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Vasario 11-oji,
Užgavėnės
At v y kome su k a r nava lo v ėju. Vasariui šiltu vėju, apsun
kusiu nuo riebaluose čirškinamų lietinių ir dešrelių, čia pat šalikelėje ant kaitrios plokštės kepamų cukruotų vaflių aštraus kvapo, nuo konfeti, kurie per apykakles ir rankogalius drimba ant
žemės ir rieda latakais it koks kvailas žiemos priešnuodis. Karšt
ligiško jaudulio apimtos minios grūdasi siaura pagrindine gatve,
tiesia kaklus, kad pamatytų krepu dengtą vežimą su plevėsuojančiais kaspinais ir popierinėmis rožėmis. Anuka stebi išplėstomis akis, vienoje rankoje laiko geltoną balioną, kitoje žaislinį trimitą, stovi įsispraudusi tarp pintinės su pirkiniais ir liūdno rudo
šuns. Mudvi ir anksčiau esame mačiusios karnavalus: dviejų
šimtų penkiasdešimties išpuoštų vežimų procesiją Par yžiuje per
praėjusias Mardi Gras *, tokią pat šimto aštuoniasdešimties vežimų procesiją Niujorke, du tuzinus žygiuojančių orkestrų Vienoje, klounus ant kojūkų, Grosses Têtes** linguojančiomis galvomis
iš papjė mašė, būgnininkus su žaibiškai judančiomis lazdelėmis.
Bet kai tau šešeri, pasaulis spindi ypatinga šviesa. Pasirodo vežimas, paskubomis paauksintas, puoštas krepu ir išdekoruotas
pasakų vaizdais. Slibino galva ant skydo, Rapunzelis*** vilnoniu
* Užgavėnes (pranc.). (Čia ir toliau – vert. past.)
** Didelės galvos (pranc.); čia – lašiniuočiai.
*** Užgavėnių karnavalo personažas.
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peruku, undinė celofano uodega, imbierinio meduolio namas,
visas padengtas glajumi ir kartoniniais pagražinimais, o duryse –
ragana, kyščiojanti stulbinančius žalius nagus žado netekusiems
vaikams… Kai tau šešeri, gali pastebėti subtilumus, kokių po
metų jau nebematysi. Už papjė mašė, už glajaus, už lipdinių ji
dar įžvelgia tikrą raganą ir tikrą magiją. Ji pakelia į mane akis,
žydrai žalias kaip švytinti žemė, kai žiūri į ją iš didelio aukščio.
– Ar liekame? Ar čia pasiliksime? – Primenu, kad ji privalo
kalbėti prancūziškai. – Tai pasiliksime? Taip? – Ji įsikibo man į
rankovę. Šilkinius plaukus taršo vėjas.
Svarstau. Vieta kaip ir visos. Lankenė, daugiausia du šimtai
gyventojų, vos keli kilometrai greitkeliu tarp Tulūzos ir Bordo.
Nespėsi mirktelėti – ir jau čia. Viena pagrindinė gatvė, dvi eilės
pilkšvai rudų namų iš medžio ir plytų, paslaptingai susiglaudusių, keli greta bėgantys skersgatviai, panašūs į sulenktos šakės
virbus. Šiurkščiai nubaltinta bažnyčia mažų krautuvėlių aikštėje.
Aplink prižiūrimuose laukuose išsibarstę ūkiai. Vaismedžių sodai, vynuogynai, žemės rėžiai, aptverti ir suskirstyti pagal griežtą ūkininkavimo segregaciją: čia obuoliai, ten kiviai, melionai,
trūkažolės po juoda plastikine danga, vynmedžiai, blankūs ir
negyvi šykščioje vasario saulėje, laukiantys pergalingo prisikėlimo kovą… Už jų – Tanas, mažas Garonos intakas, apgraibomis ieško kelio per pelkėtas ganyklas. O žmonės? Atrodo labai
panašūs į kitus, kokius lig šiol pažinojom; gal kiek išblyškę ne
įprastoje saulės šviesoje, kiek nuobodoki. Skarelės ant galvų ir
beretės tokios pat spalvos kaip plaukai po jomis – rudos, juodos
arba pilkos. Veidai susiraukšlėję kaip pernykščiai obuoliai, akys
įdubusios tarsi rutuliukai senoje tešloje. Keli vaikai ryškiai raudonais, žaliais ir geltonais it citrina drabužiais atrodo taip, lyg
būtų kitokios rasės. Kai vežimas sunkiai rieda į priekį paskui jį
tempiantį traktorių, stambi moteris nelaimingu kampuotu vei-
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du susisupa pečius languotu apsiaustu ir kažką surinka sunkiai
suprantama vietine tarme; vežime susigūžęs Santa Klausas, toks
ne laiku pasirodęs fėjų, sirenų, piktųjų dvasių draugijoje, su neslepiama agresija svaido saldainius į minią. Smulkių bruožų vyresnio amžiaus vyriškis fetrine skrybėle, o ne šiose vietose labiau
paplitusia apskrita berete, prisitraukia man tarp kojų stovintį
liūdną rudą šunį, jo žvilgsnyje atsispindi mandagus atsiprašymas. Matau, kaip jo ilgi liesi pirštai grakščiai juda šuns kailiu;
šis inkščia, šeimininko veidas įgyja sudėtingą meilės, susirūpinimo ir kaltės išraišką. Į mus niekas nežiūri. Tarsi būtume nematomi; mūsų drabužiai rodo, jog esame svetimi, atsitiktiniai.
Jie mandagūs, tokie mandagūs; niekas į mus nespokso. Moteris
į oranžinio palto apykaklę sukištais ilgais plaukais, aplink kaklą plaikstosi ilgas šilkinis šalikas; vaikas geltonais guminiais
batais ir dangaus žydrumo lietpalčiu. Jų apdarai egzotiški, veidai – pernelyg blyškūs ar pernelyg tamsūs? – ir plaukai rodo, jog
jie kitokie, atvykėliai, nenusakomai svetimi. Lankenės žmonės
išmoko stebėti nesusitikdami akimis. Jaučiu jų žvilgsnį, tarsi
kažkas kvėpuotų man į sprandą, keista, jis ne priešiškas, bet
vis dėlto šaltas. Jiems smalsu žinoti, kas mes tokios, esame tarsi
karnavalo dalis, svetimos šalies dvelksmas. Kai atsisuku į pardavėją nusipirkti pyragėlio, jaučiu į mus nukreiptus žvilgsnius.
Popierius karštas ir riebaluotas, iš kraštų tamsus kvietinis pyragėlis traškus, bet ties viduriu storas ir skanus. Atlaužiu gabalą ir
paduodu Anukai, nušluostau nuo smakro ištirpusį sviestą. Pardavėjas – apkūnus plinkantis vyras storo stiklo akiniais, veidas
blizga nuo garuojančios įkaitintos plokštės. Jis mirkteli Anukai.
Kita akimi įsidėmi kiekvieną smulkmeną, nes žino, jog vėliau
bus klausinėjamas.
– Šventėms, ponia? – Kaimo etiketas leidžia šito paklausti,
tačiau matau po prekeivio abejingumu paslėptą tikrąjį alkį. Šiose
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vietose žinojimas reiškia pinigus; kai taip arti Aženas ir Montobanas, turistai čia retenybė.
– Trumpam.
– Iš Paryžiaus? – Tikriausiai tai dėl mūsų aprangos. Šiame
saulės nutviekstame krašte žmonės pilki. Spalva čia prabanga.
Šviesūs žiedai šalikelėje – piktžolės, kurios atrodo kaip įsibrovėlės ir nereikalingos.
– Ne, ne, ne iš Par yžiaus.
Vežimas jau beveik gatvės gale. Paskui jį seka mažas orkestrėlis – dvi fleitos, du trimitai, trombonas ir būgnas, – grodamas
skystai skambantį neatpažįstamą maršą. Jam įkandin šuoliuoja
koks tuzinas vaikų, rankioja likusius saldainius. Kai kurie su
kostiumais; pastebiu Raudonkepuraitę ir gauruotą būtybę, galimas daiktas, vilką, kuris draugiškai kivirčijasi, norėdamas pačiupti kelias vėliavėles.
Toliau – juoda figūra. Iš pradžių pamanau, jog tai eisenos
dalyvis Daktaras, tačiau, kai priartėja, atpažįstu senamadę kaimo kunigo sutaną. Regis, eina ketvirtą dešimtį, nors dėl sustingusio stoto iš tolo atrodo senesnis. Atsisuka į mane, matau, kad
jis taip pat svetimas, šiaurės gyventojams būdingais aukštais
skruostikauliais ir šviesiomis akimis, uždėjęs ilgus pianisto pirštus ant kryžiaus, kuris kybo ant kaklo. Galbūt šis svetimumas
jam suteikia teisę į mane spoksoti, bet šaltose šviesiose akyse nepastebiu svetingumo. Tik pasveriantį klastingą žvilgsnį asmens,
kuris nėra tikras dėl savo teritorijos. Aš jam nusišypsau; jis išsigąsta, žvilgteli į šalį, pamoja dviem vaikams, kad ateitų prie jo.
Mostu parodo į šiukšles ant kelio, abu vaikai nenoromis ima
rankioti panaudotas vėliavėles ir saldainių popierėlius, meta į
artimiausią šiukšlių dėžę. Atsisukusi, pagaunu vėl į mane įbestą
kunigo žvilgsnį, kuris, jei tai būtų kitas vyras, galėtų byloti apie
jo siekius.
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Lankenėje nėra policijos nuovados, todėl nepadaroma ir nusikaltimų. Bandau būti tokia kaip Anuka, įžvelgti tiesą po kauke, bet kol kas niekas neaišku.
– Ar pasiliekame? Taip, Maman? – Ji atkakliai traukia mane
už rankos. – Man čia patinka, patinka. Ar pasiliekame?
Aš sugriebiu ją į rankas, pabučiuoju viršugalvį. Ji atsiduoda
dūmais, lietiniais ir šiltais patalais žiemos rytą.
Kodėl ne? Ši vieta kaip ir visos kitos.
– Taip, žinoma, – atsakau jai į plaukus panertomis lūpomis. – Žinoma, pasiliekame.
Tai nėra visiška netiesa. Šįkart tai gali netgi būti tiesa.
Karnavalas pasibaigė. Vienąkart per metus kaimas laikinai suspindi, bet net jau dabar dingo šiluma, minia išsisklaidė. Prekeiviai susikrauna kaitrias plokštes ir tentus, vaikai nusimeta
kostiumus ir karnavalinius papuošalus. Dėl tokio triukšmo ir
spalvų gausos įsivyrauja vos pastebima sumišimo, gėdijimosi
atmosfera. Bet ji išgaruoja it viduvasario lietus, susigeria į suskeldėjusią žemę, nuplauna išdžiūvusius akmenis ir beveik nepalieka pėdsako. Po dviejų valandų Lankenė vėl tampa nematoma it užburtas kaimas, pasirodantis tik vienąkart per metus. Jei
ne karnavalas, būtume jos visai neišvydę.
Turime dujas, bet kol kas nėra elektros. Pirmąjį vakarą prie
žvakių šviesos Anukai iškepiau lietinių, valgėme juos prie židinio, ant seno žurnalo vietoj lėkščių, nes tik rytoj galės pristatyti
mūsų daiktus. Ši parduotuvė iš pradžių buvo kepykla, virš siauro
įėjimo dar išpjaustytas kepėjo ženklas – kviečių pėdas, grindys
nuklotos storu miltų sluoksniu, įžengusios į patalpą, turėjome
skintis kelią pro šlamšto krūvas. Nuoma atrodo juokingai menka, palyginti su mums įprastomis didmiesčio kainomis, bet kai
agentūroje skaičiavau banknotus, pagavau aštrų, įtarimo kupiną
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moters žvilgsnį. Nuomos dokumentuose aš esu Viana Rošė,
pasirašiau hieroglifais, kurie galėtų reikšti bet ką. Prie žvakės
šviesos ištyrinėjome naująją teritoriją: senos krosnys, stebėtinai
gerai išsilaikiusios po riebalų ir suodžių sluoksniu, sienos iškaltos pušų plokštėmis, pajuodusios molinės plytelės. Galiniame
kambaryje Anuka rado seną sulankstytą tentą, kai jį ištempėme,
iš po išblukusio brezento į visas puses pabiro vorai. Gyvenama
patalpa virš parduotuvės: miegamasis, prausykla ir juokingai
mažytis balkonas, molinis lovys su nudžiūvusiomis pelargonijomis… Visa tai pamačiusi, Anuka nutaisė grimasą.
– Čia taip tamsu, Maman. – Viskas buvo apleista, todėl jos
balse suskambo pagarbi baimė. – Ir taip liūdnai kvepia.
Ji teisi. Metų metais įkalintos dienos šviesos, sugižusios ir
apkartusios, pelių išmatų, daiktų, kurių niekas neprisimena
ir negedi, šmėklų kvapas. Aidas it oloje, mūsų buvimo menka
šiluma tik dar labiau išryškina kiekvieną šešėlį. Dažai, saulės
šviesa ir muilinas vanduo nuplaus mūsų nešvarumus, bet liūdesys – kas kita, juo dvelkia namas, kuriame metų metais niekas
nesijuokė. Žvakių šviesoje Anukos veidas atrodė išblyškęs, akys
išplėstos, plaštaka įsitempė mano rankoje.
– Ar turėsime čia miegoti? – paklausė ji. – Šlepetė to nemėgsta, bijo.
Aš nusišypsojau, pabučiavau jos auksu spindintį skruostą.
– Šlepetė mums padės.
Kiekviename kambaryje uždegame po žvakę – auksinę, raudoną, baltą ir oranžinę. Mieliau pati pasigaminu smilkalų, bet
kritiniais momentais gana geros ir pirktinės lazdelės – levandų,
kedrų ir citrinžolių. Abi laikėm po žvakę, Anuka pūtė žaislinį
trimitą, aš metaliniu šaukštu barškinau seną prikaistuvį – dešimt minučių trypėme aplink kiekvieną kambarį ir iš visų jėgų
dainuodamos šaukėme: Lauk! Lauk! Lauk! – kol sudrebėjo sie-
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nos ir išrūko visos šmėklos, palikdamos įkandin silpną degėsių
kvapą ir gausybę nubyrėjusio tinko. Pažvelgi ir už supleišėjusių
pajuodusių dažų, už paliktų daiktų liūdesio pamatai neaiškius
kontūrus, tarsi rankoje laikomo žiebtuvėlio nušviestą vaizdą –
čia auksiniais dažais sužėrėjusi siena, ten fotelis, kiek aptriušęs,
tačiau triumfuojantis oranžine spalva; išlenda purvo sluoksnių
slėpti dažai, staiga nušvinta senas tentas. Lauk! Lauk! Lauk! –
trypė ir šaukė Anuka su Šlepete; atrodė, jog ryškėja neaiškūs
vaizdai – raudona taburetė prie vyno prekystalio, varpelių vėrinys prie paradinių durų. Aišku, žinau, kad tai tik žaidimas. Kerai paguosti išsigandusį vaiką. Reiks atlikti darbą, sunkų darbą,
kol bent dalis to taps realybe. Bet kol kas pakanka žinoti, kad
namai mus svetingai sutinka, kaip ir mes juos. Akmens druska
ir duona ant durų slenksčio namų dievams nuraminti. Santalmedis ant pagalvės, kad sapnai būtų saldūs.
Vėliau Anuka pasakė, kad Šlepetė jau nebebijo, taigi viskas
gerai. Miegojome kartu, su drabužiais ant miltuoto čiužinio
miegamajame, palikome degti visas žvakes, o kai pabudome,
buvo rytas.

2

Vasario 12-oji,
Pelenų diena, trečiadienis
Iš tik ro mus pa ž a dino va r pa i. Nesupratau, kad esame
taip arti bažnyčios, kol neišgirdau, kaip žemos gaidos aidas
pasklinda šviesia melodija ir nurieda žemyn – don din-din-din
donnn. Pasižiūrėjau į laikrodį. Buvo šešta valanda. Pilkšvai auksinė šviesa skverbėsi pro aplūžusias langines ant lovos. Atsikėlusi pažvelgiau į aikštę – blizgėjo šlapias grindinys. Ryto šviesoje
ryškėjo keturkampis bažnyčios bokštas, iškilęs virš parduotuvių tamsių frontonų tuštumos. Kepykla, gėlininkas, krautuvė,
kurioje parduodami kapinių reikmenys, paminklinės plokštės,
akmeniniai angelai, glazūruotos amžinos rožės… Virš langinėmis apdairiai uždengtų fasadų baltas bokštas atrodo kaip švyturys – romėniški laikrodžio skaičiai dega raudoniu ties šešta
valanda dvidešimt, saugo nuo velnio, o Mergelė su nuobodulio
išraiška mieguistu žvilgsniu stebi aikštę. Ant trumposios smailės
sukiojasi vėtrungė – vyras, vilkintis mantiją, su dalgiu rankoje
rodo vakarus ir šiaurės vakarus. Iš balkono su nuvytusiomis pelargonijomis matau pirmus žmones, einančius į mišias. Atpažinau moterį languotu apsiaustu iš karnavalo, jai pamojau, bet ji
nuskubėjo man neatsakiusi, tik gindamasi nuo šalčio stipriau
susisupo į apsiaustą. Paskui ją vyriškis fetrine skrybėle, vedinas
liūdnu rudu šunimi už pavadėlio, pasiuntė man blankų šypsnį.
Jam linksmai šūktelėjau, bet, matyt, kaimo etiketas neleidžia
16
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tokio neoficialumo, nes jis neatsiliepė ir taip pat nuskubėjo į
bažnyčią, kartu nusivesdamas šunį.
Po to niekas nepažvelgė į mano langą, nors suskaičiavau per
šešiasdešimt galvų – skarelių, berečių, prieš nematomą vėją žemai užsmauktų skrybėlių, bet jutau išpuoselėtą keistą jų abejingumą. Pakumpę pečiai ir nuleistos galvos rodė, jog jie svarsto
svarbius reikalus. Lyg į mokyklą einantys vaikai, lėtai velka kojas grindiniu. Žinau, kad šitas šiandien nerūkys, tas atsisakys savaitinio pasisėdėjimo kavinėje, anoji – mėgstamų valgių. Žinoma, tai ne mano reikalas. Bet tą akimirką jaučiau, kad jei kokiai
nors vietai pasaulyje trūksta šiek tiek magijos… Seni įpročiai
niekad nemiršta. Jei kartą ėmei pildyti norus, šis impulsas niekada tavęs galutinai nepalieka. Be to, vėjas, karnavalo vėjas, dar
nesiliovė pūtęs, nešdamas silpną riebalų, cukraus vatos ir parako
kvapą, karštą ir aitrų metų laikų permainų dvelksmą, nuo kurio
niežėjo delnus, greičiau plakė širdis. Tad kol kas liekame. Kol
kas. Kol pasikeis vėjas.
Universalinėje parduotuvėje prisipirkome dažų, teptukų, velenėlių, muilo ir kibirų. Pradėjome nuo viršaus, eidamos iki apačios, nuplėšėm užuolaidas, sumetėm laužą į vis didėjančią krūvą
mažyčiame darželyje už namo, muilu nušveitėm grindis, paleidom vandens sroves aprūkusiais laiptais, abi permirkome po
kelis kartus. Anukos šveitimo šepetys virto povandeniniu laivu, mano – tanklaiviu, siuntėme triukšmingas muilo torpedas,
kurios ritosi laiptais žemyn iki salės. Pačiame darbo įkarštyje
išgirdau šaižų durų skambutį, pakėliau akis – vienoje rankoje
muilas, kitoje šepetys – į aukštą kunigo siluetą.
Norėjau žinoti, ar ilgai truks, kol jis mus aplankys.
Kurį laiką mus stebėjo šypsodamasis. Tai buvo globėjiška,
palankiai nusiteikusio šeimininko šypsena; taip dvarininkas
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lordas sutinka ne laiku atvykusius svečius. Jaučiau, kad jis itin
įdėmiai apžiūri mano šlapią purviną kombinezoną, raudona
skarele surištus plaukus, kojas varvančiuose sandaluose.
– Labą rytą. – Į jo skaisčiai nušveistą juodą batą vinguriavo putojantis upelis. Pamačiau, kaip jo žvilgsnis kryptelėjo ten,
paskui į mane.
– Frensis Reino, – droviai pasitraukdamas į šalį, pasakė jis. –
Parapijos klebonas. – Tai išgirdusi, aš nusijuokiau. Nieko negalėjau padaryti.
– Ak, taip, – piktai atšoviau. – Maniau, kad dalyvavote karnavale. – Mandagus kikenimas – che, che, che.
Ištiesiau geltoną plastiko pirštinę.
– Viana Rošė. O štai tas bombonešis, aršus puolėjas tenai –
mano dukrelė Anuka.
Ant laiptų girdėti muilo sprogimai ir Anukos grumtynės su
Šlepete. Jaučiu, kad kunigas laukia detalių apie poną Rošė. Juk
daug lengviau, kai viską turi popieriuje, kai viskas oficialu, kai
nereikia štai tokių keblių, painių pokalbių.
– Matau, kad šįryt esate labai užsiėmusi.
Staiga man pasidarė jo gaila, kad jis taip sunkiai bando užmegzti ryšį. Ir vėl šypsena per prievartą.
– Taip, išties privalome kuo greičiau sutvarkyti šį būstą. Tai
kiek užtruks! Bet šiaip ar taip, pone klebone, nebūtume šįryt
ėjusios į bažnyčią. Žinot, mes ten nesilankome. – Taip maloniai
apibrėžiau savo poziciją, kad jį nuraminčiau. Bet jis atrodė išsigandęs, kone įžeistas.
– Suprantu.
Buvau pernelyg tiesmuka. Jis norėtų, kad mudu eitume vienas apie kitą ratais it kovai pasirengusios katės.
– Bet labai malonu, kad atėjote mūsų pasveikinti, – linksmai
kalbėjau. – Net galėtumėt mums padėti susirasti čionai kiek draugų.
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Pastebiu, kad jis šiek tiek panašus į katiną: šaltos šviesios
akys, niekada neišlaikančios įdėmaus žvilgsnio, nerimstantis
budrumas, nenuoširdus ir atsiribojęs.
– Padarysiu viską, ką galiu. – Dabar jis abejingas, nes žino,
jog nesame jo bandos narės. Tačiau sąžinė skatina pasiūlyti daugiau, nei jis norėtų. – Ar turite ką nors omeny?
– Na, būtų ne pro šalį turėti pagalbininką, – užsiminiau. –
Ne jus, žinoma, – paskubomis pastebėjau, jam išsižiojus atsakyti. – Bet gal žinote ką nors, kas galėtų padėti už atlyginimą?
Tinkuotoją, žmogų, kuris gali pagelbėti atlikti apdailą? – Tai
tikrai buvo saugi teritorija.
– Negaliu nieko prisiminti. – Jis atsargus, daugiau nei kas
kitas iš mano sutiktų. – Bet paklausinėsiu. – Gal ir taip. Jis žino
savo priedermę atvykėliams. Bet žinau, kad nieko nesuras. Ne
jo prigimčiai maloniai teikti paslaugas. Mestelėjo atsargų žvilgsnį į krūvelę – duoną ir druską – prie durų.
– Kad sektųsi. – Aš šypsojausi, bet jo veidas buvo akmeninis.
Apėjo aplink mažytį aukurą, tarsi šis jį būtų įžeidęs.
– Maman? – Duryse pasirodė Anukos galva, it idio
tiški
spygliai pasišiaušusiais plaukais. – Šlepetė nori žaisti lauke. Ar
galime?
Aš linktelėjau.
– Būkite darželyje. – Nubraukiau jai nuo tarpuakio purvą. –
Atrodai visai kaip bildukas. – Pamačiau, kaip ji pažiūrėjo į kunigą ir kaip tik laiku apibūdinau komišką jos išvaizdą. – Tai
ponas Reino, Anuka. Kodėl nesisveikini?
– Labas! – šūktelėjo Anuka pakeliui pro duris. – Ir sudie! –
Švystelėjo geltonas megztinis ir raudonas kombinezonas – ji
dingo vikriai slidinėdama purvinomis plytelėmis. Ne pirmą
kartą buvau beveik tikra, jog įkandin jos matau dingstančią Šlepetę – tamsesnę dėmę tamsios durų sąramos fone.
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– Jai tik šešeri, – pastebėjau paaiškindama.
Reino įtemptai šyptelėjo rūgščia šypsena, tarsi ši trumpa
pažintis su mano dukrele patvirtintų visus jo įtarimus mano
atžvilgiu.

