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1  s k y r i u s

O kikilis čiulba sode ant šakų

Ang li jo je – šiuo laiku!

Robertas Brauningas, „Mintys apie namus, iš svetur“, 1845

– Toliau!
Muitinės darbuotojas rankos mostu pakviečia prieš 

mane stovintį žmogų, o aš prieinu arčiau ir laukiu, už-
dėjusi ranką ant žvilgančio turėklo vamzdžio, nė nepastebiu 
užmynusi plačią raudoną liniją. Kilnojamų užtvarų juostų čia 
nematyti, Hitrou oro uoste turbūt visada nusidriekusios ilgos 
eilės, jei reikia štai tokio žymėjimo.

Suskamba mobilusis, kuriuo nejučia stuksenau sau per 
šlaunį. Žvilgteliu į ekraną. Nepažįstamas numeris.

– Klausau? – atsiliepiu.
– Čia Eleonora Daren?
– Taip?
– Skambina Geivinas Brukdeilas.
Pirmiausia man šmėsteli mintis, kad kas nors sugalvojo 

papokštauti. Geivinas Brukdeilas ką tik pasitraukė iš Baltųjų 
rūmų personalo vadovo pareigų. Šis žmogus vadovavo visoms 
svarbiausioms politinėms kampanijoms pastaruosius dvide-
šimt metų. Jis legenda. Jis – mano dievaitis. Ir skambina man?
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– Alio?..
– Atleiskit, aš… klausau, – užsikertu. – Aš tik…
– Ar girdėjote apie tokią Džanetą Vilks?
Ar girdėjau?.. Džaneta Vilks yra jaunesnioji senatorė iš Flo-

ridos, tyli, bet reali kandidatė į prezidentus. Jai keturiasdešimt 
penkeri, jos vyras prieš dvylika metų žuvo Afganistane, tad vie-
na užaugino tris vaikus iš mokytojos atlyginimo ir dar nežinia 
kaip pati sugebėjo baigti teisės studijas, o paskui subūrė liaudį ir 
surengė pačią įspūdingiausią Senato rinkimų kampaniją, kokią 
tik man gyvenime teko matyti. Ji taip pat turi pa trauk liausią 
vaikiną, žmogaus teisių gynėją, bet tai jau kita kalba. Ši moteris 
priklauso karo našlių organizacijai ir turi talentą įplieksti diskusi-
jas so cia li nių problemų klausimais. Tokios na cio na li nio lygmens 
žaidėjos tauta iki šiol dar nematė. Iki pirmųjų debatų, kurie vyks 
spalio 13-ąją, liko dar dvi savaitės, bet rinkėjai, regis, šią moterį 
myli: pagal apklausas ji užima trečiąją vietą iš dvylikos. Antrojo 
kandidato valandos jau suskaičiuotos; tai „pamestosios meilužės“ 
(ar meilužių?) atvejis. O štai pirmasis kandidatas yra ne kas ki-
tas, kaip dabartinis viceprezidentas Džordžas Hilersonas, kurio 
Geivinas Brukdeilas (jei tikėsime Vašingtono liežuvautojais) ne-
kenčia. Vis dėlto net ir ūmiu charakteriu pagarsėjęs Brukdeilas 
nepalaikytų tokios autsaiderės kaip Vilks vien tik tam, kad paer-
zintų galimą nugalėtoją. Ką jau ką, o laimėti Brukdeilas mėgsta.

– Žinoma, kad girdėjau.
– Ji perskaitė jūsų straipsnį žurnale The Atlantic. Abu jį 

perskaitėme. „Švietimo menas ir mąstančio Amerikos elekto-
rato mirtis“. Paliko mums įspūdį.

– Ačiū,  – karštai padėkoju.  – Kaip tik to, man regis, ir 
trūko diskusijose apie…

– Tai, ką jūs parašėte, buvo filosofavimas. Ne politika.
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Kaipmat pritrūkstu žodžių.
– Suprantu, kodėl jums galėjo taip pasirodyti, bet aš…
– Nesijaudinkite, žinau, kad turite gyslelę politikai. Lai-

mėjote Džeinės Benet premiją Ohajuje. Taip pat Karlo Moslio. 
Jūs talentinga panelė, Eleonora.

– Pone Brukdeilai…
– Vadinkite mane Geivinu.
– Tuomet jūs kreipkitės į mane Ela. Niekas manęs nevadi-

na Eleonora.
– Puiku, Ela, ar norėtum būti Vilks rinkimų kampanijos 

švietimo reikalų konsultante?
Tyliu.
– Alio?
– Taip! – išlemenu. – Taip, žinoma! Ji nepaprastai…
– Puiku. Užsuk šiandien į mano biurą ir viską sutarsime.
Netenku amo. Niekaip negaliu jo atgauti.
– Matote… toks dalykas. Aš… aš esu Ang li jo je.
– Gerai, kai tik grįši.
– …grįšiu birželį.
Tyla.
– Ar ten ką nors konsultuoji?
– Ne, aš gavau… Man skyrė Rodso stipendiją ir dabar aš…
Geivinas prunkšteli.
– Aš buvau rodsietis.
– Žinau, pone.
– Geivinas.
– Geivinai.
– Ką studijuoji?
– Ang lų kalbą ir literatūrą nuo tūkstantis aštuoni šimtai 

trisdešimtųjų iki tūkstantis devyni šimtai keturioliktųjų.
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Barkšt, barkšt.
– Kodėl?
– Nes man įdomu? – kodėl tai nuskamba lyg klausimas?
– Tau to nereikia. Svarbu yra gauti Rodso stipendiją. Studi-

juoti nėra prasmės, ypač literatūrą nuo tūkstantis aštuoni šim-
tai trisdešimtųjų iki tūkstantis devyni šimtai… kažkelintųjų. 
Vienintelė priežastis, kodėl norėjai stipendijos, tai kad būtų 
leng viau gauti darbą, kuris tau pramuštų kelius į politiką, taip? 
Tai štai, aš jį tau ir siūlau. Tad grįžk namo ir imamės darbo.

– Toliau!
Muitinės darbuotojas  – akmeninio veido, su turbanu ir 

įspūdinga barzda – pamoja man, kad prieičiau. Dedu žingsnį 
už linijos ir stabteliu, laikydama iškėlusi pirštą. Jis į mane nė 
nežiūri.

– Geivinai, ar galiu tau pa skam bint…
– Ji taps kandidate į prezidentus, Ela. Laukia didžiausia 

mano gyvenimo kova, todėl reikia sutelkti visas pajėgas  – 
įskaitant tave, – bet mes pasieksime savo.

Jis kliedi. Bet, dievulėliau, o jeigu jo tiesa? Kūnu perbėga 
šiurpuliukai.

– Geivinai…
– Klausyk, aš visada palaikiau kandidatus, kurie laimi, bet 

dar niekad nebuvo, kad pats asmeniškai taip norėčiau jos per-
galės.

– Panele? – dabar muitinės darbuotojas jau atkreipė į mane 
dėmesį.

Aš tyliu, o Geivinas sukrizena.
– Nenoriu per jėgą įtikinėti, jei tau ne…
– Galiu dirbti iš čia. – Prieš jam užginčijant, priduriu: – Bū-

siu pasiekiama bet kurią valandą. Vilks bus mano prio ri te tas.
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Man už nugaros stovintis išpampęs įraudusio veido ver-
teiva, nuo kurio trenkia džinu, bando pro mane prasisprausti. 
Įsitveriu į turėklą, užkirsdama jam kelią, ir sakau į ragelį:

– Dirbau dviejuose darbuose koledže, buvau raštinės sava-
norė ir koordinatorė keliose miesto savivaldybės tarybos ka-
dencijose. Pernai dirbau su dviem kongreso kampanijomis ir 
prisidėjau formuojant Ohajo švietimo biudžetą. Tik rai galiu 
dirbti pas jus konsultante ir tuo pat metu skaityti knygas bei 
retkarčiais apie jas rašyti.

– Panele! – šūkteli muitinės darbuotojas. – Padėkite ragelį 
arba pasitraukite į šalį. – Iškeliu pirštą dar aukščiau (lyg visa 
bėda būtų ta, kad jo niekas nepastebėjo) ir dar plačiau atsisto-
ju už linijos.

– Kada tiksliai planuoji grįžti namo? – klausia Geivinas.
– Birželio vienuoliktą. Jau turiu bilietą. Vietos numeris 

32A.
– Panele! – ir muitinės darbuotojas, ir vyriškis užrinka vie-

nu metu.
Žvilgteliu žemyn į raudonąją liniją tarp išskėstų savo pėdų.
– Geivinai, aš dabar apžergusi Šiaurės Atlantą. Tiesiogine 

to žodžio pras me viena koja esu Ang li jo je, viena Amerikoje, ir, 
jei nepadėsiu ragelio, tai mane…

– Pa skam binsiu tau vėliau.
Jis baigia pokalbį.
Ką tai reiškia? Ką man daryti? Suglumusi nuskubu prie 

imigracijos langelio ir stoju akistaton su rūsčiuoju darbuotoju. 
Nutaisau kuo maloniausią gražuolių konkurso šypseną ir nuo-
širdžiai susikrimtusį toną, kokio, manau, jis ir tikisi.

– Atleiskite, pone, nuoširdžiausiai jūsų atsiprašau. Mano 
mama…
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– Pasą. – Muitinės darbuotojas ir vėl į mane nebežiūri. Da-
bar jaučiu nukreiptą pasyvią agresiją. Ištiesiu savo naujutėlaitį 
pasą su šiugždančiais dar ne ant spau duo tais puslapiais.

– Apsilankymo tikslas?
– Studijos.
– Kiek laiko būsite šalyje?
Tyliu. Nudelbiu žvilgsnį į tamsų, niekuo man padėti nega-

lintį telefono ekraną.
– Aš… aš nežinau.
Jis kaipmat pakelia akis į mane.
– Metus, – sakau jam.
Velniai nematė.
– Vienus mokslo metus.
– Kur?
– Oksforde.  – Balsu ištartas šis žodis nustelbia visa kita. 

Mano šypsena jau nuoširdi. Darbuotojas to liau uždavinėja 
klausimus, o aš, regis, atsakinėju, bet galvoje sukasi tik viena: 
Aš čia. Tai ne sap nas. Viskas susiklostė pagal planą.

Jis uždeda pase antspaudą, grąžina jį man, pamoja ranka 
kitiems, stovintiems už linijos.

– Toliau!

Būdama trylikos, žurnale Seventeen perskaičiau straipsnį „Pa-
tirtis, pasitaikanti tik kartą gyvenime“, kuriame viena ame-
rikietė dalijosi prisiminimais apie Oksforde praleistus metus. 
Paskaitos, studentai, parkai, aludės, netgi žuvies su bulvių laz-
delėmis kioskelis („nuotrauka apačioje iš kairės“) man atrodė 
lyg iš kito pa sau lio. Lyg pro kirmgraužą patektumei į visatą, 
kur viešpatauja tvarka, žmonės orūs, o pa sta tai senesni nei visa 
mano šalis. Trylika metų tik riau siai svarbus tarpsnis kiek vie-
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nos mergaitės gyvenime, ką ir kalbėti apie mane, gimusią ny-
kiame užkampyje ir augusią yrančioje šeimoje. Man reikėjo 
ko nors įsitverti. Reikėjo įkvėpimo. Vilties. Mergaitė, kuri 
parašė tą straipsnį, tapo kitu žmogumi. Oksfordas jai atvėrė 
gyvenimą, ir aš tvirtai įtikėjau, kad tai taps raktu ir į manąjį.

Taigi, užsibrėžiau planą: patekti į Oksfordą. Praėjusi dar 
kelis muitinės patikros punktus, seku ženklus, vedančius 
link centrinės autobusų stoties, ir susirandu bilietų termina-
lą. Prieš sumą rašomas ženklas „£“ atrodo kur kas gražiau, 
civilizuočiau, istoriškiau nei JAV dolerių ženklas, man visad 
buvęs pernelyg dviprasmiškas. Tarsi sukurtas blyksėti neo ni-
nė mis lemputėmis virš striptizo klubo. „$-$-$“. MERGINOS! 
MERGINOS! MERGINOS!

Terminalo ekranas paklausia, ar noriu grįžtamojo bilieto 
su nuolaida (tik riau siai omenyje turi bilietą pirmyn ir atgal), 
ir aš susimąstau. Atgal į Vašingtoną išskrendu birželio 11-ąją, 
vos po šešiolikos valandų, kai ofi cia liai baigsis vasaros semes-
tras. Iki tol grįžti į Valstijas neplanuoju, tas dvejas ilgas atos-
togas (gruodį bei kovą) leisiu čia ir keliausiu. Tiesą sakant, 
gruodžio maršrutą jau esu suplanavusi. Nusiperku grįžtamąjį 
bilietą ir einu prie suolelio laukti reikiamo autobuso.

Skimbteli mano telefonas, dirsteliu žemyn. Elektroninis laiš-
kas nuo Rodso fondo, primenantis apie įvadinę pa skai tą ryt ryte.

Pasaulyje esama įvairiausių mokslo stipendijų, bet dauguma 
kažkodėl žino būtent Rodsą. Tai ne vienintelė prestižinė stipen-
dija, kurią gali gauti, bet aš norėjau būtent šitos. Amerika kas-
met siunčia į Oksfordą trisdešimt du savo moksliukus – labiau-
siai pasižymėjusius, besiveržiančius konkuruoti, siekti karjeros 
ir keisti pa sau lį. Daug kas mano, kad tai genialios asmenybės, 
per kitų galvas lipantys žmonės, būsimi pa sau lio lyderiai. Jums 
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leidus aš išsklaidysiu šį mitą: kad gautum Rodso stipendiją, turi 
būti šiek tiek pakvaišęs. Privalai turėti nepriekaištingą vidurkį, 
pasižymėti keliuose studijų dalykuose, būti visuomeniškas ir 
verslus, nespjauti į labdaringą veiklą ir neapleisti sporto (nors 
paskutinė mano bent kiek sportinė veikla baigėsi tuo, kad ne 
ten paleidusi kamuolį išmušiau Džimiui Braitonui priekinį 
dantį, tad šio kriterijaus nepriimkite už gryną pinigą). Žinoma, 
galėjau pretenduoti ir į kitas stipendijas – juk yra Maršalo, Ful-
braito, Vatsono fondai, bet Rodso stipendininkai man arčiau-
siai širdies. Tai žmonės, kurie viską planuoja.

Vienas iš mūsų apygardos atrinktųjų finalininkų (kuris 
turi trigubą matematikos, ekonomikos ir klasikinės litera-
tūros specializaciją, yra olimpinis lankininkas ir atrado, kad 
taikant žaidimų teo ri ją derybose su garsiais teroristais gauna-
ma žvalgybinė informacija būna 147 procentais patikimesnė) 
man pareiškė: „Dirbau nuo pat pirmojo kurso, kad gaučiau 
Rodso stipendiją.“ Atsakiau jam: „Aš irgi.“ Jis patikslino: 
„Gimnazijos pirmojo kurso.“ Atšoviau: „Aš irgi.“

Nors Rodsas, be abejo, yra tas auksinis bilietas į Oksfordą, 
bet sykiu tai ir tam tik ra struktūra bei kelias į mano politinę 
ateitį. Jis užtik rina, kad žmonės, kurie šiaip nė nedirsteltų į 
mane – naudingų ryšių neturinčią merginą iš Ohajo sojų lau-
kų, – dabar jau žiūrės įdėmiau ir rimčiau. Pavyzdžiui, Geivi-
nas Brukdeilas.

Dėl to, kad siekiu savo tikslo ir kad esu, kokia esu, mano 
gimtasis miestas ir beveik visi giminės tapo man svetimi. 
Mano mama koledže nesimokė, tėtis metė studijas po poros 
metų, nes jam atrodė svarbiau keisti pa sau lį, nei mokytis apie 
jį, o štai, matote, aš, tikslų siekianti robotė, verčiu aplinkinius 
jaustis nejaukiai. Ji mano esanti už visus geresnė.
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Nuoširdžiai sakant, taip nemanau. Bet tik rai žinau esanti 
geresnė, nei man kalė į galvą visi, išskyrus tėtį.

Pabundu apimta panikos, kai autobusas, į kurį įlipau Hitrou 
oro uoste, staigiai sustoja, ir ant kelių gulėjusi knyga nučiuo-
žia žemyn. Greit ją pakeliu ir mieguistomis akimis bandau 
grožėtis už milžiniško lango tiesiai prieš nosį atsiveriančiu 
vaizdu. Pasirinkau vietą antrame aukšte, pačiame priekyje, 
kad pakeliui į Oksfordą nepražiopsočiau nė menkiausios an-
gliško kraštovaizdžio detalės. Ir štai, visą jį pramiegojau.

Spoksau laukan, galvoje lyg koks rūkas. Aptriušusi auto-
buso stotelė, už jos – niekuo neypatinga mobiliųjų telefonų 
krautuvė. Dairausi gat vės ženklų, kurie pasufleruotų, kur 
esame. Informaciniame pakete, kurį gavau koledže, buvo nu-
rodyta išlipti Kvinso skersgatvio stotelėje Didžiojoje gat vėje. 
Negali būti, kad čia. Dirsteliu per petį – niekas iš autobuso 
keleivių nesiruošia lipti, tad ir aš vėl įsitaisau.

Autobusas pajuda, o aš giliai įkvepiu, kad išsibudinčiau. 
Įgrūdu knygą į kuprinę. Norėjau pabaigti skaityti prieš pir-
mąją rytojaus pa skai tą, bet negaliu susikaupti. Iš jaudulio lėk-
tuve negalėjau nei valgyti, nei užmigti. Tuščias skrandis ir be-
miegė naktis daro savo. Laiko skirtumas daro savo. Pastarųjų 
dvylikos metų pastangos dėl šios akimirkos daro savo.

Striukės kišenėje suvibruoja telefonas. Išsitraukusi matau 
ekrane jau pažįstamą numerį. Giliai įkvepiu ir nieko nelau-
kusi išberiu:

– Geivinai, klausyk, aš pagalvojau  – padarykime bando-
mąjį laikotarpį, tarkime, vieno mėnesio, ir, jei matysi, kad 
man būtinai reikia…

– Nebūtina.
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Man gniaužia gerk lę.
– Prašau tik duoti man trisdešimt dienų įrodyti, kad…
– Viskas gerai. Jau sutariau. Tik nepamiršk prio ri te tų.
Pro galvoje tvyrantį rūką skverbiasi euforija. Ranka neju-

čia pergalingai susigniaužia į kumštį, išsišiepiu iki ausų.
– Jokiu būdu, – sakau pro fe sio na lės balsu. – Labai ačiū už 

suteiktą galimybę. Tau neteks manimi nusivilti.
– Žinau. Todėl tave ir pasamdžiau. Kokie tavo įkainiai? 

Iškart informuoju, kad pinigų nėra.
Pinigų niekad nėra. Vis vien pasakau jam savo įkainius 

ir sutariame sumą, kurios man pakaks. Rodso fondas mokės 
man už mokslą, nuomą ir dar skirs nedidelę stipendiją gyveni-
mo išlaidoms. Išsyk nutariu, kad tai, ką uždirbsiu iš Geivino, 
dėsiu tiesiai į kelionių biudžetą.

– Gerai, eik, – sako jis, – linksminkis. Juk nusipelnei. Už-
suk į tokią aludę miesto centre. The Turf. Pamatysi, kur vienas 
iš tavo kolegų Rodso stipendininkų – toks jaunuolis Viljamas 
Džefersonas Klintonas – neįtraukė į plaučius*.

– Cha, supratau. Būtinai.
– Tik turėk su savimi telefoną. Jis nuo šiol bus tavo kūno 

dalis, ne koks aksesuaras. Gerai?
Linkteliu, nors jis manęs ir nemato.
– Gerai. Sutarta.
Sulig šiais mano žodžiais autobusas pasisuka, ir štai jis:
Oksfordas.
Už praš mat naus tilto siauras dviejų juostų kelias virsta ju-

dria pagrindine gat ve, iš abiejų pusių supama pa sta tų, archi-

 * Turimas omenyje JAV prezidento Bilo Klintono plačiai nuskambėjęs pasaky-
mas, kad jaunystėje studijuodamas Oksforde jis bandė marihuanos, bet neį-
traukė į plaučius (čia ir to liau – vert. past.).
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tektūrinių stilių kratinio, suglaustų be menkiausio tarpelio. 
Tarsi prie maratono finišo linijos susirinkusi minia, palaikanti 
pritarimo šūksniais, šie pa sta tai mane sveikina atvykus į mies-
tą. Vienų stogai nuožulnūs, dengti šiferiu, kitų – dantyti. Kai 
kurie didesni pa sta tai su milžiniškais mediniais vartais atrodo 
lyg vientisi išdrožti dirbiniai, amžina medžio ir akmens sam-
plaika, nuo kurios gniaužia kvapą. Galbūt už šių durų ir bus 
kurie nors iš tų trisdešimt aštuonių Oksfordo koledžų? Visa 
tai, ką regėjau vaizduotėje, šitiek metų svajodama, neprilygsta 
tikrovei.

Žvilgteliu aukštyn į dangų. Išsibarsčiusios horizonte ma-
tyti kitų senovinių pa sta tų viršūnės, akmeninės smailės styro 
miesto pakraščiuose lyg švyturiai.

– Svajojančių viršūnių miestas, – sumurmu sau panosėje.
– Tik rai taip, – man į ausį atsiliepia Geivinas. Visai pamir-

šau, kad nepadėjau ragelio.
Būtent taip dar vadinamas Oksfordas. Šis vardas išties pel-

nytas. Tai reiškia, kad Oksfordas buvo ne tik mano, ne tik tos 
merginos iš Seventeen, bet ir dar kieno nors kito svajonė.


