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Pirmas skyrius
2016 m. liepa

Džulianas, mano draugas bankininkas, pirmą kartą papietauti 
mane nusivedė liepą, tą mėnesį, kai atvykau į Honkongą. Buvau 
pamiršusi, prie kurio metro stoties išėjimo sutarėme susitikti, bet 
jis paskambino, pasakė matąs mane prie kepyklos Kee Wah ir liepė 
laukti ten. Buvo tvanku. Portfeliuotieji brovėsi pro patikros varte-
lius lyg veisliniai eržilai. Garsiakalbis sutrimitavo pirma kantonie-
tiškai, tada kiniškai ir galiausiai pasigirdo britės balsas, liepiantis 
atsargiai žengti per tarpą.

Eidami per stoties vestibiulį ir kildami eskalatoriais kalbėjomės 
apie tai, kiek daug Honkonge žmonių. Džulianas pasakė, kad Lon-
done ramiau, aš pridūriau, kad Dubline irgi. Restorane jis padėjo 
telefoną ant stalo ekranu į apačią, aš padariau tą patį, tarytum ir 
man dėl šito susitikimo teko paaukoti darbo laiką. Turėdama ome-
nyje, kad jis vaišina, paklausiau, ar norėtų vandens, bet vos spėjau 
prasižioti, jis jau paėmė ąsotį ir papilstė.

– Daug darbo, – ištarė. – Nesuprantu, kokį velnią darau.
Bankininkai dažnai taip sako. Kuo mažiau teigia nusimaną, tuo 

daugiau žino ir tuo daugiau uždirba.
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Pasiteiravau, kur jis gyveno iki Honkongo, ir Džulianas atsakė 
studijavęs istoriją Oksforde. Žmonės, studijavę Oksforde, ir ne-
klausti apie tai pasisakytų. Vėliau, kaip ir „visi“, jis persikėlė į Sitį. 

– Kurį Sitį? – paklausiau. 
Džulianas pasvarstė, ar moterys geba juokauti, nusprendė tei-

giamai ir nusijuokė. Pasakiau nežinanti, kur galiausiai atsidursiu. Jis 
pasiteiravo, kiek man metų, atsakiau, kad ką tik sukako dvidešimt 
dveji, tada jis pareiškė, jog esu vaikas ir dar sugalvosiu.

Valgėme salotas ir jis paklausė, ar Honkonge jau su kuo nors 
susitikinėju. Atsakiau, kad nelabai, ir pamaniau, jog „jau“ – gana 
prieštaringas prieveiksmis ir jis galėjo parinkti tinkamesnį. Pareiš-
kiau, kad Airijoje nėra „susitikinėjama“. Tik susimetama ir po kurio 
laiko priimamas susitarimas.

Džulianas tarė:
– Tai sakai, visai kaip Londone.
– Nežinau. Nesu buvusi.
– Tu „nesi buvusi“ Londone.
– Ne.
– Niekada?
– Niekada, – patvirtinau padariusi pauzę, taip suteikdama jam 

pasitenkinimo, kad po antro klausimo mėginau pakeisti šį asme-
ninės istorijos faktą ir gailėjausi, jog nepavyko to padaryti.

– Eiva, – pasakė jis, – tai neįtikėtina.
– Kodėl?
– Iš Dublino toks trumpas skrydis.
Aš irgi buvau savimi nusivylusi. Jis niekada nesilankė Airijoje, 

bet nebuvo reikalo sakyti, kad skrydis ir į tą pusę trumpas.
Aptarėme straipsnių antraštes. Jis FT perskaitė, kad lengvatinio 

apmokestinimo juanis atpigo dolerio atžvilgiu. Vienintelė naujiena, 
kuria galėjau pasidalyti, buvo apie besiartinantį atogrąžų cikloną.
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– Taip, – ištarė jis, – Mirinae. O po savaitės bus taifūnas.
Sutarėme, kad gyvename įdomiais laikais.
Abi audros atėjo. O mudu vis susitikdavome papietauti. „Džiau-

giuosi, kad esame draugai“, – sakydavo jis ir aš nesiryžau pataisyti 
Balliolo koledžo absolvento. Maniau, kad leisdama su juo laiką 
tapsiu protingesnė ar bent jau pasiruošiu pokalbiams apie valiutas 
ir indeksus su rimtais žmonėmis, kuriuos sutiksiu per gyvenimą. 
Mes gerai sutarėme. Man patiko jo pinigai, o jam patiko tai, kaip 
lengva buvo jais padaryti man įspūdį.
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Antras skyrius

Dubline liūdėjau, nusprendžiau, kad tai šio miesto kaltė, ir pa-
maniau, jog Honkonge pasijusiu geriau.

Mano anglų kalbos mokykla veikė komerciniame pastelinių dan-
goraižių rajone. Jie samdė tik baltaodžius, bet stengėsi to niekur 
nenurodyti. Mokytojai keitėsi nuolat, kaip ryklio dantys. Dauguma 
buvo kuprinėtojai – išvykdavo vos sutaupę savęs paieškoms Tai-
lande. Aš nenutuokiau, kas esu, bet abejojau, ar tailandiečiai tai 
žinos. Kadangi stokojau šilumos, man daugiausia skyrė vesti grama-
tikos pamokas, per kurias tai, kad nepatinki vaikams, buvo laikoma 
teigiamu tavo darbo įvertinimu. Man tai pasirodė tikra atgaiva nuo 
įprastai moterims taikomų reikalavimų.

Mokiniai į pamokas ateidavo kartą per savaitę. Pamokos vykdavo 
viena po kitos, tarp jų įsiterpdavo pietų pertrauka. Pagarsėjau kaip 
susireikšminusi poniutė, nes tarp pamokų išsmukdavau nusišlapinti.

– Eiva, kur buvai? – paklausė mano vadovė Džoana (šventa ir 
apaštališka, nes tokia būti apsimokėjo, bet ne katalikiška, nes tokia 
būti neapsimokėjo), kai grįžau iš tualeto. Ji buvo viena pirmųjų 
honkongiečių, su kuriais susipažinau.
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– Užtrukau penkias minutes, – pasakiau.
– Iš kur išpešei tas minutes? – neatstojo Džoana. – Tėvai moka 

už šešiasdešimt per savaitę.
– O jei baigsiu pamoką kiek ankstėliau? – atrėmiau. – Ir kitą 

pradėsiu kiek vėliau. Dvi minutės iš vienos, dvi iš kitos.
– Bet tada iš vidurinės pamokos atimsi dvi minutes pradžioje ir 

dvi pabaigoje. – Džoana pamėgino parodyti gestais, bet suprato, 
kad turint tik dvi rankas sunku parodyti trijų pamokų sumuštinį. Ji 
numojo ir gaižiai atsiduso, tarytum tai būtų mano kaltė.

Man reikėjo kreiptis aukščiau.
Mokyklos direktoriui Beniui buvo keturiasdešimt ir jis nešio-

davo beisbolo kepuraitę atbulai – norėdamas parodyti, kad jam 
labai patinka dirbti su vaikais, arba pabrėžti, jog yra pats sau virši-
ninkas ir rengiasi ne tam, kad įtiktų kitiems, įskaitant save. Gimęs 
Honkonge, studijavęs Kanadoje, grįžęs į tėvynę ir praturtėjęs, jis 
turėjo dar dvylika mokyklų ir – mano manymu, simboliškai – ai-
riškų jūrų dumblių įmonę. Kalbėdamas apie pastarąją, sakydavo, 
kad ji įsikūrusi „senojoje gerojoje“ Konemaroje, nors toje vietoje 
nė vienas nebuvome lankęsi, tačiau tai turbūt tik sustiprino visa 
ko poetiškumą. Jis buvo atsakingas už finansus ir tai atspindėjo jo 
nenorą skirtis su pinigais.

Kai liepos pabaigoje Benis atėjo man sumokėti, pareiškiau gal-
vojanti išeiti iš darbo.

– Kodėl? – paklausė jis. – Dirbi tik mėnesį.
– Tarp pamokų man reikia nueiti į tualetą. Kitaip įsitaisysiu šla-

pimo takų infekciją.
– Dėl to nemesi darbo.
Jis neklydo. Nemečiau darbo dėl, be kita ko, jų rasistinės įdarbi-

nimo politikos, todėl būtų buvę keista išeiti tik todėl, kad negalėjau 
siusioti kada panorėjusi.
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Žinojau, kad dėl pinigų padaryčiau bet ką. Studijuodama Ai-
rijoje turėjau taupomąją sąskaitą, žaviai pavadintą „santaupos 
abortui“. Studijų pabaigoje joje buvo pusantro tūkstančio eurų. 
Pažinojau moterų, kurios taupė su draugėmis, o tada visos padė-
davo tai, kuriai nepasisekdavo. Bet aš niekuo nepasitikėjau. Pinigus 
sukaupiau dirbdama padavėja ir net po to, kai turėjau tiek, kad 
pakaktų procedūrai Anglijoje, vis papildydavau sąskaitą. Man pa-
tiko stebėti augančią sumą. Kuo turtingesnė būsiu, tuo sunkiau bus 
kitiems priversti mane ką nors daryti.

Prieš pat išvykdama į Honkongą laikiau baigiamuosius egza-
minus. Kol dalijo lapus, suskaičiavau, kiek valandų dirbau pada-
vėja. Toje taupomojoje sąskaitoje nugulė ištisos mano gyvenimo 
savaitės. Kol gyvensiu Airijoje ir kol šalyje bus draudžiami abortai, 
savo prarastą laiką turėsiu laikyti įšaldytą.

Tą vakarą už didžiąją dalį pinigų nusipirkau lėktuvo bilietą į 
Honkongą, išsinuomojau kambarį pirmam mėnesiui ir pradėjau ieš-
koti mokytojo darbo. Po trijų savaičių išvykau iš Dublino.

Pirmą darbo savaitę mane supažindino su pagrindinėmis Hon-
kongo anglų kalbos ypatybėmis ir liepė taisyti vaikus. „Aš jau eiti“ 
reiškė „Aš nuėjau“ ir buvo netaisyklinga, nors pakako kelių dienų, 
kad kuo puikiausiai suprasčiau ir anaip. Lah norint ką nors pa-
brėžti – ne lah, atsiprašau lah – buvo ne angliška. Aš nemačiau skir-
tumo tarp to ir airių įpročio visur kaišioti „aišku“ – žodelis, aišku, 
atliko panašią funkciją, bet tai buvo ne angliška. Angliška – tai 
britiška.
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Trečias skyrius
Rugpjūtis

Džulianas nesivargindavo po darbo susitikti su manimi mieste, 
todėl maždaug devintą vakaro keliaudavau tiesiai į jo butą Mid
levelsų rajone. Sakiau jam, kad tai mane trikdo ir žemina. Bet iš 
tiesų man patiko kilti lauko eskalatoriumi. Užlipdavau ant dengto 
tako Karalienės gatvėje ir kildavau aukštyn virš gatvės prekeivių 
kioskų Stenlio gatvėje, pro iškabas – Žaidimai ir pramogos, Laimės 
masažas, Karališkasis siuvėjas, – daugiaaukščius ir milžiniškus 
langus Velingtono gatvėje. Tada mane pasiekdavo Centrinės ga-
tvės turgaus žuvies kvapas, išnirdavo senoji policijos nuovada iš 
storų balkšvų trintukus primenančių plytų. Priėjusi namą, kuriame 
gyvena Džulianas, vestibiulyje pasiimdavau svečio kortelę ir pakil-
davau į penkioliktą aukštą.

Jo butas priminė baldų saloną, neįtikinamai pridėliotą daiktų, 
kurie galėjo priklausyti bet kam. Asmeniškiausias buvo didelis 
pilkas MacBook Pro kompiuteris.

Užsisakydavome maisto į namus, aš išplaudavau indus, tada 
jis įpildavo vyno ir mudu kalbėdavomės svetainėje. Ant židinio 
atbrailos nebuvo nieko – tik tuščias sidabrinis rėmelis ir balkšvos 
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žvakės, kurios taip ir stovėjo niekad neuždegtos. Palei langą kėpsojo 
didelė ruda kampinė sofa. Nusispirdavau batelius, išsitiesdavau ant 
jos sukėlusi pėdas ant porankio, sukryžiuodavau kojas per čiurnas 
ir vis keisdavau vietomis, kai pokalbyje atsirasdavo pauzės.

Džulianas rūkė pigias cigaretes – pasak jo, kad jaustų paskati-
nimą mesti.

Mes susipažinome vieno baro Lan Kvai Fongo kvartale rūko-
majame; arba jis pastebėjo mano žvilgsnį, arba pirmas ėmė į mane 
spoksoti, kol aš atsisukau. Jam sekėsi kurti dviprasmiškas situacijas. 
Man nesisekė jų išvengti. Tą vakarą jis kalbėjo labai lėtai, todėl 
pamaniau, kad buvo girtas, bet ir blaivus elgėsi taip pat, taigi, pa-
dariau išvadą, kad jis turtingas.

Po mėnesio pažinties jis paklausė:
– Ar su visais draugais susipažįsti baruose?
– Neturiu draugų, – atsakiau. Jis nusijuokė.
Apėmus vienokiai nuotaikai, jis man pasakodavo apie rinkas. Ap-

ėmus kitokiai, apiberdavo klausimais, į mano atsakymus kreipdamas 
tik tiek dėmesio, kiek jie padėdavo jam sugalvoti naujų klausimų. 
Viską jau buvau papasakojusi, bet jis norėjo išgirsti iš naujo: apie du 
brolius, rudą sudurtinį namą viename nykesnių Dublino priemiesčių, 
metus po mokyklos, per kuriuos dirbau, kad sutaupyčiau studijoms. 
Apie tai, kad nuo 2008ųjų dalijausi kambariu su broliu Tomu, kad 
kitą miegamąjį galėtume išnuomoti studentui. Kad tai nereiškė, jog 
buvome vargšai, – tiesiog tokie dalykai dėjosi visoje Airijoje ir ne-
maža dalimi prie to prisidėjo tokie bankai kaip Džuliano.

Džulianas mokėsi Itone ir buvo vienturtis. Tai – du mažiausiai 
stebinantys faktai, kokius kas nors yra man pasakęs apie save.

Jis panoro sužinoti, ar ten, kur gyvenau, mano akcentas buvo lai-
komas ponišku. Dar neteko sutikti anglo, kuriam tai nebūtų įdomu. 

Dauguma tiesmukai neklausia – ir jis ne, tik pasiteiravo, kokio „tipo“ 
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dublinietišku akcentu kalbu, – bet vis tiek randa būdą, kaip iš-

reikšti smalsumą. Atsakiau, kad tai eilinis dublinietiškas akcentas. 

Jis paklausė, ką tai reiškia. Per menkai nusimaniau apie britiškus 

akcentus, kad galėčiau palyginti.

– Na, – tarė jis, – kaip skamba poniškas dublinietiškas akcentas?

Pamėginau tokį nutaisyti ir Džulianas pareiškė, kad kalbu kaip 

amerikietė.

Jis klausinėdavo, ką ketinu daryti, kai ateis laikas susirasti tikrą 

darbą. Kone tėviškai aiškindavo, kad neturėčiau švaistyti savo išsilavi-

nimo netikusiems darbdaviams, ir net įtikinamai postringaudavo, jog 

neturėčiau savęs menkinti, nors ir nestudijavau Oksforde. Bet kalbai 

pasisukus apie tai, kokios pareigos, anot jo, man būtų pakankamai 

geros, imdavo vangstytis. Teisininkai – viso labo išaukštinti kontoros 

tarnautojai. Konsultantai tik skraido į visokius užkampius ir terliojasi 

su PowerPoint. Dirbti buhalteriu nuobodu ir prastai apmokama. O 

bankininkystė dėl kažkokios miglotos priežasties man netiktų.

Man patikdavo, kai jis pasiraitodavo marškinių rankoves. Jo 

riešai buvo stambūs, kampuoti, o alkūnės atsikišusios. Kartais neri-

maudavau, kad įspės, kaip dažnai galvoju apie jo rankas. Jis nuolat 

vadindavo mane keistuole dėl kitų, daug įprastesnių dalykų, todėl 

negalėjau to prisipažinti.

Pirmą sykį nakvoti svečių kambaryje likau rugpjūčio viduryje, 

kai atūžė atogrąžų ciklonas Dianmu. Po to karto Džulianas visada 

pasiūlydavo man pasilikti, kai priartėdavo vidurnaktis. Priklausomai 

nuo to, kiek turėdavau jėgų, pasilikdavau arba grįždavau namo žaliu 

mikroautobusu, mat eskalatorius veikė tik viena kryptimi: per rytinį 

piką žemyn, o likusią dienos dalį aukštyn.
Tokie buvo mūsų santykiai, bet jie neturėjo pavadinimo, tiesiog 

leisdavom laiką kartu, kalbėdavomės ir pas jį trumpai paviešėdavau. 
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Džulianas buvo toks užsiėmęs, kad man atrodė pusiau tikėtina, jog 
jam išties buvo patogiau susitikti jo bute.

Paklausiau, ar bankininkai turi laiko santykiams.

– Užimantieji žemesnes pareigas dažniausiai neturi, – atsakė. – 

Dauguma tiesiog už tai moka.

Mane sutrikdė, kaip jis ištarė „tai“, bet nebuvo prasmės aiškintis 

su Bankininku Džulianu. Jis pernelyg pasitikėjo savimi ir nepaste-

bėdavo, kai jį kritikuodavau. Užfiksuodavo, kad kažką pasakiau, ir 

tęsdavo pokalbį lyg niekur nieko.

Kai jis sumokėdavo už maistą į namus arba nusivesdavo mane į 

restoraną, o aš mainais palaikydavau draugiją, svarstydavau, ar jis 

įsivaizduoja mokąs už nekaltesnę „to“ versiją. Man patiko mintis, 

kad už mano draugiją verta mokėti. Niekas kitas jai nesuteikė tokios 

vertės. Mes sėdėdavome kambariuose aukštomis lubomis ir jis pa-

sakodavo, kad akcijų indeksas Hang Seng nukrito, Shenzhen Com-
posite pakilo, o Shanghai Composite išliko nepakitęs. Priešingai 

įprastoms draugystėms nesijaudinau dėl to, ar vis dar patikau tam 

žmogui. Jam patiko girdėti savo balsą, o aš samprotavau gaunanti 

iš to naudos, mat niekada nežinia, kada prireiks tokių faktų, todėl 

geriausia jų sukaupti kuo daugiau.

Vieną vakarą jo svetainėje, išgėrusi kelias taures, pasakiau, kad 

jis patrauklus. Taip ir pasakiau:

– Tu man patrauklus. – Kad nepasirodyčiau nuoširdi.

– Tu irgi gana patraukli, – ištarė jis.

– Turbūt todėl ir sutariam.

– Turbūt.

Pažinojome vienas kitą maždaug du mėnesius, iš viso jo draugi-

joje praleidau gal trisdešimt valandų – kiek daugiau nei parą. Bet 

buvau įpratusi jį laikyti įpročiu.
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„Ačiū už skirtą laiką“, – ištardavo jis man išeinant. Nebuvau 
tikra, ar taip mandagiai kalbėjo su tam tikra ironija, kaip kad aš, 
ar tiesiog nesuprato, kaip nenatūraliai tai skamba. Dar pridurdavo: 

„Parašysiu.“ Regis, jam atrodė, kad tik vyras gali inicijuoti pokalbį. 
Dar blogiau – tai reiškė, kad negalėjau jam parašyti pirma. Kitaip 
atrodys, kad netekau vilties sulaukti iš jo žinių ir parašydama jam 
griebiausi šiaudo.

* * *

Savo devynmečiams paaiškinau, kad garsas th tariamas dvejaip. 
Žodžiuose think ir tooth jis vadinamas nevokalizuotu frikatyviniu 
priebalsiu, o žodeliuose that, these ir those – vokalizuotu frikatyviniu 
priebalsiu. Aš, dublinietė, dvidešimt dvejus metus tariau nežinodama 
skirtumo. Jei kam nors ir pasirodė, kad mano anglų kalba skamba 
keistai, niekas nieko nesakė. Dabar turėjau praktikuotis tarti frikatyvi-
nius priebalsius, vokalizuotus ir ne, kad vaikai galėtų mane mėgdžioti.

Kalvinas Džongas – mėgėjas pasirodyti, bet naudingas – pasi-
siūlė pamėginti, bet jam nepavyko.

– Nejudink liežuvio ir iškvėpk, – liepiau.
Mokytojo knygoje buvo parašyta, kad taip sakyčiau, bet kai pati 

pabandžiau, išleidau garsą, kurio niekada neteko girdėti iš angla-
kalbio ar bet kurio gyvūnų karalystės stuburinio burnos. Nuspren-
džiau vėliau paprašyti Džuliano, kad mane pamokytų.

* * *

Net ir prieš susipažindama su Džulianu retai matydavausi su 
buto draugėmis. Vargu ar apsikeisdavome daugiau nei „labas“ ir 

„labanakt“.
Gyvenome trise. Kambarį išsinuomojau per Airbnb, ketindama 

jame gyventi tol, kol sutaupysiu užstatui ir susirasiu gyvenamąją 



17

Sudomino? Pirkite knygą
ĮDOMŪS LAIKAI 

ir mėgaukitės istorija iki pabaigos.

vietą ilgesniam laikotarpiui, bet kitos tame bute gyveno ilgą laiką. 
Emilė buvo vyriausia ir aktyviausia. Ji, dvidešimt devynerių, Hon-
konge gyveno kelerius metus. Frėja buvo maždaug mano amžiaus, 
pagrindinis užsiėmimas – skųstis savo darbu. Vos įžengusi pro duris, 
apsivilkdavo pižamą ir įsispirdavo į šlepetes, turėjo keturias poras: 
miegamojo, vonios, virtuvės ir dar vienas.

Man grįžus Emilė visada rasdavo, ką pasakyti.
– Gal galėtum tyliau uždaryti šaldytuvą? – Toks buvo šio vakaro 

pastebėjimas.
– Atsiprašau, – ištariau.
Nesupratau, kaip įmanoma triukšmauti uždarant šaldytuvą, bet 

Emilė pasižymėjo estetiniu jautrumu.
Mane pažadino jų rytinės ruošos garsai – dubenėliuose tarš-

kantys šaukštai, stenantys atsukami čiaupai, – bet negalėjau eiti 
valytis dantų, kol vonios kambarys buvo užimtas. Gulėjau liežuviu 
braukydama per naktį susikaupusias apnašas. Pas mus dažnai bū-
davo tarakonų. Prisiekiu, girdėdavau juos tamsoje, nors protas sakė, 
kad tai neįmanoma. Apsiėjau nevalgiusi, kad tik nereikėtų su jomis 
kalbėtis virtuvėje. Nebuvo blogos. Tik niekada nesugalvodavau, ką 
joms pasakyti.

Todėl nakvynės pas Džulianą darėsi dar patrauklesnės.

Sudomino? Pirkite knygą
ĮDOMŪS LAIKAI

bene geriausia kaina ČIA

https://www.svajoniuknygos.lt/naoise-dolan-idomus-laikai



