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PADĖKA 

Socialinio projekto „Išklausant Moteris“ vykdytojai (knygos 

„Išklausant Moteris.“ autorė Ernesta Baužaitė ir savanoriška 

emocinės paramos tarnyba „Pagalbos moterims linija“) nuoširdžiai 

dėkoja prie projekto savanoriškai prisidėjusiems: 

 

Knygos redaktorė – Sonata Vaičiakauskienė.  

Video montažas – Egidijus Bielskis. wizardwork.net. 

Knygos viršelio dizainas – Darius Mikalauskas. 

Filmavimas – Ugnė Danienė.  

Knygos recenzija – Neringa Jermalaitė.  
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Skiriu Moterims.  

Ir Tau, mama. Buvo sunku, bet gal verta.  
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Pratarmė 
 

Įsiklausau į moteris, o drauge ir į save. Mes visos skirtingos, tačiau mus sieja nematomi dvasiniai 

siūleliai, kuriais siuvinėjame kasdien į mus žvelgiantį dangų. 

Daugybė moterų prabyla autorės lūpomis, nuaidi jos balso virpesiais. Tad kas tos 

moterys? Klumpančios, keikiančios būtį ir šiaurų gyvenimo vėją, tačiau drauge stiprios, 

nepasiduodančios ir beprotiškai mylinčios gyvenimą... Ir, žinoma, gerą vyną. Mylinčios pasaulį 

taip, kaip moka tik Moterys. Kaip moki tik Tu!  

Kviečiu įsipilti taurę raudonojo vyno ir leistis į nelengvą, bet prasmingą kelionę su 

knyga „Išklausant moteris“.  

Rūta. 
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Visai ne vaikiškai 
 

Žinai, tu taip niekad ir nesusimąstei, ką slepia mūsų draugystė. O ji slepia daug. Daugiau nei dvi 

mažos mergaitės galėtų įsivaizduoti. Tada, kai buvau maža, man niekas nepaaiškino, kad mūsų 

šeimoje yra ir bus taip. Man niekas nepasakė, kad ne tu sprendi, kur gimsi, kad ne tau rinktis, ką 

kasdien matysi ir girdėsi. Žinai, man ir pasakų niekas neskaitė. Turbūt todėl dabar aš jų ir nemėgstu. 

Nemėgstu ir sėkmės istorijų. O tu, drauge, dievinai knygas. Tavo kambaryje visos lentynos buvo 

jomis nukrautos. Nuo ryškiais viršeliais storų iki keistą kvapą turinčių rašliavų. Man nuolat 

pasakodavai apie knygas, ypač apie pagrindinius jų herojus. Mane tai erzino. Aš atsimenu, kaip tu 

piktinaisi Džemos poelgiais, arba kai braukei ašarą skaitydama Anos dienoraštį. Nepaisant to, kad 

kartais man buvo įdomu klausytis tavo replikų, knygoms buvau abejinga. Visai kaip tu alkoholiui 

(ir vis dar esi). Bet tu nesiliovei kalbėti. Vis baksnojai pirštu – pažiūrėk, pavartyk. Vertei jaustis 

mane kvailesne. Tu nesistengei manęs įžeisti, aš pati įsižeidžiau. Nenorėjau būti prastesnė, būtent 

todėl tu ir buvai pirmas žmogus, kuris mane nusivedė į biblioteką ir į bažnyčią. Ar be tavęs būčiau 

ten nuėjusi? Nežinau. Žinau tik, kad dabar aš jau suprantu, drauge, kaip Hemingvėjus yra pasakęs: 

„... juk viską sužinai per tą prakeiktą gyvenimą. Supranti, kai reikia. Turbūt aš jau pradedu 

suprasti.“ Atsimeni, klausdavai: „Kodėl nuolat pas mane žaidžiame su lėlėmis, geriame arbatą, 

šokame?“ Kodėl aš nesikviečiu tavęs į svečius. Ar atrodžiau nedraugiška? Atleisk man. Nenorėjau, 

kad tu pamatytum, kas slypi už tų tamsiai rudų, nublukusių, su visuomet šalta it helis geležine 

rankena, durų. Matai, aš ten užaugau. Žinojau viską, kas bus po vieno stikliuko, po antro, po viso 

nesibaigiančio butelio. Žinojau, kaip atrodys mano motina, kai tėvas vėl vaidins galingą šių namų 

šeichą. Žinojau, kaip elgtis, kad išlikčiau nepastebėta viso pobuvio metu. Žinojau, kad, kai tu 

saldžiai miegosi, aš nuo stalų surankiosiu krištolines taures, apkamšysiu išvargusius tėvelius, 

pasivaišinsiu likusiomis gėrybėmis ir pavalysiu vieną kitą dulkelę. Supranti, drauge, tu nebūtum 

norėjusi užeiti. Skundeisi, kad tavo mama slepia šokoladą nuo tavęs, nes linkėjo tau būti lieknai, 

nuolankiai, mandagiai, saikingai mėgautis gyvenimiškais malonumais. Žinai, mano namuose 

šokolado niekuomet nebuvo ir nelabai išvis kam rūpėjo, mergaitė aš ar berniukas. Drauge, tu man 

pavydėjai kiemo berniokų dėmesio, žalių akių, laisvės. Bet ar kada pagalvojai, kaip stipriai aš tau 

pavydėjau? Turėjai galimybių (tu ugdei skeptiškumą, lavinai skonį, mokeisi pažinti ir suprasti 

save). Tai svarbu. Pavydėjau tau matyto moters modelio, kurį tu stebėdama pradėjai save formuoti 

kaip Moterį. Damą. Tu jau mokėjai ryškinti veido bruožus, pasirinkti tinkamus atspalvius, išsirinkti 

skoningus kvepalus, turėjai savo kirpėją ir žinojai, kas yra „Chanel“ ar „Dior“. O aš? O mano 

bruožai? A, tie bruožai: nuolat ištroškęs tėvo gomurys ir į apačią nulinkę motinos lūpų kampučiai, 

kad niekada neatrodyčiau per daug laiminga. Nepamirškim ir nuovargio, kurį jausdavau po 

iškilmingų pokylių. Matyt, todėl ir vaikščiodavau nepadoriai susivėlusi, bespalvė, nematoma. Bent 
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akys savitos. Apdarai... Pameni, skolindavai man jų. Ne tik prieš mokykloje vykusias klasės 

fotosesijas, bet ir į pirmus pasimatymus. Kartą toks naivuolis vedėsi mane į „Memelį“. Atmeni, 

kadais mes ten ne vieną litrą deginto alaus išgėrėm ir dainuodavom. Garsiai, kiek tik gerklos 

leisdavo, plėšdavom. Tu man įkišai tą mėlyną močiutės sijoną ir dar mėlynesnius marškinėlius. 

Visą vakarą jaučiausi ne savimi –  kažkokia per daug mėlyna, bet tavo žodžiuose visuomet rasdavau 

saugumą, ramybę, todėl net ir tąkart tavęs paklausiau. Aš tikrai patikėjau, kad man tinka mėlyna ir, 

galbūt, net kaip tu – nusimanau apie moteriškus dalykus, nors abi žinojom – taip nebuvo. Tu visada 

atrodydavai tvarkingai, siuntei išauklėtos merginos signalus, išsiskyrei žavia kuklia šypsena ir 

nekaltu juoku. Mes visada pykdavomės dėl mano stiliaus. Kai sugalvojau, kad noriu būti pankė, tu 

manęs nepalaikei, švelniai tyčiojaisi. Pripažįstu, tai buvo keisčiau nei žodis keista apibūdina, bet tu 

pripažink, drauge, bordo spalvos plaukai man tikrai tiko. Vėliau mes abi pastebėjom, kad man net ir 

kekšės įvaizdis nėra atgrasus. Bet paleistuvė aš nebuvau, nors kiti norėjo, kad tokia būčiau. Žinau, 

dar ir dabar niurgztum mane pamačiusi. Aš vis dar neabejinga kaltoms iškirptėms ir toms 

flirtuojančioms pėdkelnėms, kurių tu negalėjai (ir negali) pakęsti. Ir tik juoda. Juodesnė nei mano 

gyvenimas juoda man vis dar žadina geidulį. Pavydėjau tau ir tėčio pečių, nuo kurių suklupusi gali 

atsispirti. Žinau, tu neatsimeni, bet kartą prieš mums išeinant į bažnyčią, tu apsiavei naujus batelius, 

rausvus, klasikinius. Tai tėtis tau užklijavo pleistrus, kad vėliau tavo kojos nebūtų žaizdotos. Tai 

tėtis tavimi pasirūpino. Ar mes tada susimąstėm, kad jis buvo ne tik mylintis tėtis, bet ir vyras? 

Nesusimąstėm, bet abi žinojom, vienintelė jo gyvenime moteris visada buvo ir bus tavo mama. Net 

kai ji būdavo neteisi, tavo tėtis savo ego suvaldydavo. Todėl nors jie ir pykdavosi, vis tiek 

užmigdavo apsikabinę. Tai tu man esi tai sakiusi. Kasdien bandžiau įsivaizduoti, kaip tai turėtų 

atrodyti – susitaikymas. O ar atsimeni, kaip kartą ieškojau teisybės su tokia kiemo mergiote? Nesu 

tikra, ar ją radau, bet mane mergiotė kaip reikiant aptalžė. Po to nė nedvejojusi, neatgavusi kvapo, 

iškart atbėgau pas tave, kad padėtum man sutvarstyti tarsi rujojančio vilko sudraskytas rankas, 

kaklą. Tada paklausei: „Kodėl tavo mama negali?“ ir aš atsakiau: „Ji darbe.“ Nors mano motina net 

darbo tuo metu neturėjo, bet tu manimi patikėjai, nes aš niekada nebuvau melagė. Vargu, ar 

įmanoma pamiršti, kai pradėjau kraujuoti. Juk taip anksti įvyko toks svarbus virsmas mano 

gyvenime, tarsi gležnas kūnelis būtų išgirdęs mano slaptą troškimą tapti fatališka moterimi. Buvau 

tam nepasiruošusi, buvau išsigandusi, o tu vis klausinėjai: „Koks tai jausmas. Tai pasakyk, koks? “ 

(Šypsausi.) Net ir srūvant paslaptingiems upeliams, tu buvai šalia; man tiek ir tereikėjo. Žinai, 

drauge, pavydėjau tau daug ko, bet labiausiai – kad tu juos turėjai. Nepamiršiu, kaip tavo mama 

vienu metu draudė mums matytis, nes baiminosi, kad vedu tave iš doros kelio. Gal truputį ir vedžiau 

šunkeliais (merkiu akį), bet juk buvo verta (vėl šypsausi). Ar atmeni, kai pirmą kartą pasibučiavom? 

Aš atsimenu. Tą pačią naktį aš pirmą kartą savo gyvenime vogiau. Ir jaučiausi velniškai gerai, juk 

vogiau iš švenčiausios vietos – namų. Atsinešiau pas tave 0.5 l ,,Čepkelių trauktinės“, spanguolių 
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skonio. Šlykštus gėrimas, bet ar turėjome iš ko rinktis. Vis tiek beveik viena pati viską išlakiau. Po 

bučinio mes daug kalbėjom. Abi žinojom, kad mums patinka vaikinai, bet tai, matyt, buvo kelio 

pradžia moteriškumo ir gyvenimą įprasminčių pokalbių link. Ne tik ašarodavom, kikendavom, 

aikštingai pykdavom ir dar dramatiškiau susitaikydavom, bet ir daug ką viena kitai atverdavom. Tu, 

drauge, atverdavai ne tik duris, bet ir visus esamus langus. Atleisk man, nes aš juos laikiau 

užrakintus, rūdijančia grandine apraizgytus, todėl daug kas taip ir liko pasiklydę tuose mūsų 

pašnekesių nameliuose. Žinai, banalu taip sakyti, tačiau, kai jau žiodavausi ir norėdavau atsiverti – 

žodžiai tarsi užstrigdavo gerklėje. Man atrodydavo, kad galiu ir nesakyti. Nutylėti. Taigi, kartą tuos 

žodžius sudėjau į vieną iš tylos namelių ir užrakinau, o raktas lig šiol yra paslėptas mūsų Vilties 

gatvėj. Kaip bebūtų, tavo aštrus protas man yra pakuždėjęs tai, kas mane budina kasdien. Jei noriu 

gyventi, negaliu tų kuždesių paleisti. Nepaleisiu. Pameni, ką pasakei tą kartą, tą paskutinį, kai 

susitikom vienoje iš siaurų, aptrupėjusių Vilniaus senamiesčio gatvelių? Pasakei man, kad aš tave 

išmokiau rizikuoti, svajoti ir visada visada kovoti, net jei vienintelis tavo ginklas, kurį turi, – tavo 

akys. Tiesa. Būtent akys man ir neleidžia užsimiršti, kas esu. Kas noriu būti. Dabar esi laimingai 

ištekėjusi. Laukiesi. Turi mylimą darbą, nuo kurio trokšti pailsėti, nes žinai, kad būsi atsidavusi 

mama. Visai kaip tavoji. O vyras tarsi sugyvintas princas iš tų vaikystės pasakų. Geresnio likimo 

tau ir nesugalvočiau, drauge. Ir visai nekeista, kad manęs nėra jūsų gyvenime. Vis dar blaškausi 

tarsi žuvėdros plunksna, vėjo papūsta. Negali žinoti, kur vėjas nupūs rytoj. Bet kada nors aš būsiu 

mama. Ir būsiu velniškai gera mama. Drauge, aš juk ne melagė. Pameni – parašiau knygą. Žinai, 

norėčiau, kad tu pirma ją perskaitytum. Tiesiog perskaitytum. 

Nepyk, kad parašiau visai ne vaikiškai. Gyvenimas vienas, o padėkoti taip ir neišdrįstam.  
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Agonija 
 

Magdalena ir Rapolas susituokė 1994-ųjų vasarį. Jų vestuvės nebuvo iškilmingos: Magdalena 

nemėgo perdėto mandagumo, džiaugsmo ašarų. Rapolas nebyliai svarstė, galbūt ceremonija galėjo 

būti kiek pompastiškesnė, juk aukso jiems netrūko, o ir solidžias pareigas užimantis Rapolas būtų 

galėjęs ne vienam didžiam visuomenės veikėjui pakvietimą išsiųsti, tačiau Magdalena visuomet 

buvo konkreti ir neperkalbama. Jų liudininkais tapo Rapolo brolis su žmona. Visi jie retai 

susitikdavo (brolių santykiai nebuvo patys šilčiausi), bet Magdalena vienturtė, draugių ji neturėjo, 

todėl buvo nuspręsta, kad liudys būtent Lokiai. Rapolas dievino Magdaleną jau pačią pirmą jų 

pažinties dieną – jis negalėjo atsispirti jos gebėjimui nelikti nepastebėtai. Ši moteris visada 

traukdavo ne tik visų žvilgsnius, bet ir apkalbų apie ją nestigdavo. Magdalena vilkėdavo tik juodas, 

itin aptemptas sukneles, nes jos kūnas buvo tarsi teptuku nutapytas. Gundė net moteris, tačiau šios 

įstengdavo tik dirbtinai šyptelti ir į savo vyrų parankes nervingai įsikibti. Magdalena 

nesišypsodavo. Rapolas tik kartą matė jos šypsnį – kai ši stebėjo krintančias žvaigždes. Jie dažnai 

dalyvaudavo elitiniuose pokyliuose – iš dalies tai buvo Rapolo pareiga. Magdalena jį visuomet 

lydėdavo, net jei jos mintys būdavo paklydusios. Pastaroji buvo poetė, todėl dažnai šią moterį 

galėjai išvysti susimąsčiusią, abejingu žvilgsniu ir įtemptomis lūpomis stebinčią. Magdalenos 

kalbėsena primindavo sudraskytą poemą, kurios dalis turėdavai pats susidėlioti (ir jai nerūpėdavo, 

aiškios tau jos tezės ar ne). Tenka pripažinti, kad ta sudraskyta poema būdavo tiesmuka, bet įžvalgi. 

Ją taip pat galėjai pavadinti nuoširdžia. Vis dėlto ne šnekučiuotis į tuos pokylius Magdalena 

skubėdavo. Moteris turėdavo savų ketinimų  – ji kantriai klausydavosi aukštuomenės. Pastaroji iš 

apgirtusių ponų ir ponių, dažnai sunkiai sutramdančių egoizmą, pavydą ir išdidumą, išgirsdavo apie 

tuos, kuriems Magdalena galėjo pasiūlyti gyventi. Tų žmonių moteris ieškodavo visoje šalyje, net ir 

niūriausiuose priemiesčių kampeliuose. Antrą kartą Magdalena nekartodavo, todėl, jei ši moteris 

prie tavęs priėjo ir pasakė tai, ko, galbūt, nesupratai, vis tiek eik su ja, nes šalis žinojo – Magdalena 

pakeis tavo gyvenimą. Taip ji išgelbėjo ne vieną moterį (vergijai pasmerktas tarnaites, kunigų 

liečiamas vienuoles, neapšviestame šaligatvyje sutiktas paklydėles, vienišas, neišklausytas mamas), 

besišlaistančius, beglobius vaikus, apleistus senolius, vieną kitą visuomenėje nepritampantį 

jaunuolį. Rapolą žavėjo toks moters pastabumas, tokia arogantiška, bet išties jautri širdis. O ir 

Magdalena įžvelgė – Rapolui svarbi ne jos juoda suknelė, ne kaip įmantriai pridegti cigaretę ir 

priminti, kad jis yra vienas svarbiausių iš čia esančių ponų. Jam svarbi buvo ta širdis, todėl savo 

vyrui moteris jau nuo pat pirmos jų pažinties dienos buvo kiek kitokia. Magdalena visuomet širdy 

nešiojosi nepaaiškinamą baimę tapti mama, tačiau ši taip brangino Rapolo besąlygišką atsidavimą 

jai ir jos gyvenimo vizijai, kad moteris vis dėlto sutiko pagimdyti vyrui įpėdinį. Magdalena jautė, 

kad, jeigu jai nepavyktų, Rapolas bus puikus tėtis ir užaugins jų atžalą taip, kaip kiekviena mama 
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linkėtų. Tai netruko ilgai – 1998 metų lapkritį gimė Jokūbas. Šis kūdikis turėjo visus Rapolo veido 

bruožus, o augant vis ryškėjo ir tėčio paveldėti genai: formalumas, rafinuotumas, garbingumas. 

Rapolas kasdien dėkodavo Magdalenai už sūnų. Vyras jai nuolat kalbėdavo apie Jokūbą, nes ši, net 

tik ką pagimdžiusi, nenorėjo pamatyti savo sūnaus. Nėštumo metu Magdalena nustojo rašyti, ją tai 

draskė ir ji kaltino Jokūbą dėl nebegrįžtančio įkvėpimo. Gimus sūnui, jai tik pablogėjo. Moteris 

nejautė jokio ryšio su savo vaiku, Magdalena tapo abejinga ir Rapolui. Ji užgeso tarsi būtų palaidota 

gyva. Rapolui skaudėjo matyti ją tokią, o ypač jam sunku buvo stebėti savo augantį sūnų, kurio 

mama išsižadėjo. Rapolas meldėsi ir maldavo, ieškojo visų įmanomų kelių į Magdalenos širdį. Dėl 

jos pačios ir Jokūbo jis kasdien bandė prikelti naujam gyvenimui savo taip mylimą moterį. Tačiau 

Magdalena jautėsi vis prasčiau: atstūmusi sūnų, galiausiai atstūmė ir vyrą. Moteris užsidarydavo 

darbo kambaryje ir bandydavo bent kelis posmus sudėlioti. Rašalas jau buvo įsigėręs į visas 

kambario sienas, o rašomosiomis plunksnomis ji desperatiškai subadė visą savo praeities kūrybą. 

2004 metais Magdalena nebeiškentusi užsirakino tame rašalu atsiduodančiame dvasiniame 

kalėjime. Nors Lokiai gyveno ištaiginguose rūmuose, Magdalenos darbo kambarys priminė 

išniekintą biblioteką. Kad ir kokia ta biblioteka buvo, ji buvo jos, todėl niekas kitas neturėjo teisės 

peržengti to slenksčio, skiriančio Magdaleną nuo visų mirtingųjų. Pastaruosius mėnesius moteris 

nieko nevalgė – neatpažįstamai sulyso. Sunkiai besuvokdama realybę ji vis dėlto parašė eilėraštį. 

Paliko jį ant savo rašomojo stalo, nusišypsojo ir atsidariusi langą ramiai, išskleidusi rankas tarsi 

sparnus, iššoko per jį. Jokūbas kaip tik tąkart kieme gaudė žiogus, o Rapolas, gurkšnodamas 68-ųjų 

konjaką, sėdėjo svetainėje ant sofos ir stebėjo sūnų. Jie abu tuo pačiu metu išvydo Magdaleną. 

Išvydo juodai vilkintį angelą. Ji buvo kukliai palaidota – kaip Magdalena ir būtų norėjusi. Praėjus 

vos savaitei po laidotuvių, Rapolas užėjo į jos darbo kambarį. Vyras vis dar užuodė žmonos kvapą, 

mintis, jos kadais plakusią, arogantišką, bet itin jautrią širdį. Rapolas neverkė – jam Magdalena 

amžinai bus gyva, o ir Jokūbui neleis abejoti, kad jo mama stipriai jį mylėjo. Tik savaip. Kaip ši 

moteris apskritai mylėjo. Beišeinąs iš kambario, Rapolas sukėlė skersvėjį, o šis atpūtė iki jo 

išdžiūvusį suglamžytą popieriaus lapą. Jame jis atpažino savo žmonos rašyseną. Nedelsiant uždarė 

duris, priklaupė prie lango ir balsiai perskaitė:  

XXI a. arkangelas 

Grojant aidui miškai dega. Pelenas gaudo peleną, žmogus skandina žmogų. Šimtai hektarų – 

bedvasiai, tūkstančiai gyvybių nugrimzdo. Ir tiek.  

Saulei leidžiantis sielos bunda. Karstas glosto karstą, žiedai bučiuoja žiedus. Galybė mėsos sugulė, 

galybė gėrio suvyto. Dar bus.  
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Skrendant balandžiui prisiminimai grįžta. Viltis niekina viltį, adatos bado viena kitą. Naivumo 

neliko, o smaigaliai prakiurdė. Bent ten.  

Besimylint paslaptys prabyla. Melas suknistai vargina, žodžiai pažemina priesaiką. Dalelė manęs 

klydo, dalelė tavęs jautė. O gal.  

Raudojant mums Mykolas šypsosi. Kryžius gąsdina velnią, o vienatvė mus. Moterys kraujuoja, 

Moterys verkia. Vis dar.  

Meldžiantis sniegas tirpsta. Metai barsto dienas, mes sodinam nuodėmes. Visi degsim, bet aš 

labiausiai. Čia arkangelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Eva Peron  

 

1919–1952 m. Argentina.  

Eva Perón – tautos vadinama tiesiog Evita (ispanų k. deminutyvas – „Mažoji Eva“). Penkiolikos 

metų mergina pabėgo iš mažo kaimelio ir skurdaus gyvenimo į sostinę, kurioje vylėsi tapti žymi 

aktorė, radijo žvaigždė. Ir jai pavyko – laikui bėgant mergina tapo vienu labiausiai apmokamu balsu 

radijuje. Nors aktorės karjera nebuvo itin sėkminga, tačiau darbas radijuje jai atnešė ne tik 

populiarumą, finansinį stabilumą, bet ir tam tikrą galią. Būdama dvidešimt šešerių ji ištekėjo už 

politiko, kuris vėliau siekė prezidento posto. Eva visuomet itin palaikė savo vyrą: ne tik lydėdavo jį 

per rinkimines kampanijas (ji buvo pirmoji Argentinoje moteris, kuri tai darė), bet ir naudodamasi 

savo padėtimi radijuje intensyviai ragindavo visus palaikyti Perón judėjimą ir įkvepiančiomis 

kalbomis siųsdavo svarbias, solidarias politines žinutes. Juan Perón (Chuanas Peronas) tapo 

prezidentu, o Eva nuo tos akimirkos buvo daugiau nei tik atpažįstamu veidu ir balsu šalyje. Su vyru 

ji aplankė kiekvieną šalies kampelį – moteris leido vargšams save liesti, bučiuoti, ji pati nesivaržė 

pabučiuoti ir jų, tarsi skleistų žinią, kad mes visi lygūs. Evą sukrėtė viešnagė Europoje – ji buvo 

smerkiama už savo netinkamą pirmosios ponios įvaizdį ir veiklas. Moteris išliko santūri, tačiau 

sugrįžusi į Argentiną ji pastebimai pasikeitė: nutraukė visas sąsajas su radiju, pakeitė šukuoseną ir 

stilių (Eva pradėjo rengtis „Christian Dior“ siūtais drabužiais ir rinkosi „Cartier“ aksesuarus). Eva 

buvo itin aktyvi pirmoji ponia – jai  rūpėjo šalies problemos, stengėsi jas spręsti. 1948 m. buvo 

įkūrtas „The Fundación María Eva Duarte de Perón“ fondas, kuriam moteris skirdavo net 20 – 22 

valandas per parą. Viskas prasidėjo nuo veiklos mažame kabinete, tačiau jo nauda (visiems 

skurstantiesiems) buvo tokia akivaizdi ir būtina, kad fondas sparčiai plėtėsi. Buvo pastatyta 

ligoninių, gyvenamųjų namų, įkurta paramą teikiančių institucijų, dalijami batai, paltai, mokamos 

stipendijos ir t. t. Fonde sėkmingai dirbo apie 14 000 žmonių, o fondo lėšas sudarė kazino ir žirgų 

lenktynių mokesčiai, pinigai, gauti iš loterijų, privačių verslininkų ir kai kurių „Peronist“ unijų 

paramos, taip pat ir už kino teatro bilietus. Evos nuopelnas buvo ne tik fondas. Pastaroji prisidėjo ir 

prie moterų teisės balsuoti. Eva „atakavo“ radiją kalbomis, rašė straipsnius, kuriuose skelbė savo 

poziciją šiuo klausimu, ragino visą tautą suklusti. Galiausiai įstatymas, leidžiantis moterims 

balsuoti, buvo priimtas; maža to, 1951 m. Eva įkūrė „Female Peronist Party“, o vėliau jai net buvo 

siūloma užimti viceprezidentės postą. Tauta tiesiog reikalavo to, tačiau moteris atsisakė dėl silpnos 

savo sveikatos. Visgi Eva iš paskutiniųjų jėgų vis dar stengėsi lydėti savo vyrą, kaip visada 

palaikyti jį. Todėl 1952 m., kai Chuanas vėl buvo išrinktas prezidentu, sostinėje vyko šventė, 

kurioje Eva troško būti šalia vyro, ir jai pavyko, tačiau moteris jau nebeįstengė stovėti savo jėgomis, 

o nuo skausmo jai prireikė net trijų dozių nuskausminamųjų. Praėjus kelioms dienoms po šios 
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ceremonijos, Eva buvo pavadinta „Dvasinga šalies lydere“. Deja, ją 33 metų pasiglemžė gimdos 

kaklelio vėžys. Pranešus apie Evos mirtį – visa tauta gedėjo. Visos pramogų vietos (restoranai, kito 

teatrai ir t. t.) buvo akimirksiu uždarytos, tūkstančiai žmonių išėjo į gatves, o gėlių parduotuvėse 

nebeliko ko pirkti – visos gėlės buvo išpirktos, kurias argentiniečiai paliko tiesiog Buenos Airės 

gatvėse. Laidotuvėse dalyvavo daugiau nei trys milijonai žmonių – ir beveik visi laukė eilėje, kad 

galėtų atsisveikinti su mirusiąja. Po laidotuvių Evos kūnas buvo dingęs šešiolika metų, tačiau dabar 

jis ilsisi „Recoleta“ kapinėse, sostinėje. Šiandien prie Buenos Airės vis dar esti ir Ciudad Evita 

(Evitos miestas), kuriame gyvena apie 70 000 žmonių. Miestas pavadintas Evos fondo garbei, nes 

fondas finansavo Argentinos priemiesčius. Sakoma, kad gyvenvietė buvo pastatyta pagal Evos 

veido profilį. Įdomi detalė – nors liepos 26 d. nėra Argentinoje valstybinė gedulo diena, dauguma 

argentiniečių vis dar pagerbia Evitos atminimą. Suprask, pagaliau, didingas ne tas, kuris stovi 

aukštai – didingas tas, kuris jaučia ir užjaučia. Todėl nesvarbu, kur tu stovi, svarbu, kokia 

Širdis Tavo.  

I am my own woman. 
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Plaukai 

 

Kasryt paveldėtu šepečiu braukiu per savo plaukus. Vargu, ar juos vis dar dera vadinti plaukais. Juk 

kažkada jie tikrai kuteno mano stuburo slankstelius, o šiandien jie vos dengia nebeprigirdinčias 

ausis. Spalva plaukų taip pat nebeprimena tos, kuri mane išskirdavo iš visų. Dabar ji primena saulės 

nublukintus šiaudus. Ak, Heichera, būk bent pati sau atvira. Šita galvos drapana jau nebėra plaukai. 

Nebėra, nebėra. Šepetys net šukuoja kitaip: su kiekvienu atsargiu brūkštelėjimu su savimi jis 

pasiima gležną drapanos siūlelį, o po tokių kelių ritmiškų mostų jame jau glūdi kuokštas mane 

išdavusių plaukų. Baigdama šį ritualą, plaukus susisegu paprasta aliumine sage – taip jų atrodo 

daugiau. Kažkam tai tik plaukai. Tačiau mano giminės moterims tai daug daugiau. Viskas prasidėjo, 

kai mūsų prosenelė Hortenzija sudaužė iš dailios čigonės įsigytą veidrodį. Šis sudužo į 

nesuskaičiuojamą galybę dulkių, liko tik viena žėrinti, tulžies dydžio šukė. Hortenzija ją itin 

brangino – niekam neleisdavo prie tos šukės prisiliesti. O ir akies kampeliu dirstelėti į ją buvo 

uždrausta. Prosenelė veidrodžio atrėžą slėpė, ant spintutės prie savo lovos, medinėje, užraktą 

turinčioje, skrynutėje, kurioje laikė įvairias skiautes, siūlus, adatas, vąšelius ir virbalus. Suprantama, 

Hortenzija šią instrumentų skrynutę laikydavo nuolat užrakintą. Ji tą šukę taip saugojo, nes 

veidrodžio duženos būdavo jai kažkokie ženklai. Beje, tai tikrai buvo ženklas, bet ne tas, kuriuo 

prosenelė tikėjo. Šis veidrodis buvo ne toks, kokius Hortenzija buvo turėjusi iki šiol. Visų mano 

giminės moterų likimai yra tik tos nelemtos šukės padarinys. Ak, Heichera, nuo kada tau rūpi visos 

tos moterys, juk esi tik tu ir visada buvai tik tu. Tu, tu, tu. Tau nė nesvarbu, ar galėjai turėti kitokį 

likimą, nesvarbūs tau ir tie nutriušę plaukai. Ir, Heichera, tau tikrai nerūpi tavo giminės moterų 

gyvenimai. Tu tik dejuoji, nes nori pamaitinti savo egoizmą ir trokšti nubraukti ašarą. Ašarą, 

ašarėlę. Bet jos tau tiesiog nebyra. Blogai, nebyra. Bet kažkada byrėjo ir vargiai turbūt prisimeni, 

kad buvai kitokia. Hmmm, kitokia. Tai buvo dar tada, kai buvau maža ir smagiausias dienos 

užsiėmimas buvo suptis ant tų šiugždančių supynių, įtaisytų ant obelų kalno. Gaila, bet jomis tau 

teko dalintis su seserimis – Smilacina ir Petunija. Petunija buvo jauniausia, ir tu jos be skrupulų 

nekentei. Jai atitekdavo dėmesys, kurio tu nesuvokiamai geidei. Manei, kad tik tavo plaukai 

kerintys, kad tik tavo vaikiško krykštavimo aidas džiugina dvarą. Ak, Heichera, tu galvojai, kad esi 

svarbiausia. Vis dar galvoji. Galvoji, galvoji. Mmažoms mergaitėms apie Hortenziją ir josios šukę 

nebuvo pasakojama. Bet mes negalėjome nepastebėti, kad mūsų dvare nėra brolių, pusbrolių, tėčių, 

dėdžių, senelių. Netrukom ilgai, kol susipratom – svetimi vyrai vengė pas mus lankytis. Tačiau 

moterys tylėjo. Jos tylėjo net tada, kai pusseserė Gailardija vos nenumirė nuo stipraus plaučių 

uždegimo. Ir tik kai susirgo Smilacina, man buvo papasakota. Ak, Heichera, tu nujautei, nes buvai 

pastabi mergaitė. Paslapčia pamatei, kaip teta Raudoklė, laikydama kažką rankoje ir rodydama tai 

moterims, graudžiai raudojo. Tau nebuvo gaila ir tu negedėjai, kai teta po savaitės mirė staigia 
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mirtimi. Tu tik sukai savo abejingą galvą – ką ji laikė rankoje. Ką ji laikė, ką ji laikė. Tu net 

nugirdai savo mamos Naktižiedės kalbėtas maldas, kai ši pjovėsi sau riešus medžiokliniu peiliu. 

Nesustabdei Naktižiedės, leidai savo pačios mamai mirti. Nes išgirdai ją sakant: „Tegul mano auką 

pasiima šukė ir tegul mano dukros būna laisvos.“ Norėjai laisvės, kad ir kokia ji būtų. Leidai mirti – 

mama mirė. Smilacinai buvo nustatyta epilepsija. Seserį kankino generalizuoti toniniai traukuliai: ji 

nukrisdavo, visas jos kūnas įsitempdavo, o žvilgsnis nukrypdavo ir užsifiksuodavo tam tikrose 

krypties. Veidas būdavo pamėlęs, o dantys stipriai sukąsti. Išsiplėtusiuose vyzdžiuose buvo matyti 

baimė, skausmas ir noras pamatyti mamą. Smilacina traukulių metu nevalingai apsišlapindavo. 

Nesitraukdavau nuo jos nė per žingsnį. Nors ir nebuvau jautri mergina, bet mane žeidė vyresniosios 

sesers kančios. Ak, Heichera, gėda prisipažinti, kad buvai išsigandusi. Suvokei, kad mamos 

maldoms nebuvo lemta išsipildyti, vadinasi, nei seserys, nei tu nebūsit laisvos. Nebūsit. Rūpinaisi 

Smilacina, nes vyleisi, kad pelnysi moterų malonę ir likimas tau padovanos išsvajotą laisvę. Arba 

sąmoningai ruošei Petuniją – numanei, kad po vyresniosios sesers ateina viduriniosios eilė. Klydai, 

klydai, klydai: ne moterys suteikia laisvę ir ne tu buvai po Smilacinos. Po vieno stipraus traukulio 

sesuo buvo neapsakomai nualinta. Ji užmigo vos paguldyta, ir aš jai lėtais judesiais braukiau per 

plaukus. Glostydama galvojau, bandžiau suprasti. Praėjus valandai ir keturiasdešimt minučių, 

Smilacina susimuistė ir, tik atidžiai žvilgtelėjus į ją, man pasidarė aišku. Žilas plaukas. Gailardija 

nuo mažų dienų mėgo dėvėti skrybėlaites, todėl neteko matyti jos plaukų. Bet mama turėjo ryškų 

žilą plauką, kuris jai kartais užkrisdavo ant akių. Raudoklė tąnakt rankoje laikė plauką, kurį, turbūt, 

radusi ir išsigandusi nedelsdama išsirovė. O tu, sese, taip pat jį turėjai. Tada man viskas pasidarė 

aišku. Tik vienas dalykas nedavė ramybės – jeigu visos moterys suserga, kodėl Raudoklė mirė. 

Nuėjau pas močiutę ir įsiutusi liepiau jai tučtuojau man viską paaiškinti. Bajorė šiaušėsi, bet ji 

neturėjo kitos išeities. Pasisodino mane ir pradėjo pasakoti. Norėtum išgyventi tiek, kiek Bajorė 

išgyveno. Ji beveik nuo senatvės mirė. Bet, Heichera, juk žinai, kad tu tiek negyvensi. Ne, ne, ne, 

negyvensi tu tiek. Šukė tarytum prakeikė mus visas. Praėjus keliems mėnesiams po veidrodžio 

dužimo – visi dvaro vyrai mirė atsitiktinėmis, greitomis mirtimis. Prakeiksmas nebuvo skirtas 

vyrams: jis tik išvalė nuo jų mūsų dvarą. O ir žinią plačiai paskleidė – vyriškoji giminė čia 

nelaukiama. Šukė lėtai glemžėsi ir mus, Moteris. Pirmas žilas plaukas, rastas mūsų plaukuose, 

pranašavo ligą. Dvare būta jų įvairių: artritas, rožė, osteoporozė, belo paralyžius... Antras žilas 

plaukas – mūsų mirtis. Moterys spėjo, kad Raudoklei išsirovus plauką buvo nepaisyta šukės 

pranašystės, todėl ji tetą pasiėmė anksčiau, nei buvo numatyta. Moterys taip pat šnekėjo, kad, mano 

mamai nusižudžius, šukė galėjo įniršti, todėl mes, jos dukterys, gausim rūsčiausius likimus. Praėjus 

dviems metams po pokalbio su Bajore, Petunija apako. Dar po metų – mirė Smilacina. Galiausiai, 

paėmusi į rankas tą tulžies dydžio, žėrinčią šukę, pamačiau ir savo pirmąjį žilą plauką. Ak, 

Heichera, visos tavo giminės moterys jau mirusios, esi paskutinė. Nežinai, kaip dvaras dabar atrodo, 
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nes esi uždaryta čia, čia, čia. Ta balta spalva tave erzina, bet šviesa tau patinka. Šviesa... Ir dar, 

Heichera, tu niekada nebūsi laisva. Niekada. NIEKADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Frida Kahlo 

 

1907–1954 m. Meksika.  

Frida – tapytoja, kurios piešiniai pasakoja istoriją, apnuogina moters esybę; piešiniuose ne tik jos 

portretai, Meksikos liaudies detalės, mitų (Quetzalcoatl, Xolotl ir Coatlicue) simboliai (kaukolės, 

kraujas, skeletai, beždžionės ir širdys), pre-Columbian stilius, bet juose apstu ir fizinio bei emocinio 

skausmo, priešpriešų (Meksika ir Europa, tikėjimas ir nusivylimas, gyvybė ir mirtis, realybė ir 

fantastika, moteris ir vyras, modernu ir ne). Didžiają savo gyvenimo dalį menininkė praleido 

ligoninėse, todėl piešiniuose gausu ir medicinos įrankių, kraujo. Tapytojos fizinės kančios 

prasidėjo, kai aštuoniolikos pateko į avariją. Kūnui padaryta žala liko visam gyvenimui: Frida jautė 

nesiliaujančius chroniškus skausmus, kurie su metais darėsi nebepakeliami (bejėgiai tapo ir vaistai 

nuo skausmo). Moteris atlaikė ne vieną operaciją (daugiau nei 35), keturiolika metų dėvėjo specialų 

korsetą, patyrė kelis persileidimus (moteris dėl negimusių gyvybių jautė kaltę iki pat mirties, o tą 

tuštumą stengėsi slopinti augintiniais), gydėsi nuo sifilio, o galiausiai jai buvo amputuota dešinė 

koja. Ir tai dar ne viskas. Frida, būdama 22, ištekėjo už tuo metu talentingo dailinko, kuris žymus 

buvo ir kaip menininkas, linkęs „ieškoti mūzų“. Moteris tikėjo – gal santuoka pavyks, deja, tai buvo 

pradžia širdies skausmo. Frida itin sunkiai išgyveno pirmąją vyro išdavystę, bet santuoka niekada 

taip ir netapo tradicinė: jie abu turėjo atsitiktinių romanų (pati Frida prisiglausdavo net ir prie 

moterų). Meilė yra viena, o kibirkštis ir atkimštas vyno butelys – visai kas kita. Nors Frida 

bandė susitaikyti su vyro mūzomis, vis dėlto, ji per daug dievino savo vyrą, kad dalintųsi juo su 

kitomis, todėl moteris taip niekada ir nesugebėjo su tuo susigyventi. Paskutiniais gyvenimo metais 

itin pašlijo dailininkės sveikata, todėl vienintelė šviesa jai tebuvo vyras. Frida vis stabdydavo save 

nuo savižudybės, nes bijojo minties, kad mylimasis ilgėsis jos, tačiau tais lemtingais metais moteris 

sužinojo apie naują vyro mūzą ir tai visiškai suskaldė jau ir taip įtrūkusią sielą. Frida atėmė sau 

gyvybę. Paskutinis dailininkės piešinys – josios dienoraštyje juodas angelas, o šalia žodžiai: 

„Džiaugsmingai laukiu išėjimo – ir tikiuosi niekada nebegrįžti – Frida.“ Jos asmenybė ir sukurtas 

menas sukėlė visame pasaulyje „Fridamaniją“. Frida lig šiol yra laikoma viena labiausiai 

atpažįstamų menininkų.  

i was born a bitch. i was born a painter.  
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Apie mus 
 

Tada. 

– Prisidenk, pastabūs praeiviai gali tave pamatyti, – drausmingai tarė aistringas, aukštas, šviesių 

plaukų jaunuolis. 

– Kurie? Tie? – nepaklusniai ir kiek pašaipiai sureagavo 02. Ji priėjo dar arčiau prie 2 metrų 

ilgio ir pločio lango, pridengto tik plonutėmis dieninėmis užuolaidomis, atitraukė jas ir tarsi 

nuoga baleto primadona nusilenkė tiems pastabiems praeiviams. Kurie, tiesą pasakius, ne tokie 

jau ir pastabūs. 

Dar visai vaikystėje 02 kairiąja akimi stebėjo, kaip jos mama šlavė laiptus, vedančius į palėpę. 

Vieną po kito laiptelį, iš viršaus į apačią, su seniai pirkta šluota, kurios medinis šluotkotis buvo 

akivaizdžiai kreivas. Laipteliai buvo saulės apšviesti, todėl 02 galėjo įžvelgti kiekvieną dulkelę, 

kylančią į orą nuo monotoniškų šlavimo mostų. Mama visuomet šluodavo kruopščiai: pastabios 

akys užmatydavo šluotai nepaklūstančius trupinius, todėl darbščios rankos stengėsi sugriebti visus 

tuos nepaklusnius avižinių sausainių likučius. Jie buvo 02 mėgstamiausi. Avižiniai sausainiai, o ne 

likučiai.  

– Netrepsėk pritariamai koja ir neplok tiems metro muzikantams, keleiviai gali ne taip tave 

suprasti, – stabdė 02 žavus, intelektualus, tamsių garbanų italas. 

– Kaip ne taip? Keleiviai? – pasipiktinusi atšovė moteris. 02 atsistojo, priėjo prie dviejų tamsaus 

veido muzikantų (vienas iš jų grojo afrikietišku būgnu, o kitas repavo į ritmą – kūryba buvo jo) 

ir pradėjo laisvais, gatvės stiliaus judesiais valdyti kūną tarsi patyrusi hip hop šokėja. 02 čiupo į 

rankas vieno iš jų kepurę ir vis dar ritmingai judėdama, nekukliai žvelgdama į keleivius, ragino 

juos įmesti vieną kitą dolerį, besiglamžantį kišenėje. Jie įmetė (ir ne po vieną kitą). O tada 

keleiviai išlipo; įlipo kiti.  

Vis dar vaikystėje 02 papūtusi lūpas kantriai sėdėdavo ant kėdės priešais mamą ir laukdavo, kol ši 

pasiūs dukrai kalėdinį kostiumą. Kalėdiniuose karnavaluose mama jos nerengdavo snieguole, 

pelene ar kokia nors raudonkepuraite. 02 kasmet būdavo klounas. Vienais metais mėlyna nosimi ir 

žaliomis languotomis kelnėmis, kitąmet – gelsvu disko peruku ir per ryškiais raudonais žandais. 

Kasmet vis kitoks klounas, bet, vis tiek klounas, svarstydavo 02. Mergaitė nežinojo kodėl, nes ir 

paklausti nedrįso, tad visus tuos metus galvojo, kad mama linkėjo jai būti linksmesnei. Nors, tiesą 

pasakius, ne tokie jau ir linksmi tie klounai.  
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– Nedainuok taip garsiai, išvis nedainuok – kavinės klientai tave išgirs, – tildė moterį išvaizdus, 

manipuliuoti gebantis brandus vyriškis. 

– Išgirs? Jie? 02 pakilo nuo staliuko, paliko savo dar neatvėsusią „Latte“ ir pradėtą valgyti 

šokoladinį „Shuffle“, atsistojo prie antrame aukšte esančio erdvaus lango (moteris įsivaizdavo, 

kad tik ten, galbūt, galėtų būti toks apšvietimas, koks yra „Royal Opera House“ – bet tai 

neįmanoma) ir užmerkusi akis aksominiu balsu uždainavo. Taip balsiai ir taip jautriai 

uždainavo, kad visi kavinės klientai sužiuro į 02 ir buvo akimirksniu pavergti. Po pasirodymo 

klientai plojo – plojo ilgiau, nei pati daina truko.  

Kartą, jau ne vaikystėje, 02 dešiniąja akimi, pasislėpusi už sienos kampo, sulaikiusi kvėpavimą, 

stebėjo, kaip mama keitė savo dvigulės lovos patalynę. Saulė nešvietė, buvo niūrius rudens vakaras, 

tačiau vis tiek mergina galėjo įžvelgti tą didelę kraujo dėmę. Įsigėręs kraujas jau buvo sudžiūvęs, 

tamsiai raudonos spalvos. Iš pastabių akių byrėjo ašaros, o darbščios rankos drebėjo. Mamos akys ir 

rankos, o ne 02. Mama naktį persileido, o ta įsigėrusi tamsi dėmė – negimęs brolis. Tiesą pasakius, 

niekas dar nė nežinojo – brolis ar sesuo.  

Dabar.  

Kodėl mama 02 nepasakė, kad praeiviai nepastabūs, keleiviai keičiasi, o klientai būna ir malonūs. 

Kas tie praeiviai, keleiviai ir klientai? Gospelo dainuojanti amerikiečių vienuolė, besišypsantis, bet, 

vis tiek grėsmę keliantis musulmonas, Europos susitaršiusi, skaistaus veido dukra, stilingas 

Niujorko vaikis, įsimintinų bruožų indė, skubantis, susimąstęs japonas, tradicijai ištikimas žydas, 

tobulai sudėtas brazilas ir, galiausiai, auksinius aksesuarus nešiojantis Afrikos magnatas. Nežinia 

tik, kuriuo būdu šie žmonės riša batų raištelius – būdų yra du. O ir mama galėjo pasakyti, kaip ir 

galėjo gyventi kitaip: turėti kelis, o ne vieną vyrus; laiptus šluoti iš apačios į viršų; nekeisti 

patalynės ir nesiūti klouno kostiumų, nes jos dukra linksmesnė taip ir netapo. Vis dėlto, 02 jau žino, 

nes ji pati nuolat būna keleivė ar klientė. Ir, tiesą sakant, moteris visada yra pastabi praeivė – 

praėjusi ne tik kurvų taku, bet ir, tikslingai žingsniuodama apsurdiškomis gyvenimo plytelėmis, 

skaičiuoja klounų nosis. Viskas, ką reikia žinoti, – 02 ne klounas ir žmonių ji nelinksmina. 02 

linksminasi, juk tokia ir yra mažos mergaitės prigimtis. 

 

 

 

 



19 
 

Isabelle Eberhart  

 

1877–1904 m. Šveicarija. Alžyras. 

Ši šveicarų rašytoja augo gana griežtų pažiūrų tėvo priežiūroje. Isabelle lankė namų mokyklą, 

kurioje jos vienintelis mokytojas buvo jos pačios tėvas. Būdama paauglė ji ne tik gebėjo kalbėti 

rusų, prancūzų, italų ir vokiečių kalbomis, bet dar buvo mokoma ir lotynų, klasikinių arabų ir graikų 

kalbų. Mergina buvo itin edukuota (išmanė mokslus, tokius kaip: istorija, geografija, chemija, o 

ypač ją traukė literatūra – Tolstojus, Volteras, Zola, Loti...). Atrodytų, Isabelle pateisino visus tėvo 

lūkesčius, tačiau paauglei „trūko oro“, todėl netikėtai ji tarsi pabandė maištauti – pasirinko vilkėti 

vyriškus drabužius. Negana to, Isabelle pradėjo domėtis Šiaurės Afrika ir, galiausiai, 1897 m. ji 

iškeliavo į Alžyrą, kuriame dvidešimtmetė „prisikėlė“ kaip talentinga rašytoja ir vertėja. Jauna 

mergina, palikusi tėvų namus, ne tik vis dar rengėsi vyriškais drabužiais, bet pradėjo išpažinti 

islamą, nepriekaištingai išmoko arabų kalbą, pasikeitė savo vardą į Si Mahmoud Saadi ir dirbo 

vertėja, kūrė. Arabai priėmė ir toleravo Isabelle tokią, kokia ji norėjo ir siekė būti, todėl šioji 

nesivaržė – pradėjo kalbėti ir rašyti kaip vyras. Mergina laužė visas dorovės taisykles: buvo 

heteroseksuali, tačiau neatstūmė ir moterų, nuolat rūkė hašišą, gėrė daugiau už pačius legionierius, 

mylėjosi su kuo nori ir kada nori. Isabelle nemokėjo elgtis ir su pinigais – švaistė juos dovanoms 

draugams, alkoholiui, įvairioms smulkmenoms, knygoms. Galiausiai jos gyvenimas tapo skurdus, o 

ir turėti audringi lytiniai santykiai paliko randą (buvo manoma, kad mergina sirgo sifiliu). Kaip 

bebūtų, unikalią talentingą, drąsią, jauną sielą pasiglemžė potvynio metu nukritęs ir prispaudęs 

rąstas. Netikėta beprasmė mirtis, užtat tikėtinai ryškiai gyventa, sakyčiau. Ryškiau, žalčiai.  

One must never look for happiness: one meets it by the way. 
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Savęs beieškant 

 

Draskyk. 

Negaliu jam to ištarti. Kodėl aš atstumiu tą, kuris mane sukūrė. O jei jis nesukūrė, tai kodėl aš taip 

užtrukau. Bijau, ar man skauda. Draskau ir skutelius jau paskandinau vyno taurėje. Sakė man, kad 

gerti nebegaliu. Nebegaliu meluoti ir sakė, kad nepasikeisiu. Keistis, kam, dėl savęs ar dėl jūsų – 

turbūt atgimsiu, bet jau ne čia. Ne čia ir ne ta, kuri negali ištarti.  

Sapnuok.  

Įsivaizduok, kad gali jam ištarti. Ką pasakysi. Ką būtent. Kad nemyli, ar kad sutikai kitą. O gal tau 

patinka moterys: gašlios, be susikaustymo ir juodomis akimis. Ne, tu geidi vyrų, bet tu tik negali to 

ištarti. Drėksti, nes alkanas tavo kūnas, o siela kažkur. Kam ta siela, jei mes tokie pažeidžiami ir 

jautrūs, tokie paklusnūs, bet norintys daugiau. Man sakė, kad mirsiu viena, kad mirsiu taip ir 

neatgimusi – neištarusi.  

Išgerk.  

Ištark, išgerk ir ištark jam, pagaliau. Tu nemyli. Tu lauki, vis lauki, pamiršti, kad gali ir nesulaukti. 

Nedrįsk mirti neatgimusi, nebūk silpna. Virpesiai budina ir jie sako, kad sergantiems apsireiškia. 

Sakė man, kad matysiu, kas neištarta, ir girdėsiu, kas apnuodyta, bet aš vis tiek negaliu jam to 

ištarti. Juk jis visko pradžia, mano meilė, kurios nesugebu įsileisti. Aš klūpiu, nes kalta, o kaltę 

išgeriu.  

Priimk.  

Tu neištarsi, nes tu myli. Tu atstumi, bet jis tavo pradžia ir tavo pabaiga. Priimk meilę ir palaidok 

sielą, nes tu jos neturi. Nesi paklusni, o jautrumas tau tik trukdo. Nebūk pažeidžiama – sergantieji 

apdovanoti. Tai tu neištari ir nuodiji, tai tu nemyli, nes vis nori daugiau, tai tu atstumi, nes tau 

skauda. O skausmas gimdo viltį ir tikėjimą – tu atgimsi. Stokis, priimk pabaigą ir tu atgimsi.  

Bėk.  

Nebūk lėta, nes tau nereikia laukti. Tu neprivalai atsiprašyti – tu tik žmogus. Taip, tu myli, bet bėk, 

nes tau nelemta. Sakė man, kad esu atvira, sakė, kad abejinga, bet ar kas sakė, kad pasiklydusi. Bėk. 

Toli ir nesustok, leisk sielai nerti, o kūnui skęsti – rasi ramybę. Rasi save. Ir jie supras, jei neištarsi, 

o jis atleis, jei pabėgsi. Nesikeisk, nes jie myli tave. Atrask, o atradusi eik – bėga tik nelaimingi.  

Sudraskiusi susapnuok, išgėrusi priimk ir, visgi, bėk. O grįžusi ištarsi, jei ne, tai bent atgimsi.  
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Drebulės 
 

I.  

Ilgai čia neužsibūsiu. Nežinau, ar man derėjo žadėti, kad atvyksiu, bet pažadėjau, todėl neliko kitos 

išeities, kaip tik apsimesti išsiilgusia giminaite. O gal aš tikrai pasiilgau? Žvyrkelis mane varo iš 

proto. Sausa saulė kiaurai skrodžia tamsintus „Mercedes Benz“ langus; norisi pajusti tą tyrą vėją ir 

nesugadintą kaimo gamtos grožį visu kūnu. Bet tos žvyro dulkės neleidžia man pamiršti – ne jos, o 

aš čia svetima. Sąmoningai važiuoju ilgesniu keliu. Noriu dirstelėti į kapines – jose daug man 

brangių žmonių (na, ne tokių jau ir brangių), bet noriu aplankyti tave, dėde. Niekada tavęs taip ir 

nesutikau, bet nuojauta sako – tu man artimas. O gal aš tiesiog troškau būti išklausyta ir suprasta. Ir 

tik tu vienintelis, nors ir miręs, kurstei viltį, kad supranti. Gal dabar viskas būtų kitaip, jei nebūtum 

išėjęs. Sąmoningai nusuku nuo kelio, kuris veda tiesiai į paskirtą susitikimo gūžtą. Pirma noriu 

užsukti į vietą, kurioje viskas ir prasidėjo. Ji visai netoli, vos už 6 kilometrų. Nuokalnė, įkalnė ir aš 

jau čia. Vis dar gali užuosti neblėstantį trobos kvapą. Nors ir nedrįstu žengti į bedvasę ir slegiančią 

tuštumą, bet vis tiek užeinu. Geliantis kojas cementas, susikuprinusios sienos, kuriose pasiklydę 

klegesiai mane vis dar budina naktį. Pelijantys stagarai, kurie kasdien sminga užmarštin. Nebylūs 

langai per amžius uždaryti, kad kaimynų šmėklos neužklystų. Griozdiškas stalas, tebestovintis 

kambario vidury, o ant jo nuskilęs nučiupinėtas stikliukas, vis dar tebelaukiantis tosto. Ir lyg rudens 

vaisiai išmėtyti kalendoriaus lapai. Kampe – dūstanti savais pelenais krosnis. Garbingoj vietoj, kur 

matyti aušra, vidudienis ir krykštaujantis vidurnaktis, – stovi  išgveręs krėslas, kadais nubučiuotas 

kačių, kurios kaip ir mes, žmonės, dabar jau nebylios. Šventosios mergelės portretas tebekabo, tik 

jis ir neleidžia man praeiti nepastebėtai. Viskas savo vietoje. Tik tai jau nebe mano namai. Turiu 

važiuoti, nemėgstu vėluoti.  

II.  

 

– Agota, kodėl tata ant šarvonės paguldytas gerajam kambary?  

– Visi turi atsisveikinti su juo. 

–Aš jau papoteriavau už jį, sukalbėjau „Sveika Marija“ ir „Maldelė už mirusius“, tik tiek 

temoku, Agota, ar labai blogai? Tata nesupyks ant manęs? 

– Tata niekada, mažiuke, nepyks ant mūsų. Sėdėk ramiai ir kantriai, tos tetos dabar dvi dienas 

giedos giesmes ir poteriaus rožančių. Nesimuistyk ir klausyk. Klausyk ir melskis.  

*** 
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– Atidaryk duris! Velkę trauk! 

– Tu mane muši! 

– Durne, man šalta, numirsiu, atidaryk!  

– Nebeatsidaro, klempa užsisklendė! 

– Nemeluok, daryk tik! 

– Agota, prisiekiu, prisiekiu, mamyte, nebeatsidaro! 

– Mama mane gyvą pakas po velėna. 

– Negerai padarei, Agota, oi negerai, mamytė pablūs. Ką mes jai pasakysim? Kas dabar bus? 

– Nieko nebus, nieko nesakysim, galbūt, ji nepastebės. Juk mama retai kada iš užpečkio išlenda 

ir pati į malkinę eina. O jei ji ir sužinos, tai juk aš su rykšte per skūrą gausiu – tavęs ji neskriaus, 

mažiuke, būk rami.  

*** 

– Dar tiek daug sniego per visą laiką turbūt nebuvo! 

– Buvo, mažiuke, tik nepameni.  

– Bet tokios slėptuvės kaip šita, sakyk, ką nori, Agota, mes dar niekad nebuvom iškasusios. 

– Su tata dar ne tokius apkasus buvom padarę, tu tada sugebėjai tik dulkes nuo grindų rankiot. 

– O kada aš vaikščiot pradėjau? 

*** 

– Agota, mes jau taip toli nusirioglinom, Dievas mato, aš tik dabar pastebėjau, kad viedriukas 

priemenėj taip ir liko stovėt kaip stovėjęs, kur dėsim žemuoges? 

– Tikrai, na ir žioplos bobos mes. Bet žinau, kur jas dėsim – čiupk smilgą ir rastas uogas verk 

ant jos, kaip kad guzikus ant siūlo. Teta Ada taip daro. 

*** 

– Tikiuosi, tu juokauji. Agota, lipk žemyn! Sprandą nusisuksi gi! Malkos bet kada gali 

pasislinkti! 
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– Nerėk! O tai dar mama išgirs. Ji čia kai ką paslėpė, o to kai ko man reikia einant į šokius.  

– Ir tegul girdi! Tegul visi Ringailiai girdi! Rupūže neatvanota, lipk žemyn! Tegul Dievas tavęs 

pasigaili. Beprotė! Ko tau reikia? Gal aš turiu? Agota? Tau viskas gerai?! Agota? 

– Na, skraidyti gal ir neišmokau, bet kad myžtelėjau, tai tikrai.  

*** 

– Ne, Agota, tikrai neisiu. Ten knibžda būžiai, voratinkliai ir žiurkės šmėžčioja. Nenoriu.  

– Ar vis dar bijai diedo su maišu ir kad jis cukrų iš tavęs padarys? 

– Gėdykis savo gąsdinimų! Besarmatė – Dievas viską mato ir girdi. 

– Nematau čia aš to tavo Dievo, tad neinkšk ir vilk subinę ant aukšto. 

– Kam tau ten? Pažaisti su verpimo rateliu užsimanei? O gal skarmalų pritrūkai? Geriau 

Žemaitę ar Maironį paskaitytum, mokslu pasidomėtum. Sugalvojo mat šūdniekiais užsiimt.  

– Tokios mokytos mergiotės kaip aš – visoj Aukštaitijoj nerastum. Aš jau visas bibliotekoj 

esančias liaudies pasakas perskaičius esu, kaip ir tą Žemaitę. Naujo ką pasakyk. Tu pati net 

veršio nuo karvės neatskiri. Lipi ar ne? Kai ką parodysiu tau. Mažą, pūkuotą. 

 

III.  

Vis dėlto, vėluoju, turbūt, sąmoningai. Juk sutiksiu mamą. Ir sesę, kurios nemačiau 

nuo 1982 rugsėjo 16. Drebančia širdim, sustingusia ranka praveriu girgždančias duris. Erzinantis 

šurmulys staiga liovėsi. Visi sužiuro ir tie žvilgsniai sustabdė laiką. Stebinčiųjų akys mane atpažino. 

Tyla. Tyli net tos šlykščios musės, kurios dabar norėčiau, kad pradėtų įkyriai zvimbti. Bet tyla 

nesitraukia. Spoksot jūs – spoksosiu ir aš. Atpažįstu tave, teta Gertrūda. Sena sukriošusi senė su 

tokiu pat surūgusiu veidu kaip tas pienas, kurį mums atnešdavai. Norėdavai pasirodyti, kokia esi 

rūpestinga teta, bet puikiai žinojai – neši preitos dienos likučius, kurių tavo išlepę vaikai 

neišgerdavo. Kur tavo vaikai? Prasigėrę guli patvory? Ar nupenėti nudvėsė anksčiau laiko. O, 

matau, Jonas brutaliai atsilošęs ant suolo krašto. Visai toks pat: nukeipęs, sukežęs, susitraukęs ir vis 

dar bajorą vaidinantis godus kirminas. Ona, nors tu ir mano pusseserė, bet vengiau tavęs dėl tavo 

nuobodžių postringavimų ir per dažno melo. Ar vis dar esi ta klastinga kandi gyvatė? Šalia tavęs 

sėdi nematytas, pagyvenęs vyriškis, atrėmęs savo braškančią alkūnę ant stalo. Jis išsiskiria iš jūsų 

visų: jo sąsagos nublizgintos, o ir barzda prižiūrėta. Nesunku pastebėti, kad esi apsiraizgiusi aplink 

paliegusio senio kaklą ir dusini jį savo judriu, ilgu, dvišakiu liežuviu. Įdomu, kada jam pritrūks oro. 
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Kęstuti? Čia tu? O čia tavo žmona? Atrodote laimingi. Ir neveltui, juk turėsite vaiką. Iš jūsų 

jaudulio ir laukimo galiu spėti – tai bus jūsų pirmagimis. Ar aš teisi? Būsite geri tėvai, jums tai 

duota. O tu vis sakydavai, kad nugyvensi gyvenimą vienas. Visada buvai kuklus, bet, Kęstuti, 

kuklus juk ne keiksmažodis. Todėl ir nesi vienas. Teta Ada? Vos atpažinau – kokia tu susenusi. 

Negi tiek ilgai nesimatėm. Vis dar su šilkine gelsva skarele, visais turimais sidabriniais žiedais ir 

rankų darbo sage švarkely. Tu mėgai puoštis, turbūt, vis dar tebemėgsti. Šalia tavęs sėdi ne kas 

kitas, o tavo duktė Eleonora. Ant jos dešinės rankos piršto matyti įsipraudusi būto vestuvinio žiedo 

žymė. Galvočiau, kad tavo vyras mirė, bet paraudusi išbrinkusi oda, prasižiojusios, sutrūkusios 

(išdžiūvusios) lūpos ir lakstančios, kaltės jausmą slepiančios, akys neleis suklysti – Klemensas tave, 

pussesere, paliko. Jis juk visuomet buvo doras, darbštus ūkininkas, o tu nesikuklinanti išgerti, tingi  

miesčionka. Dabar jau visai neišrankią gerklytę turinti pijokė. Buvai jo neverta, todėl nuoširdžiai 

džiaugiuosi, kad teisybė ant svieto buvo įvykdyta. O štai ir mama.  

IV.  

Kada gi baigsis ši apgailėtina linčiavimo drama. Kada nustosit spoksoti? Nejaugi pati turiu susirasti 

sau vietą su vardo kortele. Ar čia yra vardo kortelės?  

– Sveika, Agota. Mes tavęs laukėme. Sėsk, kur randi vietos, nors aš saugojau tau ją prie savęs ir 

mamytės.  

– Sveika, – tik tiek tesugebėjau išlementi ir negalėjau atsigrožėti sesers švelniais, vis dar 

vaikiškai mielais veido bruožais. Sutrikau, bet ji užtikrintai paėmė mane už rankos tarsi 

jausdama, kad eičiau paskui seserį bet kur. Visai kaip vaikystėj, tik šįkart ne aš ją, o ji mane 

vedė. Pasisodino šalia.  

– Vaišinkis, Agota. Turime naminės giros, alaus, samagono. Nesikuklink ir užkąsk, mes, 

kaimiečiai, juk dosnūs, pameni, – šyptelėjusi tarė ji.  

– Ačiū, aš negeriu ir esu soti, – tariau slogiu tonu. Tarsi vėl bandydama parodyti, kad esu 

pranašesnė už jus. Bet ar esu? Aš geriu. Ir esu velniškai alkana, bet nenoriu, o gal man gėda iš 

jūsų net menką kąsnelį paimti. Skilandis, varškės sūris (turbūt tavo, sese, gamintas), naminė 

duona, marinuoti agurkėliai – užkanda paruošta, o koks bus tostas? 

 

V.  
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– Ar galėjau tikėtis, kad bent kartą nepadarysi man gėdos ir atrodysi padoriai! Apsirėdžiusi 

skarmalais, o marmūzė išmozota kaip kokios paleistuvės! Ko čia atvažiavai? Priminti visiems, 

kokia madam toj savo negrų šaly tapai. Esu tikra, tėvas dabar grabe vartosi tave matydamas. 

Turėtum savigarbos dinktum iš čia ir nebesirodytum. Mes tave palaidojom. Girdi? Palaidojom. 

Šalia tavo taip aukštinamo dėdės, kuris buvo tikrų tikriausias šūdžius ir be valios. Gaila, kad 

nesusitikot. Ir sesuo per tave ramybės neturi, vis bliauna naktim. Tai tu ją skaudini! Apsimeti, 

kad tau rūpi. Tau tik tu pati rūpi! Duok mums ramybę! Von! Išeik kaip tądien. Dink ir 

nebegrįžk.  

 

Neteisiu tavęs, mama. Juk mus auginai viena gūdžiame kaime. Man tavęs gaila ir iš dalies esu tau 

dėkinga. O jei paslapčia ir kaltinu tave, tai tik dėl vieno. 

VI.  

Aš ir išėjau. Žinojau, kad gailėsiuosi čia atvažiavusi, bet jaučiau nenumaldomą troškimą tinkamai 

atsiprašyti. Ne tavęs, Mama. 
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Tilly Devine 

 

1900–1970 m. Australija.  

Tilly gimė Londone, kuriame jau penkiolikos nevengė dirbti prostitute ir vogti. 1916 m. ji ištekėjo 

už australo ir visai netrukus jie susilaukė sūnaus. 1920 m. palikusi sūnų savo tėvams, Tilly kartu su 

vyru išplaukė į Sidnėjų. Moteris pradėjo vėl nuo prostitucijos, tačiau netrukus situacija ėmė keistis, 

nes kartu su vyru tapo nusikalstamumo pažibomis: jiedu buvo viešnamių savininkai, narkotikų 

platintojai, nusikalstamų grupuočių nariai. Pačią Tilly dažnai galėjai išvysti su ginklu rankoje ir 

gana agresyvią. Kaip bebūtų, „nuotykių“ netrūko ir judviejų šeimoje – vyras nuolat gerdavo, 

smurtaudavo, o kartą jis net pasikėsino į Tilly gyvybę. Moteris išsigelbėjo, pabėgo iš namų, o 

policijai įsikišus – ji atsiėmė kaltinimus, tačiau po šio įvykio pora išsiskyrė visiems laikams. Tilly 

Devine nelabai dėl to išgyveno – ji nebebuvo priklausoma nuo vyro. Ši išgarsėjo kaip gerai 

atrodanti ponia (turėjo daugiau deimantų, kuriais puošėsi, nei pati Anglijos karalienė), ištekėjo antrą 

kartą, o jos „verslai“ sekėsi taip gerai, kad nusikaltėlė buvo pripažinta turtingiausia (nuo 1920 m. – 

iki 1955 m.) Sidnėjaus moterimi: Tilly turėjo daug nekilnojamojo turto, deimantų, naujausių 

automobilių ir t. t. Beje, Tilly garsėjo ir išskirtiniu dosnumu – rengė vakarėlius vargšams, rėmė ne 

tik našlaičius, bet ir Australijos karines pajėgas, kurios buvo aktyvios Antrajame pasauliniame kare. 

Moteris mėgo linksmintis, dainuoti, galima sakyti, tarsi visas gyvenimas jai buvo nesibaigianti 

šventė. Piktadarei, kuriai buvo užvestos 204 bylos dėl aferizmo, bandymų nužudyti, agresyvių 

užpuolimų ir daugiausiai dėl veiklos, susijusios su prostitucija (Tilly priklausė daugiau nei 30 

viešnamių, teigiama, kad ji itin rūpinosi savo merginomis, siųsdavo jas net į Europą paatostogauti), 

teko pasėdėti ir kalėjime – nepaisant to, kad ji visuomet papirkinėdavo policijos pareigūnus. Mirė 

Tilly Devine nuo vėžio, tačiau ši moteris įėjo į istoriją kaip dosniausia, agresyviausia ir 

sėkmingiausia nusikaltėlė Sidnėjuje. Po jos mirties atidarytas populiarus naktinis klubas „Tilleys 

Devine Café Gallery“, o 2011 m. Sidnėjuje duris atvėrė vyno baras (nusikaltėlei atminti ir pagerbti) 

„Love Tilly Devine“. Gal kas vyno? Susitinkam 22.00 val. adresu 91 Crown St, Darlinghurst 

NSW 2010, Sydney. Bučkis, mieli skaitytojai.  

There‘s lots in Sydney who will miss me – even coppers.  
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Žmonės klausia – kodėl dviratis? Kasdien dviračiu numinu apie dvidešimt šešis kilometrus, todėl 

atsakau, kad dviratis lėtesnis už automobilį, bet greitesnis už žmogų. Kitaip sakant, neskubink 

gyvenimo, bet ir neversk jo tavęs laukti. Juk stotelių, kuriose reiktų sustoti, yra kelios, o tu tik 

vienas. Vis dėlto ne stotelės svarbiausios, svarbiausia tik tu ir tavo pasirinkimai – ką jose nuveiksi.  

Ankstų rytą išvažiavusi iš tvorele aptverto kiemelio (pirmosios stotelės) suku į kairę. Tuomet 

aštuonis šimtus metrų važiuoju tiesiai, kol privažiuoju sankryžą. Sankryžoje trys išvažiavimai 

(ketvirtasis maniškis – iš kurio ir „atskrieju“): kairėje Viršvalandžių gatvė, vedanti į antrąją stotelę; 

tiesiai – Požemių (į trečiąją); dešinėje yra Kugždesių gatvė, kuria važiuojant pasieksi ketvirtąją 

stotelę. Būna, kartais suku į kairę, bet šiandien važiuoju tiesiai. Minu kokius du kilometrus 

neatsigręždama šia gatve ir tuomet pasuku į dešinę. Joje įvažiuoju į siaurą Ištroškėlių gatvelę. Dar 

ankstus rytas, bet šiandien tokia karšta dienos pradžia, tai kodėl gi, svarstau, neišgėrus dviejų 

bokalų alaus. Užsisakau. Siurbčiodama kol kas tik putas, palei šaligatvius pastebiu tuos pačius 

veidus, tiesa, pastebiu ir naujų. Padavėja pasitiki manimi – žino, kad grąžinsiu bokalus, todėl ji 

leidžia man gurkšnojant pasivaikščioti gatvele ir pakalbinti po nakties dar neišsiblaiviusiuosius. Su 

kai kuriais sunku susikalbėti – gal jie ir turi ką pasakyti, bet, na, aš juk negersiu šių bokalų visą 

dieną. Praeinu ir tuos, kurie it užmušti guli susirietę, bet knarkia su aidu – žinai, kad gyvi. O dar 

kitus visai įdomu išklausyti – sužinai apie karo užkulisius, apie nepavykusias verslo, akcijų, 

nekilnojamo turto investicijas, apie gobšumą, egoizmą ir nemokėjimą dalytis. Baigiasi sėkmė, 

baigiasi pinigai – lieki tu. Lieki vienas. Gyvenimas nebūtų gyvenimas, jei nesuteiktų tau antro 

šanso, todėl ir atsiduri šioje gatvelėje. Randi draugą, kurį, galbūt, pirmą kartą sutinki savo 

gyvenime: jis leis tau išgerti paskutinį gurkšnį, teliūskuojantį butelyje, ir tik tavo pasirinkimas – ką 

darysi išgėręs. Prieinu gatvelės galą, kuris susikerta su Žetonų gatve. Šios gatvės susikerta, nes jose 

žmonių problemos panašios. Išgėrusi tuos du bokalus užeinu į vieną užeigą, turinčią tik kelis lošimo 

aparatus. Palošiu prie kiekvieno iš jų; gana greitai pralošiu, ką kažkada uždirbau, ir sėdu su 

patyrusiais kartožnikais prie stalo sužaisti ramsą (mūsų šeimoje šį žaidimą vadiname valiukais). Ne 

mano diena: rankoje vien devynkės, o aukščiausia korta, kurią apskritai šiandien gaunu, – dama. 

Pirkiai... Nors imk ir sudegink juos, bet esu per daug išsiilgusi šio žaidimo, kad taip jį nutraukčiau. 

Sužaidžiam ir tūkstantį, bet kas iš to. Visi šie žaidėjai žino – esu beviltiškai azartiškas žmogus ir 

man nelabai sekasi pralaimėti, bet kai šiandien išvystu apsiašarojusį Motiejų (šiam jau daug metų 

nekrito korta ir būtent dabar jis išlošė apie šešiasdešimt litų), džiaugiuosi, kad laimėjo jis. Motiejus 

visiems giriasi, kad rytoj jo dukros gimimo diena, o už tuos laimėtus pinigus jis nupirks jai ne šiaip 

kokią lėlę, o tą, kurios mergaitė jau kurį laiką prašo. Mat tokias lėles turi visos mergaitės 
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mokykloje, o Mykolui spaudė širdį – ta žastikaulio dydžio lėlė yra apsurdiškai brangi ir jų šeima 

neturi tokių santaupų žaislui. Iki šiandien. Aš patikiu Motiejaus istorija ir duodu dar dvidešimt eurų, 

kad prie lėlės pridėtų ir knygą nuo manęs. Pasakau, kur ją rasti, ir ant vienos iš kortų užrašau tikslų 

knygos pavadinimą – tikiuosi, jis manęs nenuvils. Padėkoju vyrams už partijas, grąžinu bokalus ir 

užlipusi ant dviračio minu toliau. Važiuoju ilgai, sunku išgėrusiai tiksliai pasakyti kiek (žaisdama 

kortomis išgėriau dar litrą specialaus tos užeigos alaus), bet gal apie šešis kilometrus. Ties 

Prostitučių skersgatviu sulėtinu tempą – noriu žvilgtelėti, ar jame esti gyvybės tokiu metu. Man 

patinka su tomis moterimis pasišnekučiuoti. Nustebtum sužinojęs, kiek daug jos nusimano apie 

žmones, o ir jų humoro jausmas pavydėtinas. Nepatikėsi, bet kaskart išgirstu iš jų vis kažką 

šmaikštaus ar gluminančio. Va tau pamąstymui: niekada nebūčiau pagalvojusi, kad joms taip sunku 

susigaudyti jausmuose. Žinai, šios moterys jautriai reaguoja į švelnius klientų prisilietimus – 

svarsto, gal jie įžvelgia jose moterį, o ne prostitutę, būsimą vaikų motiną, o ne poreikių tenkintoją. 

Deja, numesti pinigai, skubiai užtraukiamas kelnių užtrauktukas ir vengimas žiūrėti į akis primena, 

kad jiems jos tėra prostitutės. Matilda kartą prasitarė, kad tai skaudžiau už šiurkštų klientų elgesį – 

tada pastarosios bent supranta, kas yra kas ir nesivaiko vilčių, kliedesių. Beje, Matilda manė, kad ir 

aš esu lezbietė – dėl tos pačios priežasties, tik kitaip. Suprask, šios moterys nuolat privalo klausytis, 

taip jau yra, tačiau būnant su manimi (dažniausiai pietaujant) – neleidžiu joms tylėti. Visuomet 

klausausi aš. Išgirstu viską, net tas nebylias smulkmenas, apie kurias jos nutyli. Sunku apie tai 

kalbėti, supranti, sunku. Todėl prostitutės kiek susipainioja, tarp jų ir Matilda: kai esi maloni, 

šypsaisi ir tau jos nuoširdžiai rūpi, toms moterims sunku patikėti, kad aš tenoriu būti jų draugė. 

Taigi, teko draugėms apie tave papasakoti; visos ilgai kvatojomės, ypač iš to, kaip tu džiaustai 

skalbinius. Nepyk, bet tu vis dar taip pat juos nevykusiai džiaustai. Visgi, šiandien nei vienos 

moters nėra – gal šiandien tarptautinė nedarbo diena. Ir teisingai, išgyvens tie šūdžiai bent vieną 

dieną be paslaugų, o jei jau taip niežti tą jų mažą susitraukusį pimpaliuką – kam jiems rankytės 

skirtos. Nėra tai nėra, važiuoju tiesiai, neilgai, o tada pasuku į kairę. Pravažiuoju daug gatvių, 

gatvelių. Ties aštuntu kilometru pravažiuoju ir Miltelių gatvę, dar kitaip vietinių vadinamą Adatų. 

Aš čia kol kas nestabtelnu, nes vieną kartą mane apvogė (nors kaip visada tenorėjau pabendrauti). 

Na, matyt, šios gatvės gyventojai nelabai buvo nusiteikę bendrauti, todėl teko atiduoti keturis 

šimtus litų, sužadėtuvių žiedą, auksinius auskarus ir dviratį. Tai buvo diena, kurių neišvengsi 

gyvenime – įsimintina. Bet aš nepykstu: man pasipiršai dar kartą, užsidirbau tuos keturis šimtus ir 

nusipirkau dviratį su patogesne sėdyne. O auskarų, pagalvojau, nelabai man ir reikia. Kada nors čia 

tikrai dar stabtelsiu, bet ne šiandien. Važiuoju dar apie du kilometrus, pasuku į dešinę ir 

„prišvartuoju“ dviratį prie vieno iš apleistų namų. Esu Benamių gatvėje. Jų, benamių, čia gausu. 

Nepainiok, čia besiblaškantys žmonės nėra Ištroškėlių gatvės paklydėliai. Dažną jų lydėjo 

nesėkmės, kitus užpuolė ligos arba aplankė artimųjų abejingumas, o esti ir tokių, kurie čia nuo 
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vaikystės. Mindė ant vienos sienos kas metus žymėjosi savo ūgį. Gali matyti, kaip jis išstypo 

būdamas dvylikos metų. Be to, jį visi vadino bernioku, kitaip sakant, niekas nežinojo jo tikrojo 

vardo, net pats Mindė, tačiau atsiradus keliems tokiems berniokams – pastarasis panoro save 

idendifikuoti, todėl šį vardą pats sau davė per inscenizuotą ceremoniją. Kodėl Mindė? Sakė, žurnale 

perskaitė, nors jis skaityti nemoka, tai suprask, kaip nori. Šiandien sutinku senokai matytus, todėl 

prieinu ir užkalbinu juos. Vienam iš jų patinka mano švarkas. Tiksliau, vilkiu tavąjį mėlyną zomšinį 

švarką, todėl būtų teisinga, jei sakyčiau, jam patinka tavo švarkas. Taigi, tu nesupyk, bet aš jam jį 

padovanoju – man vis tiek nebuvo itin patogu su tuo švarku minti dviratį. Ir tu tik pamanyk, kokia 

aš romantiška: pusę dienos buvau su tavimi, uodžiau tavo kvapą tau net nežinant (o kodėl aš jį šįryt 

čiupau iš spintos net ir nepamenu – būna). Vėliau Mozė papasakoja, kad jaučia artėjančią 

paskutiniąją (jam jau kurį laiką skrandžio vėžys). Užsimena, kad yra pasiruošęs mirti, tačiau dar 

labai norėtų spėti nueiti į kino teatrą (nėra buvęs). Tada aš paimu jį už rankos ir sakau, kad mudu 

važiuosime į Kugždesių gatvę. Tik joje yra kino teatras. Mozė kiek nerimauja, nes, nors ir žmonės 

sako, kad Požemių gatvė yra pavojingiausia mieste – visi jie klysta. Pavojingiausia yra Kugždesių 

gatvė: joje gausu klystkelių, kuriuose susiraizgę kiti klystkeliai, ir tu žmogus gali taip paklysti, kad 

pats savęs neberasi. Rečiausiai užsuku į šią gatvę – tik kai reikia įsigyti naujus sportbačius, nueiti 

pas kirpėją, aplankyti draugę (kuri vėliau paaiškėja niekada taip ir nebuvo tikra mano draugė). Arba 

kai noriu pasimelsti. Nemeluosiu, bažnyčių nekenčiu iš principo, todėl meldžiuosi pravažiavus 

greitosios pagalbos automobiliui (jis dažniausiai važinėja būtent šioje gatvėje). Sukalbu maldą už tą, 

kurį veža į nežinią. Žinau, koks tai jausmas, užtat ir sukalbu maldą, nors ir tai turbūt žodžius 

iškraipau. Teatleidžia man... Nesvarbu, šiandien svarbu, kad keliauju su Moze į šią gatvę, į kino 

teatrą. Dviratį palieku Mindei. Šis pažada juo atsargiai pasivažinėti ir manęs sulaukti sutartoje 

vietoje, o aš su Moze važiuojame autobusu. Kol jis renkasi filmą, kurį nori žiūrėti, perku mums 

spragėsius (nors jam turbūt nereiktų jų valgyti, žinant jo diagnozę) ir dar neragauto sidro. Jei atvirai, 

Mozė nevartoja alkoholio – sidras man. Sunku atsispirti dar neragautiems. Sėdint salėje, per ateities 

filmų pristatymus, man topteli, kad nespėsiu užsukti į maisto prekių parduotuvę, todėl šiandien 

vakarienės nebus. Po filmo grįžtame į Benamių gatvę. Visi apspinta mus ir klausia Mozės, kokie 

įspūdžiai, kokį filmą žiūrėjome ir kaip atrodo ta Kugždesių gatvė. Pasakodamas apie įspūdžius jis 

pradeda verkti ir prabyla mažo berniuko drebančiu balsu. Kas uždeda jam plaštaką ant peties, kas 

ant nugaros, Mindė paima jį už rankos, o aš su vienkartine servetėle sausinu Mozei riedančias 

ašaras. Baigus jam kalbėti apie kino teatrą, jis savu ramiu balsu taria: „Žinote, draugai, nors 

gyvename čia purvini, užmiršti, dažnai alkani ir sušalę, engiami ir dar padugnėmis vadinami – 

gyvename daug geriau už žmones Kugždesių gatvėje. Mes esam ir žinome, kas iš tikro yra vertinga. 

Ir, po velnių, draugai, mes žinome, ką reiškia neturėti namų, bet juos turėti. Ir tik jūs galite 

pasirinkti, kaip šiuose namuose nugyvensite.“ Po šių Mozės žodžių nusišypsau, atsisveikinu, 
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padėkoju Mindei ir traukiu atgal. Galiausiai vėlyvą vakarą grįžtu į pirmąją stotelę, iš kurios ir 

išvykau. Ne visi dar supranta, kad ši stotelė nebūtinai reikšmingiausia. Nulipęs nuo dviračio ir 

atrėmęs jį į tvorelę, regi pro erdvius langus sklindančią šviestuvų šviesą arba begalinę tamsą. Kaip 

jau sakiau, tavo pasirinkimas. Kaip ir tavo pasirinkimas – grįžti į šią stotelę ar ne. Būna, kad šviesa 

tampa įkyri, o tamsa dosni. Žinoma, žmonės teis, nesupras, skėsčios savo smerkiančiomis rankomis, 

bet kam rūpi, ką žmonės pasakys? Tau neturėtų rūpėti. Man nerūpi. Aš grįžtu, nes velniškai tave 

myliu ir po visų tų gatvių, gatvelių būnu tokia pavargusi, kad man tikrai ne tos dirbtinės šviesos ir 

ne kad aplinkiniai galvelę paglostytų, reikia. Man reikia, kad tu mane apkabintum. Tik tiek, tik tiek 

man tereikia.  

Pasakojau savo vyrui visa tai prie vakarienės stalo – vakarienės juk nebuvo, todėl tik kalbėjomės. 

Nors Tik čia netinka.  
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Aileen Wournos  

 

1956–2002 m. JAV (Mičiganas, Florida).  

Aileen Wournos augo be tėvo, o jos motina sirgo šizofrenija. 1960 m. Aileen motina buvo 

apkaltinta seksualiniu vaikų išnaudojimu ir pasodinta į kalėjimą (galiausiai ji jame pasikorė). Tais 

pačiais metais Aileen ir jos brolio globa buvo paskirta seneliams. Moteris teigė, kad jos senelis 

buvo alkoholikas ir ją taip pat seksualiai išnaudodavo, mušdavo. Sulaukusi 11 metų Aileen 

mokykloje pradėjo save „keisti“ į cigaretes, maistą, narkotikus. 1970 m. ją išprievartavo senelio 

draugas ir ši pastojo. Pagimdytas berniukas buvo atiduotas įvaikinti. Praėjus keliems mėnesiams po 

gimdymo, Aileen buvo ne tik išmesta iš mokyklos, o mirus jos močiutei (jai tuo metu buvo 15 

metų) – senelis išvarė ją iš namų. Būtent tada Aileen pradėjo „oficialią prostitutės karjerą“. Tuo 

moteris sėkmingai užsiiminėjo iki 1989 m. Žinoma, per tą laiką ji buvo ne kartą sulaikyta už tokius 

nusikaltimus, kaip: neteisėtą ginklo laikymą, vairavimą neturint pažymėjimo, vagystes, viešosios 

tvarkos pažeidimus. Tačiau tais pačiais metais Aileen pradėjo naują – „Serijinės žudikės karjerą“. 

Viskas prasidėjo nuo to, kad pasitaikęs klientas buvo prievartautojas ir šioji jį nužudė gindamasi. 

Įsitikinusi, kad man visai jo negaila. Po to įvykio, Aileen pradėjo šlykštėtis visais, norinčiais jos 

paslaugų, todėl ji tęsė klientų žudymą. Žudikės „sąskaitoje“ septynios aukos (vyrai), iš kurių už 

šešias žmogžudystes (už pirmąją moteris buvo išteisinta). 1991 m. Aileen buvo nuteista mirties 

bausme. Ji yra laikoma viena žymiausių serijinių žudikių Amerikos istorijoje.  

To me, this world is nothing but evil, and my own evil just happened to come out cause of the 

circumstances of what I was doing. 
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Antradienio vakaras, šešios valandos ir šešios minutės. Beveik vasara. Jis vėluoja. Kažkada 

minėjau, kad nekenčiu, kai žmonės mane gaišina, bet turbūt tai ne taip svarbu, kaip svarbu, kokios 

spalvos mano kelnaitės. Šešios valandos ir dešimt minučių – žinutė „Nusileisk.“ Nusileidžiu. 

Vairuoja Jis aštriai raudoną „Alfa Romeo 6C“. Raudonas odinis salonas, apibarstytas kandžiais 

juodais prieskoniais, ir žvėriški variklio galios garsai mane jaudina. Jis tai jaučia – erzina greičio 

pedalą, tarsi erzintų mane bučiuodamas vidinę šlaunų pusę. Mūsų greitis prilygsta lėktuvo pakilimo 

greičiui: I (inercija) priverčia priglusti nugarą prie saulės įkaitintos sėdynės ir šiurpuliukai veikia 

tarsi afrodiziakas. Mane jaudina. Mane nesveikai jaudina, kaip Jis vairuoja: staigūs, bet tikslūs 

judesiai; baudos kvitai už greičio viršijimą Jam neįdomūs; užsidegus raudonai šviesoforo šviesai 

mes aistringai bučiuojamės; automatas, neturėčiau sakyti, kas ir taip aišku – Jo dešinė ranka 

glamonėja mano koją, apnuogintą petį, smakrą. Ir dar – vairuojant Jis nenuleidžia nuo manęs 

žvilgsnio. Šešios valandos ir keturiasdešimt aštuonios minutės. Mane nusiveža į pušų apsuptą 

kavinukę, esančią prie jūros, Giruliuose. Neįsimenu, kaip ši kavinukė vadinasi, nes ne pavadinimas 

man rūpi. Gal ta vieta ir nėra „La Glace“, tačiau ji atoki, jauki, ant sienų kabo žvėrių iškamšos. 

Ypač šerno („Sus scrofa attila“) iškamša atkreipia mano dėmesį, bet aš ne to čia atvykau. Septintą 

valandą mes užsisakom. Jis gers žaliąją arbatą ir valgys sūrio pyragą, o aš nesu kukli ir nevaidinu 

dorovingos: „Norėčiau raudonojo „Taylor Porto“ vyno 400 ml ir to paties sūrio pyrago, prašyčiau.“ 

Užsisakę mes tylim. Žiūrim vienas į kitą. Nesijaučiu nejaukiai, kai du žmonės tyli, bet tik ne 

šiandien. Netylėk. Nusišypsau, Jis atsako tuo pačiu. Tada prikandu apatinę lūpą, nudelbiu akis ir 

nedrąsiai paklausiu, ar pasiilgo manęs. „Pasiilgau“ – atsako drąsiai. O tada kalbam apie visišką 

šūdą, tokį kaip: bendri pažįstami, barzda, skorpionžuvė, kokio skonio vanduo, parašiutas, detalės, 

kodėl geriu raudonąjį, o ne baltąjį, kodėl Jis nesilaikė duoto žodžio. Septintą valandą ir aštuoniolika 

minučių pavargusi šviesių plaukų padavėja atneša arbatą, vyną ir pyragą. Kol ši dėlioja mūsų 

užsakymą ant staliuko nuo įtrūkusio padėklo – galvoju, norėjau, kad Jis ištesėtų pažadą. Bet, matyt, 

tai ne taip svarbu, kaip svarbu, kokia mano kelnaičių spalva. Juoda, blet. Nešioju tik juodas 

kelnaites. Galėjo Jis nevėluoti ir apsivilkti tuos suknistus juodus marškinėlius. Kurie aptemptų... 

Septinta valanda ir keturiasdešimt aštuonios minutės. Jis pasakoja apie savo verslo sandorius, 

kokius keistus žmones aną rytą sutiko, kaip nepavyko pasirašyti pardavimo sutarties ir koks Jis 

užimtas žmogus. Ane. Sekundę, vieną kitą, susimąstau – Jis užimtas, ane. Prarandu kontrolę – juk ir 

aš užimtas žmogus, tik kažkodėl nesistengiu Jam to taip įrodynėti. O gal reikėtų? Gal ir turėčiau 

pasakyti – darbo knygutėje masyviu raštu, kad ir aklas matytų, pažymėta, ką veiksiu kiekvieną 

suknistą birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių dienomis. Kad taip pat susitinku su keistais žmonėmis 

ir pasirašinėju sutartis, tik kiek kitokias. Aštunta valanda ir dvidešimt keturios minutės, pradedu 
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atvirauti. Pasakoju Jam – vos prieš savaitę sužinojau, kad man ne vėžys. Dar dabar ant mano 

dešiniosios krūties yra pjūvio randelis ir procedūrą primenančios gijimo mėlynės. Mėginys 

patvirtino – sveika. Žinau, kad Jis neturi net menkiausio suvokimo, ką reiškia gyventi keturis 

mėnesius, dvylika dienų, dvi valandas ir, jei neklystu, keturias minutes nežinioj. Ir dar tas nuolatinis 

diegimas krūtyje. Vis dėlto nesistengiu sukelti Jam gailesčio; gailestis tik silpniesiems. Nusijuokiu 

ir susipilu solidų gurkšnį – tai nebylus tostas. Jaučiu, kad švenčiu viena, nes Jis vis dar galvoja apie 

tas prakeiktas kelnaites. Sužinojęs jų spalvą – suka galvą, kokia jų forma. Siaurikės, o gal šortukai. 

Neduok Die, tos klasikinės. Aštuonios valandos dvylika minučių, Jis užsisako dar arbatos. 

Imbierinės. Šįvakar jaučiuosi iškalbinga (stengiuosi stabdyti save, gal per daug, bet man 

nepavyksta), juk dažniausiai aš tyliu. Tyliu ir klausausi. Šioje, jūros bangų mūšą sugeriančioje, 

kavinukėje išdrįstu ne tik apie savo keistą šeimą papasakoti (motiną, kuri visada svajojo turėti sūnų, 

ir tėvą, kuris turėjo ne vieną meilužę ir nė nesistengė to slėpti. Dar tėvai man vis sakydavo, kad 

negaliu), bet, likus kelioms minutėms iki devintos valandos – prabylu apie savo seksualinį 

gyvenimą. Kiek vyrų (vienas) mane yra lietę, prasitariu, kad lietė ir moteris, mėgstu aršiai, o 

ilgiausiai trukę mano santykiai – beveik ketveri metai. Tiksliau, ketveri metai ir dvi dienos, 

aštuonios valandos ir prakeiktos šešios minutės. O kad nekalbėčiau viena – pradedu Jį atakuoti 

„blitz“ klausimais: poza, šalis, patarimas, knyga, A, B ar C. Jis pasirenka F. „Ne, čia ne apie 

dydžius“ – juokdamasi išlemenu. „Ne apie dydžius čia, mulki tu“ – mintyse galvoju. Tada vangiai, 

tarsi kramsnodamas neskanius bulvių traškučius, pasako A. Kaip tik tuomet atneša Jam tą imbierinę 

ir lyg iš naujos pastraipos Jis pradeda pasakoti apie automobilį, kurį ketina įsigyti. Bla bla bla. 

Įsiskaudinu, nes Jis neklausia, kas slepiasi po A. Gera žinoti, kad nė nenutuokiu ir spjoviau ant 

žinojimo, kokį gi automobilį Jis žada įsigyti, nors ir naujausią „Bugatti“. Dešimta valanda dešimt 

minučių – geria Jis vėl plikomą žaliąją arbatą, o aš papildomus 200 ml to paties vyno. Jis vaizdingai 

pasakoja ir, suglaudęs nykštį su smiliumi, rodo man, kaip italai vairuoja, laiko puodelį, valgo. 

Dalinuosi ir aš patirtimi, demonstruoju Jam, kokius gestus argentiniečiai naudoja bendraujant 

(„Cómo“, „Ojo“), ir išduodu „paslaptį“, kad dažnai keikiuosi ispaniškai, kiek isteriškai šaukiu la 

puta madre, o avantiūras pasitinku con la palabra dale. Nusprendžiu, kad yra dar šis bei tas, apie ką 

nenoriu nutylėti, todėl pastarąją patirtį papildau keliomis istorijomis: milonga Urugvajuje, joga 

Šveicarijos Alpėse, „Broadway“ Niujorke, banglentė Australijos Cabarita paplūdimyje. Įžvelgiu, 

kad klausosi. Įdomu. Jam įdomu žmonės, kelionės, nuotykiai, kultūros. O aš? O aš ar įdomi? 

Nerimauju, kad Jis vis dar svarsto apie kelnaičių formą. Aš be kelnaičių. Sakiau, kad būsiu be jų, 

bet Jis nieko nepamena. Pavargstu kartoti, priminti. Kodėl Jis taip su manimi... Aš juk atsimenu 

viską, ką Jis yra man sakęs. Turi du brolius (vyresnį ir jaunesnį), žalia, pirtis, popierius, gitara, 

salsa. Ir net akys. Nereikėjo Jam sakyti apie akis. Aš, blet, tikėjau. Suknistai Juo tikėjau. Apie 

vienuoliktą valandą jaučiuosi apsvaigusi, o Jam jau pabosta malšinti troškulį arbatomis. Trokšta Jis 
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juk moters. Pasikviečia mane į svečius. Kas taip kviečia ir kodėl. Kas apskritai nežino, kad dabar 

važiuojam pas Jį ne gurmanišką jūros gėrybių tartarą gaminti, ne „Godfather“ žiūrėti ir tikrai ne 

šachmatais žaisti. Nors mes žaisim – vienas su kitu. Aš ar Jis? Aš ar Jis laimės? Vienuolikta valanda 

ir dvidešimt minučių. Mudu atsirėmę į aštriai raudoną „Alfa Romeo“. Jo dešinė ranka paskendusi 

mano plaukuose, o kairė ant užpakaliuko. Švelniai jį glosto. Jis vos suvaldo rankas – juk aš be 

kelnaičių. Nejučia atsiduodu instinktams ir ritmiškai, kiek išskėtusi kojas, trinuosi į jo kairiąją 

šlaunį. Užsimerkiu, rankomis liečiu Jo treniruotą krūtinę, pridengtą rausvais marškinėliais. 

Leidžiuosi būti bučiuojama ir glostoma jau nebe taip švelniai. Man gera. Man suknistai gera, kai Jis 

mane bučiuoja, liečia, kai vos suvaldo rankas. Geidžiu, kad jų nevaldytų. Nevaldyk. Dvylikta 

valanda ir dvidešimt dvi minutės. Liftas tarsi raudona šviesoforo šviesa. Pagaliau mes čia. Groja 

„Give In To Me“ daina, bet mes jos negirdim. Ta pati valanda, dvidešimt aštuonios minutės – Jis 

viršuje ir karštai mane bučiuoja. Neatsiklausia, kada sustoti, nes mes turim slaptažodį. Galiu 

slaptažodį šiai nakčiai pamiršti – nepamirštu. Atsimenu jį, kaip atsimenu ir visą Jo man sakytą šūdą. 

Dvylikta valanda ir keturiasdešimt šešios minutės, Jo pirštai manyje. Staigūs, bet tikslūs judesiai 

mane prakalbina. Pasitikėjimas – seksualiausia, ką vyras turi, o Jis jį turi. Puikiai žino, ką daro, ir 

daro intensyviai. Dejuoju. Nemoku tyliai. Ir tik garsyn. Bučiuoja kaklą, skoningai „vartoja“ krūtis. 

Jis įžūliai pamiršta apie mėlynę, randelį, kaip pamiršta ir visą šūdą, kurį esu Jam sakiusi. Vadina 

mane „kale“, „suka“, „kekše“ ir kažkodėl klausia, jei Jis būtų mano vyras, ar daryčiau Jam rytais 

„Blowjob“. „Kai būsi mano vyras ir sužinosi“, – pašnibždom, meiliai bučiuodama skruostus, tariu. 

Prakeiktas laiko gaišimas – viską daryčiau, jei Jis būtų mano vyras. Viską. Pirma valanda ir mano 

rankose Jo pasididžiavimas. Įsiaudrinęs siūlo pačiulpti Jam. Godžiai ryti ir nuryti. „Raudona“, – 

nesudvejojusi sakau. Nečiulpsiu. Nelaižys. Nesimylėsim. Juk sakiau. Kelis kartus sakiau, bet jei 

būtų negalvojęs apie spalvą, formą, gal būtų išgirdęs. Arba jeigu būčiau Jam įdomi, būtų 

pasistengęs suprasti, kad manęs šiąnakt, šviečiant geismų pilnačiai, negaus. Ir, svarbiausia, kodėl. 

Antra valanda ir aštuoniolika minučių, Jis prausiasi duše, nes juk kitaip vyrams skauda. Moterims 

irgi skauda, tik to skausmo priešingai nei vyrai – mes negalim nuplauti pakišusios po atsukto 

kranelio vandens srovele. Mes dar ilgai su tuo gyvenam. Girdi, ilgai. Ta pati valanda ir dvidešimt 

aštuonios minutės. „Įkalbina“ likti nakvoti, duoda savo baltus „Lacoste“ marškinėlius ir „Calvin 

Klein“ (nuspėjama) apatinius. Apsivilkusi šiuos drabužėlius ir žvelgdama vonios kambaryje į 

kruopščiai nuvalytą veidrodį, jausdama užpakaliuko dilgčiojimą ir liesdama kaklą, apibarstytą 

įsakmių pirštų prieskoniais, suprantu, ką reiškia būti Jo moterimi. Trokštu būti Jo moterimi. 

Akimirkai. Bent akimirkai kasdien. Džiaugiuosi, nes įsivaizduoju, kaip ryte neskubėsim keltis ir 

rangysimės it dvi juodosios mambos. Gal net atneš puodelį arbatos į lovą, nes kavos Jis negeria. 

Papusryčiausim, visai nesvarbu ką. O jei prieš užmigdamas mane apkabins ir prisiglaus – aš Jį 

įsimylėsiu. Ir kaip kvaila – Jis manęs nesiklauso, neatsimena, aš Jam neįdomi, Jam svarbios spalvos 
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ir formos, F, o aš vis tiek esu pasiruošusi Jį įsimylėti. Gal jau įsimylėjau... Kelios minutės iki trečios 

valandos, Jis atsineša sau atskirą švarią anklodę. Apsikloja ja ir nusisuka į sieną. Matyt, manoji 

sutepta, aš sutepta. Susisuku į apklotą ir 3:00 pripažįstu – laimėjo Jis. Susitaikau su tuo, nes ryte 

pabudusi dar kartą noriu pamatyti Jo gražų gilų žvilgsnį. Tik viena mintis krato širdį, kaip krato 

besileidžiantis ant nusileidimo tako lėktuvas, kai ratais pradeda liesti paviršių (kaip Jis mane naktį 

lietė – atsargiai, švelniai, bet pajutęs stabilumą užtikrintai, gaudant oro gūsius, gaudant dejones). 

Gaila, o juk ieškojau žmogaus. Ieškojau Tavęs.  

A: Taip.      B: Ne.      C: Prieskoniams išsikvėpus. 
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Nellie Bly  

 

1864–1922 m. JAV (Pensilvanija, Niujorkas).  

Elizabeth Cochrane Seaman, labiau žinoma kaip Nellie Bly (rašančiosios vardu). Ši moteris buvo 

žymi Amerikos žurnalistė, sukrėtusi pasaulį savo žygdarbiu. 1888 m. Nellie „New York World“ (tai 

vieta, kurioje ji dirbo) redaktoriui pasiūlė istoriją: keliauti aplink pasaulį, kaip tai padarė Jule Verne 

(Žiulio Verno) romane aprašytas veikėjas Phileas Fogg (Filas Fogas) per 80 dienų. Po metų, 

lapkričio 14 d. 9 val. 40 min., Nellie pradėjo 40 070 km siekiančią kelionę „Augusta Victoria“ 

laivu. Su savimi moteris tepasiėmė: keletą apatinių, tvirtos medžiagos paltą, nedidelį krepšelį 

(higienos reikmenims) ir suknelę, kurią vilkėjo. Pinigus (200 £ ir auksą, kuris prilygo Amerikos 

valiutai) moteris laikė mažame maišelyje, kurį pasirišo sau po kaklu. Kelionės metu Nellie 

naudojosi sampan, arkliu, rikšu, asilu ir kitomis transporto priemonėmis. Moteris keliaudama 

Prancūzijoje susitiko ir su pačiu Žiuliu Vernu. Man įdomu, apie ką jiedu šnekučiavosi. Nellie 

rasdama galimybę trumpomis ataskaitomis vis raportuodavo, kaip jai sekasi keliauti, o Singapūre ji 

net įsigijo beždžionėlę. Galiausiai Nellie Bly ne tik įgyvendino savo užsibrėžtą tikslą, bet moteris 

tai padarė per 72 dienas, 6 valandas, 11 minučių ir 14 sekundžių. Tai buvo realus pasaulio rekordas 

– įkvėptas fantastikos, tačiau nepalikęs abejingų ir įrodęs moters ryžtingumą.  

 

Could I pass a week in the insane ward at Blackwell‘s Island?I said I could and I would. And I did. 
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Pagoniška kekšė 
 

Naktį, per pilnatį, moteris atlieka išpažintį. Ji supranta: išaušus jos nuodėmės nenuplazdės 

užmarštin, bet pagoniškai kekšei save teisti sunku, o sau atleisti – visai neįmanoma.  

Santuoka. Santuoka. Santuoka. Kartodama šiuos žodžius moteris užmiega, bet susapnavusi baltą 

skaistuolės suknelę, ji prabunda. Šaltas prakaitas ir gašlios ašaros drėkina sustingusį kūną. Nemigos 

ritualas darosi nebepakeliamas, o suknelės keičiasi, kaip keičiasi vyrai kekšės lovoje. Balta spalva 

sutepta nekaltybės krauju, bet, vis dėlto, skaistybės nebėra. Ir nors nuotakos tiki, kad priesaika 

šventa, Dievai vis tiek girdi suterštas mintis. Ryte pabudusios jos visos, kaip ir ši moteris, paslaptis 

užkloja švariais patalais, kad kraujo, o gal sąžinės, dėmės neišduotų. Ir nesvarbu, tai pirma ar 

paskutinė naktis. 

Kekšė. Kekšė. Kekšė. Smerkia ją pagoniški Dievai. Moteris teisiančių Dievų rūstybės nebijo. 

Nebaisios jai ir žvarbios nuoskaudos; įtrūkusi ledinė širdis vis dar plaka. Viskas, ko pagoniška 

kekšė bijo, – dar negimusio vaiko ašaros. Ši kekšė atgailauja. Meldžiasi. Nors naktys keičia naktis, 

o vyrai vyrus – moteris stipri. Vieniša, Dievų apleista, bet stipri ir niekas iš jos neatims vilties, kaip 

ir to vaisiaus, kurį pagoniška kekšė, o, galbūt, ir tos kitos nuotakos, nešioja. Moteris gimdys. 

Pagimdžiusi ji atliks išpažintį, kaip visi šventieji atlieka. Išpažintis pagoniškiems Dievams, kurie 

prakeikę kekšę, prakeiks ir vaiką. Ir nesvarbu, gims vaikas ar ne. 

Verk. Verk. Verk. Keiksnoja ją moterys, bet pagoniška kekšė neverkia. Ašaromis ji malšina 

troškulį, o ne sielvartą. Moters kūnas sudžiūvęs, arterijomis vos teka kraujas. Moterys žeidžiančiai 

slepia, tyli, ir nors pagoniška kekšė žino, jos nusisuka. Praeina, bet su Dievais kalbant – klastingai 

šnypščia; juk moterys tokios. Skaistybę palaidojusios, geria nuodėmių taurę. Naktį verkia, o ryte, 

paklojusios lovą – skausmingai mylisi. Liečia save. Bet jos ne kekšės, o, santuokai atsidavusios ir 

tikinčios priesaika, moterys. Prabilkit. Ir nesvarbu, jei klaidinsi gūdžiame miške – ji ras akimirką, 

pakarta ji prisikelia, o engiama moterų – pagoniška kekšė Joms atleidžia.  

Klaupkis. Klaupkis. Klaupkis. Trypia pagonišką kekšę vyrai. Būdami silpni, trokšta pripažinimo, 

bet tik moters širdis jaučia stiprybę. Tik kekšė žino, kiek Dievai vyrui davė. Smurtas, seksas. 

Blunkantis mėnulis baudžia net tuos, kurie stiprūs. O jei nesileisi būti baudžiamas – mėnulis gali 

užmušti. Pagoniška kekšė perspėja – trypdamas gali ir nepataikyti, svajodamas – supykdyti Dievus. 

Jie ne tik klausosi moterų, pagoniški Dievai stebi ir vyrus. Kekšė gyvens, nes ji, esant pilnačiai, 

išpažįsta savo kaltę. Šiai moteriai negėda, ji mėgaujasi. Ir nesvarbu, kad jautiesi didis žinodamas, 

kad ši moteris pagoniška kekšė – ji ne tavo kekšė.  
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Catherine Walters 

 

1839–1920 m. Londonas.  

Dailioji Catherine, kurią visi žinojo kaip „Skittles“ (manoma, kad pravardė kilo iš vieno boulingo 

žaidimo pavadinimo. Mergina būdama jauna pabėgo iš vienuolyno ir įsidarbino boulingo alėjoje. 

Istorija tokia, kad gimdydama Catherine jos mama mirė, todėl vos gimusią tėtis patikėjo mergaitę 

tikinčioms moterims. Pabėgimo priežastys iš vienuolyno nežinomos.), buvo viena žymiausių 

paskutinių kurtizanių karalienės Viktorijos laikais. Ši kurtizanė visus žavėjo ne tik savo gebėjimu 

atrodyti nepriekaištingai (moteris turėjo „akį“ stiliui), bet ir puikiais jodinėjimo įgūdžiais – 

Catherine tai darė itin grakščiai, it tikra dama, todėl iš jos pavyzdį ėmė net aristokratės. 

Visuomenėje Catherine buvo daugiau žinoma kaip garbinga, sąžininga, charizmatiška, ištikima 

(savo klientus ji mylėjo visą savo gyvenimą, rūpindavosi jais), jausminga kurtizanė, kuri niekuomet 

neprabildavo apie savo aukštus postus užimančius klientus. Niekas negalėjo atsispirti šios moters 

natūraliam žavesiui – ji visų atminty išliko kaip nuoširdi, atvira, būnanti savimi dieną ir naktį. Taip, 

merginos, Jus tikrai kažkada pamils Jūsų Jis tokią, kokia esate. Orginalią ir su trūkumais. 

Jautrią ir stiprią. Mane juk pamilo. Būtent dėl šių savo savybių Catherine tapo viena 

geidžiamiausių ir turtingiausių to meto kurtizanių, bendravo ji tik su svarbiais ponais, o ir rimtų 

gerbėjų, žymių meilužių netrūko. Kitaip sakant, beveik visą savo gyvenimą Catherine Walters buvo 

apsupta meilės. Kodėl? Nes ji pati mylėjo. 

1861 m. poetas Alfredas Austinas apie Catherine ir kitas aukšto rango prostitutes: „<...> Skittles 

and other celebrity prostitutes were attractive not merely because they offered sex, but because they 

were more natural, less repressed and less boring than the well-bred girls who came to London for 

the marriage 'season'.” 
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Sienos 

 

Sienos. Jos užaugo tarp tų pačių sienų, tačiau jų likimai, anaiptol, nėra tokie patys. Ir tapatinti tų 

likimų nereikėtų. O jei kas juos ir sieja, tai nėra tik grynas atsitiktinumas.  

Vienoje sienoje dar dabar išliko įsigėrusi kraujo dėmė. Kasmet blunkanti, bet šių namų akims ji vis 

dar ryški. Kitoje – apie save daug nekalbantis, tačiau daug pasakantis pelėsis. Ant trečios kabo toks 

paveikslas, kurį galėtum išvysti beveik visuose šių apylinkių namuose. Ketvirta siena yra lauko 

siena – ji visada šalta. O pro joje esantį langą kartais prasiskverbia keli saulės spinduliai, todėl 

retkarčiais atrodo, kad jis kviečia į naują gyvenimą. Bet šiuose namuose buvo draudžiama žiūrėti 

pro langą.  

Išgertas raudonojo vyno butelis manęs nenuramino. Nenuramins ir antras. Reikia skambinti, bet jau 

3 valanda ryto. Velnias. Ką aš pasakysiu. Bet, aišku, jos man nei viena nepaskambins. Nei šiandien, 

nei rytoj, nei išvis, kol gyva esu. Kažkur čia buvau pasislėpusi viskio likutį. O, štai, radau. Kas čia 

taip paslėpė? Che che, nesakyk, žinau, kad aš. Jau trečias nekuklus gurkšnis ir vis tiek ranka nekyla 

skambinti. Laikrodis rodo  3.30. Blet. Skambinsiu Dangei. Ji visada vietoj įprasto žodžio „klausau“ 

atsiliepusi sako: „Telaimina tave Dievas. “ Taip niekad ir nepaklausiu, ar joms liepia taip atsiliepti, 

ar čia tik jos yda. Aš jai vis primenu, kad mano pažįstamų sąraše Dievo nėra, bet Dangė užsispyrusi. 

Nežinau, kaip kitos, bet ši vienuolė dar ir nesišypso. Nors manęs tokia jos maniera nestebina – ji juk 

mano sesuo. Dangės veidas ne pagal amžių raukšlėtas. Graudu į ją žiūrėti: randai, pavirtę į gilias 

raukšles, jai neleidžia užsimiršti. To pamiršti Dangė neįstengtų net su viso pasaulio dievų pagalba. 

Dangė ne jaunystėje pajuto savo pašaukimą „aukščiausiajam“. Deja, ji nėra skaisčios vienuolės 

pavyzdys, kuri švyti kasdien, vos tik pasimeldusi. Velnias, kaip aš norėčiau, Dange, kad visa tai 

nebūtų tau nutikę. Turbūt dabar ji turėtų vyrą, vaikų, padorius namus. Tikrai turėtų, juk buvo 

gražiausia iš mūsų visų. Blet, Dange, aš nesuprantu, juk Dievas tave ir nuskriaudė, pasiųsdamas 

tuos gyvulius tau tą naktį, o tu vėl į jo glėbį puolei. Ji visada buvo naivi. Turėčiau save pataisyti, ne 

tik buvo, bet, pasirodo, vis dar yra. Tokia pat kaip tuomet, kai į namus parnešė tą Marijos paveikslą. 

Tik Dangės cypimas ir įkalbėjo motiną jo neišmesti. Jei būtumėm turėjusios tėvą – vargu ar šiuose 

namuose tas paveikslas kabėtų. Ant jo tik dulkės sėsdavo. Paveikslas tebekabo – kokia gėda, ir, 

sutik, Dange, beskonybė.  

– Dange? Girdi mane? Aš tik paklausti noriu, tu gyva, ane? Na, žinai, tu ten sveika tuose dievo 

namuose?  

– Telaimina tave Dievas, o kas čia skambina?  
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– Nieko nieko, atsiprašau, kad sutrukdžiau melstis, tęsk, amen.  

Ne ji. Padėjau ragelį. Nelaukiau Dangės pamokslo: toptelėjo, kad esu sena – bet kada galiu mirti, o, 

klausydama kažkokių vienuolės pamąstymų, iškeliauti aš tikrai neketinu. Nors, nelaukiant per ilgai, 

mirti jau reiktų – atsibodau gyvenimui, o jis man. Pavargau. Išgėriau viskį. Tiek ten jo ir tebuvo – 

vienam skambučiui. Bet, jei neklystu, turėtų būti burbono keli lašai. Žinojau, buteliuk, kur slepies, 

juk pati tave čia padėjau. O, čia daugiau nei keli lašai. Gal užteks kitiems dviems skambučiams. Tik 

nežinau, kuriai dabar skambinti, su abejom seniai kalbėjau. Velnias, ką aš joms pasakysiu. 

Skambinsiu Mortai. Jei vaikystėje ji buvo liekniausia iš mūsų visų, tai dabar Morta tikras skeletas. 

Gali kiaurai matyti apdilusius kaulus, o karančios odos ji beveik net neturi. Nenorėdama mintyse 

dažnai palyginu ją ir save – blet, koks aš įmitęs padaras. Bet, vis dėlto, ji atrodo ligotai. Aš jos 

vietoje žiūrinėčiausi karsto. Bent jau kapines išsirinkčiau. Visą gyvenimą kovoju su riebalais, o ji ne 

su bet kokiais genais: ėdė ir tebeėda, visai kaip mūsų amžinatilsį Margė. Bet Morta sunkiai dirbo 

nuo pat paauglystės, o ir dabar vargsta dirbdama, kaip vadinu, trečiarūšius darbus. Tegul sesuo 

nepyksta, bet tokį likimą pati sau pasirinko, kai išėjo iš šių namų paskui tą žioplį Kristijoną. Ir 

kvailas ir baisus kaip mano gyvenimas, neveltui aš su juo nekalbėdavau. Man buvo gaila savęs jam. 

Bet ji išlėkė. Nežinau, ar motina pasielgė teisingai, nebepriimdama Mortos atgal, kai ši atsipeikėjo, 

bet tai ją pamokė ir daugiau joks vyras jos nebežavi iki šiol. Nors čia dar ne liūdniausia, kas jai 

nutiko. Aš tik kartą gyvenime verkiau ir tas vienintelis kartas buvo per Mortos dukros laidotuves. 

Per jauna Aleksandra žuvo. O Morta po savo dukros mirties užsisklendė. Todėl tik dirbo, dirbo, 

dirbo. Ji norėjo ne tik save išlaikyti, bet ir Aleksandros kapą išskirtinį padaryti. Kapas visais metų 

laikais kiekvieną dieną puošiamas šviežiomis baltomis frezijomis. Ir degamos šešios žvakės – 

Alenksandrai tebuvo šešeri. Dažniausiai Morta pati jas uždega; priklaupusi nuolat kalbasi su dukra 

(tarsi ši būtų jau suaugusi) ir tik sutemus, nenoriai, lėtu žingsniu grįžta į vienatvę. Sesuo dar dabar 

vergauja šiai beviltiškai visuomenei. O netektis ją vis labiau graužia visus tuos metus, todėl dabar 

jai gyvybę palaiko tik „Camel“ cigaretės ir juoda kava. Apleido Morta ir savo išvaizdą. Pasakyčiau 

tiesiai: „Išsivalyk dantis, nusikirpk nagus, apsiprausk galų gale, kartais smirdi.“ O ta smarvė 

primena pelyno arbatos skonį. Velnias, net vimdo prisiminus. Esu jai tai sakiusi, bet ši įsiskaudino 

ir apie metus laiko su manimi nekalbėjo. Visada jai dovanoju drabužių – Morta jų nekeičia. Nešioja 

tuos pačius, gyvenimo nuskalbtus skudurus. Džiugina, kad bent adyti geba, tai vėjas kiauriai 

šonkaulių neskrodžia. Suprantamos man jos žaizdotos rankos, išdžiūvusi oda ir juodi paakiai, bet, 

blet, Morta, taip negalima.   

– Morta? Tu kvėpuoji dar? Kauleliai kruta, braška dar?  

– Ko nori? Ką sakei? Kiek valandų?  
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– Miegok, miegok, ilsink savo suvytusią galvelę. Girdėjau kokosų aliejus padeda.  

Morta ragelį numetė. Gal ir gerai, nebūčiau turėjusi jai ką pasakyti. Nes ir ne ji. Na gal tik lauk 

mirties, neskaudžios, natūralios – tu jos nusipelnei, Morta. Tai ką, liko Agata. Ir liko burbono. 

Paskutinis skambutis, paskutiniai lašai ir, galbūt, man pavyks užmigti. Agata, Agata, tavo 

gyvenimas irgi suknistas kaip reikiant. Tikiuosi, jos suskis vyras negirtas ir leis mums pasikalbėti. 

Arba bent jau Agatos lūpa nebus praskelta ir ištinusi tiek, kad bent išlementų žodelį kitą. Nors ką aš 

čia sapnuoju, sesuo visada būna sumušta: jei ne veidas, tai juosmuo, jei ne juosmuo – nugara... 

Apgailėtina pasaka be galo, velnias, Agata, ar gimei tam, kad tave drožtų kažkoks silpnaprotis! Aš 

jai aiškinau, kad čia amžinos kančios, išeik, Agata, priimsiu, padėsiu. Bet sesuo tokia išdidi ir ji 

nemoka priimti pagalbos, ypač iš manęs. Galiausiai numojau ranka ir leidau Agatai džiaugtis 

šeimyniniu gyvenimu, juk ši labiausiai iš mūsų visų troško santuokos. Ir koks mano reikalas, gal aš 

tikrai ko nesuprantu. Tik perspėjau ją, kad nemirtų pirma, nes mane sąžinė užgraužtų. Nesu tokia 

beširdė, kokia seserys mane laiko. Agatos namuose kraujo pilna visur: jinai nebeužuodžia, bet 

visuose pakampiuose tvyro tas tirštas kvapas, todėl svečiuose senokai buvau. Tegul ir nesirūpina, 

nebebūsiu.  

Velnias, skauda. Pirma iš mūsų visų turėjau čia atsigulti. 
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Harriet Tubman  

 

1822–1913 m. JAV.  

Harrieta gimė ir užaugo vergų šeimoje, Merilande. Ankstyvoje vaikystėje moteris buvo mušama ir 

prievartaujama įvairių savo šeiminkų; liko ne vienas randas ant moters kūno, primenantis vergystės 

laikus, tačiau didžiausią žaizdą jai sukėlė smūgis metaliniu daiktu per galvą. Harrietai minėtasis 

smūgis sukėlė epilepsijos priepuolius, hipersomniją, nebūtas vizijas, nesiliaujančius galvos 

skausmus. Visa tai lydėjo moterį likusį jos gyvenimą. 1844 m. Harrieta ištekėjo už laisvo 

juodaodžio; tuo metu tai buvo kiek neįprasta santuoka dėl moters vergės statuso, tačiau jų tai 

nesustabdė. Visgi, laisvės moteris troško labiau nei šeimos – mirus teisėtam pastarosios šeiminkui, 

palikusi vyrą Merilande, ji pabėgo iš vergystės. Harrieta keliaudavo naktimis, sekdama Šiaurinę 

žvaigždę. Po sunkių ir baimės būti sugautai kupinų kelionės parų moteris pagaliau pasiekė 

Filadelfiją. Ten ji intensyviai dirbo, kad susitaupytų kuo daugiau pinigų – Harrieta svajojo 

išlaisvinti savo šeimą. Bėgant metams moteris išpirko didžiąją dalį savo giminės, į gimtinę grįžo 

susigrąžinti ir vyro, tačiau šis jau buvo vedęs kitą moterį. Harrieta kiek sutriko, bet šio apsilankymo 

metu ji susipažino su keliais laisvės trokštančiais vergais, todėl moteris nesudvejojusi ištiesė jiems 

pagalbos ranką ir padėjo pasiekti Filadelfiją. Tai buvo Harrietos žygdarbių pradžia – po šios 

gelbėjimo operacijos moteris suorganizavo dar trylika ekspedicijų, kurių metu išgelbėjo apie 70 

vergų. Toks jos darbas buvo itin pavojingas, tačiau moteris pasižymėjo išskirtiniu išradingumu, o 

pabėgimams dažniausiai ji rinkdavosi žiemos metą – kuomet ilgos naktys. Harrieta pabėgėlius 

globodavo ir padėdavo jiems įsitvirtinti naujoje gyvenvietėje. 1861 m. prasidėjus Amerikos 

pilietiniam karui, moteris įžvelgė galimybę panaikinti vergiją. Ji pasisiūlė veltui prisidėti prie 

Filadelfijos ir Bostono abolicionistų ir pasidalinti savo patirtimi. Harrieta tapo ilgalaikė stovyklų 

dalyvė, kur padėjo ne tik bėgliams, bet ir slaugė karius. 1863 m. Harrieta tapo pirmąją moterimi, 

kuri vadovavo ginkluotiems užpuolimams (vergų gelbėjimo misijose) pilietinio karo metais. Buvo 

išlaisvinta daugiau nei 750 vergų, o Harrieta spaudoje buvo giriama už savo patriotizmą, ryžtą, 

išmanymą ir drąsą. Visgi, nepaisant jos tarnystės metų, moteris niekuomet negavo jokio oficialaus 

uždarbio ar kompensacijos, o ir pensijos valstybė jai neskyrė už dalyvavimą pilietiniame kare (iki 

1899 m.). Todėl Harrieta gyveno skurdžiai, vis dar dirbo daug ir sunkiai, kad tik galėtų išlaikyti 

savo pagyvenusius tėvus. Moteris pradėjo domėtis moterų teisėmis balsuoti ir kovoti už jas. 

Remdamasi savo patirtimi pilietiniame kare ji įrodė vyrų ir moterų lygybę. 1896 m. buvo įkurta 

nacionalinė afroamerikiečių moterų federacija, kurioje pagrindinė iniciatorė buvo būtent Harriet. 

Galbūt ši nesuvokiamai stipri moteris būtų nuveikusi dar ne vieną istoriją keičiantį darbą, tačiau ji 

netikėtai mirė nuo pneumonijos. Harrieta Tubman amerikiečiams vis dar gyva – šalis ją pagerbė 
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įvairiais būdais: jos vardu pavadintos kelios mokyklos, pastatyti keli paminklai, memorialai, įkurtas 

nacionalis parkas, o 2013 m. Amerikos prezidentas Barackas Obama pasirašė deklaraciją, kuria 

Rytų pakrantėje buvo pradėtas statyti Harrietos Tubman požeminio geležinkelio nacionalinis 

monumentas (moteris per savo vykdomas ekspedicijas vis sakydavo, kad ji tarsi konduktorius – jos 

traukinys niekuomet nenukrypsta nuo tikslo, o ir keleivių  nepraranda). Ir kaip po velnių išaiškinti, 

kad ne aš ir ne tu esam svarbiausi, kad ne visiems rytas prasideda vienodai, ir kad, jei tik 

mes, visi kartu...  

I can’t die but once.  
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Sąžinė  

 

Bąla. Per daug balta. Šąla. Nušalo. 

Stingsta skausmu dvelkiančios ašaros, o tu nepasiduodi. Įsmeigęs pirštus manoj širdy, priglaudęs 

prie sąžinės tvirtai laikai ir nesustoji, neatsisuki, nekvėpuoji. Brendi taip lėtai, taip atsargiai greitai. 

Ir tik pirmyn. Užuodi – bąla, bet tiki, kad spėsi. Prašau suspėk. Balti nertiniai dengia mano užgesusį 

kūną – jie velkasi žeme. Velkasi kaip nudėvėtos drapanos. Mana ranka nusviro. Brangusis, tu toks 

išsekęs, bet pats to nejauti. Eini dar sparčiau, bėgi. Jau nebe lėtai, nebe atsargiai greitai. Tu pažiūri į 

mane ir sudejuoji kaip tą pirmą kartą, kai mane pamatei. Kodėl tu pamatei. Kodėl tikėjai… Per daug 

balta. Tavo aimanos vis dar girdisi laukuos, bet tu jau čia. Lyg atsiklausdamas velki nuo manęs 

apšerkšnijusius naktinius taip lėtai, taip atsargiai greitai. Vanduo bėga. Garuose nebematyti tavo 

atsidavusių akių ir mano nutolusios sielos. Laikai mane nuogą. Kojų pirštais suteršiu ramybę. Kaklą 

prilaikai. Tu toks švelnus. Ir tik paskui atremi galvą taip, tarsi liesdamas paskutinį kartą. Prausi 

mane. Pradedi nuo pečių. Mana plaštaka pradingsta tavojoj – visada jaučiausi trapi tavo glėby. 

Glostai kaklą, tarsi jautrų tremolo grodamas stygomis, brauki per krūtinę. Liko kojos. Jas tu 

labiausiai dievini. O aš kaip niekad jausdavausi gyva, kai tu jas bučiuodavai. Skauda. Man labai 

skauda, nes jau nieko nebejaučiu. Pasiduok. Žinau tu nemokėsi gyventi be manęs, bet išmoksi. 

Vanduo šąla. Neverk. Mėginu atsimerkti, kad galėčiau bent miglotai pamatyti tavo ištikimą veidą, 

gyvas lūpas, tyras akis. Per silpna. Viskas many nušalo. Tu kovojai – taip lėtai, taip atsargiai greitai 

darei viską. Jeigu liksi vienas, ar sugebėsi sau atleisti? Ar atleisi man? Aš pasidaviau. Atleisk man.  

Nežinia. Balta lauko siena. Nusidėjau. Suprantu. 

Pramerkiu akis ir matau į nežinią klampinančią sieną. Ta tuščia, balta lauko siena man primena, kad 

esu viena. Vis atrodo, greitai nutypens keli, be tavęs nugyventi metai, bet taip nėra. Nusidėjau. 

Neverta šio sapno. Bet laukiu jo kasnakt. Ilgiuosi tavęs, brangusis. Galbūt, tai tik atsitiktinumas, bet 

tave, brangusis, sapnuoju jau keturioliktą naktį iš eilės, o ir rašalas manose rankose tviska baltomis 

ašaromis. Dabar aš jau suprantu – ta siena tai sąžinė. 
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Žaidimas. 

 

Dievinu žaidimus. Pasakyk, kaip vadinasi šis. Taisyklė yra tik viena – mėgautis. Etapai keli ir 

kiekvienas jų besąlygiškai svarbus. Žaidimą gali laimėti visi, bet tik retas laimi. Sėkmės.  

Svarbu. 

Vakaras. Vėlyvas, ramus, mūsų vakaras. Esi jaukiame kambaryje; šilta, o gaivus liepos vėjelis ne 

tik plazdena užuolaidas, bet ir maloniai kutena tavo nuogas pėdas. Stovi arti manęs, beveik lieti 

mane ir beveik gali girdėti mano širdies plakimą. Tau gera, esi atsipalaidavęs, nes manimi pasitiki ir 

klausysi visų mano nurodymų, užgaidų – atsiduosi man. Tik man, tik aistrai ir tik šiam vieninteliam 

vakarui.  

Regėjimas. 

Trumpam, visai trumpam, mielasis, iš tavęs atimu regėjimą. Juodu šilkiniu šaliu užrišu tau akis.  

Svarbu. 

Atėmus iš tavęs regėjimą – visi kiti tavo pojūčiai suaštrėja. Švelniai pirštu glostau tavo skruostą, 

kaklą, sustoju ties krūtine. Nuvelku nuo tavęs marškinėlius ir palieku tave tik su apatiniais. 

Pasodinu tave. Padažnėjęs tavo pulsas (iki 40 kartų per minutę) ir kvėpavimas – tik pradžia.  

Lytėjimas. 

Trumpam, mielasis, visai trumpam iš tavęs atimu lytėjimą. Juodu odiniu diržu suveržiu tau už 

nugaros sunertas rankas. 

Skonis. 

Atsigeriu vandens – aistringai tave pabučiuoju. Keli lašai mums atsiduria ant smakrų ir jie nieko 

nelaukdami nubyra. Tu atsigaivini ir vanduo dar niekada nebuvo tau toks skanus. O aš lūpomis, 

užsimerkusi, lėtai surenku nuo tavęs visus tuos nubyrėjusius lašus. Nuo krūtinės, nuo juosmens ir 

nuo vidinės tavo šlaunų pusės. Tu suvirpi; tavo didieji sėdmenų ir visi šlaunies (ypač siuvėjo) 

raumenys kiek įsitempia.  

Uoslė.  

Apglėbiu kojomis tave, išsiriečiu, meiliai rankas uždedu tau ant pečių ir prisiglaudžiu. Leidžiu tau 

mane užuosti. Nėra svetimo ar netikro kvapo. Esu tik aš ir tu užuodi mano jausmus, svajones, 

silpnybes, mano nesuvaidintą AŠ. Užuodi net mano sielą. Tu manęs geidi ir mano kvapas tau 
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skanesnis už bet kokius pasaulio kvapus. Mielasis, virpi vis labiau ir tau sunku suvaldyti rankas, 

trokšti išsilaisvinti. Į kraujagysles vis sparčiau ima plūsti kraujas. Tavo kūnas kaista.  

Klausa. 

Vis dar esu ant tavęs, vis dar apglėbusi kojomis. Tvirtai apkabinusi ir palinkusi prie tavos ausies, 

gundančiai šnibždu: 

– Cuando hagamos el amor, cuando finalmente me entregue a vos, no vas a haber ganado 

todavía. Este juego solo lo vas a ganar cuando te enamores. Cuando me enamore yo. Ruego que 

te enamores. Y, querido, ruego que al fin me enamore yo.* 

Nesupranti, ką tau sakau, bet tave tai jaudina. Jaudina taip stipriai, kad tu pradedi nevaldomai 

drebėti. Tu manęs geidi dar labiau: įsivaizduoji, kokia poza bausi mane ir kaip netyliai aš tau 

parodysiu, kad man tai patinka. Geisk, mielasis, geisk.  

Svarbu. 

Nulipu nuo tavęs ir nusimetu juodą šilkinį chalatą. Esu nuoga. Mano stangrios krūtys laukia tavo 

vyriško prisilietimo, mano šlaunys, sėdmenys prašo valdingų tavo rankų ir visas mano nuogas 

kūnas, kraujas trokšta tavęs manyje – taip, kaip tik tu, mielasis, išvedi mane iš proto.  

Lytėjimas.  

Grąžinu tau jį. Atlaisvinu rankas – tu atsistoji ir bandai mane tvirtai sugriebti, bet sustabdau tave, 

nes dar ne laikas. Dešine tavo ranka švelniai braukiu sau per veidą, sustoju ties lūpomis. Meiliai 

bučiuoju tavo rankas, pirštus. Lėtai, kad jaustum mano sodrų kvėpavimą, mano odos švelnumą, 

mano geidulį ir atsidavimą tau, braukiu ranka per kaklą, krūtis. Leidžiu tau vieną jų paimti į ranką ir 

godžiai suspausti, kelis kartus. Sudejuoju, o tu nori daugiau. Nori manęs. Nesustoju ir, prilėtinusi 

tarp mūsų tvyrančią trauką, su tava ranka leidžiuosi žemyn. Sulenkiu kilstelėtą koją, atremiu ją į 

sieną ir leidžiu tau glamonėti šlaunį, blauzdą. Tu giliai kvėpuoji, tu, aistros įnirtingumo prisotintas, 

glostai maną šlaunį vis grubiau. Beveik visi tavo kūno raumenys įsitempę, esi pasiruošęs ir įsakmiai 

čiumpi mane į savo glėbį. Galiausiai, mielasis, aš kiek praskėčiu tą kairę koją ir leidžiu tau mane 

paimti, kaip tik vyras dešine ranka paima. Aš akimirksniu atlošiu galvą, sudejuoju dar kartą, šįkart 

garsiai, ir sudrėkstu, o tavo pirštai tai lyti. Valdai mane, bet tau to neužtenka, trokšti išvesti mane iš 

proto. Greitai, visai greitai, mielasis, būsiu visa tavo. Sava ranka pamažu lyti visus mano veido, 

kūno kontūrus –  apnuogintus, atvirus, alsuojančius; dar niekada nebuvau tau tokia graži.  

Rega.  
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Grąžinu tau ją, mielasis. Nors šįvakar jau matei mane visą, pamatyk dar kartą. Atsimerk. Ir 

negailėdamas išvesk mane iš proto.  

Svarbu.  

*Kai mes mylėsimės, kai galiausiai aš tau atsiduosiu – tu dar nelaimėsi. Šį žaidimą laimėsi tik tada, 

kai tu įsimylėsi. Kai įsimylėsiu aš. Meldžiu, kad pamiltum. Ir, mielasis, meldžiu, kad pagaliau 

pamilčiau aš.  
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Jurga Ivanauskaitė 

 

1961–2007 m. Lietuva.  

Sunku nesutikti su teiginiu, kad Jurga Ivanauskaitė viena žymiausių ir provokuoti savo kūryba 

mėgusių rašytojų Lietuvoje. Žavi moteris ir neribotos jos galimybės: Jurga buvo ne tik meistriškai 

įvaldžiusi rašymo plunksną, bet ji suspindo ir kaip filosofė, keliautoja, kultūros antropologė, 

tapytoja, fotografė. Jurgos kūryboje gausu intymių (kartais šokiruojančių) scenų, gilių dvasinių 

išgyvenimų, nuodėmingo pasaulio užkulisių, egzistencijos ir būties samprotavimų. Pastarosios 

darbai nebūtų tokie išraiškingi, jei ir pati autorė nebūtų buvusi ryški asmenybė. Maištingos ir itin 

meniškos prigimties Jurga gyveno laisvą, savo pačios susikurtą gyvenimą: išpažino dvi religijas, 

pasirinko „mylėti tik trejus metus“, telefoną bemaž nuolat laikydavo išjungtą, Tolimuosiuose 

Rytuose jautė, kad tai jos vieta, o gyvenimo pilnatvę jai suteikdavo dvasinis tobulėjimas, gyvenimo 

prasmės ieškojimas, pačios kūryba. Galvoju, ir kas pasakė, kad taip gyventi nedera; man nedera 

tik žalia su oranžine. Nors moterį pasiglemžė vėžys, ji išliko gyva ne tik savo darytose 

fotografijose, tapytuose piešiniuose, rašytuose tekstuose, dalintuose interviu, kino juostuose (kurios 

sukurtos pagal Jurgos romanus), dokumentiniame filme „Šokis dykumoje“ ar biografijos knygoje, 

bet ir Lietuvos literatūros istorijoje, skaitytojų ir siekėjų širdyse.  

Jaučiuosi, tarsi būtų nudirta mano oda ir visas kūnas kraujuotų prisiminimais.  
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Neišdulkinta moteris  

 

Vos apšviesta, kašmyro pamušalu dekoruota kėdė stovi būtent ten. Ji stebi mus abu. Mus stebi ir ta 

nebyli žvakė, kuria riedantys vaško lašeliai primena – naktis ilga. Esame tik mes; šilkas dengia 

langus, kurie nutildyti, nes nei aš, nei tu nenorime, kad kuždesiai paklystų. Akinančios raudonų 

lūpų dažų žymės ant trapios taurės sudžiuvo. Vynas į ją seniai buvo piltas. Ir taurė tik viena; tu 

savąją sumindžiojai rankoje. Pjūviai ir praskiestas kraujas tave tik dar labiau audrina. Aplieti vynu 

marškiniai ir kraujo žymės ant mano suknelės nebyliai išduoda – mes ištroškę. Brutaliai sugriebęs, 

bučiuodamas, nuvelki nuo manęs „Marciano Guess“. Geidulingai ir ryžtingai apnuoginu tave – 

mums nepatinka suvaržymai. Luktelk, kaprizingai atitraukiu liepsnojantį tave nuo savęs. Mielasis, 

atsipalaiduok – žinau, ką daryti. Ir naktis juk tęsis tiek, kiek mums reikės. Nemirksėk, stebėk 

kiekvieną mano judesį, pasitikėjimą, mano aistrą. Nepadoriai prisėdau ten, kur vos apšviesta. 

Paslaptingai liečiu save per juodus, gipiūru puoštus apatinius ir žiūrėdama tiesiai į tave viliojančiai 

praveriu lūpas, alsuoju. Atlošiu galvą, žaidžiu su plaukais ir įnoringai įsikandu į lūpą. Aikteliu. 

Liečiu save vis šiurkščiau ir sudejuoju. Įsikandu dar kartą – stipriai, aikteliu – garsiai, ir 

susijaudinusi išsiriečiu. Švelniai pirštu braukiu per vidinę šlaunų pusę, pridengtą prisegamomis 

smulkaus tinklelio kojinėmis, braukiu per liemenį, sukeltą krūtinę, per įkaitusį kaklą ir stabteliu prie 

lūpų. Žaidžiu su jomis ir lėtai lėtai įsikišu pirštą į pražiotas lūpas. Užsimerkiu. Žinau, nori mane 

išdulkinti. Bet atsimerkusi pamatau tavo gyvūlišką žvilgsnį, godų poligonišką ego ir jaučiu iš tavęs 

sklindantį silpnumą. Tu man šlykštus. Turbūt vartei tą „Katalogą“ ir naiviai patikėjai, kad ši 

raudonplaukė gali būti viena iš jų. Mielasis, pagalvojai apie viską: parinkai prabanga svaiginančius 

viešbučio apartamentus, įteikei pabodusias bordo spalvos rožes, pažėrei nudėvėtus žodžius, 

apsirengei stotą pabrėžiančiu „Hugo Boss“ kostiumu, spūstelėjai kelis kartus saldžių, bet ne per 

daug, „Paco Robanne“ kvepalų buteliuką, pasidabinai atidirbta šypsena ir nurenginėjančiomis 

akimis. Taip, pagalvojai beveik apie viską. Nepagalvojai tik apie viena – tavo siela dvokia, o aš 

turiu velniškai gerą uoslę. Užuodžiau jau pačią pirmą mūsų pažinties dieną. Tai buvo seniai, galbūt, 

tada tiek tu, tiek aš buvome kiek kitokie. Nuotykiai ir romantika mums patiko. Patiko ir platoniški 

jausmai. Bet, mielasis, per visus tuos metus tavo kvapas taip ir nepasikeitė. Keitėsi tik ribos – kiek 

mes vienas kitam leisime. Buvai ekscentriškas džentelmenas, gajus pašnekovas, intelektualiai 

žavus, tačiau kasmet tavo poreikiai augo, kasmet dvokas darėsi vis įkyresnis ir kažkodėl galvojai, 

kad esu tau skolinga. Klydai, nesu, todėl šiąnakt privalau tave paleisti. Manęs tu nedulkinsi. Manęs 

tu neieškosi. Mes abu palaidosim mus siejantį ryšį ir neatsisveikinę išsinešim prisiminimus. Taip, 

manęs tu nepamirši.  

Ir dar, mielasis, ateičiai – dulkink, kas dulka, o ne Moteris.  
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Audre Lorde  

 

1934 – 1992 m. JAV.  

Ši talentinga rašytoja vienoje iš Niujorko vidurinių mokyklų sunkiai pritapo dėl savo odos spalvos – 

Audre gimė emigrantų šeimoje. Kai ji buvo dar maža mergaitė, dėl itin įtempto darbo grafiko tėvai 

skyrė jai mažai dėmesio, tarsi dukros nė nebūtų buvę. Audre išmoko būti viena, tik su savo 

mintimis, tačiau ji neišmoko komunikuoti. Mergaitė vengdavo kalbėti  – mintis ji užrašydavo. Ir 

taip jau nutiko, kad užrašai tapo poemomis. Pirmąją savo poemą ji parašė būdama vos aštuntoje 

klasėje. Dar mokykloje Audre talentas buvo pastebėtas, tačiau jai sunkiai sekėsi pritapti dėl tylaus 

būdo ir kitokios odos spalvos. Galėjai ją vadinti atsiskyrėle. Viskas pasikeitė studijų laikais. Ji 

įsidarbino bibliotekoje ir nenustojo rašyti. Poeziją pildė proza, o prozą įkvepiantys diskursai. 

Prisijungė Audre ir prie homoseksualių žmonių judėjimo (vėlesnėje kūryboje viešai prakalbo apie 

savo potraukį moterims). Po įgytų mokslinių laipsnių moteris ne tik tęsė rašytojos karjerą, tačiau ji 

pagaliau prabilo ir kryptingai ėjo tikslo link. 1977 m. Audre tapo „Moterų Spaudos Laisvės“ 

institucijos nare, vėliau ji buvo viena iš „St. Croix“ moterų koalicijos įkūrėjų, kurios vieningai siekė 

gelbėti moteris nuo seksualinės prievartos ir agresijos. Ypač daug dėmesio jos skyrė Pietų Afrikos 

juodaodžių moterų gynybai nuo apartheido. Audre tapo žymi moterų teisių aktyvistė – ji skaitė 

paskaitas, kalbėjo daugumos vardu ir ragino visas vienytis, kovoti. Svarbu paminėti, kad pagrindinė 

rašytojos žinutė buvo tokia – neatsakykime atgal smurtu ir agresija, o rašykime, kalbėkime garsiai. 

„Kalba, kalbėjimasis ir žodis yra stiprūs dalykai“, – teigė Audre. Tikiu ir aš, kad žodžiai gali būti 

pavojingi – sužeisti, ir jų, žmogau, nepamirši visą savo likusį gyvenimą. Bet žodžiai gali būti ir 

viltis, tiesa, tikėjimas, pradžia, ir tu, žmogau, gali dar tai išgirsti. Ir ji buvo to pavyzdys – būtent 

savo kūryba ir kalbomis Audre „pažadino“ ne vieną moterį, ypač priklausančią tautinėms 

mažumoms. Ši rašytoja dar nė nežinojo, kad jos teorijos ir pamąstymai apie rasę, lytį, amžių, 

„klasę“ ir net sveikatą buvo tarsi užuomazgos, kurios šiandien jau turi pavadinimą – 

interseksualumas. Audre priešinosi visuomenės nustatytoms riboms: kodėl norma yra būtent 

lieknas, šviesios odos, finansiškai apsirūpinęs krikščionis, jaunas, heteroseksualus vyras. Kodėl mes 

vengiame būti kitokie ir siekiami būti kaip tie „normas atitinkantys“. Ir kodėl tik jie yra viso ko 

centras, ir tada kas esame mes? Audre prisistatydavo aiškiai – esu juodaodė, feministė, lezbietė, 

afroamerikietė, mama, poetė. Esu, kokia esu. Aš esu aš. 1994 m. buvo įkurta „Audre Lorde Project“ 

organizacija, skirta LGBT „spalvotiesiems“ žmonėms. 2014 m. rašytoja buvo įtraukta į „Legacy 

Walk“. 

Woman are powerful and dangerous. 
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Kortos 
 

Kas jums yra kortos? 

– Kortos man vaikystėj statyti nameliai, į kuriuos žiūrėdama supratau, kad nieko nėra nekintančio. 

Čia žvelgiau į namelį iš damų ir džiokerių, čia juokiaus iš namelio, kuris subliuško mano akyse. 

Kortos – tai iliuzija. (Saldžioji vyšnia) 

– Žaisdamas kortomis gali arba susirasti draugų, arba juos prarasti. (Išmintingas riteris) 

– Kortas esu matęs įvairių pavidalų. Žinomi vaikiai laiptinėse lošia magijos ir mistikos pasaulį, 

mikliom rankom vaidina „artistus“. Mačiau visokių kortų: padengtų plastmase, blogų – 

nulankstytais šonais, plyšusių per vidurį, klijuotų... Esu ir pats sėdėjęs, sulenkęs kupralą, ir 

pražiodyta burna stebėjau, kaip atlikti vienokį ar kitokį žmogui akis apdumiantį fokusą. Bet 

ilgainiui visai nesistengiant, susiformavo požiūris į kortas ir į tai, ką galima su jomis atlikti. Kortos 

man nei daug, nei mažai: valetai ir širdys, damos ir tūzai. Kortos man interpretaciją kurianti varlė. 

(Makabriška siela) 

– Tai yra loginio mąstymo stimuliatorius, padedantis konkuruoti su kitais, esant tokioms pačioms 

galimybėms laimėti. (Išdidus liūtas) 

– Jos yra paprastos. (Nesenstantis rokeris) 

Kas tau yra kortos? 

Man senelis yra pasakęs: „Anūkėle, išmoksi žaisti kortomis – išmoksi gyvenimo gudrybių.“ 

„Supranti“, – sakydavo jis, „kiekviena korta turi savo paskirtį – visai kaip žmonės, kuriuos tu 

sutiksi savo gyvenime.“  

Akinės kortos. Jos tik detalės, pabrėžiančios figūrų ypatybes ir kartais lemiančios pasekmes. Venk 

nelyginių akių – jos pranašauja vienatvę, egoizmą, nepelnytą sėkmę, bejėgiškumą. Prisijaukink ne 

tik lyginius skaičius, bet ir matematiką. Matai, anūkėle, prancūziškoje kortų kaladėje yra 52 kortos 

– kiek ir savaičių metuose. O sudėjusi visas akines kortas ir prie gauto skaičiaus pridėjusi vieną 

džiokerį, gausi 365. Supranti, akinės kortos yra dienos metuose, o džiokeris – tavo gimimo diena. 

Ypač brangink dvejeto kortą. Jame slypi jėga, kuri įkvėps, neš į priekį, neš toli ir leis kvėpuoti po 

vandeniu. Anūkėle, visada gyvenime skaičiuok, kad nebūtų per daug, o svarbiausia – per mažai.  

Valetai. Jie jauni, nepatyrę ir gobšūs, todėl perdozuoja, patys to nesuvokdami. Jais pasitikėti 

nevalia. Valetai išvaizdūs, išraiškingi, veržlūs. Nė nespėsi mirktelėti, kai gavę ko nori, jie paliks tau 

savo lėtai blėstančius pėdsakus, kuriais, anūkėle, geriau nesek. Ir neleisk jiems gauti, neturi viskas 
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būti paprasta. Labiausiai saugokis širdžių valeto. Jis nestokos tau nudėvėto laiko ir klibančių 

pastangų, kad įtikintų. Bet tu būsi tik viena iš sąrašo, nudriskusio ilgo. Visi likę – vienodai gudrūs, 

bet tu būk gudresnė. Atmink, anūkėle, valetams nepatiks, kad moki žaisti kortomis, bet tu vis tiek 

žaisk, nes tik taip ištrauksi karalių.  

Damos. Kada nors pati tapsi dama. Visos giminės moterys tau linkės būti širdžių dama – nuolankia, 

atsidavusia, rūpestinga. Bet, anūkėle, neklausyk giminės moterų. Gyvenimas bus liūdnas ir 

bauginančiai skurdus. Greitai pasensi, dar greičiau mirsi, todėl vieną kitą partiją įveikusi – vis dėlto, 

žaidimo gali ir neįveikti. Nesirink ir vynų damos gyvenimo. Tapsi pažeidžiama, niekinama, tik 

erotines fantazijas kelianti meilužė. Niekada netapsi karaliene. Gyvensi dėl kitų, ne dėl savęs – 

neverta. Pasirinkusi kryžių figūros gyvenimą – neturėsi ramybės. Nuolat kovosi, jei ne su kitais, tai 

su savimi. Į pasaulį žvelgsi atmerktomis akimis, tačiau ne viskas, ką pamatysi, tau patiks. Todėl bus 

sunku. Sunku ir neteisinga. Nors būsi stipri, nustebsi sužinojusi – yra stipresnių. Dažnai stipresni 

trypia: anūkėle, jie nemoka žaisti kortomis, neišmano taisyklių, todėl gali palikti randą. Ir ne vieną. 

Tapk būgnų dama. Suprasi, ką ne kiekvienas supranta, užuosi, kas net kvapo neturi, paleisi, kas 

netikra, ir turėsi, ką tikrai verta turėti. Būsi ta – kurios ieško, kurios reikia. Būsi svarbi. Ir 

nepamiršk, anūkėle, ištraukusi vieną kortą – kitos traukti nebegalėsi.  

Karaliai. Nepamiršk, kad kadaise jie buvo valetai, todėl vis dar turi būti atsargi su jais. Bet, 

anūkėle, karalius yra didi korta, todėl jos tau reikia norint laimėti žaidimą. Širdžių karalius myli tik 

save ir malšina amžiną troškulį gerdamas vynų damos pripildytą nuodėmingą taurę. Tai geismų 

pažeista figūra, netruks ilgai, kol pažeis ir tave. Pažvelk, anūkėle, širdžių karalius vienintelis neturi 

ūsų – neveltui. Vynų figūra kalbės tiesmukai ir žeidžiančiai. Jis gali mylėti, bet tai daro savaip – ne 

visos damos tą savitumą supranta. Šis karalius ištvermingas, drąsus, garbingas. Bet šaltas, todėl 

laikui bėgant atšalsi ir pati. Būgnų karalius tave dievins. Bet tau to gyvenime neužteks. Ši figūra 

sustos, vos tik pradėjusi eiti. Arba typens mažais žingsneliais, visai kaip pėstininkas šachmatuose, 

nuo kurių tu pavargsi, nes pati žengsi tikros karalienės žingsniais – elegantiškai pavojingais, kukliai 

didingais. Šio karaliaus kortą trauk tik tuomet, jei būsi širdžių dama. Kryžių karalius tai korta, 

kurią jau dabar tau padovanočiau, jei tik galėčiau, anūkėle. Ši figūra ne tik mylės, bet atskleis tau 

tave pačią. Jis veda tarsi ryžtingas karvedys, yra doras ir įžvalgus. Kryžių karalius – tėvystės 

simbolis. Galbūt, dabar tu šio simbolio ir nesupranti, anūkėle, bet ateis laikas, kai suprasi. Vis dėlto, 

šiam karaliui būtina ryški dama, tik tuomet jis išdidžiai laimės. O tu ne tik laimėsi vedina jo, bet, 

net ir paskutinius savo metus skaičiuodama – būsi gyvesnė nei šaltinio vanduo, tavo širdis spurdės 

tarsi žaidžiant nesibaigiančią, jaudinančią partiją, o tavo noras gyventi nuolat priešinsis pabaigai 

taip, kaip tądien, kai gimei. Anūkėle, atmink, karalių rinksies tik kartą gyvenime.  
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Tūzai. Svarbiausios kaladės kortos. Anūkėle, žaidimą laimėsi, kai bent vienas tūzas bus tavo 

rankoje. Tik ar žinai, kurio iš jų nori? Kryžių tūzas – išmintis ir pasiekimai. Širdžių tūzas reiškia 

meilę ir aistrą. Būgnų tūzas tai estetika ir tikėjimas, o vynų – laisvė ir potyriai. Ir dar, anūkėle, tik 

sąžiningai norintys ir nusipelnę gali ištraukti visus keturis tūzus, bet būk budri, nes gyvenime sutiksi 

ir tokių, kurie neturės nei vieno, todėl bandys atimti tavuosius. Anūkėle, prisimink ir žaisk, žaisk ir 

laimėk.  

Ir dar, niekada nenuleisk akių – tai tavo koziris. Dabar jau galiu ramiai užbaigti paskutinę savo 

partiją su tavimi, miela anūkėle, atsidusęs, rankoje laikydamas tris tūzus. Senelis buvo teisus, esu 

pasiruošusi. (Mergaitė, mokanti žaisti kortomis) 
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Miriam Makeba  

 

1932–2008 m. Afrika.  

Pirmuosius šešis savo gyvenimo mėnesius Miriam praleido kalėjime – jos mama, kai mergaitei 

buvo tik aštuoniolika dienų, buvo suimta už umqombothi (namų gamybos alus) pardavinėjimą, o 

pinigų išpirkai, atleidžiančiai nuo bausmės, šeima neturėjo. Miriam dainuoti pradėjo mokykloje, o 

vėliau ir protestantų bažnyčios chore. Ji „Pirmaja Pietų Afrikos žvaigžde“, „Afrikietiškos muzikos 

karaliene“ tapo ir „Afrikos mamos“ vardą pelnė ne tik dėl savo kerinčio balso, bet ir dėl indėlio 

savo tautai, kultūrai, istorijai. Buvo sakoma, kad Miriam dainuoja tiesą, kitaip sakant, jos dainose 

atsispindėjo šalies politika, kovojimas už žmogaus teises ir pasipriešinimas apartheidui. Muzikos 

stilius taip pat buvo autentiškas – dainininkė pirmenybę teikė Afropop muzikai. Per pasirodymus 

Miriam nenaudojo makiažo, netiesino savo plaukų, drabužius ir aksesuarus rinkosi tik afrikietiškus: 

jai svarbu buvo išlikti natūraliai, tikrai afrikietei ir visam pasauliui parodyti „Afro išvaizdą“. Ši 

charizmatiška atlikėja žavėjo ir savo gebėjimu judėti scenoje – per Miriam pasirodymus galėjai ne 

tik išgirsti prasmingą repertuarą, išvysti autentiško stiliaus ikoną, bet ir pajusti afrikietišką dvasią, 

nes atlikėja puikiai įterpdavo šmaikščių veido mimikų, o ir sceną papuošdavo savo šokiu, 

išskirtiniais kūno judesiais, sklindančiais iš vidaus. Moteris per savo karjerą išleido daugiau nei 

trisdešimt albumų. Daugiausiai ji koncertuodavo Afrikoje, tačiau ją išvysti galėjai ir JAV, Pietų 

Amerikoje, Europoje, Izraelyje ir t. t. Populiariausias Miriam singlas „Pata Pata“ tapo hitu visame 

pasaulyje, o ji tituluota pirmąja Afrikos muzikante, kuri susilaukė visuotinio pripažinimo. Miriam 

Makeba buvo valstybės opozijos simbolis, kovojantis už humaniškumą, ji visą gyvenimą išliko  

ištikima savo įsitikinimams. Po jos mirties Afrikos prezidentas Nelsonas Mandela ištarė tautai: 

„<...> jos muzika įžiebė galingą vilties jausmą mums visiems.“ Muzika man šventa kaip ir 

žodžiai, kaip ir žvaigždėtas dangus, sūrūs lašeliai. Kaip ir Tu, rytojau.  

I believe I can sing anything.  

 

 

 

 

 



55 
 

Belangė erdvė 
 

Veronika čia vis sugrįžta. Jai visuomet svarbi jos išvaizda, nes žino  – kasnakt čia sutiks daug 

nematytųjų. Nepažįstamų, bet ją suprantančiųjų.  

2010 metai. Patvinusios Venecijos gatvės Veronikos nesustabdė – „Manolo“ aukštakulnių aidas 

žadino miegančiuosius, kvepalų perteklius sklaidė rūką, o nervinis spartus tempas iš kelio šalino 

besimaišančius praeivius. Veronika pastebimai jaudinosi: vieta, į kurią ji ėjo – istoriškai svarbi; 

nurodytas dress code geliančiai įpareigojo; per odą lakstantys, skausmingai kutenantys šiurpuliai 

kurstė nevaldomą jausmą. Atsidūrusi „Cannaregio“ gatvėje, ji stabtelėjo, atsiduso ir... nedvejojusi 

įžengė. 

2012 metai. Grįsti šviesūs, kiek numindžioti Maltos šaligatviai, išsimėtę visoje saloje, klaidina. Bet 

Veronika šaligatviais nevaikšto. Grįsta, padangų žymių išvagota, gatvė vedė ją tiesiai į 

„Dragonarą“. Iš jo sklindančios šviesos alinančiai skverbėsi į jos dekoruotą, gležną kūną. Priėjusi 

„Dragonarą“ Veronika nudelbė akis ir kantriai klausė. Viduržemio jūros ramybė privertė ją luktelėti 

ir ši nužingsniavo link sieną imituojančios pertvaros, skiriančios Veroniką nuo nebylių uolienų, nuo 

to tyro, paslaptingai nuoginančio vandens. Visgi dekoruotas kūnas pasidavė skvarbiam spindesiui, o 

jūra – prašmatniam triukšmui.  

2014 metai. Smulki Buenos Airės provincija Veroniką sužeidė. O gal „Tigre“ tik suvirpino 

įsikerojusią, Veronikos porcelianiniame kūne tūnančią, gyslelę. Ta gyslele tekėjo nesugrąžinamas 

laikas, neišgirstos maldos. Todėl Veronika matė tik viena – „Trilenium“. Jis ardė egzotiškos gamtos 

grožį, temdė žvaigždėto dangaus atspindį Parana Delta upėje, užgniaužė temperamentingus 

kvapus. „Trilenium“ pasiglemžė ir Veroniką: ji šiai nakčiai vilkėti pasirinko ypatingą saulėlydžio 

spalvos suknelę ir pasipuošė gelsvų atspalvių turinčiais, raudonais safyrais inkrustuotais 

papuošalais.  

2016 metai. Veronika nemandagiai atsisakė šių metų derliaus degustacijos kasmetiniame 

festivalyje, viduramžiškame Karkasono mieste; vynuogynų plantacijos jai – tik išmarginti kalnai, 

niokojamos lygumos. Rankose ji visuomet laiko ne ką kitą, o konjako pripildytą krištolą. Veronika 

konjako negeria, tik uosto. Kvapas jai svarbesnis už skonį, rizika – už laimę. Atokiau nuo šio, 

pietryčių Prancūzijoje esančio, miesto, aromatingos gamtos apsuptyje, stovi belangė erdvė. 

Veronika prie jos atsidūrė vos per trečdalį valandos. Ji giliai įkvėpė ir kilstelėjusi smakrą, 

neatsigręždama toje erdvėje prasmego. 

2018 metai. Neapšviestame kampe odinė baro kėdė užimta – Veronika, rankoje laikydama 

„Hennessy“  lašus, nekukliai ant jos prisėdusi. Kairė Veronikos koja sulenkta, o ištiestą dešinę ji yra 
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atrėmusi į priešais esantį metalinį strypą. Pasukusi galvą 90 laipsniu kampu į dešinę, ji mato 

susierzinusį, solidžiai atrodantį vyriškį. Jis sėdi ant lygiai tokios pačios baro kėdės, tik šalia vyriškio 

stovi lakuoto medžio staliukas, kuris apstatytas viena kitą liečiančiomis, aštuoniomis viskio 

taurėmis. Dabar jose tik ištirpusių ledukų liekanos. Vyriškis žilstelėjęs, raukšlėti sukabinti pirštai 

ant kaklo tramdo neviltį, o netolygus kvėpavimas trikdo Veroniką. Vyriškio pasirinkimai jai kelia 

abejonių. Veronika įsitikinusi – jis daro klaidų, kurios būdingos visiems pradedantiesiems. Jam jau 

laikas išeiti. Pasisukusi į priešingą pusę, ji pastebi brandžią, rafinuota etikete tituluotą moterį. Ji ne 

viena: perlai su ja (ant jos kaklo ir rankų). Rankoje ji laiko perlų rožančių – įdomus pasirinkimas, 

bet ir jis čia nepadės, svarsto Veronika. Jos rankos įkyriai krinta Veronikai į akis dar ir dėl 

nutrupėjusio violetinio nagų lako. Perlų moteris šypsosi ir visiems aplinkui pritariamai linksi galva, 

ramina save. Veronika jaučia, ši moteris pati jau tapo perlu (pervertintu žmonių), todėl ji turėtų 

tučtuojau išeiti ir nebegrįžti. Uždėjusi ranką ant kėdės atlošo, Veronika žvilgteli, kas sėdi jai už 

nugaros. Jauni, nepatyrę įsimylėjėliai. Turbūt azartas yra viena iš aistros formų – prigesus ugniai 

reikia žibalo, bet Veronika žino, jie ne čia jo ieško. Ir jau vėlu, kad ieškotų kitur. Mergina tramdo 

besikaupiančias ašaras ir vis dar naiviai tikisi, o jaunuolis iš nudėvėtos piniginės nedrąsiai traukia 

paskutinius šilingus. Įsimylėjėliai turėtų pasukti skirtingais keliais: jie abu užsikrėtę – tik laiko 

klausimas, kada paskęs. Veronika atsisuka ir žiūri tiesiai priešais save. Ji susimąsto ir visai netyčia 

iš jos kairės rankos išslysta taurė. Veronika norėtų, labai norėtų, bet, deja, savęs ji nemato.  

Veronika čia vis sugrįžta. Jai visuomet svarbus laimėjimas – kasnakt čia bus pastebėta nematytųjų. 

Nepažįstamųjų, bet ją suprantančiųjų. 

 

Veronika, Veronika, liūdna, bet tavęs niekas čia nepastebi – tu tik dar viena nematyta, nepažįstama, 

bet suprantanti. Viskas, ką jie belangėj erdvėj mato, tai tik besisukantis kelių spalvų ratas, 

septynetai ar džiokeriai, kaimyno laikina sėkmė, citrinos ar gelsvos monetos, pavydas, „Royal 

Flash“ ar prakeiktas prakaito (nevilties) lašelis, užtiškęs ant to balto balto čekiuko, kuriam jūs visi 

parsiduodat. Veronika, tu tokia pat kaip ir jie – tūkstančiai visame pasaulyje: trapūs, apakinti, 

vieniši, išalkę, godūs. Turėtumėt išeiti ir nebegrįžti. Visi jūs. Ir aš.  
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Dukra, kurios neįsileido 
 

Šiame, sovietiniųs blokiniųs daugiabučių prišnerkštame, rajone vaikystė visiems buvo sunki. Kas 

kentė kvietrugio varpos tvaiką, kas išgirdo, ko nebepamirš, kas pabandė ir dar bandys, kas vogė, o 

ne skolinosi, kas užmušė, nors norėjo tik pagąsdinti, kas buvo per prievartą paliestas, kas užmigo, 

nes per ilgai aušo rytas. Vaikystė sunki buvo ir Esterai. Ji – vyriausias vaikas Dobilų šeimoje. Be 

jos augo dar du berniukai ir jauniausioji sesuo. Visi vaikai pametinukai. Broliai ir seserys bemaž 

viską darė kartu. Dobilai jautėsi esą atsakingi tėvai. Pametinukai sotūs, apsirengę. Kieme nestigo 

žaislų, gyvenimiškų pamokų, ore tvyrojo rusų kalbos žodinėlis ir dar koks savirealizacijos 

pasirinkimas: ginkis ir būsi sportininkas, piešk ant daugiabučių ir gal tau pasiseks, tapsi tapytojas, 

tyčiokis garsiai, tik tuomet kiti, o ne tu, užaugs aukomis (gyvenimas gerbia stiprius, todėl sėkmė 

būtinai tave aplankys), protestuok, juk galima ir nedirbti – turėsi laiko atimti iš tų, kurie dirba. O, 

svarbiausia, savirealizacija, su kuria visi šiame rajone susiduria – nepasitikėk draugu, kaimynu, net 

tuo nušepusiu vietiniu šuniu. Nepasitikėk niekuo. Niekam tu ir tavo norai neįdomūs. Kiemas turi 

lyderius ir tik jie sprendžia, kaip šią dieną padaryti įsimintinesnę už vakarykštę. Kaip sužaloti tą, 

kuris jau ir taip nevaikšto ar negirdi. Arba sumenkinti tą, kuris, atsitiktinumo apgaubtas, dar nebuvo 

sumenkintas. Estera kurį laiką buvo apgaubta; mergaitė nuolat atokiai žaisdavo viena. Džiaugsmo, 

fantazijos ir bendraamžių draugijos jai netrūko  – Estera turėjo akmenukų, snaigių, pienių pūkų, 

debesų, smėlio, balų, katinukų, medžių ir net saulė buvo jos. Tai lyderiams nepatiko – kieme visi 

privalėjo dalintis. Todėl mergaitei kuriant „Sraigės akutėmis“ spektaklį (kuriame vaidino rajono 

akmenukai ir sraigės) prie jos priėjo bendraamžių (ir vyresniųjų) draugija. Akmenukai akimirksniu 

buvo išspardyti, o sraigės sutraiškytos. Juoko aidas beldėsi į daugiabučių langus, o Esteros ašaros 

typeno į širdį, kurią taip gėlė tąkart. Mergaitė nežinojo, kad tie tyri, skaidrūs lašeliai lyderius tik dar 

labiau įkvepia, todėl šie baigdami „Apokalipsė sraigėms“ miniatiūrą į ją dar ir spjovė. Kiekvienas 

po kelis kartus, juk žiūrovams svarbi ne tik kulminacija, bet ir atomazga. Apsivaliusi veidą Estera 

grįžo namo. Mergaitė tikėjo, kad mama paguos, o Dobilas gins. Nors mama retkarčiais guosdavo, 

deja, niekas Esteros negynė. Bėgant mėnesiams, metams iš mergaitės lyderiai atėmė pasaulį, kurį ji 

taip kruopščiai kūrė. Estera paaugo, tapo mergina ir į kiemą nebeėjo. Galbūt, jei Dobilas būtų bent 

kartą užstojęs dukrą, ji vis dar džiaugtųsi saulės spinduliais, bet vyras per visus tuos metus teįstengė 

nuolat kartoti: „Tu ne mano vaikas.“ Dobilienei buvo skaudu girdėti tokius vyro žodžius, nes Estera 

buvo jo dukra. Apie ją vyras sužinojo tik mergaitei jau gimus, būtent todėl jį kamavo dvejonės, o 

dar tas nepaaiškinamas Esteros kitoniškumas. Dobilai susituokė tuomet, kai Estera jau skaičiavo 

pirmuosius savo mėnesius, mat Dobilienė pasijuto vėl esanti nėščia. Tik šįkart Dobilas buvo tikras – 

moteris nešioja jo vaiką. Visas sovietinių daugiabučių rajonas žinojo: Dobilas Esterą augina, bet 

neįsileidžia. Po visų kieme patirtų patyčių mergaitė iš vyro tik ir išgirsdavo: „Pati kalta“, „Būk kaip 
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visi“, „Nusileisk“, „Išsišokėlė“. Dobilienė prašė vyro keisti gyvenamą vietą – mamos širdis 

spurdėjo ir jautė, kad mergaitė buvo unikali ir ją pasiglemš rajonas. Bet vyras dėl ne savo vaiko nė 

nesivargino išgirsti. Jam nerūpėjo, pasiglemš ar ne – viena burna bus mažiau. Paprasta. Taip atėjo 

diena, kai į kiemą Estera nebedrįso žengti. Debesis pakeitė rajono bibliotekos knygos, o pienių 

pūkus – darbas rajono turguje. Merginai jau buvo keturiolika, todėl ši pardavinėjo anksti ryte su 

mama rinktas mėlynes. Estera norėjo padėti tėvams, ką gardesnio ant stalo padėti pametinukams. 

Giliai giliai širdyje mergina tikėjosi, kad bent taip nusipelnys tėvo ir šis ją įsileis. Tą vieną 

rugpjūčio dieną Estera prekiavo viena, nes mama sunkiai sirgo. Mergina šiek tiek užsibuvo, mat 

šalia jos daržovėmis prekiavo senolė, kuriai tądien Estera padėjo susidėti likusias sodo gėrybes ir 

palydėjo pagyvenusią moteriškę iki namų (kad šiai nešti sunkiai nereiktų). Sutemę dar nebuvo, bet 

ir dienos šviesa to apšvietimo nepavadinsi. Estera, norėdama nuo senolės namų pareiti link savų, 

turėjo praeiti pro miškelį, esantį prie vieno iš blokinių daugiabučių. Mergina jautėsi nejaukiai, juk 

tai buvo rajono miškelis, kuriame po žeme slėpėsi ne tik dantys, sukrešėjęs kraujas, adatų 

atspindžiai ar maldų atgarsiai, bet ir paslaptys. Dažnas ten ėjo ne savo noru. Lyderiai pastebėjo 

rajono takeliu skubančią merginą. Palei miškelį. Norėję atimti atlygį, jie atėmė ir tai, ko Estera 

niekada nebesusigrąžins. Jie negalėjo po kulminacijos tiesiog nueiti – tikras menas reikalauja 

atomazgos. Lyderiai ją palietė. Visi po kartą. Mergina kelias valandas gulėjo susirietusi, giliai giliai 

meldė, kad ta žemė motiniškai apklotų Esterą ir ši amžiams joje slėptųsi. Ji meldė, kad neišauštų 

rytas. Merginą rado vienas jos brolių. Jis, ant rankų parnešęs seserį, paguldė ją, o Estera apimta 

gėdos, bejėgiškumo, beprasmybės jausmo, staiga pradėjo klykti, draskyti nagais kūną, veidą, rautis 

plaukus. Mamos verksmas beldėsi į uždarytus daugiabučių langus, o priklaupusi prie dukters ir 

stipriai apkabinusi jos kojas, maldavo Esteros atleidimo. Dar mama ne savu balsu vis kartojo: 

„Žvaigždės. Žvaigždės. Žvaigždės.“ Ji vylėsi, kad, galbūt, šie žodžiai pasieks merginos širdį, kurią 

jai taip gėlė tą naktį. Mama davė Esterai raminamųjų. Laikydama glėbyje dukrą, glostė merginos 

galvą, bučiavo kaktą ir lingavo tarsi su kūdikiu ant rankų, kad ši kuo greičiau užmigtų. Dobilas, 

atsirėmęs tarpdury į staktą, tylėjo, stebėjo. Užmigus dukrai šlykštėdamasis tarė žmonai: „Nuprausk 

ją, kaip atrodo. Ką mano vaikai mato. Nepagarba namams, man. Nedėkinga snarglė.“ Anksti rytą 

vos tik Estera pabudo, mama ją sočiai pamaitino, slapta atidavė visas šeimos santaupas (žinodama, 

kad Dobilas auklės ją ne kartą už tai) ir išlydėjo dukrą nepaisydama savo pavojingos aukštos 

temperatūros. Dobilienė įsodino dukrą į autobusą, vežantį į oro uostą. Estera išskrido pas mamos 

seserį į Prancūziją. Prieš įsodindama moteris stipriai apkabino dukrą ir drebančiu balsu pasakė jai:  

– Pažadėk, kad kasnakt prieš miegą pažiūrėsi į dangų. Estera, maldauju, pažadėk. 

– Pažadu.  
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– Dukrele, šiukšlės žvaigdžių nemato, supranti. O tu jas matysi, vaikeli. Tu matysi žvaigždes. 

Supranti? 

– Matysiu žvaigždes.  

Praėjo nei daug, nei mažai – keturiolika metų. Estera sugrįžo į rajoną. Ji jautėsi pasiruošusi 

aplankyti pametinukus ir mamą. Eiti rajono gatvėmis, praeiti turgų, biblioteką, vienodus, šaltus, 

pilkus daugiabučius, turinčius langus, į kuriuos belstasi trankiau, nei į bet kokias duris. Estera 

praėjo ir miškelį. Moteris nė nesistengė slėpti „Colt Cobra“, kurį laikė rankoje. Matyt, jei lyderius 

sutiktų, juk po kulminacijos – žiūrovai ištroškę laukia atomazgos. Bet net ir lyderius kartais 

apgaubia atsitiktinumas. Buvo rugpjūtis – Estera džiaugėsi saulės spinduliais, baksnojo pirštu į 

debesis, rajono sraiges, medžius, kurie nė kiek nesuseno, ir pasakojo mylimajam apie savo 

vaikystės pasaulį. Kam šauti, jei atomazga būtų tokia, kad moteris Paryžiuje sėkminga režisierė ir ji 

grįžo ne viena. O peržengusi Dobilo namų slenkstį, Estera tarė jam: 

– Žinote, Dobile, aš ne Jūsų vaikas. Kasnakt, prieš eidama miegoti, žiūrėdavau į dangų. 

Žvaigždėse mačiau mamą, brolius ir seserį. Žinote, šiukšlės žvaigdžių nemato, kaip ir šiukšlių 

nematyti žvaigždėse. Ir, jei, tamsta, neprieštaraujate, ilgai čia neužsibūsiu. 
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Phoolan Devi  

 

1963–2001 m. Indija.  

Phoolan Devi gimė itin skurdžioje šeimoje – mažame Ghura Ka Purva kaimelyje. Jau vaikystėje 

Phoolan pasižymėjo nepraustaburnės ir kiek agresyvios mergaitės bruožais. Che, prisiminiau – 

kartą man mama liepė burną pravalyt su muilu. Turbūt nusikeikiau, rusiškai; pravaliau, 

sutraukė burną, pasimokiau, bet vis dar būna – išsprūsta. Sulaukusi devynerių mergaitė buvo 

ištekinta už tris kartus vyresnio indo (šis nuolat ją talžė ir seksualiai išnaudojo). Moteris nuo vyro 

bėgo kelis kartus, tačiau vis nesėkmingai, o kai galiausiai jai pavyko – ji neva užtraukė gėdą savo 

šeimai, buvo kelioms dienoms suimta (atkeršyti norėdamas vyras apkaltino ją vagyste), kalėjime 

kankinama. Išėjusi į laisvę šeimos paliepimu ji vėl privalėjo grįžti pas vyrą. Phoolan savo 

autobiografijoje prasitarė, kad tokiuose Indijos užmiesčiuose kaip tame, kuriame ji gyveno, moteris, 

palikusi ar esanti nepatenkinta vyro elgesiu, buvo laikoma socialine nepritapėle. Galbūt todėl 

paauglė ieškojo kito būdo, kaip „išsilaisvinti“. Ir ji tą būdą rado. Būdama šešiolikos Phoolan 

susipažino su vienu iš gaujai priklausančiu banditu. Nuo šios pažinties sparčiai keitėsi merginos 

gyvenimas: Phoolan tapo ne tik gaujos vado mylimąja, bet ir pati įvaldžiusi ginklus buvo viena 

aršiausių gaujos narių – vienintelė mergina. Jų gauja puldavo aukštesnės klasės kaimus, juos 

apiplėšdavo, grobdavo žmones dėl išpirkos (manoma, kad Phoolan dalindavosi grobiu su 

vargstančiaisiais). Naudodamasi savo padėtimi, mergina atkeršijo ir savo buvusiam vyrui – su 

perspėjančia žinute visiems kaimo vyrams, kad nevestų už save daug jaunesnių mergaičių. Vyriškį 

paliko gyvą, tačiau su milžinišku randu ant pilvo visam likusiam gyvenimui. Po kiekvieno 

nusikaltimo Phoolan aplankydavo „Durga“ šventyklą, kurioje dėkodavo deivei už apsaugą. Atėjo 

laikas, kai Phoolan gauja pradėjo kariauti su kita gauja; be to, gaujos vadas (merginos mylimasis) 

buvo nužudytas, o Phoolan buvo pagrobta ir užrakinta kambaryje Behmai kaime. Tris savaites ji 

buvo prievartaujama ir mušama keleto vyrų. Galiausiai jai pavyko išsilaisvinti su kelių kaimo 

gyventojų ir buvusios gaujos narių pagalba. Neilgai  trukus Phoolan pamilo vieną iš jai padėjusių 

išsilaisvinti banditų ir ji vėl grįžo į gaujos gyvenimą. Apšilusi kojas, po septynių mėnesių mergina 

nusprendė atkeršyti ją pagrobusiai gaujai. 1981 m. Phoolan su sava gauja nužudė 22 vyrus (jos 

įsakymu jie buvo surikiuoti ir sušaudyti). Šios žudynės sulaukė didelio pasipiktinimo visoje šalyje, 

valdžia ir policija troško gaujos žlugimo, o Phoolan tuo metu netikėtai išgarsėjo – ją gynė visi 

vargšai, žiniasklaidoje mirgėjo Phoolan tapatinimas su Robinu Hudu (Robin Hood). Visuomenė 

moterį pradėjo vadinti Banditų Karaliene, kuriai, anot žmonių, sunkiai sekėsi įsitvirtinti šiame 

pasaulyje dėl jos ūmaus būdo, o jos charakterio ir asmenybės trūkumai – feodalinės ir 
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patriarchalinės sistemos padarinys. Policija po dvejus metus trukusių nesėkmingų bandymų sučiupti 

Phoolan sudarė paliaubas su ja. Už 48 nusikaltimus moteris sėdėjo kalėjime, nes jos ikiteisminis 

tyrimas buvo atidėtas vienuolikai metų. 1994 m. Phoolan užtarė ir paleido į laisvę tuometinis 

Nishadha bendruomenės lyderis. Visi kaltinimai šiai banditei buvo panaikinti. Visa Indija buvo 

sukrėsta ir šis įvykis virto į viešas piliečių diskusijas bei ginčus. Kaip bebūtų, 1995 m. Phoolan 

ištekėjo už politiko, o 1996 m. ji pati buvo išrinkta į parlamentą. Jame ji užėmė sėdinčiosios postą 

iki pat mirties – Banditų Karalienė buvo nužudyta (penkiomis kulkomis: trijomis į galvą ir 

likusiomis į kūną).  

I alone know what I had suffered. I alone know what it felt like to be alive but dead.  
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Veidrodėli, veidrodėli... 

 

Kai neturi, bet nori turėti. Kai nežinai, bet nori žinoti. Ir, svarbiausia, kai netiki, bet privalai tikėti.  

Helena netekėjusi, sėkminga „Lamborghini“ automobilių pardavimų vadybininkė. Jai nesvarbūs vis 

dar veriantys kolegų žvilgsniai ar nederamos replikos. Helena išmano savo darbą, todėl ji 

savireklamai (pripažinimui) laiko negaišta: moteris dažnai keliauja darbo reikalais – laisvo laiko jai 

lieka nedaug. Heleną kamuoja kiek kita problema. Moteris nerimauja prieš kiekvieną susitikimą, 

juk visos jos draugės mūvi vestuvinius arba sužadėtuvių žiedus. Ir kaskart, geriant jau po antrą vyno 

taurę, Helena sulaukia to paties nuvalkioto klausimo: „Na, tai pasakok, su kuo dabar susitikinėji?“ 

Nors pilk tą vyno taurę tiesiai joms į veidus, mintyse tramdosi Helena. Bet juk vynas brangus, o 

draugės nesikeičia jau dešimtmečius, todėl belieka pripažinti – naivios ne jos, o Helena. Blogiausia 

ne tai, kad moteris išsisukinėja nuo įgrisusio priminimo (vis dar esi viena), o tai – kad grįžusi 

išgeria dar vieną vyno butelį ir žiūrėdama į veidrodį pasiduoda savigraužai. Dažnai net lenkia galvą 

tai apsurdiškai savigailai, kuri ne tik neleidžia užmigti, bet dar ir savivertę menkina. Helena tą 

jausmą nuolat išgyvena – išgertas ne vienas butelis, nemiegota ne viena naktis. O jos veidrodis tik ir 

rodo iškreiptą vaizdą: kažkodėl ambicinga, dvasinga, išvaizdi dama virsta nupešiota gulbe, kuri 

neskrenda ir neranda kelio. Moteris, turbūt, tai supranta, išmonės juk jai netrūksta, bet Helena 

veidrodžio nekeičia. Nekeičia ir minčių, kurios, jei tik galėtų, išlaisvintų ją. Vietoj siaurų įdubusių 

akių parodytų putlias lūpas, o kiek per trumpas kojas pakeistų švelni oda. Moteris įsitikinusi – ji ne 

pasakoje gyvena, todėl ir princesėmis visos būti negali. Tik Helena velniškai pavargo nusivilti ir 

laukti, bet su tuo ji galėjo ir, deja, susitaikė. Todėl į tą taip draugių pamėgtą klausimą moteris, 

užgniaužusi neviltį, atsakydavo: „Esu atsidavusi darbui, todėl šiuo metu vyrams laiko neturiu. Ir, 

apskritai, nenoriu įsipareigoti.“ Nors paslapčia Helena geidė mylimo vyro, kuris ją kaip reikiant 

išdulkintų. Kuris bent kartą per savaitę atneštų tą sumautą puodelį kavos į lovą. Ir dar, moteris labai 

norėtų, kad vyras išgirstų. O išgirdęs pasakytų: „Sudaužyk tą veidrodį, nes esi dailesnė, nei jis kada 

parodys. Išpilk vyną – vieniša nebūsi. Ir, mieloji, aš tave paimsiu, kaip mylintis vyras paima.“ Nors 

Helena ir buvo savo darbo srities specialistė – šalia ji neturėjo žmogaus, kuris išgirstų, kuris tą 

paklydusią gulbę kilstelėtų naujam skrydžiui. Kartą pagyvenusi, akla senolė paprašė Helenos 

pagalbos. Moteris nesudvejojo ir, paėmusi akląją už parankės, lėtais atsargiais žingsniais pervedė 

senolę per gatvę. Stovėdama jau ant šaligatvio, pagyvenusi moteriškė paėmė Helenai už rankos, 

tvirtai suspaudė ir tarė: „Esu tau dėkinga, duok Die, sutik gerą vyrą. Linkiu tau sutikti gerą vyrą. 

Sutiksi, mieloji, sutiksi.“ Helena šyptelėjo, padėkojo senolei ir kiek sutrikusi nuėjo. Nuėjusi vos 

kelis šimtus metrų – sustojo. „Velniop, senolė buvo teisi, sutiksiu aš tą vyrą. Žinau, kad sutiksiu“, – 

atsipeikėjusi, tarsi pabudusi iš to slogaus sapno, save nuramino Helena. Pasikeitė ne tik moters 
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miglota eisena, žvilgsnis, bet ir jos kvapas. Šiai gulbei akimirksniu, viena po kitos pradėjo dygti 

purios, skaisčios damos plunksnos. Praėjus vos kelioms savaitėms po netikėto moterų pašnekesio, 

Helenos namuose kabėjo naujas veidrodis, raudono vyno butelis buvo skirtas svečiams, jei šie 

užeitų nekviesti, o moters žvakių šviesoje klausėsi sutiktasis. Kurį sutiko toje pačioje gatvėje. 

Sutapimas? Galbūt. O gal tai tikra istorija. 
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Soong Ching-ling 

 

1893–1981 m. Kinija.  

Soong Ching-ling buvo ne tik įsimintino grožio kinė, bet ir aktyvi, tautos mylima politikė. Moteris 

dalyvavo ne viename Kinijos perversme, prisidėjo prie tuo metu kuriamos šalies respublikos. Soong 

buvo neliečiama ir jos žodžio buvo itin paisoma valdančiųjų Komunistų partijoje. Soong iki šiol yra 

laikoma žymiausia komuniste šalies istorijoje, kuriai visuomet  imponavo žmonių, ypač moterų, 

gerovė. Ji nuolat užėmė vienus aukščiausių postų – būdavo viena (vienintelė moteris) iš pirmininko 

patarėjų įvairiausiose institucijose, tokiose kaip: Centrinė Liaudies Vyriausybė, NPC komitetas, 

Kinų ir Sovietų draugystės asociacija. Soong buvo išrinkta ir viceprezidente. 1951 m. ji net buvo 

apdovanota „Stalino taikos prizu“. Manau, truputį ironiškas prizas – cha, Stalinas, cha, taika. 

Visgi didžiąją savo karjeros dalį politikė skyrė būtent Kinijos moterų teisėms ginti – 1927 m. ji 

įkūrė „Moterų politinę paruošiamąją“ mokyklą ir ragino visas dailiosios lyties atstoves prisidėti prie 

revoliucijos, kovoti už savo kaip moterų teises šalyje. Soong sukurta ideologija ir pačios pasiekimai 

pakeitė požiūrį į moteris Kinijoje visiems laikams. Likus dviem savaitėms iki politikės mirties, 

Soong Ching-ling buvo viešai pagerbta Komunistų partijos ir pavadinta Kinijos Respublikos 

žmonių gerbiama valdančiaja – „Kinijos mama“.  

 

Kinija apie Soong Ching-ling po jos mirties: „Comrade Soong Ching-ling's death is a great loss to 

our country and the people of the whole country, <...> a great patriotic, democratic, 

internationalist and Communist fighter and outstanding state leader of China.“' 
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1 dalis. Barboros klaidos 

 

Barbora užaugo inteligentų šeimoje. Jos elgesys ir pasirinkimai buvo akylai stebimi, bet kokia 

klaida įžeisdavo tėvus. Tą Barbora suprato, kai, saulėtą ir įsimintinai šiltą rugsėjį, tėtis ją pamatė 

išeinančią su nenuvalytais bateliais. Sušukęs jis pasikvietė dukrą ir, baksnodamas pirštu į batelius, 

subtiliai keiksnojo mergaitę. Ši raudojo, bet šie inteligentai tėvai paguodą niekino. Šį įvykį, galbūt, 

Barbora ir būtų galėjusi pamiršti, tačiau nutiko tai, kas mergaitę itin sukrėtė. Karštą birželio naktį 

tėtis šalta ranka jai sudavė – mergaitė per anksti pakilo nuo vakarienės stalo. Barbora neraudojo. Ji 

nurijusi savigarbą sugrįžo prie stalo ir nuolankiai pripažino, kad inteligentai tėvai stebi 

nepriekaištingai akylai. „Klumpa tik silpni“, – kartodavo jai tėtis. O mama, tarsi praradusi kalbos 

dovaną, visada linksėdama galvą pritardavo tėčiui. Kad ir ką šis pasakytų, todėl Barbora kitaip 

gyventi ir negalėjo. Mergaitė susitaikė su taisyklėmis. Ji ir jos būdas atspindėjo visas šeimos 

tradicijas, vertybes, savimonę būtent taip, kaip inteligentai tėvai ir tikėjosi. Bet Barbora slapta 

fotografavo – tik ji ir suprasdavo tų nuotraukų reikšmę. Kiek paaugus Barborai švystelėjo mintis, 

kad, turbūt, tos fotografijos  – tai jos vaizduotėje kuriamas pasaulis. Spalvotas, laisvas, gaivus ir 

kartais net slidus – kokio ji taip ir nepažino. Būnant jau merginai ir ruošiantis abitūrai, Barborai vis 

dar buvo draudžiama dairytis į vaikinus. Tėtis linkėjo dukrai baigti prestižinius mokslus Harvardo 

universitete, todėl beprasmiški pasimatymai jos griežtoje dienotvarkėje nebuvo numatyti. Draugės 

taip pat nebuvo numatytos. Tiesą sakant, Barbora jų visai neturėjo: geriausė ir vienintelė jos draugė 

privalėjo būti mama, kuri buvo tokia atitolusi, kad taip niekada net ir nesistengė pažinti savo 

dukters. Baigusi mokyklą ji pirmu galimu lėktuvu lietingą liepos vidudienį išskrido į Jungtines 

Amerikos Valstijas. Barbora jaudinosi, bet be galo troško pažinti gyvenimą, kurį pagaliau gyvens ji 

pati. Su savimi Barbora pasiėmė kelias savo fotografijas (su jomis mergina jautėsi saugesnė). 

Masačusetse ji apsigyveno pas tetą, kurią inteligentai tėvai įpareigojo saugoti jų vienintelę dukrą 

nuo neapgalvotų poelgių. Tačiau teta Berta neatitiko vadovėlyje aprašytos pavyzdingos moters 

apibrėžimo. Barboros tėtis Bertos, savo sesers, niekuomet nemėgo, bet ji buvo vienintelė giminaitė, 

kuri sutiko priimti jauną merginą. Inteligentai tėvai neturėjo kitos išeities. Juodvi susitikusios oro 

uoste jautėsi kiek nejaukiai: Barbora buvo susikausčiusi, o Berta šokiruota. „Koks dailus 

mechanizmas“, – mintyse pagalvojo moteris. Visgi, vos tik pradėjusios pietauti, jos nesustodamos 

šnekučiavosi apie viską. Net apie tai, apie ką Barbora buvo mokoma nekalbėti. Atėjus vidurnakčiui 

kalbos vis dar tęsėsi. Barbora tetai parodė visas savo fotografijas ir papasakojo jai apie savo 

išsvajotą, bet, inteligentų tėvų sąmoningai marintą, pasaulio suvokimą. Bertai pagailo dukterėčios ir 

ji tvirtai nusprendusi pasakė: „Aš tau ne teta, o draugė. Taisyklių nėra – tik norai. Tu ne gali, o 

privalai klysti.“ Barbora neužmigo visą naktį ir vis bandė suprasti tų žodžių reikšmę. Tačiau ryte 

pabudusi ji susitaikė su taisyklėmis, kurios visai nepriminė tų, su kuriomis mergina užaugo. 
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Ilgainiui juodvi tapo draugėmis, todėl tą vėsoką lapkričio pavakarę Berta į draugių susibūrimą ėjo 

kartu su dukterėčia. Barbora visiškai nevartojo alkoholio, todėl „Manhattan“ kokteilis, kurį moterys 

gėrė, jai atrodė egzotiškas ir, galbūt, ji net gundėsi jo paragauti. Tai pastebėjusi Berta užsakė dar 

vieną ir žiūrėdama į dukterėčią šyptelėjusi tarė: „Tegul tai būna pirmoji tavo padaryta klaida.“ 

Kokteilis nebuvo toks kandus, kokios kandžios buvo moterų kalbos (nors apsvaigusi Barbora jautėsi 

jau po pirmojo gurkšnio). Berta ir jos draugės buvo netekėjusios moterys – sėkmingos karjeristės, 

feministės. Jos vis kartodavo: „Mes vyrams, o ne jie mums reikalingi“ ir skardžiai kvatodamos 

kilstelėdavo savo taures. Nors Berta buvo kartą ištekėjusi. Ji savo vyrą aklai mylėjo, kol, vis dėlto, 

galiausiai pripažino, kad jos vyras mylėjo ir slapta pamylėdavo ne tik ją. Po skyrybų Berta 

nusprendė niekam nebepriklausyti. Tokius gyvenimus pasirinko ir jos draugės. Todėl Barbora kiek 

susigūžusi net raudo, kai moterys pradėjo kalbėti apie pašėlusį seksą, vyrų silpnybes, naujus atrastus 

daikčiukus (orgazmui sustiprinti) ir netradicines pozas. Moterys kalbėjo atvirai ir vaizdingai, o tai 

itin trikdė jauną merginą, juk ši net nebuvo bučiavusi vaikino. Bet Barbora įdėmiai klausėsi, jai 

buvo įdomu. O ir inteligentai tėvai merginai kartodavo: „Klausyk, nes moteriai pridera klausytis.“ 

Barbora viską išgirdo ir visai netyčia padaugino egzotikos. Kitą dieną ji kentė siaubingas pagirias, 

tačiau dar niekada nebuvo tokia laiminga. Berta guodžiančiai juokėsi iš dukterėčios ir pasiūlė jai 

gydymą, kuris vadinosi shoppingas. Inteligentai tėvai kruopščiai skaičiuodavo Barboros išlaidas, 

todėl teta išleido ne vieną tūkstantį dolerių ir atnaujino dukterėčiai visą garderobą (nuo „Ralph 

Lauren“ maudymosi kostiumėlio iki „Prada“ rankinės). „Tokia moteriška ir provokuojanti figūra, 

bet slepiesi po tais barokiškais skarmalais. Mylėk save labiau, mieloji“, – nužvelgusi dukterėčią 

kategoriškai leptelėjo Berta. Ir, demonstruodama kelias išraiškingas sukneles, koketiškai tarė: „Jos 

bus tavo antroji klaida.“ Jeigu inteligentai tėvai sekmadieniais eidavo į bažnyčią, tai Berta – į 

kazino. Barbora vis atsisakydavo ankstesnių Bertos kvietimų, tačiau, paraginta tetos, žvarbų sausį ji 

vis dėlto sutiko prisijungti. Juodvi vyko į itin Bertos pamėgtą „Caesars“ kazino  Atlantoje. Kazino 

moteris žaisdavo ne tik ruletę ar gambling machines. Ji taip pat buvo puiki pokerio žaidėja, todėl 

kartą per mėnesį sėsdavo prie stalo su išdidų ego turinčiais vyrais (dažnas jų vartodavo taip 

amerikiečių pamėgtą „Adderall“). Berta nuolat laimėdavo; juk į moterį niekada rimtai nežiūrima, tai 

ir buvo tetos koziris. Ji flirtuodavo, apsimesdavo kiek lengvabūde, tačiau atvertusi kortas ji 

grakščiai mesteldavo savo palaidus plaukus atgal ir, žiūrėdama tiesiai į pralaimėtoją, ramiu balsu 

pašnibždėdavo: „Oh, that‘s disappointing, darling, maybe next time.“ Pasitaikydavo ir rimtų 

priešininkų, kurie moterį intrigavo. Tokius vyrus ji dievino, todėl po turnyro Berta su jais 

užsirakindavo viešbučio kambaryje. Nakčiai ar dviems. Tą kartą, kai Berta atsivedė Barborą į 

kazino, namuose išmokiusi šio žaidimo gudrybių, prie pokerio stalo ji suteikė merginai galimybę 

klysti trečią kartą. Barbora, žinoma, įtampos neatleikė – iš žaidimo ji pasitraukė pirmoji. Bet, vis 

dėlto, nuėjusi prie baro išgėrė pergalingą šampano taurę. Taip bėgo dienos, savaitės. Barborai 
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patiko amerikietiškas gyvenimas, patiko ir keliauti. Berta dukterėčiai aprodė jau 22 valstijas 

(keliose jų teta turėjo apartamentus), bet tai nebuvo pabaiga. Tai buvo pradžia. Visai netikėtai, 

„Applebee‘s“ bare Barbora susipažino su vaikinu, kuris buvo jos kurso draugas. Vaikinas buvo 

išvaizdus, drąsus, turėjo išskirtinį humoro jausmą. Barbora jautė tuos malonius dirgiklius, apie 

kuriuos merginai nuolat čiauškėdavo jos universiteto draugės. Galiausiai Barbora pamilo. 

Užmerktomis akimis pamilo. Jie viską darydavo kartu: romantikos, įžūlumo, smalsumo ir laisvės 

jaunuoliams netrūko. Naktimis, šviečiant žvaigždėms, jiedu lenktyniaudavo paplūdimyje, šokdavo 

valsą pritariant Atlanto vandenyno ošimui, kurdavo humoristines eiles ir teatrališkai deklamuodavo 

jas bangoms, kaskart išmesdavo išgertą vyno butelį į vandenynąį. Butelyje visuomet būdavo laiškas. 

Jaunuoliai ilgai sukdavo galvą, ką parašyti – juk niekada nežinai, į kieno rankas laiškas gali papulti. 

Kartą Barbora parašė lietuviškai:  

„Gimiau Tau bučiuojant“ 

Lūpų šilumos geidžianti aš 

bijau būti glostoma, 

perskaityta, ar nesuprasta. 

Nors vanduo oš, 

aplink mus tyla – 

trapi, bet tebūna ji amžina. 

O, meile, mano, 

atiduosiu Tau visą save, 

pasiimk ir tikiu, suprasi mane. 

Vyre mano, 

įgėlęs  lūpuose aistra, 

priimk tik ką gimusią mane. 

O auštant jaunuoliai išlįsdavo iš ryškiai geltonos palapinės ir susiglaudę gerdavo rytinę kavą, 

skaičiuodavo horizonte plaukiančius laivus. Po klajūniškų naktų, traukdami namo, dažnai jie 

kalbindavo praeivius. Užduodavo jiems tokius kvailus klausimus kaip: „Excuse me, sir, what year 

is it now?“ arba „Miss, could you tell us if we‘re in Florida?“ Jaunuoliams tai kėlė išdaigišką juoką, 

kuris priversdavo nusišypsoti net pačius rūsčiausius praeivius. Kvapnią gegužės dieną Barbora tapo 

moterimi. Mergina dar niekada taip plačiai nesišypsojo pasauliui – o pasaulis jai. Juodu dvasiškai 

įsipareigojo vienas kitam. Inteligentai tėvai apie šiuos santykius nežinojo: mergina saugojo 
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jausmus, džiaugsmą. Visgi Bertai, praėjus keliems mėnesiams po jaunuolių pažinties, kilo įtarimas, 

kad šis vaikinas galbūt nėra toks doras, koks dedasi. Juk jis buvo drąsus, išvaizdus ir turėjo tikrai 

subtilų humoro jausmą. Teta turėjo patirties, pažinčių, todėl iš pradžių ji tik stebėjo. Kartą 

neištvėrusi moteris pasekė vaikiną po futbolo treniruotės. Moters nuojauta neapgavo. „Tik dar viena 

varpinė kekšė. Ir ką man su tavimi, išsigimęs padare, dabar daryti“, – įtūžusi automobilyje 

susimąstė Berta. To, ką matė, pasakyti Barborai ji neišdrįso, tačiau tylėti ir matyti, kaip jos 

dukterėčią apgaudinėja, moteris tiesiog negalėjo. Maždaug po savaitės ji prasitarė Barborai, kad 

vyrams labai patinka nenuspėjamos moterys. Pavyzdžiui, kai šios stebina ne tik apsivilkusios 

naujus, itin seksualius apatinius, bet ir užsuka netikėtai. Be kelnaičių. Barbora gal kiek suabejojo 

duotais tetos patarimais, tačiau Berta juk niekada jos nenuvylė. Todėl mergina ilgai nedvejojo ir 

pilnaties apšviestą spalio vakarą nuėjo link drabužinės. Barbora išsirinko šilkinį bodį, per kurį 

galėjai įžvelgti jos stangrias krūtis. „Taiklus pasirinkimas, mieloji“, – didžiuodamasi palaikė ją 

Berta. Teta netgi pasisiūlė nuvežti dukterėčią iki vaikino namų ir palaukti, kol tikslas bus pasiektas. 

Žinoma, viskas buvo apgalvota ir Berta žinojo – vaikinas ne vienas. Palinkėjusi dukterėčiai aistros 

ir ją išlydėjusi, moteris pasiėmė džino butelį, kurį laikė ant galinės sėdynės, ir ramino save 

nekukliais gurkšniais. Vos po dešimties minučių perbalusi Barbora vos sugebėjo įlipti į automobilį. 

Ir tik tetai paėmus ją už rankos, merginai pradėjo viena po kitos byrėti tos slidžios gyvenimo ašaros. 

„Būk sau atlaidesnė, mieloji, tai klaida, kurią anksčiau ar vėliau padarome mes visos“, – apkabinusi 

dukterėčią tarė Berta. 
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2 dalis. Barbora nemylėjo 

 

Augusi despoto tėčio ir abejingos mamos glėbyje, Barbora prie vaikystės žavesio taip ir neprisilietė. 

Mergaitė buvo paklusni, todėl, nors mintyse ir bėgdavo nuo alinančiai vienodų ir trumpų dienų, ji 

vis dėlto visuomet pas inteligentus tėvus sugrįždavo. Barbora taip gyveno iki ankstyvo balandžio 

ryto, kuris tądien svaigino plazdančiais vėjo gūsiais. Mergaitei sukako dešimt metų. Kaip ir kasmet, 

inteligentai tėvai jai padovanojo knygų, enciklopedijų. Tačiau tąkart Barbora gavo ir paslaptingą 

siuntinį. Mergaitė taip niekada ir nesužinojo, kad tas fotoaparatas buvo jos tetos, Bertos, dovana. 

Inteligentai tėvai tai nepriekaištingai nuslėpė: jie nenorėjo, kad mergaitė domėtųsi, anot jų, kiek 

netradicine teta. Barborai buvo uždrausta fotografuoti, kol ši nebaigs mokyklos. Inteligentai tėvai 

būgštavo, kad šis pomėgis galėjo blaškyti mergaitę, o blaškymasis jos griežtoje dienotvarkėje – 

neatleistina klaida. ,,Juk į Harvardą patenka tik patys gabiausi“, – primindavo jai tėtis. Bet Barbora 

buvo gudri mergaitė. Susitaikiusi su inteligentų tėvų taisyklėmis, ji rado būdų ir kaip jas apeiti. 

Būtent tokiomis akimirkomis Barbora čiupdavo į rankas fotoaparatą ir į pasaulį žvelgdavo tarsi ne 

savomis akimis: plačiai atmerktomis, matančiomis ryškias, dar nematytas spalvas. Jos fotografijose 

atsispindėjo ne tik gamtos subtilybės (žydintys rapsų laukai, miegančios žibutės ar pranašiškai 

kalbantys debesys), bet ir vaikų veidai. Barbora matė nei daug, nei mažai: žaismingai su kamuoliu 

žaidžiančius, besišypsančius bendraamžius; žaizdotą, ašaras braukiančią mergaitę, nukritusią nuo 

savo pirmojo dviračio; pirmus drąsių berniukų bandymus pabučiuoti kiemo gražuoles. Barbora per 

objektyvą matė vaikystę. Ši nuliūdo, supratusi, kad pati vaiku taip niekada ir nebepabus. Bėgant 

metams, bendraamžių veidus keitė kiek vyresni, o Barborai tapus abiturientei – ji įamžino ir kelis 

suaugusiuosius. Fotografijas mergina kruopščiai atrinkdavo ir segdavo jas į albumus. Albumų 

Barbora turėjo jau aštuonis, todėl baigusi mokyklą ir ruošdamasi studijoms Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, mergina žinojo – visų fotografijų jai nepavyks su savimi pasiimti. Todėl iš albumų 

išsisegė pačias iškalbingiausias, o likusias užkasė po beržo, kuris stovėjo prie jai ypatingo klasės 

draugo namų. Barbora nusiminė, suvokusi, kad klasės draugas taip ir nesužinos apie merginos 

jausmus. Visgi prie beržo Barbora paliko jam dovaną, jeigu ši nesugrįžtų, ir tokiu būdu tarsi 

atsisveikino. Fotografijos tuomet buvo brangiausia, ką mergina turėjo. Atėjus itin lauktam, 

lietingam liepos vidudieniui, Barbora išskrido. Ji nenumanė, kad nuo šiol viskas bus kiek kitaip. 

Teta Berta nebuvo moteris, kuri, įpareigota inteligentų tėvų, draudė dukterėčiai suklupti. Berta tapo 

merginos drauge ir ragino Barborą pažinti dar net fotografijose neregėtas gyvenimo spalvas. Ji 

pažino egzotiką, moteriškumą, seksualumą, jaudulį, azartą, aistrą, laisvę. Barbora pažino ir 

išdavystę. Jai buvo sunku nusakyti, kokiomis spalvomis tas jausmas žėri, tačiau mergina suprato – 

stebėdamas pro objektyvą, žmogus pasirenka saugumą, o gyvendamas – nežinomybę. Tad praėjus 

žliaugiančiam lapkričiui,  puošniam gruodžiui ir stingdančiam sausiui, atėjo nekviestas vasaris. 
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Barbora universiteto kavinukėje susipažino su Bernardu. Jaunuolis gimė ir užaugo JAV, tačiau abu 

jo tėvai – lietuviai. 1906 m. Bernardo senelis emigravo vildamasis pabėgti nuo carinės represijos. 

Jis siekė savo vaikams ir anūkams užtikrinti kitokį gyvenimą. Seneliui pavyko: Bernardo tėvai – 

sėkmingi advokatai, o ir pats jaunuolis panoro sekti tėvų pėdomis. Jo vaikystė buvo visai kaip iš tų 

fotografijų, todėl jaunuoliui, išgirdus Barboros istoriją, kiek pagailo jos. Būtent šie išgyvenimai juos 

ir suartino. Jiedu nesustodami šnekėjosi ir patylom meldė, kad tik šis vakaras nesibaigtų. Arbatą 

keitė kava, kavą – alus, o alų pirmasis jų bučinys. Bundantį kovą – Barbora pamilo dar kartą. Tik 

šįkart tai nebuvo akla meilė. Jaunuolių ryšys aplinkiniams nekėlė jokių abejonių: Berta pasitikėjo 

naujuoju dukterėčios vaikinu, inteligentai tėvai skubėjo planuoti vestuves, o Bernardo šeima 

Barborą priėmė tarsi dukrą. Baigę mokslus, apgaulingiems rugpjūčio saulės spinduliams šviečiant, 

jaunuoliai susituokė. Vestuves jie iškėlė Lietuvoje, Barboros gimtame mieste – Klaipėdoje. Ošiantis 

vanduo jai visuomet buvo daugiau nei druska ir bangos, todėl jiedu amžiną meilę vienas kitam 

prisiekė prabangioje jachtoje, kažkur Baltijos jūros gilumoje. Po medaus mėnesio Zanzibaro (Spice 

Island) saloje Barbora su Bernardu apsigyveno prestižiniame, kiek atokiau nuo Masačusetso 

esančiame, gyvenamųjų namų kvartale. Jaunavedžiams prašmatnius, kiek retro stilių primenančius, 

namus padovanojo Bernardo tėvai. Barborai vyras buvo itin atsidavęs, o moteris pateisino visus 

inteligentų tėvų lūkesčius – tapo nepriekaištinga žmona. Jiedu iš pažiūros mylėjo vienas kitą. Ir 

laimingais, galėjai, juos pavadinti. Tik moteris vis pasvarstydavo, kad norėtų parsigabenti jai 

brangius, kadais po tuo beržu užkastus albumus. Bernardas ją palaikė, kai ši prasitarė jam apie savo 

ketinimus. Grįžusi į gimtinę, srūvant dangaus ašaroms, birželio naktį Barbora išsikasė metalinę 

dėžę. Ji albumus buvo sudėjusi į metalinę dėžę, kad šie nesuirtų, todėl jie atrodė visai taip, kaip tą 

kuklų ir tyrą atsisveikinimo vakarą. Iškasusi albumus, moteris iš karto nepuolė jų vartyti. Ji sugrįžo 

į Jungtines Amerikos Valstijas ir padėjo juos į palėpę. Barbora nedrįso, o gal dar buvo 

nepasiruošusi praeities nuotrupoms. Arba jausmui, kuris, moteris numanė, kad ją aplankys. 

Nostalgišką liepos dieną, likusi namuose viena, Barbora prisėdo ant antikvarinio krėslo. Moteris 

vartė albumus ir, riedant slidžioms gyvenimo ašaroms, suvokė – Barbora vėl stebi pro objektyvą. 

Moteris nuliūdo, supratusi, kad tikros meilės taip ir nebepatirs. Žėrintis išdavystės atspindys 

subjaurojo regėjimą, todėl Barbora naujų spalvų nebeieškos ir susitaikys su gyvenimo taisyklėmis. 

Galbūt kartais tas taisykles apeis, bet, vis dėlto, sugrįš. Kaip pas inteligentus tėvus sugrįždavo.  
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Pabaiga 

 

Drauge, perskaitei?  

 

Vilgiau kaulelius. Prausiau manieras. Raudona orchidėja kvėpuojančios lūpos ir miško gaivuma 

žaižaruojančios žalsvos akys prikėlė mano kadais ašarų nutrypčiotą veidą. Atidengtos krūtys ir 

skaistaus smėlio oda mane išlaisvino. Tapau daugiau negu graži. Stipri.  

 

Supranti, džiaugiuosi, kad vaikystėje neskaičiau pasakų – susikūriau savąją, be iliuzijų ir tuštybės. 

Džiaugiuosi, kad pavydėjau, nes net ir stiprios Moterys klumpa, o klumpančios stojasi. Aš 

džiaugiuosi, kad užaugau būtent tuose namuose: kartais užtrunka, kol supranti, kad viskas, ką 

išgyvenai vakar – šiandien sukels naują vėją. Ir negali žinoti, kur vėjas nupūs rytoj. Drauge, vos už 

kelių dienų tapsiu mama. Mažylio tėtis nėra princas (juk žinai, kad princai tėra pasakų išdaiga – 

šypsausi), o aš nebesu vėjo blaškoma žuvėdros plunksna. Matai, mažylio tėtis rado mane prie jūros, 

kur rytais kirai esant rūkui lūkuriuoja tarsi vėjo papūsti šen bei ten žmonės. Sustirusią, ledinėmis 

kojomis ir kiek sutaršytomis plunksnos šakelėmis, jis mane stipriai apkabino. Lig šiol šildo, todėl jo 

glėbys – mano naujieji namai. Mano pasaka, kurioje galiu būti kas tik noriu, galiu išeiti ir 

nebegrįžti, niokoti ir kurti, atleisti ir augti. Galiu ir susitaikyti – užmigti apsikabinusi. Drauge, žinai, 

labiausiai savo mažyliui norėčiau pasakyti visai ne vaikiškai. Galbūt, tai, kas svarbiausia (juk visa 

kita vėjo galioje) – būk kovotojas ir didžiuokis, jei esi kitoks; kitokiu gimstama, o ne tampama.  
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