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Prologas

Vos pasukusi už kampo, pajuntu kai ką negero. Namas sken-
di visiškoje tamsoje, o tai labai ne įpras ta. Gretimuose na-
muose šviesa skverbiasi pro užuolaidas ir mano namas dėl 
to atrodo tik dar labiau apleistas ir vienišas.

Stovėdama ant akmeninio slenksčio, įkišu raktą į spy-
ną. Jis pasisuka visiškai leng vai ir durys spragtelėjusios at-
siveria. Laiptais žemyn pasipila tyla, prasibrauna ir apsupa 
mane vėsiame koridoriuje. Atpažįstu ra dia to riaus caksėji-
mą. Nusivilkusi pakabinu paltą ant kabliuko. Keista, bet ant 
jo daugiau nėra nė vieno palto. O palei sieną neišrikiuoti 
batai. Nusispiriu savuosius po vieną ir palieku eiti sargybos. 
Ausys mėgina sugauti pažįstamus garsus – žingsnius, kieno 
nors kvėpavimą, šnypščiantį virdulį. Nors ką nors. Bet ne-
girdžiu nieko, tik tylą.

Einant link pravertų svetainės durų, mano žingsnius su-
geria kilimu išklotos grindys. Stumteliu duris ir jos lėtai at-
sidaro; čia taip pat tamsu, tik blanki oranžinė gat vės žibinto 
šviesa pro tankias dienines užuolaidas suteikia baldams šio-
kią tokią formą. Už židinio grotelių visiškai tamsu, nėra nė 
menkiausios žarijos, kuri išduotų, jog kas nors čia neseniai 
buvo. Einant koridoriumi mane nupurto drebulys. Prieša-
ky praviros virtuvės durys, tačiau artėdama matau, kad ten 
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nieko nėra. Tyliai žengiu plytelėmis pėdoms švelniai šlep-
sint sulig kiek vie nu žingsniu, paliečiu virdulį, viryklę, kep-
tuvę, padėtą šalia. Šalti kaip akmuo. Ant stalo stovi puodu-
kas su kavos dėme viduje ir raudona širdies formos žyme iš 
išorės, kurią paliko lūpdažis. Porcelianinėje lėkštutėje guli 
pusė sausainio; nukąsta tik šiek tiek, aplink prikritę trupi-
nių, tarsi jį valgęs žmogus staiga prisiminė, jog turi atlikti 
kai ką svarbaus ir tiesiog pakilo ir išėjo.

Lipu laiptais viršun ir mano širdis krūpteli išgirdus 
triukšmą, sklindantį nuo liuko į palėpę. Sustoju, nedrįs-
dama pažvelgti viršun, ir mėginu išgirsti daugiau gyvybės 
ženklų. Tačiau negirdžiu nieko, išskyrus spengiančią tylą, 
užgulusią mano ausų būgnelius. Užsidengusi ausis ranko-
mis, einu to liau ir praveriu mamos miegamojo duris. Ant-
klodė ant jos lovos tvarkingai sukamšyta, paklodės kampai 
užlankstyti tarsi ligoninėje, į pagalves atremta dekoratyvinė 
rožinė pagalvėlė. Jos plaukų šepetys su keliais šereliuose už-
strigusiais žilais plaukais tvarkingai guli priešais veid ro dį, 
greta kuk lios makiažo priemonių, veido kremų ir tab le čių 
kolekcijos. Mama visada skiria tiek dėmesio savo išvaizdai, 
jos kambarys visada toks švarus ir tvarkingas, tačiau brauk-
dama pirštu per medinį tualetinio staliuko paviršių užčiuo-
piu storą dulkių sluoksnį. Visi paviršiai storai padengti dul-
kėmis. Atrodo, tarsi kambarys jau daug metų negyvenamas, 
tačiau juk mes visi buvome čia šį rytą, kartu. Argi ne?

Visas kūnas dreba man skubiai einant į gretimą kambarį, 
mano ir mano sesers Keitės miegamąjį, stumtelėjusi atida-
rau duris. Nesu tik ra, ko tikėjausi, tačiau pažvelgus vidun 
man vos nesustoja širdis. Vietoj dviejų lovų palei sienas su 
mažyčiu staliuku per vidurį kambarys beveik tuščias, tarsi 
čia nieko nebuvo metų metus. Ir šį kambarį nugulęs storas 



M A M O S  PA S L A P T I S

9

dulkių sluoksnis; kambario vidury stovi sulankstomas sta-
lelis su nuo jo nukarusiu tapetų rulonu ir išdžiūvusiu tep-
tuku ant viršaus. Kampe sukrautos dažų skardinės, į sieną 
atremta išardyta vaikiška lovelė. Klupinėdama žengiu link 
stalo ir kilsteliu tapeto kampą. Jis trapus ir vos nesueižėja 
mano rankoje, tačiau aš galiu įžiūrėti, kad jo raštas toks pat, 
koks visada buvo mano miegamajame.

Man linksta keliai ir nesu tik ra, ar jie dar ilgai galės 
mane išlaikyti, todėl pritupiu ir suimu rankomis galvą, del-
nais stip riai spausdama akis, kol jose pasirodo žvaigždės.

Tačiau kai pakeliu galvą, niekas nepasikeitę.
Lėtai išeinu iš kambario ir tipenu laiptais žemyn, įsitvė-

rusi turėklo. Kojos dreba kiek vie name žingsnyje, o širdis 
baigia pramušti skylę krūtinės ląstoje, stengiantis nuryti 
paniką, kuri grasina mane užvaldyti. Pasiekusi laiptų apa-
čią, žvilgteliu į virtuvę ir mano širdis vėl sustoja. Nusku-
bu artyn, kaltindama apgavikes akis, ir lyg įbesta sustoju 
tarpdury. Vaizdas toks, tarsi namas būtų grįžęs atgal į sep-
tyniasdešimtuosius. Virtuvės spintelės nudažytos blankia 
mėlyna spalva, ant vienos jų stovi peleninė su į kraštą at-
remta cigarete, iš kurios kylantis dūmų šleifas išsisklaido 
lediniame ore.

Širdis jau plaka mano gerk lėje ir, kvėpuodama panikos 
pliūpsniais, einu prie galinių durų, plačiai atvertų į tamsią 
žiemos naktį, o pro jas į sodą už namo. Išėjusi į šaltį imu dre-
bėti. Lėtai žengiu pirmyn, kojinėmis apautos pėdos smenga 
šaltoje šlapioje žolėje. Tačiau nesustoju. Mane tarsi magne-
tu traukia link sodo galo, kur stovi pašiūrė, o jos praviros 
durys girgždėdamos supasi vėjyje. Kai priėjusi prie pašiū-
rės pažvelgiu žemyn, pamatau, kad žemė priešais ją pažeista, 
tarsi ten kas būtų kasęs, gruntas išverstas ir vėl suspaustas 
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atgal. Ką čia pasodino? Ar užkasė? Atsisuku į namą, žvelgiu 
į jį tamsoje, į jo langus tarsi juodas akis, ste bei li jančias į nak-
tį. Kodėl čia daugiau nieko nėra? Kur jie visi dingo?

Kas, po galais, darosi?
Praveriu burną, giliai įkvepiu ir mėginu surikti, tačiau 

nepasigirsta jokio garso. Ir taip aš stoviu vidury sodo, tyliai 
rėkdama pa sau liui aplink mane, begarsiu niekieno negirdi-
mu balsu, beviltiškai tikėdamasi, jog kas nors ateis ir mane 
išgelbės…

Paklodė susisukusi aplink mano kūną tarsi tramdomieji 
marškiniai ir varžo judesius, o aš pati išpilta prakaito. Vi-
sas kūnas muša širdies ritmu ir aš įtraukiu oro į plaučius 
laukdama, kol jis sulėtės ir vėl galėsiu normaliai kvėpuoti. 
Ištraukusi rankas iš po paklodės, išsilaisvinu iš jos pančių ir 
šiaip taip atsisėdusi laukiu, kol pa sau lis vėl grįš į savo vietą.

Šalia manęs ramiai miega Metas, veidu įsikniaubęs į pa-
galvę. Laikrodis, švytintis ant naktinio staliuko greta ma-
nęs, rodo 3:00 – vidurys nakties.

Širdis daužosi ir aš mėginu nusiraminti giliai kvėpuoda-
ma. Čia tik sap nas. Tačiau pastaraisiais metais jau ne kartą 
jį sap na vau ir panikos jausmas labai tik ras.
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Džordžė paspiria akmenį ir stebi, kaip jis nusirita per šlapią 
smėlį, atsitrenkdamas į stambesnius ir smulkesnius akmenė-
lius, kol galiausiai sustoja, per plauką nuo ten, kur jį jau pasiek-
tų bangos. Ji sustoja ir pažvelgia į jūrą, plokščią pilką platybę, 
tik vietomis pertraukiamą kilstelėjusių baltų putų, besidrie-
kiančią į begalybę arba į niekur, į susiliejusią neryškią hori-
zonto liniją tolumoje. Ji užmerkia akis ir kilsteli galvą taip, jog 
girdi tik vėją, besiveržiantį pirmyn per smėlį. Jis varo jūrą į pa-
siutimą, daužo bangas į krantą ir šaudosi purslais į jau ir taip 
drėg ną orą. Jis ištempia vėliavas ant stiebų ir, lenktyniauda-
mas pats su savimi pustuščiame paplūdimyje, kartu tamposi 
tuščius traškučių pakelius ir numestas vienkartines nosines.

Džordžė vėl atsimerkia ir pažvelgia žemyn, tyrinėdama 
savo pėdsakus smėlyje, sėlinančius jai iš paskos tarsi per-
sekiotojas, kurio ne įma no ma atsikratyti. Pro jos parankę 
įslysta ranka ir atsisukusi šalia savęs pamato besišypsančią 
vyresnę seserį Keitę.

– Sveika.
– Sveika.
Jos apsisuka ir tylėdamos eina keletą žingsnių. Saulė 

baigia pasislėpti už debesų ir vėjas vis stip rėja, taršydamas 
plaukus joms apie veidus ir versdamas akis ašaroti. Džordžė 
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palinksta į vėją beveik keturiasdešimt penkių laipsnių kam-
pu, rizikuodama nukristi, mesdama jam iššūkį nurimti. 
Keitė greta dreba po savo plonyčiu paltuku.

– Dieve, kaip šalta, ar ne? – Džordžė išsitiesia ir stip riau 
prisiglaudžia prie Keitės.

– Labai šalta, bet ko tu tikiesi vilkėdama tokius drabužius?
– Ei!
– Ką ei? Čia tik megztukas, apsimetantis paltu, o tavo 

pėdkelnės praktiškai niekam tikusios.
Džordžė nu žvelgia savo aprangą ir išsišiepia. Ji mėgsta 

savo raštuotas pėdkelnes; per dideli megztiniai ir sėk min gi 
pirkiniai dėvėtų drabužių parduotuvėse yra jos chaotiškas 
stilius. Keitei labiau prie širdies patogūs batai, raštuotos pa-
laidinės ir į apačią kiek platėjantys džinsai, ir ji tiesiog negali 
suprasti Džordžės meilės keistenybėms.

– Sutinku, bet ne tau kalbėti, pati drebi kaip medūza.
– Teisybė.
Jos nepastebėjo, kaip vėl sustojo ir įsiste bei li jo į jūrą, ste-

bėdamos, kaip putos ant bangų susirenka ir išnyksta, vėl ir 
vėl, be pabaigos. Keitė tvirtai įspaudžia pėdas į smėlį, kad 
jos nenupūstų vėjas, o Džordžė įsikimba dar tvirčiau.

– Norėčiau, kad tėtis būtų čia.
Žodžiai atsirado iš niekur ir Džordžė pasilenkia arčiau 

Keitės, abejodama, ar teisingai išgirdo.
– Ką pasakei?
Keitė prispaudžia lūpas Džordžei prie ausies.

– Norėčiau, kad tėtis būtų čia. Tu ne?
Žodžiai plazdėdami šoka ore tarp jų, mėgindami atrasti 

savo vietą. Pagaliau jie nurimsta ir Džordžė susiraukia.
– Iš kur staiga toks noras?
Keitė to liau spokso į jūrą ir gūžteli pečiais.
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– Nežinau. Nesu tik ra. Paprasčiausiai pa sta ruo ju metu 
vis daugiau apie jį galvoju.

Džordžė tylomis nuseka sesers žvilgsnį į jūrą. Ji retkar-
čiais pagalvoja apie savo tėvą, savaime suprantama. Žinoma, 
ji ne kartą yra svarsčiusi, koks gyvenimas būtų buvęs, jei tė-
vas būtų buvęs šalia joms augant, jei jo nebūtų atėmę iš jų dar 
prieš jai gimstant. Svarsto, kokia pati būtų buvusi, ar būtų ki-
tokia. Drąsesnė, stip res nė, at kak le snė. Ar ji būtų buvusi tokia 
artima su savo mama ir seserimi, jei būtų turėjusi dalį meilės 
skirti ir jam. Tačiau Keitės klausimas vis tiek labai netikėtas.

Neduodama progos jai atsakyti, Keitė vėl prabyla:
– Suprantu, kad negaliu jo ilgėtis tiesiogine to žodžio 

pras me. Aš jo net neprisimenu, bet, manau, vis tiek ilgiuosi. 
Ypač dabar, kai mama tokia.

Džordžė linkteli:
– Aš irgi.
Jos balsas tik šiek tiek garsesnis už šnabždėjimą ir Keitė 

vos gali ją girdėti. Jos dar akimirką stovi tylėdamos, leisda-
mos mintims užpildyti erdvę, kur turėtų būtų žodžiai, abi 
galvodamos apie vyrą nuotraukoje ant mamos židinio at-
brailos, apie tėvą, kurio jos niekada nepažinojo.

– Kaip manai, ar jis didžiuotųsi? Turiu omenyje, mu-
mis? – Džordžė patraukia ištrūkusią sruogą nuo veido ir už-
kiša ją už ausies, o toji ir vėl išlenda.

– Taip. Manau, kad taip, – Keitė atsidūsta. – Bet jaučiu, 
kad mes nebūtume mes, ne tokios, kokios esame dabar, jei 
jis būtų buvęs su mumis. – Ji atsisuka į Džordžę. – O kaip 
tu manai?

– Tik riau siai ne.
– Turiu omeny, aš lažinuosi, kad nebūtum įsimylėjusi 

pirmo vaikino, su kuriuo pasibučiavai, jei tėtis būtų buvęs…
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– Ei, palauk…
– Ne, Džordže, aš nesišaipau, garbės žodis. Tik noriu 

pasakyti, kad jei tėtis būtų buvęs su mumis, jis greičiausiai 
nebūtų leidęs Metui net prisiartinti, bent jau ne tuomet, kai 
tau tebuvo trylika.

– Mama irgi ne itin džiaugėsi.
– Tiesa. Bet tai ne tas pats. Tau tik riau siai nebūtų taip 

reikėję Meto, jei būtum turėjusi tėtį. – Ji nutilusi akimirką 
susimąsto.  – Ir, nėra ko slėpti, aš tik riau siai irgi nebūčiau 
buvusi tokia nelaimėlė.

– Ak, Keite, nekalbėk šitaip.
– Kodėl ne? Juk tai tiesa. Mokykloje visai neturėjau 

draugų. Niekada neturėjau vaikino. Tu buvai mano vienin-
telė draugė, Džordže, rimtai.

– Tu mano taip pat, Keite.
– Žinau.  – Ji gūžteli pečiais ir nusisuka.  – Gal su tėčiu 

viskas būtų buvę kitaip. O gal ir ne. Kas žino? Bet aš bet ko-
kiu atveju norėčiau manyti, kad jis mumis didžiuotųsi. Pri-
pažinkim, jis turėtų dvi labai skirtingas dukteris, kuriomis 
galėtų didžiuotis.

Džordžė nusišypso.
– Tai jau tik rai.
Jos akimirką pastovi, o žodžius nusineša vėjas. Tada 

Keitė atsigręžia į Džordžę.
– Kaip manai, ar mamai viskas būtų kitaip susiklostę, jei 

tėtis nebūtų miręs?
Džordžė pajunta kietą gumulą krūtinėje ir prispaudžia 

prie jo ranką. Ji jaučia, kaip į jos delną dunksi širdis. Jaučia 
į save įsmeigtas Keitės akis, verčiančias ją atsisukti. Galiau-
siai atsisuka.

– Garbės žodis, nežinau.
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Ji beveik šnibžda, bet Keitė papurto galvą ir nusisuka.
– Taip, aš irgi. Bet norėčiau manyti, kad taip. – Gaudžia 

tyla. O tada: – Džordže, man labai neramu dėl jos.
Džordžė linkteli. Ji žinojo, kad to neišvengs nuo tos aki-

mirkos, kai Keitė šįryt pasiūlė pasivaikščioti paplūdimiu. 
Dabar žodžiai ištarti ir jų jau nebeatsiimsi.

– Tu matai, kad jai vis blogiau, ar ne?
Džordžė vėl linkteli:

– Taip. Taip, matau. Kai aplankiau ją prieš keletą dienų, 
ji nesigaudė, kas vyksta. Galvojo, kad tą vakarą eina su tėčiu 
į pasimatymą. Vis mėginau jai paaiškinti, kad ji klysta, ta-
čiau ji net nelabai žinojo, kas aš tokia, ir nepajėgė suprasti, 
ką sakiau.

Keitė linkteli ir suima Džordžės ranką.
– Nagi, eime išgerti kavos.  – Ji pa ro do į kavinę apraso-

jusiais langais paplūdimio pakraštyje, kuri, atrodo, veikia, 
nepaisant blogo oro. Jos tylėdamos eina laikydamosi už 
parankių, žengdamos per akmenis ir smėlį, kol šis pasidaro 
vis minkštesnis. Vėjyje atsiranda lietaus lašų, Džordžė už-
sitraukia gobtuvą ir stip riai laiko prispaudusi jį prie veido.

Kavinėje, palyginti su vėsa lauke, atrodo karšta ir tvan-
ku, ir jos vieną po kito nusimeta kelis sluoksnius drabužių, 
pakabindamos juos ant kėdžių.

Praeina geros dešimt minučių, kol jos pagaliau įsitaiso 
prie staliuko su puodeliais kavos ir karšto šokolado ir dviem 
gabalėliais pyrago.

– Džordže, man taip baisu dėl to, kas darosi mamai. Jai 
taip greitai blogėja. Pameni tą barbekiu pas mane vasarą?

Džordžė linkteli, prisiminimais nuklysdama atgal.
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Jie visi ten buvo – Keitė ir jos vyras Džo, Džordžė, Me-
tas ir jų vienuolikmetė duk ra Klementina, o taip pat mamos 
geriausia draugė Sendė. Tai buvo Dženos šešiasde šimt me-
čio vakarėlis ir jie norėjo padaryti jai siurprizą. Kai Džena 
pagaliau atsigavo nuo šoko, viskas ėjosi gerai.

– Negaliu patikėti, kad jūs taip su manimi pasielgėt,  – 
pasisukusi ant kėdės barė ji duk ras. Tada, nusišypsojusi, 
sumurmėjo: – Jūs abi pasiutusios. Juk sakiau, kad nenoriu 
jokio šurmulio.

– Tu juk nemanei, kad leisim nešvęsti savo šešiasde šimt-
me čio?

– Taip, tiesą sakant, maniau, nes būtent taip ir buvau pa-
sakiusi. Ir tikėjausi, kad jūs būsit geros mergaitės…

Džordžė išsišiepė.
– Ak, mama, ša, žiūrėk. – Ji apkabino ją per pečius. – Visi 

šie žmonės yra čia dėl tavęs, nes tave myli. Tad liaukis būti 
paniurėlė ir tiesiog mėgaukis.

Džena gurkštelėjo savo kokteilio ir pa sta tė stik li nę ant 
stalo.

– Gerai, gerai, atsiprašau. Mane tiesiog ištiko šokas. Ačiū 
jums, mergaitės, jūs labai mielos.

Džordžė ją suspaudė glėbyje.
– Nėra už ką, mama.
– Kodėl tau neišėjus į sodą ir nepabendravus su žmonė-

mis? – Keitė ištiesė ranką ir padėjo jai pakilti nuo kėdės. – 
Jie keliavo mylių mylias, kad tave pamatytų. Mažiausia, ką 
gali padaryti, tai pagerbti juos savo pasirodymu.

– Na, žinoma, – Džena nusišypsojo ir, įsikibusi duk roms 
į parankes, pro sulankstomas duris išėjo į sodą. Apsiblaususi 
saulė šildė rankas, leng vas vėjelis vaikė tvankumą. Nuo keps-
ninės kilo dūmai, žmonės grupelėmis būriavosi terasoje ir ant 
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pievelės. Ant sūpynių pirmyn atgal suposi vaikas, o iš smėlio 
dėžės vis atsklisdavo spygtelėjimas. Jos ėjo link kepsninės, kur 
du vyrai, pasirišę prijuostes, šnekučiavosi už dūmų uždangos.

Vienas iš jų atsisuko su kepsnių žnyplėmis rankoje ir jo 
veidą nušvietė šypsena.

– Na, pagaliau, sveikos. – Jis apkabino Džordžę per petį 
ir spustelėjo, tada pasilenkęs į priekį pabučiavo Dženą į 
skruostą.

– Su gimtadieniu. Ar smagiai leidi laiką?
– Taip, Metai, ačiū. – Ji pasilenkė prie kepsninės. – Oho, 

ką čia turim?
– Na, turim dešrelių, kepsnių ir krevečių ant grilio. A, ir 

štai čia šiek tiek halumio sūrio Klemei, savaime suprantama. – 
Jis pasisuko į savo žmoną. – Džordže, ar yra daugiau vegetarų?

Ji papurtė galvą.
– Ne, nemanau.
Džena pasisuko į Keitės vyrą Džo, kuris gurkšnojo alų.

– Sveiki, aš Džena, kuo jūs vardu?
– Aaa… – Džo susiraukė mėgindamas suprasti, ar ji juo-

kauja.
Keitė ir Džordžė susižvalgė.

– Mam, ką tu kalbi? Čia juk Džo.
– Džo? – klausiamai žvelgė ji.
Keitė nervingai sukikeno.

– Cha cha, labai juokinga. Mano vyras Džo, kurį tu pa-
žįsti jau daug metų.  – Ji mėgino kalbėti nerūpestingai, ta-
čiau balsas buvo įsitempęs.

Džena sutrikusi papurtė galvą.
– Nekvailiok, Keite, tavo vyrą aš tik rai prisiminčiau. – Ji 

atsisuko į Metą vartydama akis. – Garbės žodis, šitos dvi, ar 
jos mėgina apgauti savo mamą?
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– Aaa, taip. – Metas žvilgtelėjo į Džordžę, kuri bejėgiš-
kai patraukė pečiais.

– Nagi, mam, einam, paimsim tau dar taurę. – Ji nusivedė 
Dženą į kitą sodo galą pasikalbėti su kitais žmonėmis. Pali-
kusi mamą šnekučiuotis, Džordžė mintyse prisakė sau vė-
liau pa si šne kė ti apie tai su Keite ir išsiaiškinti, kas, po galais, 
čia darosi. Tačiau kitas keistas dalykas nutiko jai nespėjus 
to padaryti.

Džordžė plepėjo su kaimynų pora, kuriuos pažinojo 
nuo vaikystės, kai išgirdo kažką šaukiant. Ji ištempė ausis 
mėgindama suprasti, iš kur sklinda garsas.

– Atleiskit, atsiprašysiu minutėlei,  – pasakė ji ir apsisu-
kusi nužingsniavo link garso šaltinio. Pasukus už namo 
kampo riksmas pagarsėjo, ir ji išvydo Dženą, Keitę ir Sendę, 
susigrūdusias prie sodo vartelių.

– Aš gi jums sakiau, tiesiog noriu šiek tiek pasivaikščioti.
– Bet, mama, čia juk tavo šventė ir… tu gi basa.
Džena pažvelgė žemyn ir nustebusi pamatė pirštą, ky-

šantį iš skylės pėdkelnėse.
– Ak. Taip. Gerai pastebėjai. Kaip čia nutiko?
– Mama? Keite? Ar viskas gerai?
– Taip, taip, viskas gerai, nėra ko nerimauti. Tavo sesuo 

tiesiog per daug jaudinasi ir tiek. Man viskas gerai. Aš tik 
einu pasiimsiu dar taurę. Eini, Sende?

Sendė pažvelgė į Džordžę ir patraukė pečiais. Džordžė 
linktelėjo ir Sendė nusivedė Dženą atgal į jos vakarėlį. Ji at-
rodė normaliai. Rami ir laiminga. Kad ir kas būtų nedavę jai 
ramybės, jau buvo praėję.

Tačiau Keitė toli gražu neatrodė laiminga. Jos veidas 
buvo išraudęs ir ji vos įstengė sulaikyti ašaras.

– Keite, kas čia nutiko? Kas darosi?
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– Neturiu nė menkiausio supratimo. Pamačiau mamą 
klaidžiojančią ir pasekiau norėdama pamatyti, kur ji eina, 
bet ji atrodė pati nežinanti. Ji tiesiog norėjo išei ti pasivaikš-
čioti. Aš jai sakiau pasilikti čia, būti su savo draugais, bet ji… 
Ji labai ant manęs supyko.

Džordžė apkabino savo vyresniąją seserį.
– Aš tik rai dėl jos nerimauju, Džordže.
Džordžė linktelėjo, ji taip pat.

O štai dabar jos sėdi šalia paplūdimio, pra ėjo vos keletas sa-
vaičių, tačiau Dženos savijauta labai greitai blogėja.

Keitė atsidūsta ir pasitrina akis.
– Buvau nuėjusi jos aplankyti vakar. Padariau mums ar-

batos, kaip visada, ir mudvi sėdėjome kambaryje. Ir staiga 
mama pradėjo kalbėti apie tai, kaip ji buvo miestelyje, susi-
tiko su ponu Klarku ir susitarė, kad priešais mo kyk lą būtų 
padaryta pėsčiųjų perėja.

Džordžė susiraukė.
– Bet prieš mo kyk lą jau yra pėsčiųjų perėja.
– Žinau. Jau daug metų yra. Ponas Klarkas jau treji me-

tai pensijoje. Tačiau mama buvo įsitikinusi, kad susitikimas 
buvo vakar.

– Ir ką tu pasakei?
– Na, aš pasakiau, kad manau, jog ji suklydo, ir… ji pra-

trūko. Ji rėkė ant manęs, šaukė, kad aš nuolat kišuosi, kad 
nieko nežinau ir kad ji turinti eiti. Aš tiesiog bejėgiškai 
žiūrėjau, kaip ji užsivilko paltą ir išėjo. Vedama instinkto 
nusekiau paskui ją, per visą kvartalą iki parko, ir atsisėdau 
šalia jos ant suoliuko. Ji buvo daug ramesnė, tačiau kai pa-
klausiau, ar viskas gerai, ji atrodė sumišusi ir net nežinojo, 
kodėl ji sėdi parke. Žinoma, aš ją saugiai parvedžiau namo, 


