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„Renée Rosen įkvepia sumaniomis ir protingomis herojėmis, mylinčiomis savo darbą... „Vasara Parko aveniu“ –
tai puikus vasariško skaitinio kokteilis!“
Kate Quinn, „New York Times“ perkamiausios knygos „The
Alice Network“ („Alisos tinklas“) autorė
„Nuotaikingas, smagus romanas apie moterų draugystę
ir ambicijas. Romane „Vasara Parko aveniu“ Renée Rosen
prikelia gyvenimui legendinę žurnalo redaktorę Helen
Gurley Brown ir vaizduoja mėgstamą istorinį laikotarpį
tiksliai, išmintingai ir nuoširdžiai.“
Jamie Brenner, perkamiausių knygų „The Forever Summer“
(„Amžina vasara“) ir „The Husband Hour“ („Sutuoktinio valanda“) autorė
„Originalus žvilgsnis į prabangaus ir negailestingo žurnalo „Cosmopolitan“ pasaulio užkulisius septintame
dešimtmetyje; „Vasara Parko aveniu“ šmaikščiai ir seksualiai atiduoda pagarbą Helen Gurley Brown ir jos „merginoms“ – moterų kartai, kurios su trenksmu užkariavo
Niujorką ir įkvėpė vėlesnę kartą. Prisodrintas sąmojo,
nuoširdumo ir gyvumo, Rosen romanas akina ir įkvepia
jėgų. Tiesiog nuostabu!“
Chanel Cleeton, „Next Year in Havana“ („Kiti metai Havanoje“) autorė

„Renée Rosen prikelia Helen Gurley Brown kartu su
visu jai būdingu sumanumu, vizionieriškumu ir šokiruojančiu taupumu. „Vasara Parko aveniu“ vienu metu yra
ir šmaikšti istorija apie merginą, užkariaujančią Manhataną, ir uždegantis pasakojimas apie įžūlią redaktorę, kuri,
priešindamasi savo visažiniams viršininkams, sukūrė legendinį žurnalą „Cosmopolitan“. Šis romanas puikiai atspindi 1965-ųjų dvasią.“
Sally Koslow, perkamiausių knygų „Another Side of Paradise“
(„Kita rojaus pusė“) ir „The Late, Lamented Molly Marx“
(„Mirusioji, apverktoji Molė Marks“), autorė

Mano merginoms:
Sarai Gruen, Brendai Klem, Mindy Mailman ir Pam Rosen.
Visas Jus myliu!

PROLOGAS
2012
Lengvas brizas pučia pro atvirus langus, lėtai ir tingiai
kutendamas užuolaidas. Gaivi rugpjūčio dienos pradžia.
Sėdžiu prie virtuvės stalo, mėgaudamasi saulės pluoštu,
kuris pro laikraščio skiautę šildo man plaštakas; kava puodelyje jau spėjo ataušti. Tačiau neįstengiu pakilti ir pereiti
per kambarį įsipilti karšto gėrimo – tiesiog sėdžiu kaip
stabo ištikta, įsmeigusi žvilgsnį į antraštę. „New York
Times“ skelbia: „Sulaukusi 90 metų mirė Helena Garli Braun,
garsioji „Cosmopolitan“ redaktorė.“
Žodžiai lipdo jos portretą, atiduodami pagarbą moteriai, suteikusiai visoms vienišoms merginoms teisę prisijungti prie seksualinės revoliucijos ir prikėlusiai žlungantį
žurnalą, atnešusiai į pasaulį naują stebuklą – „Cosmo“
merginą. Tolesnėse pastraipose minimos kitos feministės
Betė Frydan ir Glorija Stainem, pasakojama apie prieštaringą Helenos Garli Braun vaidmenį moterų judėjime.
Viskas surašyta – tai juk „Times“ – tikiu, kad Margalita
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Foks surinko tikslius faktus, tačiau tai dar ne visa Helenos
istorija. Visos jos istorijos niekas, išskyrus kelis išrinktuosius, niekada nesužinos.
Darsyk užmetu akį į nekrologą ir pastebiu vieną eilutę: „Helena Garli Braun buvo devyniasdešimties, bet
kai kurios jos dalys gerokai jaunesnės.“ Negaliu sulaikyti
šypsenos, pirštų pagalvėlėmis perbraukiu pridėtą nuotrauką. Nespalvotas kadras, darytas jos biure. 1965-ieji,
netrukus, kai ji ėmėsi vadovauti žurnalui „Cosmopolitan“. Helena, vilkinti leopardo rašto suknele, sėdi prie
savo darbo stalo, rankoje laikydama pieštuką, priešais ją
paskleisti popieriaus lapai. Nuotraukoje šalia jos regiu
nukirptą stovinčios jaunos moters atvaizdą. Kita nuotraukos pusė liko gulėti ant redakcijos biuro grindų. Vis
dėlto aš pažinau jos suknelės geometrinius raštus ir dalelę veido: akis, nosis ir burnos kraštelis, plaukų sruogos,
lengvai krintančios ant apykaklės. Gerai žinau tą suknelę,
o tą moterį pažįstu dar geriau.
Tai aš prieš keturiasdešimt septynerius metus.
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PIRMAS SKYRIUS
Niujorkas, 1965-ieji
Per pastarąsias kelias dienas jau tiek kartų lenkiau ir vėl
perlenkiau metro žemėlapį, kad jis vos laikėsi neperplyšęs
į dvi dalis. Kažkaip sugebėjau įlipti į ne tą metro traukinį.
Ir vėl. Atsidūriau Taimso aikštėje, užuot atsiradusi 57-ojoje
gatvėje. Ir kas dabar?
Išlipau iš traukinio, žengiau kelis neryžtingus žingsnius ir sustingau perone, iš visų pusių apsiausta žmonių,
besidaužančių į mano aplanką, kuriame šiugždėjo sudėtos
nuotraukos. Jauna moteris, susisupusi į rausvai auksinį
sarį, šaukė mažą berniuką, bėgantį priekyje pro vyrą ir mušantį pirštais bongo būgnelius. Taimso aikštės stotis – tikras
klotų plytelių koridorių ir tunelių, laiptų, vedančių iš vieno
siautulingo aukšto į kitą, labirintas. Ženklų maišalynė rodė
visas įmanomas kryptis: šiaurinė miesto dalis, miesto cent
ras, Bronksas, Bruklinas, Aštuntoji aveniu, 40-oji gatvė...
Nebeturėjau laiko rizikuoti vėl įlipti į klaidingą traukinį, tad sulanksčiau apdriskusį žemėlapį, įkišau jį į
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rankinę ir patraukiau 42-osios gatvės išėjimo link, o ten
mane užgriuvo automobilių sirenų lavina ir išmetamųjų
dujų pliūpsnis. Sustojau kaip įbesta ant šaligatvio, suglumusi ne mažiau nei metro stotyje, bet pajutau įkvėpimą.
Atvykau į Niujorką maždaug prieš savaitę ir, kaip ir šis
miestas, buvau pilna gyvybės, troškau galimybių ir nuotykių. Buvau pasirengusi bet kam. Jaučiau, kad mano gyvenimas prasideda.
Akimirksniu pasijutau tarsi sukaustyta – iki šiol neteko
stabdyti taksi. Nutariau akies krašteliu patyrinėti, kaip
tai daro kiti žmonės. Štai verslininkas įveikė šią užduotį
vos matomai kilstelėjęs plaštaką – viso labo pajudinęs du
pirštus. Kitas vyras milžiniškais, kone skruostų pilnumo
paburkusiais paakiais, valdingai surikęs: „Taksi!“, privertė
vairuotoją staigiai pasukti per dvi gatvės juostas ir čaižiai
sustoti. Šalia stypsanti moteris pamojo ranka kaip burtų
lazdele ir prieš ją akimirksniu išdygo taksi automobilis.
Pamėgdžiodama jos judesį, negrabiai spragtelėjau pirštais. Du taksi automobiliai praskriejo pro mane lyg pro
nematomą, bet vienas sustojo šalia. Padaviau vairuotojui
adresą, ir šis, nuolat spausdamas signalą ėmė irtis į priekį
vos per plauką tarp savojo automobilio buferio ir priešais
esančio taksi. Įstrigome lėtai slenkančioje geltonųjų taksi
virtinėje.
Dirstelėjau į prietaisų skydelio laikrodį.
– Po dvidešimties minučių turiu susitikimą, – tarstelėjau vairuotojui per mus skiriantį blausų organinį stiklą. –
Kaip manote, ar pavyks nuvykti laiku?
Jis irzliai žvilgtelėjo į mane per užpakalinio vaizdo
veidrodėlį.
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– Galėjote pėsčiomis nueiti, ponia, – tarė stipriu Bruk
lino akcentu.
Atsilošiau mėgindama atsipalaiduoti, gniauždama
rankose aplanką – savadarbį dėklą, saugojantį mano fotografijas, priklijuotas prie statybinio popieriaus lakštų
ir įdėtas tarp dviejų kartono viršelių. Vietoj užrakto naudojau juodą kaspiną. Buvo šviesi ir pernelyg šilta šiuo
metų laiku diena, tad vairuotojas buvo nuleidęs visus
automobilio langus. Giliai įkvėpiau oro, pamėginau atpažinti kvapą ir galiausiai suvokiau, kad tai kvapas to, ko čia
nėra: žolės, medžių, skersvėjo. Tarp pastatų įkalintas oras
rodėsi sustingęs, kone tvankus, o miestas tuo metu ūžė
nesiliaudamas judėti, visu veržlumu ir energija.
47-osios gatvės ir Aštuntosios aveniu sankirtoje pastebėjau prie šviesoforo laukiančius vyrą ir moterį. Jie priminė
filmuose matytas poras. Vyriškis vilkėjo tamsų kostiumą,
ant galvos – minkšta fetrinė skrybėlė, pakreipta Sinatros
stiliumi. Moteris buvo apsirengusi nepriekaištingai, segėjo sijoną ir vilkėjo priderintą švarką, per juosmenį sujuostą diržu. Vyras, ištraukęs cigaretes iš priekinės švarko
kišenės, pasiūlė moteriai ir mandagiai padėjo prisidegti.
Dūmų kamuoliams pakilus jiems virš galvų, užsidegė
žalias šviesoforo signalas ir pora žengė į gatvę. Stebėjau
juodu, pradingstančius niujorkiečių minioje, apgailestaudama, kad neturiu pasiėmusi fotoaparato. Tokių žmonių
Ohajuje nesutiksi.
Taksi pervažiavo sankryžą ir man apsvaigo galva nuo
minties, kad greitai būsiu tarp vietinių, vaikščiosiu žinodama savo tikslą, sulig kiekvienu žingsniu vis labiau artėdama prie svajonių, dėl kurių čia atvykau. Kartu negalėjau
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liautis galvojusi apie motiną. Jai derėjo būti kartu su manimi čia, Niujorke; nebuvau iš tų žmonių, kurie guodžiasi
dangiškais dalykais: „Ji tebėra kartu, stebi tave iš aukštybių.“
Važiuodama vis sukiojau galvą, kad tik nieko nepražiopsočiau. Čia vos poroje kvartalų galėjai pamatyti daugiau nei visame Jangstaune. Pasilenkiau priekin, kad
geriau apžiūrėčiau milžinišką cigarečių „Camel“ afišą su
joje pavaizduotu vyru, pučiančiu cigaretės dūmų kamuolius. Visa Taimso aikštė mirgėjo „Canadian Club“, „CocaCola“, „Chevrolet“ ir televizorių „Admiral“ reklamomis.
Net vidurdienį blykčiojo apšviesti teatrų viršdurio stogeliai: vieni padorūs, kiti – su striptizo seansų, kuriuose
pasirodo vulgarios nuogos moterys, reklamomis. Koks apmaudas, kad nepasiėmiau fotoaparato. Bet net jo neturėdama gaudžiau kadrus mintimis.
Atsikėliau į Niujorką, kad tapčiau fotografe, nors mano
tėvas ir visi kiti, net ir „Jangstauno gynėjo“ redaktorius,
tvirtino, jog moteriai dirbti tokio darbo nedera. Daryti
momentines asmenines nuotraukas kaip mano motina –
tai viena, bet profesionalios fotografijos laikraščiams ir
žurnalams? Niekada. Gal mažame miestelyje tai neįmanoma, bet Niujorkas, be abejonės, visai kas kita. Nors visi
tvirtino, kad negalėsiu to pasiekti, tuo tik dar labiau sutvirtino mano ryžtą įrodyti jiems priešingai. Užsispyrimą
paveldėjau iš motinos.
Tėvas ir Fėja, jo naujoji žmona, pareiškė, kad jie nefinansuos mano paikos svajonės, tad, pabaigusi sekretorių
mokyklą ir tris mėnesius padirbėjusi mašininke plieno liejykloje, susitaupiau 375 dolerius. Supratau, kad to ilgam
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nepakaks, matydama, kaip taksometras jau priskaičiavo 90
centų. Man kuo skubiausiai reikėjo darbo – bet kokio darbo.
Jau buvau darbo pokalbyje apskaitos įmonėje, paskui –
pastolių fabrike ir draudimo agentūroje. Nė vieno iš tų
darbų netroškau ir, visa laimė, negavau.
Štai kodėl galiausiai išsitraukiau numerį, kurį nešiojausi nuo pat atvykimo, bet pernelyg drovėjausi ar didžiavausi, kad juo pasinaudočiau. Paskambinau Eleinei
Sloan. Jiedvi su mano motina buvo kambario draugės, kai
gyveno Niujorke, viešbutyje „Barbizon“; abi siekė modelio
karjeros. Motina, nors tikra gražuolė, tapo JAV centrinės
dalies namų šeimininke, taip ir nepasiekusi savo tikslo.
Eleinė tapo „Bernard Geis Associates“ knygų redaktore.
Buvau sutikusi Eleinę vos kartą, per motinos laidotuves,
nuo tol apsikeitėme keliais atvirukais ir laiškais. Ji pasiūlė
susisiekti su ja, jei man ko nors prireiktų. Pamaniau, gal
galėtų padėti rasti fotografo darbą ar kokį nors kitą, susijusį su leidyba.
Atvykusi į „Bernard Geis Associates“ biurą Rytų 56ojoje gatvėje, atsidūriau keturiasdešimt antrojo aukšto
spalvingame vestibiulyje, dekoruotame popart kūriniais ir
Ero Arnio kokono formos kėdėmis – jos atrodė taip, lyg
būtų pritaikytos nusileisti Mėnulyje. O pačiame priimamojo viduryje stūksojo stulpas – tokio tikėtumeisi nebent
gaisrinėje. Vamzdis leidosi iš viršutinio aukšto grindyse
padarytos išpjovos. Kol diktavau registratorei savo vardą,
šiuo vamzdžiu žemyn nusliuogė moteris; jos sijonas pakilo aukštyn, atidengdamas mėlyną keliaraištį.
Po akimirkos kur kas oriau pasirodė Eleinė Sloan –
įėjo pro šonines duris. Ne tik man, bet turbūt visiems ją
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sutikusiems pirmiausia į akis krisdavo plaukai. Ji buvo
pražilusi pirma laiko, kiekviena plaukų sruogelė švytėjo
sidabro baltumu, atspindinčiu šviesą ir paryškinančiu
akis. Šios akys atrodė taip, lyg būtų mačiusios daugiau
nei daugelis jos amžiaus moterų. Pamaniau, kad Eleinė
panaši į mano motiną, nors išties jos visai nebuvo panašios. Protas man melavo ir žinojau, kodėl. Taip, aš buvau
jau subrendusi, dvidešimt vienų metų moteris, bet vis
viena ilgėjausi motinos, o Eleinė Sloan, jos geriausia ir ištikimiausia draugė, buvo artimiausias man ją primenantis
žmogus.
Ji sutiko mane šiltai šypsodamasi ir pakvietė į savo kabinetą, pro kurio langus atsivėrė fantastiškas Manhatano
dangoraižių vaizdas.
– Sakyk, kuo galiu tau padėti, – paklausė kviesdama
prisėsti ant kėdės priešais stalą.
Trumpai papasakojusi apie nesėkmingą darbų paiešką,
padėjau savo aplanką ant jos darbo stalo.
– Iš tikrųjų ieškau kokio nors darbo, susijusio su fotografija.
– Suprantu, – ji palinko į priekį siekdama aplanko. –
Galiu pažiūrėti?
– Žinoma, – atrišau aplanko kaspinus ir tylomis sėdėjau, kol ji sklaidė mano nuotraukas, retsykiais stabtelėdama, bet nepratardama nė žodžio. Eleinė užvertė
aplanką, neperžiūrėjusi visų nuotraukų.
Labai nusiminiau, bet susikaupiau, kad neišduočiau
nusivylimo.
Ji nusišypsojo atsilošdama kėdėje, pirštų galiukais
stumtelėjo man aplanką.
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– Turi gerą akį, – tarstelėjo, tik tam, kad manęs neįskaudintų.
– Dėkui. – Vėl užrišau segtuvą ir pasidėjau jį ant kelių,
svarstydama, kad čia daug didesnė konkurencija. Gimtajame mieste žmonės vertino mano nuotraukas, spausdino
jas mokyklos laikraštyje ir mokyklos abiturientų albume.
Bet Niujorke mano fotografijų nepakako kieno nors dėmesiui pritraukti.
– Ką gi, tai nesusiję su fotografija, – tarė Eleinė. – Turiu
kitokį sumanymą. – Ji nuspaudė ant stalo stovinčio vidaus telefono linijos mygtuką: – Sujunk mane su Deividu
Braunu. – Atleidusi mikrofono mygtuką ji ištiesė ranką
prie knygos, gulinčios ant šoninio staliuko.
– Ar žinai šitą? – Eleinė parodė knygą „Seksas ir vieniša
moteris“.
Mėlynas viršelis akimirksniu mane nukėlė į baigiamuosius vidurinės mokyklos metus, į pižamų vakarėlį Esteros
Fainberg rūsyje. Keturiese nemiegojome iki išnaktų, paeiliui balsu skaitydamos Helenos Garli Braun knygą „Seksas
ir vieniša moteris“. Prisimenu, kai kurios pastraipos mus
taip prajuokino, kad cypdamos raitėmės ant lovos, prispaudusios veidus prie pagalvių, kad numalšintume kikenimą
ir nuostabą. Tuo metu buvau tikra, jog ši knyga man neaktuali, nes draugavau su Maiklu Segalu. Mano ateitis buvo
aiški. Bent jau taip atrodė iki tos akimirkos, kai jis prisipažino, kad nėra pasiruošęs manęs vesti, ir aš grąžinau jo senelės žiedą. Kitą dieną nusipirkau knygą „Seksas ir vieniša
moteris“ ir perskaičiau nuo pradžios iki galo. Kelis kartus.
Po akimirkos per vidaus telefono mikrofoną pasigirdo
spigus sekretorės balsas.
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– Jungiu jus su ponu Braunu.
– Geriausias būdas pasiekti Heleną – per jos vyrą, – paaiškino Eleinė, keldama telefono ragelį, ir su kėde nusigręžė
į langą. – Sveikas, Deividai. – Ji atsilošė nusijuokdama iš jo
atsakymo. Stebėjau jos atspindį lange, Eleinė atrėmė kojas
į palangę ir susikryžiavo per kulkšnis. Avėjo įsispiriamus
„Gucci“ batelius. Pažinau ant jų viršaus sunertas auksines
„G“ raides.
– Ar Helena vis dar ieško sekretorės? – paklausė ji. – O,
puiku. Pažįstu vieną merginą, manau, kad joms reikėtų
susitikti. – Atsisukusi į mane mirktelėjo. – Ji Alisa Vais. Ar
galiu ją atsiųsti? Gerai, pranešk man. Ačiū, Deividai.
Padėjusi telefono ragelį, ji nukėlė kojas žemėn ir šypsodamasi atsisuko į mane.
– Suprantu, tai sekretorės darbas. Ne fotografija, bet
tavo darbo pokalbis su ja numatytas rytoj.
– Su kuo? Su Helena Garli Braun? – Negalėjau tuo patikėti. Helena Garli Braun – įžymybė. Garsi rašytoja, nuolat
dalyvaujanti radijo ir televizijos laidose, nors laidų vedėjai, tokie kaip Merė Grifin ir Džekas Paras, negalėdavo
ištarti jos knygos pavadinimo eteryje.
– Deividas man perskambins dėl sutarto laiko. Pranešiu, vos su juo pasikalbėjusi. O kol kas... – ji paskubomis užrašė adresą ant bloknoto lapelio su monograma,
nuplėšė skiautę ir stumtelėjo ją man per stalą.
– Ar ji rašo naują knygą?
– Deja, ne. „Hearst Corporation“ ją pasamdė būti
naująja žurnalo „Cosmopolitan“ vyriausiąja redaktore. –
Eleinė suglumusi papurtė galvą. – Paskutinįkart girdėjau,
kad „Hearst“ ketina uždaryti „Cosmopolitan“. Paskui
staiga jie priima Heleną. Greičiausiai griebėsi šiaudo,
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siekdami išsaugoti žurnalą. „Hearst“ paprastai nesamdo
moterų eiti tokias pareigas ir, jei atvirai, visi sukome galvą,
stebėdamiesi, kaip ji gavo tą darbą. Dievulėliau, ji nė nėra
dirbusi žurnalo redakcijoje. – Eleinė nusijuokė iš situacijos
absurdiškumo. – Bet man anksčiau teko dirbti su Helena.
Buvau viena iš redaktorių, – ji pabaksnojo pirštu į „Seksas
ir vieniša moteris“, gulinčią ant stalo. – Nors nesutinku su
kai kuo, kas čia rašoma, manau, kad Helena išmintinga. Ir
Dievas mato – ji turi parako.
Kitą rytą atvykau į Vakarų 57-osios gatvės 224 pastatą.
Vestibiulyje laukiau lifto, prie manęs priėjo dvi merginos.
Abi buvo maždaug mano amžiaus, viena jų, šviesiais plaukais, sušiauštais ir aukštai sušukuotais į nuostabią išpūstą
šukuoseną, spustelėjo mygtuką antrąsyk, tarsi šitaip liftas atvyks sparčiau. Pūstaplaukė vilkėjo žalsvai geltonos spalvos
trapecijos formos, laisvo, tiesaus kirpimo suknelę. Kita mergina buvo brunetė, trumpa „piksi“ stiliaus šukuosena ir pečius siekiančiais auskarais, segėjo raudonai ir baltai languotą
trumpą sijoną ir avėjo aulinius batus iki kelių. Man tiesiog
ant kaktos buvo parašyta „Ohajas“, negelbėjo net geriausia
„skaliko dantų“ rašto aptempta suknelė.
Skambtelėjimas pranešė, kad liftas nusileido, ir, atsivėrus durims, visos suėjome į kabiną. Kol kilome aukštyn,
abi merginos lifte plepėjo nesustodamos ir nė neatkreipė
dėmesio, kad išlipau ketvirtame aukšte ir paskui jas nusekiau į „Cosmopolitan“ priimamąjį. Prieš joms pradingstant koridoriuje, „Piksi“ abejingai dirstelėjo į mane ir
nusigręžusi nuėjo. Prie registratorės stalo nieko nebuvo,
tad teko luktelėti.
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Biuras atrodė kitaip, nei įsivaizdavau. Jis buvo apleistas. Kilimas nutrintas iki pamušalo. Odinių kėdžių
įtrūkiuose išilgai sėdynių kyšojo balto kamšalo gyslos. Net
dulkėti plastikinių augalų lapai bylojo visiems einantiems
pro duris, kad skaitytojai prarado pasitikėjimą šia seniena.
Registratorės vis dar nebuvo nė ženklo. Lūkuriuodama
tyrinėjau žvilgsniu ankstesnių leidinių viršelius, sukabintus ant sienų įkypuose rėmeliuose. Tai, ką pamačiau,
mane nustebino. Žurnalas „Cosmopolitan“, kurį teko
skaityti, buvo pilnas troškinių receptų ir namų ruošos patarimų, bet priimamojo sienos bylojo ką kita. Čia kabėjo
lentelė su sąrašu autorių, kurių straipsniai buvo publikuoti žurnale dar devynioliktajame amžiuje: joje pastebėjau Marko Tveno, Editos Vorton, Kiplingo ir kitų garsių
žmonių pavardes. Tarp sukabintų viršelių buvo ir 1939ųjų balandžio numeris su Somerseto Momo „Gyvenimo
faktais“. Rašytojos Perlės S. Bak apysaka, publikuota 1935ųjų kovą. O. Henrio „Trijų karalių dovana“ taip pat buvo
išspausdinta „Cosmopolitan“ žurnale.
Apžiūrinėjant 1906-ųjų viršelį, ant kurio buvo pavaizduotas indėnų vadas ant žirgo, iš už kampo išniro moteris,
įrėmusi į klubą kartoninę archyvo dėžę – iš šios kyšojo
„Rolodex“* ir paveikslo rėmelis. Ant riešo moteris buvo
pasikabinusi rankinę.
– Atleiskite, – pratariau. – Ieškau ponios Braun. Man
paskirtas susitikimas su ja.
* Įrenginys verslo kontaktų kortelėms saugoti. Specialios formos kortelės,
ant besisukančios ašies sudėtos abėcėlės tvarka, padeda operatyviau surasti
reikiamą informaciją. „Rolodex“ 1958 m. išrado danų inžinierius Hildauras
Nielsenas. (Čia ir toliau – vertėjos pastabos.)
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– Pačiame gale. Kampinis kabinetas, – ji mostelėjo
smakru, atbulomis stumdama vestibiulio duris.
Žengiau ilgu platėjančiu koridoriumi su darbo stalais
šalia asmeninių kabinetų. Priartėjusi prie naujosios vyriausiosios redaktorės kabineto, pastebėjau, kad stalas
šalia jos durų tuščias – ant stalviršio jokio rašiklio ar sąvaržėlės. Peleninė švarutėlė, o rašomoji mašinėlė uždengta
plastikiniu apdangalu.
Priėjau dar arčiau. Durys buvo praviros ir tada pirmąsyk už jų išvydau Heleną Garli Braun. Ji sėdėjo prie
raudonmedžio stalo, per didelio tokios smulkios figūros
moteriai, krašto. Kalbėjo telefonu, vienas iš auksinių prisegamų auskarų (vėliau sužinojau, kad tai Deivido Vebo
sukurti auskarai, verti daugiau nei tūkstančio dolerių) gulėjo peleninėje – turbūt Helena ten jį įmetė, atsiliepdama
į telefono skambutį. Ji vilkėjo rausvo šifono suknelę su ilgėjančia „uodega“ ir gilia iškirpte. Pamaniau, kad ji kur
kas patrauklesnė tikrovėje nei nuotraukoje ant knygos
viršelio. „Seksas ir vieniša moteris“ knygoje ji taip nusimenkino, vadindama save pilka pele, tačiau priešais mane
sėdinti moteris visiškai nepanėšėjo į senamadišką merginą
iš Ozarkų. Daili tamsių plaukų kupeta pabrėžė elegantiškus bruožus, įskaitant nosį – pasak jos knygos, ši buvo
gero plastikos chirurgo rankų darbas. Nepriekaištingas,
nors ir pernelyg ryškus makiažas. Dar niekada nebuvau
mačiusi moters su taip preciziškai išlenktais antakiais ir,
net jeigu jie buvo nupiešti, puikiai paryškino tamsias paslaptingas, kiek liūdnokas akis. Šalia pamerktos raudonų
rožių puokštės skleidžiamas kvapas susipynė su jos kvepalų aromatu.
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Spėliojau, kad kabineto dekorą, oranžinių ir rudų
juostų užuolaidas, sunkias medines kėdes, šoninį stalelį
ir ilgaplaukį kilimą ji paveldėjo iš savo pirmtako. Be šių
griozdiškų baldų, kambaryje daugiau nieko nebuvo, tik
skelbimų lenta su kniediniais smeigtukais, laukiančiais,
kol vėl bus panaudoti.
Ponia Braun vis dar kalbėjo telefonu, sukiodama laidą
aplink laibą riešą.
– Bet, Deividai, ta moteris man nė nesuteikė progos.
Aš čia vos porą dienų – kokia baisi viršininkė galėjau pasirodyti? Pasiūliau jai papietauti pačią pirmąją dieną „Delmonico“, kaip tu ir patarei, bet ji atsakė, kad yra pernelyg
užsiėmusi. Turbūt jau ieškojosi kito darbo.
Nenorėdama slapta klausytis pokalbio, atsitraukiau
nuo durų, bet vis tiek nugirdau jo nuotrupas. Nors ir kalbėjo tyliai, Helenos Garli Braun balsas buvo aiškus ir išskirtinis. Jos balsas buvo ypatingas – aksominis ir gyvas,
koketiškas ir kvėpčiojantis kaip Merlinos Monro, tarimas
kiek sukaustytu žandikauliu. Helena retai praverdavo
burną, bet jei prabildavo, jos klausydavosi visi. Visur. Visoje šalyje ir visame pasaulyje.
Vis dar kalbėdama telefonu Helena apėjo stalą, pamačiau nubėgusią jos pėdkelnių akį, tiesiai per blauzdos vidurį
nugaroje. Ji vėl klestelėjo į kėdę, atsiremdama alkūnėmis,
tarsi prislėgta didžiulės naštos. Pro sukąstus dantis pratarė:
– Ką aš darysiu be redakcijos vadovo? Kas užims šią
darbo vietą? Jau praradau du kitus redaktorius. Jie krinta
kaip musės.
Baigusi pokalbį Helena stvėrė užrašinę ir, nepastebėjusi manęs, ėmė barbenti pieštuku į stalą, taukšėti pėda į
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plastikinį grindų kilimėlį. Kai pabeldžiau į durų staktą, išsigandusi pažvelgė aukštyn – dabar pamačiau, kad ji verkia.
Griebusis ranka už širdies, Helena išsyk paklausė:
– Ak, brangioji, ar ir tu išeini iš darbo?
Mintyse daug sykių buvau pakartojusi, ką pirmiausia
sakysiu: „Man didelė garbė susipažinti su jumis“, bet jos
ašaros išmušė iš vėžių.
– Aš atėjau į darbo pokalbį. Dėl jūsų sekretorės vietos.
Mane atsiuntė Eleinė Sloan. Aš – Alisa. Alisa Vais.
– Ak, dėkui Dievui. – Jai sumirksėjus nuriedėjo dar
viena ašara, ji pakilo nuo stalo ir pribėgo prie manęs. –
Alisa Vais, man labai malonu tave matyti.
Greičiausiai tesvėrė ne daugiau nei šimtą svarų, bet
neįtikėtinai tvirtai pačiupo mane už rankos ir įsitempė į
kabinetą. Vis dar nepaleisdama rankos, tyrinėjo didelėmis
rudomis akimis.
– Dieve, tu tokia... jaunutė. Tikėjausi ko nors vyresnio, –
ji vos gniaužė verksmą.
Iš rankinės padaviau jai nosinaitę ir savo gyvenimo aprašymą.
Padėkojusi ir stengdamasi susitvardyti Helena nusišluostė akis ir pakvietė prisėsti.
– Kokia tu miela mergina, – pratarė pralinksmėjusi. –
Kokie gražūs plaukai. Manieji tokie ploni, kad vietomis
persišviečia galvos oda. Matai, čia perukas. – Ji truktelėjo
garbaną ir perbraukė sruogas, kad įrodytų savo žodžius.
Nežinojau, ką turėčiau atsakyti, tad sėdėjau tylėdama,
kol ji peržvelgė mano gyvenimo aprašymą, vietomis pakomentuodama:
– Ohajas? Aš kilusi iš Arkanzaso.
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– Žinau. Skaičiau jūsų knygą.
Helena nusišypsojo neatitraukdama akių nuo gyvenimo aprašymo.
– Matau, kad moki greitai spausdinti. Septyniasdešimt
penki žodžiai per minutę. Gerai. Žinai, aš pati kadaise
dirbau sekretore. Ak, buvau siaubinga, – išdykėliškai sukikeno, tada ištraukė auskarą iš peleninės, nupūtė nuo jo
pelenus ir prisegė prie ausies lezgelio. – Nenustygau toje
pačioje darbovietėje. Per penkerius metus sekretoriavau
septyniolikoje įmonių. Septyniolikoje, gali įsivaizduoti?!
Ji apvertė mano gyvenimo aprašymo lapą, tarsi tikėdamasi dar ką nors rasti kitoje pusėje.
– Ak, brangioji, – ji pažvelgė aukštyn ir susiraukė. – Tu
juk neturi jokios darbo su žurnalais patirties, ar ne? – palenkė į šoną galvą ir perkreipė apatinę lūpą, tarsi sakydama: „Vargšė avelė.“
– Bet aš nuovoki, – nepasidaviau. – Ir darbšti.
– Ak, aš tuo neabejoju, brangioji, – Helena sunėrė
delnus, lyg ruošdamasi maldai, o jos tuzinas apyrankių
skimbčiojo kaip Komunijos varpas. – Bet matai, kai Eleinė
papasakojo apie tave Deividui, tikėjomės labiau kvalifikuoto žmogaus. Man reikia sekretorės, išmanančios šį
verslą. Atleisk, kad tuščiai sugaišai laiką. – Ji atsistojo ir
ištiesė ranką. – Bet vis tiek buvo malonu susipažinti.
Paspaudėme viena kitai ranką, aš padėkojau jai, bet vos
tik apsisukau eiti, mane sustabdė vidinė jėga. Tai buvo vienintelė gyvenimo proga akis į akį susitikti su Helena Garli
Braun. Šis darbo pokalbis jau buvo baigtas ir neturėjau ką
daugiau prarasti.
– Ponia Braun?
Ji pakėlė akis nuo stalo.
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– Klausau.
– Savo knygoje jūs drąsinate vienišas merginas siekti
darbo, kuris galėtų būti.... Galbūt pasakysiu savais žodžiais: „Galėtų būti tavo meilė, tavo laimės piliulė, tavo
būdas atrasti save ir savo talentus.“
Mačiau, kaip kyla jos lūpų kampučiai.
– Sakyčiau, tai gana tiksli citata.
– Vyliausi, jog darbas pas jus galėtų būti mano laimės
piliulė.
Helena padėjo šalin pieštuką, įdėmiai įsižiūrėjo man į
akis. Atrodė, kad ji mato kiaurai, žino visas mano paslaptis
ir baimes. Ji buvo čigonė, o aš – jos krištolo rutulys. Po akimirkos jos poza pasikeitė, pečiai atsipalaidavo, o veidas
sušvelnėjo.
– Grįžk, katyte. Prisėsk.
Padariau, kaip liepta, suglaudžiau kelius, delnais suspaudžiau rankinę.
– Čia dirbant neužteks tik spausdinti ir atsiliepti į telefono skambučius. Man reikės žmogaus, su kuriuo dirbsiu
išvien petys į petį. Turėsi išmokti elgtis viešumoje. Ir kartais
privalėsi neprileisti žmonių ir pasakyti jiems „viso“, – Helena koketiškai pamojavo plaštaka. – Man reikės pagalbos
visur kur. – Ji ėmė lenkti pirštus: – Turėsi rūpintis mano
dienotvarke, organizuoti keliones, susitikimus, juose dalyvauti ir užsirašyti pastabas. Taip pat tvarkyti gerbėjų
laiškus, asmeninius reikalus. Man reikia žmogaus, galinčio akimirksniu surengti iškilmingą pobūvį.
Linktelėjau parodydama, kad manęs tai nė kiek neišgąsdino, nors iš tiesų visa tai skambėjo tiesiog neįveikiamai.
– Paveldėjau čia begalę jovalo, – tęsė Helena. – Reikės
atkakliai ir daug dirbti, kol viską išmėšime. Jie tikisi, kad
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pertvarkysiu „Cosmopolitan“, ir aš jaučiu, kad „Hearst
Corporation“ nenudžiugs sužinoję mano ketinimus. Teks
kovoti dėl kiekvieno sumanymo. Ar esi pasiryžusi tokiam
iššūkiui?
– Esu, – išpyškinau nė nesuprasdama, kodėl taip kabinuosi į šį darbą. Taip, man reikėjo pinigų, bet algos nė neaptarėme. Taip, dalyvavau keliuose košmariškuose darbo
pokalbiuose, bet labiau už viską buvau pagauta jaudulio,
įkvėpto valdingos moters kabinete. Tą sekundę nusprendžiau: jei man bus suteikta galimybė, padarysiu viską, kad
jai padėčiau. Pasirūpinsiu viskuo, kad Helena Garli Braun
nieko nestokotų: atnešiu puodelį kavos, pasmailinsiu pieštuką ir užsakysiu vakarienei staliuką ten, kur to padaryti
neįmanoma. Būsiu pasiruošusi jai tarnauti.
– Ką gi, – tarė ji, – noriu, kad žinotum: mokysimės šio
verslo kartu.
– Ar tai reiškia, kad gavau darbą?		
Staiga per vidaus telefoną pasigirdo statiškas balsas.
– Ponia Braun? Ponas Dymsas nori su jumis pasikalbėti.
Helena pakėlė smilių, atidėdama mano likimo nuosprendį. Ji suraukė antakius, pirmąsyk išduodama savo
tikrąjį amžių – dabar aiškiai mačiau, kad jai tikrai keturiasdešimt treji. Vos prieš kelias akimirkas, kalbant su manimi, jos veidas buvo sušvelnėjęs, o dabar stebėjau, kaip ji
atlošė pečius, pakėlė smakrą, vėl išsisegė auskarą ir tarsi
lošimo kauliuku ėmė žaisti juo tarp pirštų.
– Na, sveikas, Dikai, – pasisveikino ir išspaudė šypseną. – Taip, žinau, kad Betė metė darbą. Ji šįryt įteikė man
prašymą. – Helena įspraudė telefoną tarp ausies ir peties
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ir, numetusi auskarą, sugniaužė pieštuką, suimdama jo
galus abiem rankomis. – O, aš žinau. Labai netinkamas
metas.
Iš telefono ragelio sklido prislopintas Dymso balsas –
sumojau, kad jis dirba „Hearst“. Helena pasisuko kėdėje
ir taip kietai suspaudė pieštuką, kad net pirštų galiukai
pabalo.
– Tai štai, Dikai, – burkavo ji. – Nėra reikalo jaudintis.
Turime laiko. Balandžio numeris ką tik pasiekė prekystalius ir... – Helena giliai įkvėpė, pieštukas jos rankose išlinko, nors balsas buvo visiškai ramus. – Viskas bus gerai,
Dikai. Tikrai. Tiesą sakant, jau esu numačiusi naująjį redakcijos vadovą.
Girdėjau, kaip jis atsakė, šįsyk garsiau.
– Gerai, – Helena švelniai nusijuokė ir perlaužė pieštuką. – Žinoma, kad peržiūrėsiu leidinio planą dar šiandien. Tai pats svarbiausias darbas.
Ponia Braun pasiėmė kitą pieštuką. Maniau, kad ir šį
perlauš, bet tik kažką greitai brūkštelėjo ant popieriaus
skiautės ir ištiesė man: Ar gali pradėti nuo rytojaus?
Vos pabaigusi pokalbį su Diku Dymsu, atsigręžė į
mane, vis dar laikydama rankoje telefono ragelį.
– Gal tu žinai, ką reiškia leidinio planas?

Sudomino? Pirkite knygą
VASARA PARKO AVENIU
bene geriausia kaina ČIA
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ANTRAS SKYRIUS
Niekas niekada manęs nevadino laimės kūdikiu, bet
tuo metu atrodė, kad išties šypsosi laimė. Vos viena savaitė Niujorke, o jau turėjau darbą – ir ne kur kitur, o pas
pačią Heleną Garli Braun, su pradine 75 dolerių alga per
savaitę. Be to, turėjau stogą virš galvos.
Ėjau gatve švytuodama rankine ir delne žvangindama
naujojo buto raktais, didžiuodamasi savimi, kad sugebėjau grįžti į 75-osios ir Antrosios aveniu sankryžą nepasiklydusi. Po tiek dienų klaidžiojimo, lakstymo iš vieno
klaidingo traukinio į kitą, blaškymosi tarp rytinės ir vakarinės miesto dalių priėmiau tai kaip mažytės pergalės
ženklą. Kartais rodėsi, kad kuo ilgiau čia esu, tuo labiau
plečiasi šis miestas.
Ak, pagaliau sugrįžau į savo butą. Keturių aukštų daugiabučio be lifto pirmajame aukšte buvo įsikūrusi mėsinė.
Vitrinoje buvo skelbiama apie „kiaulienos karbonadus
po 55 centus“, „maltą jautieną po 39 centus“, „jautienos
kepsnius po 65 centus“. Plytinį fasadą vagojo juodo ketaus
priešgaisriniai laiptai.
Aptikau šį butą vienos kavinės skelbimų lentoje antrąją
dieną, vos atvykusi. „Pusiau apstatytas. 110 dolerių per
mėnesį.“ Šeimininkas paaiškino, kad Ronda, anksčiau čia
gyvenusi mergina, netikėtai išvyko iš miesto, palikdama
savo lovą, kitus baldus ir keletą drabužių. Spintoje radau
vieną kitą suknelę, kelias poras batų ir dvejus džinsus.
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