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3
50-o lygio apsauga nuo visko

Liusija išsitepė visą kūną kremu ir atsigulė ant nuga-
ros, ketindama neprarasti Kadise įgauto įdegio. Jos oda 
šiaip jau yra tokia blyški, kad pagaliau šauniai įdegus 
nebuvo galima leisti, kad įdegis išbluktų. Prieš atsisės-
dama nubraukė šiek tiek smėlio, nugulusio ant violeti-
nio rankšluosčio, ir, sulanksčiusi šalia gulėjusius šor-
tus bei palaidinę, pasidėjo po galva. Štai, tiesiog tobula. 
Tuomet įsikišo į ausis mobiliojo telefono ausines ir gro-
tuve spustelėjo Play. Pasigirdo Avicii kūrinys „Wake 
Me Up“, ir Liusija leidosi nešama gitarų brązginimo, 
sumišusio su techno ritmu, jausdama, kaip odą glosto 
jūros vėjelis ir saulės šiluma. Toji daina jai visada pa-
keldavo ūpą, bet šią akimirką tik plūstelėjo dar daugiau 
liūdesio, mat priminė, kaip visos keturios draugės šoko 
pagal ją paskutiniąją mokslo metų dieną birželį su-
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rengtame Bėjos gimtadienyje-staigmenoje. Tada viskas 
buvo taip paprasta... Kaip viskas pasikeitė nuo to laiko! 
Liusija troško kaip toje dainoje – užmigti ir atsibusti, 
kai viskas bus pasibaigę...

Staiga pajuto užslinkusį šešėlį, kažkas užstojo saulę, 
kuri dar prieš akimirką smarkokai kaitino. Liusija pri-
dėjo ranką prie akių ir atsimerkusi apsižvalgė. Šešia-
metė sesutė Aitana stovėjo ant rankšluosčio ir įdėmiai 
žvelgė į ją. Liusija nusiėmė vieną ausinę ir nubraukė 
sesutės užneštą smėlį. Aitana dėvėjo rožinį Pelytės Mi-
nės maudymosi kostiumėlį, regis, priderintą prie jos 
skruostų – rausvų kaip niekada, ir suko aplink pirštelį 
auksaspalvę sruogą, išsipašiusią iš uodegytės, kurią jai 
surišo Lorena. Liusijos tėčio žmona sėdėjo tolėliau ant 
rankšluosčio šalia savo vyro. Ji buvo nėščia. Liusija ty-
čia įsitaisė toliau nuo Lorenos, Davido ir Aitanos, kad 
niekas nedrumstų jai ramybės ir poilsio, bet panašu, 
kad neišdegs.

– Ko nori? – paklausė Liusija sesers.
– Ko klausaisi?
Aitana sumaniai mokėjo atsakyti klausimu į klau-

simą. Akivaizdu, kad jai trūksta dėmesio. Nuo tada, 
kai Lorena pradėjo lauktis, mergytė be paliovos jo rei-
kalauja. Vargšelė manė, kad už pusmečio gimus bro-
liukui (regis, Lorena dar nėra sugalvojusi vardo savo 
sūneliui), ji liks viena kaip pirštas, nors visi jai kartoja, 
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kad to tikrai nebus. Liusijai iš tiesų jos gaila, todėl sten-
giasi kaip įmanydama ją paguosti. Tad nors tą dieną 
ir negalėjo pasigirti pačia puikiausia nuotaika, Liusija 
atlaisvino Aitanai šiek tiek vietos ant rankšluosčio ir 
leido prisėsti greta. Tada įdėjo ausinę į vieną jos mažų 
ausyčių, ir Aitana sustingusi klausėsi tuo metu skam-
bėjusios Selenos Gomes dainos „Slow Down“. Tačiau 
tokia jos ramybė netruko nė minutės.

– Kur tavo draugės? – paklausė be užuolankų.
Liusija nesitikėjo iš sesutės šitokio akibrokšto ir tu-

rėjo bent kelias sekundes pagalvoti, ką jai atsakyti.
– Namuose.
Liusija manė patenkinusi mažosios smalsumą, bet 

Aitanai to nebuvo gana. Ji pasikasė nosį ir vėl paklausė:
– Kodėl dabar niekada su jomis nešneki?
– Iš kur tu žinai, su kuo aš šnekuosi, o su kuo ne? – 

Liusijos balse pasigirdo susierzinimo gaidelė.
– Nes aš viską žinau.
Liusija kaipmat sumojo, kad pykti ant sesutės  – 

neverta, bet sykiu visai nenorėjo būti toliau tardoma 
šia jautria tema, todėl čiupo išmanųjį telefoną, atsiė-
mė ausinę ir sudėjo viską į savo paplūdimio krepšį. 
Tuomet atsistojo ir paliepė sesutei grįžti pas Loreną 
ir Davidą.

– Einu pasivaikščioti, – pasakė Liusija pakankamai 
garsiai, kad visi girdėtų.



22

Ją gerokai nustebino, kai tėtis pasisiūlė palaikyti 
kompaniją. Nors Liusija verčiau būtų pabuvusi viena, 
nenorėjo apvilti tėčio. Todėl, palikę Loreną ir Aitaną 
saugoti rankšluosčių, juodu patraukė pakrante.

– Tu kažkokia nesava, – tarė tėtis nenuėjus nė poros 
metrų.

Liusija atsiduso. Galima sakyti, jog ji nebuvo di-
delė pasivaikščiojimų mėgėja, bet nusprendė trum-
pam pradingti, kad išsisuktų nuo sesutės klausinėji-
mų, ir štai – dabar ją pakamantinėti užsimanė ir tėtis.  
 
 
NEEEEEEEEEEEEEEEE

– Jei nenori pasakoti, tiek to.
Liusija atsisuko į Davidą, kuris buvo gerokai už ją 

aukštesnis, ir nužvelgė jo veidą: tikras geruolis, kelių 
dienų barzdelė ir susivėlę kaštoniniai plaukai... Staiga 
jai jo pagailo. Juk jis visada duodavo jai geriausių pata-
rimų. Kai kurie iš jo nemirtingų posakių jau tapo tikrų 
tikriausiais išminties perlais ir jai, ir draugėms.

– Ne, ne, atleisk man, tėti.
Tėtis paglostė jai petį, ir ji neatsitraukė. Nemėgo 

viešumoje rodyti sentimentų tėvams, bet jau kelios die-
nos ją kamavo liūdesys, ir parodytas tėčio švelnumas tą 
akimirką jos nė kiek neerzino.
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– Stovykloje susipykome su draugėmis, – galiausiai 
aiškiai pasakė ji. Paskui sekė ir kiti paaiškinimai – re-
klama, mamos žodžiai...

– Aišku, kad esi tikra kovotoja. Nedrįsk tuo abejoti.
Liusija nusišypsojo Davidui ir dar labiau įsispraudė 

jam į glėbį. Gaivi jūros bangelė paglostė kojas. 
– Na, jei jau prakalbome apie abejones, tai ko jau ko, 

o jų man šiuo metu tikrai netrūksta.
O jeigu jos draugės iš tiesų visai ne draugės? Ką, jei 

visą gyvenimą ji klydo? Gal iš tiesų jos puikiai gali gyven-
ti viena be kitos, be jokio ilgesio ir paramos viena kitai? 
Liusija ištarė šiuos klausimus balsu, nors galvoje jų kirbė-
jo gerokai daugiau. Kai nutilo, Davidas įdėmiai žvelgė į ją.

– Ką?
– Abejonė – atradimų motina, – tarė tėtis.
– Ir vėl tavieji perliukai...
– Pamatysi, visos tos dvejonės netrukus padės tau 

suprasti, ką daryti toliau.
Liusija tik užvertė akis – iš tiesų nesuprato nė tru-

pučio, ką tėtis turėjo omenyje. Juodu kiek paėjėjo tylė-
dami, tik staiga kone kaktomuša susidūrė su kažkokia 
moteriške, ir ši sumišusi su jais pasisveikino.

– Sveika, Paloma, – atsakė Davidas.
Tai buvo Bėjos mama. Iš jos Liusijos draugė (užteks 

sau meluoti  – buvusi draugė) paveldėjo savo įstabias 
smaragdines akis.
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– Sveikas, Davidai, sveika, Liusija. Kaip laikotės? 
Sumaniau pasivaikščioti, gal nors truputį prašviesės 
galva, nė neįsivaizduojate, kas per dienos...

– Kas gi nutiko? – pasidomėjo Liusijos tėtis.
Liusija nusprendė kol kas patylėti. Ji sutelkė dėmesį 

į savo rankas, purtė prilipusį smėlį ir taisėsi apyrankes. 
Mergaitė nebuvo tikra, ar Paloma žino, kad jos dukra 
susipyko su draugėmis, bet Liusija nusprendė apie tai 
verčiau nė necyptelti. Tik staiga...

– Skaudi nelaimė, štai kas nutiko!
Liusija net aiktelėjo nuo tokių Palomos žodžių ir nė 

nepajuto, kaip jai išsprūdo:
– Kas per nelaimė? Ar Bėjai viskas gerai? – Ji nie-

ko negalėjo sau padaryti, regis, žodžiai patys pabiro iš 
burnos...

– Pusėtinai. Keista, kad ji tau nieko nepasakojo... 
Dingo jos smuikas.– Kąąąąąąąąąąąąąą?! – Liusijos riksmas 
greičiausiai nuaidėjo per visą paplūdimį, nustelbęs 
griausmingai ošiančias bangas, nes ji akimirksniu pa-
juto, jog visų žvilgsniai susmigo į ją.

– Taip, išgirdai teisingai. Bėja pakeliui namo nety-
čia pamiršo jį metro kartu su dėklu, ir jis dingo kaip į 
vandenį. Jau šnekėjomės su metro administracija, bet 
jie niekuo negali mums padėti...



Bėjos motina pasinaudodama proga pradėjo po-
rinti, kaip jiems nesiseka: šeima negali Bėjai nupirkti 
naujo smuiko, nes jie ir taip užtektinai patyrė išlaidų, 
sumokėję už Marko kelionę į Londoną bei mokslą – 
privačias studijas. Taip, vyresnysis sūnus nesugebėjo 
surinkti reikiamo balų skaičiaus, kad įstotų į Infor-
macinę inžineriją, todėl teko stoti į privačią mokyklą, 
kurioje mokslas kainuoja nemenkus pinigus. Lyg to 
būtų maža, jos vyro darbas pakibo ant plauko... Šiuo 
metu draudimo sektorių ištiko krizė ir iš darbo at-
leistas ne vienas toks ilgametis darbininkas kaip Bė-
jos tėtis.

Kol Paloma be paliovos šnekėjo, Davidas retsykiais 
spėdavo įsiterpti: „taip“ arba „žinoma“, bet ne daugiau. 
Liusijai buvo sunku patikėti, kad jos draugė šios mote-
riškės dukra – iš Bėjos vargiai žodelį galėdavai išpeš-
ti. O pagalvojus apie pačią Bėją... Vargšelė! Liusija kuo 
puikiausiai įsivaizdavo, kaip draugė kremtasi dėl pra-
rasto smuiko. Vasaros pabaigoje, kaip ir kiekvienais 
metais, Bėjos laukė svarbus koncertas, į kurį ji visada 
jas pakviesdavo, kad po to visos kartu iki valios prisi-
vaišintų gardėsių surengtame piknike. Žinoma, šiemet 
niekas niekur nepakvietė... Bet tai niekis, svarbiausia – 
kaip dabar Bėja repetuos be savo smuiko, kurį be 
galo mylėjo ir saugojo? Kaip ji jaučiasi jį praradusi?
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Kai Paloma pagaliau su jais atsisveikino, užuot dar 
vaikštinėjusi, Liusija kaipmat paprašė tėčio grįžti prie 
rankšluosčių. Juk Davidas ir vėl buvo teisus. Nebėra 
jokių kliūčių susitaikyti su draugėmis, o visi tie klau-
simai, ar joms išties ji reikalinga, buvo savaime atsa-
kyti: ŽINOMA, KAD TAIP! AR JI JAU VISAI 
IŠ PROTO IŠSIKRAUSTĖ, KAD ŠITAIP GAL-
VOTŲ? Štai ir atsakymas. Kaip ir sakė tėtis, abejonės 
padėjo suprasti, kad iš tiesų ji išgyveno dėl Bėjos ir 
norėjo (ne, tiesiog PRIVALĖJO) su ja pa-
sišnekėti.


