
Kol turėjome vandens, 
viskas buvo gerai.

Maja Lunde (g. 1975 m.) – norvegų scenaristė, 
knygų vaikams ir jaunimui autorė. „Bičių istorija“ – 
pirmoji jos knyga suaugusiesiems, iškart pavergusi 
skaitytojus ir tapusi pasauliniu bestseleriu. 
Pasakojimas apie bičių dingimą tapo pirmuoju 
iš Majos Lunde suplanuotos tetralogijos. Antroji 
knyga „Vandens istorija“ – apie reikalingiausią 
gyvybei elementą – vandenį.

Norvegija, 2017-ieji. Signei šešiasdešimt septyneri. Visą gyvenimą ji ko-
vojo už ledynų išsaugojimą, tačiau ką gali vienas žmogus prieš galingą 
industriją, parduodančią jos gimtųjų kalnų ledą pietų šalims? Vis dėlto ji 
labai atkakli: atšiauri, vieniša moteris leidžiasi į kelionę savo burine jach-
ta. Ji nori pasiekti Prancūzijos krantus. Jachtoje – nepaprastas krovinys, 
turintis išgelbėti pasaulį.

Prancūzija, 2041-ieji. Europa dūsta nuo karščio, išsekę žmonės palie-
ka nualintus miestus. Naujieji pabėgėliai reikalauja nebe teisių ir laisvių, 
ieško ne politinio prieglobsčio, o vienintelio dalyko – vandens. Jie bėga 
į šiaurę. Kaip ir Davidas su dukrele Lou – palikę degančius namus juodu 
suranda pabėgėlių stovyklą. Ten laukia Davido žmonos ir Lou mamos 
Anos su kūdikiu. Laukimas alkanas ir kankinantis; žmonės pasiruošę 
perkąsti vieni kitiems gerkles dėl maisto kąsnio ir ypač dėl vandens. Ta-
čiau Davidas su Lou nepraranda vilties sulaukti Anos. Lietaus. Ir tada 
išdžiūvusiame sode randa… laivą. Signės laivą.

Majai Lunde vanduo – gyvybės pagrindas ir romano veikėjus jun-
gianti gija. „Vandens istorija“ – du susipynę pasakojimai apie katastrofą, 
kuri gali tapti netolima ateitimi. Tai romanas distopija, romanas perspė-
jimas. Knyga apie meilę ir viltį išsigelbėti. 
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Signė 

Ringfjordenas, Sognė ir Fjurdanė, norvegija, 2017

Vandens nesustabdysi, gali tik stebėti jį tekant nuo kalno į 
fjordą, snaigėms krintant iš debesų ir nuklojant viršukalnes, ga-
rais kylant nuo jūros ir virstant debesimis. 

Žiemą ledynas, prikaupęs sniego, ūgtelėdavo, kiekvieną 
žiemą, kaip ir dera, vis paūgėdavo, o vasaromis aptirpdavo, im-
davo sunktis, varvėti, lašeliai virsdavo balutėmis, o šios, susira-
dusios kelius žemyn, veikiamos Žemės traukos, tapdavo kriok-
liais, upėmis. 

Dvi mūsų gyvenvietės dalijosi kalnu ir ledynu, dalijosi jais 
nuo seno, kiek tik save atmena. Vienas kalno šlaitas buvo ver-
tikalus – juo Siosterfosenės krioklių tamsiai žalias vanduo (nuo 
to kilo vietovės pavadinimas – Eidesdalenas) su trenksmu krito 
septynis šimtus vienuolika metrų žemyn į Eido ežerą ir gausino 
derlių čia gyvenantiems žvėrims ir žmonėms. 

Eidesdalenas, Magnuso kaimas.
Eidesdaleno gyventojai fjordo neregėdavo, nejuto ant lūpų 

druskos skonio, vėjas jos neatpūsdavo, niekados druska šių vietų 
nepasiekdavo, ir ten, aukštai, jie nekvepėdavo jūra. Tačiau jie tu-
rėjo savo vandens, beskonio vandens, jis leido viskam aplinkui 
augti, Magnusui, kaip jis užsiminė vėliau, niekada netrūko jūros. 
Magnusas šitaip užaugo. 
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Kitas kalno šlaitas švelnesnis, nuolaidesnis, vanduo nuo jo 
sutekėdavo į Brėją, lašišų, Vandenio ir gėlavandenių dvigeldžių 
moliuskų upę, plūsdavo pro įtrūkas žemės paviršiuje, kas se-
kundę pripildydamas jas milijonais lašelių, virstančių bangomis, 
srove ar ramia tolygia tėkme. Saulei šviečiant regėdavai švytinčią 
juostą.

Brėja teka iki Ringfjordeno ir ten jūros lygyje esančioje gy-
venvietėje susitinka su sūriu vandeniu. Čia ledyno vanduo susi-
miešia su jūriniu vandeniu.

Ringfjordenas, manasis kaimas. 
Ir štai jie – ledyno ir jūros vandenys – draugėj, kol saulė vėl 

iškels vandens lašelius į viršų pavertusi juos garais, aukštyn į de-
besis, kur jie nepaklūsta Žemės traukai. 

Aš grįžtu, Blofona  – ledynas, kadaise buvęs mūsų,  – privertė 
mane sugrįžti. Priartėjus prie Ringfjordeno vėjas nurimsta, kad 
įveikčiau likusią kelio dalį, esu priversta įjungti variklį, jo burz-
gesys nustelbia visus kitus garsus, „Mėlis“ slysta vandeniu, pavir-
šiuje palikdamas tik menkus raibulius. 

Niekados nepamiršiu šio kraštovaizdžio. „Jis sukūrė tave, 
Sig ne“, – kartą pasakė Magnusas, turėdamas galvoje tai, kas glūdi 
manyje, tai, kaip aš vaikštau sulenkusi kojas, tarsi nuolatos pasi-
ruošusi kilti į kalną ar leistis žemyn. Tiesūs keliai – ne man, aš 
kilusi iš čia, ir vis tiek nustembu vėl išvydusi aukštumas ir nuoly-
džius, vertikales ir horizontą. 

Žmonės iš atokiausių kampelių atvyksta pasižiūrėti šių gam-
tos grožybių, ir reginys akiai yra puikus, fantastiškas, amazing*. 
Jie stovi futbolo aikštyno dydžio deniuose, o milžiniški dyze-

* nuostabus (angl.). Čia ir toliau – vertėjos pastabos.
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liniai varikliai spjaudosi dūmais, žmonės stovi čia ir žvelgia į 
skaidrų žydrą vandenį, rodo pirštais į vario žalumo kalnų šlaitus, 
į kuriuos tvirtai įsikibę trapūs nameliai visur, kur tik kalnas kyla 
mažesniu nei keturiasdešimt penkių laipsnių kampu, o aukščiau 
nei tūkstantis metrų virš jų driekiasi kalnų keteros – nelygios, 
aštrios žemės atbrailos, besiveržiančios į dangų, nuklotos baltais 
žiupsneliais, kuriuos mėgsta turistai – wow, it’s snow*, ir žiemą, ir 
vasarą tūnančiais į šiaurę žvelgiančiuose slėniuose. 

Tačiau turistai nemato Siosterfosenės krioklių nei Sionstebės 
ganyklų kalnų slėniuose, jų jau seniai nebėra, jie nemato ir Brė-
jos, ji dingo pirmoji, dar iki laivams atplaukiant, gerokai prieš 
pasirodant amerikiečiams ir japonams su savo telefonais, foto-
aparatais ir vaizdą priartinančiais objektyvais. Gyslos, kadaise 
buvusios upe, tūno po žeme, o žalą, gamtai padarytą kasinėjant, 
iš lėto paslepia augmenija. 

Stoviu rankose laikydama rumpelį**, lėta eiga artėju prie gy-
venvietės, praplaukiu jėgainę, didžiulį mūrinį statinį žemai prie 
vandens – vienišą, sunkų, tamsų paminklą mirusiai upei ir kriok-
liams. Iš čia elektros linijos driekiasi į visas puses, kai kurios jų 
pakyla net viršum fjordo. Turi tam leidimus.

Variklis viską nustelbia, bet aš prisimenu aukštos įtampos 
elektros linijų garsus, silpną zvimbesį, kai oras drėgnas ir van-
duo užlieja laidus, kuriais teka elektros srovė, čirškimą, nuo ku-
rio man visuomet pašiurpsta oda, ypač tamsoje, matant, kaip 
kibirkščiuoja.

* oho, tai sniegas (angl.).  
** Rumpelis – nedidelio laivo vairalazdė.
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Visos keturios vietos krantinėje tuščios, turistams dar ankstoka, 
prieplauka užsipildo tik vasarą, galiu laisvai rinktis, pasirenku 
atokiausią, apsisuku ir švartuojuosi galu taip, kad būtų lengviau 
išplaukti, dėl visa ko dar tvirtinu špringą*, jeigu pasisuktų vaka-
ris vėjas, spusteliu rankeną ties atbulinės eigos žyma ir išgirstu 
besipriešinančius stabdomo variklio atodūsius. Užrakinu salono 
liuką, raktų ryšulį įsikišu į striukės kišenę ties krūtine, jis didžiu-
lis. Raktų pakabukas, pagamintas iš kamštinės medžiagos, varta-
liojasi, pajuntu nestiprų dūrį į krūtinę.

Autobusų stovėjimo aikštelė tebėra ten pat, kur ir buvo, prie-
šais Vartotojų kooperatyvą, prisėdu ir laukiu, mat autobusas va-
žiuoja tik kartą per valandą, čia jau šitaip yra, viskas vyksta retai, 
turi būti planuojama, tačiau per šitiek metų esu tai primiršusi. 

Galų gale autobusas atvažiuoja. Prie manęs prisijungia grupė 
jaunuolių, jie iš vidurinės mokyklos, pastatytos devintojo de-
šimtmečio pradžioje, mokykla naujutėlaitė, graži – vienas iš dau-
gelio dalykų, kuriems miestelis surado lėšų.

Jaunuoliai čiauška ir čiauška apie kontrolinius darbus ir pa-
mokas. Lygut lygutėlės kaktos, putlučiai skruostai, jų, jaunučių, 
nė menkiausios abejonės, gyvenimo našta neslegia.

Jaunuoliai į mane nė nedirsteli, nieko keista, jiems aš tik se-
nyva ponia, mažumėlę apsileidusi ir netvarkinga, su nudėvėta 
striuke ir žilais plaukų kuokštais, styrančiais iš po megztos ke-
purės. 

Jie visi su naujomis, kone vienodomis kepurėmis, su tuo pa-
čiu logotipu ties kaktos viduriu. Pasiskubinu nusitraukti savąją, 
pasikišu po pažastimi, ji bjauriai aplipusi pūkais, imu juos vieną 
po kito nurinkinėti, prirenku pilną saują. 

Bet kepurė netaps gražesnė, per daug pūkų, dabar nė neži-

* Špringas – šoninio švartavimosi lynas, neleidžiantis laivui judėti į priekį arba atgal.
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nau, kur juos išmesti, tad sėdžiu su pūkais saujoje, ją atgniau-
žiu ir galiausiai paleidžiu juos žemėn. Besvoriai pūkai sklendžia 
grindimis perėjos link, tačiau jaunuoliai jų nepastebi, ir kodėl 
turėtų pastebėti, juk tai tik pilkas pūkų gniužulėlis.

Kartkartėmis primirštu, kaip atrodau, galiausiai, kai gyvenu 
jachtoje, liaujuosi dėl to sukusi galvą, tačiau retsykiais, išlipusi 
į krantą ir pažvelgusi į save veidrodyje, kur apšvietimas geras, 
krūpteliu. „Kas gi ten, – pamanau sau, – kas toji perkarusi senė?“

Keista, sunkiai suvokiama, ne, siurrealu, „siurrealu“  – pats 
tinkamiausias žodis įrodyti, kad esu viena iš jų, senolių, nors vis 
dar visa esybe jaučiuosi tokia, kokia visuomet buvau, kad ir kiek 
metų, – penkiolika, trisdešimt penkeri ar penkiasdešimt, – man 
būtų, esu pastovi, nekintanti medžiaga, tokia, kokia būnu sapne, 
esu it akmuo, it tūkstantmetis ledas. Amžiui aš nepavaldi. Ir tik 
tuomet, kai judu, tas būvis tampa suvokiamas, juntamas su visais 
skausmais, geliančiais keliais, nelanksčiu sprandu, maudžian-
čiais klubais.

Bet jaunuoliams nė motais, kad aš sena, jie nekreipia į mane 
dėmesio, taip jau yra, kad senų ponių niekas nepastebi, praėjo 
daug metų, kai į mane žiūrėdavo, jie tik jaunatviškai garsiai juo-
kiasi ir šnekučiuojasi apie ką tik laikytą istorijos testą, apie šaltąjį 
karą, Berlyno sieną, tik ne apie turinį, o apie tai, kokius gaus pa-
žymius, ar penki su minusu geriau nei 5/4. Ir niekas neužsimena 
apie ledą, nė žodžio apie jį ir apie ledyną, nors tai turėtų būti 
svarbiausia tema čia, namuose. 

Čia, namuose...  ar vis dar tebevadinu šią vietą namais? Ne-
galiu suprasti, kodėl, juk netrukus bus keturiasdešimt, ne, pen-
kiasdešimt metų, kai čia nebegyvenu. Buvau grįžusi namolio 
apsitvarkyti po netekčių, – penkias dienas privalomai pagedėti 
po laidotuvių, pirmiausia mamos, vėliau – tėčio. Dešimt dienų – 
tiek iš viso čia praleidau per šitiek metų. Čia gyvena du mano 
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broliai, pusiau broliai, tačiau su jais retai kada pasikalbu. Jie – 
mano mamos berniukai. 

Priglaudžiu galvą prie autobuso stiklo, stebiu, kas pasikeitė. 
Gyvenvietės pradžia ankštesnė, nauji balti surenkamieji namu-
kai su langeliais tvirtai įsikibę kalno šlaito, autobusas pravažiuoja 
baseiną, jo stogas naujai perdengtas, o virš durų matyti didžiulis 
mėlynas užrašas „Ringfjord Water Fun“. Angliškai viskas skamba 
geriau. 

Autobusas šokčiodamas kyla aukštyn, važiuoja centro link, 
jaunuolių porelė išlipa aukštutiniame gyvenamųjų namų rajone, 
kiti tebesėdi, mes kylame į kalną, kelias keičiasi, siaurėja, tampa 
duobėtas, ir kaip tik tuo metu mes įvažiuojame į kaimyninės sa-
vivaldybės teritoriją. Pirmi išlipa jaunuoliai, greičiausiai jie čia 
dar neturi nei vidurinės mokyklos, nei baseino. Tas Eidesdale-
nas – tikras jaunylis brolis, nevykėlis.

Išlipu su jaunuoliais, lėtai pasivaikštau po centrą. Jis dar ma-
žesnis, nei pamenu, anksčiau čia buvusios parduotuvės nebėra. 
Ringfjordenas augo, o Eidas sumenko, bet šiandien čia atvykau 
ne dėl Eido, nebegaliu ilgiau verkti dėl Eidesdaleno, ši kova jau 
baigta prieš daugybę metų, dabar esu čia dėl ledyno, dėl Blofo-
nos, todėl žvyruotu keliu imu kopti į kalną. 

Nors sostinės laikraščiai apie tai rašo (nuolat vieną po kito 
skaičiau pranešimus), negaliu tuo patikėti. Jie išveža ledyno ledą, 
švarų, baltutėlį Norvegijos ledą, ketina pardavinėti jį kaip išskir-
tinę prekę gėrimams, kaip plūduriuojantį mini ledkalnį aukso 
spalvos alkoholyje, tačiau išveža ne norvegų vartotojams, ne, o 
tiems, kurie įstengs už jį mokėti. Ledas bus gabenamas į dykumų 
šalis, į naftos šeichų gimtines ir ten parduodamas turtingiau-
siems iš turtingiausiųjų kaip auksas, baltasis auksas. 

Man kopiant į kalną ima snyguriuoti, tai paskutinis žiemos 
pasispardymas, balandžio mėnesio įprotis visur kaišioti ilgą savo 
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nosį. Kelyje telkšo maži vandens baseinėliai, jų pakraštėliai ap-
taisyti kristalais, statau koją ant plonyčio leduko mažos balutės 
paviršiuje, sulaužau jį, girdžiu, kaip jis aižėja, bet šitai jau nebe-
juokinga – ne taip, kaip būdavo anksčiau. 

Aš vos atgaunu kvapą, čia statu ir eiti, regis, kur kas toliau, 
nei prisimenu. 

Tačiau galiausiai išvystu ledyną, mielą mieliausią Blofonos 
ledyną. 

Visi ledynai tirpsta, dabar šitai jau žinau, tačiau visai kas kita 
tai regėti. Stabteliu, vos dūsuoju, ledynas tebėra, tačiau nebe toje 
vietoje, kur buvo. Kai buvau vaikas, ledas kone siekdavo kalnų 
prarają, kurioje pradingdavo kriokliai, tenai ledynas su kriokliais 
susijungdavo. O dabar jis slūgso aukštai kalno šlaite, šimtas, gal 
du šimtai metrų nuo prarajos ir mėlynojo liežuvio. Ledynas trau-
kėsi, lyg mėgintų pabėgti nuo žmonių. 

Tebekylu aukštyn viržiais apaugusiais šlaitais, turiu jį atpa-
žinti, juo pavaikščioti, jį paliesti.

Ir štai ledas jau po mano kojomis, kiekvieną kartą žengiant 
jis gurgžda. Einu tolyn, išvystu eksploatuojamą vietovę, pilkš-
vai balto ledyno žaizdas, dideles išrėžas ledyno kūne. O šalia 
stovi keturi didžiuliai balti maišai, pilnut pilnutėliai, paruošti 
išvežti. Buvau skaičiusi, jog ledui išpjauti naudojami švelniai 
dirbantys, alyva nesutepti motoriniai pjūklai, kad neišteptų 
ledo gabalų. 

Man nebekelia nuostabos jokia žmonių veikla. Tačiau šitai, 
šitai vis dar atveria manyje žaizdas, nes sėdėdamas susirinkime ir 
šypsodamasis Magnusas tam pritarė ir gal net paplojo.

Prieinu arčiau, turiu ropštis, kad priartėčiau, išpjauta ten, kur 
ledas driekiasi nuožulniai žemyn. Nusitraukiu pirštinę, priglau-
džiu ranką prie ledo, jis, manasis ledynas, didžiulis ramus mie-
gantis žvėris, gyvas po mano pirštais, tačiau sužeistas taip, kad 
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nebepajėgia riaumoti, kraujuoja kiekvieną minutę, kiekvieną se-
kundę, jau bemirštantis.

Esu per sena verkti, per sena ašaroti, ir vis tiek mano skruos-
tai drėgni.

Tai mūsų ledynas, Magnusai, mūsų ledynas. 
Ar pamiršai, o gal tiesiog neatkreipei dėmesio, kad kai pir-

mąkart susitikome, mūsų rankose tirpo Blofonos ledukai?
Man buvo septyneri, tau aštuoneri, ar pameni? Tądien buvo 

mano gimtadienis, ir dovanų gavau vandens, sušalusio vandens. 

Visas gyvenimas – vanduo, visą gyvenimą – vien tik vanduo, kad 
ir kur pasisukdavau, jis liejosi iš dangaus lietumi ar sniegu, kau-
pėsi ežerėliais kalnuose, gulė ledo sluoksniu ant ledyno, veržėsi 
žemyn aštriais kalnų šlaitais tūkstančiais mažų upokšnių, rinkosi 
į Brėją, ramiai tyvuliuojančią priešais gyvenvietę fjorde, vakarų 
pusėje susisiekiančiame su jūra. Visas mano pasaulis – vanduo. 
Atšlaitės, kalnai, ganyklos tebuvo mažytės akelės viso to, kas iš 
tiesų vadinama pasauliu; o aš savąjį pasaulį vadinau Žeme, bet 
maniau, kad iš tiesų jį vertėtų vadinti Vandeniu.

Vasara buvo tokia karšta, tarsi mes būtume gyvenę visiškai 
kitame krašte, tokių karščių čia nebūdavo, anglų turistus, apsi-
stojusius mūsų viešbutyje, pildavo prakaitas, sėdėdami didžiu-
liame sode po vaismedžiais jie vėduodavosi senais laikraščiais ir 
sakė niekada neįsivaizdavę, kad čia, taip toli šiaurėje, galėtų būti 
šitaip karšta. 

Kai atsibudau, lova buvo tuščia, mama su tėčiu jau buvo pa-
kirdę, aš paprastai miegodavau tarp jų, naktį tylutėliai įslinkda-
vau į jų miegamąjį ir atsiguldavau dvigulės lovos viduryje. Jie 
klausdavo, ar ką susapnavau, tačiau aš ateidavau pas juos tikrai 
ne dėl to.
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„Nenoriu būti viena, – atsakydavau. – Noriu būti su kuo nors.“ 
Tikėjausi, kad supras, juk kasnakt miegodavo vienas šalia 

kito, tačiau, nepaisant to, jie to nesuprasdavo, nes kaskart, kai 
tarp jų atsiguldavau, nuolat man primindavo, kad turėčiau mie-
goti savo lovoje viena visą naktį, o ne pusę nakties, ir aš sakyda-
vau, jog taip ir darysiu, nes suprasdavau, kad tai ir yra tas atsaky-
mas, kurio jie laukia, bet vis tiek prabusdavau ir atsisėdusi lovoje 
jausdavau, kokia ji tuščia, koks tuščias kambarys, todėl vėl tipen-
davau, ne, netipendavau, mažiems vaikams tai daryti nesiseka, 
ypač man, aš tiesiog įeidavau negalvodama, kad keliu triukšmą, 
nemąstydama, kad juos pažadinsiu. Aš tik šlepsėdavau šaltomis 
medinėmis grindlentėmis į jų kambarį, įsiropšdavau į jų lovą iš 
kojūgalio ir įsisprausdavau tarp didelių jų kūnų, kad nereikėtų 
per juos lipti. Ir man niekados nereikėdavo antklodės, nes jų kū-
nai buvo pakankamai šilti.

O tą rytą aš gulėjau viena, mano tėvai jau buvo atsikėlę. Ka-
dangi buvo mano gimtadienis, negalėjau keltis kartu su jais. Ži-
nojau, kad turiu tyliai gulėti, dar nuo pernai prisiminiau, kad per 
gimtadienius reikia tik tyliai gulėti ir laukti, kol jie ateis, o niežulys 
(ligi šiol menu, kaip jis plinta mano rankomis ir kojomis) tampa 
nepakeliamas laukiant, ir kai jau beveik neįmanoma ištverti, imu 
manyti, kad gal būtų geriau, jei gimtadienio visai nebūtų. 

– Ateikit greičiau, – tariau atsargiai. 
Niekas neatsiliepė. 
– Ei?!
Staiga išsigandau, kad jie neateis, kad sumaišė dienas. 
– MAMA, TĖTI?!
O gal jie pamiršo, kad šiandien mano gimtadienis? 
– EI, MAMA, TĖTI!!!
Ir tuomet jie pasirodė, atėjo su tortu ir daina, atsistojo kiek-

vienas savoje lovos pusėje, duetu dainavo vienas aukštu, kitas 
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žemu balsu, ir staiga viso to pasidarė per daug, turėjau užsitempti 
antklodę ant galvos ir likti lovoje, nors iš tiesų norėjau ištrūkti. 

Kai jie baigė dainuoti, gavau dovanų, mama padovanojo man 
persišviečiantį kamuolį ir lėlę, baisiai plačiai besišypsančią. 

– Ji baugi, – pasakiau. 
– Na jau ne, – nesutiko tėtis. 
– Tikrai! – tvirtinau aš. 
– Kai žiūrėjau į ją parduotuvėje, man ji pasirodė linksma, be 

to, tai buvo pati didžiausia lėlė, – aiškino mama. 
– Jie neturėjo gaminti taip besišypsančios lėlės, – pasakiau. 
– Turėtum padėkoti, – auklėjo tėtis. – Turėtum mamai padėkoti.
– Ačiū, – padėkojau. – Už lėlę. Kuri yra baugi.
Visuomet sakydavau tai, ką manau, ir turbūt tai erzindavo 

kitus, bet ne tiek, kad jie būtų pakeitę mano elgesį, o ir pakeisti jį, 
matyt, nebūtų buvę lengva. 

Pamenu lėlę ir kitas dovanas, kurias esu gavusi, esu beveik 
tikra, kad visus tuos daiktus gavau tą pačią dieną: dvi knygas apie 
gėles nuo tėčio, herbariumą, irgi nuo jo, šviečiantį gaublį nuo jų 
abiejų. Padėkojau už viską. Žinojau, kad tiek daug dovanų niekas 
iš mano pažįstamų negaudavo, bet niekas iš jų neturėjo mamos, 
kuriai priklausytų visas viešbutis su beveik šimtu kambarių (iš 
tikrųjų jų buvo aštuoniasdešimt keturi, tačiau visuomet sakyda-
vome „beveik šimtas“, be to, dar turėjome ir privatų priestatą, 
vadindavome jį flangu). Jame buvo trys svetainės, keturi miega-
mieji, virtuvė ir mergaičių kambarys.

Mama paveldėjo tai iš savo senelio iš mamos pusės, kuris 
mirė prieš man gimstant; visur aplinkui kabojo senojo Haugerio 
(visi jį šitaip vadino, net ir aš) fotografijos. Mama paveldėjo ir jo 
pavardę Hauger – nuobodoką, nesupratau, kaip ten su ta pavarde 
yra, tačiau visi ją turėjo, niekada nesivadindavo tėčių pavardė-
mis, taigi ir mano tėčio, kilusio nuo Oslo, pavarde, nes tokios 
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pavardės, kaip Hauger, negalima prarasti, sakydavo mama, kitaip 
būtų reikėję keisti mūsų Haugerio viešbučio pavadinimą, o šito 
daryti nevalia, nes pastato sienose glūdi istorija nuo pat jo atsira-
dimo. Medyje virš durų išskaptuota: 1882.

Valgiau tortą ir iš ryto, ir visą likusią dieną, valgiau tiek daug, 
kad saldumas ėmė spausti krūtinę. Vis dar prisimenu šį jausmą: 
man septyneri, spaudžia krūtinę, bet ir toliau valgau. Susirinko 
visa šeima, ir mes visi kartu, visa mamos giminė – močiutė, tetos, 
du susigiminiavę dėdės, pusseserė Birgita ir trys mano pusbro-
liai,– sėdėjome sode prie ilgo stalo.  

Svečiai šnekučiavosi ir triukšmavo, tačiau didžiausią šur-
mulį kėliau aš, nes nenusėdėdavau ramiai nei tąkart, nei vėliau, o 
mano balsas buvo toks stiprus, kad, anot tėčio, būtų pasiekęs net 
patį Galhiopigeną (tai sakydamas jis visuomet šypsodavosi), net 
patį Galhiopigeną, aukščiausią Norvegijos kalną, ir mano tėtis 
džiaugėsi, kad aš tiek daug šūkauju, jis kalbėjo didžiuodamasis, 
tačiau mama manė ką kita, ji sakė, kad mano balsas įsismelkia iki 
pat kaulų smegenų. 

Triukšmavau taip, kad neišgirdau atvažiuojant sunkvežimio. 
Iš pradžių, kai mama paprašė ateiti į kiemą, supratau, kad ten 
kažkas vyks. Ji, paėmusi mane už rankos, nusivedė už kampo, 
pamojo svečiams ir pasakė, kad ir jie turį ateiti. Ji prajuko, bet 
tas juokas buvo kažkoks neįprastas, ji juokėsi taip, kaip paprastai 
juokdavausi aš, išdykaudama ir kiek per garsiai, aš irgi juokiausi 
kartu su ja, nes jaučiau, kad privalau juoktis. 

Atsigręžiau ir, akimis ėmusi ieškoti tėčio, pamačiau jį už pulko 
svečių nugarų, vienišą. „Geriau būtų buvę, jei mane vestų jis“, – pa-
galvojau, tačiau mama stipriau truktelėjo mane už rankos. 

Taigi nuėjome už kampo, ir aš aiktelėjau nesuprasdama, ką 
matau: visas kiemas buvo baltutėlis, atspindėdamas šviesą jis 
žvilgėjo, ir aš buvau priversta prisimerkti.
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– Ledas, – tarė mama. – Sniegas, žiema, pažvelk, Signe, atėjo 
žiema!

– Sniegas? – paklausiau. 
Mama  stovėjo šalia manęs, pajutau, kad kažkas, kas susiję su 

šiuo reginiu, jai buvo svarbu, gal sniegas, kuris iš tikrųjų tebuvo 
ledas, tačiau nesupratau, kas, o dabar jau ir tėtis priėjo prie jos, 
tik šįkart jis nesišypsojo. 

– Kas čia dabar? – paklausė jis mamos. 
– Ar prisimeni, – mama kreipėsi į mane, – kaip troškai, kad 

tavo gimtadienis būtų žiemą?
– Ne, – atsakiau. 
– Verkei, kai Birgitai suėjo metukai, o lauke snigo? Tu norėjai 

nulipdyti senį besmegenį, ar prisimeni?
– Ar ledo atsivežei iš kalnų? – tėtis griežtai paklausė mamos. 
– Sionstebė atvežė, jis vis tiek ledą būtų gabenęs į žuvų priė-

mimo punktą.
Grįžtelėjusi pastebėjau Sionstebę, ūkininką iš Eidesdaleno, 

jis stovėjo šalia sunkvežimio, pažvelgė į mane, nusišypsojo, su-
pratau, kad kažko iš manęs tikisi; jam už nugaros stovėjo jo sū-
nus Magnusas. 

Ten buvai tu, Magnusai. Iš anksčiau žinojau, kas esi, nes tavo 
tėvas į viešbutį retsykiais atveždavo ledo, būdavo, kad ir tu at-
važiuodavai kartu, bet dabar į tave žvelgiau taip, tarsi matyčiau 
pirmą kartą. Stovėjai basas, tavo kojos buvo rudos nuo saulės ir 
purvo, kaip ir visi kiti, kažko laukei, – tu laukei manęs. Man pri-
minei voverę apvaliomis rudomis viską matančiomis akutėmis. 
Tebuvai aštuonerių, tačiau supratai, kad kažkas pastatyta ant 
kortos, kažkas, kas nebuvo įvardyta, kad kam nors esi arba būsi 
reikalingas. Toks tu buvai. 

– Tai Sionstebei teko važiuoti dar kartą?  – tyliai perklausė 
tėtis. – Visą kelią nuo kalno?
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Tikėjausi, kad jis apkabins mamą, kaip kartkartėmis dary-
davo, apsivys rankomis ir prispaus ją prie savęs, tačiau jis to ne-
padarė. 

– Šiandien Signės gimimo diena, ji šito troško,  – teisinosi 
mama.

– O ką už darbą gaus Sionstebė?
– Jis manė, kad bus smagu. Jam patiko, kad aš tai darau, pa-

tiko mano sumanymas. 
– Visiems patinka tavo sumanymai.
Tai pasakiusi, mama atsisuko į mane ir tarė: 
– Signe, tu gali nulipdyti senį besmegenį. Nejaugi nebenori? 

Mes galime visi kartu jį nulipdyti!
Nenorėjau jo lipdyti, tačiau atsakiau „taip“. 
Slidinėjau avėdama bateliais, beveik griūdama, buvo sunku 

išlaikyti pusiausvyrą ant baltumos, kurią mama vadino sniegu, 
bet ji palinko prie manęs ir padėjo man išsilaikyti. 

Drėgmė ir šaltis skverbėsi pro batų padus, kieti tirpstantys 
ledo gabalėliai ritinėjosi aplink kojas. Mūvėjau plonomis kojinai-
tėmis iki kelių, jos irgi sudrėko. 

Pasilenkiau, griebiau rankomis sniegą, mėginau sulipdyti 
gniūžtę, tačiau sniegas pažiro it cukrus grūdeliai. 

Pakėliau galvą, visi stebeilijo į mane. Magnusas stovėjo ra-
miai, lakstė tik jo akys, žvilgsnis krypo tai į sniegą, tai į mane, per 
savo gimtadienį jis niekada nebuvo gavęs sniego, tokių dovanų 
gauna tik viešbučių savininkų dukterys, ir aš troškau, kad jis to 
nežinotų.

Ir mama šypsojosi, šypsojosi taip plačiai kaip lėlė, didžiau-
sia, kokią galima įsigyti krautuvėje, o mano galvoje, kai bandžiau 
suritinti sniego kamuolį, sukosi mintys: turi pasidaryti sniego 
kamuolys, aš privalau pastatyti didžiulį senį besmegenį, nors ne-
prisimenu, kad būčiau norėjusi gimtadienio žiemą, negaliu pri-
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siminti, kad su mama kada nors būčiau apie tai kalbėjusi ar ver-
kusi per Birgitos gimtadienį. Tačiau aš tai gavau, dabar tėtis dėl 
to pyksta ant mamos, nė nežinau, ar norėjau gauti tokią dovaną, 
ko gero, buvau sakiusi, kad norėčiau lėlės, bet neprisimenu. Tai 
mano kaltė, kad stoviu čia ir taip stipriai šąla kojos, kad pirštais 
varva ledinis vanduo, kad visi stovi čia keistai apsupę mane ratu, 
kad sausas kiemas tuoj taps purvyne, pasidarys bjaurus, kad tėtis 
veria mamą tokiu žvilgsniu, kurio aš nesuprantu, kad jis susikišęs 
rankas į kelnių kišenes, kad jo pečiai susiaurėję ir kad Magnusas 
čia. Visa besidaužančia septynmetės širdele jutau, jog būtų buvę 
geriau, jeigu jis manęs tokios nebūtų matęs. 

Todėl pamelavau, pirmąkart gyvenime pamelavau, nors kai 
kurie vaikai meluoja visiškai apie tai nesusimąstydami, jiems 
lengva pasakyti, kad neėmė sausainių iš dėžutės arba kad eidami 
į mokyklą pametė knygą, bet aš tokia nebuvau, juolab nemokė-
jau fantazuoti, menami žaidimai ir pasauliai nežadindavo mano 
vaizduotės, galbūt todėl nebuvo ir melo. Seniai nebuvau pakliu-
vusi į tokią situaciją, kad reikėtų meluoti, be to, nebuvau tikra, 
kad iš tiesų tai pagelbės, kad melas ką nors išspręs, tiesiog man 
visada būdavo lengviau sakyti tai, ką iš tikrųjų galvoju. 

Ir aš pamelavau, melas slėgė mane, nes juk tai aš dėl to kalta, 
dėl viso šito, mąsčiau. Mano piršteliai šalo, kojinaitės sudrėko, 
tortas stojo gerklėje, spaudė krūtinę. Aš privalėjau padaryti viską, 
kad tėtis liautųsi taip žvelgti į mamą, sustabdyti tėčio žvilgsnį, tu-
rėjau priversti jį išsitraukti rankas iš kišenių ir ištiesti jas mamai, 
todėl pamelavau.

Permąsčiau melą, it blyksnis atsiradusį mano galvoje, sufor-
mulavau prieš išsakydama, tikėjausi, kad tyliai ištartas jis skam-
bės tikroviškiau. 

– Taip. Prisimenu, mama. Norėjau gimtadienio žiemą. Pri-
simenu.
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O kad atrodytų patikimiau, pasėmiau rieškučiomis cukrinių 
tirpstančio sniego perliukų ir ištiesiau juos savo tėvams. 

– Ačiū. Labai ačiū už ledą. 
„Dabar, – mąsčiau sau, – viskas turi būti gerai.“ Bet nebuvo, 

vienas iš svečių tyliai kostelėjo, pusseserė timptelėjo tetą už si-
jono, pakėlė akis ir pažvelgė į ją; suaugusieji spoksojo į mane ir 
laukė, tarsi dar kas nors turėtų nutikti.

Ir tuomet Magnusas greitomis kojelėmis užlipo kalniuku 
aukštyn, ėjo nuo sunkvežimio tiesiai prie manęs. Priėjęs pasakė:

– Aš tau padėsiu. 
Berniukas pasilenkė, sprandas įrudęs, mat jis buvo apsikir-

pęs trumpai. Vaikas rankomis sugriebė sniegą ir suritino kur kas 
gražesnį nei manasis sniego kamuolį. 

Basomis kojelėmis jis stovėjo ant ledo, turėjo būti labai šalta, 
bet jis, regis, visai nesuko dėl to galvos, dabar mudu kartu iš pa-
tižusio sniego lipdėme senį besmegenį, o aš jau nebekreipiau dė-
mesio į tebestovinčius ir tebežiopsančius aplinkinius. 

– Mums reikės nosies, – tarė jis. 
– Norėjai pasakyti – morkos, – tariau. 
– Taip, nosies.
– Tai iš tiesų tik morka, – nenusileidau. 
Ir jis nusijuokė. 
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DAVIDAS

Tembo, Bordo, Prancūzija, 2041

Kelyje jutome į mus plieskiančios kaitros virpesius. Jie vilnijo 
palei kalno viršūnę, panėšėjo į vandenį, tačiau išnykdavo mums 
priartėjus.

Vis dar nematėme nieko panašaus į stovyklą. 
Virš mūsų driekėsi mėlynas dangus. Be menkiausio debesė-

lio. Mėlynas, visuomet mėlynas. Jau ėmiau nekęsti šios spalvos.
Lou miegojo atsirėmusi man į ranką, truputį kratė sunkve-

žimiui riedant per asfalte iškilusius kauburius. Jau seniai nie-
kas nesirūpino keliais. Namai, kuriuos pravažiavome, ištuštėję. 
Žemė perdžiūvusi, saulės rudai nusvilinta. 

Veidu atsisukau į Lou, pauosčiau jos galvelę. Minkšti vaiko 
plaukučiai stipriai persismelkę dūmų kvapu. Rūgštaus degėsių 
kvapo prisigėrę ir mūsų drabužiai, nors jau praėjo daug dienų, 
kai palikome Arželesą. Kai likome tik pusė šeimos.

Dvidešimt dvi dienos, ne, dvidešimt keturios, jau prabėgo 
dvidešimt keturios dienos. Pamečiau skaičius. Galbūt norėjosi 
pasimesti beskaičiuojant. Praėjo dvidešimt keturios dienos, kai 
mums teko bėgti iš Arželeso. Man su Lou ant rankų. Ji verkė. Bė-
gau tol, kol nebebuvo girdėti gaisro keliamo triukšmo. Bėgome, 
kol dūmai tapo migla tolumoje. Ir tik ten pirmąkart stabtelė-
jome, atsigręžėme į miestą ir...
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„Liaukis, Davidai. Užteks, – pagalvojau. – Dabar mes su jais 
susitiksime. Jiedu čia. Ana su Augustu bus stovykloje. Nes šičia 
Ana ir norėjo vykti. Apie panašią vietą ji nuolat kalbėdavo. Tu-
rėtų būti gerai. Čia yra maisto ir elektros energijos iš saulės bate-
rijų, ką jau kalbėti apie vandenį. Švarų šaltą vandenį iš čiaupo. O 
iš šios stovyklos būtų įmanoma keliauti aukštyn į šiaurę.“ 

Vairuotojas pristabdė automobilį. Pavažiavo į kelkraštį ir su-
stojo. Lou pabudo. 

– Čia, – parodė jis.
Priešais mus tamsavo tvora iš žalio kariškių brezento.
Ana. Augustas.
Vairuotojas mus išleido. Sumurmėjo „sėkmės“ ir nuvažiavo 

supamas dulkių debesies.
Oras pasitiko mus karščio banga. Lou ėmė markstytis prieš 

saulę, sugriebė man už rankos. 
Ugninis dangaus kamuolys išsunkė iš manęs paskutinius 

vandens lašelius. Asfaltas žėrėjo, buvo toks įkaitęs, kad buvo ga-
lima pamanyti, jog netrukus išsilydys.

Mano telefonas subyrėjo. Rankinį laikrodį išmainiau. Neži-
nojau, kiek valandų. Tvora priešais mus vis dar metė trumpą še-
šėlį, vadinasi, bus ne daugiau kaip trečia valanda.

Ėjau greitai. Dabar mes juos susirasime. Jie tikrai bus atvykę 
anksčiau už mus.

Nuėjome tiesiai prie įėjimo, prie stalelio sėdėjo du sargybi-
niai, vilkintys karinėmis uniformomis. 

Jie žvelgė į mus stikliniais žvilgsniais. 
– Pateikite dokumentus, – paprašė vienas iš jų.
– Paieškosiu, – atsakiau. 
– Pirmiausia dokumentus, – tarė sargybinis. 
– Bet...
– Nenorit įeiti?
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Padėjau priešais juos tik mūsų pasus, Anos ir Augusto pasai 
liko krepšyje. Sargybiniui nėra reikalo matyti, kad juos turime. 
Dar pradės klausinėti. 

Jis skubiai vertė mano paso lapus, stabtelėjo ties nuotrauka. 
Aš ir pats kaskart krūptelėdavau save išvydęs. Tas vyrukas nuo-
traukoje – argi tai aš? Tokie apvalūs skruostai, beveik kaip storu-
lio. Ar fotoaparatas iškreipė mano veidą?

Ne, tąkart aš buvau ne storas, o apvalus, tiesiog geros formos. 
Arba gal greičiau normalus. Galbūt anksčiau mes visi taip 

atrodėme. 
Sargybinis paėmė Lou pasą, naujesnį, vaikas nuotraukoje 

galėtų būti kas tik nori, nes Lou augo taip sparčiai. Nuotrauka 
daryta prieš trejus metus. Ji šypsojosi. Buvo ne tokia rimta kaip 
dabar. 

Šįryt supyniau jai plaukus. Man tai pavyko. Sušukavęs pa-
dalijau juos į dvi vienodas dalis – padariau tiesų sklastymą per 
vidurį. Tuomet supyniau dvi tvirtas kaseles, gal dėl tų kasų mus 
galiausiai vienas vairuotojas ir paėmė. Dabar tikėjausi, kad sar-
gybiniai nekreips dėmesio į tai, kokia ji purvina ir sulysusi. Ir 
kokia rimta, nes ji, mano mažylė, retai šypsosi. Anksčiau ji buvo 
iš tų, kurios visuomet šokinėja, bėgioja. O dabar kaselės karo ant 
nugaros kuo ramiausiai.

Sargybinis tebespoksojo į mane. Akivaizdu, mano atvaizdą 
lygino su atvaizdu paso nuotraukoje. 

– Ji daryta prieš penkerius metus, – paaiškinau, – tuomet bu-
vau tik dvidešimties. 

– Ar turit dar ką nors? Kitus dokumentus, kurie patvirtintų, 
kad tai jūs?

Papurčiau galvą. 
– Tik šitą. 
Jis dar kartą pasižiūrėjo į nuotrauką ieškodamas atsakymo, 
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paskui, susiradęs vielasiūlę ir du žalsvus popieriaus lapelius, įgu-
dusia ranka įsegė juos į pirmus pasitaikiusius paso puslapius. 

– Užpildykite štai šitai. 
– Kur?
– Čia. Šią anketą. 
– Turiu galvoje...  kur? Ar turit stalą?
– Ne.
Pasiėmiau pasus. Puslapį su žalsva anketa mano pase jis buvo 

palikęs atverstą. 
– Gal turite rašiklį?
Mėginau šypsotis, tačiau sargybinis tik liūdnai papurtė galvą. 

Mūsų žvilgsniai nesusitiko.
– Savojo neturiu, – pasakiau. 
Buvo ne visai taip. Jo nebuvau praradęs, bet jis neberašė. 

Antrąjį mūsų kelionės vakarą Lou verkė pasikūkčiodama ir slėp-
dama veidelį delnuose. Leidau jai piešti. Ji braukė plonus mėly-
nus brūkšnius rašalu apatinėje seno voko, kurį radome pakeliui, 
pusėje. Piešė mergaites, vilkinčias suknelėmis, sijonus nuspal-
vindavo. Piešė taip stipriai spausdama, kad net prakiuro popie-
riaus lapas.

Sargybinis, pasirausęs dėžėje už nugaros, ištraukė nudėvėtą 
mėlyną rašiklį, apvyniotą lipnia juostele.

– Norėsiu, kad grąžintumėte. 
Teko pildyti anketas stovint. Nebuvo kur atremti pasą. Rašy-

sena neaiški ir keista. 
Mėginau paskubėti. Ranka drebėjo. Profesija. Paskutinė dar-

bovietė. Paskutinė gyvenamoji vieta. Iš kur keliaujam. Kur bu-
vome sustoję pakeliui. „Ir kurgi mes buvome sustoję pakeliui?“ – 
pagalvojau.

„Į vandens šalis, Davidai, – vis įtikinėdavo mane Ana. – Ten 
mums reikia keliauti.“ 
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Kuo labiau džiūvo mūsų kraštas, tuo dažniau ji šnekėdavo 
apie šiaurės šalis, kuriose lietus nulydavo ne tik kartą kitą šal-
taisiais metų mėnesiais, bet ir pavasarį bei vasarą. Kur nebuvo 
ilgalaikės sausros. Ir kur lietus tapdavo kančia, o audros buvo 
baisios. Kur upės tvino, įžūliai ir brutaliai versdamos užtvankas. 

„Ir ko jiems ten virkauti? – stebėdavosi Ana. – Tiems, kurie 
turi viso pasaulio vandenis!“

Mes teturėjome sūrią jūrą, kuri kilo. Jūrą ir sausrą. Tai tapo 
mūsų tvanu. Nesiliaujančiu. Iš pradžių sausra truko dvejus me-
tus, vėliau – trejus, paskui užėjo sausatis, ji truko ketverius me-
tus. Šioji tęsiasi jau penktus. Nesibaigianti vasara. 

Žmonės pradėjo palikti Arželesą jau pernai rudenį, o mes at-
silaikėme. Aš turėjau darbą, negalėjau palikti jo ir tų suvargusių 
senų įrenginių, jūros vandenį perdirbančių į geriamąjį. 

Elektra tai atsirasdavo, tai pradingdavo, parduotuvėse trūko 
maisto prekių, o miestas ištuštėjo, tapo tylesnis. Ir šiltesnis. Nes 
kuo sausesnė žemė, tuo karštesnis oras. Anksčiau saulė sukaup-
davo jėgų garinimui. Kai žemėje nebeliko drėgmės, saulė pri-
čiupo mus.

Ana kasdien kalbėdavo, kad turime važiuoti į šiaurę, kol dar 
galima, kol neuždarytos sienos. Vėliau ji vardydavo skirtingas 
stovyklas. Pamjė, Žimonas, Kastras. Šią, esančią šalia Tembo, 
minėjo paskutinę.

Jai taip įkalbinėjant, temperatūra vis kilo. Pabėgėliai iš dar 
labiau į pietus nutolusių vietovių pasiekdavo mūsų miestą, pasi-
likdavo keletui dienų ir išvykdavo. O mes nesitraukėme. 

Stovėjau su rašikliu rankoje. Kokiose vietose buvome?
Negalėjau vienas pats atsakyti į šį klausimą. Iš pradžių reikėjo 

susirasti Aną ir Augustą.
Vyriškis, stovėjęs eilėje už mūsų, praeidamas netyčia stumte-

lėjo mane. Jis buvo nedidelio ūgio, susigūžęs, atrodė, kad jaučiasi 
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taip, lyg būtų ne savame kailyje. Vieną ranką buvo apsivyniojęs 
purvinu tvarsčiu. 

Sargybinis skubiai įklijavo į jo pasą žalsvą anketą. Vyras 
nieko nesakęs paėmė jį ir, jau pasiruošęs rašiklį, pasilenkė rašyti.

Vėl atėjo mano eilė. Padaviau sargybiniui pasus ir anketas su 
dešimčia punktų, kurie turėtų atsakyti, ką jam reikia žinoti apie 
Lou ir mane.

Sargybinis pirštu parodė į žemiausią punktą. 
– Taigi čia?
– Mes dar neapsisprendėme. Pirmiausia turiu pasikalbėti su 

savo žmona. 
– Kur ji?
– Turėjome susitikti čia. 
– Turėjote?
– Turime. Tarėmės susitikti čia. 
– Mums liepta pasirūpinti, kad įrašai būtų visuose lauke-

liuose.
– Pirmiausia turiu pasikalbėti su žmona, jau sakiau, kad aš 

jos ieškau. 
– Tuomet įrašysiu Angliją. 
Anglijoje, esančioje vidury tarp pietų ir šiaurės, vis dar gy-

venama. 
– Nesu įsitikinęs, kad į Angliją būtume no...
Anai nepatiko Anglija. Nemėgo jos maisto. Ar kalbos.
– Turi būti kas nors užrašyta, – neatlyžo sargybinis.
– Tai mums nebūtina prisirišti prie tos vietovės? 
Jis nusijuokė. 
– Jeigu jus lydės sėkmė ir jei jums bus išduotas leidimas čia 

gyventi, vėliau galėsit pasirinkti kokią tik panorėsit šalį.
Jis pasilenkė virš anketos, skubiai užrašė „Didžioji Britanija“ 

ir grąžino man pasą.
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– Viskas. Naktimis turite būti čia, o dienomis galite vaikš-
čioti, kur tik norite, – ir stovykloje, ir už jos ribų.

– Tai gerai, – atsakiau. 
Mėginau nusišypsoti. Norėjau, kad jis atsakytų tuo pačiu. 

Norėjau sulaukti šypsnio.
– Jums skirta vieta ketvirtoje salėje, – pranešė jis.
– O kur galėčiau pasiteirauti apie savo žmoną? Ir sūnų? Jis 

dar tik kūdikis. Vardu Augustas. 
Sargybinis pakėlė galvą. Pagaliau pažvelgė į mane ir atsakė: 
– Raudonajame Kryžiuje. Pamatysi juos tik įėjęs vidun. 
Norėjau jį apkabinti, tačiau tesumurmėjau „ačiū“.
– Prašom, kitas! – pakvietė jis.

Skubiai įėjome pro vartelius. Tempiau Lou iš paskos. Vos tik at-
sidūrėme viduje, atkreipiau dėmesį į garsus. Medyje virš mūsų 
sparneliais plakė cikados. Čia nebuvo vandens, tačiau, velniai 
rautų, jos vis dar buvo energingos, nepasidavė. Greičiausiai ir 
žmogui reikia šitaip laikytis. Mėginau kvėpuoti ramiau. 

Stovykla buvo įkurta keliose senose, didžiulėse lygumoje 
išsibarsčiusiose sandėlių patalpose, aukšti medžiai metė še-
šėlius. Jie vis dar buvo su lapais, jų šaknys turėtų būti labai 
gi liai. Užrašas ant sienos bylojo kadaise čia buvus užuolaidų 
ga myklą. 

„Kuo įvairiausia apsauga nuo saulės“, – skelbė užrašas apie 
kadaise čia buvusią puikią parduotuvę. 

Ėjome gilyn į stovyklą. Tarp pastatų stovėjo apie dešimt ka-
rinių palapinių ir tiek pat barakų, sustatytų tiesia linija; visi su 
saulės baterijomis ant stogų. Jokių šiukšlių. Tai šen, tai ten sė-
dėjo žmonės. Ilsėjosi karštyje. Visi švarūs, tvarkingai apsirengę. 

Ana buvo teisi. Tai gera vieta. 



D A V I D A S  ∙  29 

– Tenai, – tariau rodydamas į vėliavą, plazdančią ant vieno iš 
tolumoje esančių barakų stogo.

– Kokia ten šalis? – paklausė Lou. 
– Tai ne šalis. Tai Raudonasis Kryžius,– paaiškinau jai. – Jie 

žino, kur yra mama ir Augustas. 
– Tikrai? – susirūpino Lou. 
– Taip, – atsakiau. 
Lou buvo įsikibusi man į ranką savo plastiška lipnia vaikiška 

rankute. Ana mėgo kartoti, kad ji turinti plauti rankas. Kiekvie-
nąkart prieš valgį vis ta pati dainelė. Atmink, kad turi plautis 
rankas, prisimink bakterijas. Matytų ji Lou dabar. 

Kai pasukome už kampo, Lou staiga sustojo. 
– Eilė, – tyliai tarė ji. 
Velnias! 
– Stovėti eilėse mes mokam,  – atsakiau stengdamasis, kad 

balsas skambėtų linksmiau. 
Pastaraisiais metais viskas buvo normuojama. Laukdavome 

eilėse norėdami nusipirkti litrą pieno ar gabalėlį mėsos. Stovėda-
vome dėl maišelio obuolių, kitokių vaisių. Eilės prie vaisių ir daržo-
vių būdavo ilgiausios. Beveik nebeliko bičių, vos keletas vabzdžių. 
Jie išnyko palaipsniui, o užėjus sausmečiui dingo. Neliko vabzdžių, 
nebėra vaisių. Ilgėjausi pomidorų. Melionų. Kriaušių, slyvų. Kad 
taip suleidus dantis į sultingą slyvą. Šaltutėlę iš šaldytuvo...

Lou neprisiminė gyvenimo be eilių. Ir tai sugalvojo ji: užuot 
stovėję eilėse, galime sėdėti.

Kai ji pirmąsyk atsisėdo, buvo visiškai išsekusi. Inkštė. Vos 
neverkė. Bet kai prisėdau prie jos ir pasakiau, kad iškylaujame, 
ėmė juoktis. 

O dabar sėdėti eilėse tapo bemaž įpročiu. Eilės virto žaidimų 
vieta. Kelionė po šalį. Mokykla. Kviestiniai pietūs. Ypač dažnas 
buvo šis žaidimas. Lou patiko žaidimai apie valgį. 
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Padaviau Lou traškutį, paskutinį, kurį turėjau maiše. Ji traš-
kino jį ir šypsojosi. 

– Įsivaizduokim, kad jo viduje yra geltono kremo, – pasakė 
rodydama didelį sausą traškutį.

Mes žaidėme, kad valgome užkandėlę, pagrindinį patiekalą, 
desertą ir sūrį. Keletą akimirkų susitelkiau tik į žaidimą. 

Bet labiausiai žvalgiausi Anos. Laukiau. Ji gali pasirodyti bet 
kada. Prieiti prie manęs su Augustu ant rankų. Jis šypsotųsi atvira 
burnele, rodydamas visus keturis savo dantukus. Ana perduotų jį 
man palaikyti, kad galėtų prie manęs prisiglausti, o Lou atsirastų 
tame glėbyje. Visi keturi šitaip ir stovėtume, visi kartu. 

Pagaliau barako durys atsidarė, atėjo mūsų eilė eiti vidun. 
Grindys buvo švarios, į tai pirmiausia atkreipiau dėmesį. Kie-

tos medinės grindys be menkiausios dulkelės. 
Barake palei grindis gulėjo keletas kabelių. Ir čia, viduje, 

buvo vėsiau. Garsiai ūžė ant sienos kabantis ventiliatorius. 
Moteris, pusiau pasislėpusi už monitoriaus, prijungto prie 

kompiuterio, nusišypsojo ir paprašė mūsų atsisėsti.
– Prašom sėstis! 
Ji parodė į dvi kėdes priešais rašomąjį stalą. 
Aš skubiai paaiškinau, kad mums keliaujant iš pietų šeima 

buvo atskirta, tačiau mes vieningai sutarėme, kad turime čia su-
sitikti. 

– Tai mano žmona pasiūlė, – pasakojau. – Ji norėjo, kad čia 
atvyktume. 

Moteris ėmė rašyti kompiuteriu. Paklausė Anos ir Augusto 
vardų, gimimo datų, pasiteiravo, kaip jie atrodo.

– Kaip atrodo? – perklausiau.
– Ar turi specialių apibūdinimų?
– Ne... Anos plaukai rudi. Ji gana žemo ūgio, – staiga mano 

žodžiai nuskambėjo taip, tarsi manyčiau, kad jai kažko stinga. – 
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Turiu galvoje...  palyginti žema. Manau, maždaug metro šešias-
dešimties. Ir graži, – paskubėjau pridurti.

Dama nusišypsojo. 
– Rudi jos plaukai vasarą nušviesėja. Akys rudos,  – kal- 

bėjau. 
– O vaikas?
– Jis...  kaip ir visi kūdikiai. Su keturiais dantukais ir vis dar 

plikutis. Gal prasikalė ir dar keletas dantukų. Paskutinėmis die-
nomis vis verkšlendavo. Manau, jam niežtėjo burnytę. 

Ką dar galėčiau pasakyti? Kad mėgau glausti veidą prie jo pil-
velio? Ir kad jis juokdavosi garsiai klegėdamas? Kad rėkdavo kaip 
rūko ragas, kai būdavo alkanas? 

– Kada paskutinį kartą juos matėte? – paklausė dama. 
– Išvykstant, – atsakiau. – Liepos penkioliktąją, kai palikome 

Arželesą. 
– Kuriuo paros metu?
– Vidurdienį. Pietų metu. 
Lou liovėsi į mane žiūrėjusi, ji susirangė ir nulenkė galvą prie 

keliukų. 
– Kas atsitiko? – klausinėjo moteris.
– Kas atsitiko? – perklausiau.
– Taip.
Staiga panorau, kad ji nebesikapstytų po praeitį. 
– Nutiko tas pats, kas ir daugeliui,  – atsakiau.  – Turėjome 

bėgti, buvome vieni iš paskutinių, palikusiųjų miestą. Atskirti 
vieni nuo kitų. 

– Ir viskas?
– Taip. 
– Ir nuo to laiko nieko apie ją negirdėjot?
– Ne. Nėra ryšio. Neveikia telefonas. Bet aš mėginau susi-

siekti. Kitaip čia nesėdėčiau!



Kol turėjome vandens, 
viskas buvo gerai.

Maja Lunde (g. 1975 m.) – norvegų scenaristė, 
knygų vaikams ir jaunimui autorė. „Bičių istorija“ – 
pirmoji jos knyga suaugusiesiems, iškart pavergusi 
skaitytojus ir tapusi pasauliniu bestseleriu. 
Pasakojimas apie bičių dingimą tapo pirmuoju 
iš Majos Lunde suplanuotos tetralogijos. Antroji 
knyga „Vandens istorija“ – apie reikalingiausią 
gyvybei elementą – vandenį.

Norvegija, 2017-ieji. Signei šešiasdešimt septyneri. Visą gyvenimą ji ko-
vojo už ledynų išsaugojimą, tačiau ką gali vienas žmogus prieš galingą 
industriją, parduodančią jos gimtųjų kalnų ledą pietų šalims? Vis dėlto ji 
labai atkakli: atšiauri, vieniša moteris leidžiasi į kelionę savo burine jach-
ta. Ji nori pasiekti Prancūzijos krantus. Jachtoje – nepaprastas krovinys, 
turintis išgelbėti pasaulį.

Prancūzija, 2041-ieji. Europa dūsta nuo karščio, išsekę žmonės palie-
ka nualintus miestus. Naujieji pabėgėliai reikalauja nebe teisių ir laisvių, 
ieško ne politinio prieglobsčio, o vienintelio dalyko – vandens. Jie bėga 
į šiaurę. Kaip ir Davidas su dukrele Lou – palikę degančius namus juodu 
suranda pabėgėlių stovyklą. Ten laukia Davido žmonos ir Lou mamos 
Anos su kūdikiu. Laukimas alkanas ir kankinantis; žmonės pasiruošę 
perkąsti vieni kitiems gerkles dėl maisto kąsnio ir ypač dėl vandens. Ta-
čiau Davidas su Lou nepraranda vilties sulaukti Anos. Lietaus. Ir tada 
išdžiūvusiame sode randa… laivą. Signės laivą.

Majai Lunde vanduo – gyvybės pagrindas ir romano veikėjus jun-
gianti gija. „Vandens istorija“ – du susipynę pasakojimai apie katastrofą, 
kuri gali tapti netolima ateitimi. Tai romanas distopija, romanas perspė-
jimas. Knyga apie meilę ir viltį išsigelbėti. 
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