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Prologas
Prieš 11 metų

Ant vyro marškinių apykaklės matyti lūpdažio dėmė. 
Nors ji ir pastebi, nieko nesako. Tik stovi ir tarsi adatą siu-
vimo mašinoje aukštyn žemyn kilnoja kūdikį. Moteris klau-
sosi jo apgailėtino melo, jo nenuoširdaus „atsiprašau, kad 
grįžau vėlai“, kiekvieną vakarą kartojamų pasiteisinimų. 
Tokių jis turi visą arsenalą, traukia juos pakaitomis: spūstis 
greitkelyje, bendradarbiui iškilusios problemos su automo-
biliu, ilgiau, nei planuota, užtrukęs pokalbis telefonu su įtū-
žusiu klientu, kurio namas sudegė ir draudimas nesutinka 
išmokėti pinigų, nes netinkamai užpildyti patirtos žalos 
dokumentai. Kuo detalesnis vyro pasakojimas, tuo labiau ji 
įsitikinusi jo išdavyste. Vis dėlto moteris nieko nesako – jei 
pradės kamantinėti, sutuoktinis supyks. Vyras kaltinimus 
atsuka jai pačiai: „Vadini mane melagiu?!“ Dėl to ji nuspren-
džia daugiau nesiginčyti. Ir iš tiesų – juk pykti dėl lūpdažio 
dėmės būtų gana veidmainiška. 

– Viskas gerai, – sako ji, nukreipdama žvilgsnį nuo iš-
teptos vietos.

Jie kartu pavalgo vakarienę, žiūri televizorių.
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Vėliau tą vakarą moteris paskutinį kartą pamaitina ma-
žylę, kad ši nepabustų alkana, kol mamos nebus namie. 

Vyrui pasako, kad eina pabėgioti.
– Dabar? – nustemba jis. 
Kai apsirengusi bėgimo rūbais ir apsiavusi sportinius 

batelius ji išeina iš miegamojo, yra jau šiek tiek po dešimtos.
– O kodėl ne? – atkerta moteris.
Vyras į ją įsispitrija, jo išraiška neperprantama. 
– Tie, kurie taip kvailai elgiasi, dažnai ilgai negyvena.
Moteris nevisiškai tikra, ką jis turi galvoje: bėgiojimą 

vėlai vakare ar sutuoktinio apgaudinėjimą. Ji tikina save, 
kad teisingas pirmas variantas.

Ji nuryja seiles, laukė šito visą dieną, yra visiškai apsi-
sprendusi.

– O kada daugiau galėčiau bėgioti? 
Visą dieną ji praleidžia namie su kūdikiu, visai neturi 

laiko sau.
Jis gūžteli.
– Daryk, kaip išmanai. 
Jis atsistoja nuo sofos, pasirąžo ir eina miegoti.
Ji išeina pro laukujes duris ir palieka jas neužrakintas, 

kad nereikėtų neštis raktų. Moteris bėga tik per pirmą kvar-
talą, jei kartais ją akimis sektų pro langą sugalvojęs pasižiū-
rėti vyras.

Prie kampo ji sustoja ir išsiunčia žinutę: „Aš jau pakeliui.“
Atsakymas: „Tuoj pasimatysim.“
Moteris ištrina žinutes. Ar ji tokia pat įtartina kaip ir jos 

sutuoktinis? Ar jos elgesys toks pat akivaizdus, kaip jam 
ant marškinių paliktos lūpdažio dėmės? Ji taip nemano. Jos 
vyras karštakošis – jei įtartų, kad, išėjusi iš namų, akligatviu 
užsibaigiančioje Ketvirtojoje aveniu, trisdešimt metrų nuo 
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paskutinio ten esančio namo pastatytame automobilyje, ji 
susitinka su kitu vyriškiu, būtų jau seniai ją sumušęs kone 
iki mirties. 

Moteris eina gatve. Naktis tyli. Tai jos laukiamiausias 
paros laikas, ji nekantrauja, kol beveik nepažįstamas vy-
riškis ją pamalonins, privers pamiršti rūpesčius.

Šis vyras nėra pirmas, su kuriuo apgaudinėja sutuoktinį, 
nebus ir paskutinis.

Pagimdžiusi mergytę ji bandė sustoti, būti ištikima, bet 
tai nepasirodė verta pastangų.

Šis vaikinas sakosi esąs vardu Semas. Moteris nežino, ar 
juo tikėti. Ji nereguliariai su juo susitikinėja jau kelis mėne-
sius, kai bent vienas iš jų užsinori. Sunku patikėti, bet jie 
susipažino jai besilaukiant. Kai kuriems vyrams tai patinka. 
Būdama su juo, nepaisant priaugto svorio, ji jautėsi seksuali, 
negalėtų pasakyti, kad taip ją matė jos sutuoktinis. 

Kaip ir ji, Semas yra susituokęs. Ir jis nėra vienintelis jos 
meilužis.

Jiems kartu leidžiant laiką, Semas nusiima vestuvinį 
žiedą ir palieka jį ant automobilio prietaisų skydelio, tarsi 
taip sušvelnintų savo neištikimybę. Ji taip nesielgia. Moteris 
dėl nieko nesigaili, ji pamažu įtikėjo, kad dėl visko kaltas jos 
vyras. Toks kito kaltinimas jų santuokoje yra visai sąžiningas. 

Danguje pilna žvaigždžių. Kurį laiką moteris žvelgia į jas 
ir suranda Venerą. Naktis šalta, jos oda pašiurpsta. Ji mąsto 
apie vyriškio mašiną ir kaip joje bus šilta.

Bežiūrėdama į žvaigždes, moteris išgirsta kažką už nu-
garos. Ji apsisuka, akimis naršo tamsą, bet nieko neranda. 
Tikriausiai koks laukinis gyvūnas knisasi po šiukšles, bet 
iš tiesų ji nežino. Moteris nusisuka ir pagreitina žingsnį. Ją 
nėra labai lengva išgąsdinti, bet galvoje pradeda suktis „o 
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kas, jeigu“ klausimai. Kas, jeigu jos vyras ją įtaria, kas, jeigu 
ją seka, kas, jeigu viską žino?

Moteris tikina save, kad nežino, negali žinoti. Ji puikiai 
meluoja, išmoko viską slėpti.

O kas, jeigu viską išsiaiškino šio vyriškio žmona?
Nežinia, ką išeidamas iš namų žmonai sako Semas. Jie 

apie tokius dalykus nesikalba. Jie apskritai daug nesikalba, 
neskaitant kelių žodžių prieš pradedant rimtesnius reikalus.

– Gražiai atrodai.
– Šito laukiau visą dieną.
Jie nėra įsimylėję, greitu metu nė vienas neplanuoja 

skirtis. Viskas visai ne taip. Jai tai proga pabėgti nuo rea-
lybės, atsipalaiduoti, atkeršyti.

Vėl pasigirsta tas garsas. Šį kartą jau iš tiesų išsigandusi 
ji apsisuka ir vėl nieko nemato. Moterį krečia drebulys, ji 
negali nusikratyti jausmo, kad kažkas ją stebi. 

Ji pradeda bėgti ristele, bet netrukus primina atsilaisvi-
nusį batraištį. Moteris blaškosi, nerimsta, nori greičiau at-
sidurti automobilyje su juo, o ne gatvėje viena. Čia tamsu, 
žymiai tamsiau, nei ji norėtų.

Moteris akies kampučiu pastebi judesį. Ar kas nors ten 
yra? Ar ten žmogus? Ji klausia:

– Kas ten? 
Naktis tyli. Niekas neatsako.
Ji bando nukreipti mintis į vyriškį, į šiltas, švelnias jo 

rankas jai ant kūno.
Moteris pasilenkia užsirišti bato. Pasigirsta dar vienas 

garsas už nugaros. Šį kartą pažvelgusi ji išvysta itin greitai 
artėjančio automobilio šviesas. Laiko pasislėpti nėra. 



PIRMA DALIS
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Dilaila
Dabar

Girdžiu žingsnius. Jie dunksi į lubas. Mano akys seka 
paskui garsą, tačiau nieko nematau, čia juk tik žingsniai. Ta-
čiau vien garso pakanka, kad širdis pradėtų plakti pašėlusiu 
greičiu, drebėtų kojos, kakle imtų pulsuoti.

Ateina moteris. Žinau, nes ji vaikšto basomis, o vyras vi-
sada avi batus. Be to, jos žingsniai lengvesni. Jie nedunksi 
grindimis taip stipriai kaip jo. Vyro žingsnių garsas aiškus 
ir žemas – tarsi naktį pasigirdęs griaustinis.

Vyras taip pat viršuje. Žinau, nes girdžiu tą bjaurų mote-
riškės balsą, sakantį jam, kad laikas nunešti maisto. Iš balso 
atrodo, kad ji susierzinusi dėl kažko, ką padarėme, nors, 
kiek žinau, niekuo nenusikaltom.

Laiptų viršuje atrakinamos ir staigiai atveriamos durys. 
Nuo atsiradusio šviesos spindulio skauda akis. 

Prisimerkiu ir matau ją apsirengusią tuo nusmurgusiu 
chalatu, apsiavusią bjauriomis šlepetėmis, jos plonos kojos 
nubrozdintos, keliai atsikišę. Moters plaukai susivėlę, veidas 
surauktas. Ji nepatenkinta, kad turi maitinti mane su Gasu.
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Moteriškė susilenkia per liemenį ir kažką numeta ant 
žemės, pasigirsta tarkštelėjimas. Jei ir mato šešėliuose besi-
slepiančią mane, į tą pusę nežiūri.

Patalpa, kurioje mus laiko, yra dėžės formos – keturios 
sienos ir laiptai tiksliai jų centre. Žinau, nes ieškodama iš-
ėjimo apčiupinėjau kiekvieną šių šiurkščių, suskilinėjusių 
sienų centimetrą. Suskaičiavau, kiek žingsnelių reikia nueiti 
iš kampo į kampą. Dažniausiai jų yra maždaug penkiolika, 
nors priklauso nuo žingsnių pločio ir ar mano kojos paaugo. 
Panašu, kad paaugo, nes batai, kuriuos avėjau, kai čia pa-
tekau, man nebetinka. Jau seniai tapo per maži. Dabar į juos 
vos įkiščiau didįjį kojos pirštą. Čia nebenešioju batų, juos 
nusimečiau, kai pradėjo spausti. Turiu vienintelius drabu-
žius. Nežinau, iš kur atsirado, bet jie ne tie patys, su kuriais 
atvykau. Tuos išaugau jau seniai ir tada moteriškė nupirko 
man naujus. Ji buvo nepatenkinta, kaip būna ir tada, kai 
reikia mums su Gasu atnešti valgyti. 

Šiuos drabužius dėviu kiekvieną dieną. Kadangi čia 
tamsu, tiksliai nežinau, kaip jie atrodo. Aišku, kad kelnės 
plačios, o marškinių rankovės per trumpos, kai šalta, visada 
bandau nutempti jas žemyn. Kai moteriškės nosį pasiekia 
mano dvokas, ji mano drabužius paima skalbti ir pri-
verčia mane nuogą stovėti priešais Gasą. Moteris negaili ir 
keiksmų, dažniausiai vadina mane „nedėkinga maža kale“, 
nes ji nepatenkinta, kad dėl manęs reikia plušti.

Čia, kur esame, aklinai tamsu. Tamsa, prie kurios akys 
niekada nepripranta, nes tiesiog per daug tamsu. Retkar-
čiais ranka vis pamosuoju sau prieš akis ir bandau pastebėti 
judėjimą, bet nieko nematyti. Galima būtų pagalvoti, kad 
mano rankos nebėra, kad ji kažkaip atsiskyrė nuo kūno. 



12

Mary Kubica

Tačiau juk skaudėtų ir turėtų kraujuoti. Aišku, šioje juodu-
moje kraujo nematyčiau, bet pajausčiau šlapumą, skausmą 
nuo kūno plyštant rankai.

Kartais su Gasu žaidžiame. Tamsoje einame nuo sienos 
iki sienos, žiūrėdami, ar išsigąsime ir sustosime prieš plo-
damiesi į ją veidu. Pagal taisykles rankas turime laikyti pri-
spaudę prie šonų. Jas ištiesti į priekį yra sukčiavimas.

Nuo laiptų viršaus dygiu tarsi rožės spygliai balsu mo-
teriškė šūkteli:

– Čia ne restoranas ir aš ne padavėja, jei nori valgyt, at-
eisi pasiimt pati.

Durys užtrenkiamos, pasukama spyna ir žingsniai 
dunksi tolyn.

Moteriškė nesivargintų mūsų su Gasu maitinti, bet vyras 
ją verčia, nenori „susitepti rankų krauju“. Esu girdėjusi jį 
taip sakant. Ilgą laiką bandžiau badauti, bet nuo to sukosi 
galva, jaučiausi silpna, skausmas pilve pasidarė toks stiprus, 
kad turėjau pavalgyti. Pamaniau, kad turėtų būti koks kitas 
geresnis būdas numirti. Mirti iš bado buvo per skausminga.

Tačiau visa tai buvo prieš atsirandant Gasui. Jam atvykus 
mirti nebenorėjau, tada Gasas liktų vienas. Nenorėjau jo čia 
palikti.

Dabar atsistumiu nuo grindų, jos kietos ir šaltos. Tokios 
kietos, kad jei ilgą laiką sėdžiu vienoje vietoje, pradedu ne-
bejausti užpakalio. Jis visas pasidaro nejautrus, o po to tarsi 
pradeda daigstyti adatėlėmis. Mano kojos silpnos, tai keista, 
nes juk tik sėdžiu, daugiau nieko nedarau. Joms nėra dėl ko 
pavargti ir būtent tai, manau, yra priežastis. Jos pamiršo, 
kaip reikia vaikščioti ir bėgioti.
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Žingsnis po žingsnio slenku laiptais aukštyn. Čia, kur 
laiko mus su Gasu, nėra jokios šviesos. Mes po žeme. 
Kambaryje nėra langų, po durimis nematyti jokio šviesos 
ruoželio. Viršuje gyvenantys vyras ir moteris visą šviesą 
pasilaiko sau, su manimi ir Gasu nesidalina.

Apčiuopomis lipu viršun. Žinau, ką darau, taip ropš-
čiuosi ne pirmą kartą, man nereikia matyti, skaičiuoju 
laiptelius. Jų dvylika, pagaminti iš tokios šiurkščios me-
dienos, kad kartais vien atsargiai kopdama įsivarau rakščių. 
Nematau jų, bet jaučiu, kaip duria, todėl žinau, kad yra. 
Kadaise mama ištraukdavo rakštis man iš delnų ir pėdų 
pincetu. Dabar pagalvojus apie jas, amžinai užsilikusias 
mano odoje, svarstau, ar po kurio laiko iškrinta pačios, ar 
pasilieka ir aš pamažu virstu dygliakiaule. 

Laiptų viršuje mums su Gasu pasidalinti paliktas šuns 
dubenėlis. Jo taip pat nematau, rankomis užčiuopiu lygų, 
apvalų kraštą. Kadaise šiame name gyveno ir šuo, bet dabar 
jo nebėra. Anksčiau girdėdavau, kaip jis loja, kaip virš 
manęs braižosi jo nagai, svajodavau, kad šuo atidarys duris 
ir mane išlaisvins. Na, arba tiesiog suės, iš garso atrodė, kad 
jis didelis ir piktas.

Moteriškei nepatikdavo, kai šuo lodavo. Ji surikdavo 
vyrui: „Arba tu jį užčiaupk, arba aš“, ir tada vieną dieną 
lojimas bei nagų brazdėjimas tiesiog liovėsi, šuns nebeliko. 
Niekada nebuvau mačiusi to šuns, bet dėl garsaus lojimo 
įsivaizdavau, kad jis atrodė kaip Klifordas iš knygelės vai-
kams – didelis ir rusvas.

Šuns dubenėlyje yra kažkas panašaus į avižų košę. Nu-
sinešu jį laiptais žemyn. Atsisėdu ant šaltų kietų grindų 
ir atsiremiu į betoninę sieną. Pasiūlau Gasui, bet jis 
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atsisako – nealkanas. Bandau valgyti, bet pliurzė siaubinga. 
Jaučiu, lyg tuoj viską atpilsiu. Vis tiek toliau valgau, bet su 
kiekvienu kąsniu ryti tampa vis sunkiau. Reikia prisiversti. 
Taip darau tik tam, kad vėliau neskaudėtų pilvo, negali 
žinoti, kada moteriškė vėl sugalvos duoti mums maisto. 
Mano burnoje nemaloniai, kaip dažnai būna prieš apsive-
miant, kaupiasi seilės. Žiaukčioju nuo pliurzės, šiek tiek at-
pilu ir vėl nuryju. Bandau įkalbinti pavalgyti ir Gasą, bet jis 
neklauso. Negaliu jo kaltinti. Kartais badauti yra geriau nei 
valgyti tos moteriškės pagamintą maistą.

Mums su Gasu čia įrengtas nedidelis tualetas. Čia, tam-
soje, atliekame savo reikalus ir meldžiamės, kad betupint 
moteris neatidarytų durų. Mes su Gasu susitarėme: kai jį 
prispiria reikalas, aš einu į kitą kambario kampą ir, kad 
nieko negirdėčiau, niūniuoju. Kai prispiria mane, jis daro 
tą patį. Čia nėra tualetinio popieriaus, nėra, kur nusiplauti 
rankų ar bet kurios kitos kūno dalies. Mes labai purvini, bet 
tai nebesvarbu, na, tik kad dėl to moteriškė kartais supyksta.

Čia negauname nusimaudyti, bet retkarčiais atneša kibirą 
šalto muilino vandens, tada turime nusirengti ir rankomis 
nusišveisti, paskui stovėti šaltyje ir laukti, kol nudžiūsime. 

Čia, kur mus laiko, drėgna – visad jaučiama šalta, lipni 
lyg prakaitas, niekada nepradingstanti drėgmė. Kai lauke 
stipriai lyja, per sienas sunkiasi ir varva vanduo. Lietaus 
vanduo kaupiasi balose ant grindų, po jas vaikštau basomis. 

Tamsoje kartais girdžiu, kaip kažkas kitas taškosi tose 
balutėse. Girdžiu, kaip kažkieno maži nageliai braižo per 
grindis ir sienas. Žinau, kad kažkas ten yra, kažkas, ko ne-
matau. Turiu minčių, kas tai galėtų būti, bet iš tiesų nežinau.
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Tikrai žinau, kad čia gyvena vorų ir žvyninukų. Niekada 
jų nematau, bet kartais, kai bandau miegoti, jaučiu, kaip jų 
kojos perbėga mano oda. Galėčiau sušukti, bet iš to nebūtų 
nieko gero. Palieku juos ramybėje, žinau, kad tie gyviai ne-
nori čia būti – visai kaip ir aš.

Nuo tada, kai atsirado Gasas, aš čia ne viena. Žinojimas, 
kad aš ne viena, kad kas nors kitas mato viską, ką man daro 
toji moteriškė, gyvenimą šiek tiek palengvina. Dažniausiai 
mus skriaudžia ta moteris, ji neturi nė krislo gerumo. Vyras 
per plauką geresnis, nes kartais, kai moters nėra namie, at-
neša mums kokį skanėstą, saldainį ar dar ką nors. Mes su 
Gasu visada dėkingi, bet mintyse svarstau, kodėl jis elgiasi 
geraširdiškai.

Nežinau, kiek man metų. Nė neįsivaizduoju, kiek laiko 
jau čia gyvenu.

Man visada šalta, bet viršuje gyvenančiai moteriškei tas 
visiškai nerūpi. Vieną kartą pasakiau jai, kad man šalta, ir ji 
supyko, išvadino mane pagiežinga, nedėkinga ir kitais žo-
džiais, kurių reikšmės nežinau.

Ji dažnai mane pravardžiuoja. Jei būčiau nežinojusi, ti-
krai būčiau galėjusi pagalvoti, kad mano vardas yra Atsili-
kėlė ar Kvailė, o ne Dilaila. 

– Ateik pasiimt vakarienės, kvaile.
– Baik verkšlenti, maža atsilikėle.
Vyras nuėjo ir atnešė man antklodę. Jis vieną naktį leido 

man miegoti apsiklojus, bet tada grįžo ir vėl atėmė, kad mo-
teriškė nesužinotų, ką jis padarė.

Jau nebežinau skirtumo tarp dienos ir nakties. Kadaise 
seniai seniai šviesa reiškė dieną, o tamsa – naktį, bet dabar 
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viskas kitaip. Dabar visą laiką tamsu. Miegu kiek tik įma-
noma daugiau, nes čia, be kalbėjimo ir žaidimo su Gasu, 
daugiau nėra ką veikti. Kartais negalime net kalbėtis, nes 
moteriškė supyksta. Nuo laiptų viršaus rėkia ant manęs, 
kad nustočiau tarškėti arba visam laikui mane užčiaups. 
Kadangi bijo prisidaryti nemalonumų, Gasas visą laiką tik 
šnabžda. Jis gana bailus, bet jo kaltinti negaliu. Jis geras, o 
aš visada prisidarau bėdų.

Kadaise bandžiau skaičiuoti, kiek dienų čia esu, bet ne-
pavyko, nes neįmanoma atskirti dienos nuo nakties. Pasi-
daviau jau seniai.

Matuoti laiką padeda iš viršaus atsklindantys garsai. 
Vyras su moterimi dabar triukšmauja, barasi, jie niekada 
vienas su kitu gražiai nesielgia. Man iš tiesų taip net labiau 
patinka, besiginčydami jie nekreipia dėmesio į mane su 
Gasu. Baisiausia, kai visiškai tylu.

Šuns dubenėlį padedu į šalį. Suvalgiau, kiek galėjau, jei 
bandysiu daugiau – tikrai apsivemsiu. Dar kartą pasiūlau 
Gasui, bet jis atsisako. Nežinau, kaip tiek mažai valgydamas 
jis iki šiol išgyveno. Šitoje tamsoje niekada gerai neįsižiū-
rėjau, bet įsivaizduoju, kad jis – vieni kaulai ir oda. Durims 
viršuje atsidarius ir pro jas prasprūdus spindulėliui šviesos, 
esu kelis kartus į Gasą žvilgtelėjusi. Jo plaukai rudi, jis aukš-
tesnis nei aš. Manau, kad jo šypsena būtų graži, bet Gasas 
tikriausiai niekada nesišypso. Nesišypsau ir aš.

Į dubenėlį tarkšteli šaukštas. Paimu jį. Kažkodėl pradedu 
galvoti, kaip retkarčiais moteriškė nulipa laiptais žemyn. 
Man tas visai nepatinka. Ji ateina tik tada, kai verda iš 
pykčio ir ieško, kur išsilieti.
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ir mėgaukitės istorija iki pabaigos.

Gasas tikriausiai išgirsta barkštelėjimą. Jis klausia, ką 
darau su šaukštu. Kartais man atrodo, kad Gasas skaito 
mintis.

– Pasiliksiu jį sau, – sakau.
Gasas aiškina, kad jeigu aš manau juo ką nors padaryti, 

tai turėčiau prisiminti, kad apvalus šaukštas nieko nesužeis, 
ir tai yra visiška tiesa. 

– Jei negrąžinsi šaukšto, tik prisidarysi nemalonumų, – 
nerimauja jis. 

Nematau jo veido, bet įsivaizduoju, kad jaudinasi dėl to, 
ką sugalvojau. Gasas visada jaudinasi.

Sakau jam:
– Jei sugebėsiu jį nusmailinti, tada sužeis.
Tikiuosi, kad moteris yra tokia kvaila, jog atėjusi pasiimti 

dubenėlio šaukštą pamirš. Kad ji nesupyktų ir mūsų neko-
neveiktų už tai, jog nepabaigėme jos paruošto maisto, li-
kusią košę išdrebiu į klozetą. Tuščią dubenėlį padedu laiptų 
viršuje ir imu galvoti, kaip šį aptakų šaukštą nusmailinti, 
paversti aštriu kaip ietis. 
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bene geriausia kaina ČIA
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