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Tu įžengi į knygyną ranka prilaikydama duris, kad jos 
netrinktelėtų. Nusišypsai drovėdamasi, kad esi mandagi 
mergina. Tavo nagai nelakuoti, megztinis trikampe iškirp-
te šviesiai rusvas ir ne įma no ma suprasti, ar vilki liemenėlę, 
bet taip nemanau. Tu tokia nesuteršta, kad atrodai nešvari, 
ir pirmą savo žodį sumurmi man – labas, – nors dauguma 
žmonių tiesiog praeitų pro šalį. Bet ne tu – rausvais džinsais, 
kurių spalva tarsi nuausta iš „Šarlotės voratinklio“, – iš kur tu 
atsiradai?

Esi nelyg pavyzdinė ir kompaktiška, mano mažytė Natali 
Portman iš filmo „Arčiau“ pabaigos, kur ji, skaisčiaveidė, at-
sikračiusi saitų su blogaisiais vyrukais britais, keliauja namo 
į Ameriką. Grįžai namo pas mane, pagaliau, pasirodei an-
tradienį, šešios minutės po dešimtos ryto. Kasdien važiuoju 
į šį knygyną Žemutiniame Istsaide iš savo buto Bed-Stujy-
je. Kasdien baigiu darbą neatradęs nė vienos, panašios į tave. 
Virpu. Nuryčiau tab le tę Ativan, bet jos apačioje, ir aš nenoriu 
jų gerti. Nenoriu nusiraminti. Trokštu būti čia ir dabar, ste-
bėti, kaip krimsteli nelakuotą nagą ir pasuki galvą į kairę, 
ne, krimstelk mažąjį pirštelį, plačiau atverk akis, į dešinę, ne, 
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atmesk biografijas, pagalbos sau knygas (ačiū Dievui) ir sulė-
tink žingsnį priėjusi grožinę literatūrą.

Taip.
Leidžiu tau pranykti tarp lentynų  – Grožinė literatūra 

F–K – ir tu ne paprasta, netikrumo kamuojama mergelė, ieš-
kanti Folknerio, kurio niekada nepabaigsi, niekada nepradėsi; 
Folknerio, kuris ant tavo naktinio stalelio sukietės ir suakme-
nės, jei knygos galėtų suakmenėti; Folknerio, kuris skirtas tik 
įtikinti vienos nakties part ne rius, kad prisiekinėdama niekada 
šitaip nesielgianti kalbėjai rimtai. Ne, tu ne tokia kaip tos mer-
ginos. Tu nedemonstruoji Folknerio, tavo džinsai laisvi, oda 
pernelyg nubučiuota saulės Stivenui Kingui ir pernelyg nema-
dinga Heidei Džiulavits, ir ką, ką gi tu nusipirksi? Garsiai nu-
sičiaudi ir aš įsivaizduoju, kaip šauki patirdama orgazmą.

– Į sveikatą! – šūkteliu.
Tu sukikeni ir rikteli atgal, pasileidus mergiote.
– Ir tau, drauguži.
Drauguži. Tu flirtuoji ir, jei būčiau vienas iš tų subingalvių, 

kurie viską instagramina, nufotografuočiau „F–K“ lentelę, už-
mesčiau ant tos mažulės gerą filtrą ir pridurčiau:

„F…k, taip, aš ją radau.“
Apsiramink, Džo. Joms nepatinka, kai vyrukai ima pernelyg 

spausti, – primenu sau. Ačiū Dievui už klien tą ir tik rai sunku 
skenuoti jo nuspėjamą Selindžerį – tai visada sunku. Šiam 
vyrukui kokie trisdešimt šešeri ir jis tik dabar skaitys „Franę 
ir Zujį“? Ir – būkim atviri. Jis to neskaitys. Tai tik priedanga 
krepšio dugne gulinčioms Deno Brauno knygoms. Dirbda-
mas knygyne išmoksti, kad dauguma žmonių šiame pa sau lyje 
jaučiasi kalti dėl to, kokie yra. Pirmiausia lyg vaikų pornogra-
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fiją supakuoju Deną Brauną, pasakau, kad „Franė ir Zujis“ 
yra liuks knyga, jis linkteli, o tu vis dar prie „F–K“, nes pro 
lentyną šiaip ne taip įžiūriu tavo rusvą megztinį. Jei siektelėsi 
aukštėliau, pamatysiu tavo pilvą. Bet tu nesieki. Čiumpi kny-
gą, atsisėdi tarp lentynų ir galbūt liksi čia visą naktį. Galbūt 
viskas susiklostys kaip Natali Portman filme „Ten, kur širdis“, 
sukurtame neištikimai adaptuojant Bilės Lets knygą, smar-
kiai per gerą tokiam šlamštui, ir aš atrasiu tave vidury nakties. 
Tik tu netapsi nėščia, o aš nebūsiu tas nuolankus vyriūkštis iš 
filmo. Palinksiu virš tavęs ir pasakysiu:

– Atleiskite, panele, bet mes užsidarome.
Tu pakelsi akis ir nusišypsosi.
– Na, aš vis dar atvira. – Kvėptelėjimas. – Plačiai atvira. 

Drauguži.
– Ei, – kibteli Selindžeris-Braunas. Jis vis dar čia? Jis vis 

dar čia. – Ar galiu gauti kvitą?
– Atleiskite.
Jis griebia popierėlį man iš rankos. Nejaučia man ne apy-

kan tos. Jis nekenčia savęs. Jei žmonės mokėtų susidoroti su 
ne apy kan ta sau, aptarnauti klientus būtų galima sklandžiau.

– Žinai ką, vaiki? Nusileisk iš padebesių. Tu dirbi knygyne. 
Knygų negamini. Tu jų net nerašai ir, jei sugebėtum jas skai-
tyti, knygyne tik riau siai nedirbtum. Taigi baik vėpsoti, tarsi 
teistum, ir palinkėk man geros dienos.

Šis vyriškis galėtų man pasakyti bet ką ir vis tiek būtų tas, 
kuris gėdijasi pirkdamas Deną Brauną. Pasirodai tu su pa-
slaptinga Natali Portman šypsena veide, nugirdai tą močkru-
šį. Pažvelgiu į tave. Tu dėbteli į jį, o jis vis dar laukdamas 
spokso į mane.



10

C aroline Kepnes

– Geros jums dienos, pone, – ištariu ir jis žino, kad kalbu 
nenuoširdžiai, nekenčia savęs, kad trokšta banalybių iš nepa-
žįstamojo.

Jam išėjus rikteliu iš pas kos, nes tu klausaisi:
– Smagiai skaityk Deną Brauną, močkrušy!
Prieini juokdamasi ir ačiū Dievui, kad dabar rytas, nes 

ryte mes lyg apmirę ir niekas mums netrukdys. Padedi krepšį 
su knygomis ant pre ky sta lio ir pa šmaikš tauji:

– Mane irgi nuteisi?
– Kas per subingalvis, tiesa?
– Et, tik riau siai prastos nuotaikos.
Tu miela. Žmonėse įžvelgi tai, kas geriausia. Tu papildai 

mane.
– Ką gi, – tarsteliu ir turėčiau užsičiaupti, ir noriu to, bet 

tu kurstai mane kalbėti. – Tas vyrukas – priežastis, kodėl vi-
deonuomos neturėjo išnykti.

Pasižiūri į mane. Tau smalsu, o aš noriu sužinoti apie tave, 
bet negaliu paklausti, todėl tiesiog plepu to liau.

– Visi visada siekia būti geresni, numesti penkis svarus, 
perskaityt penkias knygas, nueiti į muziejų, nusipirkti kla-
sikinės muzikos įrašą, klausytis jo ir mėgautis. Tačiau iš tik-
rųjų jie tenori ryti spurgas, skaityti žurnalus, pirkti pop mu-
zi kos albumus. O knygos? Velniop jas. Įsigyk Kindle. Žinai, 
kodėl skaityklės tokios populiarios?

Tu nusikvatoji, papurtai galvą ir klausaisi manęs, o daugu-
ma žmonių jau būtų netekę susidomėjimo, sukišę nosis į savo 
telefonus. Be to, tu graži, ir paklausi:

– Kodėl?
– Tuoj paaiškinsiu. Internetas atnešė į namus pornografiją…
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Ką tik pasakiau „pornografija“, kas per kvailys, bet tu vis 
dar klausaisi, esi tokia miela.

– Ir niekam nebereikėjo eiti iš namų jos įsigyti. Nereikėjo 
parduotuvėje žiūrėti į akis vyrukui, kuris sužinojo, kad tau 
patinka žiūrėti į plakamas merginas. Akių kontaktas priver-
čia mus elgtis mandagiai.

Tavo akys lyg migdolai ir aš kalbu to liau.
– Iškėlimas į viešumą.
Vestuvinio žiedo nedėvi, tad tęsiu.
– Žmogiškumas.
Tu kantri ir aš turiu užsičiaupti, bet ne į steng iu.
– O Kindle atima iš skaitymo principingumą, internetas tą 

patį padarė pornografijai. Pradingo kon tro lė ir pu siau svy ra. 
Gali Deną Brauną skaityti viešumoje ir kartu privačiai. Tai 
civilizacijos pabaiga. Bet…

– Visada yra „bet“,  – tarsteli ir galėčiau lažintis, kad esi 
kilusi iš didelės, sveikos vienas kitą mylinčių žmonių šeimos, 
kurie nuolat apsikabina vienas kitą ir dainuoja sėdėdami 
aplink laužą.

– Tačiau nesant vietų, kuriose galima įsigyti filmų ar al-
bumų, viskas susiveda į knygas. Daugiau nebėra videopar-
duotuvių, tad nebeliko jose dirbančių moksliukų, cituojančių 
Tarantiną, įnikusių į ginčus dėl Darijaus Ardžento ir neken-
čiančių žmonių, kurie nuomojasi filmus su Mege Rajan. Tas 
veiksmas, bendravimas tarp pardavėjo ir pirkėjo, yra svar-
biausia mūsų dvipusio eismo gat vė. Negalima tiesiog taip jų 
panaikinti ir nesitikėti pa sek mių, jei supranti, apie ką kalbu?

Nežinau, bet neliepi užsičiaupti, kaip žmonės kartais daro, 
ir linkteli:
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– Hm.
– Supranti, įrašų parduotuvė buvo didysis lygintojas. Ji su-

teikė moksliukams galios – Tik rai pirksi Teilor Svift? Net jei 
grįžę namo tie moksliukai masturbuodavosi žiūrėdami į Tei-
lor Svift.

Liaukis kartojęs Teilor Svift. Juokiesi iš manęs ar kartu su 
manimi?

– Na, šiaip ar taip, – ištariu ir liausiuosi, jei man liepsi.
– Šiaip ar taip, – ištari ir nori, kad pabaigčiau.
– Iš tiesų pirkimas  – vienas iš tų vienintelių sąžiningų 

mūsų poelgių. Tas vyrukas neatėjo čia Deno Brauno ar Se-
lindžerio. Jis atėjo išpažinties.

– Ar tu kunigas?
– Ne. Aš esu bažnyčia.
– Amen.
Žvilgteli į savo krepšį ir aš skambu lyg kuoktelėjęs vie-

nišius. Dirsteliu ten pat. Tavo telefonas. Tu nematai, bet aš 
pastebiu. Jis įskilęs. Geltoname dėkle. Tai reiškia, kad savimi 
rūpiniesi tik tada, kai išsigelbėjimo nebėra. Galėčiau lažintis, 
kad cinką gerti pradedi trečią peršalimo dieną. Pakeliu tavo 
telefoną ir pamėginu pajuokauti.

– Pavogei iš to vyruko?
Pasiimi telefoną ir parausti.
– Aš ir šitas telefonas… – ištari. – Aš bloga mamytė.
Mamytė. Tu tik rai nešvanki, kuo aiškiausiai.
– Ne.
Tu nusišypsai, liemenėlės tik rai nedėvi. Ištrauki knygas iš 

krepšio, pa sta tai jį ant grindų ir pasižiūri į mane taip, kad 
negalėčiau tavęs sukritikuoti už nieką, ką kada nors pada-
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rei. Tavo speneliai išryškėja. Nepridengi jų. Pastebi saldainius, 
kuriuos laikau šalia pre ky sta lio. Alkana pa ro dai pirštu.

– Ar galiu?
– Taip, – atsakau, jau tave maitinu. Paimu pirmą tavo kny-

gą, Spoldingo Grėjaus „Neįmanomas atostogas“. – Įdomu, – 
tarsteliu. – Dauguma žmonių perka jo monologus. Tai pui-
ki knyga, bet ne tokia, kurią pirktų. Ypač jaunos merginos, 
kurios neatrodo mąstančios apie savižudybę, turint omeny 
autoriaus likimą.

– Na, kartais tiesiog norisi nerti į tamsą, supranti?
– Aha, – atitariu. – Aha.
Jei būtume pa aug liai, galėčiau tave pabučiuoti. Bet stoviu 

ant pakylos už pre ky sta lio, dėviu ženkliuką su vardu ir mes per 
seni, kad būtume jauni. Naktiniai ėjimai rytais neveikia, o pro 
langus liejasi šviesa. Argi knygynuose neturėtų būti tamsu?

Pastaba sau: pasakyti ponui Mūniui įsigyti žaliuzes. Užuo
laidas. Bet ką.

Paimu antrą tavo knygą, vienos mėgstamiausių mano ra-
šytojų, Paulos Foks, „Beviltiškus veikėjus“. Tai geras ženklas, 
bet galbūt ją perki todėl, kad kokiame nors kvailame tink-
la raš tyje perskaitei, kad rašytoja yra biologinė Kortnės Lav 
senelė. Negaliu būti tik ras, kad Paulą Foks perki, nes atradai 
ją teisingu keliu, per Džonatano Franseno apybraižą.

Tu siekteli piniginės.
– Ji tiesiog pati pačiausia, tiesa? Mane tiesiog pritrenkia, 

kad ji nėra labiau žinoma, net po Franseno liaupsių, supranti?
Ačiū Dievui. Aš nusišypsau:
– „Vakarų pakrantė“.
Tu nukreipi žvilgsnį.
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– Tiek dar neįveikiau. – Pasižiūriu į tave ir tu iškeli rankas, pa-
siduodi. – Nešauk. – Sukikeni ir aš norėčiau, kad tavo speneliai 
vis dar būtų kieti. – „Vakarų pakrantę“ kada nors perskaitysiu, o 
„Beviltiškus veikėjus“ skaičiau galybę kartų. Šią perku draugui.

– Aha,  – tarsteliu, supulsuoja raudonos pavojaus šviesos. 
Draugui.

– Tik riau siai tai tik laiko švaistymas. Jis net neskaitys. Ta-
čiau autorė bent parduoda knygą, tiesa?

– Tiesa.  – Galbūt jis tavo brolis, tėtis ar ho mo sek sua lus 
kaimynas, bet aš žinau, kad jis – draugas, ir bedu į skaičiuo-
tuvą. – Iš viso trisdešimt vienas ir penkiasdešimt vienas.

– Vaje, kokie pinigai. Matai, štai kodėl Kindle valdo, – tars-
teli siektelėdama paršiuko rausvumo Zuckerman’s piniginės ir 
paduodi man kredito kortelę, nors turi pakankamai grynųjų.

Nori, kad žinočiau tavo vardą, ir aš ne kvaištelėjęs, per-
braukiu kortelę, ir tyla tarp mūsų garsėja, ir kodėl šiandien 
neįjungiau muzikos, ir ne į steng iu sugalvoti, ką pasakyti.

– Štai ir viskas, – ir pasiūlau tau kvitą.
– Ačiū, – sumurmi. – Puikus knygynas.
Tu pasirašai, esi Gvineverė Bek. Tavo vardas tarsi eilėraštis, 

o tėvai tik riau siai šun snu kiai, kaip ir dauguma. Gvineverė. 
Nieko sau.

– Ačiū tau, Gvinevere.
– Iš tik rųjų visi vadina mane tiesiog Beke. Gvineverė kiek 

ilgokas ir absurdiškas, supranti?
– Ką gi, Beke, akis į akį atrodai kitaip. Be to, „Vidunakčio 

mait va na giai“ – tiesiog nuostabus albumas.*

 * Aliuzija į amerikiečių muzikanto Becko albumą „Midnite Vultures“ (čia ir to-
liau – red. past.).



15

TU

Krepšį su knygomis paimi nenutraukdama akių kontak-
to – nori pa ro dyti, kad mane matai.

– Tik rų tik riau siai, Goldbergai.
– Visi vadina mane tiesiog Džo. Goldbergas toks ilgokas 

ir absurdiškas, pagauni? – Mes juokiamės ir tu mano vardą 
sužinoti norėjai tiek pat, kiek aš – tavąjį, kitaip nebūtum per-
skaičiusi ženkliuko su mano vardu. – Tik rai nenori prigriebti 

„Vakarų pakrantės“, kol dar esi čia?
– Nuskambės kvailai, bet aš ją saugau. Slaugos namų sąrašui.
– Nori pasakyti – „prieš užsilenkiant“ sąrašui.
– O, ne, tai visai kas kita. Slaugos namų sąrašas yra sąrašas 

dalykų, kuriuos planuoji skaityti ir žiūrėti slaugos namuo-
se. „Prieš užsilenkiant“ sąrašas panašiau į… kelionę į Nigeriją, 
šuolį su parašiutu. Slaugos namų sąrašas – skaityti „Vakarų 
pakrantę“, žiūrėti „Bulvarinį skaitalą“ ir klausytis naujausio 
Daft punk albumo.

– Neįsivaizduoju tavęs slaugos namuose.
Tu nurausti. Esi „Šarlotės voratinklis“ ir aš galėčiau tave 

mylėti.
– Ar nepalinkėsi man geros dienos?
– Geros tau dienos, Beke.
Tu nusišypsai.
– Ačiū, Džo.
Čia užėjai ne knygų, Beke. Neprivalėjai ištarti mano var-

do. Neprivalėjau šypsotis, klausytis ar įsiklausyti. Tačiau pa-
darei tai. Ant kvito tavo parašas. Tai nebuvo at si skai ty mas 
grynaisiais ar debetine kortele su kodu. Tai buvo tik ra. Įspau-
džiu nykštį į drėg ną rašalą ant tavo kvito ir Gvineverės Bek 
rašalas sutepa mano odą.


