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Romanas  

Pirmas skyrius 

(Ištrauka) 

Garlaivis jau seniai paliko Raudonąją jūrą ir įveikė Indų vandenyno bangas. Karšta saulė 

kaip visada buvo negailestinga. Ji anksti pakildavo ir vėlai leisdavosi už horizonto, ryškiai 

trumpindama nakties laiką. Tada naktys pasidaro vaiskios lyg išalyvuoti popieriaus lapai, kuriems 

sunku išsilaisvinti iš saulės glėbio. Jos kvaišdavo nuo saulės glamonių net ir tada, kai užgesdavo 

paskutinė vakaro žara. Nors karštis atslėgdavo, pašvaistė dingdavo, garlaivio kajutėse keleiviai, 

išvarginti karščio ir prakaito, niekaip negalėjo užmigti. Nusiprausę žmonės išeidavo į laivo denį 

įkvėpti šviežaus rytinės jūros brizo. Taip prasidėdavo diena. Buvo paskutinė liepos savaitė – pats 

karščiausias laikotarpis, kurį senajame kinų kalendoriuje vadino „sanfu“. Tais metais vasara buvo 

išskirtinai kaitri. Vėliau žmonės suprato tai kaip karo pranašą, kadangi jau ėjo dvidešimt šeštieji 

Kinijos respublikos metai1.  

Prancūzijos pašto linijos garlaivis plaukė į Kiniją. Devinta valanda, 3-ios klasės šviežiai 

palaistytame laivo denyje, kuris dar nesuspėjo išdžiūti, jau sėdėjo ir stovėjo įvairių tautybių žmonių 

: prancūzų, pabėgėlių iš Vokietijos – žydų, indų bei anamitų. Aišku, kinai ne išimtis. Vėjo 

alsavimas buvo persmelktas slogaus karščio. Keleivių kūnai, o ypač apkūnių žmonių, buvo nusėti 

smulkių druskos krislelių, tarytum jie ką tik išsimaudę Mirusioje jūroje. Visgi buvo ankstyvas rytas, 

tačiau saulės spinduliai dar nebuvo nuvarginę žmonių, todėl jie noriai bendravo ir bruzdėjo. Keli 

prancūzai, kurie pirmą kartą plaukė į Rytus dirbti policininkais Anamoje ar užsieniečių kvartaluose 

Kinijoje, apstojo mielą emigrantę iš Vokietijos ir žaismingai su ja meilikavo. Pats Bismarkas 

kažkada pastebėjo, kad Prancūzijos pasiuntiniai bei ambasadoriai negalėjo pasakyti nors vieno 

užsienietiško žodžio. Taip ir dabar, jauni tarnautojai vokiškai nekalbėjo, bet savo nesuvaldomus 

jausmus išreikė geriau nei visi diplomatai. Jauna mergina krizeno , o nuošaliau stovėjęs jos vyras, 

lengvabūdiškai žiūrėjo į šitą sceną. Per pastarąsias dienas, jis daug gėrė ir rūkė. Kai laivas paliko 

Raudonąją jūrą, gaisro tikimybė sumažėjo, tačiau visas laivo denis greitai buvo nusėtas apelsino 

žievelių, popieriaus skiaučių, kamščių bei daugybės nuorūkų. Prancūzai mąsto pozityviai, gražiai ir 

aiškiai gali išreikšti savo jausmus, bet kasdieniniame gyvenime yra apsileidėliai, nevalyvūs ir 

triukšmingi žmonės. Kad tuo įsitikintume, užteko tik išeiti į laivo denį. Sukurtas kūrybingų žmonių 

laivas, pripildytas jų sielvarto bei rūpesčių, vejamas vilties, yrėsi pirmyn kaip klegintis ir laimingas 

vaikas, kaskart išmesdamas naują porciją nešvaraus vandens į abejingą ir bekraštį vandenyną. 
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Šią vasarą, kaip ir praėjusiais metais, nauja kinų studentų grupė, baigusi studijuoti mokslo 

kursą užsienyje, keliavo link namų. Jų buvo daugiau nei dešimt studentų, norinčių kuo greičiau 

grįžti į tėvynę, ir iki rudens susirasti darbą. Iš tikrųjų jie net neįsivaizdavo, kur jiems panaudoti 

gautas žinias. Jeigu nebūtų reikėję galvoti, kur dirbti baigus mokslus, jie būtų galėję grįžti ir iki 

rudens šalčių. Jie studijavo ne tik Prancūzijoje, bet ir Anglijoje, Vokietijoje, Belgijoje, tačiau prieš 

išvažiuojant užsukdavo pamatyti Paryžiaus nakties gyvenimo. Taip ir atsidūrė jie šiame 

prancūziškame garlaivyje. Taip lėmė likimas, kad studentai susitiko ir greitai susibičiuliavo. Jie be 

perstojo kalbėjosi apie savo brangiąja tėvynę, kuri tais metais kentėjo nuo išorės agresijos bei 

vidinio neramumo keliamų riaušių. Jie nedelsdami norėjo skirti savo jėgas ir tarnystę šaliai. Šiam 

jaunimui atrodė, kad laivas plaukė labai lėtai, jų patriotiniai jausmai veržėsi iš krūtinės ir negalėjo 

rasti ramybės. Tuo momentu, tik Dievas žino, iš kur atsirado du madžongo (madžongas-kiniškas 

žaidimas) komplektai. Šis žinomas nacionalinis kinų žaidimas sparčiai plito Amerikoje. Jei žaisi šį 

žaidimą, išreikši ne tik savo meilę tėvynei, bet ir suprasti istorijos epochas. Laimei, žaidėjų užteko 

dviem partijoms. Todėl visą likusį laiką, skirtą miegui ir valgymui, mėgėjai skyrė azartiniams 

žaidimams. Vos pusryčiai baigdavosi, apačioje valgykloje suliepsnodavo aistros. 

Štai ir dabar, laivo denyje iš kinų liko dvi moterys ir mažas berniukas, kuris dar nebuvo 

suaugęs, nes garlaivio kompanija nereikalavo iš jo tėvų papildomų mokesčių. Viena grakšti, dailiai 

apsirengusi  moteris su tamsiais akiniais, skaitė romaną. Jai, gimusiai Rytuose, o tiksliau, jos 

šviesiai, bet sausai odai, vis dėlto trūko gaivos. Moteriai nusiėmus akinius, atsiverdavo gražios 

akys, kurias puošė išlenkti antakiai, o lūpos, nors ir paryškintos lūpdažiu vis vien buvo pernelyg 

plonos. Jei ji atsistotų nuo šezlongo, būtų galima pastebėti jos ryškius lieso kūno kontūrus. Jai buvo 

maždaug dvidešimt penkeri metai, bet šiuolaikinių moterų  amžių ne taip ir lengva atspėti. Seniau, 

kad tai sužinotum, reikėjo naudotis cikliniais ženklais2, išdėstytais vestuvių pranešime. Todėl taip 

lengvai neatspėsi, reikia turėti papildomų žinių.  

Mažojo berniuko mamai buvo virš trisdešimt. Ji atrodė dar labiau pavargusi ir susirūpinusi, 

vilkėjo nunešiotą juodą šilkinę suknelę. Jos išlenkti antakiai teikė veidui dar liūdnesnę ir apgailėtiną 

išvaizdą. Berniukui dar nebuvo nė dvejų metų, tačiau jis buvo panašus į tuos kinų vaikus, kuriuos 

dažnai galima buvo pamatyti karikatūrose: riesta nosis, siauros akys ir tokie tankūs, aukštai virš 

akių iškilę antakiai, išreiškiantys jo liūdesį. Nors jis neseniai išmoko vaikščioti, jau bėgiojo, guviai 

žaidė ir nė vienai sekundei nenustygo vietoje. Nebegalėdama kentėti, mama prisirišo sūnų su diržu 

ir neleido jam nueiti daugiau nei per du ar tris žingsnius. Karštis buvo stiprus, ji jau nebeturėjo jėgų 

laikyti diržo, o jos vyras pasidavė azartui. Jai buvo sunku, todėl vaikui išdykėliui kliūdavo nuo 

pavargusios mamos. Mažylis suprato, kad jam nepavyks pabėgti, tačiau, jis savo smalsumą nukreipė 

į ramiai skaitančią motiną. Ji tiesiog neteikė bendravimui pirmenybės, mėgo vienatvę, laikė save 
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kaip kviestinę viešnią pietų, lyg moteris, kuriai nelemta ištekėti. Netikėta vaiko ataka nustebino ją ir 

jos juodos akys pasidaro irzlios. Pamačiusi tai, vaiko mama staiga patraukė už diržo.   

 - Išdykėli tu, kodėl trukdai panelei Su? Greit bėk čia! O aš pastebėjau, panele, kad  jūs 

esate labai darbšti, tiek daug knygų skaitote kasdien, galbūt jau mokslininkė esate. Ponas Sun man 

sako, kad tokios moterys kaip jūs neša šlovę Kinijai. Jūs – gražuolė, turite daktaro diplomą. Ar daug 

tokių surasi pasaulyje? O aš, ką? Be reikalo išvažiavau į užsienį, nieko taip ir nestudijavau; namie 

dar kažką dar žinojau, o kaip gimė sūnus, taip viską ir pamiršau.  

   Panelė Su jautė globą  pasigailėtinai ir visai abejingai moteriai Sun, todėl išgirdus 

saldžius žodžius, ji atlyžo ir šypsodamasi pasakė:  

- Tegul ateina, man patinka vaikai. Ateik čia, mažyli.  

Ji nusiėmė  akinius, padėjo knygutę ir atsargiai paėmė berniuką už mažos rankutės, kad tas 

neliestų jos suknelės.  

-O kur tėtis? – paklausė ji? 

Užuot atsakęs  mažas išdaigininkas atsimerkė, nusispjovė į moters pusę ir pradėjo kažką 

burbuliuoti, kaip daro kajučių kompanijoje auksinės žuvelės. Netikėtai, dėl tokios reakcijos panelė 

Su paleido vaiką ir saugumo sumetimais greitai ištraukė nosinaitę. Mama smarkiai pritraukė savo 

sūnų, spiegiamu balsu pažadėjo, kad mažylis neišvengiamai sulauks bausmės, ir  tuo metu pradėjo 

pataikaudama atsiprašinėti.  

-Jo tėtis? Pasidavęs azartui, žaidžia valgykloje, ką gi jam dar daryti? Niekada nesuprasiu, 

kodėl vyrams riekia žaisti dėl pinigų. Matyt, visi mūsų keleiviai kausis nuo ryto iki vakaro. Na, ką 

padarysi? Gerai būtų, kad mano vyras Sun nors kažką laimėtų, o tai jau  pralaimėjo nemažai pinigų. 

Norisi net sprogti iš pykčio! 

Klausydama miesčioniškų žodžių, Su vėl pradėjo niekinti savo pašnekovę ir šaltai atsakė: 

-O ponas Fang nelošia!  

Panelė Sun užrietusi nosį  pašaipiu tonu atkirto: 

-Ponas Fang? Jis irgi žaidė,  bet kai pastebėjo panelė Bao, taip ir baigėsi jo žaidimas. Jam 

svarbiausias dalykas – santuoka. Tai svarbiau už bet kokį žaidimą. Tik nesuprantu vieno, ką jisai 

pamatė toje Bao? Ji juodukė, neišsilavinusi, o jis dėl jos net antros klasės nebaigė ir kankinasi dabar 

trečioje. Greičiausia jų santykiai stiprėja, turbūt Honkonge ir bus jų vestuvės. Judviejų ir tūkstančiai 

mylių neišskirs. 

Šitie žodžiai įsmigo panelei Su į širdį, bet ji stengėsi nusiraminti. 

-To negali būti! Aš pati girdėjau, kad panelė Bao jau turi vyrą ir jis  moka už jos mokslus 

užsienyje. Ji man pati tai pasakė. 

-Kaip iš tikrųjų romantiška turėti vyrą. Mes senamadiškos moterys to niekada nesuprasime,- 

pasakė misis Sun. - Panele Su, jūs gi kartu su ponu Fang mokėtės. Pasakykite, ar jis visada buvo 
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toks neklaužada? Mano vyras vakar pasiguodė, jog jam nesiseka žaisti. Šis tik šyptelėjo ir tarė: 

,,Pone Sun, Jūs, taip ilgai buvote Prancūzijoje, bet nesuvokiate šios tautos papročių? Jeigu žmona 

vyrui ,,įstato ragus“, jis būtinai laimės pagrindinį prizą ir žaidžiant kortomis jį lydės sėkmė. Tai ką 

gi vyras pralošęs turi džiaugtis.“ Kai Ponas Sun man tai pasakė, aš pyktelėjau, kodėl tas lengvabūdis 

Fang iš karto nepaaiškino savo minties? Tik dabar suprantu, kad panelės Bao jaunikis yra vertas 

gauti didžiausią Aviacinę paskolą. Jeigu ji ištekės už pono Fang, ir jam pasiseks lošiant kortomis.  

Kartais skaudūs žodžiai gali suteikti skausmo, kaip mažyčiai akmenukai ryžiuose, kaip 

žuvies ašaka, patekusi į gerklę.  

-Misis Bao studentė, o atrodo nekukliai, ir rengiasi nepadoriai, – pasakė motina Su.  

Neįtikėtina, vaikas pradėjo niurgzti, šokinėti ir šlietis prie besiartinančios nepažįstamosios. 

Tai buvo Bao, kuri cukraus gabalėliu viliojo vaiką. Ji buvo apsirengusi tik rožine liemenėle ir jūros 

spalvos kelnaitėmis. Balti sandalai neslėpė laku nudažytų kojos nagų. Matyt, tai buvo pats 

geriausias kostiumas tropikos karščiams. Kitos užsienietės irgi taip vaikščiodavo, bet panelei Su 

atrodė, kad Bao demonstruoja savo kūną, pažeisdama nacionalinį Kinijos įvaizdį. Vyrų akys 

sublizgėdavo, kai Bao praeidavo pro šalį, bet už jos nugaros jie tik šaipėsi, dėl ko panelei Su 

keldavo tam tikrą pasitenkinimą. Kažkas pavadino Bao ‚,gastronomine parduotuve‘‘, ir ne veltui, 

nes tik parduotuvėje galima pamatyti tiek daug šviežios rožinės mėsos. Kiti vadino ją ,,tiesa‘‘, turint 

galvoje posakį ,,nuoga tiesa‘‘, bet kadangi Bao buvo nors kažką apsivilkusi, ją pradėjo 

pravardžiuoti ,,pusiau tiesa‘‘. 

Misis Bao prisiartino prie jų ir nusišypsojusi pasakė: 

-Na, ir anksti jūs atsikėlėte! O aš karštomis dienomis mėgstu lovoj pasivartyti. Štai kaip ir 

šįryt, miegojau sau kaip ,,malka‘‘, net negirdėjau kaip panelė Su išėjo. – Iš pradžių Bao norėjo 

pasakyti ,,miegojau kaip paršiukas‘‘, persigalvojo, o į galvą atėjo mintis ,,kaip lavonas‘‘, bet 

apsisprendė, kad lavonas kaip ir paršiukas skamba nepagarbiai, todėl surado gražų anglišką žodį. – 

Šitame laive sūpuoja lyg vaiką lopšy.     

-O jūs ,matyt, esate vaikas lopšy? Ir gana simpatiškas, įgeliamai pasakė Bao, nužvelgusi ją: 

 -O jūs, talentinga seselė Dunpo3! 

  Seselė Dunpo – taip laive vyrai tėvynainiai pravardžiavo panelę Su. Pietietės Bao 

žodžio ,,dunpo‘‘ ištarimas nuskambėjo kaip prancūziškas žodis tombeau (kapas). 

 Su gyveno kartu su panele Bao vienoje kajutėje ir užėmė patogesnę apatinę lovą, bet 

pastaruoju metu jai atrodė, kad Bao suteikia vien tik nelaimes: jos nepakenčiamas knarkimas, 

nuolatinis vartymasis lovoje, tik ir stebėk, kad nenukristų lentyna. Gavusi atkirtį nuo Bao, ji 

kreipėsi į Sun: 
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 -Nors jūs sutaikykite mus! Aš pavadinau ją mielu vaiku, o ji tyčiojosi. Geras miegas– 

tai laimė. Aš gi žinau, kaip jūs mėgstate pamiegoti, todėl ir stengiuosi netrukdyti. Bet kaipgi jūs 

nebijote pastorėti?  Su tokiu įpročiu jūs greitai priaugsite keletą svarų.    

 Vaikas gavo cukraus gabalėlį ir iškart įsidėjo jį į burną. Mama paprašė vaiko padėkoti 

panelei Bao , bet jis nesuteikė dėmesio jos žodžiams, todėl šita misija atiteko panelei Sun.  Su 

pastebėjo, kad Bao neišlaidavo saldumynams - tai buvo paprastas cukrus, kurį iš ryto duodavo 

kavinėje. Kvailas toks būdas, norint išsikovoti populiarumą. Su baigė kalbėti su Bao ir vėl pasinėrė į 

knygos skaitymą. Vis dėlto ji akies krašteliu stebėjo, kaip Bao paėmė du šezlongus ir pastatė juos 

šalia, esančioje laisvoje vietoje. Apkaltinusi ją ,,begėde‘‘, Su negalėjo sau atleisti už žvilgčiojimą. 

Tuo momentu  laivo denyje pasirodė Fang Hong Jian. Praeidamas pro moteris , jis sustojo, 

mestelėjo keletą frazių bei paklausė, kaip jaučiasi vaikas. Misis Sun, neaiškiai kažką sumurmėjo, o 

Su pasakė: 

-Eikit jau, kam  gi verčiate žmogų  jaudintis .  

Ponas Fang Hong Jian paraudo, nusišypsojo ir nuėjo toliau. Su tikėjosi, jog ji neištvers, bet 

kaip ponas išties paliko jas, ji pajuto skaudą nusivylimą. Su nebegalėjo skaityti knygos, ausyse 

skambėjo tik tyli Bao pašaipa. Su nebeištvėrė ir nusigręžė. Fang rūkydamas stovėjo prie sėdinčią 

Bao. Štai Bao ištiesė ranką, o ponas Fang atidarė portsigarą ir padavė jai cigaretę. Maloniai 

atsisakiusi jo pasiūlyto žiebtuvėlio, ji su cigarete dantyse prisiartino prie jo veido ir su 

pasitenkinamu išleido žiedinį dūmą. Su net apsiblausė iš pykčio: kokie begėdžiai, daro įvaizdį, kad  

tik prisidegia cigaretę, o patys ,,bučiuojasi‘‘ prieš publiką. Nebepakęsdama tokios nepadorios  

scenos, ji atsikėlė ir pasakė, kad eis žemyn, nors išties žinojo, kad eiti jau nėra kur: kajutėje buvo 

trošku, o valgykloje žaidė madžongo. Sun  norėjo nueiti į valgyklą ir pasidomėti,  kiek pinigų 

pralošė jos vyras, bet iškart apsisprendė, kad jis, ko gero, neištvers akivaizdžiai parodys savo 

susierzinimą, kad pralošė ir visą dieną kabinėsis prie jos, priekaištaus  dėl besaikio  smalsumo. Dėl 

to ji nusprendė nerizikuoti ir pasilenkusi prie vaiko pasidomėjo, ar jis nenori į vieną vietą. 

Panelė Su visai be reikalo pavadino poną Fang begėdžiu. Tuo momentu jis taip susijaudino, 

lyg visi tik ir spoksotų į jį. Viduje niršo ant Bao – pernelyg daug sau leidžia. Bet savimi taipogi 

buvo nepatenkintas dėl to, kad neturėjo drąsos pasakyti tai Bao. Jam jau buvo dvidešimt septyneri, 

tačiau meilės reikaluose buvo visai žalias. 

  



6 
 

Priedai 

1) Dvidešimt šeštieji Kinijos respublikos metai.- 1937 metas.  

2) Cikliniai ženklai – ženklai, aprašantys metus  senajame kiniškame kalendoriuje . 

3) Su Dunpo (Su Shi) – žymus poetas, (1036—1101). Pagal istorinius faktus jo sesuo buvo 

gana talentinga ir išdidi.  

 


