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Gyvenimo ir mirties − skirtingos svajos! 

Jos atskiria mylimuosius vieną nuo kito ir 

nuneša į priešingus, labiausiai nutolusius 

upės krantus...
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8-IOS MINUTĖS
„Žengimas į mirtį bus kitoks, nei įsivaizduoji. Keletas minučių 

tylos, šviesos blyksniai, trukdantys atskirti iššokančius ir vėl tam-

soje dingstančius pavidalus, besikeičianti tave supanti erdvė ir aižus 

garsas, nuo kurio tikrai pabusi: galbūt vėl sugrįžusi čia arba jau visam 

laikui išėjusi − mirtyje...“

Šiuos svarbius žodžius man sakė Mokytojas, nežinia iš kur 

girdėjęs apie mirties metu pasikeičiančią erdvę ir ausis rėžiantį 

garsą. Pamiršau juos, nes kol esu gyva, tokie pasakymai − lyg 

senos istorijos, dažnai beveik nieko bendro neturinčios su tikrove: 

kiekvieno pagražintos, perkeistos ir pametusios pirminę prasmę. 
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Arba jos − lyg kokios sunkios ligos sindromas, kuris nereiškia pačios 

ligos, bet jos šešėlį ar galimybę. Dar ir polinkį tai ligos būsenai arba 

pasiruošimą artėjančioms kančioms. 

Negi šiandien man turėtų rūpėti kieno nors ar net mano pačios 

ėjimas į mirtį? Trapus gyvybės virpėjimas, vieną akimirką laikantis 

mus šiame pasaulyje, o kitą − nebe? Ne iki galo suvokiamas gyvybės 

ir mirties pokytis? Šviesos blyksniai? Juk išeinantys dažnai regi tunelį, 

o jo gale viliojantį švytėjimą. Ar man turėtų rūpėti kieno nors geismas 

tą perėjimo minutę ar vengimas?

Tiesa, pati judėdama ilguose tuneliuose, jei tik galiu, mintimis stab-

teliu, savo dėmesiu bandydama įžvelgti pro šalį skriejančias mažiausias 

detales, pasirodančias ir vėl išnykstančias šviesas. Tuomet klausiu: 

gal tai mano išėjimas, o ne šiaip važiavimas tuneliu, gal tai virsmas, 

kurio nesuprantu? Gal mirtis, kurios kulminaciją patirsiu artėjant 

trokštamai šviesai?

Mokytojo žodžiai apie mirtį nutolo užmarštyje, o kasdien ypač greit 

srūvantis gyvenimas, lyg nuolat skubanti kalnų upė, kuriam laikui truk-

dė stabtelėti ir suvokti tų išminties žodžių nešamą svarbią man žinią.

Ši žinia pagaliau mane pasiekė, kai, rodos, niekuo neišsiskiriančią 

dieną ėjau į šalia namų esantį parką. Saulės kraštelis viliojančiai lin-

do iš už valiūkiško ją paslėpti ir turėti vien sau bandančio debesies. 

Nenoromis žvilgsnį nusukau nuo pasalūniško pavyduolio ir tą pat 

akimirką vos už kelių žingsnių nuo manęs, šalia mažos parduotuvėlės 

durų, išvydau griūvančią, pilku paltuku vilkinčią, jauną moterį. 

Akimirką pamaniau, jog pakito laikas. Moteris prie žemės sviro lėtai, 

lyg pusiau veikiama žemės traukos jėgos: jos palto skvernai pakilę nuo 

žemės vilnijo lyg bangos, rudas bato raištelis, keistai sustingęs, ore 

styrojo statmenai aukštyn, lyg abejodamas, ar įprasti fizikos dėsniai dar 

veikia lygsvarą praradusį kūną, neklusnią koją ir išdrikusius plaukus.

Pajutau, kad svyruoju pati. Judėjimą apsunkino nežinia iš kur at-

siradęs tempimas žemyn, lyg kaklą lenktų po juo parištas sunkus 

akmuo. Greit šis tempimas liovėsi, o gal jį perkeitė įniršis: supykusi 

aiškiai regėjau, jog nukritusi moteris yra jauna ir mirti bei patirti jai ką 

nors baisaus, akivaizdu, yra gerokai per anksti. Vis dėlto regėjau, jog 

giltinė – niekieno nelaukiama viešnia, iš nežinia kur prisistačiusi – jau 

stovi šalia parvirtusio kūno.

Pribėgusi pasilenkiau prie nelaimėlės veido, įsiklausiau, stengdamasi 

pajusti kvėpavimą. 

Liečiau grakštų kaklą, bandydama užčiuopti kraujo pulsacijos 

tvinksnius.

Plekštelėjau per veidą, tiesa, gal per stipriai, nes po šio, moterį pra-

budinti turėjusio, smūgio galva atsainiai nusviro į šoną ir nebeatsitiesė.

Tuomet pakėliau akis į viešnią, ieškodama šios žvilgsnio ir atsa-

ko. Nepavadinčiau jos giltine ir nežinau, kas tokį vardą jai sugalvojo. 

Žiūrėdama į ją, prieš savo akis regėjau vien blyksnius, ne veidą, ne kūną 

ir aiškias formas, ne dalgį ar kryžių. Blyksniai, rodos, sklido vien tam, 

kad nieko juose nesuprasčiau, nieko nematyčiau ir būčiau paklaidinta. 

Neklydau atpažindama mirtį, bet tą akimirką viešnia lyg veidrodis 

atspindėjo tai, ką į ją siunčiau: mano klausimus, prieštaravimą tam, 

kas vyksta, ir norą užginčyti rengiamą verdiktą.

Nuleidau žvilgsnį, nes mano pačios jausmai nuo atspindinčio vei-

drodžio tuoj pat sugrįžo man atgal, – su jais kovoti nebuvo prasmės. 
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Mano sąmonė buvo aiški kaip niekad, viską dariau greitai, nors 

veiksmas vyko lėtai. Šalia moters galvos regėjau raudoną dobilą, kuris 

žalioje vejoje tikrai augo ne savo vietoje. Suabejojau, ar tai dobilo žiedas, 

ar raudona uoga, kuri, deja, irgi netiko į regimą kontekstą.

Turbūt tada viešnia mirtis sukruto, nes viskas aplink irgi sujudėjo. 

Panašus judesys dar pasikartojo, šį kartą persmelkdamas ir mane. 

Nenorėjau justi mirties prisilietimo, bet supratau, kad trauktis šią 

akimirką nėra kur. Uždėjau delnus ant pilko, lengvo paltuko ir ėmiau 

tankiai palpuoti pargriuvusios moters krūtinę, tikėdamasi pabudinti 

darbą pamiršusią širdį. Jutau, kaip krūtinės ląsta po mano rankomis 

kyla ir leidžiasi, − stipriai masažavau įdubusią, vangią širdies olą. Per 

rūbus jutau aštrius šonkaulių gūbrius. Buvo baisu spustelėti per stipriai, 

nes šie, rodės, be galo trapūs ir pažeidžiami, lyg silpna, prastai suręsta 

tvora apie širdies buveinę. Žinojau ir tai, kad po kelių sekundžių reikės 

įpūsti moteriai oro. Dar niekada to nedariau ir buvo baugu savo lūpomis 

liesti kitas, apmirusias ir mėlstančias, lūpas. Neviliotų ir raudonos, 

gyvos, kvepiančios braškėmis ar vanile, o mėlstančios instinktyviai 

stūmė mane tolyn. Įnirtingai spaudžiau krūtinę, kone traiškydama 

nebesipriešinančius, gležnus kaulus ir juos apglėbusius raumenis bei 

tai, kas slepiasi po jais, – nurimusią, sustojusią širdį...

Tada išgirdau garsą.

Pradžioj maniau, kad gal prilėkusi greitoji stabdo žviegiančiais stab-

džiais ir slysta keliu, gal medikai stumia gultą su cypiančiais ratais. 

Mane supantys blyksniai, moteris be gyvybės ženklų, jos mėlstančios 

lūpos, kurias tuojau pat turėjau praverti ir pūsti orą, bei tas aižus garsas 

varė iš proto. 

Mintyse sekundes fiksavo nematomas laikrodis, nors gal taip al-

pėjo mano širdis, siųsdama nerimo tvinksnius, kurie akimirkai virto 

gyvenimą ir mirtį skiriančiu laikmačiu. 

Niekas netildė aižaus garso ir netrukus per jį nieko daugiau nebe-

girdėjau. Jutau, kaip nekviestos viešnios stingdanti galia lyg apklotu 

ar kokiu dangalu juosia po mano rankomis nepatogiai, perkreipta galva 

ant šaligatvio gulinčią moterį. Juosia ne tik ją, bet ir mane pačią, vyrą, 

nosine spaudžiantį kaktą, nebesuvaldantį bėgančio prakaito, spėjusio 

permerkti pilkus jo marškinius. Ir pasilenkusią, galbūt dūstančią už 

parduotuvės vitrinos lango drabužių prekyvietės šeimininkę, − stam-

bią, senyvą moterį. Du berniukus, tik ką paspirtukais lėkusius dviračiu 

taku...

Viskas sustingo bet kokį judesį slopinančiame, nejudriame, aižiame 

ir skausmingame, kiekvieną nervų galūnėlę prigriebusiame garse. Visgi 

didelėmis pastangomis įstengiau kilstelėti galvą, tikėdamasi nekvies-

tos viešnios akių žvilgsnio ir atsako jame. Bet argi įmanoma ką nors 

įžvelgti nebūtyje? Ar ta, kurios jokiam gyvajam neleidžiama pažinti, 

parodytų man savo akis ir kokį ženklą jose? 

Nuleidau akis be atsako, be žinios ir jokio aiškumo. Besilenkdama 

link mėlynų lūpų, staiga pajutau pargriuvusios moters krustelėjimą, 

po jo pasigirdo švokštimas, šiai siurbiant gyvybiškai būtiną oro 

gurkšnį. 

Gal moteris prabudo nuo klaikaus garso, prisiminė kvėpuoti ar per-

sigalvojo dėl mirties, − to nežinau.

Įkvėpusi suinkštė lyg sumuštas šunytis, − jutau jai geliant krūtinę 

nuo tikrai grubaus mano masažo.
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Tada pasirodė greitosios pagalbos automobilis. Pridususi moteris už 

vitrinos lango atsitiesė. Vyras permerktais marškiniais toliau šluos-

tėsi prakaitą. Atsistojau ir aš, sunkiai tiesdama kelius, − klūpėdama 

kairį jį iki kraujo nudrėskiau į aštrų asfaltą. Sudriskusį, perplėštą 

džinsinį audinį mirkė kraujuojanti, mažais akmenėliais aplipusi kelio 

žaizda.

Aštuonios minutės – pranešė balsas galvoje, nežinia, nuo kada ir 

kaip spėtą fiksuoti laiką. Gal net ne balsas, o vis dar per greitai krau-

jagyslėmis − upokšniais ir kriokliais − kūne pulsuojantis mano pačios 

kraujas, sukilusių nervų orkestras ir šoko apimti, dar negalintys lengvai 

atsileisti raumenys.

Aš viską mačiau ir girdėjau: šviesos blyksnius, pastirusius praei-

vius supančią ir lyg arbata teliūskuojančią erdvę, aižų, skaudžiai 

nervais skriejantį garsą ir net raudoną, tamsų pavidalą viduje sle-

piančią akį nematomame mirties veide. Ją prisiminiau tik dabar, 

viskam nurimus.

Mintyse dėkoju Mokytojui už kone išbaigtą gyvenimo ir mirties 

paveikslą. Manau, jog trūko visai nedaug, vienos minutės ar net aki-

mirkos, tylos iki negrįžtamo moters išėjimo. Gerai, jog tos minutės šį 

kartą neteko patirti ir kad stipriai gniuždoma gležna moters krūtinė 

po mano rankomis nesubliuško, negrįžtamai suniokodama sustoti 

panorusią širdį. Gerai, kad abi išgirdome budinantį, per visą esybę 

aidintį garsą. Kad sulaukėme skubančių medikų komandos. 

Nežinau, kas tas minutes skaičiavo, kas jas dėjo vieną prie kitos, 

kas ruošė šį įmantrų, kaip tik šiuo metu gimstančios knygos siuže-

tą. Kiekviena minutė keistu, tvirtu balsu galvoje, posmais dėliojo 

svarbią Mirties ar Gyvenimo žinią, kurią šioje knygoje ir užrašiau. O 

gal tai buvo vien įsijautrinusios, gelbstinčios kitą gęstančią mylinčią 

širdį mano pačios esybės pabudimo tvinksniai?.. Kas tos aštuonios 

minutės? 
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pirma minutė
Ilgas ar trumpas buvimas kartu sujungia 

mus nuolatinei bendrystei:

prisimindami gerus, kartu patirtus dalykus, 

tokius pat kuriame ateičiai.

Blogieji – link mūsų traukia dar 

daugiau išbandymų.

Ir viskas vien tam, kad suvoktume 

savyje kūrybos galią... 
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KELIAS NAMO
Be jokių sustojimų vairuoju šešias valandas. 

Maudžia galvą. Gelia kaklą. Akys nuo įtampos, atrodo, seniai iššokę 

iš savo orbitų. Jos vis bando užsimerkti, − kad ir ką daryčiau. Trokšta 

nebežiūrėti į tolyn bėgantį kelią, pralekiančius pro šalį medžius, prava-

žiuojančias mašinas. Ir į tamsų, debesimis virš manęs kybantį dangų...

Automobilių nėra daug. Niūrus ir vėlyvas metas. Visiems šventės. 

Ir man šventės, tik iki tol, kol tai pajausiu, turiu nuvairuoti dar apie 

150 km. 

Mano kūnas keistai sustingęs, nuslopęs, nurimęs. Pirma dar no-

rėjau ilsėtis, valgyti, nueiti į tualetą, tačiau vis neradau patogios 
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vietos stabtelėti. Praėjo daugiau nei valanda, jokio sustojimo nebuvo 

ir jo man jau nebesinori. Manau, kūnas sugeba prisitaikyti prie tam 

tikrų apribojimų, suvaržymų ir nepatogumų. Jis manęs klauso, man 

pritaria ir stengiasi netrukdyti, kai ką nors sumanau.

− Kas čia? − mano skruostą liečia kažkas šiurkštaus.

Noriu suprasti, kas tai, tačiau atrodo, kad šalia per daug šviesos, − 

niekaip negaliu atsimerkti. Bandau praplėšti akis, bandau jas bent 

truputį praverti, tačiau niekaip neįstengiu. Niekaip...

Pagaliau vos vos pramerkiu dešinę akį ir matau jį...

− Kas tu? − klausiu priešais esančio vyro.

− Kas tu??? − šaukiu. Vyras pasilenkęs arba parimęs virš manęs, 

tačiau nieko nesako.

− Stabdyk automobilį! − po akimirkos mane pasiekia jo komanda, 

o gal tik mintis.

Dabar mano akys atmerktos, tačiau matomas vaizdas nekinta. 

Priešais save regiu vyrą, tiesa, šiek tiek išplaukusį, kartu su juo – pro 

šalį lekiančius vaizdus. Nesuprantu, kur kelias ir kur mano automobilis...

Pagaliau įsijungia sprendimus priimanti sąmonės dalis ir aš spus-

teliu stabdžius. Mašina slydinėja, jai atsakydama, sukioju vairą. Gal 

per greitai, nes nuo vieno kelkraščio vingiuoju lig priešingo. Skersai 

per kelią, po to vėl atgal. Niekaip nepajėgiu išlyginti automobilio, bijau, 

kad amplitudė dar labiau išaugs, tad stabdžius atleidžiu, o po to vėl 

spaudžiu. Vėl atleidžiu. Tada vėl spaudžiu. Greitai. Leidžiu mašinai 

čiuožti, tada po truputį ją tiesinu. 

− Taip, mieloji, taip..! − kalbu jai, juk paprastai geruoju su ja susitariu.

Pagaliau tvarkingai sustoju pakelėje.

Gal užmigau?.. 

− Kur tu? − klausiu menamo, neseniai regėto vyro ir išgąstingai 

įsitempusi laukiu atsakymo. Gal aš kažką partrenkiau savo automo-

biliu? Kažką juk mačiau priešais. Vyrą, kuris liepė stabdyti... Tai gal 

jį partrenkiau?..

Aplink mane tamsu, per veidrodėlius nieko nematau, už lango vien 

gūdi naktis. Mašinų kelyje nėra. Luktelėjusi lipu iš šilto automobilio 

salono. Drebu, bauginama realybės, galbūt sumaitoto vyro kūno, kraujo 

klano ar bejėgiškų priešmirtinių jo traukulių. Turiu apžiūrėti kelią.

Brr... Iki dabar nemaniau, jog lauke taip geliančiai šalta. Nugarą 

košia skvarbus, stingdantis vėjas. Iš baimės prakaitu apsipylęs kūnas, 

sutikęs tokį apkabinimą, dar labiau šiurpsta ir gūžiasi. Traukiasi, lįs-

damas pats į save, o gal tik šaltį jaučiančius nervus stumdamas gilyn 

į kūno vidų, arčiau link pulsuojančių šiltų kraujagyslių, link gyvasties 

ir saugumo. Laikau atvertas automobilio duris, svarstydama, ar palikti 

variklį dirbti, ar vis dėlto išjungti degimą ir pasiimti užvedimo pultelį.

− Tegul dirba, tegul šviečia, − tariu sau ir uždarau dureles, likdama 

mane supančiame šaltyje.

Atsargiais žingsniais bandau eiti aplink automobilį. Už jo beveik 

nieko nematyti. Neryškios raudonos galinių žibintų švieselės menkai 

tešviečia. Dairausi, bet nematau, kad kas būtų ant kelio. Nieko išskir-

tinio neregiu ir pakelėje. Lyg apšviesta neregimos išminties, suprantu, 

jog nematau ne tik žmogaus, kuris galėjo nukentėti, tačiau nematau 

nieko, už ko užkliūtų mano akys, kas verstų spėti, abejoti ar įtarti.

Priešais automobilį – irgi švarus ir tuščias kelias. Priekiniai žibintai 

puikiai viską apšviečia, tad netoliese tikrai nieko nėra. Sužeisto vyro nėra.
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Šaltis vis labiau smelkiasi gilyn į kūną ir, nebežinodama, ką daryti, 

nusprendžiu lipti vidun. 

Liesdama durelių rankeną, pro vairuotojo langą žvilgteliu į saloną. 

Tą akimirką pajuntu lyg stiprų krustelėjimą savo galvoje ir sulig juo 

viskas sulėtėja. Dabar juntu įkvėpimą, kuris tęsiasi be galo ilgai, tikrai 

ilgai. Įkvėpdama orą, galiu svarstyti, skaičiuoti, kiek jo telpa į mano 

plaučius. Jaučiu sulenktą dešinę koją, vos pakilusią nuo kelio dangos. 

Sustingusią, pakibusią erdvėje. Šaltą durelių rankeną. Pertemptą ka-

klą, veriamą geliančio vėjo. Plaukų sruogą, užkritusią ant skruosto. 

Megztinio užtrauktuko prisilietimą prie durelių metalo. Regiu savo 

pačios atspindį durų stikle. O už jo, viduje, ant priekinės automobilio 

sėdynės, vyro siluetą.

Tas siluetas visiškai prikausto mano dėmesį. Visi lig tol pradėti 

judesiai sustoja. Tęsiasi vien kvėpavimas ir širdies dunksėjimas, − jį 

dabar kuo puikiausiai girdžiu spengiančiame, griežiančiame šalčio 

kristalų muziką vėjyje. Koja, nebaigusi žingsnio, sustingusi kybo ore. 

Rankos delnas rymo ant šaltos durelių rankenos, nesigindamas ledi-

nių, badančių metalo adatų. Užtrauktuko bilstelėjimas į durelių skardą 

irgi kybo lyg garso debesis, lyg prievarta sustabdytas kadras. Viskas 

sustingę, ne vien judesiai ar kūnas. Tačiau širdį girdžiu, vėjo muziką 

irgi – lyg veriantį šaižų kauksmą; užtrauktuko dūžį į dureles – kaip 

aukštą, ausis skrodžiantį skausmą, kuris nerimsta. Nerimsta, nes irgi 

yra sustingęs toje akimirkoje.

− Jei viskas sustojo, kodėl netyla tas garsas? − klausiu bet ko aplink 

mane erdvėje, nesitikėdama gauti atsako...

− Kas sėdi keleivio vietoje? − bandau išspausti užuominą iš vėjo. 

− Kas mano mašinoje? − kreipiuosi į kelią.

− Kas tu? − klausiu sėdinčio viduje...

Vis dar esu lauke. Nežinau, ar klausdama išsižioju, ar mano burna 

irgi lieka sustingusi. Nežinau, ar turėčiau atverti duris ir sėstis į vidų, 

ar vis dėlto apsisukusi bėgti tolyn nuo čia, kur esu?..

Automobilis užvestas ir viduje šilta, o aš, skubėdama dairytis, lauke 

esu be striukės. Be rankinės ir telefono.

Ploną megztuką košia vėjas, kūnas nenori šalti, protas nebepajėgia 

galvoti ir aš spusteliu mašinos durų rankeną.

Vyro siluetas nė kiek nesukruta. Durelės trakšteli ir lėtai veriasi, 

tačiau siluetas tūno ramus, lyg tai jo nė kiek nejaudintų. O gal ir 

nejaudina.

− Aš grįžau! − sakau mašinai ir jam, stengdamasi, kad balsas būtų 

kuo natūralesnis, kuo laisvesnis. Lyg tik ką išlipus ir tuoj pat sugrįžus. 

Juk taip ir nutiko. Tik prieš išlipant jo nebuvo, o grįžtant atgal − jau yra...

− Gerai, − ištaria jis, o mano kūnu nuvilnija šalto virpulio banga.

− Lipk, − prideda siluetas...

Balsas aiškus, tačiau skamba lyg iš kažkur toli. Lyg kažkuo prideng-

tas, o gal prispaustas.

− Jėzau! – dar labiau gąsdinuosi. – Gal vis dėlto aš jį pervažiavau? − 

nesuvaldydama drebulio, rėksmingai mintyse klausiu savęs.

− Ar jums viskas gerai? − išspaudžiu, tačiau vietoje žodžių girdžiu 

tik nevykusį kvyktelėjimą. 

„Gal sušalau burną? − svarstau sau. − Gal ji sustingusi ir man sunku 

kalbėti?“ − keliauju giliau savo svarstymuose.

− Man gerai, − tarsteli vyro siluetas. Balsas vėl sklinda iš kažkur.
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Įsirangau į savo kėdę ir bijau sukrutėti. Bijau, ką nors baisaus pama-

tyti, bijau išsigąsti. Bijau suprasti, kad čia šalia manęs sėdi kažkieno 

siluetas. Neaiškių kontūrų vyras. O gal tikras, pervažiuotas vyras. Gal 

net ne vyras, o kas nors kitas...

Gal vaiduoklis, paklydęs naktyje? Gal tikras, netikėtai atsiradęs 

žmogus? Gal pakelės plėšikas? Prievartautojas? Monstras? 

Stipriai drebu, mano rankos kratosi, dantys retsykiais barkšteli vie-

nas į kitą. Stengiuosi įtraukti giliau į burną liežuvį, kad jis nesusitrintų 

tarp dantų. Noriu pasukti šildymo rankenėlę, kad atsklistų karštesnis 

oras, tačiau bijau link jo tiesti savo ranką...

Sėdžiu drebėdama ir nieko nedarau. 

Aplink mašinų nėra.

Miegas nebeima.

Nežinau, ką galvoti.

Vyras tyli, aš irgi tyliu. Ši tyla baisiai baugina. Ir slegia dar baisiau.

Sėdime be jokio krustelėjimo ir mudviejų garso. Mašinos variklis 

dirba labai tyliai, šiltas oras palengva liejasi vidun. 

Ant priekinio lango vėjas atpučia sudžiūvusį medžio lapą. Šis barkš-

teli, pažadindamas mane iš stingdančios baimės. Krūpteliu, tačiau 

kartu pasiryžtu veikti.

− Ką jūs darote mano mašinoje? − tyliai išspaudžiu klausimą. Jam, 

mašinai, sau, erdvei aplink.

Nežiūriu į vyrą, laukiu. Tačiau jokio atsako nėra.

− Ei, ką darote mano mašinoje? − sakau garsiau ir lėtai suku galvą į jį.

Dabar jau aiškiau regiu siluetą. Jis čia, automobilyje, atrodo ryš-

kesnis, nei žiūrint pro langą. Sėdintis vyras lyg permatomas, tad 

galiu matyti kiaurai per jį. Matau kėdės atlošą už jo. Ne visai ryš-

kiai, tačiau persišviečianti, juoda, per sėdynės vidurį einanti juosta 

matosi pakankamai aiškiai. Ir lango rėmo kraštas, nors vyras sėdi 

uždengęs jį savimi.

Regiu jo plaukus. Jie šviesūs, tačiau tikrai ne žili. Prietemoje negaliu 

suprasti, ar jie šviesiai rudi, ar tamsūs gelsvi. Ilgoki, išsidraikę, kai kur 

sulipę sruogomis. Nelabai švarūs.

Vyras sėdi šonu į mane, stebiu jo nosį, kuri yra tiesi, su vos žymiu 

iškilimu viduryje. O gal tai krintantis šešėlis sukuria šį vaizdą? Regiu 

gražias lūpas. Neprimenančias mirusių, vaiduokliškų ar vampyriškų. 

Kelių savaičių neskustą barzdą. Ši irgi graži. 

Rūbai menkai apšviestame salone sunkiai įžiūrimi, − lyg tamsūs 

marškiniai, ant jų švarkelis ir prasegta striukė. Džinsai. Gal tamsiai 

mėlyni, o gal juodi. Spalvų negaliu atskirti.

Vyro rankos padėtos ant kelių. Vieną matau aiškiai, − tą, kuri šalia 

manęs. Pirštai stamboki, tiesūs...

Vėl klausausi savo kvėpavimo, kuris keičiasi. Kvėpuoju tankiai ir 

neramiai. Nenoriu keliauti į artimesnį ryšį su šiuo sėdinčiu vyru... 

− Ką man daryti? − tariuosi su savimi, tačiau svarstymai nuskęsta 

mano gilumoje, be jokio atsako, be jokio sprendimo, be jokio aiškumo...

Norėčiau pamatyti vyro akis. Galiu iš jų sužinoti labai daug. Suprasti, 

regėti, kas jis. Tačiau dabar jo akių įžvelgti negaliu, o ir per daug tamsu.

− Kas tu? − ištariu lėtai ir aiškiai, netgi griežtai.

− Niekas, − luktelėjęs atsako vyras.

− Kaip niekas? − dar garsiau klausiu.

− Niekas, − vėl pakartoja jis.
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