
– Verčiau išsirink damą, – pasiūlė Rosas ir vėl ėmė 
dalyti kortas. 

– Aš išsirinkau damą, Kolridžai. Išsirinkau.
Stojo tyla, tik burzgė lėktuvas.

JANE GARDAM (Džein Gardam) – britų rašytoja, daugelio svar-
biausių literatūros premijų (tarp jų – dukart Whitbread premija, 
buvo nominuota Booker premijai) laureatė, 1999 m. apdova-
nota Heywood Hill premija už didžiulius nuopelnus literatūrai, 
2009 m. jai įteiktas Britanijos imperijos ordinas. Pasaulyje ji la-
biausiai išgarsėjo trilogija apie Britanijos imperijos saulėlydį, pa-
pasakotą per vienos sutuoktinių poros istoriją. Pirmąjį romaną 
„Vyras be trūkumų“ 2015 m. BBC įtraukė į 100 geriausių britų 
romanų sąrašą. Tai istorija apie advokatą Edvardą Federsą, kurį 
The New York Times pavadino labiausiai įsimenančiu charakte-
riu šiuolaikinėje literatūroje. „Žmona su paslaptimi“ yra istori-
ja dvynė, pasakojanti Federsų poros gyvenimą iš žmonos Betės 
pozicijos. Ir Betės charakteris stiprumu nė kiek nenusileidžia jos 
vyro charakteriui.

Pažadėjusi tekėti už Federso, kylančios Honkongo advokatų 
žvaigždės, Betė intuityviai jaučia, kad santuokos pagrindas ne-
bus laukinė aistra; ir vos po valandos ji sutinka savo didžiąją gy-
venimo meilę – Federso varžovą ir pikčiausią priešą Veniringą... 
Tačiau santuoka įvyksta ir trunka penkiasdešimt metų. „Žmona 
su paslaptimi“ – nepaprastai išmintingas ir itin ironiškas roma-
nas apie meilę, ištikimybę, tačiau visų pirma – apie gyvenimo 
ir šalies sunykimą. Federsų pora gyvena laikydamasi nerašytų 
taisyklių, galiojusių šalyje, kurios daugiau nebėra. Tobula britų 
sutuoktinių pora, kurioje kiekvienas atlieka savo vaidmenį: atsi-
davęs profesijai tobulas vyras ir atsidavusi šeimai tobula žmona, 
nesiskirianti su meilužio dovanotais perlais.

Jane Gardam demonstruoja ne tik neįtikėtinai išsamias psi-
chologijos žinias, bet ir ypatingą, iki kaulų smegenų britišką iro-
niją, kuria tiesiog alsuoja kiekvienas romano sakinys. „Žmona 
su paslaptimi“ – labai tikslus vienos santuokos portretas ir vie-
nos imperijos nykimo istorija.

Jei dar neatradote Gardam, turite 
nedelsdami tai padaryti! – Globe and Mail
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Pirmas skyrius

Vienas puikus Anglijos kampelis vadinamas Donhedsu. Don-
hedsas – kaimelių, jungiamų vingiuotais keliukais ir atpažįs-
tamų iš šventųjų vardų, raizgynas. Yra Šv. Marijos Donhedas, 
Šv. Andriejaus Donhedas, Šv. Jokūbo Donhedas ir kiti Don-
hedai, tarp jų Šv. Drugio Donhedas.

Ši šventųjų bendruomenė kartais stebina atvykėlius, jei jie 
nėra dievobaimingi ir nesieja kaimų su jų bažnyčių pavadi-
nimais. Kai kurie susivokia, nes senos vietos gyventojų šei-
mos smarkiai trenkia katalikybe. Čia buvo Karolio I šalininkų 
kraštas. Tačiau pašalaičiai vadina Donhedsą „Tomo Hardžio 
kraštu“, kaip ir nekilnojamojo turto agentai, pardavinėjantys 
senas vargšų trobas turtuoliams.

Šis pavadinimas nelabai tikslus, nes Hardis gyveno labiau 
į pietvakarius. Atrodo, vienintelis poetas, išgarsinęs kažkurį 
Donhedą apsilankymu, buvo Samjuelis Teiloras Kolridžas; jis 
atvyko susitikti su įtakingu vietos knygium, bet svečiavosi tik 
vieną dieną. Turbūt drėgmė nepatiko. Šv. Drugio Donhedas, 
regis, nesusijęs su jokiu šventuoju, manoma, kad pavadinimas 
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kilęs iš niekur kitur neišplitusio prieštvaninio sąmojo. Tačiau 
šis kaimelis visų patraukliausias, pats gražiausias ir neabejo-
tinai nuošaliausias – aplink mylių mylias plyti tankus miškas, 
o takai tirštai apaugę gėlėmis. Ūkelių nebeliko, kaip ir veiklių 
kaimo bendruomenių. Keliukai per siauri šiuolaikinėms že-
mės ūkio mašinoms – jos dunda atviresnėmis vietomis. Sa-
vaitgaliais iš Londono milžiniškais automobiliais, pilnais sos-
tinės ūkininkų turguose nusipirktų maisto produktų, atrieda 
turtuoliai. Antruosiuose namuose jie retai susiranda draugų, 
nebent šie turėtų pažįstamų parkuose tebestovinčiuose ty-
liuose rūmuose vis dar su liokajumi, dabar priklausančiuose 
paprastai nepasirodančioms garsenybėms. Triukšmingo jau-
nimo nėra.

Todėl kaimelis traukia laisvųjų profesijų pensininkus, ku-
riems užteko proto prieš daugelį metų nusipirkti nekilnoja-
mojo turto. Jų vaikai stengiasi neišsiduoti, kaip nerimauja, 
kad seniai dėl ligų ir senatvės atsidurs globos namuose, o jų 
trobas užgrobs valstybinė mokesčių tarnyba. 

Šv. Drugio Donhede į kairę nuo kalvos, ant kurios stovi kai-
mas, vingiuoja nelygus šunkelis, per prastas vadinti keliu. Jis be-
veik iškart šakojasi: vienas keliukas į kairę, kitas į dešinę, vienas 
žemyn, kitas aukštyn. Į kairę besileidžiančio keliuko gale stovi 
puikiai sumoderninta ūkininko troba, joje jau daugelį metų ra-
miai gyvena seras Edvardas Federsas, karališkasis advokatas 
(išėjęs į pensiją). Jo žmona Elizabeta – Betė – mirė sodindama 
tulpes prie seno raudono mūro. Namas nekrinta į akis, jis nu-
sisukęs nuo kaimo horizonto linijos, tarsi nubrėžtos kreida, ir 
senų medžių guoto ant kalvos viršūnės link. Dešinysis keliukas 
stačiai kyla aukštyn į priešingą pusę ir dingsta pušyne. Aukštai 
už posūkio driekiasi gelsvo žvyro plotas, o ten stūkso tamsiai 



11

J a n e  G a r d a m  ◆  Ž m o n a  s u  p a s l a p t i m i

raudonų plytų namas; pro jo langus būtų matyti toks pat pui-
kus vaizdas kaip ir iš Edžio Federso trobos apačioje, jei ne viena 
kliūtis – didžiulis akmeninis Federso kaminas, iš pažiūros se-
nesnis už namą; valstybės saugomų šio krašto kultūros paveldo 
objektų sąraše jis pažymėtas žvaigždute. Gal ten, kur dabar ta 
troba, kadaise stovėjo kepykla. Bjauriojo namo ant kalvos gy-
ventojams tenka grožėtis saulėlydžiu su kaminu.

Raudonplyčiame name jau daug metų gyvena tie patys 
seni ramaus būdo vietiniai gyventojai. Jų namas tapęs savo-
tiška nebejaunų ūkininkų šeimos narių, kurie nelinkę žmo-
nėtis (be to, ūkininkai ir šiaip retai grožisi gamta), prieglauda. 
Kaimynai nesiskundžia.

Tačiau vieną dieną jie dingsta. Furgonai, automobiliai ir 
„šeimos nariai“ išgabena visus ir palieka Edį Federsą vieną 
grožėtis vaizdu. Jis smarkiai įsižeidžia, kad niekas neužsuko 
atsisveikinti, nors per gerus dvidešimt metų pats tik linktelė-
davo jiems atsitiktinai sutikęs ant kelio. Jam įdomu, kas bus 
nauji kaimynai. Bet tik truputį.

Kaimui irgi įdomu. Kažkas matė žurnale „Country Life“ 
skelbimą, kad šlykštusis namas parduodamas už stulbinamą 
kainą; nuotraukoje jis atrodo kaip pasakiški rūmai su bokšte-
liais. O kamino nė ženklo.

Kurį laiką pirkėjai nesiveržia jo apžiūrėti. Prie kelio kažko-
kia Londono nekilnojamojo turto agentūra pastato ištaigingą 
skydą, Edvardas Federsas piktinasi, ir ne tik todėl, kad skelbti, 
jog Donhedse, ypač Šv. Drugio Donhede, parduodamas na-
mas, yra prasta, bet ir todėl, kad kas nors gali pamanyti, jog 
parduodamas jo namas.
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Bėgo savaitės, mėnesiai. Dešinysis keliukas apaugo piktžolė-
mis. Kažkas pasakė vieną ankstų rytą matęs ten keistenybę. 
Ant tako stovėjęs neūžauga. Ir jokių atvykėlių. 

– Neūžauga? 
– Taip tvirtina laikraščių išnešiotojas. Išvydo įmetęs sero 

Edvardo laikraštį į nutekamojo vamzdžio galą. Septintą ryto. 
Tiesa, laikraščių išnešiotojas jau nebe toks kaip anksčiau. 
(Jam – septyniasdešimt.) 

– Neūžaugų nebėra. Rastas būdas užkirsti kelią tokiam ap-
sigimimui. 

– O šitas buvo neūžauga, – spyrėsi laiškininkas. – Su di-
dele skrybėle.
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Antras skyrius

Kur kas daugiau nei prieš pusę amžiaus, kai Donhedo keliu-
kais dar liumpsėdavo karvės, o ant takų tupėdavo vištos, kai 
dar buvo kalvių, kaimo parduotuvė buvo visatos centras, o 
dauguma gyventojų nebuvo nuvykę toliau nei iki Šaftsberio 
(nebent būtų kariavę), antrarūšio Honkongo viešbučio nume-
ryje stovėjo jauna anglė, spausdama prie veido laišką. 

– O, – ištarė ji, – taip. O taip, – pasakė laiškui. – O taip, 
turbūt tekėsiu! 

Jos veidas buvo viena šypsena. 

Ir maždaug tą pačią akimirką, nors, žinoma, Rytuose tai buvo 
vakar, žvilgiame naujame Londono oro uoste (dabar vadina-
mame Hitrou) Anglijoje (dabar mįslingai vadinamoje Jung-
tine Karalyste) sėdėjo neįprasta pora, laukianti skrydžio į 
Honkongą. Vienas vyrų, beveik pačiame gražume, tai yra 
jam kiek per trisdešimt, buvo labai aukštas anglas jau kiek 
nebemadingu kostiumu, siūtu pagal užsakymą, ir Pikadilyje 
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(Šv.  Jokūbo gatvėje) pirktais batais. Jis atrodė labai savitai, 
nors pats to nesuvokė, ir, jei būtų buvęs su skrybėle, būtum 
galėjęs pamanyti, kad regi vaiduoklį. O dabar rodės tarsi užsi-
likęs iš ankstesnės Anglijos. 

Jo palydovas buvo kinas neūžauga. 
Bent taip jį apibūdindavo anglų advokatai. Aukštasis vyras 

buvo baristeris, jaunesnysis Vidinio Templio narys, jau mi-
nimas su pagarba. Neūžauga buvo pasaulinio garso solisito-
rius, kinas tik teoriškai. Jis mieliau dėjosi hakaru iš senos Rytų 
rusvai raudonodžių čigonų genties. Su juo buvo elgiamasi dar 
pagarbiau negu su baristeriu – šis, be abejo, buvo Edvardas 
Federsas, netrukus tapsiantis Filtu* („Nepavyko Londone, 
bandyk Honkonge“ akronimas), – nes jo rankose buvo viso 
pasaulio, kuriame galioja anglų teisė, bylinėjimosi aukso ka-
syklos. Neūžauga gebėjo numatyti nugalėtojus.

Jo vardas buvo Albertas Losas. Iš tikrųjų tai Albertas Ro-
sas, bet nors angliškai neūžauga kalbėjo nepriekaištingai, „r“ 
neištarė. Tai jį erzino, nes pasakymas „Aš esu Losas**“ nekėlė 
klientams pasitikėjimo. Jis tvirtino studijavęs Itone, bet net 
Federsui jo kilmė skendėjo miglose. Jis iš kailio nėrėsi, kildin-
damas Rosus iš škotų didikų, užsimindavo apie Glamso pilį ir 
elnių medžiokles Škotijos slėniuose. Kartais kas nors juokais 
pavadindavo jį AlbatRosu, vadinasi, susiedavo su Kolridžu 
arba „Eilėmis apie seną jūreivį“, ir jis atsiliepdavo palenkda-
mas galvą. Rosas buvo neįtikėtinai pasipūtęs, nuostabus, nors 
ir griežtas, Edžio Federso draugas nuo šešiolikos metų. 

* FILTH – Failed In London Try Hong Kong. Filth angliškai reiškia „purvas“. (Čia ir 
toliau – vertėjos pastabos.)

** Loss – pralaimėjimas (angl.).
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Tvirtas Roso liemuo baigėsi vargšėmis menkutėmis ko-
jytėmis ir kubo formos pėdomis su ortopediniais sandalais, 
kuriuos dabar slėpė oro uosto pirmosios klasės laukiamojo 
stalas – ant jo neūžauga dėstė pasjansą. Tokios kojos sukelia 
mintis apie sunkų gimdymą ir rachitišką vaikystę. Niekas nie-
kada nesužinojo, ar šios mintys teisingos.

Jis, kaip karaliai ar kunigaikščiai, nenešiojo laikrodžio. Per 
karą, kai vienos Ceilono prieplaukos rajone, aplink krintant 
bomboms, Rosas nusprendė prasmukti į Kolombą, Edis Fe-
dersas padovanojo jam laikrodį – didžiausią savo turtą. Laik-
rodis buvo Edžio tėvo. Be abejo, laikrodis seniai dingo, vei-
kiausiai Rosas išmainė jį į maistą, bet nepamiršo ir niekada 
nepakeitė kitu.

Ant galvos šiandien ir visada Rosas nešiojo 10 dydžio rudą 
fetrinę skrybėlę įspaustu viršumi, irgi įsigytą Šv. Jokūbo gat-
vėje. Vyrams prie kojų stovėjo du odiniai lagaminai su auksu 
įspaustais Edžio Federso inicialais. Toks bagažas sens kartu su 
savininku, kai šis taps karališkuoju advokatu, teisėju, Aukš-
tojo teisingumo teismo teisėju, galbūt lordu teisėju, net Iždo 
teismo pareigūnu, o gal ir Dievu. 

Federsas pelnytai sulauks sėkmės. Jis buvo visapusiš-
kai geras, malonus žmogus, stropus ir protingas. Augo vie-
nišas, o mylėjo jį tik tarnai Malajoje. Jis tapo Radžo* našlai-
čiu, atiduotu globėjams į Velsą (padariniai buvo pražūtingi). 
Edis buvo perkeltas į pensioną, mūšyje dėl Britanijos prarado 
draugus; vienas iš jų, apie kurį niekada nekalbėjo, jam buvo  
 

* Radž (hindi) – valdžia. Radžo našlaičiais buvo vadinami anglų kolonizatorių vaikai, 
išsiųsti iš kolonijos, kurioje tuo metu gyveno jų tėvai, į Angliją globėjams, kad iš-
moktų elgtis, kaip dera džentelmenams ir ledi.
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brangesnis už geriausią šeimą. Evakuotas į Rytus, kiaurame 
laive jis susipažino su Rosu ir netrukus su juo išsiskyrė. Į 
Angliją Edis grįžo be skatiko, ligotas ir po nykių teisės studijų 
Oksforde beveik be darbo sėdėjo šaltame galiniame Linkolns 
Ino (Templį bombos sulygino su žeme) koridoriuje kaip koks 
Dikenso personažas iš advokatų kontoros; ir staiga jį į šlovės 
viršūnę ištempė vėl pasirodęs Rosas, dabar solisitorius su bai-
sybe rytietiškų bylų, maišu fėjų aukso.

Vadovaujamas Roso, Edis ėmėsi ieškinių dėl bombų pa-
darytų nuostolių atlyginimo, paskui pasirinko statybos teisės 
specializaciją. Rosas beveik iškart pasirūpino, kad jis, apsi-
rengęs geru kostiumu, skraidytų po pasaulį ir ilgainiui taptų 
statybos teisės karaliumi (taip sakoma dabar). Tolimuosiuose 
Rytuose prasidėjo dangoraižių bumas. 

O dabar, prastais pokariniais Atlio metais, visose ketu-
riose baristerius rengiančiose Londono juridinėse korporaci-
jose, per vakarienę valgydami banginienos kepsnius, Edį ap-
tarinėdavo bendraamžiai. Dauguma iš jų vis tiek neturėjo ko 
veikti. Šeštojo dešimtmečio pradžioje bylinėjimasis buvo to-
kia pat retenybė kaip savižudybė karo metais. 

Bet niekas jam per daug nepavydėjo. Statybos teisė, prie-
šingai negu asmens garbės ir orumo įžeidimas žodžiu ar raštu 
arba sunkūs kriminaliniai nusikaltimai, neturi jokio žavesio. 
Manoma, kad tai lengva specializacija, ne taip, kaip prekybinė 
laivininkystė ar Kanclerio teismas. Tiesą sakant, statybos teisė 
pavojingai priartėja prie inžinerijos teisės, Anglijoje niekina-
mos ir dažnai vadinamos kanalizacija. Todėl Filtas? Ne, ne 
todėl. Filtas buvo meili pravardė. Edis, arba Filtas, visada at-
rodantis taip, tarsi būtų ką tik nusiprausęs po penkių žvaigž-
dučių viešbučio dušu, buvo nepriekaištingai švaraus kūno ir 
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sielos. Na, beveik. Žmonės su juo sutardavo, be abejo, perne-
lyg nesuartėdami, kaip anglams įprasta. Jis nepavydėjo, jam 
nepavydėjo. Moterys...

A, moterys. Moterims jis kėlė susidomėjimą. Buvo vyriš-
kas. Patrauklus. Akys kartais sužėrėdavo. Bet moterys nieko 
nepešė. Šiuo metu jis nebuvo nė su viena susisaistęs, ir nebuvo 
kam klausytis, kaip jis per miegus šneka aistringa vaikystės – 
malajiečių – kalba.

Jo atmintis buvo tokia pat paslaptinga ir uždara kaip visų. 
Jis težinojo, kad kompetentingiausias ir laimingiausias būna 
po Tolimųjų Rytų saule, pliaupiant musoninėms liūtims, sū-
kuriuojant, dūžtant ir kriokiant šiltoms jūros bangoms baltoje 
pakrantėje. Rytuose jis laimėjo daugumą bylų.

Grėsmę jam kėlė tik vienas anglas advokatas, kiek jaunes-
nis ir nė trupučio į jį nepanašus: šis mokėjo tik anglų kalbą, 
turėjo inžinieriaus diplomą ir šiokį tokį teisininko diplomą, 
išduotą Midlsbro technikos koledžo, dažnai vadinamo „vaka-
rine mokykla“, buvo drąsus, bjaurus ir nesulaikomas, o verž-
liai jo linksmybei negalėdavo atsispirti ne tik dauguma mo-
terų, bet ir nemažai vyrų. Jo vardas buvo Teris Veniringas. 

Honkonge Edvardas Federsas turėjo susiremti su Teriu Veni-
ringu. Tačiau pastarasis skrido kitu lėktuvu, o gal jau gyveno 
Honkonge, nes jo žmona buvo kinė. Edis, beveik meistriškai 
išmokęs užmiršti nekenčiamą varžovą, oro uosto laukiama-
jame sutelkė dėmesį į solisitorių Rosą, kuris pašė kortas: per-
keldavo, dalydavo, kartais lanku išmesdavo į orą ir krintančias 
grakščiai sugaudavo. Net vėjelis dvelkė. 

– Gal liautumeis, – pasakė Filtas. – Erzini žmones. 
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– Dauguma iš jų taip nepadarytų! – atšovė Rosas. – Tai 
talentas. 

– Tu pašei kortas, kai susitikome pirmą kartą. Verčiau 
megztum. 

– Honkonge vilnonių drabužių nereikia. Išsirink damą. 
– Nenoriu. Kur tas prakeiktas lėktuvas? Gal sugedo? Nie-

kas mums nieko nesako. 
– Neturėtų sugesti. Naujausias modelis. Dideliais kvadra-

tiniais langais. 
– Puiku. Tik naudos, regis, jokios. Senieji modeliai pernai 

buvo geresni. Vos riedėdavo. Varžtai atsipalaidavę. Darbininkai 
su tepalinėmis vynioja kilimus. Bet mes visada nuskrisdavom. 

– Mus kviečia, – pasakė Rosas. 
Jis čiupo kortų malką, įkišo į kapšiuką, čigoniškai vikriai 

griebė abu lagaminus ir nudundėjo prie liftų. Iš viršaus atrodė 
kaip vaikščiojanti skrybėlė.

Įkandin, nešinas lazdele ir „Daily Telegraph“, žingsniavo 
Filtas. Prie trapo Rosas, kaip pridera, praleido advokatą į 
priekį, stiuardas nusilenkė sveikindamasis su Filtu ir mašina-
liai parodė į kairę, į pirmąją klasę. Roso, kėblinančio iš paskos 
ortopediniais batais, jis paprašė padėti rankinį bagažą ir paro-
dyti vietos numerį. 

Kad lagaminai būtų saugiai padėti, kad vietos būtų pa-
keistos į patogesnes ilgoms Filto kojoms, nes lėktuvas kaip pa-
prastai buvo pustuštis, pasirūpino Rosas. Jis liepė pakabinti 
Filto švarką ant kablio į spintą, atsisakė nusiimti skrybėlę ir 
tučtuojau pareikalavo vėl įpilti nemokamo šampano.

Abu patogiai įsitaisė ir žiūrėjo, kaip Anglija lekia atbula, 
paskui po malonaus truktelėjimo per pilką dangų pakilo į 
saulės nutviekstą žydrynę. 
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– Šampanas antrarūšis, – tarė Rosas. – Puerto Rike gėriau 
geresnį. 

– Vakarienė bus skani! – atrėmė Filtas. – Ir vynas puikus. 
O tavo skrybėlė?

Rosas nusiėmė ją abiem rankom ir padėjo ant staliuko. 
– Paimti ją, pone? – priėjęs paklausė stiuardas.
– Ne. Ji visada su manim, – atsakė Rosas ir netrukus pasi-

dėjo skrybėlę prie kojų. 
Į salono vidurį įriedėjo vežimėlis su vakariene  – žvilgia 

avienos nugarine. Padėkle ant krakmolytų servetėlių gulėjo 
sidabriniai stalo įrankiai  – tikras sidabras, atkreipė dėmesį 
Rosas ir ėmė sukioti šakutes ieškodamas prabos. Blykstelėjo 
peilis mėsai pjaustyti. Buvo atneštas vynas iš Ronos slėnio.

– Prisimeni „Danūno kvapą“, Albatrose?  – paklausė Fil-
tas. – Prisimeni, kaip vietoj razinų įmaišei į tešlą juodų vabalų?

Rosas susimąstė. 
– Prisimenu pirmąjį kapitono padėjėją. Jis pasakė, kad ge-

riau už mane lošia kribidžą. Norėjo mane nudėti. Kai prakišo. 
– Stebuklas, kad mūsų netorpedavo. 
– Maniau, kad torpedavo. Antra vertus, mane taip dažnai 

torpeduodavo... 
– Ačiū, ačiū!  – sukriokė Filtas keptos avienos pusėn. Jis 

buvo linkęs rėkti, kai suirzdavo – paskutinis siaubingo mik-
čiojimo, įgyto vaikystėje Velse, pėdsakas. – Tik nekalbėk apie 
torpedas. 

– Pavyzdžiui, Timoro jūroje, – pasakė Rosas. – Laivas su-
dužo...

Stiuardas atnešė daržovių ir raudonųjų serbentų želė, ir 
juodu ėmė kramtyti galvodami apie šį bei tą. Ryžtingas Roso 
smakras per kelis colius nesiekė lėkštės. 
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– Tu suvalgei trisdešimt šešis bananus, – pasakė jis. – Fri-
tauno paplūdimyje. Šlykštu buvo žiūrėti. 

– Bananai buvo maži. Aviena puiki. 
– O kai Delyje persėsime į kitą lėktuvą, bus dar skaniau. 

Grįšime prie valgomųjų lazdelių ir tikrosios virtuvės. 
Padėklai buvo nunešti, ir abu vyrai, išgėrę kavą, apsnūdo. 
Filtas pasakė, kad jam reikia peržiūrėti dokumentus. 
– Ne... aš pats tuo pasirūpinsiu. Tu pasirūpink skrybėle. 

Ką joje laikai? Opijų?
Rosas nekreipė į jį dėmesio. 
Stiuardas atnešė karštus rankšluosčius, Edis atrišo rausvą 

juostelę, kuria buvo perrišti popieriai, ir išskleidė nuorašus. 
Rosas miegojo.

„Kaip jis knarkia,  – pagalvojo Edis.  – Prisimenu dar iš 
„Danūno“ laikų.“ Jis ėmėsi darbo su parkeriu ir pluoštu do-
kumentų ir netrukus apako, apkurto ir viską pamiršo. Dan-
gus juodai nudažė langus, nematomus kalnagūbrius apačioje 
išmargino žiburių taškeliai tarsi žvaigždės aplinkui. Netrukus 
krėslai virto lovomis (tik ne Filto, jis dirbo toliau), buvo išda-
lytos antklodės ir šiltos puskojinės. Jau naktis. 

– Brendžio, pone? Stiklelį prieš miegą? 
– Kodėl gi ne, – atsakė Filtas. 
Jis tvarkingai sudėjo popierius, nusivilko kašmyro puloverį 

ir apsimovė puskojines. Nusiauti batus jam padėjo stiuardas. 
Retai jausdavausi toks laimingas, mąstė jis, gurkšnodamas 

brendį, užsimerkdamas, migdydamasis. Kažin ar reikia pasa-
kyti Albatrosui, kodėl? Ne. Verčiau palaukti iki Delio.

O paskui: kodėl ne? Jis tiek daug padarė dėl manęs. Bene ge-
riausias žmogus iš visų, kuriuos pažįstu. Ištikimiausias. Mano 
gelbėtojas. Gelbėtojų buvo ir daugiau, bet šis – nuolatinis. 
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Jis įsistebeilijo į keistą miegančio neūžaugos veidą, ir Ro-
sas atsimerkė. 

– Kolridžai? 
Albertas Rosas krūptelėjo. 
– Kolridžai, turiu tau kai ką pasakyti.
Ore iškart sušvytravo kortos. Rosas ėmė jas pašyti ir dalyti. 
– Gal padėtum tuos velnio paveiksliukus? 
– Darau išvadą,  – pasakė Rosas ir atsargiai padėjo kor-

tas, – kad išgirsiu apreiškimą. 
– Taip. 
– Verčiau išsirink damą, – pasiūlė Rosas ir vėl ėmė dalyti 

kortas. 
– Aš išsirinkau damą, Kolridžai. Išsirinkau.
Stojo tyla, tik burzgė lėktuvas.

Tyla truko iki Delio ir visą laiką laukiant kito lėktuvo, žings-
niuojant po marmurinį pirmosios klasės laukiamąjį, perkant 
krautuvėlėse niekučius (Rosas nusipirko dėžutę mėlynų dru-
gių), lipant į „Air India“. Pro šalį plaukė besišypsančios išsida-
žiusios merginos su čeongsamais. Paskutinis sustojimas prieš 
Honkongą. 

– Vadinasi, tu tuoj vesi, – tarė Rosas. – Tai iš tikrųjų ap-
reiškimas, bet tavo profesijai nesvarbus. Palauk, kol būsi vedęs 
tiek kartų, kiek aš.

Filtas pasijuto nesmagiai: 
– Tu man niekada nepasakojai apie savo vedybas, Albertai. 
– Tai asmeniška. Kas ji? 
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– Bus Honkonge, kai nuskrisime. Lauks. Šiandien. 
– Ji kinė? 
– Ne. Ne, ji škotė. Bet gimė Tiandzine. Sutikau ją... mudu 

susitikinėjam apie metus, retkarčiais. Kai tik abu atvykstame 
į Rytus. Susipažinau su ja vesdamas pirmąją bylą, kurią man 
parūpinai. Singapūre. 

– Vadinasi, kaltas aš? 
– Taip. Žinoma. Aš tau labai dėkingas. Tikiuosi, būsi vy-

riausiasis pabrolys mano vestuvėse. Be šitos skrybėlės. 
– Jos vardas? 
– Elizabeta Makintoš. Betė. Ji šaunuolė. Labai patraukli. 
– Šaunuolė! – Rosas vėl pradėjo pašyti kortas. – Šaunuolė? – 

pakartojo jis ir pakraipė keistą, primenančią Samjuelio Džon-
sono galvą. 

– Tiesą sakant, ji dar nesutiko už manęs tekėti, – tarė Fil-
tas. – Ką tik pasipiršau. Laiške iš kontoros, nusiųstame jai į 
viešbutį su užrašu: „Laukti, kol atvyks.“ Ji su drauge kaip tik 
trumpam apsistojo Honkonge. Iki tol jos buvo Australijoje... 
regis. Ji turi kažkokį darbelį – nežinau, kokį. Slepia. Apsigi-
musi keliautoja, bet labai neturtinga. Laikinai įsikūrė „Seno-
sios kolonijos“ viešbutyje. 

– Niekada tokio negirdėjau. 
Atrodė, kad kortos pačios išsklido ratu tarsi skystis ir nu-

slūgo.
– Klausyk, Albertai, apskritai gal dar nevertėjo minėti. 

Turbūt sutiks. Rodos, aš jai patinku. Bet ji tiesiai nepasakė... 
– Džiaugiuosi, kad tu jai, rodos, patinki. Taip įprasta. 
– O ji man be galo patinka. Kas yra? 
– Tai tu su ja nepergulėjai?
Stiuardas nukreipė akis į šalį, bet klausėsi toliau. 
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– Ne, – Filtas nė nepastebėjo, kad pakėlė balsą. – Ne, ži-
noma, ne. Ji ledi. Ir aš noriu ją vesti.

– Kiek jai metų?
– Niekada neklausiau. Jauna. Nors gal ir nelabai. Augo 

karo metais. Japonų internuotų asmenų stovykloje Šancha-
juje. Neteko abiejų tėvų. Apie tai nekalba. 

– O tu jos apie tai klausei? 
– Smalsauti negražu. 
– Edvardai, ką ji žino apie tave? Ką privalai jai pasakyti? 

Apie ką kalbėjotės? Ji apsistos su tavimi? 
– Ji pažįsta paukščius ir augalus. Kaip ir aš. Išmokau pa-

rengiamojoje mokykloje. Ji labai linksma. Užkrečiamai lai-
minga. Gyvos akys. Stipri. Gana... raumeninga. Aš su ja jau-
čiuosi saugus, – tarė Filtas, žiūrėdamas į gaudžiantį lėktuvo 
saloną. – Tiesą sakant, – pridūrė, – mirčiau dėl jos.

– Taip, tekėsiu, – kartojo mergina aptriušusiame viešbutyje 
atkampioje gatvelėje, kur grojo muzika, o kiekviename atvi-
rame akmeniniame balkone šurmuliavo madžongo žaidėjai. 
Jai virš galvos vangiai sukosi musių nutupėtas ventiliatorius. 
Trečiojo dešimtmečio raudono atlaso lovatiesės su bjauriomis 
geltonomis gėlėmis, išsiuvinėtomis virvute, matyt, pergyveno 
karą. Senos medinės langinės tarškėjo. Dvokė pūvančiomis le-
lijomis, suverstomis į krūvą kieme. Betė buvo viena, jos draugė 
Lizė kažkur išlėkė, ačiū Dievui. Betei būtų buvę nemalonu skai-
tyti Edvardo laišką ne vienai. Koks gražus braižas. Gaila, kad 
jis panaudojo advokatų kontoros laiškinį popierių. Ji svarstė, 
kelis juodraščius parašė. Stenogramos. Jis susituokęs su iššif-
ruotomis stenogramomis. Šis raštas skirtas saugoti.
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Ir jinai jį saugos. Laikys amžinai. Anūkai paliks laišką mu-
ziejui kaip linksmų andainykščių numirėlių atminą. 

Edis Federsas? Nieko sau! Laiškas iš tikrųjų keistokas. 
(„Ar neapsvarstytum mūsų vedybų galimybės, Elizabeta?“) 
Nepanašus į Romeo. Veikiau panašus į poną Naitlį, nors po-
nas Naitlis įtartinas. Jam apie keturiasdešimt ir į Londoną jis 
visada skraido vienas. Žinoma, meluoja, kad Ema buvo jo pir-
moji moteris. Aš nukrypau nuo temos. Būtų daug geriau, jei 
Edvardas nebūtų toks tobulas. Bet, žinoma, aš už jo tekėsiu. 
Negaliu sugalvoti nė vienos priežasties, kodėl turėčiau jį at-
stumti.

Ji pabučiavo laišką ir užsikišo už liemenėlės. 

– Ar tu ką nors žinai apie šią merginą? – virš Pietų Kini-
jos jūros paklausė Albertas Rosas. – Manai, kad ji apie tave ką 
nors žino? 

– Sakyčiau, kad buvau pakankamai atviras. 
– Kur ne! Cha! 
Lėktuvas pasviro ir smigo žemyn. Paskui vėl pasviro ir vėl 

smigo žemyn. Pakreipė sparnus tarsi paukštis, tamsoje neti-
kėtai pamiršęs, kad reikia susikaupti, ir užmigęs. Nors, pa-
manė Filtas, parengiamojoje mokykloje paruoštas ornitolo-
gas, paukščiams taip nenutinka. 

– Elizabeta, – pasakė jis, – man primena žuvininkėlį: žėri 
ir švyti. Arba stiklinę vandens. 

– Mat kaip? 
– Stiklinę tyro vandens iš Škotijos upelio, tekančio per vir-

žyną. 
– Dieve susimylėk. 



– Verčiau išsirink damą, – pasiūlė Rosas ir vėl ėmė 
dalyti kortas. 

– Aš išsirinkau damą, Kolridžai. Išsirinkau.
Stojo tyla, tik burzgė lėktuvas.

JANE GARDAM (Džein Gardam) – britų rašytoja, daugelio svar-
biausių literatūros premijų (tarp jų – dukart Whitbread premija, 
buvo nominuota Booker premijai) laureatė, 1999 m. apdova-
nota Heywood Hill premija už didžiulius nuopelnus literatūrai, 
2009 m. jai įteiktas Britanijos imperijos ordinas. Pasaulyje ji la-
biausiai išgarsėjo trilogija apie Britanijos imperijos saulėlydį, pa-
pasakotą per vienos sutuoktinių poros istoriją. Pirmąjį romaną 
„Vyras be trūkumų“ 2015 m. BBC įtraukė į 100 geriausių britų 
romanų sąrašą. Tai istorija apie advokatą Edvardą Federsą, kurį 
The New York Times pavadino labiausiai įsimenančiu charakte-
riu šiuolaikinėje literatūroje. „Žmona su paslaptimi“ yra istori-
ja dvynė, pasakojanti Federsų poros gyvenimą iš žmonos Betės 
pozicijos. Ir Betės charakteris stiprumu nė kiek nenusileidžia jos 
vyro charakteriui.

Pažadėjusi tekėti už Federso, kylančios Honkongo advokatų 
žvaigždės, Betė intuityviai jaučia, kad santuokos pagrindas ne-
bus laukinė aistra; ir vos po valandos ji sutinka savo didžiąją gy-
venimo meilę – Federso varžovą ir pikčiausią priešą Veniringą... 
Tačiau santuoka įvyksta ir trunka penkiasdešimt metų. „Žmona 
su paslaptimi“ – nepaprastai išmintingas ir itin ironiškas roma-
nas apie meilę, ištikimybę, tačiau visų pirma – apie gyvenimo 
ir šalies sunykimą. Federsų pora gyvena laikydamasi nerašytų 
taisyklių, galiojusių šalyje, kurios daugiau nebėra. Tobula britų 
sutuoktinių pora, kurioje kiekvienas atlieka savo vaidmenį: atsi-
davęs profesijai tobulas vyras ir atsidavusi šeimai tobula žmona, 
nesiskirianti su meilužio dovanotais perlais.

Jane Gardam demonstruoja ne tik neįtikėtinai išsamias psi-
chologijos žinias, bet ir ypatingą, iki kaulų smegenų britišką iro-
niją, kuria tiesiog alsuoja kiekvienas romano sakinys. „Žmona 
su paslaptimi“ – labai tikslus vienos santuokos portretas ir vie-
nos imperijos nykimo istorija.

Jei dar neatradote Gardam, turite 
nedelsdami tai padaryti! – Globe and Mail
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