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Šeštas skyrius

– Skaja?
Krūptelėjusi atsisėdu. Per kraštus tykšteli šaltas vanduo. 

Vonia… Aš guliu vonioje. Prieš akimirką garavęs vanduo 
dabar vėsus, jo paviršiuje nusidriekusi riebalų plėvelė. Atro-
do, tik prieš akimirką stovėjau prie virtuvės durų, klausyda-
masi to siaubingo pokalbio. Prieš akimirką… prieš penkio-
lika metų.

Begalę kartų apie tai mąsčiau. Mama sielvartavo. Ji tuos 
žodžius ištarė nesąmoningai. O gal tyčia, impulso pagauta, 
bet taip jautėsi tik tą vienintelę akimirką, sustingdžiusią kan-
čią ir skausmą lyg musę gintaro gabale. Ji nežinojo, kad nu-
girdau pokalbį, todėl nė nenutuokė, kaip sužeidė mane savo 
žodžiais, kaip giliai jie įsirėžė mano širdyje. Tamsiausiomis 
valandomis – o kartais ir šviesiomis – imdavau galvoti, kad 
reikėtų grįžti namo. Svajojau apie normalų gyvenimą, kuria-
me galėčiau juoktis, ašaroti, ginčytis ir apsikabinti su kitais 
šeimos nariais. Bet kiek vie nąsyk grįždavau prie tos pačios iš-
vados: mamai be manęs geriau. Jai nereikia žmogaus, kuris 
sugrąžintų blogus prisiminimus. Negana to, ji turi Bilą, kur 
kas brandesnę asmenybę, nei aš kada nors būsiu. Taip pat ji 
bendrauja su draugėmis, yra įsitraukusi į labdaringą bažny-
čios ir moterų draugijos veiklą. Mama niekada manęs nepa-
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sigedo, neužsiminė apie tai, kad lauktų sugrįžtant. Tad nuta-
riau, jog ji mano, kad man geriau būtų laikytis atokiau.

Ir štai aš čia, sugrįžusi jau bemaž valandą. Šiek tiek guo-
džia mintis, kad veikiausiai abi buvome teisios.

– Taip, mama! – garsiai šūkteliu, kad ji išgirstų pro užda-
rytas duris.  – Turbūt būsiu užsnūdusi. Kirtus laiko juostas, 
visiškai išsiderino biologinis laik ro dis, – pasijuntu siaubingai, 
pagalvojusi, kad mama užklibikščiavo laiptais manęs ieškoti. 
O juk aš turėčiau jai padėti.

– Vakarienė paruošta, – sako ji.
– Puiku. Nusileisiu po minutėlės.
Išmetu iš galvos blogas mintis. Svarbiausia yra tai, kad 

parkritusi mama mane pasikvietė. Tai  – teigiamas pokytis. 
Įsikibsiu į šį faktą ir juo remsiuosi. Šias Kalėdas pirmąsyk po 
to, kai išvykau, vėl švęsime kaip šeima: mama, Bilas, brolio 
žmona Fijona, trejetas jųdviejų vaikų ir aš. Išsiruošusi ilgon 
kelionėn iš Jungtinių Valstijų į Eilin Šilį, išdrįsau pasvajoti 
net apie tai, kad, jei vėl visi susibursime, gal užgims ir vienas 
kitas naujas, šviesus prisiminimas. Veikiausiai kuoktelėjau, 
bet esu pasiryžusi pamėginti.

Išlipu iš vonios, nu si šluos tau, apsivelku švarius drabužius. Iš-
ėjusi į koridorių, mamos neberandu. Girdžiu lėtai laiptais dunk-
sinčius žingsnius. Lazdelė, koja, lazdelė, koja. Mama pargriuvo 
prieš bemaž tris savaites. Spėju, kad ji nusprendė nesikraustyti 
žemyn, kur būtų galėjusi miegoti ant sofos, nors aš kaip tik taip 
būčiau pasielgusi. Bilas rašė, jog ja rūpinasi slaugė iš vietinės 
klinikos, geriausia draugė Lorna, būrelis bendraminčių iš baž-
nyčios ir moterų draugijos narės. Ar mama priima jų pagalbą? 
Leidžia ruošti jai arbatą, atnešti pa dėk lą, suplauti indus?

Įsispiriu į minkštas šlepetes ir nutapnoju žemyn. Stabteliu 
tik prie virtuvės durų – ten pat, kur stovėjau prieš daugybę 
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metų. Sukaupiu drąsą: man pavyks. Noriu čia būti – praėjus 
tiek daug metų, vėl pasijusti namie. Noriu iš naujo pažinti 
mamą ir nesijausti prašalaite. Labiau už viską trokštu, kad 
mūsų santykiai imtų klostytis normaliai.

Kad ir ką tai reikštų.
Įžengusi į virtuvę, pamatau, kad mama jau padengusi stalą. 

Mėlynuose ir baltuose keraminiuose induose garuoja maistas.
– Gardžiai kvepia,  – šypsausi stebėdama, kaip skausmin-

gai ji vėl sėdasi ant kėdės.
– Visada mėgai šį troškinį, – sako mama.
Miela tai girdėti. Mama pasistengė – įvertinus jos būklę, 

galima teigti, kad ji ne juokais pasistengė – pagamino mano 
mėgstamiausią patiekalą. Gal derėtų liautis visur įžvelgti ne-
samas pras mes? Tegul sau tūpčioja apie mane lyg apie vieš-
nią, jei tik šito nori. Prie troškinio patiekta ropių ir bulvių 
piurė, pridėta pastarnokų. Paskutinį kartą pastarnoką valgiau 
dar būdama čia: kažin, ar Jungtinėse Valstijose tokia daržovė 
ap skri tai auginama. O gal ten ji vadinama kokiu nors kitu 
vardu, kaip, pavyzdžiui, agurotis – cukinija, o baklažanas – 
kiaušiniu*. Pasakoju apie tai mamai, stengdamasi palaikyti 
pokalbį. Tik rai nesitikiu jos sudominti tarptautine šak ninių 
daržovių terminologija.

– Tavo tėtis mėgo pastarnokus, – atsako mama. Pokalbis 
baigtas.

Kol dedamės maistą, ji tyli. Aš sudirgusi, įsitempusi, 
pliauškiu apie nieką. Kokie dabar orai? Ar vis dar įmano-
ma takeliu nusileisti į pakrantę? Ak, beje, Baironas pakvietė 
mane groti šventėje (nervingai sukikenu). Kurgi ne.

 * Ang lų kalba pažodinė žodžio „baklažanas“ reikšmė yra „augalinis kiauši-
nis“. Šis pavadinimas kilo nuo XVIII a. Europoje augintos balkšvų bak-
lažanų, primenančių vištos kiaušinius, rūšies.
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Mama atsakinėja kantriai, monotoniškai. Vos man nuti-
lus, stoja sunki, šleikšti tyla. Trokštu išsklaidyti įtampą, bet 
neleng va tai padaryti, stengiantis vengti visų su anais laikais 
susijusių temų, neminėti penkiolika metų trukusios trem-
ties… dievaži, nežinau, apie ką kalbėti. Gal ir mama taip 
jaučiasi? Jei šie spėjimai pasitvirtins, viešėsiu čia labai ilgai… 
arba kaip tik labai trumpai.

Mama pagyvėja, tik pra šne kusi apie vasarnamius ir netru-
kus atvyksiantį Bilą. Papasakoja apie darbus, atnaujinant se-
nus ūkio trobesius. „Ark li dėse“ – arčiausiai didžiojo namo sto-
vinčiame vasarnamyje – gali apsigyventi aštuonetas žmonių, 
o mažesniajame – „Dangaus paukštyje“ – paruoštos keturios 
miegamosios vietos, jei priskaičiuotume ir sofą-lovą – šešios.

– Ką žinai apie dabar ten apsistojusį vyruką? – klausiu, ti-
kėdamasi, kad ji įsišnekės. – Kiek laiko jis ketina užsibūti?

– Praleis čia visas šventes, – atsako mama. – Regis, išgy-
veno bjaurias skyrybas. Šiuo metų laiku labai sunku ištverti 
tokius dalykus.

– Nė ne abe jo ju.
– Būna pats sau vienas, – mama suraukia kaktą. – Atvažia-

vęs nė nepanoro užeiti puodelio arbatos.
– Įtartinas tipas.
Ji patraukia pečiais.
– Kažin. Kelissyk mačiau jį pakrantėje, vaikštinėjantį su 

šunimi. Spėju, kad šis vyras tiesiog… sielvartauja, – mamos 
akys apsiblausia. – Visi tai išgyvena savaip, savo laiku.

– Tik riau siai taip, – kambaryje, regis, ir vėl įsitaiso dram-
blys*. Staigiai metuosi prie kitos saugios temos. – Ar Bilas su 
šeima, hm… įsikurs viršuje?

 * Dramblys kambaryje (angl. elephant in the room) – angliška metafora, ilius-
truojanti problemą, apie kurią niekas nenori kalbėti. 



LAUREN WESTWOOD50

– Oi, ne. Neužtektų vietos, – mama į mano lėkštę sudeda 
daržovių likučius. Vogčiomis susiraukiu. Išliko malonūs pri-
siminimai apie pastarnokus, bet realiame gyvenime jie ne-
skanūs. – Bilo šeima apsistos „Ark li dėse“. Ten kur kas patogiau.

Jei turėčiau aštuonių asmenų šeimą, tada ir aš galėčiau ap-
sigyventi „Ark li dėse“. Knieti paklausti, ar negalėčiau nakvoti 
senajame Bilo kambaryje, tačiau suprantu, kad geriau apie 
tai neužsiminti. Dar turėsime marias laiko pasikalbėti apie 
nemalonius dalykus, jei jie kada nors išnirs į paviršių. Nūnai 
tik noriu išgyventi šią vakarienę.

Mama atitraukia kėdę. Bala nematė tų pastarnokų. Neiš
tversiu matydama, kaip ji pati valys ir plaus tas lėkštes. Fronto 
linijos nubrėžtos, bet aš jas peržengsiu. Mama mėgina stotis, 
tačiau aš užbėgu jai už akių.

– Leisk man, – kone atimu iš jos lėkštę ir skubriai nunešu 
prie plautuvės.

Mama atsidūsta.
– Nekvailiok, vėliau pati susitvarkysiu.
Plyksteli džiugios pergalės žybsnis: mama vėl klesteli ant 

kėdės.
– Pudingo neturiu, – praneša. – Nevalgau daug saldumy-

nų. Gal tiks sausainiai? Imbierinius kepiau pati.
Kodėl ji anksčiau to nesakė?
– Puiku, mama, – atsiliepiu. – Tavo imbieriniai sausainiai – 

patys skaniausi.
– Taip… kiek pamenu, Džinė taip manė. Visad buvau įsi-

tikinusi, kad tau labiau patinka sviestiniai.
Sesers vardas – lyg priešo stovyklon paleista sig na linė ra-

keta. Tai išmuša mane iš vėžių. Ar mama priekaištauja už tai, 
kad labiau mėgau pirktinius nei jos keptus sausainius? Ar tai – 
dar viena dingstis laikyti mane prastesne dukterimi už Džinę?
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– Man patinka abiejų rūšių sausainiai, – atsakau. Pripilu 
virdulį vandens ir įjungiu. Atsuku čiaupą, švirkšteliu į plau-
tuvę ploviklio ir imuosi indų. – Aš taip pat nebevalgau daug 
saldėsių, – skubriai žvilgteliu į mamą per petį.

Ji žiūri į mane raukydamasi.
– Taip,  – sako,  – tu išties labai liesa. Tik riau siai dėl to 

glamūrinio gyvenimo būdo ar kaip jūs jį vadinate.
Nežinau, ką atsakyti. Paimu nešvarų peilį ir smarkiau, nei 

derėtų, imu gramdyti prie troškintuvo prikepusius juodus 
likučius. Turiu liautis visur įžvelgusi priekabes. Mama vei-
kiausiai irgi stengiasi, suka galvą, ką pasakyti, kaip kalbėti su 
manimi, praėjus šitiek metų. Svarsto, kaip prabilti apie visą 
šūsnį nutylėtų bėdų, didėjančią sulig kiek vie na tuščių plepalų 
minute, tįstančią aukštyn lyg vešlios piktžolės.

– Išties, gyvenu labai aktyvų gyvenimą, – tariu. – Dažnai 
valgau išsinešti skirtą maistą.

Virdulys išsijungia. Nusišluostau rankas ir įpilu vandens į 
arbatinuką. Kaip gera ruošti arbatą, plauti indus, dirbti nau-
dingus darbus. Daryti bet ką, kad tik įrodyčiau, jog turiu tei-
sę būti šiuose namuose.

– Bet, dievaži, kol esu čia, norėčiau šiek tiek sulėtinti tem-
pą. Taip pat truputį padėti tau,  – įkvepiu. Regis, atėjo toji 
lemtinga akimirka: turiu tai padaryti dabar arba niekada. – 
Noriu pasakyti… hm… ar tavo koja pagis? Ar tau skauda?

– Viskas gerai, – mama tyliai cakteli liežuviu. – Įskilo kau-
las, be to, pasitempiau keletą raiščių. Tavo broliui nevertėjo 
sukelti tokio triukšmo.

Paklausk jos… – galvoje suklykia balsas. Kodėl ji ten ėjo? 
Ką veikė? Kodėl kabarojosi ant tų pavojingų uolų Šilio kyšu-
lyje šalia švyturio? Ten, kur žuvo mano sesuo. Privalau tai iš-
siaiškinti, bet, tiesą sakant, bijau. Kas būtų nutikę, jei mama?.. 


