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Prologas

„Labai ačiū!“
Pasistiebęs ant pirštų galiukų kiek įmanydamas ištiesiau ran-

ką ir sugriebiau Esteros paduotą grąžą – dvidešimt penkias kro-
nų eres. Išsilenkusi pro siaurą langelį ji panardino savo raukšlėtą 
ranką į mano auksines garbanas, leidau minutėlę jai ten lindėti, 
bet ne todėl, kad tai būčiau mėgęs, tiesiog taip darė nebe pirmą 
kartą, ir buvau spėjęs prie to priprasti. Fredas buvo seniausiai at-
sukęs nugarą ir į kišenę įsibrukęs maišelį karamelinių saldainių, 
o iš jo eisenos galėjau suprasti, kad dėl kažko tūžo. Niekas kitas 
manęs taip netrikdydavo kaip nirštantis Fredas. Jis vilko kojas ša-
ligatviu tarsi skindamasis kelią, galvą buvo įtraukęs tarp aukštų 
smailių pečių, lyg būtų brovęsis per stiprų vėją ir priverstas eikvoti 
visas jėgas, tačiau lauke buvo rami gegužės popietė, šeštadienis, 
o dangus virš Marienliusto1, žydras ir giedras, it milžiniškas ratas 
lėtai slinko miško link, už miesto. „Ar Fredas prakalbo? – paklausė 
Estera. Linktelėjau galvą. – Ką jis pasakė?“ – „Nieko.“ Estera šypte-
lėjo. „Na, skubinkis paskui brolį. Kad visko nesuvalgytų.“

Ištraukė ranką man iš plaukų ir akimirką ją uostė, o tuo metu 
aš jau leidausi įkandin Fredo, ir kaip tik tai įstrigo atmintin, tai – 
mano atminties gija, ne senosios ponios pageltę mano garbanose 
skendintys pirštai, o tai, kad bėgte leidžiuosi paskui Fredą, savo 

 1 Gyvenamasis Oslo rajonas. (Čia ir toliau vertėjos pastabos.)
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įbrolį, ir bemaž negaliu jo pavyti. Aš – jo mažėlis broliukas, tad 
bandau suprasti, kodėl jis taip niršta, pajuntu dilgtelėjimą širdyje 
ir šiltą, nemalonų skonį burnoje – matyt, lėkdamas būsiu įsikan-
dęs liežuvį. Kumštyje sugniaužęs grąžą, įkaitusią monetą, vejuosi 
Fredą, smulkią, tamsią žmogystą mus supančioje šviesoje. Laikro-
dis ant NRK1 rodo aštuonias po trijų, ir Fredas netrukus šlepte-
li ant suolelio ties krūmais. Skuodžiu kiek kojos neša Bažnyčios 
keliu, beveik tuščiu, juk šeštadienis; pro šalį važiuoja laidotuvių 
automobilis ir netikėtai sankryžoje užgesus varikliui iš jo išlipa 
vairuotojas, nuo galvos iki kojų pilkai apsirengęs, ir puola trankyti 
kapotą, daužyti ir plūstis, o automobilyje, pailgame bagažo sky-
riuje už sėdynių, padėtas baltas karstas, greičiausiai tuščias, kas 
gi laidos šeštadienio popietę – duobkasiai juk nedirba, o jei ten ir 
būtų kas, kažin ar svarbu, mat mirusieji turi marias laiko; mąstau 
sau taip, mąstau, kad tik mąstyčiau apie ką kita, kol pilkasis vai-
ruotojas juodomis pirštinėmis galop paleidžia automobilio variklį 
ir nurūksta Majorstueno2 link. Giliai įtraukiu sunkaus išmetamųjų 
dujų ir benzino kvapo ir pasileidžiu per žolę, pro mažytes pėsčiųjų 
perėjas, šviesoforus, šaligatvius, įrengtus ten, viduje, tarsi nykštu-
kų mieste, kur kartą per metus augaloti pareigūnai plačiais ir su-
veržtais diržais išsiveda mus mokyti eismo taisyklių. Tai ten, Ma-
žajame mieste, nustojau augti. Fredas kiurkso ant suolo, kažkur 
į šoną įsmeigęs akis. Prisėdu šalia, ir dabar, šią gegužės popietę, 
esame tik mudu.

Fredas įsikiša briaunotą karamelės gabalėlį į burną ir ilgai čiul-
pia, jam už žando kliuksi, matau rusvą seilę, tuoj nutįsiančią nuo 
lūpų. Jo akys tamsios, beveik juodos ir virpa, jo akys tiesiog dre-
ba. Esu tai matęs anksčiau. Jis tyli. Balandžiai be garso stypčioja 
išblukusioje žolėje. Lūkuriuoju. Neištveriu. „Kas tau?“ – klausiu. 
Fredas nuryja seilę, ir jo liesas kaklas sutrūkčioja. „Valgydamas 
nekalbu.“ Fredas tarp dantų suspaudžia kuo daugiau karamelių ir 
lėtai traiško cukrų. „Kodėl toks įtūžęs?“ – sušnabždu. Sušlamštęs 
visas karameles Fredas nusviedžia ant šaligatvio suglamžytą rudą 
maišelį. Atkrypavęs kiras išbaido balandžius ir apdergęs asfaltą 

 1 Norvegijos valstybinis radijas ir televizija (norv. Norsk riksringkasting).
 2 Oslo gyvenamasis ir verslo rajonas.
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pakyla apšvietimo lempos link. Fredas mesteli plaukų sruogą 
atgal, tačiau vėl nuslydusią ant kaktos palieka karoti. Pagaliau 
suburba: „Ką pasakei tai bobai?“ – „Esterai?“ – „Kam gi daugiau? 
O jūs jau vardais vadinatės?“ Aš alkanas ir darosi bloga. Užsinoriu 
griūti į žolę ir užmigti ten, tarp balandžių. „Vargu ar prisimenu, 
ką sakiau.“ – „Aišku, kad prisimeni. Tik pasuk galvą.“ – „Garbės 
žodis, Fredai. Nepamenu.“ – „Tai kodėl aš pamenu? O tu to ne?“ – 
„Nežinau, Fredai. Tai todėl tu įsiutęs?“ Staiga uždeda ranką man 
ant galvos. Susmunku. Jo ranka parišta. „Ar tu kvailas?“ – klausia 
jis. „Ne, nežinau, Fredai. Būk normalus, a. Būk geras.“ Jo kumš-
tis lieka mano garbanose. „Būk geras? Uodega dega, mažyli.“ – 
„Nekalbėk taip, a. Būk geras.“ Jo pirštai slysta man veidu, saldžiai 
kvepia, tarytum teptų klijais. „Ar pakartoti, ką sakei, žodis žo-
din?“ – „Taip. Pakartok. Pasakyk tai.“ Fredas pasilenkia prie ma-
nęs. Neišgaliu pažvelgti jam į akis. „Tu pasakei „labai ačiū“.“

Man išties palengvėjo. Pamaniau, būsiu pasakęs ką nors kur 
kas blogiau, ko niekada nevertėtų sakyti, kas būtų praslydę pro 
lūpas, žodžius, kokių nebūčiau žinojęs esant, gal nešvankybę. 
Krenkštelėjau. „Labai ačiū“? Aš taip pasakiau?“ – „Taip. Velniai 
griebtų, pasakei „labai ačiū“! – išrėkė Fredas. Vis dar sėdėjome ant 
to paties suolelio susiglaudę. – Labai ačiū!“ – šaukė jis. Ne visai su-
pratau, ką turėjo galvoje. Ir dabar dar labiau išsigandau. Įsinorėjau 
į tualetą. Sulaikiau kvapą. Taip troškau pasakyti ką nors tinkama, 
bet nežinojau, kas tai galėtų būti, nesupratau, ko jis nori. Labai 
ačiū. Verkšlenti irgi nederėjo. Fredas būtų dar labiau pasiutęs arba 
ėmęs šaipytis, o tai užvis blogiausia. Palinkau prie kelių. „Ir kas 
toliau?“ – sušnibždėjau. Fredas atsiduso. „Kas toliau? Manau, kad 
esi kvailys.“ – „Aš nesu kvailys, Fredai.“ – „Ir iš kur žinai, a? Reikėjo 
pamąstyti.“ – „Mama taip sako. Kad nesu kvailys.“ Fredas akimirką 
patylėjo. Nedrįsau į jį pakelti akių. O ką mama sako apie mane, 
a?“ – „Tą patį“, – burbtelėjau. Pajutau jo ranką ant peties. „Juk ne-
meluoji savo broliui? – tyliai paklausė Fredas. – Nors ir esu tik tavo 
įbrolis.“ Žvilgtelėjau į viršų. Spingsinti šviesa apakino. It saulė būtų 
buvusi pilna garsų, aukštų ir kiaurai skrodžiančių garsų. „Ar dėl 
to taip pyksti ant manęs, Fredai?“ – „Kodėl gi?“ – „Kad aš tik tavo 
įbrolis?“ Fredas bakstelėjo rodydamas į mano ranką, kurioje vis 
dar gniaužiau grąžą, dvidešimt penkių erių monetą – ši buvo šilta 
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ir lipni it plokščia pastilė, kažkieno ilgai čiulpta ir išspjauta. „Kie-
no tai?“ – paklausė Fredas. „Mūsų. – Fredas kinktelėjo galvą kele-
tą kartų, aš nukaitau iš džiaugsmo. – Gali imti, jei nori.“ Troškau 
jam atiduoti monetą. Fredas sėdėdamas įsistebeilijo į mane. Vėl 
sunerimau. „Tai kodėl sakai „labai ačiū“? Juk gauni pinigus, kurie 
yra mūsų.“ Įkvėpiau oro. „Tiesiog taip pasakiau.“ – „Kitą kartą ge-
riau pagalvok tai sakydamas, gerai?“ – „Gerai“, – šnabžtelėjau. „Nes 
nenoriu turėti tokio nevykėlio brolio. Nors tu tik įbrolis.“ – „Ži-
noma, – vėl tariau pašnibždomis. – Pagalvosiu apie tai geriau.“ – 
„Labai ačiū“ – suknisti žodžiai. Niekada nesakyk „labai ačiū“. Aiš-
ku? – Atsistojęs Fredas didžiuliu lanku išspjovė storą rudą skreplį, 
ir šis tekštelėjo priešais mus žolėje. Pastebėjau prie jo artėjantį 
skruzdėlių būrelį. – Noriu gerti, – murmtelėjo Fredas. – Nuo kara-
melių velniškai troškina.“

Vėl nupėdinome link Esteros, jos kiosko po vartų arka šalia 
Majorstueno bažnyčios – baltosios bažnyčios, kurios kunigas ne-
norėjo krikštyti Fredo, o galiausiai atsisakė krikštyti ir mane, bet 
tik dėl mano vardo. Pasistiebiau ant pirštų galiukų ties langeliu, 
Fredas atsirėmė į lietvamzdį ir pakėlęs ranką linktelėjo galvą, lyg 
būtume sutarę kažką svarbaus. Estera išdygo prieš mus ir pažvel-
gusi man į akis nusišypsojo – ji turėjo dar sykį paliesti man garba-
nas. Fredas kiek pajėgdamas iškišo liežuvį iš burnos vaidindamas, 
kad vemia. „O ko norėsi dabar, mano mažasis ponaiti?“ – paklausė 
Estera. Papurčiau galvą nublokšdamas jos pirštus į šalį. „Maiše-
lį limonado. Raudono.“ Ji dirstelėjo į mane kiek nustebusi. „Taip, 
taip. Turėtų būti raudono limonado. Suprantu.“ Surado tai, ko 
reikia. Fredas tūnojo ten, šešėlyje, beveik apakintas priešais stūk-
sančios nukalkintos bažnyčios sienos švytėjimo. Nepaleido manęs 
iš akių. Matė viską. Girdėjo viską. Įdėjau Esterai į ranką monetą, 
o ši netrukus kyštelėjo man penkias eres. „Prašau“, – tarė Estera. 
Pažvelgiau jai į akis. Stypsojau ant pirštų galiukų ir stebeilijausi į 
ją, vis rijau gerkle kylantį gumulą, o virš mūsų it didžiulis mėly-
nas ratas lėtai miško link slinko dangus. Parodžiau į penkių erių 
monetą. „Tai mūsų“, – garsiai pasakiau. „Ką tu sakai! – Estera vos 
neišbildėjo per siaurą langelį. – Bet, Dieve mano. Kas gi tau pa-
sidarė?“ – „Nėra ko dėkoti“, – atšoviau. Fredas, pačiupęs už ran-
kos, nusitempė mane per Bažnyčios kelią. Įbrukau jam limonado 



maišelį. Limonado nenorėjau. Tas pradūrė maišelio kamputyje 
skylę ir išspaudė raudoną limonadą – už nugaros pasimatė dryžis. 
„Neblogai, – pratarė. – Įgusi.“ Buvau devintame danguje. Troškau 
jam atiduoti ir penkias eres. „Pasilaikyk jas sau“, – patarė jis. Su-
gniaužiau rudą monetą. Galėsiu su ja žaisti „Raštą ar erelį“, jei tik 
kas su manimi žais.

„Labai ačiū“, – pasakiau.
Fredas sunkiai atsiduso, ir aš vėl ėmiau būgštauti, kad jis su-

pyks. Norėjau nusikąsti visą liežuvį ir jį praryti. Bet Fredas tik ap-
glėbė mane ir iš maišelio į lietaus lataką ištėškė paskutinį limonado 
lašą. „Prisimeni, ko vakar klausiau?“ – pasiteirauja jis. Paskubomis 
papurtau galvą ir net nedrįstu įkvėpti oro. „Ne“, – išlemenu. „Ne? 
Neprisimeni?“ Prisimenu. Bet nenoriu to prisiminti. Ir nepavyksta 
užmiršti. Geriau Fredas apie tai nepradėtų kalbėti. „Ne, Fredai.“ – 
„Gal priminti dar kartą?“ – „Taip“, – suvapu. Ir Fredas šypsosi. Visai 
neįtūžęs, tik ne tada, kai taip šypsosi.

„Gal užmušti tavo tėvą dėl tavęs, Barnumai?“ – klausia jis.
Aš vardu Barnumas.
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Paskutinis  

scenarijus

Festivalis

Tik trylika valandų praleidau Berlyne, o jau nusibaigęs. 
Skambėjo telefonas.

Girdėjau. Jis mane pažadino. Bet buvau kitur. Šalia. Atsijun-
gęs. Neįžemintas. Neturintis jokio signalo, tik širdis pašėlusiai 
daužėsi. Telefonas vis čirškė. Atplėšiau akis nuo visiškai bespalvės 
tamsos. Jau galėjau matyti savo ranką. Nekoks vaizdas. Ši prislin-
ko artyn. Palietė man veidą tyrinėdama, lyg būtų atsibudusi su 
kuo svetimu vienoje lovoje, sugriebė kitą ranką. Nuo glitnių pirš-
tų staiga pasidarė bloga. Vis dar tįsojau. Nesiliovė skambėti. Ausis 
pasiekė kažkokie žemi balsai, tarpais atodūsiai, gal kas atsiliepė į 
skambutį? Tai kodėl šis toliau nepaliaujamai čirškia? Kodėl kaž-
kas slampinėja po mano kambarį? Gal ne vienas atsiguliau? Grįž-
telėjau. Supratau – garsai sklido iš televizoriaus. Du vyrai buvo 
užgulę vieną moterį. Neatrodė, kad ji džiaugtųsi, veikiau buvo 
abejinga. Ant vieno jos sėdmens švysčiojo tatuiruotė – apgailėti-
nai šiurkščiai išbadyta plaštakė. Šlaunys buvo nusėtos mėlynių. 
Nutukę ir išblyškę vyriškiai, rodės, jau sulaukę erekcijos, vis dar 
delsė – dejavo staugdami ir tampė ją iš visų pusių. Buvo prėska 
ir liūdna. Akimirką moters abejingumą pakeitė skausmas: veidą 
iškreipė grimasa vienam iš vyrų mostelėjus nukarusiu pimpalu 
ir trenkus jai per burną. Ranka dingo nuo mano veido. Bemat 
išnyko ir vaizdas. Jei tik būčiau surinkęs savo kambario nume-
rį, būčiau galėjęs žiūrėti mokamas televizijos programas dvylika 
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valandų. Nebenorėjau žiūrėti. Neprisiminiau kambario numerio. 
Drybsojau skersas lovoje, pusiau išsiropštęs iš kostiumo, matyt, 
po pastangų ilgesnį laiką pamiegoti normaliai nusirengęs, bet 
daugiau, rodos, taip ir nepavyko nuveikti prieš šviesai patenkant 
į tolimiausią kairiosios galvos pusės užkaborį. Taip, batas mėtėsi 
ant palangės. Nejaugi pats ten stovėjau grožėdamasis vaizdu arba 
šiaip ką galvodamas? Gal. Gal ir ne. Neturėjau jokio supratimo. 
Nudiegė kelį. Vėl suradau ranką. Štai ji. Pastūmiau ją naktinio 
stalelio link ir it paliegusiam ištįsusiam paukštyčiui pakibus virš 
baltos žaižaruojančia raudona akimi mirksinčios žiurkės telefo-
nas liovėsi skambėti. Ranka parsklendė atgal. Ramybė užliejo iš 
už nugaros, nuo pakaušio atitraukdama užveržtą užtrauktuką ir 
palaižydama stuburą geležiniu liežuviu. Ilgai nesijudinau. Reikėjo 
pabūti gulsčiai. Žalias oro burbulas nuskendusiame kūne, sielos 
duburyje, netrukus turėjo subliūkšti. Nieko neprisiminiau. Didy-
sis trintukas kėsinosi į mane kaip ir daugelį kartų anksčiau. Ne 
tiek mažai nutrinta. Atsiminiau tik savo vardą, nes kas galėtų tokį 
vardą užmiršti: Barnumas, Barnumas! Ir ką tėvai mano pasmerk-
dami savo dukras ir sūnus kalėti ligi gyvos galvos už tokių raidžių 
grotų. Kodėl to vardo paprasčiausiai nepakeiti, patarė kažkas, kas 
nežinojo, ką kalba. Nes tai nepadės. Vardas ima persekioti su du-
kart didesne gėda, jei tik bandai jo atsikratyti. Barnumas! Pusę 
gyvenimo pragyvenau su šiuo vardu. Tik dabar pradėjau jį mėgti. 
Tai buvo blogiausia. Staiga pastebėjau kažką laikąs kitoje ranko-
je – ogi kambario įėjimo kortelę, plastiko gabalėlį su tam tikros 
formos skylutėmis, jį galėjai įkišti į minibaro dureles ir ištuštinti 
kambario sąskaita, jeigu jo dar nebus ištuštinęs prieš mane gyve-
nęs svečias, palikęs tik nukandžiotus nagus po lova ir išgąstingus 
krūpčiojimus čiužinyje per sunkius sapnus. Dabar galėjau būti 
bet kur. Kambaryje Osle, gal Rioste1, kambaryje be vaizdo. Laga-
minas dulkėjo ant grindų, senas, tylus lagaminas, taip ir neatida-
rytas, juk vis tiek tuščias, be aplodismentų viduje, tik su scenari-
jumi – paskubomis prikeverzotais puslapiais. Vis išeinu ir grįžtu. 
Tai aš. Išeinu ir grįžtu, vėl paršliaužiu. Bet įskaityti įskaičiau. Virš 
kėdės, prie lango, kabojo baltas viešbučio baseino chalatas. Ant jo 

 1 Kaimas Lofoteno salyne Šiaurės Norvegijoje.
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įžiūrėjau viešbučio pavadinimą. „Kempinski“. „Kempinski“! O da-
bar išgirdau miestą. Išgirdau Berlyną! Išgirdau traktorius rytuose 
ir bažnyčių varpus vakaruose. Lėtai lėtai pakilau. Diena prasidėjo. 
Prasidėjo be manęs. Bematant prisiminiau. Buvau susitaręs. Rau-
dona telefono lemputė nesiliovė bliksėti. Atėjo pranešimas. Vel-
niop visus. Tegu Pederis palaukia. Kas gi daugiau, jei ne Pederis, 
tokiu metu būtų skambinęs ir palikinėjęs žinutes? Žinoma, kad 
Pederis. Galėjo palaukti. Pederis mokėjo laukti. Tai aš jį to išmo-
kiau. Niekas, kas turi nors kiek smegenų, nesitars susitikti prieš 
priešpiečius pirmąjį rytą Berlyne – išskyrus Pederį, mano draugą, 
partnerį, agentą, tik jis tardavosi susitikti prieš pusryčius, nes Pe-
deris dirbo kaip krovikas. Laikrodis rodė be dviejų minučių pusę 
pirmos. Kampuoti skaičiai švietė žalia spalva po užgesusiu televi-
zoriaus ekranu, tarp dviejų netolygių mano širdies dūžių išmušė 
lygiai pusę pirmos. Nubloškiau nuo savęs patalus ir atidaręs mini-
barą išmaukiau du jėgermeisterius. Išgėręs dar vieną nusliūkinau 
į vonią ir dėl viso pikto išsivėmiau. Neprisiminiau, kada paskutinį 
kartą valgiau. Klozeto kraštų užklotas atrodė neliestas. Netgi ne-
buvau lankęsis tualete. Tada išsivaliau dantis, užsimečiau chalatą 
ir įsispyriau į baltas viešbučio šlepetes, o prieš išeidamas išvydau į 
mane tebespiginančią įkaitusią telefono akį, bet Pederis privalėjo 
laukti, toks buvo jo darbas. Pederiui būtų nieko nereiškę postrin-
gauti, kol kambaryje, kuriame sėdi, įsisiautėtų ugnis.

Nusileidau liftu iki baseino, išsinuomojau maudymosi kelnai-
tes ir išgėręs dar vieną alaus ir vieną jėgermeisterį triskart perplau-
kiau baseiną, visai nusiplūkiau. Plūduriavau vandens paviršiuje. 
Klasikinė muzika liejosi iš nematomų garsiakalbių – be abejonės, 
Bachas, žmogaus rankos nepaliestos sintetinės variacijos. Kelios 
moterys ramiai plūduriavo ant nugaros. Plūduriavo amerikietiš-
kai, mosikuodamos rankomis it sparnais, su saulės akiniais, ku-
riuos retkarčiais reikėdavo stumtelėti ant kaktos, kad geriau ma-
tytų ar kad pavyktų pagauti kieno nors žvilgsnį: juk palei kraštą 
skrosdamas vandenį galėjo atsiirti Robertas Daunis, Al Pačinas su 
platforminiais batais, o gal mano senasis draugas Šonas Koneris, 
tada jį būčiau pavaišinęs taure gero gėrimo ir padėkojęs už praeitą 
susitikimą. Tačiau tame dangiškame aukšte niekas į mano akira-
tį nepakliuvo, o juo labiau niekam nepakliuvau ir aš. Moteriškės, 
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pasitaisiusios akinius, yrėsi toliau, lėtai ir pamėlusiomis ranko-
mis – buvo tiesiog chloro angelai su mažyčiais išpūstais pilvukais. 
Nejučiom mane apėmė ramybė, nuovargis ir atsipalaidavimas, gal 
net džiaugsmas. Aš irgi plūduriavau. Tik norvegiškai, rankas laiky-
damas prie šonų, o pirštus – it mentę, kad išlaikyčiau pusiausvyrą 
ir plūdrumą. Yriausi. Laikiausi gulsčiai. Bet tykojo nerimas – neri-
mas visada užklupdavo netikėtai, nors ir žinodavau, kad užklups, 
užklups kaip sniegas. Nerimas brovėsi į mano ramybę. Stūmė lauk 
mano ramybę. Gal kas pernakt įvyko? Gal kam nenupirkau gėlių, 
gal reikėjo atsiprašyti, maldauti atleidimo, padirbėti be atlygio, 
pakeliaklupsčiauti? Nenumaniau. Visko galėjo nutikti. Tapau ne-
rimo įkaitu. Apsivertęs vandenyje ir sukėlęs bangeles po amerikie-
tiškomis damomis, užsiropščiau tirtančiomis kopėtėlėmis tary-
tum kuprota, dvilytė Afroditė, ir mane pasiekė vandeniu atsklidęs 
tylus juokas: tuo metu iš drabužinės išžengė Klifas Ričardas (vargu 
ar tai galėjo būti kas kitas), apsisiautęs viešbučio chalatu ir įsispy-
ręs į šlepetes. Jo plaukai styrojo ant galvos, o veidas atrodė lygus ir 
žvalus. Panėšėjo į mumiją, pabėgusią iš septintojo dešimtmečio 
piramidės. Žodžiu, buvo gerai išsilaikęs, taigi moteriškės baseine 
atgijo, ėmė pūškuoti nelyginant jūrų kiaulės, nors Klifas vargu ar 
buvo jų sąraše pirmutinis. Užtat man jis net labai tiko. Jis nors 
akimirką privertė pamiršti nerimą, šalia būdamas nuogas suteikė 
pertraukėlę, kaip ir tą kartą, tame gyvenime, kuris virto mūsų isto-
rija, mano ir Fredo istorija, istorija, kurią tiesiog vadinu tuo kartu, 
kai man sėdint mūsų kambaryje tą kartą Bažnyčios kelyje, ausis 
prikišus prie patefono ir klausantis „Livin’ lovin’ doll“, Fredas, ne-
bylus ir plačiai atmerkęs akis, gulėjo lovoje; jis buvo pratylėjęs jau 
dvidešimt du mėnesius, tiek, kiek laukiasi dramblės; po Senolės 
mirties dar nebuvo ištaręs nė žodelio, ir visi jau buvo praradę viltį 
kada nors jį prakalbinti: mama, Boleta, klasės auklėtoja, dantų gy-
dytojas mokykloje, Estera iš kiosko, Dievas ir visi eiliniai – niekas 
negalėjo išpešti iš jo jokio žodžio, ir net aš. Tuomet, man pakėlus 
patefono galvutę ir ruošiantis klausytis „Livin’ lovin’ doll“ kokį dvi-
dešimtą kartą, Fredas pakilo iš lovos, nuplėšė galvutę, nusileido į 
sodą, šveitė patefoną į šiukšlių dėžę ir prabilo. Taigi trūko tik Kli-
fo. Už tai ir norėjau jam padėkoti. Bet seras Klifas Ričardas apėjo 
mane dideliu lanku ir apžergęs treniruoklį kampe tarp veidrodžių 
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ėmė minti priešais savo atvaizdą nė neįkvėpdamas, nelyginant 
mumija su skaudančiomis, patemptomis galūnėmis. O mano 
delnas nuslydo baro paviršiumi ir pakėlė tai, kas pirmiausia pa-
kliuvo po ranka, – džiną su toniku, tikrą balzamą širdžiai. Keturi 
laikrodžiai rodė laiką Niujorke, Buenos Airėse, Džakartoje ir Ber-
lyne. Man pakako Berlyno. Be penkiolikos dvi. Dabar Pederis pra-
kaitavo. Bendravo, atsiprašinėjo, nešiojo alų, kavą, sumuštinius, 
skambino į viešbutį, teiravosi manęs, palikinėjo žinutes, bėgiojo į 
spaudos centrą, linkčiojo visiems pažįstamiems, tūpčiojo prieš vi-
sus nepažįstamus ir dalijo vizitines korteles visiems jo dar nepažįs-
tantiems. Girdėjau jį sakant: „Barnumas netrukus pasirodys, grei-
čiausiai kažkur trumpam užsuko, juk žinote, kaip būna, ar ne taip, 
geriausios idėjos gimsta išsiblaškiusiose galvose, aš tik praktiška 
vaizduotė, galinti šias idėjas padaryti matomas, – pakelkime taurę 
į Barnumo sveikatą!“ Taip, Pederis tikrų tikriausiai liejo prakaitą, 
ir tai jam buvo tik į naudą. Aš kvatojau, skardžiai kvatojau ant 
„Kempinskio“ viešbučio baseino krašto, kol Klifas Ričardas mynė 
dviratį varžydamasis su trimis veidrodžiais ir putlių amerikiečių 
moteriškių žvilgsniais, bet netikėtai, kaip netikėtai buvo apėmęs 
nerimas ir juokas, manyje aptemo. Kas man pasidarė? Į kokią prie-
šingą ekstazę puoliau, kokia čia velniška laimė apsėdo? Nejaugi 
juokas nuskambėjo paskutinįkart, prieš ateinant kažkam, ko dar 
nenumaniau, bet ko už viską labiausiai bijojau? Mane krėtė šaltis. 
Akimirką susvirduliavau, susvyravau ant žalių marmuro plytelių. 
Siurbiau į save juoką. Prašiau jo vėl prasiveržti. Bet tai nebuvo tyla 
prieš audrą. Veikiau tyla, kuri verčia kates ilgai šokinėti prieš pra-
pliumpant lietui.

Palindau po dušu ir valandėlę svarsčiau, ar neprigulus soliariu-
me. Truputis įdegio ir lygesnis veidas prieš susitikimą nepakenktų. 
Bet dabar manęs neapleido šleikšti ir apatiška būsena. Todėl atsi-
nešiau alaus. Barmenas nusišypsojo paduodamas butelį. Netikėtai 
dingtelėjo mintis, koks jis jaunas. Jis dėvėjo uniformą nedrąsiai 
oriai, tarsi koks užsispyręs vaikas, pavogęs juodą tėvo švarką. Dėl 
tokio užsispyrimo pamaniau jį atvykus iš Rytų Vokietijos. Jis pra-
dėjo savo ilgą žygį po „Kempinskio“ baseino patalpas. „Ponas Bar-
numas?“ – tyliai paklausė. Akivaizdu, kad manė, jog tokia mano 
pavardė. Ne jis vienintelis. Tegu bus jam atleista. „Taip. Tai aš.“ –  
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„Jums palikta žinutė.“ Jis įteikė man platų voką su viešbučio pava-
dinimu. Pederis vis dėlto mane surado. Nors ir slėpčiausi už Riosto 
žuvų džiovyklų, rastų. Nors miegočiau blaivykloje, prižadintų ne 
kas kitas, o Pederis. Jei pabusčiau Bogstado kelio „Cock“ pensione, 
tai tik Pederiui pasibeldus. Užguliau barą. „Kuo tu vardu?“ – pa-
klausiau. „Kurtas, sere.“ Linktelėjau link veidrodžių kampo. „Ar 
matai tą vyruką, Kurtai? Tą, kuris vis mina.“ – „Taip, sere. Matau.“ – 
„Ar žinai, kas jis toks?“ – „Deja, ne, sere.“ Ne. Ir aš lėtai, bet aiškiai 
supratau, kad pasenau. „Nieko tokio, Kurtai. Nunešk jam kokako-
los. Light. Ir įtrauk į mano kambario sąskaitą.“

Sulanksčiau voką keturlinkai ir įsikišau į chalato kišenę. Jei 
Pederis norėjo, kad paprakaituočiau, dabar taip ir bus. Nusine-
šiau vieną alaus į sauną ir įsitaisiau ant viršutinio gulto. Kažkas 
ten jau sėdėjo, jutau, tik negalėjau nuspėti, kurioje vietoje, todėl 
pasisveikinau ties niekuo nesulaikydamas žvilgsnio, kiek nuna-
rindamas galvą, – tai buvo mano ypatingas bruožas, mano asme-
niškas gestas pasauliui. Tačiau kiti spoksojo į mane išvertę akis ir 
nė kiek nesigėdydami. Tikėjausi, kad tarp jų nėra tėvynainių: dra-
maturgų iš Norvegijos kino studijos, žurnalistų iš humoristinių 
puslapių, žurnalų tuščiažodžiautojų ir kitokių vadovų. Netrukus 
pasigailėjau šio manevro, šio karšto nuklydimo, nes čia visiems 
reikėjo būti nuogiems, čia buvo ir vyrų, ir moterų. O tasai tipas 
su paprasčiausiu rankšluosčiu ant strėnų privertė kitus pasijusti 
nejaukiai. Dėl manęs jų nuogumas bemat tapo dar matomesnis ir 
nepakenčiamesnis – su visomis išsiplėtusiomis venomis, plačiais 
užpakaliais, liulančiais apvalumais, nukarusiomis krūtimis, ran-
dais, raukšlėmis, apgamais, galbūt net piktybiniais. Privalėjau nu-
simesti rankšluostį. Kitos išeities nebuvo. Sprukti negalėjau, nes 
taip tik būčiau atskleidęs savo bailumą ir įsiminęs kaip įtartinas 
tipas, mėgėjas pasidairyti, o festivalis turėjo trukti dar tris dienas. 
Nenoriai atlapojau rankšluostį, parodydamas, kad ir aš galiu būti 
natūralus po visais savo kostiumais, kad ir aš esu išsaugojęs savo 
nuogumą. Taip ir sėdėjau sukryžiavęs kojas, išsirengęs bendroje 
vokiškoje saunoje, ir stebėjausi, kad šioje įstatymus gerbiančioje 
ir humoro nesuprantančioje šalyje užsinorėjęs paprakaituoti pri-
valai sėdėti kartu su vyrais ir moterimis. Natūralumą mėgstan-
čioje ir ką tik iš ledynų išsivadavusioje Norvegijoje tai būtų su-
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kėlę vyriausybės krizę ir leidėjus užvertę skaitytojų laiškai. Nors 
faktas, kad tai buvo leistina, irgi atrodė logiškas. Viešbutyje buvo 
tik viena sauna, kuria turėjo naudotis ir vyrai, ir moterys, nuogi 
ir tuo pačiu metu. Jei tai būtų buvęs savanoriškas veiksmas, būtų 
buvę nepadoru. Tad tai greičiau dvelkė karu. Viskas dvelkė karu, 
ir aš susimąsčiau apie koncentracijos stovyklas – paskutinį dušą, 
kuriame vyrai ir moterys kartą ir visiems laikams buvo atskiria-
mi nuo uolių liaudies žudikų; ten buvo net stovyklos moterims, 
Ravensbriukas, ir valandėlę kiek susijaudinęs svarsčiau, kad tai 
kam nors gali tikti, šis minties šuolis nuo masinio naikinimo iki 
atsitiktinio susitikimo „Kempinskio“ saunoje per festivalį nauja-
jame Berlyne. Bet, kaip įprastai nutikdavo pastaruoju metu, min-
tis pabėgo. Mintis pabėgo, nes kabliuko užkarpa pasirodė esanti 
pernelyg buka, ir išslydo, taigi pasinėriau į dar gilesnes abejones. 
Ką iš tiesų galėjau pasiūlyti? Kokias istorijas buvau pajėgus su-
ręsti? Kiek gali vogti, kol būsi nutvertas? Kiek gali meluoti, kol 
tavimi patikės? Gal ne visada buvau toks dvejojantis, toks eilinis 
neapsisprendėlis? Taip, dvejojau dėl daugelio dalykų, nekalbant 
apie save, iš viso abejojau, ar yra kas nors, ką būtų galima vadinti 
„savimi“; liūdnomis valandėlėmis save įsivaizdavau kaip tam ti-
krą kūno masę, sugrūstą į kažkokią sistemą ir pavadintą Barnu-
mo vardu. Viskas man kėlė abejonių, išskyrus Fredą, nes jis buvo 
neabejotinas, aukščiau visų abejonių. Pamenu tėvą sakant: „Svar-
biausia ne tai, ką matai, o tai, ką manai matąs.“ Išmaukiau butelį 
ir dabar atpažinau kai ką iš ten sėdinčiųjų. Ten buvo tai, ko labiau-
siai bijojau, – žinoma kritikė, sena pažįstama, kurios vardo nemi-
nėsiu, tik pasakysiu, kad ją vadinome tiesiog Briede, nes ji visada 
primindavo saulėlydį. Vienu metu ji parašė, kad aš viso labo esu 
„folksvagenas tarp rolsroisų“, bet niekada neskaičiau to straipsnio, 
mat tuomet gyvenau toli nuo žmonių. Pederis planavo pateikti 
ieškinį dėl priekabiavimo, laimė, nieko iš to neišėjo, na, jeigu ji 
ruošėsi kibti į metaforų dvikovą, bus pasirinkusi ne tą žmogų. 
Dabar ji žiūrėjo į mano pusę, šyptelėjo, bet, nors atrodė kur kas 
mažiau pasipūtusi nei savo rašiniuose, nors buvo tik apyminkš-
tis peiliu apipjaustytas vaisius, mieliau būčiau išvengęs atsilyginti 
jai šypsena. Kas žino, galėjau leptelėti ir tai, ko nederėtų. Ji buvo 
mano blogoji žinia. Ką ruošėsi pranešti šį kartą? Nedrįsau apie tai 
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pagalvoti. Nusišypsojau. „Velniai griebtų!“ – ištariau. Sulenkiau 
kojas ir ėmiau stipriai kosėti. Negalėjau tuo patikėti. Mano liežu-
vis vėl susipainiojo. Tikra kliūtis. Tavo liežuvis – kaip čiuožykla, 
sakydavo Fredas. Tai išgirdau tik aš. Velniai griebtų. Briedė nu-
stebusi pakėlė akis; kosėjau iš visų jėgų, lyg ketindamas vemti, ir 
štai dar kartą man į pagalbą atėjo Klifas Ričardas. Tą akimirką jis 
su kokakola rankoje įžengė į sauną ir atgaivino prisiminimus apie 
„Livin’ lovin’ doll“ viršelį, keletą sekundžių stypsojo prie smėlio 
laikrodžio, kuriame smėlis išbyrėdavo ir vėl prisipildydavo, lyg 
laikas būtų buvę ne tai, ką palieki už nugaros, o tai, ką pasidedi 
į šalį. Tada Klifas prisėdo viršuje, kur kiūtojau ir aš. Buvo ankšta. 
Dar mažumėlę – ir turėjo būti per karšta. Rodyklė stabtelėjo ties 
devyniasdešimt. Briedei to pakako. Ji išsmuko su rankšluosčiu už 
nugaros, paskutinį kartą dirstelėjusi pro petį. Ar tik nešyptelėjo? 
Nejaugi pasišaipė iš manęs? Galbūt gavo istoriją, kurią galės pa-
pasakoti prie baro šįvakar? Kažkas ant akmenų pylė vandenį, šie 
šnypštė. Drėgmė darėsi matoma it kunkuliuojanti migla. Grįžte-
lėjau į Klifą. Jis neprakaitavo. Sėdėjo sausut sausutėlis. Su ta pa-
čia šukuosena. Gražiai parudavusia oda. Dabar galėjau tai ištarti. 
„Ačiū, – prabilo jis netikėtai. – Už kokakolą.“ – „Priešingai, tai aš 
turėčiau dėkoti. Ačiū.“ Klifas kilstelėjo butelį ir nusišypsojo: „Už 
ką gi?“ – „Jūsų daina prakalbino mano brolį“, – pasakiau. Akimir-
ką jis atrodė sutrikęs. „Tuomet jį prakalbino ne mano daina, o Die-
vo galia“, – sumurmėjo Klifas.

Pasidarė per karšta. Pagriebęs rankšluostį išlingavau apsvaigęs 
ir ištroškęs, vėl palindau po dušu, mane nužvelgė Kurtas iš baro. 
Vos linktelėdamas mirktelėjo. Dabar jis buvo savas žmogus. Paki-
lau liftu į kambarį. Telefonas vis dar kaito. Numečiau ragelį, svie-
džiau chalatą ant lovos, apsivilkau kostiumą ir į kiekvieną kiše-
nę įkišau po buteliuką iš minibaro. Kišenių kostiume buvo daug. 
Stovėjau apsiginklavęs alkoholiu. Paskui susiverčiau paskutinį jė-
germeisterį, tik jis stojo it ugnies stulpas nuo pilvo iki gomurio, 
ir suvalgęs šaukštą dantų pastos įsidėjau vidpadžius į naujuosius 
itališkus batus. Susitikimui buvau pasirengęs.

Ir iš kur galėjau žinoti tai, kas įvyko man ten nebūnant, kas 
darėsi man nematant. Nieko nežinojau. Vis dar klaidžiojau nie-
ko neišmanydamas įtarimų nelaisvėje ir nieko nenorėjau žinoti, 
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kai stovėjau ten, lėtame veidrodžiais ant visų sienų ir net lubų 
apkabinėtame lifte. Troškau tik būti tą akimirką, būti šiuolai-
kiškas vyras, naudojantis kiekvieną sekundę iš eilės, įspraustas į 
visų mažiausią laiko tarpą, kur vietos pakaktų tik man. Pagavau 
savo žvilgsnį veidrodyje ir pagalvojau apie vaiką, kuris klumpa, 
keliasi ir ima klykti tik tada, kai aplinkui išvysta pastėrusius ir 
susirūpinusius žmones – it pavėlavusį skausmą, šoko atspindį. 
Siektelėjau degtinės. Netrukus duris atvėrė baltaplaukis portjė 
ketindamas mane su skėčiu palydėti į lauką. Daviau jam pen-
kias markes, kad tik atstotų. Jis pažvelgė nusiminęs į banknotą, 
ir šis bemat pranyko tarp jo glotnių, pilkšvų pirštų, taigi buvo 
sunku suprasti, ar jį įžeidžiau per daug duodamas, ar duodamas 
per mažai. Jis panėšėjo į kolonijinio laikotarpio tarną. Tai jis vis-
kam dirigavo „Kempinskio“ viešbutyje. Tai jis keisdavo klozetų 
kraštų užklotus. Žengiau ant raudono apibrizgusiais kraštais 
kilimo. Keturi juodi limuzinai tamsintais stiklais stovėjo prie 
šaligatvio krašto. Nė vienas jų nebuvo skirtas man. Mūsų versle 
gyvavo senas posakis: No limo, no deal.1 Man nusispjauti. Deg-
tinė svilino gerklę. Prisidegiau cigaretę. Dvi televizijos, CNN ir 
NDR, laukė ko nors įvykstant. Berlyne nesmarkiai lijo. Pelenų 
kvapas. Ištisinis triukšmas iš statybviečių. Kranai sukinėjosi iš 
lėto, vos matomi pro žemus debesis. Atrodė, tarsi Dievas žaistų 
su mašinomis. Tiesiai prieš įėjimą į viešbutį sustojo dar vienas 
limuzinas – ilgas, baltas lokomotyvas su amerikietiškomis tri-
kampėmis vėliavėlėmis, iš jo išlipo moteris tiesiausia iki šiol man 
matyta nugara. Jai į pagalbą atskubėjo devyniolika skėčių. Ji nu-
sijuokė juoku, pamirkytu viskyje, prarūkytu ir nušveistu stambiu 
švitriniu popieriumi. Ji juokėsi ir žengdama raudonuoju kilimu 
mojavo liesa ranka, tarsi kišenvagis elegantiškai vinguriavo tarp 
lašų, kurių nepasiekia juodieji skėčiai. Ir niekas nemokėjo žengti 
raudonuoju kilimu taip, kaip ji. Tai buvo Lorena Bekol2. Ne kas 
kitas, o pati Lorena Bekol. Ji buvo čia visa savo esybe, kiekviena 
kūno dalele. Buvo pripildžiusi save pačią iki pirštų galiukų, iki 

 1 Neturi limuzino, nebus ir sandorio (angl.).
 2 Lauren Bacall (1924–2014 m.) – žymi Holivudo klasikinių nespalvotų filmų 

aktorė, ypač garsi dėl išskirtinio sodraus balso.
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ausų lezgelių, iki antakių. Jai į priekį atkišus smakrą, skėčiai virš 
jos išsivertė į kitą pusę. Ką tik pavergė Vokietiją. Aš likau stirkso-
ti tvirtai prikaustytas to reginio – Lorenos Bekol, lėtai ir laisvai 
žengiančios pro mane, pasidavęs jos stichinei traukos jėgai. Tai 
buvo lyg atvirkščias lemties ženklas, veidrodinis déjà vu1; regiu 
tai prieš savo akis: „Rosenborgo“ kino teatrą, 14 eilę, 18, 19 ir 20 
vietas, „The Big Sleep“2, Vivjena sėdi per vidurį, vaizdas toks arti-
mas ir ryškus, galiu net justi naująjį golfą, graužiantį sprandą, ga-
liu girdėti Loreną Bekol, šnabždančią Hemfriui Bogartui balsu, 
nuo kurio pašiurpsta oda ir užverda kraujas: „A lot depends on 
who’s in the saddle“3, o tada vienu metu Pederis ir aš apkabiname 
Vivjeną, mano ranka nuslysta prie Pederio pirštų, nei vienas ne-
pratariame nė žodžio, o Vivjena šypso, ji šypso sau, ir atsiremia į 
mudviejų rankas. Bet kai atsisuku, matau ją verkiant.

O dabar stoviu lietuje Berlyne, šalia raudonojo kilimo, prie 
„Kempinskio“ viešbučio. Kažkas įvyko. Kažkas vis dar šaukė, bet 
ničnieko negirdėjau. Lempos jau buvo užgesintos, kameros iš-
jungtos, limuzinai išsivažinėję. Tas pats portjė atsargiai palietė 
man ranką. „Ar viskas gerai, sere?“ – „Ką?“ Jo veidas priartėjo. Vi-
siems tenka prisilenkti prie manęs. „Sere, ar jums viskas gerai?“ 
Linktelėjau galvą. Apsidairiau. Kranai buvo nutilę, Dievas nepa-
jėgė ilgiau žaisti su mašinomis, o gal tik debesys slinko dangumi 
priešpriešiais, todėl visa taip atrodė. „Esate tuo tikras, sere?“ Ci-
garetė plūduriavo nutekamajame griovyje. Kažkas buvo pametęs 
fotoaparatą. Šis gulėjo ten ir atsuko juostą. „Gal galėtum iškviesti 
taksi?“ – „Mielai, sere.“ Švilptelėjo rankoje laikomu švilpuku. Sura-
dau banknotą, kurį norėjau jam įduoti, nes to nusipelnė. Bet jis tik 
papurtė galvą ir nusuko akis. „Pasilaikykite jį sau, sere.“ Įsibrukau 
pinigus atgal į kišenę. „Labai ačiū“, – padėkojau jam.

Taksi automobiliui privažiavus portjė atidarė dureles. Automo-
bilyje dvelkė prieskoniais arba smilkalais. Ant priekinės sėdynės 
gulėjo maldų ritinėlis. „Zoo Palatz“, – iškošiau. Vairuotojas grįž-
telėjęs šyptelėjo. Juodoje burnoje spindėjo auksinis dantis. „Ar 

 1 Déjà vu (pranc., sk. dėža vu) – įspūdis, kad kažkas jau yra išgyventa anks-
čiau, nors iš tiesų tai išgyvenama pirmą kartą.

 2 „Kietas miegas“ (angl.) – 1946 m. JAV sukurtas trileris.
 3 „Daug kas priklauso nuo to, kas yra balne.“ (Angl.)
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sustoti prie Zoologijos sodo?“ Turėjau nusišypsoti ir aš. „Ne, prie 
Festivalių centro.“ Ten galima rasti linksmesnių gyvūnų.

Nukakti iki vietos prireikė pusės valandos. Pėsčiomis būtų pa-
kakę penkių minučių. Gurkštelėjęs šiek tiek konjako prisnūdau. 
Snūduriuodamas mačiau vaizdą – Fredą, kieme per sniegą trau-
kiantį karstą. Vairuotojui teko mane žadinti. Buvome atvykę į 
vietą. Jis juokėsi. Dabar jau girdėjau. Tą nuoširdų juoką. Auksinis 
dantis tiesiog akino. Sumokėjau gerokai daugiau, nei būtina, o jis 
pamanė, kad tai turbūt nesusipratimas, kad aš viso labo nemokan-
tis skaičiuoti turistas, o gal pernelyg išsipustęs kino teatro direkto-
rius. Dorasis Berlyno musulmonas buvo begrąžinąs pinigus, bet aš 
jau žengiau šaligatviu, tarp griuvėsių ir katedrų, tarp beždžionių 
ir žvaigždžių. Kažkas norėjo nedelsiant parduoti odinį švarką. Pa-
stūmiau juos šalin. Liovėsi lyti. Kranai toliau lėtai sukinėjosi ra-
tais, o dangus virš Berlyno staiga nušvito ir tapo kone perregimas. 
Vėsoka saulė spigino stačiai į akis, kol būrys balandžių, kažko ieš-
kodami, kapojo šviesą į gabalėlius.

Įžengiau į Festivalių centrą. Du ginkluoti sargybiniai patikri-
no akreditacijos kortelę su mažyte išvakarėse padaryta nuotrau-
ka – Barnum Nielsen, screenwriter 1 – ir kiek per ilgai užsižiūrėję į 
veidą praleido mane pro apsauginę zoną, šventuosius vartus tarp 
tų, kurie čia ir kurie ne čia. Dabar buvau čia. Žmonės brovėsi vie-
ni pro kitus tarytum išprotėję, pilnomis rankomis alaus, brošiūrų, 
kasečių, mobiliųjų telefonų, plakatų ir vizitinių kortelių. Moterys 
buvo aukštos ir lieknos, pakeltais plaukais, virvele ant kaklo pa-
rištais akiniais ir aptemptais pilkšvais sijonais, lyg parsiradusios 
čia tiesiai iš tos pačios parduotuvės. Vyrai šiaip jau atrodė įmitę 
ir kresni, mano amžiaus, o mataruojančios jų širdys tvinkčiojo 
krauju pasruvusiuose žvilgsniuose; buvome panašūs vieni į kitus 
kaip du vandens lašai, ir bent vienas iš mūsų troško numirti dar 
dienai nepasibaigus. Didžiulis ekranas rodė vilkiką iš japoniško 
filmo apie gangsterius. Estetiškas smurtas netrukus turėjo prasi-
dėti. Žudyti lėtai buvo įprasta. Kažkas padavė taurę sakės. Išgė-
riau. Gavau dar porciją. Užliejau kepenis aklinai. Bilė Augustas2 

 1 Barnumas Nilsenas, scenaristas (angl.).
 2 Bille August (g. 1948 m.) – žymus danų režisierius.
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davė interviu australų televizijai. Jo marškiniai buvo tokie pat bal-
ti. Niekas nevilkėjo baltesnių marškinių nei Bilė Augustas. Jiems 
reikėjo paklausti: „Kiek jūs turite baltų marškinių? Kaip dažnai 
juos keičiate?“ Atokiau, gestikuliuodamas prieš kamerą, stovėjo 
Spaikas Li1. O per visą tą sąmyšį įsiveržė Pederis su kaklaraiščiu, 
nukarusiu ties pilvu, ir neužsičiaupiančia burna – atrodė, lyg jis 
būtų galingas ventiliatorius arba tik bandytų pasiekti naują pasy-
viojo rūkymo rekordą. Galimas daiktas, kad būtent Pederis gali 
numirti šįvakar. Gaudydamas orą sustojo tiesiai prieš mane. „Tai 
ką, – tarė jis, – vėl ėmei gerti?“ – „Kad nebuvau metęs.“ – „Ar labai 
girtas?“ – „Penkios su puse.“ Pederis pasilenkė arčiau, jo nosis vir-
pėjo. „Penkios su puse? Tai panašiau į priemoką už pašto siuntinį, 
Barnumai.“ – „Nekalbėk taip. Aš kontroliuoju save.“ Nusijuokiau. 
Man patikdavo, kai Pederis žerdavo senus sąmojus. Bet Pederis ne-
sijuokė. „Kur, po šimts pypkių, tu buvai?“ – „Saunoje.“ – „Saunoje? 
Ar žinai, kiek čia stirksojau tavęs laukdamas? Ar žinai? – Pederis 
pakratė man ranką. Susvyravo. – Aš, velniai griebtų, tiek daug gra-
žaus apie tave prišnekėjau, kad dabar, po velnių, tuoj apsivemsiu!“ 
Jis ėmė mane tempti prie skandinavų stendo. „Atsipalaiduok, – 
pratariau. – Aš jau čia.“ – „Ar negali, velniai rautų, įsigyti mobi-
liojo telefono! Kaip normalūs žmonės!“ – „Man nereikia smegenų 
vėžio.“ – „Tai įsitaisyk pranešimų gaviklį!“ – „Manai, kad jie dirba 
saunose?“ – „Jie dirba ir Mėnulyje!“ – „Juk vis tiek mane rasi, Pe-
deri.“ Staiga sustojo, ilgokai į mane stebeilijo. „Žinai ką? Po per-
kūnais, tu man vis labiau daraisi panašus į savo pamišėlį įbrolį!“ 
Ir Pederiui tai pasakius mano žvilgsnis užsiliepsnojo, o praeities 
prisiminimai užpuolė mane iš visų pusių. Čiupau Pederį už švarko 
ir prirėmiau prie sienos. „Niekada daugiau to nesakyk! Niekada!“ 
Pederis žiūrėjo į mane it iš dangaus nukritęs, sakė varvėjo jam per 
kelnes. „Po šimts, Barnumai. Nenorėjau taip pasakyti.“ Regis, kaž-
kas mus stebėjo. Buvo apėmęs toks įniršis, kokio seniai neatsimi-
niau patyręs. Net darėsi gera. Buvo dėl ko. „Man nusispjauti į tai, 
ko tu norėjai! Bet niekada manęs nelygink su Fredu! Supratai?“ Pe-
deris pabandė nusišypsoti. „Supratau! Paleisk mane, Barnumai.“  

 1 Spike Lee – Shelton Jackson (Šeltonas Džeksonas, g. 1957 m.) – JAV kino 
režisierius, scenaristas, aktorius.


