi atlasiniai suknelės palankai sušiugždėjo pabrėždami vapsvos liemens grakštumą.
– Rytoj man sukaks aštuoniolika metų. Aš senstu...
– Savo gimimo dieną turėtum rimtai pasvarstyti apie laiką, kai
ištekėsi, – pasakė Junisė.
– Pasvarstyti galiu, bet tekėti... Kas norės imti į žmonas tokią
maištininkę?
„Ir tikrai – kas?“ – atsidususi pagalvojo Junisė.
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Tipė perbraukė šepečiu per ilgus pomada suteptus Džesikos
plaukus nuo kaktos iki garbanų galiukų. Šį judesį tarnaitė kartodavo tiek kartų, kol iš prigimties garbanoti Džesikos plaukai lyg
koks tamsiai raudonas atlasas pradėdavo žaižaruoti jai ant pečių
Šiaurės pašvaiste. Tipė vikriai surentė šeimininkei anglų romantizmo stiliaus vakarinę šukuoseną „madona“. Taip pavadinta ji
buvo todėl, kad plaukus per vidurį skyrė sklastymas, o garbanos,
tarsi nimbas, įrėmino galvą iš šonų ir ant viršugalvio. Kreminio
brokato suknelė, kabanti ant vielinio pakabo, atitiko visus Džesikos figūros linkius. Ji buvo pasiūta pagal naujausią madą ir, atidengdama švelnius šeimininkės pečius, paryškino mažutę krūtinę
ir laibas kulkšnis.
„Su ja atrodysite nuostabiai“, – pareiškė Džesikai panelė Smitfild, madingo Bostono salono siuvėja.
Tipė parinko medžiagą ir nupiešė eskizą.
Ant staliuko buvo išdėliotos kitos Džesikos tualeto dalys: laivelių formos bateliai bukais atlasiniais tokios pat spalvos kaip
suknelė galais, alkūnes siekiančios pirštinaitės ir maža vakarinė
žalios spalvos delninukė, deranti su smaragdo sage, kurią Džesikai
gimtadienio proga padovanojo tėvas.
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Tiesiai sėdėdama priešais veidrodį, Džesika stebėjo jai už nugaros stovinčią Tipę. Matyti buvo nedaug: gležnučių kaip dūmas
plaukų debesėlis (dar viena keistenybė: plaukai buvo minkšti, visai
ne vieliniai kaip kitų juodaodžių, ir šviesiai kaštoniniai – tai krito
į akis tamsios odos fone), saulėje persišviečiančios ausys ir aštrios,
be perstojo judančios alkūnės. Išdžiūvusi kaip rūkomasis popierius, ūgio Tipė buvo sulig šluota, tačiau neproporcingai didelių
ausų, plaštakų ir pėdų. Tiems, kas nepažinojo jos pačios ir nežinojo
jos talentų, Tipė buvo tik pajuokos objektas.
„Ir ką manė sau Viešpats, kai mano mažai mergytei dribtelėjo
ant veido ir kūno gerokai per daug, o štai antram plaučiui ir nebeliko?“ – dažnai skųsdavosi lemtimi Vilimėja.
Džesika irgi negalėjo šito suprasti. Jai atrodė, kad Tipė – keisčiausia gyvenime jos sutikta būtybė, tikra mįslė. Beje, nuo pat
ankstyvos vaikystės jos menkutė figūrėlė ir neproporcingi bruožai
ją stačiai pakerėjo. Guvaus proto ir turtingos vaizduotės Tipė jai
priminė padykusią dvasią iš pamėgtos pasakos. Mergaitė įsivaizdavo, kad Tipė – šokoladinė elfiukė, ateivė iš kito pasaulio. Jos didelės ausys, rankos ir kojos, tinkančios fėjai, gali pavirsti sparnais,
o šie – nunešti Tipę atgal į jos gimtąją elfų karalystę. Tipės sveikata
ji pradėjo rūpintis nuo tada, kai ūgtelėjusi suprato, kad draugė
gimė be svarbios kūno dalies ir, vieną rytą prabudusi, gali sužinoti, kad naktį pasiimti Tipės atskrido angelai. Dabar, stebėdama
vikrias juodaodės merginos rankas, Džesika įsivaizdavo, kaip
draugė renka medvilnę po svilinančia saule, kaip ant trapių savo
pečių tampo sunkius maišus... Vien apie tai pagalvojus, suėmė negerumas. Tėvas nieku gyvu taip nepasielgtų su Tipe. Džesika nė
kiek tuo neabejojo. Tėtis žino, kad ji niekada jam neatleistų, bet
išskirti ją su Tipe jis gali. Neverta šito pamiršti.
– Man nebėra ko trokšti, – pratarė Džesika. – Argi tai ne baisu?
Tipe, man aštuoniolika metų, o aš neturiu ko trokšti.
– Dabartės aš neturu ko norėt. Dabartės aš namie. Dabartės tik
noru daug cukraus syropo ir kukurūzo duonos.
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Nusigręžusi nuo veidrodžio, Džesika susiraukė ir prakalbo tyliau:
– Tipe, kodėl būdama su manimi tu kalbi lyg neišsilavinusi
plantacijos vergė?
– Tataigi, aš visai tamsi ir kvaila, pamiršau savo vietą. Šitep visiem bus geriau...
Džesika vėl sužiuro į veidrodį.
– Dabar gailiuosi, kad nepalikau tavęs Bostone, panelės Smitfild dirbtuvėje. Su adata ir siūlu tu visai neblogai užsidirbtum. Ten
tu turėtum daug troškimų, ir jie visi galėtų įsikūnyti.
Tipė prikišo burną prie pat Džesikos ausies ir prabilo literatūrine anglų kalba:
– Tavo tėtis nusiųstų žmones manęs pargabenti. Šiaip ar taip,
Bostone aš nebūčiau likusi. Nebūčiau išleidusi namo tavęs vienos.
Džesika išgirdo koridoriuje tėvo žingsnius. Jis neįžengs į jos
kambarį nepasibeldęs, juoba dabar, kai dukra jau suaugusi, bet
ilgai prie durų taip pat nelauks. Vakar ryte, kai Tipei buvo leista iš
virtuvės sugrįžti pas savo ponią, Džesika persakė jai motinos perspėjimą. Pasirodo, Vilimėja jau irgi pasikalbėjo su dukra šia tema.
– Jie nori mus išskirti, nes, jų nuomone, mes tapome pernelyg
artimos, – pasakė Džesika. – Mama sako, kad jeigu nebūsi paklusni, tave išsiųs dirbti į laukus. Teks apsimetinėti, kad aš – tavo
ponia, o tu – mano tarnaitė.
– Sunku nebus, – atitarė Tipė. – Juk aš ir esu tavo tarnaitė, o
tu – mano ponia.
– Tik pašaliniams.
Jos sutarė nuo šiol būti labai atsargios. Vilimėja viską paaiškino
Tipei labai suprantamai. Džesikos niekada nevadinti Džese. Prieš
tariant jos vardą, nepamiršti įterpti „panele“. Nepamiršti kaskart
tūptelėti. Jokių bendrų paslapčių ir kikenimų pakampėse. Jokio
bendro knygų skaitymo. Jokio draugystės rodymo prie žmonių.
„I-i-ir, – griežtai žvelgdama į Tipę apibendrino Vilimėja, – niekada nekalbėk taip, kaip kalba baltosios damos. Tegul nei vergai,
nei ponai nežino, kad tu mokeisi.“

29

Leila Meacham

Merginos sukryžiavo nykščius, o tai jų vaikiška gestų kalba
reiškė, kad susitarimas patvirtintas.
Koridoriuje buvo tylu.
– Nebijok, visas cukrašvendrių sirupas bus tavo, net jeigu man
tektų slapčia jį nešioti, – nusišypsojusi pajuokavo Džesika.
– Ne, Džese... panele Džese. Nelepinkite manęs. Tai pavojinga.
Džesika atsiduso.
– Man visa tai baisiai nepatinka. Gėda dėl pietiečių. Mano pačios šeima verčia mane raudonuoti.
– Š-š-š... Nevalia tokių dalykų tarti balsu. Verčiau apie tai nė
negalvoti.
– Nesiseka.
– Ta jauna mokytoja iš Šiaurės... Žinau, apie ką su ja kalbėjotės,
panele Džese. Prašau! Nesileiskite jos įtraukiama į dar didesnius
nemalonumus. Maldauju, ne...
– Džese! Čia tėtis! Aš ateinu!
Už durų pasigirdo šaižus balsas žmogaus, kurį Džesika mylėjo ir kurio drauge bijojo. Po poros akimirkų durys atsilapojo ir
Karsonas Vindhemas subildėjo į medines grindis iki žvilgesio nublizgintų aukštų, kelius siekiančių ilgaaulių užkulniais. Jis buvo
rudaplaukis, tvirtas ir pasitempęs. Jo laikysenoje buvo juntama
jėga ir šiurkštumas. Jam pasirodžius, minia prasiskirdavo, ir vargas
tam, kas nenorėdavo pasitraukti.
Tipė sureagavo akimirksniu. Nuleidusi galvą įsmeigė žvilgsnį į
veidrodyje atsispindintį išsigandusį Džesikos veidą ir garsiai, tarsi
tęsdama Karsono pasirodymo nutrauktą pokalbį, tarė:
– Jūsų plaukai labai gražūs. Negerai juos šukuoti į šalis.
– Visiškai pritariu, – pareiškė Karsonas, sustojęs šalia dukters
tualetinio staliuko ir įdėmiai ją apžiūrinėdamas. – Šėtonas žino,
kodėl moterys įsikalė į galvą, kad plaukus reikia bjauroti visokiais
užraitymais ir mazgais. Dievas mato: kai plaukai krinta ant pečių
laisvai, kaip prisakė Kūrėjas, atrodo kur kas gražiau.
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Tėvas palietė pirštais subtilų auksinį rezginį, kuris dabar kabojo
ant veidrodžio. Vakar eidama prie stalo Džesika susikišo palaidus
plaukus po šituo į moterišką rankinę panašiu filigraniniu tinkleliu.
– Man jis patinka, Džese. Kaip jis vadinamas? Gal užsidėsi jį šį
vakarą?
– Tėti! Dama negali nešioti plaukų tinklelio vilkėdama puošnią
suknelę.
Tėvui patikdavo, kai jo dukra elgdavosi „kaip moteris“ – leng
vabūdiškai ir pasipūtėliškai.
– Na, jeigu ne, tai ne. Ar tau patiko sagė?
– Ji tiesiog nuostabi. Labai ačiū, tėti.
Karsonas padovanojo ją dukrai vakar per pietus, kurių buvo
pakviesti tik artimiausi šeimos draugai. Buvo sakoma, kad pietūs –
jos gimtadienio šventės dalis, bet iš tiesų tėvas norėjo pristatyti
visuomenei savo tolimus giminaičius iš Anglijos: lordą Henrį,
Stratmoro hercogą, ir jo sutuoktinę ledi Barbarą. Jeigu ne Letės
Sedžvik, vienintelės, išskyrus brolį, bendraamžės, draugija, Džesika veikiausiai būtų numirusi prie stalo iš nuobodulio, o gal iš
pasibjaurėjimo. Pokalbio toną diktavo garbieji svečiai. Jo šviesybė
ir kategoriškai nusiteikusi šio sutuoktinė apmaudavo dėl vidurinės
klasės iškilimo, piktinosi įžūliais Dorseto žemdirbių kumečių mėginimais jungtis į profsąjungą ir leidosi išsamiai pasakoti apie žąsų
medžioklę. Klausytojai prie stalo rodė kone liokajišką susižavėjimą
ir gaudė kiekvieną jų šviesybių ištartą žodį. Išskyrus Letę. Vieninteliam Maiklui pavyko nutraukti jų postringavimus ir paskelbti
tostą už sesers sugrįžimą namo.
Džesikai daug kuo patiko Letės Sedžvik būdas. Grįžusi iš Bostono, mergina ketino atnaujinti draugiškus santykius su buvusia
mokytoja, pasidalyti mokykloje įgytomis žiniomis ir išgirsti jos
nuomonę, bet sužinojo, kad, jai išvykus, Letė susižadėjo su Sailu
Toliveriu, našliu, Džesikos akimis, labai gražiu vyru. Ji prisiminė,
jog Sailas ketino kraustytis į Teksasą ir ten įsigyti nuosavą plantaciją. Mergina žinojo, kad pirmoji jo žmona mirė gimdydama,
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vadinasi, gimęs berniukas neilgai trukus taps Letės posūniu. Jos
buvusi mokytoja buvo labai intelektuali ir gabi kalboms presbiterijonų pastoriaus duktė. Vindhemai, irgi presbiterijonai, pasamdė
Letę mokyti jų dukterį dailyraščio ir klasikinės literatūros. Vėliau
Džesiką ketino išsiųsti į privačią internatinę mokyklą. Letė baigė
Nešvilio koledžą, gavo mokytojos diplomą ir dabar dėsto mažo
miestelio Vilou Grovo, kuriame buvo jo tėvo parapija, valstybinėje
mokykloje. Šis miestelis yra pusiaukelėje tarp Čarlstono ir lygiagrečiai išsidėsčiusių plantacijų, vadinamų Plantatorių alėja. Ten
įsikūrę pelningiausi apygardos cukrašvendrių ir medvilnės ūkiai.
Sailas ir Džeremis Vorikas vakarykščiuose kviestiniuose pietuose nedalyvavo, nes Džesiką menkai tepažinojo. Bet į šios dienos
pokylį jie, žinoma, buvo pakviesti.
„Galima pamanyti, kad Pietų Karolina vis dar tebėra britų
kolonija, – pamerkusi Džesikai tarė Letė, kai jos pagaliau liko
vienos. – Kaip nuolankiai mūsiškiai priima viską, kas angliška.“
„Išskyrus anglų požiūrį į vergiją, – paprieštaravo Džesika. –
Britai iš humanizmo jau uždraudė prekiauti vergais.“
Mergina panoro nusikąsti liežuvį ir bėgti šalin, bet įgimta Letės
Sedžvik kantrybė padiktavo kitokį elgesio stilių. Kai buvo jos mokytoja, Letė ne tik neprieštaravo, kad Tipė dalyvautų pamokose,
bet netgi skatino. Viskas buvo daroma slapta. Nerašytas įstatymas
draudė mokyti vergus skaityti ir rašyti. Jeigu tai būtų paaiškėję,
mokytojos tėvas gal net būtų praradęs Vilou Grovo Pirmosios
presbiterijonų bažnyčios dvasininko vietą.
Letės veidą nušvietė lengva šypsena.
„Tai jau... – tarstelėjo ji. – Matau, mylimiausia mano mokine,
per šiuos metus tu nelabai pasikeitei, bet privalau perspėti: pirmiau pagalvok, o tada sakyk.“
„Man teks išmokti.“
„Sailas man pasakojo apie vakarykštį incidentą Čarlstono
uoste. Netoliese buvo Džeremis Vorikas, atvažiavęs kažko nupirkti
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plantacijai... Jis sakė Sailui, kad nepriėjo prie jūsų bijodamas dar
labiau sutrikdyti tavo brolį ir motiną.“
„Neabejoju, ponas Vorikas susidarė apie mane itin prastą nuomonę.“
„Anaiptol. Jis pasakė Sailui, kad tu pasielgei labai drąsiai.“
„Arba baisiai kvailai“, – pagalvojo Džesika, sugavusi veidrodyje
nesudrumsčiamo tėvo veido atspindį.
Ar Maiklas papasakojo jam, kas vakar nutiko Čarlstone? Ar
tėvas už tai ją nubaus?
– Džese, – sududeno Karsonas. – Noriu, kad šiandien būtum
ypač miela.
– Žinoma, mes pasistengsime. Tiesa, Tipe? – su aiškiu palengvėjimu pažadėjo dukra. – Ar dėl to, kad mano gimtadienis, ar yra
dar ir kita priežastis?
– Jokios ypatingos priežasties nėra. Tiesiog noriu, kad mano mažoji mergytė, kurios dvejus metus nebuvo namie, suspindėtų visu
gražumu. Aš didžiuojuosi tavimi. Pasirodyk pagirtinai. – Pasilenkęs
jis pakštelėjo Džesikai į skruostą. – Pasimatysime pokylyje. Tipe!
– Klausau, pone Karsonai.
Tipė pasitempė.
– Pasirūpink ja.
– Gerai, pone Karsonai.
Tėvas išėjo iš kambario. Merginos persimetė ilgais reikšmingais
žvilgsniais.
– Ką jis turi omenyje? – paklausė Džesika.
– Džeremį Voriką, – iškart paaiškino Tipė.
– Kuo čia dėtas Džeremis Vorikas?
– Šį tą nugirdau virtuvėje. Tavo tėtis nori, kad padarytum jam
gerą įspūdį. Gal jūs vienas kitam patiksite. Tave pasodins prie stalo
šalia jo.
– Džeremis – Sailo bendraamžis. Man jis per senas. Be to, juodu
drauge išvyksta gyventi į Teksasą. Kodėl mano tėvas turėtų norėti,
kad aš už jo tekėčiau?

33

Leila Meacham

– Nežinau. Vorikai turtingi. Doleriai mėgsta dolerius. Argi
ne? – Tipė reikšmingai suklapsėjo akimis be blakstienų. – Džeremis Vorikas geras žmogus. Taip šneka virtuvėje. Nesuprantu,
kodėl jis vis dar nevedęs. Gal tavo tėvas nori, kad suviliotum Džeremį pirmiau, negu iki jo prisikas kokia kita moteris.
– Svarbu ne tai, Tipe, – pasakė Džesika.
Staiga mergina viską suprato, o tada ją pervėrė skausmas.
Tėvas sužinojo apie skandalą uoste. Maiklas papasakojo. O motina,
pabijojusi laikyti paslaptį nuo vyro, bus papasakojusi apie dukters
požiūrį į vergiją.
– Tėvas nori manimi atsikratyti, kol nepridariau jam nemalonumų.
Jis nori, kad geras ir turtingas vyriškis išvežtų ją kuo toliau
nuo Pietų Karolinos. Tai šitokia ta tėčio meilė!.. Džesika pajuto,
kaip kartėlis užleidžia vietą pykčiui. Gerai. Ji turi atsakymą tėvui.
Nieku gyvu netekės už vergvaldžio.
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