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Prologas
Sugrįžimo išvakarės 
1998 m. sausio 7 d.

Šįvakar aš grįšiu į savo „Knygų klubą“.
Nuo tada, kai buvome susitikusios paskutinį kartą, praėjo jau 

pusmetis. Žinau, moterys su manimi elgsis maloniai ir dėmesingai, 
gal netgi vengs prasitarti ką nors tokio, kas primintų apie įvykusią 
tragediją. Dabar man reikia ne užuojautos, o supratimo. Reikia 
švelnių žodžių ir ištiestų rankų, kurios padėtų nutraukti ilgą atsis-
kyrimą ir vėl atgaivinti artumą su bičiulėmis.

Mes – tikros draugės. Prieš penkiolika metų mudvi su Dorise įkū-
rėme šį klubą tiesiog iš nevilties. Abi buvome jaunos motinos, gyve-
nome tame pačiame kvartale, abiem reikėjo draugijos ir peno protui. 
Taip pat ir auklių. Tada, 1983–iaisiais, šis klubas ne tik paskatino do-
mėtis knygomis, bet ir padėjo prižiūrėti vaikus. „Knygų klubas“ augo 
kartu su mūsų vaikais, atsirasdavo naujų narių, atitoldavo senosios, 
tačiau branduolys išlikdavo – tai aš, Dorisė, Midžė ir Gabrielė. Dabar 
prisidėjo dar ir Anė. Būdavo susirinkimų, per kuriuos beveik visos 
glaudėme prie krūtinės po kūdikį, ir tokių, kai kuri nors snūduriuo-
davo ant sofos, prieš tai visą naktį budėjusi prie sergančio vaiko. Pa-
sitaikydavo, kad be jokios akivaizdžios priežasties išmaukdavome 
pernelyg daug vyno ir pamiršdavome knygas. Dabar beveik visų 
mūsų vaikai jau susiruošę išvykti, ir mes vėl atsigręžiame į knygas, 
kad jos suteiktų prasmės šiam mūsų gyvenimo tarpsniui.
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Suprantu, mano ilgas nebuvimas joms kėlė susirūpinimą. Visos 
nuogąstauja dėl manęs. Anė jau du kartus skambino pasitikrinti, 
ar šįvakar ateisiu. Perskaičiau praeito mėnesio knygą – Eleonoros 
Ruzvelt biografiją. Tik neturiu ką pasakyti apie šią protingą, ryž-
tingą moterį, kuri pergalingai kovojo su asmeninėmis negandomis. 
Norėčiau žinoti, ar kartais bičiulės nepasirinko šios knygos dėl 
manęs, norėdamos mane įkvėpti arba įprasminti sugrįžimą. Mano 
gyvenimas nėra kupinas pergalių. O kieno yra?

Užaugau jaukiame Čikagos priemiestyje. Kaip ir dauguma 
„Knygų klubo“ moterų, esu išugdyta 20 amžiaus šeštojo dešim-
tmečio katalikiškosios mokyklos sistemos. Kartu pasijuokiame, kai 
knygoje užsimenama apie Baltimorės katekizmą arba būrelius ro-
žinį brazdinančių vienuolių su krakmolytais galvos apdangalais. 
Mes mėgaujamės knygomis, kurios parskraidina mus į tą nekaltą 
metą, kai nieko nepaisydamos žaisdavome gatvėse iki dešimtos 
valandos vakaro. Kiek buvo knygų, kuriose įamžintas mūsų lai-
kmečio perėjimas nuo Motauns* prie Bitlų ir galop – psichodelinio 
roko? Arba skausmingi Vietnamo karo metų išgyvenimai? Visos 
pažinojome vaikinų, kurie arba dėvėjo karines uniformas, arba 
segėjo taikos ženklelius – netgi tokių, kurie sprukdavo per sieną 
ir dingdavo visiems laikams. Dabar kai kurios iš mūsų jau pažįs-
tame nebejaunų, bet bijančių pasenti vyrų, kurie sprunka nutraukę 
šeimos saitus. Rydavome tokias knygas aikčiodamos ir virpėdamos 
iš susijaudinimo.

Pasiilgau savo „Knygų klubo“. Man trūksta knygų skaitymo ir 
jų aptarimo. Knygos yra mūsų klubo jungiamoji grandis, teikianti 
peno diskusijoms. Dėl jų mes ir renkamės, dalijamės mintimis, 
paskui – ir rūpesčiais. O dar vėliau – paslaptimis. Bet labiausiai aš 

* „Motown Records“ – Detroito (JAV) muzikos įrašų kompanija, 20 a. septinta-
jame dešimtmetyje išleidusi keletą ypač išpopuliarėjusių kūrinių (vert.).
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pasiilgau savo draugių. Jose slypi tikrieji kerai. Į savo gyvenimą 
žvelgiu kaip į istoriją, kurią išgyvenu drauge su savuoju „Knygų 
klubu“. Ir nors joje pasitaikė keli netikėtumai, atomazgos nėra. Esu 
tokia kaip tu. Mano gyvenimo istorija galėtų būti tavoji.

Vieną dieną mano istorija netikėtai patyrė esminių pokyčių. Pa-
sikeitė veiksmo vieta ir laikas. Veikėjai pasirodė esą kitokie. Jeigu 
pabandyčiau nubraižyti diagramą, ji netilptų ant popieriaus. Ne-
pakito tik stebėjimo taškas – aš pati, pirmuoju asmeniu, žvelgianti 
į tai, kas aplink mane ir manyje, bet nieko nematanti.

Nenujaučiau, kad taip nutiks. Spėju, kad tai buvo, kaip sako 
rašytojai, „netikėtumo elementas“ – lyg iš niekur atsiradęs sukrė-
timas, kuris nukreipia knygos veikėjo gyvenimą kita linkme. Senas 
geras triukas – „ginklas komodos stalčiuje“. Nesvarbu, kas tai – de-
tektyvas, jausmų ar nuotykių romanas, komedija ar drama (tikrame 
gyvenime viskas persipina) – jūs nežinote, ko tikėtis toliau.

Man viskas pasikeitė 1997 m. birželio 21. Tą dieną mano pasaulį 
sukrėtė mirtis.
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Visas gyvenimas yra istorija, ir kiekvienas  
iš mūsų kasdien kuriame savąją.

Reičel Džeikobson „Skaitytojų vadovas“, 1997 m. birželio 21 d.

Eva Porter iš namų žengė tiesiai į ankstyvo ryto saulės spindesį. 
Iškart kilstelėjo ranką ir prisidengė akis – šviesa buvo akinanti. 

Viduje, name – tylu ir tamsu. Brontė ir Finėjus miegojo savo 
kambariuose, inkštė šuo, o ji dar nebuvo spėjusi išgerti kavos. Ner-
vingas, bet kupinas energijos Tomas šmižinėjo po kambarius ran-
kiodamas savo darbus ir kraudamas į lagaminą daiktus, kuriuos 
prisiminė paskutinę akimirką. Rytais Evai patikdavo ilgai gurkš-
noti kavą atvėrus langus, pro kuriuos dvelkdavo gaivus pavasario 
vėjelis, ir mėgautis tomis keliomis ramybės akimirkomis, kol dar 
neįkinkė artimųjų poreikiai. Tačiau šįryt Eva spruko lauk nuo irz-
laus įsitempusio vyro ir graužiančio kaltės jausmo, kuris jai kėlė 
pasibjaurėjimą. Reikėjo atsiriboti ir įkvėpti gurkšnelį šviežio oro.

Ji prisiminė tuos laikus, kai Tomui ruošiantis į verslo kelionę, 
kantriai lakstydavo jam iš paskos: „Štai tavo bilietai. Suradau tavo 
pranešimų gaviklį. Gal jau iškviesti taksi? Ar nenorėtum papus-
ryčiauti? Leisk, įpilsiu dar kavos.“ Eva buvo ištikima savo vyro 
pagalbininkė arba, kaip mėgdavo sakyti Tomas, jis buvo kapitonas, 
o ji – šturmanė. 

Vis dėlto pastaruoju metu Eva jautė, kad laivas skęsta. Dėl kaž-
kokios priežasties, kurios nė pati nesuprato, ji pradėjo dairytis 
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gelbėjimo valčių. Ne todėl, kad būtų abejojusi Tomo gebėjimu vesti 
šeimos laivą, tiesiog jo švarko sagos jau nebespindėjo kaip anks-
čiau. O gal tiesiog kelionė užtruko per ilgai.

Eva prisivertė išmest iš galvos maištingas mintis ir žengė laukan, 
į ryto gaivą.

– Bus puiki diena, – tvirtai tarė, nuslopindama širdies kuždesį. – 
Jis nesugadins man šios dienos.

Nusisukusi nuo uždaro, niūraus namo ji patraukė į savo darželį, 
kur augalus šlameno šiltas vėjas, čiulbėjo paukščiai. Ankstyvo ryto 
oras buvo persmelktas svaigių kvapų, saulės šviesa išryškino gyvas 
daugiamečių augalų spalvas. Eva pasilenkė prie pūkuoto rasakilės 
lapo, gėrėdamasi rasos lašu.

Šiandien – pirma vasaros diena. Tai prisiminus nuotaika pakilo 
lyg ant mielių. Eva mėgo simbolines datas – gimtadienius, sukaktis, 
atostogas, atžymas kalendoriuje, įrantas augimui pažymėti. O ši 
diena bus ypatinga, visiškai kitokia. Jautė tai giliai širdyje. Prasi-
dėjo vasara, dienos bus saulėtos, o naktys šiltos, prasidės iškylos 
ir maudynės baseine. Pasibaigus mokslo metų nuoboduliui tarsi 
sunkiausia našta nukrito nuo pečių. Eva buvo pasiilgusi žaidimų 
su savo vaikais.

Tikrai derėtų juos pažadinti, kad atsisveikintų su tėvu, bet jie 
buvo tokie pavargę. Tegul pamiega truputį ilgiau. Finėjui popiet – 
futbolo rungtynės, o Brontė antrą valandą nori važiuoti į parduo-
tuvę. 

Kai Tomas kelioms dienoms išvyks, o vaikams nebereikės į mo-
kyklą, ir Eva galės šiek tiek atsipalaiduoti. Pastebėjusi, kad reikia 
nuskabyti nuvytusius tabako žiedus, nusprendė, kad šiandien rei-
kėtų surasti laisvą valandžiukę ir padirbėti darželyje.

Priklaupusi ant kelių ji mėgavosi ryto gaiva, įsismelkusia į 
ploną pižamos audinį. Nebesitikėjo, kad kas nors padės jai sodinti 
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ar ravėti. Vaikai daugybę metų dėl to nuolat skųsdavosi, galiau-
siai Eva liovėsi reikalavusi iš jų pagalbos. O Tomas... Na, tokiems 
darbams jis niekada neturėjo nei laiko, nei noro. Visi baisiausiai 
užsiėmę, o jos, kaip motinos ir žmonos, pareiga – užtikrinti, kad 
namuose viskas vyktų sklandžiai. Tačiau namas toks didelis... Ir jų 
žemės sklypas – vienas iš didžiausių Rivertone. Vaikai didžiavosi 
savo namais ir Eva jautė, kad tai jos nuopelnas. Ji pati išgražino 
visus dvylika kambarių, pasiuvo nesuskaičiuojamą galybę užuo-
laidų ir pasirūpino atnaujinti viską, kas būtina. Eva netgi suplanavo 
visą sklypą, savo gležnomis rankomis pasodino per penkiasdešimt 
krūmų ir begalę daugiamečių augalų. 

Kapstydamasi darže priminė sau, kad jai patinka visa tai daryti. 
Juk niekas neprašė sodinti gėlių, kurias ji tiesiog dievina. Tai kodėl 
turėtų tikėtis pagalbos iš kitų? Argi rūpintis, kad viskas vyktų 
sklandžiai, nėra jos, motinos, pareiga? Negi kas nors gali ją pa-
keisti? Vis dėlto graužė mintis, kad niekas net nepasisiūlė padėti. 
Ji išrovė saują piktžolių, stengdamasi nepalikti šaknų.

Atsilapojo paradinės durys. Pakėlusi akis Eva pamatė Tomą, 
kuris paskubomis leidosi laiptais į garažą. Palto skvernai plevėsavo, 
kliuvo už lagaminų, vyras tiesiog spinduliavo susierzinimą, kurį ji 
pajuto iš tolo. Nors tamsus kostiumas tvarkingas, balti marškiniai 
švieste švietė, o kaklaraištis toks elegantiškas, kad vertė slapta ža-
vėtis, pro Evos akis neprasprūdo, kokios įsitempusios jo lūpos – 
įdegusiame veide ir vėl atsirado pastaruoju metu tokia pažįstama 
įtampos išraiška. Jos vyras nebuvo tuščiagarbis. Gal plaukai ant 
pakaušio ir praretėjo, o liemuo pilnėjo, Tomas Porteris tebebuvo 
žavus nelyginant kino žvaigždė. Tai būtų kliudę jo, kaip mediko, 
karjerai, jei nei išskirtinai aštrus protas ir užuojauta tamsiose akyse.

Tačiau šįryt Eva nematė jo akių, nes spigino saulė. Ji prisimerkė 
ir pažvelgė į jo nutįsusį šešėlį.
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– Šįvakar paskambinsiu, – išsiblaškęs mestelėjo per petį Tomas.
Ji neatsakė, tik įsirėmė delnais į šlaunis ir stebėjo, kaip jis at-

veria savo sedano bagažinę ir įmeta naująjį krepšį su drabužiais. 
Šalia atsargiai pastato kompiuterio krepšį. Eva tiksliai žinojo, kas 
tame lagaminėlyje, kurį buvo nupirkusi vyrui penkiasdešimtojo 
gimtadienio proga. Praeitą naktį ji tylomis gulėjo lovoje sugniau-
žusi kumščius ir stebėjo, kaip jis kraunasi daiktus. Šis prisiminimas 
kažkodėl erzino.

– Kodėl tu visada paskutinę minutę pradedi pakuotis daiktus? – 
irzliai paklausė ji. – Tomai, jau beveik vidurnaktis. Aš pavargusi, 
mums teks anksti keltis. Lėktuvas išskrenda septintą valandą, tau 
teks išvažiuoti dar prieš šešias.

– Anksčiau neturėjau laiko.
Tomo balsas buvo dygus. Piktu mostu jis nušveitė į lagaminą 

sulankstytus marškinius.
Eva prikando liežuvį – vyras teisus. Ji nenorėjo ieškoti prie-

kabių, kai jam ir taip trūksta laiko, bet neįstengė sutramdyti viduje 
kunkuliuojančio susierzinimo. Atrodė, jam nė kiek nerūpi, kad ji 
negali užmigti, kai jis kraunasi daiktus.

– Kodėl nepaprašei padėti? Būtum pasakęs apie savo planus, su 
malonumu būčiau viską sudėjusi.

– Juk sakiau, kad išvažiuosiu.
– Taip, – atsakė Eva tokiu tonu, lyg stebėtųsi, kaip jis gali būti 

toks nesupratingas. – Bet iki vakar dienos nežinojau nei kur vyksi, 
nei ko.

Eva buvo įpratusi žinoti, kur jis keliauja, kokia tema skaitys 
pranešimą, o daiktų pakavimą paversdavo žaidimu. Juodu juok-
davosi, kai ji prikišdavo kaklaraiščius jam prie veido, paskui 
pabučiuodavo Tomą, stengdamasi suprasti, ar jam patinka, ką 
ji išrinko. Eva didžiavosi savo vyro išvaizda ne menkiau nei 
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vaikų. Tačiau pastaruoju metu jis išgarsėjo, kelionės darėsi vis 
dažnesnės. Kartais Tomas pamiršdavo jai pranešti, kad išvyksta, 
kol jam ko nors prireikdavo. Tada užsimindavo lyg tarp kitko. 
Taip kaip vakar: „Oi, Eva, gal gali pažiūrėti, ar turiu marškinių 
kelionei į San Diegą?“

Eva jau nebeprisiminė, ar ji liovėsi domėjusis jo išvykomis, ar 
jis nustojo jai apie save pasakojęs. Tik daugiau nebepakuodavo jam 
daiktų. Taigi tik gulėjo lovoje įsitempusi ir jį stebėjo.

– Leisk man pačiam susitvarkyti, – paprašė jis, rausdamasis po 
spintą ir stumdamas į šalį jos drabužius. – Pasistenk užmigti, aš dar 
ilgai užtruksiu.

Tai išgirdusi Eva suspaudė lūpas ir sukryžiavo rankas ant krū-
tinės. Tvyrant ledinei tylai, kuri dažnokai vyraudavo pastaruoju 
metu, Eva stebėjo, kaip jis kraunasi lagaminą dviem dienoms, nu-
spėdama, kada ima kiekvieną daiktą. Trys poros apatinių drabužių: 
po vieną kiekvienai dienai ir viena atsarginė, jeigu sugalvotų eiti 
plaukioti; dvi poros švelnių kašmyro vilnos kojinių ir atsarginiai 
marškinėliai. Dar pasiėmė trejus egiptietiškus medvilninius marš-
kinius ir prie jų derantį Hermes kaklaraištį, maudymosi kelnaites, 
gertuvę su škotišku viskiu, nes mėgo iki vėlumos dirbti savo kam-
baryje, ir galų gale – odinę dėžutę su tualeto reikmenimis. Norėjo 
paklausti, kodėl jis vis dar laiko toje savo dėžutėje prezervatyvų, 
nors jai perrišti kiaušintakiai. Tačiau taip ir nepaklausė.

Eva tikėjo: Tomas nelaksto paskui sijonus, ir nenorėjo, kad 
pamanytų, jog juo nepasitiki. Kitą mėnesį sukaks dvidešimt treji 
metai, kai jie susituokę, o per tiek laiko moteris perpranta savo 
vyrą. Vestuvių naktį juodu šventai susitarė dėl vieno dalyko. Pri-
siekė, kad nė vienas neužmegs ryšio iš šalies, kitam nieko nežinant. 
Kad ir kuo tai baigtųsi, gal netgi skyrybomis, pasižadėjo gerbti savo 
santuoką. Ir abu išdidžiai laikėsi pažado. 
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Klūpėdama darželyje, saulei kaitriai tvieskiant į nugarą, Eva pri-
siminė tuos prezervatyvus tualeto reikmenų dėžutėje ir nuogomis 
rankomis iš juodos žemės ištraukė ilgą kiaulpienės šaknį. Prie jos 
prikibusiame grumste kaip gyvatėlė rangėsi ilgas sliekas, kurį ji 
nupurtė. Išgirdusi, kaip trinktelėjo automobilio bagažinė, ji vėl pa-
kėlė akis.

– Brangusis, kokiame viešbutyje nakvosi?! – šūktelėjo.
– Ai, neprisimenu.
Tomo balsas nuskambėjo dusliai ir Eva pakėlė galvą, neatitrauk-

dama rankų nuo žemės. Jis stovėjo ir žvelgė į ją keistu žvilgsniu, 
tarsi lauktų iš jos ko nors daugiau, o galbūt pats bandė prisiversti jai 
kažką pasakyti. Evai užgniaužė kvapą, ji susikaupusi laukė kokio 
nors ženklo, kuris išduotų, kad Tomas nori pabučiuoti ją atsisvei-
kindamas arba apkabinti ir patapšnoti per užpakalį. Anksčiau mėg-
davo laikyti ją savo glėbyje.

Neįprastas užsispyrimas neleido jai pakilti ir pulti jam į glėbį, 
kaip buvo įpratusi. Po to, kai vakar naktį vyras ją atstūmė, Eva sten-
gėsi išsaugoti savigarbos likučius. Nežengs pirmo žingsnio.

Todėl tylėjo ir nesijudino iš vietos. Pastebėjo, kad jo plaukai 
šlapi nuo prakaito. Tomas buvo iš gausiai prakaituojančių žmonių, 
kaip ir visa jo šeima, bet šįryt nelabai karšta, o jis ką tik išėjo laukan 
iš gerai vėdinamo namo. Eva susirūpino, kad jam prireiks dušo vos 
nusigavus į San Diegą. 

– Kai įsikursiu viešbutyje, tau paskambinsiu, – pratarė Tomas, 
jo balse Eva nugirdo liūdesio gaidelę. – Pranešiu savo kambario 
numerį.

Šiomis dienomis nuolat taip. Ne kaip anksčiau, kai ji rūpestingai 
įrašydavo viešbučio pavadinimą ir kambario numerį į pranešimų 
lentelę virtuvėje, šalia naudojimosi automobiliu tvarkaraščio, picų 
priešpiečiams sąrašo ir kitų svarbiausių telefono numerių. Eva 



Knygų k lubas

13

linktelėjo ir jau žiojosi norėdama atsisveikinti, palinkėti sėkmingos 
kelionės, gal net pasakyti, kad labai jį myli, bet Tomas jau buvo 
nusisukęs.

Eva pasilenkė prie savo darželio ir suleido į žemę mažučius 
ovalius nagučius, trupindama grumstus tarp pirštų. Akys patvino 
ašaromis, pro skausmo ūžesį ji išgirdo, kaip užsitrenkė automo-
bilio durelės, suriaumojo variklis ir padangos čiūžtelėjo per sausą 
asfaltą. Kai automobilis burgzdamas nutolo, ji pasijuto praradusi 
kažką svarbaus.

Garsiai šniurkščiodama Eva pamanė, kad reikėtų vieną kartą 
tai baigti. Kai Tomas grįš, jie nuoširdžiai pasišnekės, gal net nueis 
kur nors pavakarieniauti. Atžagaria ranka nusibraukusi ašaras ji 
rūpestingai ravėjo tankiai sudygusius ir nusiteikusius suvešėti do-
biliukus, greitai raudama juos vieną po kito.

Šeštą valandą vakaro Eva jau nebegalvojo apie Tomą. Per 
dieną turėjo ką veikti, neliko laiko apmąstymams. Tiesą sakant, 
pastaruoju metu Tomas taip dažnai būdavo išvykęs, kad ji iš-
moko gyventi be jo. Savo namuose pati buvo visų galų meistrė. 
Vaikai ja pasikliovė. Eva žinojo esanti ašis, apie kurią sukasi jų 
pasauliai.

Šiandien, pirmą vasaros dieną, Finėjus paskutiniame kėlinyje 
įmušė įvartį ir jo futbolo komanda laimėjo rungtynes, o Brontė 
grįžo pergalingai šypsodamasi – už pinigus, kuriuos buvo ga-
vusi per gimtadienį, prisipirko visą krūvą drabužių, nes „Nords-
trome“ – išpardavimas. Eva nusišluostė rankas rankšluosčiu prie 
kriauklės. Jautėsi itin patenkinta savimi, nes rado laiko apsipirkti 
ūkininkų turguje ir iškepti šviesų biskvitą, kurį patieks su švie-
žiomis uogomis, nors prieš tai teko juos abu nuvežti, kur reikia. 
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Dabar ruošėsi nustebinti vaikus, džiugiai pasveikindama sulauku-
sius pirmos vasaros dienos.

– Vaikai, pietūs! – šūktelėjo ji prie laiptų. 
Išgirdusi neaiškius pažadus tuoj ateiti, atsklidusius iš už miega-

mųjų durų, Eva nuskubėjo į darželį gėlių stalui papuošti. Jos buvo 
vos pradėjusios žydėti, dauguma tik skleidė pumpurus. Eva sto-
vėjo delnu parėmusi smakrą ir mąstė, kurias pasirinkti.

– Mama! Tau skambina! – tariant paskutinius garsus Finėjaus 
balsas užlūžo.

Eva nusišypsojo ir dirstelėjo į laikroduką.
– Ar siūlo ką nors pirkti?
Ji negalėjo pakęsti tų įkyrių skambučių per pietus. Įstrižai nu-

kirpo vieną rožę, paskui dar dvi.
– Mama! Ta moteris sako, kad labai svarbu.
Suirzusi Eva suspaudė lūpas. Tie prekybos agentai darosi per-

nelyg gudrūs.
– Na, gerai, kas skambina?
– Sako, kad iš San... San... iš kažkokios ligoninės.
Eva pajuto šalčio dvelksmą, tartum virš galvos būtų praslinkęs 

debesis. Atrodė, laikas staiga sustojo. Pasijuto it prašalaitė, žiūrinti 
pro didinamąjį stiklą – pasukusi galvą pamatė be galo aiškų savo 
pasaulį: puikų prerijų stiliaus raudonų plytų namą su įspūdingu 
prieangiu, prieš kurį puikavosi plačialapiai rododendrai, keturio-
likmetės dukters šešėlį languose, pro kuriuos ji ėjo leisdamasi į 
svetainę, spausdama prie ausies mobilųjį telefoną, ir išstypusį dvy-
likmetį sūnų – atsirėmęs į pravirų paradinių durų staktą jis jauna-
tviškai nekantriai laukė jos nurodymų. Tai tobulas pasaulis, ir Eva 
instinktyviai pajuto, kad toks jis yra pas kutinį kartą.

Ji baimingai atsiduso. Nebūk kvaila, – paliepė pati sau. Ži-
nojo, kad mėgsta viską pernelyg dramatizuoti. Tomas – medikų 
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konferencijoje San Diego ligoninėje. Paprašė perduoti žinutę. Kas 
jai darosi pastaruoju metu?

– Pasakyk, kad tuoj atsiliepsiu! – šūktelėjo Finėjui. Paėmusi 
rožes užbėgo laiptais stebėdamasi, kodėl taip virpa keliai. Nekreip-
dama dėmesio į apniukusį Finėjaus žvilgsnį ji nulėkė tiesiai prie 
telefono, kuris buvo virtuvėje ant spintelės. – Alio, – išspaudė pro 
staiga išdžiūvusias lūpas. – Ponia Porter klauso.

– Labą dieną, ponia Porter, – ramiu balsu pasisveikino nepažįs-
tama moteris. – Esu gydytoja Rafaelson iš San Diego sveikatos centro.

– Malonu, kuo galėčiau būti naudinga?
– Ar jūs esate gydytojo Tomo Porterio žmona? Iš Rivertono Ili-

nojaus valstijoje?
– Taip...
Kurį laiką tvyrojo tyla. Moters delsimas akmeniu užgulė Evos 

širdį. Ji sulaikė kvėpavimą.
– Ponia Porter, labai apgailestauju, bet turiu pranešti, kad jūsų 

vyrą šią popietę ištiko širdies priepuolis.
Eva suspaudė telefono ragelį.
– Ką? Kaip? Kur?
– Tuo metu jis buvo ligoninėje, bet priepuolio būta pernelyg 

sunkaus. Man labai gaila, ponia Porter. Padarėme viską, ką galė-
jome.

Visa tai Evai atrodė nerealu. Tomas juk medikų konferencijoje 
San Diego ligoninėje. Jo nebus dvi dienas, o paskui sugrįš namo. 
Jiems reikia pasikalbėti, daug ką išsiaiškinti. Ką šneka toji moteris?

– Bet tai neįmanoma.
– Labai apgailestauju, ponia Porter. Pusę trijų po pietų vakarų 

laiku jūsų vyras mirė.
Moters žodžiai bandė prasimušti iki Evos, tačiau ji priešinosi.
– Man labai gaila. – Tuk. – Labai gaila. – Tuk.
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Eva suprato: jeigu pripažintų, ką jie reiškia, išgirstų varpus 
gaudžiant: Jis miręs, miręs, miręs. Stovėjo it suakmenėjusi, telefono 
ragelis kartu su rožėmis išslydo iš rankų. Žvilgtelėjusi žemyn pa-
matė delnu riedančius kraujo lašelius, bet nieko nejuto. Atrodė, kad 
viskas vyksta lyg sulėtintame kino filme. Ausyse ošė negailestinga 
bangų mūša. Trūkčiojamai kvėpuodama ji iš lėto apsidairė plačiai 
atvertomis akimis – buvo sukrėsta. Prieš save pamatė išsigandu-
sius Finėjaus ir Brontės veidus. Vaikai instinktyviai glaudėsi arčiau 
jos. Eva ištiesė ranką, norėdama juos atstumti – kad neliestų. Širdis 
garsiai daužėsi, lūpos bandė kažką išlementi. Ji papurtė galvą. Tie 
prakeikti skausmingi žodžiai skverbėsi į sąmonę, jų prasmė pra-
laužė apsauginę sieną ir į šipulius sudaužė sielą.

Tomas mirė.
Šie žiaurūs žodžiai, kurstomi skausmo, degė kaip žaizdras krū-

tinėje, sunaikindami neigimą, sukurdami tokį spaudimą viduje, 
kad ji nebepajėgė valdytis. Supratusi, kad tuoj pratrūks, delnais 
užsidengė burną, bet skausmas išsiveržė iš krūtinės tarsi pavasario 
upokšnis.

Tada Eva apglėbė rankomis vaikus, prispaudė prie savęs ir pa-
juto, kaip tvirtai jie glaudžiasi prie jos: Brontė nuleido galvą jai ant 
peties, o Finėjus įsikniaubė į krūtinę.
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2
Atėjo laikas man palikti šį pasaulį.
Kova buvo puiki.
Nuėjau savo gyvenimo kelią
Išsaugodamas tikėjimą.

II Timotiejus, 4:6–8 
Posmas, kurį Eva parinko Tomo laidotuvių atminimo kortelei.

Šventojo Luko katalikų bažnyčia, kaip ir Rivertono kaimas, 
buvo maža, bet reikšminga. Gotiška architektūra – tamsi mediena 
ir sijos, liepsningas vitražų ir grotelių grožis – įspūdingai atskleidė 
ir meistrų talentą, ir turtingų globėjų pamaldumą. Kiekvieną se-
kmadienį Šv. Luko bažnyčioje suklupdavo ant kelių nuolatiniai jos 
lankytojai, vietiniai katalikai. Į Tomo Porterio laidotuvių apeigas 
susirinko netgi pagal Rivertono standartus įspūdinga minia. Dailiai 
apsitaisę, įdegę saulėje žmonės užtvindė siauras šonines navas, kiti 
pasiliko už arkinių medinių durų.

Dorisė Bridžes užėmė savo vietą bažnyčios priekyje. Rankomis 
tvirtai įsikibo į klauptą priešais ir oriai iškėlusi smakrą apžvelgė 
žmonių minią tarsi generolas savo kariuomenę. Tai buvo stambių 
kaulų, plačių klubų moteris, jos pilna krūtinė bangavo iš gilaus pa-
sitenkinimo. Kaip gerai, kad paskutinę minutę ji įsikišo ir perėmė 
atsakomybę už laidotuvių organizavimą, – pamanė. Baisu net 
pagalvoti, kas galėjo nutikti be jos. Tikra parodija. Vargšė Eva be-
viltiškai prislėgta. Paprastai jos draugė būdavo susikaupusi ir kū-
rybinga, bet Tomo mirtis taip sukrėtė, kad ji neatsipeikėjo iš šoko 
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būsenos. O Evos giminaičiai... Jokios naudos. Jie tokie senamadiški! 
Tikrai nesugebėtų susidoroti su didelių laidotuvių organizavimu. 
Dorisė mintyse paplekšnojo sau per petį, kad pasielgė taip, kaip 
derėtų kiekvienai tikrai draugei.

O ji puikiausiai su viskuo susidorojo. Dorisė nužvelgė altorių 
tarsi savo nuosavybę. Altorius buvo apdengtas sniego baltumo už-
dangalu ir papuoštas tuzinais aukštų baltų lelijų. Netoli altoriaus, 
šalia pertvaros komunijai, stovėjo stalas, ant kurio ji pastatė naują 
didelę Tomo nuotrauką ir įspūdingą puokštę iš įvairių baltų gėlių. 
Eva dievina gėles. Dorisė pati išrinko neįprastus žiedus supras-
dama, kad Eva pastebės jos prisilietimą. Negalėjo pasitikėti gėli-
ninke, kuri būtų prikaišiojusi į puokštę gvazdikų.

Dorisė sėdėjo vos per vieną klauptą nuo gedinčios šeimos – 
gana toli, kad jiems netrukdytų, bet vis dėlto pakankamai arti ir 
visi turėtų suprasti ją esant artimą šeimos draugę. Pasuko galvą 
ir lyg netyčia nužvelgė minią, ieškodama pažįstamų veidų. Ži-
noma, daugelį šių žmonių ji pažinojo, juos siejo socialiniai ryšiai, 
mokykla arba verslas. Žvilgsnį patraukė nenumaldomai raudanti 
aukšta raudonplaukė šoniniame priebažnytyje. Dorisė jos nepa-
žinojo. Antra vertus, argi įžiūrėsi veidą po tokia didžiule juoda 
skrybėle nuleistais kraštais? Ak, dėl Dievo meilės, – pasipiktinusi 
galvojo Dorisė, – kas per spektaklis. Pamanytum, kad ji liko našle. 
Kai kurios moterys tiesiog nesugeba tvardytis. Dorisė nusprendė, 
kad jos, kaip reikšmingos bendruomenės narės, pareiga – parodyti 
deramą toną. Pažvelgusi tai moteriai į akis ji atsargiai, supratingai 
nusišypsojo, duodama ženklą, kad šiai derėtų susitvardyti. Tačiau 
moteris nekreipė dėmesio ir toliau kūkčiojo. Dorisė pasisuko ir 
vėl pažvelgė į Tomo našlę, kuri, priešingai, stovėjo rami ir tyli. Po 
juoda nėriniuota mantija ji atrodė sunykusi it šešėlis. Dorisės širdį 
užtvindė meilė draugei. Štai moteris, turinti teisę raudoti. Eva liko 
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visiškai viena. Tomas buvo jos gyvenimo ramstis, toks gyvybingas 
ir veržlus. Visi jį gerai pažinojo, mėgo ir gerbė. O Eva – priešingai, 
buvo užsisklendusi savyje. Ji – labai šiltas ir draugiškas žmogus, 
tik santūri. Evos pasaulis sukosi apie Tomą ir vaikus. Ir nors pati 
siūlydavosi padėti, nebuvo linkusi bendrauti. Dorisė prisiminė, 
kaip kartą, joms gurkšnojant kavą, Eva prisipažino, kad svarbiau-
sios moterys jos gyvenime buvo „Knygų klubo“ narės. Draugingoji 
Dorisė ją suprato ir pritarė.

O kurgi kitos klubo moterys? – nusistebėjo ji ir atkraginusi galvą 
peržvelgė minią. 

Už perėjimo pastebėjo Gabrielę, sėdinčią su savo vyru Fer-
nandu ir keturiais vaikais. Jie buvo užėmę beveik visą klauptą. 
Šios šeimos obuoliai tikrai nenukritę toli nuo obels, – pamanė Do-
risė, žvelgdama į jų palenktas juodaplaukes galvas. Graži šeima, 
jie atsidavę vienas kitam. Gabę mėgo visi kas pažinojo – ne tik dėl 
plačios akinamos šypsenos ir žvitrių tamsių akių, kurios pralinks-
mindavo kiekvieną į ją pažvelgusį, bet labiau dėl to, kad kilnus, 
rūpestingas jos elgesys atskleisdavo vidinį gerumą. Kaip jai ir bū-
dinga, keletą pastarųjų dienų Gabė nerimavo dėl apsiblaususios 
Evos, jos vargšelių, našlaičiais likusių vaikų ir pritempė jų namus 
naminio maisto. Nenuostabu, kad šiandien Gabė atrodo tokia su-
vargusi.

Už Gabrielės, kaip paprastai viena, sėdėjo Midžė Kirš. Tai ne-
buvo išoriškai patraukli moteris, bet kiekvienas net iš tolo paste-
bėdavo liaunų, tiesių pečių tvirtumą, ramų tamsių akių žvilgsnį ir 
tai, kaip labai nederėjo jos ilgi, gražiai krentantys juodi marškiniai 
ir šaltos mėlynos spalvos šalikas. Žinoma, turi būti aukšta, kad ga-
lėtum dėvėti tokius senamadiškus drabužius, – pamanė Dorisė ir 
pati sau prunkštelėjo. Bet ir ji turėjo pripažinti, kad Midžė turi sa-
vitą stilių, kuriuo išsiskiria iš minios.
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Anė Bleik praėjo šonine nava ir stabtelėjo tiesiai prieš savo 
klauptą. Dorisę užliejo pavydas. Pamačiusi liekną Anės figūrą, 
įvilktą į nepriekaištingo kirpimo melsvai pilką kostiumėlį, kokį 
ir priderėjo dėvėti sėkmės lydimai advokatei, Dorisė įtraukė 
pilvą. Viskas bylote bylojo apie nepriekaištingą Anės eleganciją. 
Garsios firmos, pilki, su madingais kulniukais bateliai spindėjo, 
mažutis juodas odinis rankinukas atrodė kaip tikras tvarkos sim-
bolis, nė viena jos nepriekaištingai aukso spalva dažytų plaukų 
sruogelė nedrįso išslysti iš kuodo, susukto ant sprando. Dorisė 
suvokė niekuomet taip neatrodysianti, kad ir kiek pinigų iš-
leistų. Širdies gelmėse ji tikėjo: yra kažkokia nuostabi paslaptis, 
kurios tos liesos, patrauklios, sėkmės lydimos būtybės neatsklei-
džia vien tam, kad varytų iš proto tokias apkūnias ir kresnas 
moteris kaip ji.

Skvarbiomis lyg katės akimis Anė peržvelgė aplinkinius. Do-
risė žinojo, kad pro jas neprasprūs jokia smulkmena. Kai jųdviejų 
žvilgsniai susitiko, Anė nutaisė mandagų atpažinimo šypsnį, tada 
ryžtingai apsisprendusi nukreipė žvilgsnį į Midžę. Dorisė delnu 
persibraukė per savo jūros mėlynumo sijoną, kuris buvo įsitempęs 
ties užsegimu. Jau kelių metų senumo, ne toks stilingas kaip Anės, 
tačiau tai dalis puikaus kostiumėlio, siūto ilgam dėvėjimui. Argi jos 
motina nevilkėdavo dešimtmečio senumo Chanel kostiumėlių? Ko-
kybė visais laikais išlieka madinga, – sakydavo ji. Bet juosmenį taip 
veržė, kad stengdamasi kuo labiau įtraukti pilvą Dorisė pasižadėjo 
nuo rytojaus pradėti laikytis baltymų dietos, apie kurią neseniai 
skaitė. Taip pat imtis mankštos. Dievas težino, kiek dienų dar liko 
gyventi, – pamanė ji, vėl pažvelgusi į spindintį medžio ir žalvario 
karstą, pastatytą priešais altorių.

Kas galėjo pamanyti, kad Tomas Porteris taip netikėtai numirs? 
Dorisė buvo įsitikinusi, jog jis kunkuliuoja gyvybe. Buvo toks žavus 
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su savo netikėtai atsirandančia šypsena ir švytinčiomis tamsiomis 
akim. Dorisė ne kartą pavydėjo Evai laimės ir meilės, kuria buvo 
persmelktas jų santuokinis gyvenimas. Toks nepanašus į josios. 
Dorisė pirštų galiukais palietė lūpas. Kai miršta toks gyvybingas 
žmogus, tai sukrečia, bet kai dar ir toks jaunas kaip Tomas Por-
teris, kiekvienas išgyvena tarsi asmenišką netektį. Na, žinoma, visi 
nuoširdžiai gailisi ir užjaučia jo žmoną ir vaikus, likusius be vyro ir 
tėvo. Vis dėlto tokia ankstyva mirtis labiausiai sujaudino panašaus 
amžiaus žmones, kurie pajunta virš savęs praslenkantį mirties še-
šėlį, primenantį, kad mirtis pasiglemžia ne tik senukus – kiekviena 
diena gali būti paskutinė.

Dilgtelėjo nerimas dėl jos pačios vyro, Dorisė pasuko galvą 
ir šimtąjį kartą nužvelgė duris, ar jo nematyti. Jos širdis viltingai 
suplakė, kai pamatė į bažnyčią įžengiant Džoną, Anės vyrą. 
Nesunku pastebėti jo pailgo, švedams būdingų bruožų veidą 
ir niekad neblunkantį įdegį, kuris sudarė ryškų kontrastą švie-
siems, saulės išblukintiems plaukams. Ūgiu jis irgi išsiskyrė iš 
prie durų susigrūdusių žmonių. Skvarbios žydros akys nužvelgė 
minią. Dorisė suprato, kad jis pastebėjo Anę, nes Džono veide pra-
žydo šypsena. Sportiškais lengvais judesiais jis pasuko bažnyčios 
priekin susitikti su savo žmona, nepastebėdamas, kaip eidamas 
pro šalį traukia jaunų ir senų moterų žvilgsnius. Dorisės širdis 
virptelėjo įsivaizdavus, koks turėtų būti jausmas, kai tave dievina 
šitoks vyras.

Tada vėl susirūpinusi pažvelgė į duris, tikėdamasi, kad paskui 
Džoną atseks ir Ardžis. Džonas dirbo jos vyrui, tad atrodė savaime 
suprantama, kad iš susirinkimo juodu turėjo atvykti kartu. Dar po 
kelių minučių ji dirstelėjo į laikroduką ir nerimas sustiprėjo. An-
džis neatleistinai vėluoja! Užtenka vien pagalvoti, kad jam pakako 
įžūlumo užsiminti, jog jam gali apskritai nepavykti atvažiuoti į 
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Porterio laidotuves. Dorisė prisiminė, kaip praeitą vakarą ji ryž-
tingai tam pasipriešino. Tik pamanykite, neateiti į savo kaimyno – 
netgi draugo, brangaus draugo – laidotuves vien dėl kažkokio 
verslo susitikimo! Tai būtų neįtikėtinai nepadoru, tiesiog neįsi-
vaizduojama. Visi pastebėtų. Ji neįstengė susivaldyti ir purkštelėjo. 
Kaip jis gali šitaip su ja pasielgti! Pastaruoju metu tokie dalykai 
kartojasi pernelyg dažnai ir darosi vis sunkiau pateisinti. O tie 
viršvalandžiai... Nepakenčiama! Dorisei tikrai derėtų pasišnekėti 
su juo, kad per ilgai užsisėdi darbe. Juk jis - nebe jaunuolis. Ardžiui 
jau penkiasdešimt penkeri, jis per daug geria ir tiesiog neriasi iš 
kailio, kad kuo daugiau nuveiktų savo statybų bendrovėje. Taip 
netruks sulaukti ir širdies priepuolio. Jeigu nepasisaugos, tai ir ji 
liks gedinčia našle. Visiškai viena, kaip Eva.

Dorisė sudrebėjo nuo tos minties ir atsargiai dirstelėjo į karstą, 
paskui per jo viršų – į Evą. Vargšelė, vargšelė Eva. Juodas kostiu-
mėlis slėpė jos smulkų sudėjimą, o ilga nėriniuota mantija pabrėžė 
atšiaurų veido blyškumą. Pasruvusios ašaromis mėlynos Evos akys 
iš po skraistės žvelgė į karstą beviltiškai netikėdamos tuo, kas nu-
tiko. Ji atrodė tokia trapi, permatoma it cikados išnara, palikta ant 
medžio kamieno. Net menkiausias vėjo gūsis galėtų nublokšti. Evą 
iš abiejų pusių prilaikė vaikai.

Apimta netikėtai užklupusių jausmų Dorisė ištiesė rankas ir su-
spaudė šalia stovinčių savo dukters Saros ir sūnaus Bobio delnus. 
Paaugliai sutrikę pakėlė galvas ir pažvelgė į ją, iš pradžių klau-
siamai, paskui – susidrovėję. Jų veiduose Dorisė matė savo pačios 
bruožų, taip pat ir Ardžio – tai buvo tarsi gyvas, kvėpuojantis jų 
sąjungos įrodymas. Dorisė tvirtai suspaudė jų rankas. Šeima yra 
viskas, – pamanė. Vargšė Eva, praradusi Tomą. Vien mintis apie tai, 
kad ji irgi gali prarasti Ardžį ir likti vienui viena, pripildė Dorisės 
širdį baimės.
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Anė negalėjo sulaukti, kol liks viena. Nekantriai trypčiodama 
ji stovėjo bažnyčios laiptų apačioje ir laukė, kol Džonas privairuos 
automobilį. Nedaugelis paskutinių dar likusių žmonių sustoję 
būreliais šnekučiavosi atvirame priebažnytyje, visi kiti jau buvo 
išvykę: kas į gedulingus pietus pas Evą, kas – namo. Anę buvo ap-
ėmęs jai neįprastas liūdesys, toks keistas jausmas, tarsi ji plūdu-
riuotų audringoje jūroje. Tomo mirtis buvo tikras sukrėtimas. Vos 
prieš kelias savaites jis juokėsi, kai buvo išprašytas iš svetainės, 
kad netrukdytų „Knygų klubo“ susitikimui. Tą vakarą Anė grįžo 
iš biuro vėlai, paskambino Gabrielė ir pranešė naujieną. Anė buvo 
tokia sukrėsta, kad padaugino vyno ir visą naktį laikėsi įsitvėrusi 
Džono. Ji buvo egzistencialistė ir netikėjo pomirtiniu gyvenimu, 
tai kodėl gi ši mirtis ją taip labai sukrėtė? Nežinojo. Jie net nebuvo 
artimi. Eva buvo jos draugė, o ne Tomas, nors jis Anei visai pa-
tiko. „Knygų klubo“ moterys su sutuoktiniais elgėsi mandagiai, 
porą kartų per metus netgi rengdavo bendrus vakarėlius. Jie buvo 
šaunūs vyrukai, tačiau, atvirai šnekant, moterys jų beveik nepa-
žinojo. Vyrai nepastebimai būdavo šalia tarsi butaforija. Vis dėlto 
Tomo mirtis ją sukrėtė – sukrėtė juos visus.

Patiko? Pirkite knygą KNYGŲ KLUBAS
 ir perskaitykite šią istoriją iki pabaigos. 

Bene geriausia kaina ČIA

https://www.svajoniuknygos.lt/mary-alice-monroe-knygu-klubas-2


Mary Alice Monroe
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