
– Aš čia tam, kad viskà prisiminčiau –  
kuo buvau ir kuo niekada nebebûsiu.

ANNE GRIFFIN (Anė Grifin) – airių rašytoja, gyvenanti 
Dubline. Jos apsakymai buvo įvertinti Johno McGaherno 
literatūros premija, o pirmasis romanas „Kai viskas pasa-
kyta“ iškart tapo bestseleriu Airijoje. Jis jau išverstas į de-
vynias kalbas ir jo populiarumas tik didėja. 

Tikriausiai dėl pasakotojo, kuriam neįmanoma atsispir-
ti, – Moriso Henigeno, išdidaus 84 metų airio. Tai ne pa-
sigailėtinas senukas, o žmogus, nugyvenęs ilgą ir garbingą 
gyvenimą. Gyvenimą, vertą istorijos. 

Jis sėdi prie baro viešbutyje, vienas kaip visuomet. Šis 
vakaras ypatingas. Šiandien Morisas turi tikslą ir planą. 
Bet pirmiausia mes turime išgirsti jo istoriją.

Prisėskite šalia. 
Šį vakarą Morisas penkis kartus pakels savąjį stiklą už 

žmones, kurie jo gyvenime buvo svarbiausi. Penki tostai –  
penkios istorijos apie laimę, kuri taip ir liko neišsakyta, 
apie netektis, apie kerštą ir neapykantą, visą gyvenimą ru-
senusią po pelenais, apie meilę, apie ištikimybę. Apie go-
dumą, turtą ir atleidimą.

Moriso Henigeno gyvenimas buvo ilgas ir turiningas. 
Tai gyvenimas stipraus vyro, mokėjusio mylėti ir neapkęs-
ti, gailėtis ir valdyti, iškęsti vargą ir nepriteklius. Nemokė-
jo jis tik vieno – kalbėti apie tai, ką jaučia, bet šiandien jo 
žodžiai liete liejasi.

„Kai viskas pasakyta“ – nepaprastai stiprus pasakojimas 
apie vieno žmogaus gyvenimą. Tai ir meilės, ir neapykan-
tos, ir išdavystės, ir atleidimo istorija, kurią skaitydami 
girdime airišką akcentą. Morisas Henigenas – melancho-
liškas ir šelmiškas, kaip visi airiai, jis sugriebia jūsų šir-
dį pačiais pirmais žodžiais ir nepaleidžia iki pat pabaigos.  
Sukrečiančios pabaigos.

Knyga, skirta mėgautis ir dalintis su kitais. Absoliutus malonumas. - - - Sunday Mirror

Penki tostai.
Penki žmonës.

Visas gyvenimas.

A N N E  G R I F F I N

A
N

N
E

 
G

R
IF

F
IN







Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, taip pat padaryti 
viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar 
kopijas: parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn.

Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose arba archyvuose, 
mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti visiems 
prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Copyright © Anne Griffin, 2019
© Viktorija Uzėlaitė, vertimas į lietuvių kalbą, 2019
© „Tyto alba“, 2019

ISBN 978-609-466-397-0 

Anne GRIFFIN
WHEN ALL IS SAID
St. Martin’s Press
New York, 2019



I E Š K A U

1936 m. auksinio sovereno su Eduardo VIII atvaizdu.
Esu pasiryžęs sumokėti didžiausią kainą.  

Apsvarstysiu bet kurias sąlygas.  
Siūlymus rašykite Tomui Dalardui,  

Pankolių gatvė 3, Londonas.

Iš tarptautinio žurnalo „Monetų kolekcininkas“  
(1977 m. gegužė–birželis, Nr. 51)  

klasifikuotų skelbimų skyrelio
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Pirmas skyrius

 
2014 m. birželio 7 d., šeštadienis,

18.25 val .
Reinsfordo viešbutis, Reinsfordas,  

Mido grafystė, Airija

Ar man vaidenasi, ar šios baro kėdės tikrai pažemėjo? Turbūt 
susitraukiau. Taip jau nutinka, kai tau aštuoniasdešimt ket-
veri. Na, dar ir plaukų ausyse priauga.

Sūneli, kelinta ten pas jus, Valstijose, valanda? Pirma, 
antra? Turbūt sėdi vėsinamame biure prilipęs prie savo ne-
šiojamojo kompiuterio ir barškini. Žinoma, gali būti, kad esi 
namie, verandoje, tįsai šezlonge lenktu ranktūriu ir skaitai 
naujausią laikraščio, kuriame dirbi, straipsnį. Kaip jis vadi-
nasi?.. Jėzau, greitosiomis neprisiminsiu. Matau tave susikau-
pusį, su rūpesčio raukšlėmis; aplink siautėja ir dėmesio prašo 
Adamas su Katryna.

Čia tylu. Nė vieno nusidėjėlio. Tik aš ir mano vienatvė; 
šnekučiuojuosi su savimi ir, laukdamas pirmo gurkšnio, bils-
noju į barą taip, kad numirėliai prisikeltų. O, kad greičiau 
atneštų stiklą. Kevinai, ar kada nors minėjau, kad mano tė-
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vas labai gerai mokėjo barbenti pirštais? Barbendavo į stalą, 
man į petį – visur, kur tik galėdavo pridėti smilių. Taip jis pa-
brėždavo savo mintį ir sulaukdavo dėmesio, kurio nusipelnė. 
Mano gumbuoti pirštai, ko gero, nėra tokie talentingi. Niekas 
nekreipia į mane dėmesio. Tiesa, ir nėra kam kreipti, išskyrus 
vieną tokią registratūroje. Ji tikrai žino, kad aš čia, bet labai 
stengiasi manęs nematyti. Kam gi rūpi iš troškulio mirštantis 
žmogus?

Žinoma, jie čia nusiplūkę, ruošiasi grafystės sporto apdo-
vanojimams. Reinsfordui pavyko išplėšti šią garbę iš Danka-
šelio su dviem jo viešbutukais. Daugiausia prie to prisidėjo 
Emilė, vadybininkė, tiksliau, savininkė. Savo saldžiu liežuvė-
liu ji kiekvieną įtikintų, kokia pasakiška ši vieta, nors man ji 
tokia visiškai neatrodo.

Vis dėlto sėdžiu čia. Turiu tam priežasčių, sūnau, turiu 
tam priežasčių.

Gaila, nematai, koks didžiulis veidrodis kabo prieš mane. 
Storiausi rėmai. Eina palei visą barą virš alkoholinių gėrimų 
eilės. Abejoju, ar jis iš senojo namo. Dešimt vyrų – tiek pa-
jėgtų jį pakelti. Jame matau sofas ir krėslus man už nugaros, 
nekantriai laukiančius prabangiai apvilktų užpakalių, jau 
tuoj įsisprausiančių į juos. O štai ir aš kamputyje, kaip koks 
nelaimingas mulkis, nespėjęs patraukti galvos nuo šautuvo 
vamzdžio. O kokia ta galva! Pastarosiomis dienomis retai 
žvilgčioju į veidrodį. Kai tavo mama dar buvo gyva, turbūt 
labiau stengiausi, o dabar... kam tai rūpi? Sunku žiūrėti į save. 
Negaliu pakęsti tos irzlios išraiškos – supranti, apie ką aš, pats 
daug metų ją matei.

Ir vis dėlto. Švarūs balti marškiniai, standi apykaklė, tam-
siai mėlynas kaklaraištis, nė vienos riebalų dėmelės. Megzti-
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nis, tas žalias, kurį tavo mama prieš mirtį padovanojo per Ka-
lėdas, kostiumas ir iki blizgesio nušveisti batai. Turbūt šiais 
laikais niekas nebeblizgina batų, tik aš vienas. Taip, Seidė 
manimi didžiuotųsi. Dailiai apsirengęs vyriokas. Nors man 
aštuoniasdešimt ketveri, vis dar galiu didžiuotis vešliais plau-
kais ir apžėlusiu smakru. Jis šiurkštus. Nesuprantu, kam kas 
rytą skutuosi, jei per pietus mano barzda vis vien atrodo kaip 
vielinis šepetys. 

Žinau, kad net ir geriausiais laikais nebuvau gražuolis, o 
jei ir turėjau žavesio, jis seniai išblėso. Oda suglebo ir sudribo 
klostėmis. Bet žinai ką? Tebeturiu balsą!

„Morisai, – sakydavo man tavo senelė, – savo balsu galė-
tum tirpdyti ledkalnius.“ Jis ir dabar panašus į violončelės – 
žemas ir skambus. Traukiantis dėmesį. Jei šūktelėčiau tą, kuri 
vaizduoja triūsianti registratūroje, mikliai pripiltų man taurę. 
Bet nenoriu pridaryti daugiau rūpesčių, nei jau pridariau. 
Manęs dar laukia ilgas vakaras ir vienas darbas. 

Ir vėl tas kvapas. Norėčiau, kad būtum šalia ir jį pajustum. 
„Mr Sheen“. Prisimeni? Šeštadieniais jis persmelkdavo visus 
mūsų namus. Tądien tavo mama valydavo dulkes. Vos įženg-
davau pro užpakalines duris, į nosį trenkdavo šleikštus dvo-
kas. Paskui kiaurą naktį be perstojo čiaudėdavau. O penkta-
dienis... penktadienis buvo grindų blizginimo diena. Vaško, 
gruzdintų bulvyčių ir rūkytos menkės aromatas šildydavo 
man širdį ir versdavo šypsotis. Darbas ir maistas  – nuos- 
tabus derinys. Dabar nebegirdėti, kad kas blizgintų grindis. 
Kažin kodėl.

Pagaliau pro duris už baro įeina būtybė, padėsianti man 
numalšinti troškulį. 

– Štai ir tu, – pasisveikinu su Emile, grožio ir stropumo 
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įsikūnijimu.  – Išgelbėsi mane? Pačiam nejauku vaišintis. 
Netgi svarsčiau, ar nereikėtų paprašyti panelės Paslaugiosios 
pagalbos. 

– Vadinasi, pone Henigenai, pasirodžiau pačiu laiku,  – 
šypsodama lūpų kampučiu sako ji, padeda ant prekystalio 
pluoštą popierių ir patikrina telefoną. – Antraip savo žavesiu 
būtumėte pribloškęs visus darbuotojus.

Ji pakelia galvą, pasižiūri į mane, akyse blyksteli kibirkš-
tėlė. Paskui vėl įsispokso į ekraną.

– Puikumėlis. Ateina žmogus ramiai sau išgerti ir štai ką 
gauna.

– Tuoj prieis Svetlana. Mes ką tik turėjome susirinkimą 
dėl šio vakaro.

– Oho, tikri verslininkai.
– Kaip matau, jūs šiandien linksmai nusiteikęs. – Ji atsi-

stoja prieš mane ir apdovanoja savo dėmesiu. – Nežinojau, 
kad šiandien ateisit. Kam turėtume būti dėkingi už šį malo-
numą?

– Ne visada paskambinu iš anksto.
– Ne, bet būtų gerai, jei paskambintumėte. Galėčiau pa-

skelbti pavojų.
Vėl ta šypsena, dailiai išlenktos lūpos, gardžios, kaip plak-

tos grietinėlės kauburys ant šilto obuolių pyrago. Ir smalsiai 
žibančios akys.

– „Bushmills“? – klausia ji, tiesdama ranką prie taurės.
– Apšilimui butelį stauto. Tik ne iš šaldytuvo.
– Apšilimui?
– Gal vėliau prisidėsi? – pasiūlau, nekreipdamas dėmesio 

į susirūpinimą jos balse.
Ji sustoja ir ilgai žiūri į mane.
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– Viskas gerai?
– Emile, duok išgerti. Tik tiek.
– Ar žinote, kad laimėjome konkursą grafystės apdova-

nojimams? – ji ranka įsisprendžia į klubą. – Be to, pas mus 
nusprendė apsistoti kažkoks mįslingas itin svarbus asmuo. 
Viskas turi būti tobula. Per sunkiai dirbau, kad dabar...

– Emile, Emile, šįvakar nebus jokių staigmenų. Tik noriu 
pasėdėti ir išgerti su tavim. Pažadu, jokių išpažinčių. 

Ištiesiu ranką per baro stalą, norėdamas ją nuraminti. 
Negaliu kaltinti jos dėl nepasitikėjimo – jis visiškai pagrįstas. 
Matau, kaip nuo jos veido dingsta šypsena. Nei tau, nei tavo 
mamai iki šiol dorai nepaaiškinau, kas sieja mane ir Dalar-
dus. To nežinodamas, nesuprasi, kas šįvakar čia vyksta.

– Nemanau, kad pavyktų bent trumpam ištrūkti, – sako 
ji, stovėdama priešais ir vis dar įtariai nužiūrinėdama mane. – 
Bet pasistengsiu prieiti prie jūsų. 

Ji truputį pasilenkia ir įgudusia ranka iš sausakimšos len-
tynos po baru ištraukia butelį puikaus gėrimo. Neįmanoma 
nesižavėti tvarkingai išrikiuotais buteliais; jų etiketės su iš-
kiliais užrašais išdidžiai atgręžtos į priekį. Emilės darbas. Ji 
vadovauja labai darniam spektakliui.

Pro duris įlenda laiba jauniklė.
– Puiku, – taria jai Emilė. – Čia viskas tavo. Įpilk ponui 

Henigenui, kol jis nenukeipo. O jūs,  – ji nukreipia į mane 
dailų savo nagą, – gražiai elkitės. Svetlana pas mus naujokė.

Po šio perspėjimo ji susirenka daiktus ir dingsta.
Svetlana paima butelį, po baru susiranda atidarytuvą, 

tiesa, padedama mano smiliaus, pastato prieš mane gėrimą 
ir stiklinę, paskui nudumia į tolimąjį kampą. Kliusteliu skys-
čio, puta pakyla iki viršaus, leidžiu jai nuslūgti. Apsidairau, 
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susimąstau apie šią dieną, šiuos metus, tiksliau, šiuos dvejus 
metus be tavo mamos ir pasijuntu pavargęs. Jei atvirai, man 
baisu. Žiūrėdamas, kaip slūgsta puta, ranka persibraukiu 
barzdos šerius. Tada atsikrenkščiu ir iškosiu iš savęs visus 
rūpesčius. Kelio atgal nebėra, sūnau. Kelio atgal nebėra.

Pro platų vitrininį langą kairėje stebiu pravažiuojančius 
automobilius. Kai kuriuos atpažįstu: „Audi A8“ turėtų būti 
Brenano iš Dankašelio, jis turi nuosavą cemento fabriką; 
„Škoda Octavia“ be kairio ratlankio dangtelio priklauso 
Mikui Moranui. Levinas mašinytę pasistatė prie pat savo 
spaudos krautuvėlės. Senutėlę raudoną „Ford Fiesta“. Labai 
mėgstu ten sustoti, kai tik vieta būna laisva. 

„Henigenai, negali čia statyti automobilio,  – atvažiavęs 
rėkia jis, iškišęs galvą pro vairuotojo langą.  – Negi manai, 
kad tampysiu per visą miestą prekes? – Jo galva su susivėlusių 
plaukų kuodu įnirtingai kinkuoja, automobilis stovi vidury 
gatvės, užlaikydamas eismą.  – Negi nematai ženklo? Nega-
lima stovėti, nei dieną, nei naktį.“

Žinoma, aš rymau prie jo sienos ir skaitau laikraštį.
„Levinai, nelaidyk gerklės, – atšaunu jam, garsiai šlamin-

damas popierių. – Tai avarinis sustojimas.“
„Nuo kada rytinio laikraščio pirkimas laikomas avariniu 

įvykiu?“
„Bet kada galėčiau perkelti savo verslą kitur.“
„O, taip, Henigenai, galėtum. Nė neabejoju.“
„Girdėjau, Dankašelio krautuvėje stovi kavos aparatas.“
„Tai ir mauk ten su savo prakeiktu džipu.“
„Tai kad nemėgstu kavos“,  – atrėžiu, spusteliu pultelį, 

įsėdu į automobilį ir įjungiu atbulinę pavarą.
Tokie paprasti dalykai, sūnau, paprasti dalykėliai.
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Žmonės po darbo apsipirkę skuba namo. Mojuoja rankos, 
pypsi automobiliai. Vairuotojų langai atidaryti, alkūnės iškiš-
tos, jie baigia plepėti ir netrukus keliaus namo su pilnomis 
bagažinėmis, kad praleistų vakarą prie televizoriaus. Kai ku-
rie iš jų, žinoma, išsidabins ir vėl išeis. Nekantraus parodyti 
naujus drabužius ir šukuosenas. 

Pakeliu stiklinę ir vėl pripilu sklidiną, tada palieku pa-
stovėti. Mano raukšlėti pirštai barbena į jos šoną. Paskutinį 
kartą žvilgteliu į veidrodį, palinkiu sau sveikatos ir nugurkiu 
pirmą palaimingą gurkšnį. 

Švelnumu ir sodrumu niekas neprilygsta stautui. Tekėda-
mas žemyn jis sustiprina kūną ir pamasažuoja balso stygas. 
Mano balsas geras dar ir tuo, kad kalbėdamas atrodau jau-
nesnis. Kai dudenu, balsas neišduoda, kad turiu šimtus bjau-
rių raukšlių ir dantų protezai manęs neklauso. Jis vaizduoja, 
kad esu šaunus, žavus ir garsus vyrukas. Žmogus, su kuriuo 
reikia skaitytis. Dėl to jis neklysta. Nenumanau, iš ko jį ga-
vau, – tik vienas šeimoje turiu šią dovaną. Juo ir prisivilio-
jau nekilnojamojo turto agentus iš kitų miestų. Žinoma, man 
nė nereikėjo jų įkalbinėti, juk mūsų ūkis buvo karališkosios 
Mido grafystės pasienyje netoli Dublino.

Tie berniūkščiai prabangiais kaklaraiščiais ir spindin-
čiais batais godžiai klausėsi mano pasakojimų apie plačiai 
nusidriekusias mūsų žemes. Jie linkčiojo galvas kaip tie šu-
niukai ant užpakalinių automobilių palangių. Patikėk, aš iš jų 
išspaudžiau viską. Jei kas nori mano pinigų, turi atidirbti už 
kiekvieną varioką. Tampiau juos po laukus, kol jie nebeįžiū-
rėjo savo batų spalvos. Visi kaip vienas nekantravo sudaryti 
sandorį. Tiesiog spirgėjo, kaip sakydavo mano tėvas. Galiau-
siai išsirinkau Entonį Farelį. Pasamdžiau jį kuo brangiau par-
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duoti nedidukę mano imperiją, bet ne dėl to, kad jis padarė 
man įspūdį savo plepalais – šiuo atžvilgiu vyrukas nesiskyrė 
nuo kitų. Ir ne dėl dailiai išlenktų lūpų. Tik todėl, kad jo var-
das buvo kaip tavo dėdės Tonio. Tonis mirė prieš septynias-
dešimt metų, bet aš jį vis dar garbinu. Jaunasis Entonis manęs 
nenuvylė: nepasidavė, kol už namus ir verslą gavo tikrai soli-
džią sumą. Namus užrakinau vakar vakare.

Per šiuos metus surinkau iš kambarių daiktus. Kasdien 
po truputį. Ant dėžių užrašiau vardus, kad žinotum, kur kas: 
Morisas, Seidė, Kevinas, Norina, Molė – jos dėžė mažiausia. 
Kraudamas ir tampydamas dėžes vos nepakračiau kojų. Jei 
ne Entonio atsiųsti vaikinai, nieku gyvu nebūčiau susitvar-
kęs. Nebeprisimenu jų vardų: Derekas ar Desas, o gal... bet 
argi tai svarbu? Vaizdavau, kad padedu, vadovauju krovimo 
darbams. Jie buvo labai sumanūs; šiais laikais iš jaunų žmo-
nių to nesitikima. 

Svarbiausius daiktus susimečiau tik šįryt. Entonis savo 
automobiliu išvežė paskutinę dėžę. Ak, Kevinai, kaip keista 
viską palikti. Mane sujaudino tos paskutinės dėžės, gulinčios 
ant keleivio sėdynės, mažumas. Ne, joje nebuvo nieko bran-
gaus, tik virdulys, radijas, keli mano drabužiai, skutimosi 
reikmenys – na, įsivaizduoji. Kas liko, sumečiau į konteinerį. 
Paskutines įgrūdau „Mido kronikas“. Be jų neapsieinu, bū-
tinai perskaitau, kas nauja vietinėje rinkoje, patikrinu Gėlų 
atletikos asociacijos rezultatus, net jei sekmadienį žiūrėjau 
varžybas. Labiausiai mane domina vietinės ir grafystės var-
žybos. Prie sofos sukaupiau šešių mėnesių šūsnį, ši net ėmė 
griuvinėti. Žinoma, Seidė, kol buvo gyva, to neleisdavo. Bet 
jei bokštas sukrautas tvarkingai, ant jo labai paranku pasidėti 
arbatą. Žinoma, nevalia daryti staigių judesių, bet pastaruoju 
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metu nebesugebu mikliai pakilti nuo sofos, taigi nėra ko bai-
mintis.

Entonis atiduos dėžes į saugyklą kur nors netoli savo 
biuro. Mūsiškiai dabar gyvens Dubline  – sunku patikėti. 
Svarbiausius daiktus turiu su savimi. Vidinėje švarko kišenėje 
guli piniginė, tušinukas ir popierius užrašams, nes darausi vis 
užmaršesnis. Išorinėse kišenėse laikau viešbučio raktą, sunkų 
ir tvirtą; rudą ir juodą savo tėvo pypkę, kurios niekada nerū-
kiau, bet iki žvilgesio nusvidinau glostydamas nykščiu; porą 
nuotraukų; pluoštelį čekių; akinius; tavo mamos maišelį su 
plaukų smeigtukais; telefoną; gumyčių, sąvaržėlių ir žioge-
lių – ką žinai, kada jų gali prireikti. Žinoma, yra ir tavo viskis, 
įsuktas į „Dunes Stores“ maišelį ir paguldytas man prie kojų, 
toliau nuo akių. 

Turbūt spėlioji, kur mano šuo Bėgis. Jį paėmė valytoja 
Besė. Adamas ir Katryna tikriausiai nuliūs. Prisimenu, kaip 
jiems patikdavo parvažiavus namo dūkti su juo. Jie norėdavo 
vedžioti jį su pavadėliu, o jis tokio gyvenime nebuvo regė-
jęs. Vis dėlto Bėgis oriai susitaikydavo su likimu ir leisdavosi 
tampomas savaitę ar kelias dienas, kol būdavote čia. Mielas 
padarėlis, tokių reta.

Prisimeni, ką sakė tavo mama, kai jį parsivedžiau? Ak, 
tiesa, tavęs jau seniai čia nebebuvo. Ji burbėjo: „Negalima 
tokio vargšo mažiulio šaukti Bėgiu.“ Nežinojo, kad važiuo-
damas namo šuo apkramtė pavarų svirtį. „Manai, jam ne tas 
pats?“ – paklausiau.

Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kai jis įžengė į na-
mus. Kelis mėnesius palikdavau atviras užpakalines duris ir 
visaip bandžiau jį įsivilioti. Jis nenorom peržengdavo slenkstį, 
įeidavo į užpakalinę priemenę ir įkišdavo galvą pro virtuvės 
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duris, bet tik norėdamas pranešti apie save. Tada lekuodamas 
laukdavo kokių nors vaišių. Kad ir kaip gundydavau jį plonai 
pjaustytu kumpiu ar net šoninės lašinukais, toliau neidavo. 
Svajodavau, kaip man žiūrint televizorių jis tupi šalia, o va-
karieniaujant guli po stalu. Bet Bėgis nepasidavė. Man regis, 
buvau pakėlęs prieš jį lazdą, tad jis manęs prisibijojo. Galiau-
siai įsikūrė ant purvino kilimėlio ir ten snausdavo, klausyda-
masis prislopintų mano gyvenimo garsų.

Jo pasiimti Besė atvažiavo su visa šeima: vyru ir trimis 
vaikais. Stovėjome, šypsojomės ir linkčiojome galvomis, ap-
simesdami, kad vieni kitus suprantame. Stengiausi padaryti 
jiems kuo geriausią įspūdį. Jie iš Filipinų, bent jau man taip 
atrodo, šiaip ar taip, užsieniečiai. Vaikai lakstė po kiemą su 
Bėgiu. Jis elgėsi klusniai, straksėjo ir zujo pirmyn atgal.

– Ką jis ėda? – pasiteiravo Besė.
– Visus likučius.
– Likučius?
– Vakarienę.
– Šeriate jį vakariene?
– Kas lieka, suprantat. Netgi duonos gabaliuku, pamir-

kytu piene.
Ji pažiūrėjo į mane suraukusi kaktą, lyg būčiau pabezdė-

jęs. Pajutau, kaip mane apleidžia jėgos.
– Tikrai, bet kuo. Šerkit jį kuo tik norite. 
Man jau buvo gana. Paglosčiau Bėgiui ausį, paskutinį 

kartą mačiau, kaip jis pakreipė galvą ir užsimerkė.
– Gerutis. O dabar keliauk. 
Stumtelėjau jį link Besės, bet jis nepajudėjo iš vietos. 

Patapšnojau jam per švelnią galvą, o kai jis iš nekantrumo 
lekuodamas, iškoręs liežuvį pro nasrų kraštelį, pažvelgė į 
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mane, pakišau ranką po smakru. Tą akimirką prieš akis 
šmėstelėjote visi: tu, Adamas, Katryna, Seidė. Prisiminimų 
nuotrupos: jūs ir šuo. Išvydau save, vaikštantį po laukus, kaip 
vaikščiodavau pastaruosius dešimt metų, Bėgį, tipenantį 
man prie šono. Vos neapsigalvojau. Jau norėjau pasakyti Be-
sei, kad apsigręžtų ir paliktų mus ramybėje. Akimis malda-
vau šuns dar labiau visko neapsunkinti, bet vos tik imdavau 
trauktis, jis sekdavo iš paskos. Ko gi kito galėjau tikėtis iš 
savo ištikimo bičiulio? Kad jis paliks mane, kaip aš palikau 
jį? Mano išdavystė virto gumulu gerklėje, kurio negalėjau 
nei praryti, nei iškosėti. Galų gale man neliko nieko kita, tik 
grįžti namo ir užsidaryti. Nugara atsirėmiau į duris, žinoda-
mas, kad Bėgis stovi už jų, žiūri į rankeną ir laukia, kada ji 
pasisuks. Prisiverčiau nuslinkti į virtuvę. Girdėjau bruzdesį: 
jie bandė įkelti jį į bagažinę. Atsispyriau pagundai žvilgtelėti 
pro langą. Vaikštinėjau, niurnėjau, mėgindamas nejausti dar 
vienos pabaigos svorio, dar vienos netekties senkančiame 
mano gyvenime.

Taip ir nepaklausiau, kur jie gyvena. Tik žinau, kad kažkur 
mieste. Gal name su aptvertu kiemu, o gal, blogesniu atveju, 
bute. Nesu tikras, kad Besė suprato, ką daro, pasiimdama tokį 
sarginį šunį. Turėjau rinktis ją arba tvenkinį; galbūt tvenki-
nys būtų buvę geriau. Žinoma, galėjau padovanoti Bėgį ku-
riam nors čionykščiam berniokui. Jie mielai būtų paėmę tokį 
šunį, bet tada žmonės būtų supratę, kad kažkas vyksta. Kai 
Besė pagaliau išvažiavo, atsisėdau svetainėje ir užsimerkęs 
klausiausi tolstančio variklio, įsivaizduodamas, koks sutrikęs 
turėtų jaustis Bėgis. Delnu persibraukiau veidą, burna buvo 
plačiai išžiota, kad mažiau perštėtų akis.

Be abejo, visa tai girdi pirmą kartą: kad pardaviau namą, 
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žemę, turtą. Supranti, sūnau, aš... būgštavau, kad mane sulai-
kysi. Negalėjau leisti, kad taip nutiktų. 

Svetlana tikrina barą. Vieną po kito apžiūrinėja butelius, 
naršo šaldytuvus, liečia įvairių gėrimų etiketes. Ji linksi galva 
ir be garso, vien lūpomis skaito pavadinimus, dėdamasi juos 
į galvą. Kartais pažvelgia į salę, akys užkliūva už manęs. Šyp-
teli man kietai sučiauptomis lūpomis, aš kilsteliu stiklinę į jos 
pusę. Paskui ji su skepeta išeina iš už baro ir dar kartą nu-
valo visus stalus. Negi neužuodžia „Mr Sheen“? Veidrodyje 
matau, kaip jos rankos sukamaisiais judesiais šveičia tai, kas 
jau nušveista. Ji stumteli baro kėdes pirmyn, paskui vėl atgal. 
Tikra darbo bitelė.

Šįryt Entoniui išvažiavus patraukiau į Roberto Timonio 
biurą. Visada sakydavau, kad šiuo solisitoriumi galima kliau-
tis. Jis nesėdės prie baro ir neskleis gandų. Visiškai kaip tė-
vas. Robertas vyresnysis žinojo, kad kliento reikalas yra tik 
jo vieno reikalas. Vis dėlto šįkart jam nieko nesakiau. Ento-
nis surado solisitorių Dubline, taigi Roberto man neprireikė. 
Nenorėjau, kad jam kiltų įtarimų dėl namo pardavimo ir jis 
pultų skambinti tau. Tik paprašiau, kad užsakytų man vieš-
bučio kambarį.

– Ar jis čia? – šįryt nuvykęs į jo biurą paklausiau registra-
torės. 

Ji iš Hinių giminės. Tu ją pažįsti, draugavai su jos broliu 
Doneliu.

– Turėtų tuoj ateiti. Galite prisėsti čia.
Pažvelgiau į keturias juodas paminkštintas kėdes, išri-

kiuotas tiesiai po langu, pro kurį ėjo pagrindinė gatvė.
– Kad visas pasaulis vėpsotų į mane? Būsiu kabinete.
Tai taręs pradėjau lipti aukštyn. 
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– Pone Henigenai, pašaliniams ten draudžiama! – sušuko 
ji, vydamasi mane, aidu atkartodama mano žingsnius.

Laiptai buvo siauri, neprasilenksi. Lipau ramiai ir rit-
miškai.

– Užrakinta, – viršuje išdidžiai pridūrė ji.
– Nieko tokio, – pakėliau ranką, ant durų staktos susira-

dau raktą ir parodžiau jai. – Aš susitvarkysiu.
Kuo plačiausiai nusišypsojęs uždariau duris, ir pasipikti-

nęs jos veidas pradingo iš akių.
– Klausykit, tai įsilaužimas. Kviečiu apsaugą, – riktelėjo ji 

per duris.
– Puiku, – atsiliepiau iš Roberto kėdės, – turiu reikaliukų 

su Higinsu, taigi vienu šūviu nušausim du zuikius.
Ji nieko neatsakė, tad atsilošiau ir klausydamasis jos trep-

sėjimo laiptinėje nugrimzdau į malonų snaudulį. 
– Morisai, smagu, kad jautiesi kaip namie, – greičiau nei 

po penkių minučių įžengęs pro duris pasisveikino Robertas 
ir šypsodamas paspaudė man ranką. – Bet dabar turėsiu visą 
dieną raminti Lindą.

Be abejo, Linda dabar vakarieniauja namie ir pasakoja šią 
istoriją savo tėvui. Jis patenkintas, kad ji man užkūrė pirtį.

– Robertai, malonu tave matyti.
Atsistojau ir ėmiau pėdinti aplink stalą prie ne tokios pa-

togios kėdės.
– Ne, ne, sėdėk,  – tarė jis ir įsitaisė pigesniame mode-

lyje. – Laikaisi žodžio, ar ne? Nepavėlavai nė dienos. Štai tavo 
raktas.

Jis pasidėjo ant stalo lagaminą, atidarė jį ir padavė man 
gražų sunkų senovišką raktą. Įsikišau jį į kišenę. 

– Ar jie žino, kad kambarys man?
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– Pasakiau, kad labai svarbiam asmeniui: „Prasto jis ne-
ims, duokit medaus mėnesio apartamentus.“  – Jis nusikva-
tojo. – Emilė visaip bandė mane iškvosti.

– Tai gerai. Paklausyk, Robertai, –  ištariau šiek tiek dve-
jodamas, kas man neįprasta. – Aš... ėėė... persikraustau į glo-
bos namus Kilbojuje. Pardaviau namus ir ūkį, kad padeng-
čiau išlaidas. Kevinas man padėjo. Surado pirkėją Valsti- 
jose.

Atleisk, sūnau, kad įvėliau tave į savo apgavystes.
– Ką? – nusistebėjo jis. Balsas pasiekė turbūt tik šunims 

girdimą aukštumą. – Ir kada gi visa tai įvyko?
– Viešėdamas pastarąjį kartą Kevinas apie tai užsiminė. 

Nieko ypatingo nepagalvojau, atvirai tariant, maniau, jis 
viską užmirš, bet maždaug prieš pusę metų iš niekur nieko 
paskambino ir pranešė radęs pirkėją. Kažkokį jankį, norintį 
pajusti namų dvasią. Ir štai aš čia su išsipūtusia banko są-
skaita ir sukrautais krepšiais. Keista, kad jis dar nepaskam-
bino. Žadėjo paskambinti, bet šiuo metu iki ausų pasinėręs 
į tą savo laikraštį, rašo apie sveikatos apsaugos reformą. Dar 
paskambins.

– Ką gi, – Robertas atrodė paniuręs, kad nepasinaudojau 
jo paslaugomis, – jei viskas teisėta, sutvarkyta anapus sienos 
ir niekas nesiruošia tavęs apmauti, tai turbūt nebe mano rei-
kalas. 

– Taip. Viskas pasirašyta, užantspauduota ir pristatyta.
– Morisai, niekaip nebūčiau pagalvojęs, kad persikelsi į 

globos namus, – tarė jis, nė neketindamas taip greitai paleisti 
manęs nuo kabliuko. 

– Nebūčiau kėlęsis, bet neištvėriau Kevino zyzimo. Teno-
riu ramiai gyventi. Sunku, kai Seidės nebėra. 
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Reikia paliesti jautrias stygas, sūnau, tai visada padeda.
– Žinoma, žinoma, Morisai. Kaip kitaip? Kada ji... hm... 

išėjo?
– Lygiai prieš dvejus metus.
– Nejaugi? – jis, regis, nuoširdžiai susikrimto. – Nema-

niau, kad taip seniai.
– Man tai visa amžinybė.
Jis nusigręžė ir įsijungė nešiojamąjį kompiuterį.
– Aš visomis keturiomis už globos namus, – pasakė jis. – 

Paprašiau Ivonos, kad užrašytų mane. Atvirai tariant, laukiu 
nesulaukiu, kada mane kas nors palepins.

Gera taip kalbėti, kai tau keturiasdešimt, kai namie laukia 
žmona ir du vaikai.

– Vadinasi, medaus mėnesio apartamentai – tai jūsų atsi-
sveikinimas su Reinsfordu. Ar tam užsisakėte kambarį?

– Galima ir taip sakyti, – tariau, įdėmiai žiūrėdamas į sau-
lės nutviekstą viešbutį kitapus gatvės. 

Žinai, pradėjau čia dirbti penktojo dešimtmečio pradžioje, 
kai apie viešbutį dar nebuvo nė kalbos. Andai šiuose namuose 
gyveno Dalardų šeima. Žmonės kalbėjo, kad toks didžiulis 
namas kaime atrodo keistai. Priekinės durys vėrėsi tiesiai į 
pagrindinę kaimo gatvę – tokį vaizdą galima pamatyti ir Du-
blino aikštėse. Pirmiesiems savininkams turbūt patiko min-
tis, kad kaimas tiesiogine prasme stovi ant durų slenksčio, 
pasiruošęs jiems tarnauti. Jokių didelių vartų, jokio ilgo įva-
žiavimo – tik iki namo galo. Į šonus nuo namo fasado drie-
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kėsi medžių eilės lyg scenos užuolaidos, ženklinančios pla-
čių žemių ribas. Dabar daugumos tų medžių nebelikę, gatvė 
prasiplėtė, aplenkdama viešbutį dešinėje, kairėje pridygo par-
duotuvių. Taryba ne visą žemę supirko miesto plėtrai, bet, 
kaip puikiai žinome, Dalardams ji nebepriklauso.

Dirbti jų ūkyje pradėjau vos dešimties metų. Mūsų skly-
pas, tiksliau sakant, mano tėvo sklypas, tas mažulytis žemės 
lopinėlis, šliejosi prie jų ūkio. Gyvenimo tarpsnis, kai tarna-
vau jiems, buvo ne pats geriausias. Po šešerių metų išeidamas 
prisiekiau niekada nebeperžengti tų namų slenksčio. Ir nebū-
čiau peržengęs, jei judu su Roselina nebūtumėte nusprendę 
ten tuoktis. Niekada iki galo nesupratau, dėl ko taip užsispy-
rėte – ir judu, ir Seidė. Ji be atvangos dūzgė, kaip ten nuo-
stabu, kokie prašmatnūs kambariai. Varė mane iš proto savo 
svaičiojimais apie medaus mėnesio apartamentus. Maniau, 
vestuvių dieną ją ištiks koks nors priepuolis. Nors gali būti, 
jog ji vaidino, kad atsvertų mano abejingumą. Aš nemėgstu 
apsimetinėti.

– Buvusių šeimininkų Amelijos ir Hugo miegamasis, nė 
kiek nepakeistas, – pranešė vadybininkas, švytėdamas, lyg tai 
būtų nepaprasta staigmena.

Tada ir palikau jus, pasukau tiesiai prie baro. Atsisėdau 
šitoje pačioje vietoje ir susiverčiau viskį – pakėliau taurę už 
jo mirtį. Neprisimenu, kas andai mane aptarnavo, tikrai ne ši 
jauniklė. O štai ir ji atsvirduliuoja su stirta taurių, bala žino, 
kur jas padės, po prekystaliu jau ir taip pilna prikrauta. Dar 
niekada gyvenime nebuvau taip susidomėjęs gėrimu, kaip 
tądien. Sėdėjau nunarinęs galvą, lyg kaklas būtų sulaužytas, 
nenorėjau matyti šios vietos, nenorėjau matyti jų, jei čia pa-
sirodytų. Koridoriuose ir kambariuose ant kiekvienos sienos 
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kabojo nuotraukos, erzinančios pakumpusį senį savo pasa-
kojama istorija.

Kai galop visi grįžote pas mane, pavaišinau jus taurele, 
tiksliau, net ne viena, o tada išklausiau jausmingus jūsų pa-
sakojimus apie sietynus puotų salėje ir vaizdus, atsiveriančius 
pro medaus mėnesio apartamentų langus. 

– Iš ten matyti mano žemės, tiesa?
Tada man jau priklausė beveik visi laukai aplink viešbutį.
– Morisai, argi ne todėl ši vieta tobula? Iš jos atsiskleidžia 

visa mūsų ūkio didybė. Įstabios banguotos žalios kalvos.  – 
Seidė palietė man ranką. Guldau galvą, ji buvo apsvaigusi.

Man atrodė, kad apžiūra trunka valandų valandas. Aš visą 
tą laiką teliūskavau gėrimą ir bandžiau negirdėti jūsų balsų. 
Atvyko Roselinos šeima ir jūs vėl patraukėte į ekskursiją. 
Man to užteko. Išėjau. Prisiplempęs kaip kiaulė parvažiavau 
namo ir atsisėdau tamsoje.

Neįtikėtina, bet vestuvės man pasirodė visiškai smagios. 
Turbūt dėl to, kad judu buvote laimingi, Seidė irgi. Kai išsive-
dei Roseliną į aikštelę pirmo šokio, mane apėmė išdidumas. 
Ir kai visi prisidėjome prie jūsų – aš su Roselinos mama, o 
Seidė su jos tėvu, – sugavau tavo mamos šypseną, jai sklen-
džiant pro šalį. Vėliau vakare ji netgi įkalbėjo mane dar sykį 
žvilgtelėti į medaus mėnesio apartamentus.

– Morisai, čia kaip pasakoje, tiesa? Kažin ką būčiau atida-
vusi, kad per savo vestuves būčiau tai turėjusi. Argi ne įstabu, 
kad mes, paprasti žmoneliai, galime taip švęsti?

Pašokdinau ją miegamajame, vos neatsitrenkėme į tuale-
tinį staliuką su veidrodžiu, paskui įgriuvome į lovą. Gėrimas 
mus priveikė. Bet mano bučinys buvo nuoširdus ir blaivu-
tėlis. Kupinas meilės, kurią ji pažadino manyje ir nesiliovė 
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žadinusi visus tuos metus, kai gyvenome kartu. Žinoma,  
nebuvome tobula pora. Bet mūsų santykiai buvo geri. Tvir- 
ti ir pastovūs. Bent jau man taip atrodė. Niekada jos nepa-
klausiau. 

– Užsakysiu. Pažadu, kada nors medaus mėnesio aparta-
mentai bus tik mūsų. 

Gulėjau lovoje ir žiūrėjau į ją. Išties tikėjau savo žodžiais. 
Kažin, ar ji patikėjo? Ir štai aš čia, dvejais prakeiktais metais 
pavėlavęs.

Seidė mirė miegodama. Vis kartodavo, kad atėjus laikui 
norėtų šitaip iškeliauti. Taip, kaip iškeliavo jos sesuo – niekuo 
nesirgusi, niekuo nesiskundusi. Išvakarėse ji pabučiavo man 
į skruostą, paskui nusigręžė. Jos veidą gaubė suktukų, apvy-
niotų sena mano nosine, aureolė. Seidės plaukai buvo tiesu-
tėliai, bet kas vakarą juos kuo kruopščiausiai sugarbanodavo. 
Kiek vargo, galvodavau sau, gulėdamas lovoje ir žiūrėdamas 
į ją prie naktinio staliuko. Kuo blogai tos šilkinės sruogos, 
kurias tik akimirką gaudavau pamatyti? Žinai ką? Atiduočiau 
paskutinį kvapą, kad dar bent kartelį išvysčiau ją sėdinčią 
prie to veidrodžio. Pakerėtas stebėčiau kiekvieną jos rankų 
krustelėjimą, žavėčiausi kiekvienu jos judesiu. 

Tą rytą virtuvėje įsijungiau radiją, nusiskutau ir tik tada 
suvokiau, kad negirdžiu jos įprasto niūniavimo ir šlepečių 
šiūravimo. Kai užkaičiau virdulį, o ji vis nesirodė, supratau, 
kad kažkas negerai. Lydimas žinių pranešėjo balso išėjau į 
koridorių. Mikas Velisas bandė išsisukti nuo mokesčių. Prieš 
akis regėdamas tą vyruką baltais plonais plaukais ir rausvais 
marškiniais sustojau prie durų ir supratau, kad ji vis dar lo-
voje, ten, kur ją palikau.

Prakeiktas Velisas.



– Aš čia tam, kad viskà prisiminčiau –  
kuo buvau ir kuo niekada nebebûsiu.

ANNE GRIFFIN (Anė Grifin) – airių rašytoja, gyvenanti 
Dubline. Jos apsakymai buvo įvertinti Johno McGaherno 
literatūros premija, o pirmasis romanas „Kai viskas pasa-
kyta“ iškart tapo bestseleriu Airijoje. Jis jau išverstas į de-
vynias kalbas ir jo populiarumas tik didėja. 

Tikriausiai dėl pasakotojo, kuriam neįmanoma atsispir-
ti, – Moriso Henigeno, išdidaus 84 metų airio. Tai ne pa-
sigailėtinas senukas, o žmogus, nugyvenęs ilgą ir garbingą 
gyvenimą. Gyvenimą, vertą istorijos. 

Jis sėdi prie baro viešbutyje, vienas kaip visuomet. Šis 
vakaras ypatingas. Šiandien Morisas turi tikslą ir planą. 
Bet pirmiausia mes turime išgirsti jo istoriją.

Prisėskite šalia. 
Šį vakarą Morisas penkis kartus pakels savąjį stiklą už 

žmones, kurie jo gyvenime buvo svarbiausi. Penki tostai –  
penkios istorijos apie laimę, kuri taip ir liko neišsakyta, 
apie netektis, apie kerštą ir neapykantą, visą gyvenimą ru-
senusią po pelenais, apie meilę, apie ištikimybę. Apie go-
dumą, turtą ir atleidimą.

Moriso Henigeno gyvenimas buvo ilgas ir turiningas. 
Tai gyvenimas stipraus vyro, mokėjusio mylėti ir neapkęs-
ti, gailėtis ir valdyti, iškęsti vargą ir nepriteklius. Nemokė-
jo jis tik vieno – kalbėti apie tai, ką jaučia, bet šiandien jo 
žodžiai liete liejasi.

„Kai viskas pasakyta“ – nepaprastai stiprus pasakojimas 
apie vieno žmogaus gyvenimą. Tai ir meilės, ir neapykan-
tos, ir išdavystės, ir atleidimo istorija, kurią skaitydami 
girdime airišką akcentą. Morisas Henigenas – melancho-
liškas ir šelmiškas, kaip visi airiai, jis sugriebia jūsų šir-
dį pačiais pirmais žodžiais ir nepaleidžia iki pat pabaigos.  
Sukrečiančios pabaigos.

Knyga, skirta mėgautis ir dalintis su kitais. Absoliutus malonumas. - - - Sunday Mirror

Penki tostai.
Penki žmonës.

Visas gyvenimas.
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