




Romanas 

Vilnius 
2021



Skiriu Colleen



5

1

Jis atvažiuoja kiekvieną ketvirtadienį. Tai mano diena, 
aš – Ketvirtadienė. Viltinga diena, pasimetusi tarp kitų 
svarbesnių dienų; nei pradžia, nei pabaiga, veikiau stab-
telėjimas. Užkandis prieš savaitgalį. Kartais svarstau apie 
kitas dienas ir ar jos galvoja apie mane. Juk tokios tos mo-
terys, tiesa? Visada viena apie kitą mąsto – smalsumas ir 
pagieža susimaišę tvenkiasi į emocijų balutes. Iš to mažai 
naudos – jei per daug galvosi, viską imsi suprasti netei-
singai.

Dengiu stalą dviem. Dėliodama įrankius esu malo-
niai apsvaigusi, stabteliu bandydama prisiminti, kas kur 
dedama pagal etiketą. Liežuviu perbraukiu dantis ir pa-
purtau galvą. Elgiuosi kvailai: juk šį vakarą būsime tik 
mudu su Setu – pasimatymas namie. Nieko kito ir nevei-
kiame – dažniausiai tūnome namie nenorėdami rizikuoti, 
kad mus pamatys. Tik įsivaizduokit... nenorėti būti paste-
bėtai su savo vyru. Ar tai, kad tavo vyras nenori būti pa-
stebėtas su tavimi. Anksčiau gurkšnota degtinė sušildė iš 
vidaus, atpalaidavo galūnes. Šalia lėkštės dėdama šakutę 
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vos nenuverčiu vazos su gėlėmis – puokšte šviesiausių 
rausvų rožių. Pasirinkau jas dėl erotinės užuominos, nes 
šitaip gyvenant man svarbiausia būti pažengusiai sekso 
srityje. Pažvelk į šituos švelnius rožinius žiedlapius. Ar jie tau 
primena mano klitorį? Puiku!

Makštį primenančių gėlių dešinėje sidabrinėse žvaki-
dėse stovi dvi baltos žvakės. Motina kartą man pasakė, kad 
prie mirgančios žvakės liepsnos moteris gali atrodyti kone 
dešimt metų jaunesnė. Mamai tokie dalykai rūpėjo. Kas 
šešias savaites gydytojas įsmeigdavo į jos kaktą adatą ir už-
pildydavo odą trisdešimt botokso dozių. Ji prenumeravo 
visus įmanomus blizgančius madų žurnalus ir kolekcio-
navo knygas, kaip išlaikyti vyrą šalia savęs. Niekas taip 
stropiai nesistengia išsaugoti vyro, nebent jau jį prarado. 
Kai mano svajonės buvo nesuterštos tikrovės, maniau, kad 
mama paviršutiniška. Turėjau užmačių būti nė kiek nepa-
naši į ją – rasti meilę, tapti sėkminga, pagimdyti gražių 
vaikų. Bet tiesa ta, kad širdyje glūdintys troškimai yra tik 
menka srovelė prieš prigimties ir auklėjimo potvynį. Gali 
visą gyvenimą plaukti prieš srovę, bet galiausiai pavargsi 
ir tave nusineš genų bei auklėjimo tėkmė. Tapau labai pa-
naši į savo motiną, o savų ypatybių liko vos kelios.

Nykščiu pasuku žiebtuvėlio ratuką ir palaikau liepsną 
virš dagties. Žiebtuvėlis „Zippo“ gamintojo, ant korpuso 
įmanoma įžvelgti Jungtinės Karalystės vėliavos likučius. 
Virpantis liepsnos liežuvėlis primena apie neilgai trukusį 
romaną su cigaretėmis. Rūkiau daugiausia dėl to, kad at-
rodyčiau kieta, – niekada neįtraukdavau į plaučius, tačiau 
nekantriai spoksodavau į tarp pirštų smilkstantį cigaretės 
galiuką. Žvakides kaip įkurtuvių dovaną gavau nuo tėvų, 
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kai pamačiau jas „Tiffany’s“ kataloge. Jos pasirodė kaip 
nuspėjamas ir stilingas mano namų atributas. Kai esi ką 
tik ištekėjusi ir pamatai porą žvakidžių, įsivaizduoji ateitį 
su jomis ir gausybe vakarienių, kai iš orkaitės traukiami 
garuojantys patiekalai. Tokių, kokią ir turėsime šįvakar. 
Mano gyvenimas beveik tobulas.

Lankstydama servetėles žvilgteliu pro erkerio langą, 
po manimi plyti parkas. Lauke pilka – tipinis Siatlas. Šitą 
būstą vietoj kur kas didesnio ir gražesnio, su Elioto įlankos 
panorama pasirinkau būtent dėl langų į parką. Dauguma 
žmonių būtų pasirinkę vandens vaizdą, tačiau man labiau 
patinka stebėti žmones. Ant suoliuko sėdi porelė žilstelė-
jusiais plaukais ir spokso į taką, kuriuo kas kelias minutes 
pralekia dviratininkas ar bėgikas. Jie nesiliečia vienas prie 
kito, bet, kam nors praūžus pro šalį, galvos juda ta pačia 
kryptimi. Svarstau, ar kada nors tokie būsime ir mudu su 
Setu, bet skruostai užkaista prisiminus kitas. Gana sudė-
tinga įsivaizduoti, ką atneš ateitis, kai turi į ją įtraukti dar 
dvi tavo vyru besidalijančias moteris.

Ant stalo pastatau butelį šiandien parduotuvėje išsi-
rinkto pinot grigio. Etiketė nuobodi, ne iš tų, kur patraukia 
akį, tačiau rūstus pardavėjas itin detaliai apibūdino vyno 
skonį, o kalbėdamas trynė pirštus vieną į kitą. Negaliu pri-
siminti, ką sakė, nors kalbėjo vos prieš porą valandų. Mano 
dėmesys tada buvo nukrypęs kitur, buvau susitelkusi, ką 
dar reikia nupirkti. Maisto gamyba, kaip išmokė motina, 
yra geriausias būdas būti žmona.

Atsitraukusi įvertinu savo darbą. Stalas atrodo įspū-
dingai, bet juk man visada puikiai sekasi viską patiekti ne-
priekaištingai. Viskas taip, kaip turi būti, taip, kaip mėgsta 
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jis, vadinasi, ir taip, kaip mėgstu aš. Gali pasirodyti, kad 
nesu savarankiška asmenybė, bet tai netiesa. Tiesiog vi-
siškai jam atsiduodu. Kaip ir turėtų būti.

Lygiai šeštą išgirstu spynoje pasisukant raktą, tada 
girgžteli atidaromos durys. Girdžiu klaktelėjimą joms už-
sidarant ir ant staliuko prie durų dzingtelint raktus. Setas 
niekada nevėluoja, o gyvenant tokį sudėtingą gyvenimą 
tvarka yra svarbu. Pasitaisau taip kruopščiai susigarba-
notus plaukus ir iš virtuvės žengiu į koridorių jo pasitikti. 
Jis žvelgia žemyn į pluoštą laiškų, laikomų rankose, ant 
plaukų galiukų kaupiasi lietaus lašai.

– Paėmei iš pašto dėžutės! Ačiū. – Gėdijuosi džiugesio 
balse. Juk tai tik laiškai, dėl Dievo meilės.

Jis padeda pluoštą ant marmurinio staliuko šalia savo 
raktų ir nusišypso. Mano papilvę užplūsta karštis ir 
džiugus jaudulys. Žengiu į platų glėbį, įkvepiu jo aromato 
ir paslepiu veidą jo kaklo linkyje. Tai dailus, įdegęs ir tvirtas 
kaklas. Aukščiau – labai puiki galva vešliais plaukais ir tra-
diciškai patrauklus veidas, pasidengęs nežymia šelmiška 
barzdele. Prisiglaudžiu. Penkios dienos be mylimo vyro 
yra daug. Jaunystėje maniau, kad meilė – tai našta. Kaip 
gali ką nors nuveikti, kai kiekvieną sekundę turi galvoti 
apie kito žmogaus poreikius? Susipažinus su Setu visa tai 
tapo nesvarbu. Tapau savo motina – beprotiškai įsimylė-
jusi, nuolanki, pasiduodanti jausmams ir išradinga lovoje. 
Tai maloniai jaudino ir kartu kėlė pasibjaurėjimą.

– Pasiilgau tavęs, – prisipažįstu.
Pabučiuoju jo smakrą, švelnią odą už ausies, tada pa-

sistiebusi pasiekiu burną. Esu ištroškusi dėmesio, todėl 
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mano bučinys agresyvus ir aistringas. Iš jo gerklės gilumos 
išsiveržia dejonė, lagaminas trinkteli ant grindų. Setas ap-
siveja mane rankomis.

– Tai bent pasisveikinimas, – taria jis. Dviem pirštais 
laksto mano stuburo slanksteliais tarsi saksofono mygtu-
kais. Švelniai juos masažuoja, kol rangydamasi priglundu 
dar stipriau.

– Parodyčiau ir geresnį, bet laukia vakarienė.
Jo akys apsiblausia, tylomis džiūgauju. Sujaudinau jį 

greičiau nei per dvi minutes. Noriu pasakyti: „Pabandyk 
tai perspjauti“, bet kam tie žodžiai būtų skirti? Pajuntu, 
kaip kažkas papilvėje atsilaisvina, juosta ima vyniotis. 
Bandau sugauti jos galą, kol dar ne per vėlu. Kodėl visada 
turiu apie jas galvoti? Visa tai veiks tik tada, jei negalvosiu.

– Ką paruošei? 
Setas nusivynioja šaliką nuo kaklo ir užneria jį ant ma-

nojo, prisitraukia mane arčiau ir dar kartą pabučiuoja. Jo 
balsas švelnus, nepalyginsi su mano atšiauriomis min-
timis, todėl nustumiu jausmus į šalį pasiryžusi nesugadinti 
bendro vakaro.

– Kvepia skaniai.
Nusišypsau ir nulinguoju iki valgomojo – šlakelis kry-

puojančių klubų prie vakarienės. Stabteliu tarpduryje ir 
stebiu, kaip jis reaguoja išvydęs padengtą stalą.

– Tu viską paverti grožiu. 
Jis siekia manęs stipriomis, įdegusiomis rankomis su 

pūpsančiomis venomis, tačiau erzindama šokio žings-
neliu pasitraukiu. Langą jam už nugaros plauna lietus. Pa-
žvelgiu Setui per petį – ant suoliuko sėdėjusi porelė dingo. 
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Kas jų laukia namie? Išsineštinis kinų maistas... sriuba iš 
skardinės?..

Patraukiu į virtuvę įsitikinusi, kad Seto akys mane seka. 
Iš patirties žinau, kad tinkamai judėdama moteris gali pri-
kaustyti vyro žvilgsnį.

– Avienos šonkauliai, – šūkteliu per petį. – Kuskusas...
Jis paima nuo stalo vyno butelį ir pakreipia nagrinė-

damas etiketę.
– Geras vynas.
Setas neturėtų gerti vyno – su kitomis negeria. Dėl reli-

ginių priežasčių. Man daro išimtį ir tai priimu kaip vieną 
iš savo mažųjų pergalių. Suviliojau jį sodriu raudonuoju 
vynu, merlot ir gaiviu chardonnay. Girti mes bučiavomės, 
juokėmės ir dulkinomės. Tik su manimi – su jomis jis to 
nedaro.

Kvaila, žinau. Pasirinkau tokį gyvenimą ir turiu ne 
rungtyniauti, o visokeriopai maloninti savo vyrą, tačiau 
sunku nesižymėti rezultato, kai šiame žaidime dalyvauja 
ir kitos moterys.

Grįžusi iš virtuvės dviem rankšluosčiais laikydama 
vakarienę matau, kad jis jau įpylė vyno ir gurkšnodamas 
žvelgia pro langą. Žiūrint iš dvylikto aukšto, miestas gau-
džia naktiniu ritmu. Judri gatvė nukerta parką. Jo dešinėje, 
ten, kur pro šį langą jau nematyti, yra sąsiauris, vasarą nu-
sėtas burlaivių ir keltų, o žiemą pasidengęs rūku. Gali jį 
matyti pro mūsų miegamojo langą – ramaus ir judančio 
vandens platybė. Tobula Siatlo panorama.

– Man nerūpi vakarienė, – prabyla Setas. – Noriu tavęs 
dabar. – Jo balsas valdingas – nepalieka vietos klausimams. 
Ši savybė praverčia visose gyvenimo srityse.
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Padedu lėkštes ant stalo, valgyti nebesinori, apetitą pa-
keitė kitoks alkis. Stebiu, kaip jis užpučia žvakes, nė se-
kundei nenuleisdamas nuo manęs akių, tada patraukiu 
į miegamąjį, užlenkusi rankas už nugaros ir segdamasi 
suknelę. Nusitraukiu šilką lėtai, kad Setas galėtų stebėti. 
Jaučiu jį už savęs: didingą buvimą, šilumą, nekantrą. Mano 
tobuloji vakarienė šąla ant stalo, avienos riebalai stingsta 
indo kraštuose ir dažo juos oranžine bei kremine spal-
vomis, mano suknelė nuslysta, susilenkiu ir rankomis at-
siremiu į lovą. Plaštakos iki riešų panyra į minkštą pledą, 
Seto pirštai perbėga mano klubais ir užkabina kelnaites. Jis 
nutraukia jas, kelnaitėms nusileidus iki kulkšnių, išsilais-
vindama jas nuspiriu.

Metalo dzingtelėjimas, diržo ūžtelėjimas. Jis nenusi-
rengia kitų drabužių – girdėti tik krintančių kelnių šlep-
telėjimas.

Po visko įsisiautusi į chalatą šildau vakarienę mikro-
bangų krosnelėje. Tarpkojyje jaučiu tvinkčiojimą, ant šlau-
nies – spermos srovelę, kūną maudžia pačia geriausia 
prasme. Nunešu lėkštę jam, pusnuogiam gulinčiam 
ant sofos, vieną ranką užmetusiam virš galvos, – nuo-
vargio portretas. Kad ir kaip bandau, negaliu nesišyp-
soti. Ši mokinukės šypsena – įtrūkimas mano įprastame  
fasade.

– Tu tokia graži, – pamatęs mane taria jis. Balsas gergž-
džia, kaip visada po sekso. – Buvo taip gera būti tavyje. – 
Imdamas lėkštę jis paglosto man šlaunį. – Prisimeni 
atostogas, apie kurias kalbėjom? Kur norėtum keliauti? – 
Tokie mūsų įprasti pokalbiai po sekso, baigęs Setas mėgsta 
planuoti ateitį.
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Ar prisimenu? Aišku, kad prisimenu. Nutaisau tokią 
veido išraišką, kad atrodyčiau nustebusi.

Atostogas žada jau metus. Tik dviese.
Širdis ima plakti greičiau. Laukiau šito. Nenorėjau jo 

spausti, nes buvo toks užsiėmęs, bet štai – šie metai bus 
lemtingi. Svajojau apie visas vietas, kur galėtume nuvykti. 
Tada galimybes susiaurinau iki paplūdimio. Baltas smėlis, 
lazurito spalvos vanduo, ilgi pasivaikščiojimai pakrante 
viešumoje laikantis už rankų. Viešumoje.

– Galvojau, gal kur nors, kur šilta, – atsakau. Neuž-
mezgu akių kontakto – nenoriu, kad jis matytų, kaip ne-
kantrauju turėti jį tik sau. Aš reikli, pavydi ir apgailėtina. 
Pasilenkdama pastatyti jo taurės ant kavos staliuko leidžiu 
prasiskleisti chalatui. Setas ištiesia ranką ir į delną suima 
mano krūtį – žinojau, kad taip padarys. Kartais jis visiškai 
nuspėjamas.

– Terksas ir Kaikosas? – pasiūlo. – Trinidadas?
Taip ir dar kartą taip!
Atsisėdusi į fotelį, stovintį priešais sofą, sukryžiuoju 

kojas, kad prasiskleidęs chalatas apnuogintų šlaunį.
– Išsirink tu, – atsakau. – Keliavai daugiau nei aš. – 

Žinau, kad jam patinka priimti sprendimus. O ir koks man 
skirtumas, kur keliausime? Juk gausiu jį savaitei, neper-
traukiamai, nesidalijant. Tą savaitę jis bus tik mano. Vi-
siška svajonė. Bet dabar atėjo laikas tam, dėl ko nerimauju 
ir kartu nekantrauju.

– Setai, papasakok, kaip praėjo savaitė.
Jis padeda lėkštę ir pasitrina pirštų galiukus. Jie blizga 

nuo mėsos riebalų. Noriu atsistoti ir apžioti tuos pirštus, 
švariai nučiulpti.
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– Pirmadienė negaluoja, vaikelis...
– Ak, kaip gaila, – įsiterpiu. – Bet dar tik pirmas trimest

 ras, taip bus dar kelias savaites.
Jis linkteli, lūpose žaidžia šypsena.
– Nepaisant savijautos, labai nekantrauja. Nupirkau 

vieną tų vardų knygų. Ji pasibraukia patinkančius, o tada 
susitikę kartu juos peržiūrim.

Pajuntu pavydo dieglį ir iškart nustumiu jį šalin. Išgirsti 
apie kitas – svarbiausia mano savaitės dalis. Nenoriu jos 
sugadinti paikais jausmais.

– Kaip smagu, – tariu. – Ji nori berniuko ar mergaitės?
Eidamas į virtuvę padėti lėkštės į kriauklę jis nusijuokia. 

Girdžiu tekant vandenį, tada barkštelint šiukšliadėžės 
dangtį Setui išmetus popierinį rankšluostį.

– Ji nori berniuko. Tamsiais plaukais kaip mano. Bet 
manau, kad vaikelis turės šviesius plaukus kaip jos.

Mintyse įsivaizduoju Pirmadienę – ilgi, visiškai tiesūs, 
šviesūs plaukai, banglentininkės įdegis. Liekna, raume-
ninga, tobulais baltais dantimis. Daug juokiasi – dau-
giausia iš to, ką pasako Setas, – ir yra įsimylėjusi kaip visi 
jauni žmonės. Kartą jis minėjo, kad jai dvidešimt penkeri, 
tačiau atrodo kaip koledžo studentė. Įprastai į su jaunesne 
susidėjusį vyrą žiūrėčiau įtariai, tačiau jam tai negalioja. 
Setui svarbiausia ryšys.

– Praneši, kai tik žinosi, ko laukiatės?
– Dar ilgai laukti, bet taip. – Nusišypso, lūpų kam-

putis pakyla. – Kitą savaitę esam užsirašę pas gydytoją. 
Turėsiu važiuoti iškart pirmadienio rytą. – Jis mirkteli, ne-
turiu pakankamai įgūdžių paslėpti raudonį. Mano kojos 
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sukryžiuotos, viena juda aukštyn žemyn, kol papilvę už-
pildo šiluma. Jis mane vis dar veikia taip pat, kaip pirmąją 
pažinties dieną.

– Tau ko nors įpilti? – klausiu atsistodama.
Nueinu prie baro ir įjungiu grotuvą. Aišku, kad jis nori 

išgerti – visada nori tais vakarais, kai esame kartu. Pasa-
kojo, kad dabar slapčia savo kabinete laiko butelį škotiško 
viskio – mintyse didžiuojuosi, kad darau blogą įtaką. Už-
dainuoja Tomas Vaitsas, aš pagriebiu grafiną degtinės.

Anksčiau klausdavau apie Antradienę, bet Setas apie 
ją kalba nenoriai. Visada maniau, kad dėl to, jog ji prana-
šesnė kaip pirmoji žmona. Pirmoji žmona, pirmoji moteris, 
kurią jis mylėjo. Tam tikra prasme baugu suvokti, kad esu 
tik antras pasirinkimas. Guodžiu save tuo, kad esu teisėta 
Seto žmona, kad, nepaisant to, jog jie vis dar kartu, jis tu-
rėjo su ja išsiskirti, kad galėtų vesti mane. Man nepatinka 
Antradienė. Ji savanaudė, karjera užima didžiausią vietą 
jos gyvenime – vietą, kurią aš skiriu tik Setui. Tačiau nors 
nepritariu, negaliu ir aklai jos kaltinti. Jo nebūna penkias 
dienas per savaitę. Kiekviena turime vieną dieną, kurią lei-
džiame su juo, mūsų reikalas yra užpildyti likusias dienas 
pačioms, be Seto. Aš jas leidžiu kvailai – lankausi kera-
mikos užsiėmimuose, skaitau meilės romanus ir žiūriu 
„Netflixą“. Antradienė pasirinko karjerą. Pasiknisu cha-
lato kišenėje ieškodama lūpų blizgio. Turime susikūrusios 
visavertį gyvenimą už santuokos ribų. Tik taip įmanoma 
išlikti sveiko proto.

„Vakarienei vėl buvo pica?“ – klausdavau anksčiau. 
Kartą jis man prisipažino, kad Antradienė mieliau užsisa-
kydavo maisto į namus, negu gamindavo.
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Setas mane erzindavo: „Tu visada tokia kritiška dėl kitų 
žmonių maisto gaminimo įgūdžių.“

Paruošiu dvi stiklines ir pripildau jas ledo. Girdžiu, 
kaip Setas man už nugaros keliasi nuo sofos. Atsukus bu-
telio kamštelį gazuotas vanduo sušnypščia, pripildau stik
lines. Man dar nebaigus maišyti kokteilių, jis atsiranda už 
nugaros ir ima bučiuoti kaklą. Pakreipiu galvą į šoną, kad 
pasiektų daugiau. Jis paima man iš rankų gėrimą ir nueina 
prie lango, aš prisėdu ant sofos.

Pakeliu akis į jį, stiklinė delne rasoja.
Setas klesteli šalia, pasideda gėrimą ant kavos staliuko. 

Juokdamasis ištiesia ranką ir paglosto man sprandą.
Jo akyse žaižaruoja flirto kibirkštys. Įsimylėjau tas akis – 

rodos, jos visad juokiasi. Kilsteliu vieną lūpų kamputį šyp-
sodama ir atsiremiu į jį, mėgaudamasi tvirtu vyro kūnu. Jis 
pirštais perbėga mano ranka aukštyn ir žemyn.

Ką dar reikėjo aptarti? Norėjau būti tikra, kad esu susi-
pažinusi su visomis jo gyvenimo dalimis.

– Kaip verslas?..
– Aleksas... – Jis nutyla. Stebiu, kaip nykščio pagalvėle 

persibraukia apatinę lūpą – įprotis, kurį pamilau.
Ką gi jis padarė dabar?
– Vėl pagavau jį meluojant, – pareiškia.
Aleksas yra Seto verslo partneris, jiedu kartu įkūrė 

įmonę. Kiek tik atsimenu, Aleksas buvo verslo veidas, su-
sitikdavo su klientais ir rūpindavosi užsakymais, o Setas 
vadovavo namų statybai, bendravo su rangovais ir rūpi-
nosi inspekcijomis. Setas pasakojo, kad pirmą kartą jų nuo-
monės išsiskyrė dėl įmonės pavadinimo: Aleksas norėjo, 
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kad būtų įtraukta jo pavardė, o Setas – kad pavadinimas at-
spindėtų Ramiojo vandenyno šiaurės vakarus. Karštai dėl 
to ginčijęsi jie galiausiai apsistojo prie „Smaragdo miesto 
plėtra“. Pastaraisiais metais dėmesys detalėms ir nenu-
ginčijamas statomų namų grožis užtikrino jiems kelis itin 
svarbius klientus. Niekada nesu sutikusi Alekso; jis nežino, 
kad egzistuoju. Mano, kad Seto žmona yra Antradienė. Kai 
Setas ir Antradienė buvo susituokę, keliavo atostogauti su 
Aleksu ir jo žmona į Havajus, tada slidinėti į Banfą. Ma-
čiau Aleksą nuotraukose. Jis coliu žemesnis už savo žmoną 
Barbarą, buvusią „Mis Juta“. Drūtas ir plinkantis, pasižymi 
santūriu pasipūtimu.

Nepažįstu daugybės žmonių. Pavyzdžiui, niekad ne-
buvau sutikusi Seto tėvų ar jo vaikystės draugų. Kaip an-
troji žmona, galbūt niekada nė neturėsiu progos.

– Rimtai? – klausiu. – Kas nutiko?
Visi tie žaidimai, kuriuos tenka žaisti, vargina. Tai mo-

ters prakeiksmas. Būk tiesmuka, bet nespausk. Klausk, bet 
ne per daug. Gurkšteliu kokteilio ir pasislenku dar arčiau.

– Tau įdomu? – klausia jis. – Šiek tiek keista, kai klau-
sinėji apie...

– Man įdomus tu. – Nusišypsau. – Įdomu žinoti apie 
tavo pasaulį, apie tai, ką jauti ir patiri, kai nesi su manim. – 
Tai tiesa, ar ne? Myliu savo vyrą, bet nesu tokia vienintelė. 
Yra ir kitos. Vienintelė mano galia yra žinojimas. Galiu 
nertis iš kailio, būti pranašesnė, gerai jį iškrušti ir apsi-
mesti, kad man tik šiek tiek rūpi, – visa tai pasiekti padeda 
vos keli tinkamu metu užduoti klausimai.

Setas atsidūsta ir delnais pasitrina akis.
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– Einam į lovą, – pasiūlo.
Tyrinėju jo veidą. Šiąnakt jis apie jas nebekalbės. Ištiesia 

ranką, kad padėtų man atsistoti, aš jos įsikimbu, leidžiu 
jam mane prisitraukti.

Šį kartą mylimės aistringai bučiuodamiesi, apsiveju jį 
kojomis. Neturėčiau apie tai galvoti, tačiau visgi svarstau. 
Kaip vienas vyras myli tiek daug moterų? Vis kitą kone kas 
antrą dieną. Ir kur yra mano vieta mėgstamiausiųjų eilėje?

Jis užmiega greitai, o man nepavyksta. Ketvirtadienio 
naktį nesumerkiu akių.
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Penktadienio rytą Setas išvažiuoja man dar nepabudus. 
Blaškiausi ir varčiausi iki keturių, o tada tikriausiai giliai 
įmigau, nes negirdėjau jo išeinant. Kartais jaučiuosi kaip 
mergina, po vienos nakties nuotykio nubudusi viena, vai-
kinui išsliūkinus nė nepasakius savo vardo. Penktadie-
niais visada ilgiau vartausi lovoje ir spoksau į Seto paliktą 
įdubimą pagalvėje, kol pro langą tiesiai į akis ima spiginti 
saulė. Tačiau dabar jos spinduliai dar neapgobė horizonto, 
todėl nenuleidžiu akių nuo to įdubimo, tarsi jis galėtų 
įkvėpti man gyvybės.

Rytais sunku. Įprastoje santuokoje atsibundi šalia su-
tuoktinio ir žvelgdama į jo mieguistą kūną gali būti tikra 
dėl savo gyvenimo pasirinkimų. Gyvenimas virsta rutina 
ir nors tampa nuobodus, kartu tai suteikia saugumo. Aš 
šito normalumo ir saugumo neturiu: šalia neknarkia vyras, 
kuriam naktį įspiriu, susierzinusi negrandau prie kriauklės 
pridžiūvusios dantų pastos. Nejaučiu Seto tarp šių namų 
sienų ir dažniausiai dėl to krūtinę užgula sunkumas. Setas 
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čia apsilanko vos akimirkai, tada keliauja į kitos moters 
lovą, o maniškė šąla.

Suvokus tikrovę nusmelkia pilvą, žvilgteliu į mobi-
lųjį. Vengiu jam rašyti žinutes. Įsivaizduoju, kad ir taip 
kasdien jų gauna daugybę, bet šįryt kyla nenumaldomas 
noras griebti telefoną ir parašyti: „Pasiilgau tavęs.“ Jis tai 
žino, tikrai žino. Kai penkias dienas per savaitę nematai 
savo vyro, jis tikrai turi suprasti, kad jo pasiilgai. Tačiau 
mobiliojo neimu ir žinutės nerašau. Ryžtingai nuleidžiu 
kojas ant grindų ir įsispiriu į šlepetes, pirštai pasineria į 
švelnią vilną. Šlepetės yra dalis mano rutinos – norma-
lumo siekis. Nupėdinu į virtuvę ir pro langą pažvelgiu į 
miestą. 99ajame greitkelyje susirangiusi raudona stabdžių 
žibintų gyvatė, žmonės laukia prie šviesoforo. Valytuvai 
švytuoja pirmyn atgal braukdami nuo langų purškiantį 
lietų. Svarstau, ar Setas kažkur ten, tarp tų žmonių, bet 
taip būti negali – jis lekia 5uoju greitkeliu tolyn nuo čia. 
Tolyn nuo manęs.

Atidarau šaldytuvą, ištraukiu stiklinį kolos buteliuką 
ir pastatau ant spintelės. Virtuvės įrankių stalčiuje ieškau 
atidarytuvo ir nusikeikiu, kai į panagę įsminga dantų 
krapštukas. Čiulpiu pirštą ir laisva ranka atidarau kolą. 
Šaldytuve laikau tik vieną kolos buteliuką, kitus slepiu 
už laistytuvo po kriaukle. Kaskart ištuštinusi buteliuką 
įdedu į šaldytuvą naują. Taip atrodo, kad ten amžinai 
stovi tas pats gėrimo butelis. Apgaudinėju pati save. Ir 
turbūt nenoriu, kad Setas sužinotų, jog pusryčiams geriu 
kolą. Imtų traukti per dantį, aišku, galėčiau su tuo su-
sitaikyti, tačiau nenorėčiau būti žinoma kaip moteris, 



20

Tarryn Fisher

rytą pradedanti tokiu gėrimu. Vaikystėje vienintelė iš 
draugių grupelės vis dar žaisdavau su barbėmis. Sulau-
kusios dešimties visos jau domėjosi makiažo rinkiniais 
ir MTV, prašydavo, kad tėvai Kalėdoms nupirktų naujų 
drabužių, o ne naują barbės kemperį. Siaubingai gėdijausi 
savo meilės lėlėms, ypač kai draugės tai išpūtė ir išvadino 
mane mažvaike. Diena, kai sukroviau visas barbes į dėžę 
ir atsisveikinau įkišusi į spintą, yra viena skaudžiausių 
per visą mano vaikystę. Tą naktį užmigau verkdama – 
nenorėjau išsiskirti su tuo, ką taip labai mėgau, tačiau 
suvokiau, kad teks kentėti pašaipas, jei šio žingsnio ne-
žengsiu. Po kelių savaičių rinkdama nešvarius drabužius 
mama rado tą dėžę ir ėmė apie ją klausinėti. Ašarodama 
papasakojau tiesą. Išaugau barbes ir atėjo laikas judėti  
toliau.

„Gali žaisti su jomis paslapčia. Niekam nereikia žinoti. 
Neturi atsisakyti to, ką mėgsti, vien todėl, kad kiti žmonės 
nepritaria“, – patarė mama.

Paslaptys. Esu įgudusi jų turėti ir jas saugoti.
Pastebiu, kad prieš išvykdamas Setas skrudinosi 

duoną. Ant spintelės pilna trupinių, o kriauklėje guli 
sviestuotas peilis. Koneveikiu save, kad neatsikėliau 
anksčiau ir neparuošiau jam pusryčių. „Kitą savaitę“, – 
pasižadu. Kitą savaitę pasistengsiu labiau, paruošiu savo 
vyrui pusryčius. Būsiu viena tų žmonų, kurios triskart 
per dieną duoda sekso ir maisto. Skrandį surakina ne-
rimas, kai susimąstau, ar Pirmadienė ir Antradienė keliasi 
ruošti jam pusryčių. Ar visą šį laiką buvau apsileidusi? 
Ar jis mano, kad man nerūpi, nes likau lovoje? Nuvalau 
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trupinius į delną ir piktai nukratau į kriauklę, tada nusi-
nešu kolą į svetainę. Buteliukas vėsina delną, gurkšnoju 
iš jo ir mąstau, kaip galėčiau pasitempti.

Atsibudusi suvokiu, kad miegojau nemažai laiko, kam-
barį apšviečia kitokia šviesa. Atsisėdu ir pastebiu, kad 
kolos butelis nuvirtęs ant šono, ant kilimo ruduoja dėmė.

– Šūdas, – garsiai nusikeikiu stodamasi. Turbūt už-
snūdau su buteliuku rankoje. To ir reikėjo tikėtis, juk visą 
naktį nesudėjau bluosto spoksodama į lubas. Skubu ieš-
koti skuduro ir dėmių valiklio, tada krentu ant kelių ir imu 
įnirtingai šveisti. Gėrimas spėjo gerai susigerti į smėlio 
spalvos kilimą ir pavirto lipnia karamele. Veidu ima rie-
dėti ašaros, suvokiu, kad dėl kažko pykstu. Sūrūs lašeliai 
krenta į dėmę, šveičiu vis stipriau. Išvaliusi kilimą krentu 
atbulomis ir užsimerkiu. Kas atsitiko? Kaip tapau tokia 
paklusni, kaip taip nutiko, kad gyvenu laukdama ketvir-
tadienių ir vyro, kuris vos spėja savo dėmesį padalyti trims 
moterims, meilės? Jei devyniolikmetei man kas nors būtų 
pasakęs, kad šitaip gyvensiu, būčiau skaniai pasijuokusi.

Kitą savaitę sukaks penkeri metai nuo tos dienos, kai 
susipažinome su Setu. Mokiausi kavinėje, ruošiausi grės-
mingai laukiančiam paskutiniam slaugos egzaminui – 
kliūčiai, kurios nebuvau pasiruošusi įveikti. Buvau dvi 
dienas nemiegojusi ir pasiekusi tą stadiją, kai, norėdama 
neužmigti, kavą gėriau tarsi vandenį. Kone sapnuodama 
supausi krėsle, kai Setas prisėdo šalia. Prisimenu, kad jo 
buvimas erzino. Aplinkui stovėjo penki laisvi krėslai – kam 
sėstis prie pat manęs? Jis buvo patrauklus – suglostyti juodi 
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plaukai ir turkio spalvos akys, išsimiegojęs, tvarkingas ir 
iškalbingas. Paklausė, ar ketinu tapti sesele, kažką piktai 
atkirtau, tačiau po akimirkos atsiprašiau už šiurkštumą. 
Jis numojo ranka ir pasiteiravo, ar galėtų patikrinti mano 
žinias.

Prunkštelėjau, tačiau suvokiau, kad kalba rimtai.
– Nori praleisti penktadienio vakarą padėdamas leis-

gyvei slaugos studentei pasiruošti atsiskaitymui? – paklau-
siau.

– Žinoma, – atsakė, akyse spindėjo sąmojis. – Pagal-
vojau, kad jei palenksiu tave į savo pusę, neatsisakysi, kai 
pasiūlysiu kartu pavakarieniauti.

Prisimenu, kaip susiraukiau spėliodama, ar tai pokštas. 
Gal draugai atsiuntė jį čia, kad pasišaipytų iš kampe lin-
dinčios nusiminusios merginos? Setas per daug žavus. 
Tokie vaikinai niekada nesivargina su tokiomis kaip aš. 
Nors nebuvau baisi, bet ir ne kuo nors išskirtinė. Mama 
visuomet sakydavo, kad man atiteko protas, o sesei To-
rensei – grožis.

– Tu rimtai? – paklausiau. Staiga ėmiau jaustis nesma-
giai dėl į suglebusią uodegą surištų plaukų ir tušu nepa-
dažytų blakstienų.

– Tik jei mėgsti meksikietišką maistą, – atsakė jis. – Ne-
galiu įsimylėti merginos, kuriai nepatinka meksikietiškas 
maistas.

– Man nepatinka, – pareiškiau. Jis susiėmė už širdies, 
tarsi ją būtų sugniaužęs skausmas. Nusijuokiau – toks 
žavingas vyras apsimetė, kad jį kavinėje ištiko širdies 
smūgis. – Juokauju. Kas gali nemėgti meksikietiško maisto?
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Prieštaraudama savo pačios įsitikinimams ir nepaisy-
dama beprotiškai užimtos dienotvarkės, sutikau kitą sa-
vaitę nueiti su juo vakarienės. Galų gale, valgyti juk reikėjo. 
Atvažiavusi prie restorano savo aptriušusiu mažu fordu iš 
dalies tikėjausi, kad Setas nepasirodys. Tačiau vos išlipusi 
iš automobilio pamačiau jį laukiantį prie įėjimo ir nebijantį 
lietaus – lašeliai tiško ant lietpalčio pečių.

Valgant pirmąjį patiekalą jis sugebėjo mane suža-
vėti – klausinėjo apie studijas, šeimą ir ką ketinu veikti po 
mokslų. Mirkiau traškučius į salsos padažą mėgindama 
prisiminti, kada paskutinį kartą kas nors taip manimi 
domėjosi. Visiškai pakerėta užsidegusi atsakinėjau į kie-
kvieną klausimą ir tik vakarienei pasibaigus suvokiau, kad 
nieko nesužinojau apie jį.

– Pratęsim vakarieniaudami kitą savaitę, – pareiškė 
Setas, kai apie tai užsiminiau.

– Iš kur žinai, kad susitiksim kitą savaitę? – paklausiau.
Jis tiesiog nusišypsojo – būtent tą akimirką supratau, 

kad įkliuvau.
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Nusiprausiu po dušu ir apsirengiu, eidama pro duris 
stabteliu pasitikrinti telefono. Kadangi Seto nebūna pen-
kias dienas per savaitę, pasisiūlau dirbti naktines pa-
mainas, kurių visi baidosi. Visą naktį vienai sėdėti namie 
ir galvoti, kaip jis leidžia laiką su kitomis, nepakeliama. 
Mieliau duodu protui kitos veiklos, susikoncentruoju į 
įvairius darbus. Penktadieniais einu į sporto klubą, tada į 
turgelį. Kartais papietauju su kokia drauge, tačiau pasta-
ruoju metu visos per daug užsiėmusios. Dauguma jų arba 
ką tik ištekėjo, arba neseniai susilaukė vaikų, todėl visos 
dėmesį skiria darbui ir šeimai.

Telefonas praneša, kad gavau Seto žinutę: „Jau tavęs 
pasiilgau. Laukiu nesulaukiu kitos savaitės.“

Spausdama lifto mygtuką nervingai šypteliu. Jam taip 
lengva išreikšti ilgesį, kai niekad nebūna vienas. Neturė-
čiau taip galvoti. Žinau, kad myli mus visas ir visų pasi-
ilgsta.

„Gal kitą kartą vakarienei užsisakom picos?“ – bandau 
juokauti.

Jis atrašo iškart, atsiunčia iš juoko verkiančią šypsenėlę. 
Ką žmonės darydavo, kol jaustukų nebuvo? Tai vienintelis 
normalus būdas praskaidrinti nemalonų sakinį.

Išeidama iš lifto įsikišu telefoną į rankinę, lūpose ne-
žymi šypsena. Net sunkiausiomis dienomis trumpa Seto 
žinutė viską pakeičia. O sunkių dienų daug – tokių, kai 


