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aigiamosios kalbos man visada sekėsi geriausiai.
Galiu įeiti į teismo salę netgi gerai visko neapmąsčiusi ir
pasakyti kalbą, kuri visiems įžiebs begalinį teisingumo troškimą.
Neužbaigti galai mane varo iš proto; viską turiu sutvarkyti taip,
kad bylą galėčiau padėti, užmiršti ir pereiti prie kitos. Mano bosas visiems, kas tik pasiruošę jo klausytis, aiškina mieliau samdąs
prokurorus, kurie praeituose gyvenimuose buvo padavėjai – tai
reiškia, kad bus pripratę prie didelio krūvio. O aš, studijuodama
teisę, dirbau „Filene’s“ prekybos centre dovanų pakuotoja, ir tai
matosi.
Šįryt turiu išžaginimo bylos baigiamąją kalbą ir veiksnumo
nustatymą. Po pietų susitinku su DNR specialistu dėl vienos
kraujo dėmės sudaužytame automobilyje; ta dėmė pasirodė
esanti smegenų masė, ir ji nėra nei girto vairuotojo, kaltinamo
nužudymu dėl neatsargumo, nei žuvusios keleivės. Visa tai sukasi man galvoje, o tada į vonios kambarį galvą įkiša Keilebas. Jo
veido atspindys iškyla veidrodyje tarsi mėnulis.
– Kaip Natanielius?
Užsuku vandenį ir apsivynioju rankšluosčiu.
– Miega, – atsakau.
Keilebas buvo pašiūrėje, krovėsi sunkvežimį. Jis užsiima
mūro darbais – kloja takus, mūrija židinius, akmeninius laiptus,
sienas. Jo kvapas žiemiškas, toks, koks užplūsta Meiną tada, kai
sunoksta obuoliai. Nuo cemento maišų jo flaneliniai marškiniai
apdulkėję.
13

– Kaip jo temperatūra? – klausia Keilebas, kriauklėje plaudamasis rankas.
– Viskas jam gerai, – atsakau, nors dar nepažiūrėjau, kaip laikosi sūnus; šįryt dar apskritai jo nemačiau.
Viliuosi, kad jei labai labai to panorėsiu, taip ir bus. Vakar Natanielius nesijautė labai prastai, temperatūra nepakilo
aukščiau 37,2. Buvo tarsi nesavas, bet juk negaliu jam leisti
neiti į darželį tik dėl to – ypač tądien, kai man reikia būti teisme. Visoms dirbančioms motinoms yra pasitaikę patekti tarp
Scilės ir Charibdės. Namams negaliu atsiduoti šimtu procentų
dėl darbo; darbui negaliu atsiduoti šimtu procentų dėl namų;
gyvenu bijodama tokių momentų kaip šis – kai šie dalykai susikerta.
– Pabūčiau namie, bet šito susitikimo negaliu praleisti. Fredas susitarė su klientais, kad jie atvažiuos peržiūrėti planų, ir
mes visi turime prieš juos sublizgėti, – Keilebas žvilgteli į laikrodį ir sudejuoja. – Tiesą sakant, vėluoju jau dešimt minučių.
Jis anksti pradeda ir anksti baigia darbo dieną, kaip ir dauguma subrangovų. Tai reiškia, kad man tenka Natanielių vežti
į darželį, o Keilebas parveža jį namo. Jis sukiojasi aplink mane,
susirenka savo piniginę ir beisbolo kepurę.
– Juk nevesi jo sergančio į darželį...
– Aišku, kad ne, – atsakau, bet sprandu po apykakle ima kilti
karštis.
Pora tailenolio tablečių nupirks man laiko; kol panelė Lidija
paskambins, kad pasiimčiau vaiką, jau, ko gero, būsiu baigusi su
ta išžaginimo byla. Pagalvoju taip ir jau kitą sekundę pati savęs
už tai nekenčiu.
– Nina, – Keilebas uždeda didžiules rankas man ant pečių.
Jį ir įsimylėjau dėl tų rankų, kurios kartais liečia mane taip, tarsi būčiau muilo burbulas, bet yra ir tokios stiprios, kad sulaiko
mane, kai iškyla pavojus subyrėti.
Uždedu Keilebui ant rankų savąsias.
– Viskas jam bus gerai, – pakartoju. Pozityvus mąstymas visada padeda. Nusišypsau jam savo prokuroriška įtikinama šypsena. – Mes susitvarkysim.
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Prieš tuo patikėdamas, Keilebas dar pagalvoja. Jis protingas
žmogus, bet metodiškas ir atsargus. Pirmiausia itin kruopščiai
užbaigia vieną projektą ir tik tada imasi kito, lygiai taip priima ir
sprendimus. Septynerius metus tikėjausi, kad guldama kasnakt
šalia atimsiu iš jo nors lašą to apdairumo, kad drauge nugyventas gyvenimas sušvelnins mūsų abiejų kraštutinumus.
– Pasiimsiu Natanielių pusę penkių, – sako Keilebas, o tėvų
kalba tai reiškia lygiai tą patį, ką kadaise reiškė žodžiai myliu
tave.
Segdamasi sijoną pajuntu, kaip jis lūpomis brūkšteli man per
viršugalvį.
– Grįšiu namo iki šešių. – Ir aš myliu tave.
Jis eina prie durų, o aš pakeliu akis, vis dar juo žavėdamasi –
pečių platumu, šypsena, kojomis, apautomis didžiuliais statybininko batais. Keilebas pagauna mano žvilgsnį.
– Nina, – jis kreivai šypteli. – Tu irgi vėluoji.

Laikrodis ant naktinio stalelio rodo 7.41. Sūnui pakelti, pamaitinti, aprengti ir įsodinti į automobilio kėdutę turiu devyniolika
minučių, tada dar suspėsiu pervažiuoti visą Bidefordą iki darželio, o paskui iki devintos nusigausiu į teismą Alfrede.
Sūnus miega kietai, patalynė – tarsi po uragano. Šviesūs plaukai per ilgi; jau prieš savaitę reikėjo apkirpti. Atsisėdu ant lovos
krašto. Ką reiškia tos dvi sugaištos sekundės, kai gali stebėti stebuklą?
To nėštumo prieš penkerius metus neturėjo būti. Jokio nėštumo neturėjo būti, niekada, per tą mėsininką ginekologą, kuris, kai buvau dvidešimt dvejų, išoperavo man kiaušidžių cistą.
Savaitę pasijautusi prastai ir pavėmusi nuėjau pas vidaus ligų
gydytoją, visiškai tikra, kad nusigaluosiu nuo kažkokio mirtino
parazito arba kad mano organizmas atmeta nuosavus organus.
Tačiau kraujo tyrimas parodė, kad nieko blogo nėra. Priešingai –
nutiko vienas toks geras dalykas, kad paskui dar ilgai ilgai laikiau
tyrimo rezultatą priklijuotą vonios spintelėje – tarsi pareigą įrodyti teisme.
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Miegodamas, vieną ranką paspaudęs po skruostu, kita stipriai apkabinęs pliušinę varlę, Natanielius atrodo mažesnis.
Būna naktų, kai žiūriu į jį ir negaliu patikėti, kad dar prieš penkerius metus nepažinojau šitaip mane pakeitusio žmogaus. Dar
prieš penkerius metus nežinojau, kad sūnaus akių baltumas yra
švaresnis už ką tik iškritusį sniegą; kad vaiko kaklas – gražiausias jo kūno linkis. Anksčiau net mintis nebūtų kilusi sumegzti
virtuvinį rankšluostį į pirato raištį ir tykoti, kada šuo atkas savo
lobį, arba lietingą sekmadienį daryti bandymą, per kiek laiko
mikrobangų krosnelėje sprogs zefyras. Veidas, kurį rodau pasauliui, labai skiriasi nuo to, kuris skirtas Natanieliui: ilgus metus mačiusi pasaulį tik juodą arba baltą, iš Natanieliaus išmokau
pasirinkti ir kitų atspalvių galimybes.
Galėčiau sumeluoti ir sakyti, kad jei būčiau tikėjusis susilaukti vaikų, niekada nebūčiau stojusi į teisę ar tapusi prokurore. Šitam darbui reikia skirti daug laiko ir pastangų, jį nešiesi ir namo,
su juo neprisitaikysi prie futbolo rungtynių ir darželio kalėdinių
vaidinimų. Tiesą sakant, mano darbas man visada patiko; paprastai taip ir prisistatau: sveiki, aš – Nina Frost, prokurorė. Tačiau
esu ir Natanieliaus mama, ir šito nekeisčiau į nieką pasaulyje. Nė
viena pusė nenusveria kitos; aš skilusi perpus, po penkiasdešimt
procentų. Bet, kitaip nei dauguma tėvų, kurie nemiega naktimis,
nerimaudami dėl siaubingų dalykų, galinčių ištikti jų vaiką, aš
turiu galimybę su tais dalykais tvarkytis. Aš – baltasis riteris,
viena iš penkiasdešimties teisininkų, atsakančių už tai, kad iki
Natanieliui užaugant Meino valstija būtų sutvarkyta.
Dabar paliečiu jam kaktą – ji vėsi – ir nusišypsau. Brūkšteliu pirštu per švelnų skruostą, per lūpas. Jis per miegus numuša
mano ranką ir sukiša kumštelius po antklode.
– Ei, – sušnabždu jam į ausį. – Mums reikia važiuoti.
Jam nė nekrustelėjus, nutraukiu antklodę ir nuo čiužinio
tvoksteli aitrus amoniakinis šlapimo kvapas.
Tik ne šiandien. Bet nusišypsau, darau, kaip gydytojas liepė
daryti, kai mano penkiamečiam Natanieliui, kuris jau nuo dvejų metų mokytas sėsti ant puoduko, nutinka nelaimė. Kai jis
atsimerkia, žybteli rudomis ir tokiomis žaviomis Keilebo aki16

mis, kad žmonės mane gatvėje stabdydavo, norėdami pakalbinti berniuką vežimėlyje; akimirką jose šmėsteli baimė, kad bus
nubaustas.
– Natanieliau, – atsidūstu, – nieko, pasitaiko.
Padedu jam nulipti nuo lovos ir imu mauti drėgną pižamą, o
jis iš paskutiniųjų ginasi.
Atsilošiu, gavusi stiprų smūgį į smilkinį.
– Dėl Dievo meilės, Natanieliau! – rikteliu. Bet ne jis kaltas,
kad vėluoju; ne jis kaltas, kad prišlapino lovą. Giliai įkvepiu ir
nutraukiu pižamą nuo rankų ir kojų. – Einam, nusiprauskim, gerai? – pasakau jau švelniau, ir jis nuolankiai paduoda man ranką.
Paprastai mano vaikas būna nepaprastai džiaugsmingas. Girdi muziką dusliame automobilių ūžime, susikalba su varlėmis.
Niekada neis ramiai, jei gali kur nors užsikarti; į pasaulį žiūri
pagarbiai it poetas. Taigi neatpažįstu šito įtariai mane per vonios
kraštą stebinčio vaiko.
– Aš nepykstu ant tavęs. – Susigėdęs Natanielius nuleidžia
galvą. – Visiems pasitaiko nelaimių. Prisimeni, kaip pernai automobiliu pervažiavau tavo dviratį? Tu nuliūdai, bet juk žinojai,
kad aš netyčia. Taip? – Galėčiau lygiai taip pat sėkmingai kalbėtis su kuriuo nors iš Keilebo granito blokų. – Na, gerai, nenori
kalbėtis, nekalbėk. – Bet net ir tai nepadeda, niekaip neišprovokuoju, kad atsakytų. – Aa, žinau, kas tau pataisys nuotaiką... gali
apsivilkti Disnėjaus džemperį. Antrą dieną iš eilės.
Jei tik galėtų, Natanielius jį vilkėtų kasdien. Išverčiu visus jo
kambario stalčius, bet galiausiai atrandu džemperį sumaltą šlapioje patalynėje. Natanielius jį pamato, išsitraukia ir ima mautis
per galvą.
– Palauk, – atimu džemperį. – Žinau, kad pažadėjau, bet jis
visas apsiusiotas, Natanieliau. Taip negalima eiti į darželį. Jį reikia išskalbti.
Natanielius ima drebinti apatinę lūpą, ir staiga aš – toji patyrusi arbitrė – nusižeminusi pripažįstu kaltę, kad gaučiau sumažintą bausmę.
– Zuikuti, prisiekiu, šiandien vakare išskalbsiu. Galėsi rengtis
iki savaitės pabaigos. Ir visą kitą savaitę. Bet dabar man reikia
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tavo pagalbos. Mudu turime greitai pavalgyti, kad laiku išvažiuotume. Gerai?
Po dešimties minučių susitarimas pasiektas, bet tik man
visiškai kapituliavus. Natanielius vilki tą prakeiktą Disnėjaus
džemperį, praskalautą, greitai išsuktą džiovyklėje ir išpurkštą
šunų dezodorantu. Gal panelei Lidijai bus alergijos priepuolis,
gal niekas nepastebės dėmės virš plačios peliuko Mikio šypsenos. Kilsteliu dvi sausų pusryčių dėžutes.
– Kurių nori?
Natanielius gūžteli, ir dabar jau esu visiškai tikra, kad jis tyli
ne tiek iš gėdos, kiek norėdamas mane paerzinti. Ir, beje, jam
puikiai sekasi.
Pasodinu jį prie baro su dubenėliu dribsnių su medumi ir riešutais, o pati kraunu jam pietus.
– Makaronai, – iškilmingai pranešu, norėdama išjudinti jį
iš to baisaus liūdesio. – Ir... ooo! Kulšelė nuo vakar vakarienės!
Trys šokoladiniai sausainiai... ir salierų koteliai, kad panelė Lidija vėl nebartų mamos ir neaiškintų apie mitybos piramides. Štai.
Uždarau sandarią dėžutę ir įkišu Natanieliui į kuprinę, pačiumpu bananą savo pačios pusryčiams ir pažiūriu į laikrodį
ant mikrobangų krosnelės. Sugirdau Natanieliui dar porą tablečių tailenolio, vieną vienintelį kartą nepakenks, o Keilebas
nesužinos.
– Gerai, – sakau. – Turim važiuoti.
Natanielius neskubėdamas apsiauna sportbačius ir ištiesia man mažas pėdutes, kad užriščiau jam raištelius. Užsisegti
striukę ir užsimesti ant pečių kuprinę sugeba pats. Ant liaunų jo
pečių ta kuprinė milžiniška; iš nugaros jis man kartais primena
Atlantą, nešantį viso pasaulio svorį.
Važiuojant paleidžiu mėgstamiausią Natanieliaus muziką –
bitlų „White Album“, bet – sunku patikėti – net daina „Rocky
Raccoon“ nepraskaidrina jo blogos nuotaikos. Aiškiai ne ta koja
išlipo iš lovos, iš šlapios lovos, pagalvoju atsidususi. O tylus balselis mano galvoje sako, kad turėčiau džiaugtis, jog maždaug po
penkiolikos minučių visa tai taps kažkieno kito rūpesčiu.
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Užpakalinio vaizdo veidrodėlyje matau, kaip Natanielius žaidžia su kuprinės petnešų galu, lanksto jį tai dvigubai, tai trigubai. Sustojame pakalnėje.
– Natanieliau, – sušnypščiu taip, kad jis išgirstų mane per variklio ūžimą. Kai pakelia akis, sužvairuoju ir iškišu liežuvį.
Jis nusišypso, pamažu, lėtai, kaip ir tėvas.
Prietaisų skydelio laikrodis rodo 7.56. Penkiomis minutėmis
anksčiau numatyto laiko.
Mums sekasi geriau, nei maniau.

Keilebo Frosto nuomone, tvorą mūriji tada, kai nori atsiriboti
nuo ko nors nepageidaujamo... arba išlaikyti ką nors brangaus
viduje. Apie tai jis dažnai mintija mūrydamas, dėliodamas žvilgančio granito ir gruoblėto kalkakmenio gabalėlius į storą ir
tiesią trimatę dėlionę palei vejos kraštą. Jam smagu galvoti apie
šeimas, gyvenančias už jo sumūrytų įtvirtinimų: atskirtas, apsaugotas, apgintas. Suprantama, tai kvaila. Jo mūro sienelės tik
iki kelių, visai netinkamos tvirtovei. Ir su dideliais tarpais – automobilių keliukams, takams ir vynuogėmis apaugusioms arkoms. Tačiau kaskart pravažiuodamas pro namus, kuriuose yra
pridėjęs rankas, jis įsivaizduoja prie vakarienės stalo sėdinčius
tėvus ir vaikus – juos visus it tinklas nuo uodų gaubia santarvė;
tarytum namo pamatai tiesiogine žodžio prasme būtų pagrindas
emociniams įtvirtinimams.
Jis stovi prie Vorenų sklypo su Fredu, Vorenų rangovu; visi
laukia Keilebo šou. Kol kas sklypas apaugęs beržais ir klevais,
kai kurie jų pažymėti, nurodant, kur galėtų stovėti namas ir būti
įkasta nuotekų talpykla. Ponai Vorenai stovi arti vienas kito,
kone susiglaudę. Ji nėščia; pilvu baksnoja vyrui šoną.
– Ką gi, – pradeda Keilebas.
Jo užduotis – įtikinti šituos žmones, kad jiems reikia akmeninės sienelės, o ne metro aštuoniasdešimties aukščio tvoros, apie
kurią jie irgi svarsto. Tačiau kalbėti nėra Keilebo stiprioji pusė;
tai Ninos sritis. Fredas ragindamas atsikrenkščia.
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Keilebas negali užkalbėti dantų šiai porai; tik įsivaizduoja,
kas jų laukia ateityje: baltas kolonijinio stiliaus namas su įstiklinta veranda. Šokinėjantis ir drugelius gaudantis labradoras. Eilė
svogūnėlių, iš kurių kitais metais išaugs tulpės. Mergytė, minanti
triratuką su kaspinais ant vairo, plevėsuojančiais jai važiuojant
automobilio keliuku iki pat Keilebo sumūrytos sienelės – ribos,
iki kur, kaip jai pasakyta, saugu.
Jis įsivaizduoja save, klūpantį ir kuriantį kažką tvirto ten, kur
anksčiau nieko nebuvo. Įsivaizduoja šią šeimą, visus tris, jaukiai
įsitaisiusius už šių sienų.
– Ponia Voren, – nusišypso Keilebas, pagaliau atradęs žodžių. – Kada sulauksite?

Letė Vigs verkia žaidimų aikštelės kampe. Taip ji elgiasi nuolat:
apsimeta, kad Denis jai trenkė, o iš tikrųjų tik bando priversti
panelę Lidiją mesti visus darbus ir lėkti pas ją. Tai supranta ir
Denis, ir panelė Lidija, supranta visi, tik ne pati Letė, nesiliaujanti bliauti, tarytum taip ką nors pasiektų.
Jis praeina pro ją. Praeina ir pro Denį, kuris jau nebe Denis, o
piratas, sudužus laivui plūduriuojantis įsikibęs į statinę.
– Ei, Natanieliau, – sako Briana. – Pažiūrėk.
Ji tupi už namelio, kur sukrauti minkšti it prinokę melionai
futbolo kamuoliai ir stovi buldozeris, į kurį gali įsėsti ir pavažiuoti penkias minutes – paskui būna kieno nors kito eilė. Sidabrinis voras nuaudęs tinklą tarp namelio ir tvoros už jo, suvėręs
tarsi batų raištelius. Šilko gijose vienoje vietoje įsivėlęs mazgas,
dydžio sulig dešimties centų moneta.
– Čia musė, – Koulas pasitaiso akinius ant nosies. – Tas voras
susivyniojo ją pietums.
– Kaip šlykštu, – Briana vis vien pasilenkia arčiau.
Natanielius stovi susikišęs rankas į kišenes. Galvoja apie
musę – kaip ji užlipo ant to tinklo ir įstrigo, lygiai kaip jis tada,
aną žiemą, pataikė į pusnį ir pametė joje batą. Įdomu, ar ir tai
musei buvo taip baisu, kaip tada Natanieliui, pareinant basam
namo ir laukiant, ką pasakys mama. Turbūt musė ketino tik pa20

ilsėti. Turbūt stabtelėjo sekundei pažiūrėti, kaip pro tinklą vaivorykšte švyti saulė, o voras čiupo ją, nė nespėjus pakilti.
– Lažinuos, kad iš pradžių suės galvą, – sako Koulas.
Natanielius įsivaizduoja musės sparnus, prispaustus prie nugaros, kai ją suko ir vyniojo. Pakelia ranką, kerta per voratinklį
ir nueina.
Briana įsiutusi.
– Ei! – surinka. O paskui: – Panele Lidija!
Bet Natanielius nesiklauso. Pakelia akis, pažvelgia į sūpynes
ir laipynę su čiuožykla, žvilgančia tarsi peilio ašmenys. Laipynė
keliais coliais aukštesnė. Jis įsikimba medinių kopėčių ir ima
lipti.
Panelė Lidija jo nemato. Iš po sportbačių pabyra akmenukai
ir purvas, bet jis išsilaiko. Čia, viršuje, jis aukštesnis net už tėtį.
Pagalvoja, kad gali būti, jog debesyje jam už nugaros saldžiai
miega angelas.
Natanielius užsimerkia ir šoka, prispaudęs rankas prie šonų
kaip ta musė. Nė nebando saugotis, tiesiog smarkiai trenkiasi žemėn, nes šis skausmas menkesnis už visa kita.

– Patys geriausi kruasanai, – sako Piteris Eberhartas, tarytum
mudu tęstume pokalbį, nors aš ką tik įėjau ir atsistojau greta jo
prie kavos aparato.
– Paryžiuje, kairiajame krante, – atsakau.
Geriau pagalvojus, gal mes ir tęsiame tą pokalbį. Jau daugel
metų.
– O jei kiek arčiau namų?
Teks pagalvoti.
– Pas Meimę. – Tai užkandinė Springveile. – Baisiausia šukuosena?
Piteris nusijuokia.
– Mano, mokyklos albumo nuotraukoje.
– Galvojau labiau veiksmažodiškai, o ne daiktavardiškai.
– A, tada gerai. Ten, kur Angelina darosi cheminį, – jis atkiša
kavinuką ir pripila mano puodelį, bet aš taip juokiuosi, kad net
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truputį papilu ant grindų. Angelina dirba Pietų rajono teisme, o
jos šukuosena – kažkas panašaus į tarpinį variantą tarp ant galvos susisukusios ondatros ir lėkštės sviestuotų makaronų.
Tai mudviejų su Piteriu žaidimas. Pradėjom jį dar dirbdami
Vakarų rajono prokuratūroje, kai lakstėme tarp Springveilo ir
Jorko. Meino valstijoje kaltinamieji gali ateiti į teismą ir pareikšti
esantys arba nekalti, arba kalti, arba paprašyti susitikti su prokuroru. Mudu su Piteriu sėdėjome kabinete vienas priešais kitą ir
mėtėmės teismo skundais tarsi tūzais per pokerį. Šitas už greičio
viršijimą tau, man jau bloga nuo jų. Gerai, bet tada tu imi tą
įsibrovimą. Dabar abu aukštesniajame teisme nagrinėjame kriminalinius nusikaltimus ir matomės kur kas rečiau, bet vis vien
jis – darbe man artimiausias žmogus.
– Geriausia dienos frazė?
Dar tik pusė vienuoliktos; geriausia turbūt dar priešaky. Tačiau nutaisau prokurorišką miną, pažvelgiu į Piterį rimtu žvilgsniu ir išrėžiu savo baigiamąją kalbą iš tos išžaginimo bylos. „Tiesą sakant, ponios ir ponai, esama tik vieno veiksmo, kuris būtų
labiau smerktinas ir nusikalstamas už šio žmogaus veiksmus, –
paleisti jį į laisvę, kad jis vėl tai padarytų.“
Piteris švilpteli pro tarpdantį.
– Oho, tu tikra dramaturgė.
– Už tai man ir moka kalnus pinigų, – įmaišau į kavą grietinėlės ir stebiu, kaip ji susitraukia paviršiuje lyg kraujas. Primena bylą su ištiškusiomis smegenimis. – Kaip sekasi tas buitinio
smurto teismas?
– Nesuprask neteisingai, bet nuo tų aukų ir nukentėjusiųjų
jau vemt verčia. Jie tokie...
– Ištroškę dėmesio?
– Taip! – Piteris atsidūsta. – Kaip būtų smagu tiesiog susitvarkyti su byla, netempiant viso jų mėšlo.
– Na, tokiu atveju verčiau advokatauti, – gurkšteliu kavos ir
palieku puodelį ant stalviršio. – Jei nori žinoti, man būtų geriausia dirbti su byla be jų.
Piteris nusijuokia.
22

– Vargšė Nina. Dabar turėsi veiksnumo nustatymą, ar ne?
– Ir ką?
– Ir nieko, tik kai tau tenka susidurti su Fišeriu Keringtonu,
atrodai... na, taip, kaip aš tame mokyklos albume. Beveik nuskalpuota.
Mes, prokurorai, su vietiniais advokatais bendraujame mažai. Daugumą norom nenorom tenka gerbti; šiaip ar taip, jie tik
dirba savo darbą. Bet Keringtonas visai kitoks. Baigęs Harvardą,
žilas, įspūdingas – tarsi visų tėvas, garbus pagyvenęs džentelmenas, duodantis patarimus, be kurių neišgyventum. Tokiu žmogumi prisiekusieji nori tikėti, tiesiog iš principo. Mums visiems
anksčiau ar vėliau yra nutikę, kad sukaupiame kalną kiečiausių
įkalčių prieš jo mėlynų tarsi Polo Niumano akių žvilgsnį ir visažinę šypseną, o kaltinamasis išeina į laisvę.
Neverta nė sakyti, kad visi nekenčiame Fišerio Keringtono.
Turėti su juo reikalų per veiksnumo nustatymą yra lyg patekti
į pragarą ir sužinoti, kad valgyti gausi tik žalių kepenų, – tai tarsi
druska ant žaizdos.
Teisiškai veiksnumas apibrėžiamas kaip gebėjimas bendrauti taip, kad informacijos gavėjas suprastų. Pavyzdžiui, šuo gal ir
gali užuosti narkotikus kaip įkaltį, bet liudyti negali. Kai tyrimas
susijęs su lytiškai išnaudojamais vaikais – tokiais, dėl kurių prievartautojas neprisipažino, – vaiko liudijimas yra vienintelis būdas nuteisti nusikaltėlį. Tačiau prieš tai teisėjas turi nustatyti, ar
liudytojas gali bendrauti, suvokia skirtumą tarp tiesos ir melo...
ir supranta, kad teisme reikia sakyti tiesą. Todėl, nagrinėjant su
mažu vaiku susijusią lytinės prievartos bylą, nustatyta tvarka pateikiu prašymą nustatyti vaiko veiksnumą.
Taigi įsivaizduokite, kad jums penkeri, kad sukaupęs drąsą
prisipažinote mamai, jog tėtis jus kasnakt prievartauja ir pagrasino jus nužudyti, jei pasipasakosite. Dar pabandykite įsivaizduoti, kad jums tenka eiti į teismo salę, kuri atrodo milžiniška
kaip stadionas. Privalote atsakyti į prokuroro užduodamus klausimus. O paskui turite atsakyti į klausimus, kuriais jus užverčia
nepažįstamas žmogus, advokatas, sutrikdantis taip, kad apsiver23

kiate ir prašote liautis. Ir visa tai vyksta tėčiui stebint jus iš poros
metrų atstumo, mat visi kaltinamieji turi teisę susidurti su savo
kaltintoju akis į akį.
Šiuo atveju gali nutikti du dalykai. Arba pripažįstama, kad
esate neveiksnus dalyvauti bylos nagrinėjime, vadinasi, teisėjas
išmeta bylą ir jums daugiau nebereikia eiti į teismą... nors paskui
dar ištisas savaites sapnuojate košmarus, kaip tas advokatas uždavinėja siaubingus klausimus, ir tėvo veido išraišką, negana to,
jus turbūt ir toliau prievartauja. Arba nusprendžiama, kad esate
veiksnus, ir tada visas spektaklis prasideda iš naujo... tik šįkart
viską stebi dešimtys žmonių.
Tegu aš ir prokurorė, bet galiu iškart pasakyti, kad jei nesugebi bendrauti tam tikru būdu, teisingumo iš Amerikos teisinės
sistemos nesulauksi. Esu išnagrinėjusi šimtus lytinės prievartos
bylų ir toje tribūnoje mačiusi šimtus vaikų. Buvau viena iš tų
teisininkų, kurie juos tąso ir bakina tol, kol jie nenoromis išsivaduoja iš fantazijų pasaulio, kurį susikūrė, kad pabėgtų nuo tikrovės. Ir visa tai tam, kad nusikaltėlis būtų nuteistas. Bet manęs
niekas neįtikins, kad pats veiksnumo nustatymas netraumuoja
vaiko. Manau, kad net jei laimiu bylą, vaikas vis vien lieka pralaimėjęs.
Kaip advokatas, Fišeris Keringtonas gana pagarbus. Jis nežemina aukštoje liudytojo kėdėje sėdinčių vaikų taip, kad šie imtų
drebėti; nesistengia, kad jie susipainiotų. Jis elgiasi tarsi senelis, kuris duos saldainį, jei pasakysi tiesą. Visose, išskyrus vieną,
bylose, kur man teko su juo dirbti, jam pavyko paskelbti vaiką
neveiksniu dalyvauti teisme, ir nusikaltėliai liko laisvėje. Buvo
tik viena išimtis, kai aš pasodinau jo klientą.
Kalėjime jis praleido trejus metus.
Auka gydėsi septynerius.
Pažvelgiu į Piterį.
– Geriausiu atveju bus? – klausiu.
– A?
– Būtent, – tyliai tariu. – Tą ir norėjau pasakyti.
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