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Skiriu Džefriui
Net ir po dvidešimties metų bei tų, kurie dar ateity,
Tu man pirmas, paskutinis – ir visiems laikams.



„Jei nori išlaikyti paslaptį,  
privalai ją saugoti ir nuo savęs.“

George’as Orwellas „1984“

PIRMA DALIS

Visos mūsų mažos paslaptys
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PROLOGAS

Ji stebėjo. Tai buvo jos dovana. Išnykti tamsoje, pradingti šešė-
liuose. Tik tada, kai žmonės atskleidžia savo tikrąją prigimtį, išties pa-
matai dalykus tokius, kokie jie yra. Nūnai visi viešinasi, o auditorijai 
pateikiami pavidalai apkarpomi ir filtruojami. Kiekvienas rengia savo 
šou. Kaukės nukrinta tada, kai žmonės lieka vieni, nematomi kitų.

Ji stebėjo jį jau kurį laiką. Jo kaukė slydo nuo veido.
Vyras taip pat buvo šešėlyje, vakaro tamsoje. Ji atsekė iš paskos 

ir matė, kaip, ieškodamas vietos automobiliui, jis suko ratus it plėš-
rūnas, tada rado laisvą po medžiais. Pastatęs automobilį sėdėjo viduje, 
tamsa stiprėjo, šviesos namuose geso. Pagaliau išlipo, tyliai uždarė 
dureles ir perėjo gatvę. Dabar jis laukė. Ko?

Ji sekė vyrą kelias pastarąsias savaites ir matė, kaip jis supo savo 
vaikus parke, vidury dienos lankėsi striptizo klube, kvailiojo su drau-
gužiais gerdamas sporto bare ir žiūrėjo varžybas. Ji matė, kaip jis 
padėjo jaunai mamai su gal trejų metų mažyliu ir kūdikiu vežimėlyje 
nunešti pirkinius namo iš automobilio.

Kartą vietiniame bare jis pakabino moterį. Juodu gyvuliškai pa-
šėliojo jo mašinoje. Paskui jis nuėjo į parduotuvę ir pripirko maisto 
šeimai, vaikams – jų mėgstamų ledų ir „Goldfish“ krekerių.
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Lisa Unger

Ką veikė dabar?
Stebėtojas tik žiūri, niekada nesikiša. Bet šiąnakt jai buvo neramu, 

nujautė, kad gali įvykti kažkas negera. Kantriai, nejudėdama laukė 
šaltoje naktyje.

Pasigirdo kulniukų kaukšėjimo aidas – energingas staccato ištuš-
tėjusioje gatvėje. Jos širdis ėmė neramiai plakti. Ar dar kas nors yra 
netoliese? Kas nors žvalgosi pro langą? Ne. Ji čia viena. Kartais at-
rodo, kad žmonės nebepastebi, kas vyksta aplinkui. Jie temato telefoną 
rankoje. Arba tūno savyje, užhipnotizuoti filmo apie praeitį ir ateitį, 
troškimus ir baimes, nuolat besisukančio vidiniame ekrane.

Jauna moteris buvo liekna, tiesi, pasitikinti savimi. Ji žingsniavo 
gatve užtikrintai, susikišusi rankas į kišenes, permetusi per petį ran-
kinę. Kai vyras išlindo iš šešėlio ir pastojo kelią, moteris stabtelėjo, 
žingtelėjo atgal. Jis palinko, tarsi norėdamas paimti ją už rankos, 
tačiau ji apsivijo rankomis save.

Jie apsikeitė žodžiais, kurių stebėtoja neišgirdo. Iš pradžių aštriu, 
paskui švelnesniu tonu. Tolumoje tariami žodžiai skambėjo kaip 
paukščių giesmės. Ką jis daro? Stebėtojos nugara perbėgo šiurpu-
liukai.

Jis prislinko prie moters, kad galėtų apkabinti, bet ji atšoko. Vyras 
neatlyžo. Naktyje atrodė kaip judantis vaiduoklis. Jo masyvus kūnas 
tarsi prarijo jos smulkią figūrą ir juodu pajudėjo link durų, lyg šoktų 
keistą šokį. Iš pradžių nervingai, nesklandžiai, bet paskui ji pasidavė 
ir aprimo. Moteris įsileido vyrą vidun. Tada gatvę vėl apgaubė tyla.

Stebėtoja sustingo. Ką ji pamatė? Vėliau, įsisąmoninusi, ką tas 
vyras padarė, kas išties slėpėsi po kauke, negalės sau atleisti už tai, 
kad stovėjo kaip įkalta, dangstėsi šešėliu ir tik stebėjo. Ji sakys sau, 
kad tada nežinojo, jog po kauke slepiasi pabaisa.



9

PIRMAS SKYRIUS

Selena

Selena mėgo tarpines erdves. Tiksliau, laiko kišenes, kurios 
skyrė gyvenime atliekamus vaidmenis.

Susitikimas su klientu užtruko ir ji nespėjo į 17.40 valandos 
traukinį. Dar prieš pakildama nuo kėdės pasitarimų kamba-
ryje žinojo, kad niekaip nespės grįžti namo iki vakarienės su 
vyru Greihamu ir jų dviem padūkusiais berniukais, Stivenu 
ir Oliveriu. Laukinės valandos po to – dušas, pižamos, netyči-
niai susistumdymai, įnirtingi, bet trumpi brolių mūšiai, galbūt 
televizorius (jei abu įstengs nusėdėti ramūs bent minutę) – ru-
tuliosis be jos. Selena retai dirbdavo iki vėlumos, buvo apsi-
sprendusi grįžti namo laiku. Tie paprastai chaotiški šeimos 
vakarai buvo geriausia dienos dalis.

Bet kai tą vakarą nespėjo į traukinį (todėl nė nesivargino sku-
bėti į stoties pastatą), atsirado neįprasta erdvė. Truputį daugiau 
nei dvi valandos tarp 17.40 (tuo laiku pajudėdavo traukinys) ir 
19.45 valandos. Ketino pabaigti keletą darbų biure ir išvažiuoti 
vėlesniu.
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Lisa Unger

Selena tarsi išaugo. Susidaręs laiko tarpas leido jai taip pa-
sijusti. Dabar ji nebuvo darbuotoja. Nebuvo mama. Tiesiog 
buvo. Galėjo galvoti. Tiesą sakant, reikėjo pagalvoti apie keletą 
dalykų. Sąmonėje šie kėlė baltąjį triukšmą.

Išlipusi iš taksi, kuriuo grįžo į biurą, Selena paniro į vėsų 
rudens vakarą. Užliejo miesto gausmas, beprotiškas po ilgos 
darbo dienos namo skubančių žmonių erzelis. Ji įžengė į ra-
maus vestibiulio su marmurinėmis grindimis ir spindinčiomis 
sienomis tylą. Linktelėjo pažįstamam durininkui, kortele atsi-
darė praėjimo vartelius. Viena pakilo liftu.

Čia jos širdis pradėjo daužytis, gerklė išdžiūvo. Krepšys 
buvo pernelyg sunkus, spaudė įsitempusius pečius. Į traukinį 
pavėlavo netyčia. Tiesiog nenorėjo nutraukti kliento, o jis kal-
bėjo ir kalbėjo.

Bet.
Biuras buvo tuščias. Dauguma nedidelės rašytojų agentūros 

komandos narių turėjo šeimą. Dauguma išeidavo iš darbo 
anksčiau, kad galėtų pasiimti vaikus iš mokyklos, tada popiet 
dar padirbėdavo namie. Betė, jos viršininkė ir ilgametė ge-
riausia draugė, sutvarkė viską taip, kad žmonės galėtų ir gerai 
dirbti, ir rūpintis šeima. Įsivaizduojate? Tokių darboviečių reta.

Biure Selena neuždegė šviesos, pro didelį langą mėgavosi 
miesto centro žėrėjimu. Skruostus užliejo karštis, kai padėjo į 
šalį sunkų krepšį. Nusivilko striukę, atsisėdo priešais nešioja-
mąjį kompiuterį ir giliai įkvėpė jį atverdama.

18.15. Berniukai jau pavakarieniavę. Jei ji gerai pažįsta auklę 
Dženivą, kurios gebėjimu puikiai viskam vadovauti ne kartą 
įsitikino, Oliveris ir Stivenas dabar jau turėtų būti nusimaudę 
po dušu ir apsivilkę pižamas. Greičiausia Dženiva leido jiems 
įsijungti televizorių.
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Išpažintys 19:45 traukinyje

Selena atsilošė ergonominėje kėdėje ir mėgavosi jos pato-
gumu.

Kamerų ji tikrai neslėpė. Auklei buvo pasakyta, kad name 
jų yra dvi – viena viršuje, kita – apačioje.

Bet neįspėjo nei Greihamo, nei Dženivos, kad kamerą, bu-
vusią berniukų kambaryje, perkėlė kitur.

Dar minutę pasėdėjo nieko neveikdama. Stalas buvo ap-
krautas įrėmintomis berniukų ir Greihamo nuotraukomis, 
piešiniais iš mokyklos, ant jo stovėjo keraminė pelėda, kurią 
Oliveris nulipdė meno stovykloje. Ji pakėlė beformį glazūruotą 
dirbinį – ant dugno sūnus buvo išpjaustęs savo vardą. Selena 
palietė iškreivotos O briauną ir nebaigtą E. Kažkur burzgė 
dulkių siurblys.

Vestuvinėje nuotraukoje jos veide švietė šypsena, o Grei-
hamas su klasikiniu smokingu atrodė stilingai. Šnabždėjo ne-
švankybes ir juokelius, kol fotografas darė nuotraukas. Tada 
ji galvojo: Tai – geriausia diena mano gyvenime. Jo kvėpavimas 
į ausį, jo glėbys... Visas Selenos kūnas virpėjo iš džiaugsmo ir 
aistros. Tai buvo beveik prieš dešimt metų. Dieve, jie prilygo 
širdies dūžiui, akies mirksniui, vienam atodūsiui.

Ji padėjo nuotrauką. Tada įjungė programą, leidžiančią 
nešiojamajame kompiuteryje matyti kameros, kurią įtaisė ber-
niukų žaidimų kambaryje, rodomą vaizdą.

Šis atsirado po akimirkos.
Jos nenustebino tai, ką pamatė.
Greihamas, jos vyras, dulkino Dženivą, vaikų auklę, ant 

sportinio kilimėlio, kurį juodu rūpestingai išsirinko parduo-
tuvėje „Ikea“.

Garsas buvo išjungtas, todėl Selena negirdėjo stenėjimų ir 
vaitojimų.
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Kada jai kilo įtarimas? Maždaug prieš dvi savaites. Kai 
pastebėjo, kaip Greihamas ir Dženiva susižvalgė. Tai tetruko 
milisekundę.

Ne, – dingtelėjo tada. – Tikrai ne. 
Bet ji perkėlė kamerą iš vaikų miegamojo į žaidimų kam-

barį.
Dabar buvo antras kartas, kai juos stebėjo. Užplūdo keista 

ramybė ir abejingumas. Selena jautėsi atsiribojusi nuo to, kas 
dėjosi jos akyse.

Dženiva ne tokia ir karšta, – galvojo žiūrėdama į auklę, šios 
šiaudų spalva nudažyti plaukai spindėjo, skruostai buvo 
įraudę. Selena palinko arčiau ekrano, kad galėtų dar geriau 
įvertinti merginą. Patraukli, aišku. Bet ne ką daugiau nei ji.

Gerai. Ji – jaunesnė, bet tik keleriais metais. Galbūt švel-
nesnė ir gaivesnė. Tačiau nėra ypatinga. Tiesą sakant, samdy-
dama Dženivą Selena atsižvelgė į tai, kad auklė atrodė tik šiek 
tiek geriau už vidutinę moterį. Ji buvo saikingai žavi, protinga, 
maloni, daug puikių rekomendacijų turinti profesionalė. Ne 
bomba. Ne kokia nors raustanti dvidešimtmetė pablizgintomis 
lūpomis, nederamoje vietoje padaryta tatuiruote, dėl kurios vė-
liau gailėsis. Dauguma moterų, tarp jų ir Selena, žinojo, kad 
nereikia įsileisti į namus prisirpusios pupytės. Nieko gero iš 
to neišeis.

Be to, Selena pažinojo Dženivą ir netgi jos norėjo. Jų keliai 
susikirto vaikų žaidimų aikštelėje, kai Selena pirmus metus 
leido laiką namie su berniukais. Bandė suderinti darbą, važi-
nėjimą į jį, lėkimą į vaikų darželį, bet nepavyko, išlaikyti pu-
siausvyros nesisekė. Tai ją išsekino. Abu su vyru nutarė, kad 
ji turėtų pabūti namie – neribotą laiką. Galėjo sau tai leisti, nes 
Greihamas neblogai uždirbo. Tektų apsieiti be reindžroverių 
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Išpažintys 19:45 traukinyje

ir pavasarinių kelionių prie Tahou ežero. Bet šiaip viskas būtų 
gerai.

Selenai patiko, kaip Dženiva elgėsi su Takerių berniukais Ra-
janu ir Čadu. Ji buvo miela, bet tvirta, išmananti savo darbą, 
bet ne pedantiška. Berniukai jos klausė. „Matau, ką darote“, – 
linksmai kartodavo ji. Taip ir buvo. Dženiva skyrėsi nuo kitų 
auklių, kurias Selena stebėjo parke. Nuo amžių sandūroje gi-
musių merginų, spoksančių į telefonus tuo metu, kai jų glo-
botiniai siautėjo arba spigino akis į išmaniuosius įrenginius. 
Dženiva su savo globotiniais žaidė gaudynių, slėpynių, vedėsi 
pasisupti.

Ir, žinote, ji nebuvo tokia labai jau karšta.
Selenos bruožai buvo gražūs – nosis kaip sagutė, putlios 

lūpos, tamsios it stirnos akys tankiomis blakstienomis, sveikas, 
patrauklus, labai nežymus pilnumas. Tėvas ją vadindavo 
„rubensiška“. Teigiama prasme – turėdamas omeny stiprias, 
tinkamas gimdyti moteris. Selena buvo aukšta, liekna, genų 
apdovanota ir už tai dėkinga. Dievaži, nelikdavo laiko plūktis 
dėl išvaizdos.

Šiek tiek padidinusi garsą ji klausėsi Greihamo ir Dženivos 
dejonių. Ar jos neskamba... perdėtai?

Ji prisiminė, kaip beveik kasdien plepėjo su aukle. Jos ber-
niukai – Oliveris ir Stivenas – mylėjo Dženivą. „Ar Dženiva ten 
bus?“ – kartais paklausdavo vyresnėlis Oliveris, kai jie trauk-
davo į parką. „Galbūt“, – atsakydavo Selena. Ji norėjo turėti 
į Dženivą panašų žmogų, kad ir dalį dienos. Žmogų, su ku-
riuo palikusi vaikus jaustųsi gerai. Kita vertus, leisdama laiką 
namie jautėsi visai laiminga. Nesiilgėjo savo darbo reklamos 
įmonėje. Niekada nejautė poreikio siekti didelių tikslų, nors dau-
guma draugų, regis, jų turėjo. Tiesiog nebuvo taip sutverta. 
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Darbas jai patiko – nepriklausomybė, draugiška aplinka ir vi-
dinis pasitenkinimas, kai ką nors darai gerai. Ir atlyginimas 
patiko. Tačiau darbas nebuvo jos esmė.

Greihamas: 
– O, taip. Varyk.
Selena vėl pritildė garsą. Paėmė vieną iš įrėmintų nuotraukų 

su berniukais ir pridengusi ja ekraną įsižiūrėjo į jų linksmus 
įraudusius veidus.

Motinystė jai suteikė kitokios prasmės nei darbas. Ji gyveno 
dėl vaikų: palaikė namų tvarką, ruošė jiems maistą, tikrino jų 
tvarkaraščius, rūpinosi apsilankymais pas gydytojus ir kirpėją. 
Ji kantriai stovėdavo automobilių spūstyse, dalyvaudavo tėvų 
ir mokytojų susitikimuose, mokykliniuose Helovyno vakarė-
liuose. Tai nebuvo seksualu. Ne visada lengva. Ji nesimaudė 
pagyrose už šį vaidmenį, tikrai ne. Tačiau tai, ką darė, teikė tokį 
pasitenkinimą, kokio nejautė niekur kitur. Paskui Greihamas 
netikėtai (o kas to tikisi?) prarado darbą. Ne dėl savo kaltės, 
tiesą pasakius. Leidyba traukėsi ir darbovietei tapo sunku pa-
teisinti jo didelę algą. Tačiau tą savaitę, gerdama kokteilį su 
gera drauge Bete, Selena netikėtai gavo puikų pasiūlymą – 
užimti licencijavimo skyriaus direktoriaus pareigas Betei pri-
klausančioje rašytojų agentūroje. Selena gautų didesnę algą nei 
Greihamas ir dar priedų. Žinoma, reikėtų auklės, nes vaikų 
priežiūra, po teisybei, nebuvo jo mėgstamas užsiėmimas. „O 
naujo darbo paieškos – tai darbas visu etatu, mažule.“

Kitą dieną parke jos šnekučiavosi su Dženiva ir ši pasi-
guodė, kad netrukus liks be darbo. Anot Dženivos, ponia Taker 
panoro porą metų pabūti namie. Panašu, kad taip buvo lemta, 
nes Selena kaip tik laužė galvą, ar priimti Betės pasiūlymą ir 
kur rasti gerą auklę.
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Išpažintys 19:45 traukinyje

Kai einasi lyg per sviestą, ar tai reiškia, kad plauki pasro-
viui? Ar ne taip mūsų laikais sakoma? Susiklosčiusi padėtis 
palengvino Selenos grįžimą į socialinį gyvenimą. Ji ten nesi-
veržė. Bet darai tai, ką turi daryti, tiesa? Greihamas ras kitą 
darbą. Taigi, nors pinigai neblogi, ji nedirbs pas Betę amžinai.

Dėl kameros padėties Selena geriau matė Dženivą, ši, pa-
našu, mėgo būti viršuje. Ar kalta Selenos vaizduotė? Neatrodė, 
kad Dženiva būtų tikrai įsijautusi. Nors veido išraiška ir lūpų 
judesiai rodė, kad moteris skleidžia reikiamus garsus.

Dar viena kamera, įtaisyta svetainėje, siuntė berniukų, atvi-
pusiais žandikauliais žiūrinčių serialą „Trolių medžiotojai“, 
vaizdą. Nuprausti, pamaitinti, aprengti pižamomis jie laukė 
Selenos.

Šiuo klausimu Dženivai nieko neprikiši, nors apie tai gal-
voti būtent šią akimirką buvo keista. Dženiva nėra viena tų 
auklių, bandančių atstoti mamą, – Selena tai vertino. Kai par-
eidavo vakare namo, auklė tuoj pat užleisdavo jai vietą ir pasi-
šalindavo, vos tik galėdavo. Kartais išeidavo nė nesulaukusi, 
kol Selena persirengs ir nusileis į apačią. Namas visada būdavo 
švarus, berniukai ramūs – tokie ramūs, kokie gali būti penkerių 
ir septynerių metų vaikai. Šiaip ar taip, jie nesiausdavo taip, 
kaip siausdavo, kai prie namų vairo stodavo Greihamas. Tais 
retais atvejais, kai jis prižiūrėdavo vaikus kiaurą dieną, jie iš-
sipurvindavo, įsiaudrindavo, nesilaikydavo įprastos tvarkos, 
nors vaikams reikėjo ir tvarkos, ir būdo nurimti.

Greihamas manė esąs vienas iš jų, elgėsi greičiau kaip ber-
niukus gadinantis vyresnis giminaitis, o ne tėvas.

Kaip dabar. Kai dulkina auklę vaikų žaidimų kambaryje, o 
jo maži sūnūs žiūri televizorių pirmame aukšte.

Kodėl jai nebuvo pikta?
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Selenos galva ūžė nuo tada, kai pirmą kartą pamatė vyrą 
ir Dženivą prieš tris dienas. Tas ūžesys buvo vos girdimas, ji 
stūmė jį šalin ir gilyn gilyn gilyn. Kodėl neraudojo iš įniršio, 
pavydo, nuoskaudos, kad buvo išduota? Kodėl įsiutusi ne-
parrūko namo, kai pirmą kartą pamatė, kas tenai dedasi, neiš-
varė vyro, neatleido Dženivos? Taip pasielgtų bet kuri žmona.

Tačiau Selena tejautė savotišką sąstingį, dar nesmagumą 
ir atšiaurų abejingumą. Bet ne. Po tuo sustingusiu sluoksniu 
buvo kai ko daugiau.

Dabar Dženiva užvertė galvą iš malonumo. Greihamo veide 
atsirado išraiška prieš pat kulminaciją. Jo antakiai šiek tiek 
pakilo, akys užsimerkė – taip kartais reaguoja smuikininkai, 
kai muzika juos ypač paveikia. Selena pajuto, kaip stipriai su-
spaudė kėdės porankius – net rankas paskaudo.

Ją jau seniai slėgė tai, ką stengėsi nuslopinti, nustumti gilyn. 
Gimus antram sūnui, vieną dieną vyras ėmė Selenai nebepa-
tikti. Ne nuolatos. Bet kai ją pertraukdavo, smulkmeniškai ka-
binėdavosi virtuvėje, tvirtindavo padedąs namų ruošoje, nors 
visiškai nepadėjo, tas jausmas tapdavo labai stiprus. Žinoma, 
tai būdinga visiems sutuoktiniams, ilgai gyvenantiems kartu. 
Tada Greihamas prarado darbą, tačiau neatrodė, kad dėl to 
labai liūdėtų.

„Ką gi, man reikėjo pokyčių. O tu sakei, kad pasiilgai 
darbo.“

Ar ji taip sakė? Selena abejojo, nes nesijautė pasiilgusi darbo.
Kažkurią akimirką po to pokalbio, kai dvi dienas iš eilės 

Greihamas mūvėjo vis tomis pačiomis sportinėmis kelnėmis, 
o kompiuterio naršyklės istorijoje nebuvo jokių įrodymų, kad 
ieškosi darbo, ji pradėjo jo truputį nekęsti. Paskui daugiau. Tas 
lieknas ir žavus vyras su smokingu, kadaise priversdavęs ją 
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juoktis ir virpėti iš malonumo, vis labiau panėšėjo į kažką iš 
sapno, kurį sunkiai beprisiminė.

Kai ji vėl pagarsino kompiuterį ir išgirdo po Dženiva dejuo-
jantį Greihamą, pajuto laukinę, didžiulę ir gilią neapykantą. 
Pirmą kartą gyvenime Selena suprato, kaip žmonės gali žu-
dyti... sutuoktiniai, kadaise mylėję vienas kitą aistringai ir iš-
tikimai, lieję laimės ašaras prie altoriaus, praleidę nuostabų 
medaus mėnesį, pradėję nuostabius vaikus, susikūrę puikų 
gyvenimą. Jausmas, tūnojęs joje, veržėsi lauk. Ji galėjo tai gir-
dėti. Bet negalėjo iki galo išjausti.

Selena gyveno su Greihamu autopilotu, be pastangų ir su-
sidomėjimo, išlaikydama tam tikrą atstumą. Jei jis tai ir pa-
stebėjo, nieko nesakė. Po teisybei, vyras ir anksčiau buvo jai 
neištikimas. Bet ji manė, kad tai įveikta ir liko praeityje. Jie 
lankėsi pas psichoterapeutą, būta ašaromis aplaistytų pažadų. 
Ji, kad ir kaip tai atrodė kvaila, Greihamui atleido ir nedraudė 
sau juo pasitikėti.

– Greihamai.
Balsas Seleną išgąsdino, sugrąžino į dabartį.
Dženiva jau buvo nulipusi nuo jos vyro ir nuleidusi sijoną. 

Abu kartus jie rengėsi skubėdami, nežiūrėdami vienas į kitą, 
veidai neliudijo patirto malonumo. Dženiva ir Greihamas bent 
jau turėjo padorumo po sekso negulėti, nesimėgauti savo poty-
riais ant vaikų žaidimų kambario grindų.

– Tai turi baigtis, – pasakė Dženiva.
Selena išgirdo apgailestavimo, gėdos gaideles. Gerai. Pa-

girtina, Dženiva!
Greihamas užsitraukė kelnes, atsisėdo ant sofos, nuleido 

galvą ir susiėmė rankomis.
– Žinau, – ištarė dusliai.
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– Turi puikią šeimą. Gražų gyvenimą. O šitai... nieko 
verta, – metė Dženiva. Jos veidas išraudo.

O, Dženiva, būk gera, tęsk, – mintyse paprašė Selena.
– Manau, turėčiau pranešti Selenai, kad išeinu iš darbo, – 

tarė Dženiva.
Greihamas apstulbęs pažvelgė į ją.
– Dieve, ne! Nesielk taip.
Selena garsiai nusijuokė. Ne, tai nebuvo meilė. Jis nebijojo 

prarasti jaunos, simpatiškos merginos. Pabūgo, kad teks tapti 
pagrindiniu Stiveno ir Oliverio prižiūrėtoju, kol „dairosi kito 
darbo“.

– Selena tavimi pasikliauja. Ji labai tave vertina.
Dženiva nusijuokė. Nusišypsojo ir Selena, bet tuoj pat susiz-

gribo. Kaip jai vis dar gali patikti mergina, kuri ką tik dulkinosi 
su Greihamu? Panašu, kad prarado sveiką protą. Štai kaip dir-
bančią moterį paveikia motinystė. Atima sveiką protą.

– Smarkiai abejoju, kad ji vertintų ir tai, – pastebėjo Dženiva.
– Ne, – liūdnai pasakė Greihamas. Jis sėdėjo išbalęs, su-

trikęs, trindamas ranka žandikaulį. Tada pakėlė akis ir Seleną 
užplūdo keistas palengvėjimas, nes vieną sekundę ji pamatė 
savo vyrą, geriausią draugą, vaikų tėvą. Jis tebėra. Tikras, o ne 
jos išsigalvotas.

– Klausyk, – kreipėsi Dženiva. Įrėmusi rankas į juosmenį 
ji pajudėjo link durų. – Turėtum rečiau būti namie. Tau reikia 
susirasti darbą.

– Gerai.
Greihamo plaukai buvo išsitaršę, atrodė, lyg būtų kelias 

dienas nesiskutęs.
Kuo jis patraukė Dženivą? Išties? Selena svarstė, kad ją su 

Greihamu bent jau sieja bendra istorija. Jų meilės romanas 
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buvo įspūdingas, kelionės nuotykingos, gyvenimas kartu 
puikus. Iki šiol jis palyginti retai ėjo į kairę. Bent jau, tikino ji 
save, nebuvo meilės romanų. Iki šiol buvo geras vyras, šeimos 
aprūpintojas. Ji laikė Greihamą artimiausiu draugu, žmogumi, 
su kuriuo pirmuoju norėjo viskuo dalytis. Jis linksmas. Žavus. 
Protingas. Net ir dabar, šią bjaurią akimirką, mielai būtų jam 
paskambinusi ir pasikalbėjusi apie siaubingą vyrą, dulkinantį 
auklę. Ir jis žinotų, ką daryti.

– Vyrui nedera per daug užsibūti namie, – tęsė Dženiva. – 
Pastaraisiais metais ne kartą tuo įsitikinau. Dažniausiai tai bai-
giasi prastai.

– Aha. – Greihamo balsas nuskambėjo dar liūdniau.
Vargšė Dženiva. Ji nežinojo, kad teks būti ir jo aukle.
Užvoždama nešiojamąjį kompiuterį Selena trinktelėjo 

ekraną smarkiau, nei ketino, įkišo prietaisą į dėklą, šį – į krepšį. 
Užsimetė ant pečių tamsų vilnonį švarką, tuo metu sugurgė 
pilvas.

Buvo pikta, jautėsi įžeista ir išduota. Ugnikalnis dar neveikė, 
lava kunkuliavo giliai, bet spaudimas didėjo. Ji visada buvo 
tokia – išoriškai rami, nors viduje griaudėjo. Selena blokavo 
jausmus tol, kol įstengė. Išsiveržimai būdavo labai stiprūs.

Gatvėje apgaubė migla. Sustingusi pilkuma. Miestas duso 
nuo spūsčių. Minios užplūstomis gatvėmis ji nusigavo iki 
metro, paskui per triukšmingą stotį – iki reikiamos platformos 
ir vos spėjo į priemiestinį traukinį.

Kol Selena ėjo per vagonus, traukinys šnypštė, atrodė, kad 
tuoj pajudės iš stoties, tada apmirė.

Štai. Vieta šalia jaunos moters, ši vieną akimirką pasirodė 
matyta. Juodi tiesūs plaukai, akys – mokos spalvos, raudonose 
lūpose žaidė lengva šypsena. Liekna ir stilinga. Selenai ji iškart 
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ir mėgaukitės istorija iki pabaigos.

patiko. Moteris, matydama, kad Selena juda link jos, pakėlė 
savo didelį krepšį ir padarė vietos. Atsisėdusi šalia Selena iš-
kalbingai atsiduso. Rankoje turėjo žurnalą „People“ ir tenorėjo 
vieno – kitas keturiasdešimt minučių užsimiršti vartydama 
lengvus, blizgius puslapius, turėjusius virsti palaimintu pabė-
gimu nuo problemų.

– Sunki diena? – paklausė pakeleivė. Jos veidas su kiek be-
sišypsančiomis pilnomis lūpomis, tamsiomis spindinčiomis 
akims bylojo, kad supranta. Kad yra nuovoki ir turi panašios 
patirties. Kad jai galima patikėti tai, kuo ne su visais norisi da-
lytis.

– Jūs nė neįsivaizduojat! – šūktelėjo Selena.
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