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I

Tą savaitę du langai žibėdavo iki vidurnakčio ir ilgiau tirštoje
tamsoje, kuri dengė mažutėlę Garnėnų gyvenvietę. Pasklidę po
erdvoką, miško apjuostą laukymę, čia stovi tik šešetas namų
su ūkiniais pastatais, ir niekam niekada nedingtelėjo mintis
įkelti žibintą bent į vieną elektros stulpą. Siauras žvyrkelis,
išsliuogęs iš eglynėlio vakarų pusėje, nuvingiuoja tarp kiemų,
daržų ir dingsta priešingos, rytinės miško sienos tankmėje.
Jeigu juo nudarda kokia vėlyva mašina, pasišviesdama pati sau,
naktis po to rodosi dar juodesnė.
Įpusėjo lapkritis. Rytai dar kartais aušdavo nerudeniškai
skaistūs, bet per dieną susitvenkę debesys pagreitindavo sutemas, sunkus drėgnas rūkas užgoždavo žvaigždžių šviesą, panaikindavo medžių ir namų siluetus, mitrindavo net dantytą miško
keteros liniją. To rūko atskirti nuo viso pasaulio, garnėniškiai
tuoj po vakarienės pajusdavo akyse ir sąnariuose saldų nuovargį ir netrukus nugrimzdavo į gilų, nerūpestingą dorai nusiplūkusių darbštuolių miegą.
Tik du langai švietė skirtinguose pastatuose arčiau vakarinio
miško. Vienas buvo žemos, senoviškai suręstos trobos priekinėje sienoje, ir jo šviesa, storų rėmų padalyta į šešis kvadratus,
siekė kelio žvirgždą. Kito lango iš čia nesimatė. Baltų plytų dviaukštis, apsodintas ūgtelėjusiais vaismedžiais, stovėjo atokiau
nuo kelio ir iš pirmo žvilgsnio rodėsi giliai įmigęs, kaip visi
Garnėnai. Tačiau senosios trobos šeimininkas, išėjęs į prieangį
surūkyti paskutinio prieš naktį papiroso, išsyk suprasdavo, kad
neseniai ten apsigyvenusi moteris dar nemiega. Kuplus beržas
už namo, gerokai praaugęs stogą, dar nepametė lapų, ir nematomo lango šviesoje jie blausiai mirgėjo, tarsi ant šakų plazdėtų sudriskusi pilkšvai geltona skara.
Moteris čia atsirado vos prieš savaitę, ir garnėniškių smalsumas buvo vis dar neužganėdintas. Ji atvažiavo taksi vėlai
vakare, ko gero, tiesiai iš rajono centro. Jei kas ir pastebėjo
automobilį su žalia akute ties Vidzbalių namu, pamanė, jog
tikriausiai bus parlėkęs pas tėvus kuris nors iš Vidzbaliukų, išsibarsčiusių po visą Lietuvą. Bet jau kitos dienos apypiete dau3

gelis matė keliu ir pamiške dūlinančią nepažįstamą pusamžę moteriškę, kelnėtą, apsivilkusią mėlyna striuke. Žvėrininkystės
ūkyje anapus miško, kur dirbo beveik visi pajėgūs gaulėniškiai,
smalsuolės vos sulaukė pargrįžtančios iš rajono Vidzbalienės,
kuri tą rytą išvežė ketvirčio ataskaitą. Taip, patvirtino Vidzbalienė, taksi iš vakaro atbogino ne ką kitą, tik tą mėlynstriukę. Atvykėlė parodė Teresės laiškelį, o ten parašyta, kad moteriškė galinti gyventi jos kambariuose kiek panorės, nes ji pati
negrįšianti į namus iki pavasario.
Sudžiūvėlė Teresė, nuo neatmenamos jaunystės našlaujanti
Antano Vidzbalio sesuo, kurią tolimi giminaičiai prieš mėnesį
išsiviliojo į Vilnių prie vaiko, neberūpėjo net pačiai liežuvingiausiai davatkėlei. Visi tetroško žinoti, kodėl ji čia atsiuntė
nepažįstamąją. Deja, nuolat kamantinėjama, Vidzbalienė galėjo
tik tiek pasakyti, kad jų viešnia kukli, tačiau didžiai nekalbi,
apie save — nė žodelio I
Garnėniškiai apmalšino smalsumą — vis vien ilgainiui paaiškės, kas čia per paukštis — ir darėsi išvadas iš to, ką patys
matė ar nugirdo. Vienam savo blyškumu moteris atrodė panaši į
ligonę po sunkios operacijos. Kitas spėjo ją čia atvykus atsigauti
po kokio didelio sielvarto, gal kieno mirties, nes kalbinamą ji
nesišypsojo. O žmogus senosios trobos gonkose, kas naktį stebėdamas apšviestas Vidzbalių beržo šakas, ant kurių vis mažiau
bemirgėjo lapelių, neabejojo, kad atvykėlė bus iš rašančiųjų.
Tiesa, rašeivos, kaip žinoma, paprastai vyksta į kaimą šiltais
metų laikais, kai galima kaitintis, meškerioti ir klausytis paukščių čiulbėjimo. Bet gal rašančių moteriškių kitokie įpročiai, manė
jis, pūsdamas retus dūmus.
Paskutinį papirosą prieš naktį Kajetonas Urvakis stengdavosi
rūkyti kuo lėčiau, o surūkęs, kartais dar ilgokai pasėdėdavo ant
suolo. Miegas, vienu y pu suguldy damas Garnėnus, Kajetoną dažniausiai lenkė. Vietoj jo į krūtinę įsirangydavo aitrus, kas vakarą atsinaujinantis vienatvės jausmas. Bet dabar, vos žvilgtelėjus į Vidzbalių pusę, jam pasidarydavo lengviau nuo minties,
kad kažką taip pat kankina nemiga.
Vėjo beveik nebuvo, miškas ošė vos girdimai, ir Kajetono
ausis pagavo motoro ūžesį, kai mašina važiavo dar labai toli,
lauku anapus eglyno. Ūžesys sparčiai artėjo, ir netrukus tarp
šakų blykstelėjo šviesos pluoštai. Nepraėjus nė pusei minutės,
ji jau čiuožė keliu per Garnėnus, o virš jos šokčiojo mažas baltas apskritimas su raudonu kryžium. Dar minutė, ir dvi raudonos
švieselės įsmuko į mišką rytinėje pusėje.
Kajetonas Urvakis pamiršo savo liūdnas godas ir nepažįstamosios langą. Žengė į vidų ir sustojo mažos virtuvėlės tarpdu4

ry. Cia visada būdavo vienodai šilta, nes jis kasdien kūreno krosnį ir virėsi valgį ant ugnies, ne ant dujų, kaip Vidzbaliai arba
artimiausi kaimynai Pilikauskai.
Įsprausta tarp krosnies ir sienos, stovėjo sena medinė spintelė, o ant jos — juodas telefono aparatas — prarastos valdžios
prisiminimas. Telefoninį ryšį su pasauliu už miško, be Vidzbalio,
gyvenvietėje turėjo tik jis, tačiau nuo pavasario beveik nesinaudojo.
Kajetonas įveikė staiga kilusį norą nukelti ragelį ir paskambinti į lapyną. Juk tik apsijuoktų... Jis jau nebe tas Urvakis,
visažinis ir visaregis brigadininkas, be kurio žinios net katinas
nenustverdavo iš šėrikės kibiro išslydusio mėsgalio. Bet, tarkime,
kaip ūkio veteranas, galėtų pasidomėti... Tokią vėlyvą valandą niekas ten neprivalo atsiliepti, nes naktinio sargo vieta lauke.
Tiesa, jis kartais užsuka į kambarėlį prie kompresorinės, kur
yra telefonas. Jeigu taip atsitiktų ir Pilikauskų Pranas, kuris šiąnakt sargauja, pakeltų ragelį, ne taip lengva bus išsiteirauti,
kokia negerovė .įvyko fermoje, kad vidury nakties ten nukūrė
„greitoji". Pilikauskiukas, kuris iš kariuomenės grįžo dar aršesnis nepraustaburnis, negu buvo iki tol, gali jį pasiųsti velniop
arba į kokią visai nepadorią vietą — kam nori per daug žinoti
neturėdamas tam teisės.
Bet „greitoji ", ko gero, nuskubėjo ne ten. Tai pas ką? Anapus
miško kelias išsišakoja. Pagrindinis šauna tiesiai iki žvėrininkystės ūkio, kitas, tiesiu kampu pasukęs dešiniau, pamiške
veda į Kamanių sodybą. Tačiau Kamanių namas jau mėnuo kaip
stovi tuščias, uždarytomis langinėmis, o toliau nebėra kur važiuoti, ten jau raistas. Lieka Maureikos, kurie taip pat gyvena anapus rytinio miško, palei kryžkelę, pačioj pusiaukelėj tarp Garnėnų ir fermos. Maureikienė — menka moterėlė, dėl silpnos
sveikatos daugiausia prisilaiko namų, bet juk daktarą turi prie
šono. Alfonsas Maureika — apylinkės felčeris, tas pat ką gydytojas...
Kajetonas užsimetė ant pečių seną skrandą, dar tebetrenkiančią aštrokais lapyno kvapais, ir išėjo į gonkas. Vėl pasiėmė papirosą, nes žinojo, kad dabar nebeužmigs iki ryto. Dangus
kiek pašviesėjo, matyt, rūkas iš lėto sklaidėsi, bet žvaigždžių
nesimatė. Jis pasiieškojo akimis apšviestą beržą. Iš pradžių rodėsi, jog ir ten tvyro neįveikiama tiršta juoduma, bet netrukus
vos supleveno pilkšva dėmė. Ji ruošėsi miegoti ir įžiebė mažesnę
lempą, pamanė Kajetonas, vėl aprimęs, tarsi nepažįstamoji būtų
greta ir budėtų kartu su juo.
Mintys nuklydo atgal į fermą. Vaizduotėje Kajetonas iš
lėto apėjo ją visą, kaip apeidavo vos ne kasdien per devyniolika
5

metų — nuo direktoriaus kabineto, kuriame ant stalelio stovi
kaip gyva, grakšti juodsidabrė lapė, vylingai pakreiptu snukučiu, iki paskutinės, tolimiausios pašiūrės su piktomis kaip lūšys
audinėmis. Tokią tamsią lapkričio naktį visuose ūkio kampuose
turėtų būti tyku. Erzeliuojančių jauniklių nebėra, jie virto dailiais, brangiais kailiukais, o veislei atrinkti žvėreliai rudenį
miega ramiai, kaip ir tie, kurie juos pavasarį atsivedė. Iki rujos
dar pora mėnesių. Kas nors negero atsitiko tarp žmonių.
Dabar, per patį kailių ruošimo įkarštį, visi ir sekmadieniais
dirba, bet vėliausiai devintą išsiskirsto. Nebent kokia proga
perlaužtų butelį ir išgėrę prikvailiotų... Jeigu jis nebūtų pavasarį susiriejęs su naujuoju zootechniku! Jeigu nebūtų pats, tik
per savo kvailą puikybę, palikęs didžiausios ūkyje šiaurės žydrųjų lapių brigados vadovo vietos! Dabar galėtų iš lėto ten nukulniuoti ir užklupti nedrausmingus šėrikus arba žioplą sargą,
kaip ne sykį yra padaręs! Tačiau nebeturi teisės. Ir kol tas
pienburnis zootechnikas ten švaistysis, Kajetonas į fermą nesiprašys.
Sunkias ir slegiančias, kaip pati tamsa, mintis vėl nutraukė mašinos ūžesys. „Greitoji" atgal važiavo truputį lėčiau negu
į aną pusę. Netrukus ji pasislėpė vakariniame miške, ūžesys
silpo, kol visai išnyko, ir vėl liko tyku, tik nuo lengvo vėjo
šuoro sukrebždėdavo dar nenukritę medžių lapai. Niekas nebetrukdė Kajetonui Urvakiui toliau mąstyti apie tai, kad gyvenimas
be lapyno tuščias ir nykus.

II
Moteris už apšviesto lango Vidzbalių namo antrame aukšte
taip pat girdėjo pravažiuojančią mašiną, bet tas garsas jos nėmaž
nesudomino. Ji net nežinojo, kad jau arti vidurnaktis, ir visa
gyvenvietė seniai miega. Nebe pirmą vakarą nuo sutemų iki išnaktų ji praleido nieko neveikdama, mėgaudamasi iki tol nepatirta, tingia valandų tėkme.
Kokie keisti rudens vakarai kaime, galvojo ji. Kur slypi
vos aprėpiamos jų trukmės paslaptis? Netiesa, kad visi laikrodžiai vienodai skaičiuoja sekundes ir valandas, ar jie būtų
aerouosto bokšte, ar atkampiausioje eigulio sodyboje. Kai, rymodama neįprastoje tyloje, pamatai trumpąją rodyklę ties aštuoniuke, supranti, kad prieš tave — ne vakaras, o pats Laikas,
platus ir beribis kaip lyguma, kurios pakraščius sulieja su horizontu vos įžiūrimi toliai.
Ką veikei tiek metų, kai per šitą lygumą vienas po kito lėtais,
6

oriais žingsniais praeidavo dosnūs vakarai? Jeigu būtum atidesnė, pastebėtum, kaip kiekvienas mosteli tau ranka atsisveikindamas, nes jau niekada negrįš ir nepasitiks tavęs tą
lemiamą valandą, kai baigiasi dienos šurmulio prisodrinta popietė...
Kur juos padėjai? Ką padarei su savo gyvenimu? Kuo tapai
po tų visų prarastų vakarų?
Ant stalo, šviesos rate po lempos gaubtu guli baltas, žvilgantis, vis dar tuščias popieriaus lapas. Lina jį čia pasidėjo vakar
vakare, būdama tikra, kad pagaliau parašys laišką, kuris
jau turėjo būti išsiųstas. Jeigu ne visą, tai nors pusę. Nors
pradžią, patį pirmąjį sakinį — ir tai jau bus nemažai nuveikta,
nes visi, kam žinomas laiškų rašymo menas, supranta, jog
kaip tik pirmuose sakiniuose slypi viso laiško raktas.
Ji pradėjo mintyse Tomui žadėtąjį laišką jau pirmomis kelionės valandomis, vos traukiniui pajudėjus. Tada rodėsi labai
paprasta išdėstyti priežastis, dėl kurių ji atsisakė bendros
kelionės į pietus ir, neatsisveikinusi, iškūrė čia, į šitą jokiame
žemėlapyje nepažymėtą tašką. Bet iki šiol sulipdė tik kelis
nerišlius sakinius. Kodėl? Lina prisiminė kadaise skaitytą Danielio Defo pašmaikštavimą, jog moteris, rašydama laišką,
visada padaro tris dalykus: pirmiausia, ji susitepa pirštelius,
antra — sugalvoja sau sielą, trečia — pasiekia savo tikslą.
„Robinzono" autorius vis dėlto buvo genialus psichologas. Sielą, žinoma, galima s u g a l v o t i . Parašyti taip, kad ji kukliai, bet pastebimai švytėtų tarp eilučių. Tik vargu bau tai
padarys įspūdį Tomui, kuriam iki šiol moteryje vis dar labiau
rūpi kūnas?
Ji užgesino šviesą ir atsmaukė lango užuolaidą. Akims
apsipratus su tamsa, pirmo aukšto langų atšvaitai išryškino pamėkliškus vaismedžių siluetus. Lina įtempė žvilgsnį ir po
kelių minučių pamatė juodą miško juostą, virš jos — pilkuojantį dangų ir net porą blausių žvaigždžių.
Iš šeimininkų kambario apačioje silpnai ataidėjo melodija,
skelbianti „labanakt, vaikučiai". Jau pusė devintos. Iki vidurnakčio dar daug kas gali atsitikti. Ne čia, žinoma. Kitur, mieste.
Cia vakaro laikas — tuščias. Nesuraižytas į valandas ir minutes,
nepavaldus laikrodžiams, jis tūno virš gamtovaizdžio sunkiu
pilko ūko masyvu. Jokie mechanizmai nefiksuoja jo kelio atkarpų, neseka kiekvieno žingsnelio, ir jis iškyla visa savo galybe.
Lina atidarė langą, į vidų įsiveržė žvarba. Kambaryje pasidarė
tyliau, negu iki šiol. Peizažai šito lango rėmuose beveik visada
nebylūs. Per dieną koks tuzinas automobilių ir vos keli moto7

ciklai praplerpia keliu už namo. Vakarais nuo tylos namas net
spengia. Jei nėra vėjo. Bet ir vėjas* ir stipri vėtra čia priklauso
tai pačiai stichijai, kaip ir tyla. Viskas beveik idealiai atitinka seną svajonę, apie kurią ji sykį prasitarė Tomui: ilsėtis giliame fotelyje, toli nuo įprasto šurmulio, skaityti arba grimzti
į prisiminimus, likus pagaliau pačiai su savim. „Galėtum sugalvoti ką nors mažiau literatūriško,— susiraukė Tomas.— Nuo
senovės Romos laikų rašytojai be paliovos veja herojus į kaimą
ieškoti savęs."
Jau šeštas vakaras ji čia, nelyginant tvirtovėje už dvigubo,
tamsos ir tylos, pylimo. Tačiau reikia prisipažinti — ne savo
pastangų dėka. Daugelis mūsų gyvenimo posūkių prasideda visai netyčia. Kažkas įžengia į tavo kasdienybę negirdimais
žingsniais, o tau net nedingteli, kad šią akimirką keičiasi tavo
kelio kryptis.
Tas žmogus įšlepsėjo į juridinės konsultacijos kambarį,
braukdamas dryžuotą kiliminį taką apdulkėjusiais, nors dar apynaujais juodais pusbačiais. Lina ir du jos kolegos pakėlė galvas
nuo popierių. Atvykėlis keletą sekundžių stabtelėjo kambario
vidury, paskui lėtai nutipeno prie Linos stalo.
— Būkite sveika,^?- tarė,- sunkiai sėsdamas į kėdę.— Jūs
advokatė Karčiokaitė? Turiu į jus labai rimtą reikalą.
Vyriškis neatrodė toks senyvas, kaip galėjai spręsti iš eisenos,— gal penkių dešimčių su trupučiu, ne vyresnis. Jo praplikusi kakta blizgėjo tarsi nušveista, bet ant pakaušio ir smilkinių raitėsi tankūsr gražiai pražilę plaukai. Stambių bruožų veidas buvo lygus, sveikai įrudęs, be abejonės, lauko vėjų nugairintas, nors visa apranga ir maža languota skrybėlė, kurią jis laikė rankose, liudijo jį esant miesto gyventoją.
— Mano brolvaikis yra atiduotas teismui už... žmogžudystę,—
atvykėlis prašneko negarsiai, gal nenorėdamas, kad išgirstų aniedu.— Tai baisus nesusipratimas. Jis negalėjo to padaryti. Jam
dvidešimt dveji metai.
Už vyriškio pečių mirgėjo elektroninio laikrodžio skaičiukai: aštuoniolikta valanda ir penkios minutės. Lina turėjo laiko
tik iki devynioliktos. Tą vakarą ji seniai paskyrė susitikimui
su žmogum, kuris nebuvo pratęs laukti. O rytdiena buvo paskutinė jos darbo diena prieš atostogas. Ji pasakė vyriškiui, kad
rytoj nuo devintos šitoje vietoje sėdės advokatas, kuris neatsisako nužudymo bylų.
Tada žmogus ištraukė iš švarko kišenės spalvotą nuotrauką
ir padėjo ant stalo. Vaikinas ir mergina stovėjo ežero, o gal
jūros fone, abu — tokiais pat gelsvais, stipraus vėjo sutaršytais
plaukais. Užsižiūrėję vienas į kitąvj ifidu nematė, kadyra fotogra8

fuojami. Nuotraukoje buvo užfiksuota tokia ryški abipusės meilės ir laimės akimirka, kad Lina nejučiom graudžiai šyptelėjo.
Dabar toji nuotrauka gulėjo jos naujame darbo dosjė. Lina
seniai įsiminė kiekvieną abiejų veidų bruoželį. Tačiau kasdien,
po ilgų pasivaikščiojimų grįžusi į savo laikiną būstą, vėl imdavo
į rankas spalvotą paveikslėlį, tarytum tie veidai galėtų jai
dar ką nors atskleisti.
Aną ketvirtadienį, pamatęs Linos šypsnį, vyriškis tarė:
— Taigi... čia ir yra mano brolvaikis, Žilvinas. O mergina —
toji, kurią jis nunuodijo.... Taip nusprendė tardymo organai.
Retokas nužudymo būdas mūsų dienomis, pamanė Lina. Ji minutėlę patylėjo, ir atvykėlis, palaikęs tai dėmesio ženklu, pradėjo pasakoti. Lina padelsė, jai nesinorėjo šiurkščiai nutildyti žmogų, atėjusį su savo sielvartu ieškoti paramos. Pasakojimas truko ne ilgiau kaip ketvirtį valandos, bet kai j-is baigėsi, buvo jau vėlu trauktis. Lina jautė, kad imsis šitos bylos.
Ji dar bandė priešintis.
— Jums vis dėlto teks kreiptis į mano kolegą, kurį minėjau.
Matote, nuo pirmadienio aš dviem savaitėm išeinu atostogų.
— Byla bus nagrinėjama rajono liaudies teisme gruodžio 6
dieną. Taigi laiko dar būtų.
— Laiko visai maža,— jau piktokai atkirto Lina.— Kaip čia
išeina, kad jūs iki šiol neturite advokato?
— Turėjome. Iš Kauno. Bet štai, paskaitykite,— žmogus vėl
įkišo ranką į vidinę švarko kišenę ir, ištraukęs apglamžytą
voką, padavė Linai.
Ant nelygiai išplėšto mokyklinio sąsiuvinio lapelio buvo
parašyta: „Dėde Juozai, labai prašau pakeisti advokatą. Šitas
man pasakė, kad neturi daug vilčių, nes aš paskubėjau prisipažinti. Cia pasakojo apie vieną Vilniaus advokatę Karčiokaitę,
ji dasimušė, kad išteisintų žmogų, kurį jau buvo nuteisę. Gal jums
pavyks su ja susitarti. Man labai negera. 2."
— Sitą voką su rašteliu,— tarė vyriškis,— vakar vakare
radau pašto dėžutėje.
Tardymo izoliatoriuje, pamanė Lina, bus prisiminę dvejų
metų senumo bylą, kai kasacinė instancija panaikino liaudies
teismo nuosprendį jos ginamam šiauliečiui, kuris buvo apkaltintas tyčia išstūmęs iš šešto aukšto savo sugėrovą.
— Spręsti apie advokatą iš vieno pavyzdžio gana rizikinga,—
tarė ji sausai.— Vadinasi, jūsų giminaičio byla dabar ten, rajono
teisme?
— Taip. Žinote, man netikėtai šovė į galvą... Jeigu sutiktum
ė t jį ginti... Iki teismo posėdžio beveik keturios savaitės, o
jums atostogos... Ar jau esate nutarusi, kur ilsėsitės?
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Lina suglumo. Tas žmogus paklausė taipr tarsi iš kažkur
žinotų, kad savo asmeniniuose reikaluose ji paprastai apsisprendžia tik paskutinę minutę. Ji iš tiesų dar tebedvejojo, ar
vykti atostogų į Krymą kartu su Tomu, kaip buvo žadėta, ar
braukti į tuštoką Nidą vienai.
— Ruduo baigiasi,— vyriškis tarytum skaitė jos mintis.—
Niekur nuo jo nepabėgsi... Jeigu sutiksite ir važiuosite susipažinti su byla, per savo atostogas galėtumėt ten kokią savaitę
pagyventi... Garnėnuose, kur viskas įvyko. Mano pusbrolio namuose dabar yra laisvų kambarių. Jo sesuo šiuo metu
Vilniuje. Pamatytumėt, ten kažkokia ypatinga atmosfera. Iš visų
pusių giria. Neįtikėtina ramybė.
— Neįtikėtina ramybė,— pakartojo Lina,— ir neįtikėtina
žmogžudystė. Ne labai suderinami dalykai.
— Iš tiesų,— pritarė vyriškis.— Užtat jums ir būtų įdomu...
ir naudinga pačiai ten pasidairyti. 2inoma, jeigu tai nesikirstų
su jūsų planais. Atleiskite, kad esu toks atkaklus... Aš neturiu
išeities.
Praėjus vos trim dienoms, lapkričio keturioliktosios vakarą,
pirmadienį, Lina jau gėrė arbatą džiovintais žolynais ir bulvių
šutiniu kvepiančioje Vidzbalių namo virtuvėje. Šeimininkė, apkūni, mergiškai skaistaus veido ir mieguistų akių keturiasdešimtmetė, nenustebo perskaičiusi Teresės vardu pasirašytą laiškutį, kurį įdavė geologas Juozas Kamanius, būsimo ginamojo
dėdė. Matyt, viskas buvo iš anksto pranešta telefonu ar kaip kitaip. Jausdama skvarbius kelyje sutiktų žmonių žvilgsnius, Lina
kartais klausdavo save, kokią legendą apie ją jis yra pateikęs
Vidzbaliams, o per juos — visai gyvenvietei. Tačiau nei tą vakarą, nei vėliau Vidzbaliai nesmalsavo, ir tai buvo dar vienas
šios netikėtos viešnagės ne viešnagės privalumas.
Laikrodis ant senoviškos indaujos, kurį Lina vėl išgirdo, užtraukusi lango užuolaidą ir įžiebusi šviesą, rodė trylika minučių
po devintos. Aštrios, žalsvo fosforo pripildytos rodyklės buvo
panašios į bejėgiškai išskėstas neregimo nykštuko rankytes.
Kas man?— baugiai pagalvojo ji,— iš kur tie vaikiškos vaizduotės recidyvai, kurių penkiasdešimties metų moteris turėtų
gėdytis... Būtų mielai sustabdžiusi atkaklias rodyklėles, bet kaip
tai padaryti? Gal trinktelėti laikrodį į žemę! Ji užkišo jį už
knygų eilės lentynoje ir nusprendė, jog šį vakarą daugiau nebesidomės, kiek praėjo laiko... Miegoti susiruoš tada, kai ims
merktis akys.
Lina atsisėdo į fotelį ir pasidėjo ant kelių Vienuolio apsakymų rinkinį. Tačiau skaityti nesinorėjo. Monotoniškas sekundžių
plaktukas dabar stukseno dar garsiau ir įkyriau, atkakliai pri10

mindamas visus laikrodžius, kurie reguliuoja jos gyvenimą
tenr mieste.
...Gedimino aikštės bokšto laikrodis su paauksuota rodykle,
matyt, pasmerkta vienatvei iki amžiaus pabaigos. Senas šešiakampis ciferblatas virš rūbinės teismo vestibiulyje, toks pat pageltęs ir abejingas visiems šio pastato lankytojams, kaip ir
rūbininkas. Elektroninė laikrodžio parodija — tarsi roboto dieną
naktį mirksinčios žlibės ant spintos jos kabinete, konsultacijoje. Vyriausiojo iš kolegų — gynybos veterano kišeninis laikrodis, plokščias, kaip svogūno riekė, su grandinėle, įverta į
liemenės kilpą.
...Ir solidus vario imitacijos žadintuvas, po kuriuo ji pakišo
raštelį Tomui. „Išvažiuoju. Neskubėk pykti, taip reikėjo. Parašysiu."
Tomas turėjo jį perskaityti iš karto, vos įžengęs į dirbtuvę,
nes prie žadintuvo stovi kavinukas, kurį visada kuo skubiausiai
užkaičia, kartais net nenusivilkęs. Jis čia užbėga pasėdėti, kveptėlėti, ramiai padirbėti su savo popieriais beveik kasdien, dažniau už ją, nors šitas jų paskutinis „plotas" — į tolimą ekspediciją išvykusio Tomo brolio dirbtuvė — palikta lygiomis teisėmis abiem. („Stai du raktai, meldžiamieji,— tarė atsisveikindamas tasai geradaris — ir patarčiau judviem iš naujo pratintis
prie vedybinių pančių. Bus lengviau, kai pagaliau ryšitės gyvenimui po vienu stogu.")
Per tas šešias dienas kas nors iš bendrų bičiulių tikriausiai
klustelėjo Tomą, kur ji atostogauja. Ką Tomas atsakė? Ir ką
pats galvoja? Vaizduotė, visada nerimastinga ir laki, dabar
nesiūlė jokio spėjimo. Ir patį Tomą, jo veidą, žvilgsnį, balsą
tiesiog sunku įsivaizduoti. Trūko ilgesio, kuris jį priartintų.
Vis dar nėra ilgesio, mat kaip...— pagalvojo Lina, mažumėlę
dėl to sutrikusi. Anksčiau, kai jiedu kurį laiką nesimatydavo,
ilgesys iškart atsirasdavo. Turbūt reikia lukterti. Tas jausmas būtinai grįš, atūš, kaip vėjo šuoras. Tada ji išsyk imsis laiško.
Derėtų vis dėlto jį išsiųsti iš Garnėnų. Šiandien jau sekmadienis,
ir po dienos kitos reikės palikti šitą, anot Juozo Kamaniaus,
ramybės salelę.
Praeitą antradienį, tuojau po to, kai čia atvyko, rajono liaudies teisme Lina iki sutemos skaitė storą aplanką, ant kurio
viršelio mėlynu rašalu buvo užrašyta: „Baudžiamoji byla Nr...„
kurioje Kamanius Žilvinas, Petro sūnus, kaltinamas Baudžiamojo kod. 104 str." Protarpiais, pasidėjusi alkūnes ant stalo, rankomis užsidengdavo akis ir žiūrėdavo į tamsą savo delnuose.
Tai buvo išbandytas būdas pailsėti, sukaupti dėmesį ir užaštrinti
logišką mąstymą, kad įvairių markių mašinraščiu, įskaitomais
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bei neįskaitomais braižais primarginti popieriai, antspauduoti
ir be antspaudų, pavirstų ryškiais tikrovės luitais ir kartu atskleistų baltas dėmes įvykių išklotinėje. Advokatas — ne seklys, kuris tiesiogiai stebi į teismą keliaujančios dramos arba
tragedijos veikėjus, ir ne tardytojas, kuris gali juos kamantinėti kiek tinkamas. Jam padeda tik reiklus, atkaklus, patirties išlavintas žvilgsnis, atsijojantis tai, kas tardytojų tvirtai įrodyta,
nuo tyrimo spragų ir klaidų. Jis privalo viskuo abejoti, skverbtis į faktus, charakterius ir aplinkybes giliau už seklius ir tardytojus.
...Nesunku įsivaizduoti, kaip kruopščiai ir apgalvotai buyo
ruoštasi Žilvino Kamaniaus ir Dangiros Graužinytės vestuvėms
praeitų metų birželyje. Pasirinkta ypatinga diena — Joninės,
ilgiausias vakaras prieš trumpiausią ir šviesiausią vasaros naktį. Į jaunosios tėvų namus Garnėnuose susirinko arti šimto
svečių. Dangira buvo jauniausia ir vienintelė dar mergaujanti
iš trijų eigulio Povilo Graužinio dukterų. Tiek jam, tiek ir Žilvino motinai, matyt, netrūko pinigų, nes ne sykį užsiminta kaimynams, kad rudeniop jauniesiems bus išnuomotas, o gal net
nupirktas butas Kaune: Žilvinas buvo ką tik baigęs Medicinos
instituto pirmąjį kursą, o Dangira, kuri iki tol dirbo slauge
apylinkės felčerių-akušerių punkte, ruošėsi stoti į medicinos
seserų mokyklą. Porą savaičių prieš vestuves jiedu buvo kelioms dienoms išvykę į Palangą. Tada tikriausiai ir daryta toji
spalvota nuotrauka.
Apie tai, kas atsitiko birželio 23 dienos rytą, visi liudytojai
pasakojo beveik tais pačiais žodžiais — matyt, įvykis jau virto
apylinkės legenda.
Graužinių namas stovi pačiame Garnėnų vidury, palei pat
kelią, beveik priešais Kajetono Urvakio, seniausio garnėniškio,
trobą. Daugelis matė, kaip apie dešimtą valandą ryto prie jų
vartų privažiavo mažutis, pilkas kaip peliūkštis, prieštvaninis
„Zaporožietis", o iš jo išlindo Žilvinas, vilkintis aptrintais
džinsais ir marškinėliais su liūto galva ant pilvo. Visus, kurie
jį tada išvydo, savaime aišku, apstulbino tokia jaunojo apranga vestuvių dienos rytą. Dangira išbėgo iš namų jo pasitikti. Ji
buvo su nuotakos rūbu, kurį kaip tik matavosi. Jaunikio išvaizda ją pralinksmino, ir ji nusikvatojo, kaip iš gero pokšto.
— Aš atvažiavau tau pasakyti,— tarė Žilvinas gana garsiai,
ir visi, kurie vėliau apie tai pasakojo, tvirtino, esą jo balsas
buvo ramus ir net švelnus,— kad nenoriu ir negaliu tavęs vesti.
Dangira tik išbalo, teigė liudytojai. Neaiktelėjo, nenualpo.
Ir nieko nepasakė, nė vieno žodžio.
— Tu man, jeigu galėsi, atleisk,— toliau kalbėjo Žilvinas.—
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Aš tuoj pat išvažiuoju. Nežinau, kada pasimatysim. Tu prisimink viską, apie ką mes tiek svarstydavom, Dangira. Ką aš tau sakiau Palangoj. Tada gal mane suprasi.
Jam dar bešnekant, ant slenksčio iššoko Graužinienė. Pribėgo prie vaikino, griebė jį už marškinėlių ir ėmė kažką šūkauti. Tada į jų tarpą puolė Dangira ir piktai suriko:
— Mama, tylėk! Tu nieko nežinai!
Žilvinas net nepažvelgė į moterį, kuri vos nepasidarė jo
uošvė.
— Aš tave mylėjau ir galbūt tebemyliu,— pasakė jis merginai, apsisuko ir nuėjo prie vartelių. Niekam nepažįstamas vyrukas, sėdėjęs prie mašinikės vairo, atidarė dureles, Žilvinas
mikliai įšoko, durelės trinktelėjo. Kaimynams ir svečiams
nespėjus atsikvošėti, „Zapūkas" nurūko. Tačiau jis nuvažiavo
ne į rytų pusę, taigi ne į Kamanių sodybą, o į vakarus, rajono
centro link.
Iškilmingi Žilvino pareiškimai pasirodė Linai sentimentaloki ir todėl ne visai nuoširdūs. Jie dvelkė šimtmečio pradžios
novelėmis. Tačiau jo žodžiai vėliau buvo stropiai prisiminti
bei užfiksuoti keleto liudytojų, taip pat ir Dangiros tėvų parodymuose.
Įvairios pažymos, charakteristikos bei protokolai bylojo
apie tai, ką Žilvinas Kamanius veikė pastaraisiais metais, apibūdino jo elgesį, santykius su kolektyvu, požiūrį į visuomeninę
veiklą. 1982 metų pavasario sesijoje sėkmingai išlaikęs visus
farmacijos specialybės pirmo kurso egzaminus, rudenį jis į Medicinos institutą negrįžo. Persikėlė į Vilnių ir netrukus pradėjo
dirbti padavėju vienoje senamiesčio kavinėje. Visuomeninio
maitinimo įmonės direktoriaus pasirašyta charakteristika buvo
gana teigiama. Cia pat įsegta pažyma ant LTSR valstybinės konservatorijos blanko rodė, kad jis 1982 metų liepos mėnesį laikė
stojamuosius egzaminus į aktoriaus meistriškumo specialybę,
tačiau dėl didelio konkurso nepateko.
Dangira Graužinytė per tuos metus toliau dirbo kaip dirbusi
apylinkės medicinos punkte, o 1983 metų pavasarį pasigirdo kalbos, kad ji vėl ruošiasi tekėti, šįkart už jauno girininko, atvykusio čia tik praeitą rudenį, turinčio paprastą vardą, užtat
ypatingą pavardę: Rimas Tiškevičius. Tačiau birželio pradžioje
pasklido naujas gandas: kažkodėl suiro ir šitos vedybos. Tikrosios priežasties garnėniškiai nežinojo, tik visi matė, kad
Graužinytė ūmiai dar labiau sumenko ir paniuro, negu praeitą
vasarą.
Nelaimė įvyko naktį iš birželio dvidešimt antrosios į dvidešimt trečiąją. Nesulaukę pareinant jaunosios dukters, Grau13

žiniai po vidurnakčio suskato jos ieškoti. Tačiau nerado nei
pas drauges, nei pas gimines. Rytą nerimas jau buvo apėmęs
visą gyvenvietę. Devintą valandą iš rytinės pamiškės nuaidėjo
klyksmas. Viena fermos darbininkė truputį išsuko iš keliuko,
ketindama pažemuogiauti, ir pastebėjo papartyne gulinčią Dangirą.
Ji mirė apie trečią valandą ryto, taip buvo nustatyta per
pirmąją apžiūrą. Tos pačios dienos vakarą įtariamą žmogžudyste ir sulaikytą Žilviną Kamanių jau kvotė milicijos skyriaus tardymo poskyrio viršininko pavaduotojas Matas Valkšna, kitos
dienos rytą — vėl Valkšna, o kiek vėliau — prokuratūros tardytojas Danielius Sengalvis.
Lina skaitė kiekvieną Žilvino apklausos protokolą po keletą
kartų, bandydama perkrimsti visas įmanomas pavienių sakinių
ir net žodžių reikšmes. Tačiau tuose tekstuose, nors dauguma
jų buvo ilgi ir tarsi išsamūs, vis iš naujo kartojosi tie patys
klausimai ir beveik tokie pat atsakymai. Skyrėsi vienas nuo kito
tik pirmieji, palengva atskleisdami įvvkio aplinkybes ir kartu
vis labiau jas supainiodami.
Kam ir kodėl pirmiausia atėjo į galvą įtarti Žilviną? Dangiros
namiškiams, nes keliukas, ties kuriuo ją rado, tiesia linija jungė
gyvenvietę su Kamanių sodyba. Milicininkai, kurie, tai išgirdę,
nuvyko į Žilvino namus, sutiko jį kieme, su kuprine ant pečių,
susiruošusį išvažiuoti. Buvo dvylikta valanda. Paklaustas apie
Graužinytę, jis pareiškė seniai jos nematęs ir nieko apie ją
nežinąs. Kriminalinės paieškos inspektorius Remigijus Dumžė
nutarė dėl viso pikto pasidairyti po namus. Virtuvėje jis rado
motinai paliktą Žilvino raštelį, kuris vėliau buvo įsegtas į bylą.
„Mama, man rėkia greitai išvažiuoti, tavęs nesulaukus. Pasirodysiu po kokios savaitės. Nesirūpink. „Z". Toks laiškelis,
suprantama, įtarimo neišsklaidė. Kitas milicininkas atkreipė
dėmesį į tuščią „Nembutalo" raminančių vaistų pakelį ir konvoliutę krosnies pakuroje. Žilvino kambaryje ant stalo stovėjo
du puodeliai su kavos likučiais, ir pareigūnai juos taip pat
pasiėmė su savim.
Tik atvežtas į skyrių, kur jam buvo pasakyta apie Graužinytės mirtį, Žilvinas Kamanius pagaliau prisipažino, kad praėjusį vakarą jiedu praleido kartu. Jis pareiškė, jog Dangira
atėjo netikėtai, sužinojusi, kad jis parvažiavo iš Vilniaus, o
Kamanienės nėra namie. Anot jo, mergina norėjusi dar vieną,
jau paskutinį kartą išsiaiškinti su Žilvinu. Jiedu kalbėjosi ilgai, iki išnaktų, per tą laiką išpilstė butelį sauso vyno ir butelį
konjako, kurį, tvirtino įtariamasis, atnešusi jinai... Kai galų
gale, apspangęs nuo alkoholio ir įtempto pokalbio, jis pasakęs,
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jog metas skirtis visam laikui, Dangira pakilusi eiti, tik prieš
tai paprašiusi atsigerti, ir jis atnešęs iš virtuvės vandens. Netrukus, apie pusę pirmos, mergina išėjusi, o jis neturėjęs nei
noro, nei jėgų jos lydėti. Į tardytojo Valksnos klausimą, ką
jie dar gėrė, be svaigalų ir vandens, Kamanius atsakė: „Kavą".
Tiek buvo užrašyta pirmosios apklausos protokole. Kitą —
birželio dvidešimt ketvirtosios rytą Kamanius pasidarė atviresnis: „Noriu papildyti savo vakar dienos parodymus. Kai
Graužinytė suskato eiti, ji pirmiausia paprašė kokios nors
raminančios tabletės, sakė, nenori pasirodyti namiškiams tokia
susijaudinusi ir „išsiklijavusi". Aš atnešiau jai praimtą, tai
yra praplėštą „Nembutalo" vaistų pakelį, kurį radau motinos
kambaryje staliuko po veidrodžiu stalčiuje. Tik tada ji paprašė vandens, ir aš atnešiau jo stiklinėje, iš virtuvės. Po to mane
ėmė pykinti, aš išėjau į kiemą, kieme buvau maždaug
penkias minutes, o gal ilgiau. Kai grįžau, ji netrukus atsisveikino. Man labai svaigo galva. Kiek buvo tablečių mano atneštame
pakelyje, aš nepažiūrėjau, o jai išėjus, netikrinau, kiek liko".
Sią ir visas tolesnes Žilvino apklausas lėmė teismo medicinos ekspertizės išvada bei kavos likučių cheminė analizė.
Buvo nustatyta, jog Dangira Graužinytė mirė nuo staigaus kvėpavimo takų paralyžiaus, kurį sukėlė į organizmą patekusios nuodingos medžiagos. Jos kraujyje buvo rastas didelis alkoholio
kiekis — 2,8 promilės ir barbitūratų grupės migdomųjų pėdsakai. O viename iš dviejų puodelių ekspertas chemikas aptiko kavoje ištirpusius tos pačios rūšies migdomuosius. Be visa kita,
išaiškėjo mirusios merginos nėštumas — dviejų mėnesių.
Žilvinas tvirtino, jog apie Dangiros nėštumą net nenumanęs.
Tačiau jis kaskart labiau painiojosi, pasakodamas, kuriuo metu atnešė ir padavė merginai tabletes, kiek jų ir kaip ji išgėrė,
kodėl kavoje atsirado toks stiprus, gyvybei pavojingas raminančiųjų koncentratas. Galiausiai jis pasirašė po protokolu,
kuriame buvo žodžiai: „Aš gerai neprisimenu, galbūt pakelis,
kurį atnešiau Graužinytės prašomas, buvo pilnas, tai yra, jame
galėjo būti dešimt arba devynios tabletės, ir ji iš karto viską
išgėrė. Tačiau aš pats į jos puodelį jokių vaistų nemaišiau."
Toks užgynimas skambėjo neįtikinamai naiviai, ir nenuostabu, kad niekas jo nepaisė. Dabar Linai pasidarė aiškios buvusio Žilvino gynėjo pesimistinės nuotaikos: kaltinamosios
išvados teiginys, kad Kamanius „iš dalies prisipažino", buvo,
deja, pagrįstas. Galima įsivaizduoti, jog Dangira iš sielvarto, iš
apmaudo arba tiesiog užsimiršusi, pati ryžosi tais vaistais apsisvaiginti... Tačiau niekas tokiu atveju pats sau tablečių nesitirpina. Paprasčiausiai susiberia jas į burną ir kuo nors užgeria.
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Jeigu vaikinas tikrai nekaltas dėl Dangiros mirties — savo
nuomonės Lina kol kas neturėjo — tai jis padarė lemtingą
klaidą, iš karto nepasisakydamas, kad Dangira tą vakarą buvo
pas jį... ir tik pamažu, ekspertizių prispirtas prisipažindamas,
kad pats sąmoningai davė jai didelę stipriai veikiančių vaistų
dozę. Tas paikas, primityvaus savisaugos instinkto padiktuotas melas, tarsi įkalne nusprūdęs akmenėlis, sukėlė įtarimų
griūtį. Įtarimai tapo tardytojų įsitikinimu, kurį bus nelengva
sugriauti — tuo labiau kad pats Žilvinas sutvirtino tą įsitikinimą savo šnekomis. Paklaustas, ar jis, vienus metus studijavęs
farmacijos fakultete, supranta, kad tokie preparatai, pavartoti
kartu su alkoholiu, gali būti mirtinai pavojingi, Kamanius atsakė apie tai girdėjęs.
Keli byloje įsegti lapeliai pagaliau Linai atskleidė, kodėl
taip ilgai užsitęsė tardymas. Matyt, kažkuriuo metu pareigūnai
suabejojo Žilvino Kamaniaus psichine pusiausvyra. Gal abejones sukėlė jo miglota šneka, aiškinimasis užmarštim, o gal kokie kiti požymiai. Jis pasiuntė įtariamąjį stacionarinei psichiatrinei ekspertizei. Tik po dviejų su trupučiu mėnesių, kuriuos
vaikinas praleido psichoneurologinėje ligoninėje, gydytojai
nutarė, kad jo psichika normali.
Tardytojai ilgokai kamantinėjo ir jaunąjį miškininką. Tasai
į visus klausimus turėjo vieną atsakymą: „Dangira man prisipažino, kad laukiasi, o kadangi mudu į jokius intymius santykius nebuvome suėję, aš jai pasakiau, kad tarp mūsų viskas
baigta." O Žilvinas Kamanius maždaug savaitę prieš įvykį
keliems vienmečiams girdint dievagojosi rasiąs būdą sutvarkyti
Dangirą Graužinytę, kuri prie jo limpanti ir trukdanti jam
gyventi taip, kaip jis sumanęs. Grasinimai buvo užprotokoluoti ir patvirtinti liudytojų parašais...
Gynybos užduotis šioje byloje buvo sunki, sudėtinga, o
laikas nepastebimai tirpo, beklaidžiojant po apylinkę tais pačiais keliais, kuriais kadaise vienas kitą lydėdavo Dangira ir
Žilvinas. Sutemus jau nebesinorėjo iškišti kojos iš namų. Lina
sėdėdavo, susigūžusi fotelyje, klausydamasi lietaus, vėjo arba
tylos. Truputį paskaitydavo, bet dažniausiai galvodavo. Bandė
įsivaizduoti susitikimą su savo ginamuoju. Koks jis? Ar bus
pakankamai atviras ir paslankus? Jauni nusikaltėliai, ypač
labiau išsilavinę, kartais elgiasi neregėtai kvailai ir įžūliai, tarsi iš anksto nutarę save pražudyti. Tokiais atvejais tenka grumtis ne vien su kaltintojais, bet įr su tokiu individu, tik laukiančiu progos išgiežti teismo akivaizdoje susitvenkusį įtūžį ir protestą prieš aplinkybes, dėl kurių jis atsidūrė teisiamųjų
suole. Išvažiuodama Lina nespėjo pasikalbėti nė su Žilvino
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motina, kuri, palikusi namus ir darbą Papeikiu vidurinėje
mokykloje, dar rugpjūčio mėnesį persikėlė į Vilnių.
Gal ji tikrai per greitai pasidavė geologo Juozo Kamaniaus
įtaigai? Viskas aną popietę stūmė į šitą bylą: netipiškas nusikaltėlis su savo auka saulėtoje nuotraukoje, mįslinga merginos
žūtis, perspektyva apginti jauną, tikriausiai gabų, ką tik pradedantį gyventi žmogų. „Niekada sau neatleisčiau, atsisakiusi
padėti tam vaikinui" — turėjo būti parašyta dar neparašytame
laiške Tomui. Be to... paties likimo padiktuota dingstis išvengti
bendros kelionės į Krymą. Nuo jaunystės ji įprato atostogauti
viena. Po keleto savaičių vienatvės kur kas lengviau vėl įsiropšti į velnio ratą, vadinamą šiuolaikinės moters gyvenimu.
Kuo atkakliau ji stengėsi suvokti tikrąją savo staigaus
sprendimo priežastį, tuo labiau pynėsi mintys. Gana, pasakė sau
Lina. Autoanalizė apskritai yra keblus ir klastingas dalykas —
niekada nežinai, kur nuves. O teisininkui, kaip tvirtino vienas
iš jos vyresniųjų kolegų, ekspedicija į save itin pavojinga.
Besiknaisiojant po daugybės žmonių gyvenimus, savasis yra
ganėtinai apleidžiamas. Tai supratus, gali apimti nereikalingas
liūdesys.
Ji nubloškė nuo kelių knygą, atsistojo ir nulipo žemyn ką
nors užkrimsti ir paplepėt su šeimininke. Bet Vidzbaliai jau
miegojo, šiltoje virtuvėje buvo tamsu ir tuščia, tik atidarytoje
viryklės orkaitėje susirietusi murkė katė, vardu Grizela.
Lina susirado spintelėje pieno, įsipylė sau ir įpylė katei. Pienas
buvo skanus, šviežias, ji vis negalėjo jo at igerti iki soties.
„Gerai gyveni, panele Grizela, visą gyvenimą laki tikrą pieną",
— tarė Lina, nes labai norėjo su kuo nors pabendrauti.
Grįžusi į savo kambarį, ji vėl klestelėjo į fotelį. Už lango vos
girdimai stūgavo vėjas. Pravažiavo mašina, ir vėl pasidarė
tylu. Laikas gulti, nusprendė Lina. Į laikrodį ji nepažiūrėjo.

III
Matas Valkšna trypčiojo palei „Nivą", nežinodamas, ar
keiktis, ar tik nusijuokti pažvelgus į save iš šalies. Per pusvalandį kelyje nepasirodė nė vienos mašinos, net dviračio, iš
tamsos neišniro joks vėlyvas keleivis. Jis vėl atidarė automobilio dureles ir pasitikslino laiką. Ketvirtis po dvyliktos. Nuo
čia iki miesto — vos keletas kilometrų, būtų tikrai smagu
pasileisti vieškeliu pėsčiom tokią ramią, sausą ir nešaltą naktį.
2. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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Bet skyriaus „Nivos" nesinorėjo palikti net trumpam. O
siųstuvas, kaip tyčia, išimtas ir atiduotas taisyti.
Jis atsirėmė į automobilio šoną, susikišo rankas į kišenes ir
ėmė klausytis nakties garsų. Kažkur lojo šunes, bet jų saugomos sodybos buvo, matyt, tolokai nuo plento. Suklykė
kažkoks paukštis ir praskrisdamas sušlamino sparnais beveik
virš Mato galvos. Paukštis atplasnojo iš pietų pusės, kur maždaug už šimto metrų dūlavo aukštais medžiais apsaugąs kalnelis,
gal kapinaitės. Matas Valkšna dar nespėjo tiek apvažinėti rajoną,
kad įsimintų visus pakelės gamtovaizdžius. Po mėnesio, gruodžio
vidury, sukaks tik vieni metai, kai jį čia perkėlė.
Suneš nurimo. Keletą minučių buvo visai tyku, tik šalikelės
medžiuose švilpčiojo vėjas ir, nejaukiai aimanuodami, gaudė
telegrafo stulpai. Staiga ausis pagavo seniai lauktą garsą —
silpnutį motoro burzgesį. Toli, beveik ties horizontu, žybtelėjo
šviesa. Matas lengviau atsiduso. Nesvarbu, kas važiuoja, vis
tiek sušelps keliais litrais benzino. Dabar, kai atsirado viltis
išsikapanoti iš paikos situacijos, jo žioplystė — išdumti į Ražus
su „Niva" nepatikrinus kiek bake benzino — atrodė jau tik
juokinga.
Automobilio šviesos priartėjo. Virš jų Valkšna pamatė baltą
apskritimą su raudonu kryžium. „Greitoji" kratėsi keliu neskubėdama ir pati sustojo, nereikėjo net kilstelėti rankos.
— Labą vakarą... Ar ką nors čia vežate? — paklausė Matas
nebejauną vairuotoją.
— Ner— vairuotojas papurtė pliktelėjusią galvą, ant kurios
buvo kreivai užmaukšlinta sena beretė.— Sutvarkėm ligonę
vietoje. Kas atsitiko, draugas majore?
Ir šitas jau mane pažįsta, pamanė Matas, laipsnį žino, nors
aš beveik nenešioju uniformos.
— Niekai,— atsakė jis.— Benzinas baigėsi nelaiku. Teks
pasiskolinti iš jūsų. Ar toli buvot?
— Už miško,— mostelėjo ranka vairuotojas,— Garnėnų
lapyne. Bakelį turėsite?
— Tikriausiai,— murmtelėjo Valkšna.— O gal pas patį kur
nors arčiau,— jam nesinorėjo raustis viršininko mašinos bagažinėje.
— Paieškosim,— vairuotojas apėjo baltą „Latviją", atidarė
užpakalines dureles ir sužvangino įrankiais.
— Ar kas nors netvarkoj? — pasigirdo iš kabinos jaunas balsas. Gydytojas buvo, matyt, užmigęs ir tik dabar nubudo. Jis
mikliai išlipo ir įbedė nustebusį žvilgsnį į „Nivą" su mėlyna
juosta. Vaikinas buvo liesas, trumpa riesta nosim ir šviesia
retute barzdele.
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— Atleiskite,— tarė jam Valkšna,— čia aš sutrukdžiau,
{kliukinsiu į savo baką truputį benzino, ir važiuosite toliau.
— Jūs... — gydytojas tarsi ketino kažko klausti ir prikando
liežuvį.
— Aš dirbu vidaus reikalų skyriuje. Majoras Valkšna.
— Rakickas... Darius,— prisistatė ir vaikinas.— Aš dar naujokas jūsų rajone. Tik nuo rugpjūčio. Šiemet baigiau Kauno
medicinos institutą.
— Aš irgi čia naujas, o kadaise baigiau Kauno milicijos
mokyklą.— Matui kažkuo patiko šitas ką tik į gyvenimą paleistas daktariukas.— Nepasiilgstatė miesto?
— Truputį,— prisipažino tasai.— Aš ir gimęs Kaune. Maunu
savaitgaliais, kai nereikia budėti. Juk palyginti netoli.
— Netoli,— pritarė Matas.
O aš pats? — svarstė jis, kai „Niva", sriūbtelėjusi benzino,
klusniai nuriedėjo tuščiu plentu. Ar ilgiuosi savo miesto? Seimą — maisto pramonės technologė Janina Valksnienė ir abu
sūnūs, kurie dar tebenešioja į namus pažymių knygeles — vasaros pradžioje atsikraustė čia, ir važinėti pas juos į Kauną nebereikia. Su draugais jis ir taip retokai sueidavo. O žmonės ir
žmoneliai, kurie yra atvedami arba patys atkanka į jo kabinetą
tardymo poskyryje, puoselėja tiek pat iliuzijų, kad įstatymą
galima pergudrauti, kaip ir anie, iš Žaliakalnio, senamiesčio
arba naujausių, monolitinių rajonų. Ir ten, ir čia tie patys pietinės Lietuvos valstiečiai, nuo amžių įpratę grumtis su likimo
negandomis, vieni kietu darbu prakaitą sunkdami, kiti — to prakaito vaisių pasigviešdami.
Apie pastarųjų veiklą ir jos rezultatus Valkšna šiandien
kalbėjo iš tribūnos Ražų kultūros namuose. Radiofonizuotoje
salėje balsas aidėjo kaip iš sakyklos, ir tai jį truputį erzino.
Spindinčiais variniais bareljefais ir žibintais nusagstyta erdvi
patalpa buvo artipilnė, visi klausėsi atidžiai ir pagarbiai. Žmones čia, savaime aišku, sutraukė ne tik domėjimasis teisėsaugos reikalais. Ne vienas atklampojo, norėdamas iš arčiau pasižiūrėti į naują viešosios tvarkos saugotoją, gal net pazonduoti
jo stipriąsias ir silpnąsias puses. Po Kauną galėjai kiek tinkamas
blūdinėti, tarsi su nematomo žmogaus kepure, prisėsti kavinaitėse, alinėse, į valias baubti Sporto halėje už „Žalgirį" — niekas
niekur nespitrindavo į tave akių. Be uniformos buvai pilkas tarp tokių pat pilkų vidutinio amžiaus vyrų. O čia, nė metams
nepraėjus, su tavim jau labinasi ar bent nulydi smalsiu žvilgsniu kas antras praeivis. Valkšna dar su tuo neapsiprato.
Užtat kelias į darbą ir atgal kur kas malonesnis, tęsė jis savo
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palyginimus kitą rytą, žingsniuodamas platoka, jaukiais namukais apstatyta gatve, kuri jungė naują, užmiesčio smėlynuose
išdygusį rajoną su miesto centru. Dvidešimt minučių smagaus
žygiavimo — o Kaune tekdavo pusvalandį kratytis autobusu,
nes jo „Moskvičius", nualintas devynerių tarnystės metų,
dažniau būdavo sugedęs. Už posūkio dar viena gatvė vingiavo
palei seną parką, buvusią dvaro teritoriją, kuri dabar turėjo
du šeimininkus: sviesto cechą ir turizmo bazę. Pieninės vyresnybė, bent iš šalies žvelgiant, buvo rūpestingesnė: toje pusėje
parko tvora švietė baltintais mūriniais stulpais ir pirmos žolės žalumo virbais. Eidamas pro turizmo vadovų valdomą plotą, galėjai įsitikinti, jog iš lėto trupantys stulpai sumūryti iš raudonų
plytų, o virbai čia buvo išlaužyti arba išlankstyti ir aprūdiję.
Brėško. Virš parko medžių nyko žvaigždės. Iki dienos buvo
dar toli, ir Matas, atsirakinęs savo kabinetą, uždegė stalinę lempą. Sučirškė vidaus telefonas — kvietė skyriaus viršininkas.
— Kaip sekėsi? — paklausė jis, matyt, turėdamas galvoje
vakarykštį Valksnos pasirodymą Ražų tarybinio ūkio visuomenei.— O kodėl taip vėlai pastatei mašiną į garažą? Už vaišino?
Matas papurtė galvą.
— Kaltas. Taip bijojau pavėluoti, kad išvažiuodamas net
nežvilgtelėjau, kiek bake benzino. Apsižiūrėjau grįždamas namo.
Ir teko sustoti tuščioj vietoj... nors ir netoli miesto, laukti
pagalbos. Laimei, iš Garnėnų važiavo „greitoji".
— Iš Garnėnų? Vežė kokį ligonį?
— Berods ne.
— Ten šiąnakt įvyko vagystė. Ne gyvenvietėj... žvėrininkystės ūkyje. Tas apylinkes pats jau žinai.
— Žinau,— atsiduso Valkšna, prisiminęs vidurvasarį.— „Greitosios" vairuotojas sakė, kad jie kaip tik iš fermos. Kas pavogta?
— Ką galima vogti žvėrelių fermoje rudenį? Kailius.
Papulkininkis Jonas Likšys mėgdavo taip šnekėtis su žmonėmis: klausdamas ir pats į savo klausimus atsakydamas. Matas, visada tausojęs žodžius, iš pradžių laikė viršininko kalbos
stilių ribotos asmenybės maivymusi, bet ilgainiui įsitikino,
jog mėgėjiška retorika netrukdo tam palyginti jaunam vyrui
logiškai protauti ir vadovauti.
— Pavasarį — lapiukai, rudenį — kailiukai... — skiemenavo
Likšys, sukiodamas į taktą rankose laikomą plunksnakotį.—
Ar sugebėjom išaiškinti vagišius, kurie vasarą ištuštino Garnėnuose jauniklių gardelius? Nesugebėjom. Jų nepagavo ir Kauno rajonas, labiau už mus nukentėjęs? Menka paguoda. O kadangi jie iki šiol vaikšto laisvi ir net neįtariami, kodėl gi jiems
vėl nepatraukti į tą pačią vietą?
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Klausydamasis viršininko, Matas galvojo ne apie vagis. Jis
prisiminė merginą, mirusią Garnėnų miške dieną prieš Jonines,
Tą vakarą, užuot sėdėjęs su savo šeima prie vaišių stalo Valksnienės vardadienio proga, jis kvotė jauną, gražaus, vyriško
veido vaikiną. Tasai atkakliai tvirtino, kad neturi nieko bendro
su merginos žūtim, nes buvo stipriai išgėręs ir neprisimena,
kada ir kaip su ja atsisveikino. Kitą dieną jis prisipažino davęs
išgerti savo buvusiai sužadėtinei daug stipriai veikiančių vaistų.
Valkšna iki šiol nepamiršo vaikino akių. Jų išraiška nuolat
keitėsi, jos tai degdavo neramia, beprotiška ugnim, tai vėl užgesdavo ir sustingdavo. Vyrukas gynėsi netroškęs merginos
mirties ir kalbėjo apie tai, kaip jos gaila...
— Įdomu,— tarė Matas viršininkui,— kas ten per ligonis
šaukėsi pagalbos vagystės naktį.
— Na, tai lengviausia sužinoti. O kam skirti šitą bylą, spręsk
pats. Kol Kvedaro nėra, esi viršininkas. Ramunė po atostogų
dar ne per daug apkrauta... gal jai? Taip ir padaryk.
— Kada pranešė apie vagystę? — pasiteiravo Matas.
— Prieš pusvalandį. Paskambino vyriausiasis zootechnikas.
Jie, rodos, dar nesusigaudė, kiek išnešta.
Su papulkininkiu. Mindaugu Kvedaru, savo tiesioginiu viršininku, Matas iki šiol puikiausiai sutardavo. Tasai buvo bebaigiąs neakivaizdines studijas Maskvoje ir neretai išvykdavo, palikdamas poskyrį naujo pavaduotojo žiniai. Visi skyriuje žinojo, kad Kvedaras „perspektyvus kadras": gavęs diplomą, jis
išskris į atsakingesnį postą, o jo pareigas perims Matas Valkšna, kuris čia tam ir perkeltas. Pačiam Matui poskyrio viršininko
kėdė neatrodė pavydėtina. Skirstyti, koreguoti ir tikrinti tokių
pat kaip jis pareigūnų darbą — su tuo galima susitaikyti. Bet
jeigu per tai neteksi galimybės vesti „gyvas" bylas ir susilpnės
kasdienis, tiesioginis ryšys su marga gėrio ir blogio muge, vadinama gyvenimu — bus vis dėlto apmaudu.
Tačiau Valkšna nebuvo pratęs ilgai mąstyti apie save, o tuo
labiau apie ateitį, kuri dažniausiai laiko paruošusi žmogui
kokį netikėtumą, suardantį visus planus. Siuo metu jis pavadavo viršininką, todėl, vos įžengęs į kabinetą, pasikvietė kapi^
tonę Ramunę Dilbaitienę — dailiausią moterį visame vidaus
reikalų skyriuje ir gerą tardymo poskyrio darbuotoją, neseniai atšventusią dešimties milicijoje praleistų metų sukaktį.
Po penkiolikos minučių Dilbaitienė ir skyriaus fotografas
Sigitas Petrėnas, kuris prireikus atlikdavo eksperto pareigas,
išvažiavo į Garnėnus.
Kiek ilgiau Matas kalbėjosi su Remigijum Dumže iš kriminalinės paieškos.
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— Tataigi,— sumurmėjo Remigijus, išgirdęs iš Valksnos apie
įsilaužimą ir vagystę. Jis išsitraukė iš kišenės mažą pundelį raktų ir ėmė jais tyliai žvanginti.— Likšys tikriausiai vėl prikišo
aną vagystę.
— Prikišo,— atsakė Matas.
Įžūlią lapiukų ir audinukių vagystę, kuri įvyko vasaros
pradžioj, tyrė jiedu su Remigijum ir abu tebesijautė truputį
kalti, kad iki šiol nepavyko aptikti menkiausio vagių pėdsako.
— Vis pamirštu, ar tamstos būstinėje leidžiama rūkyti,—
klustelėjo Dumžė.
Užsirūkęs Remigijus ėmė dėstyti, kur pasidairys, su kuo
pasišnekės artimiausiomis valandomis ir dienomis. Protarpiais
jis kelioms sekundėms nutildavo ir įbesdavo ilgesingą žvilgsnį į
langą. Ten neseniai patekėjusi saulė jau siautėsi tamsiais debesiūkščiais. Matas ne sykį save klausė, kodėl šitas tiesus,
plačiapetis vyras, iš toliau panašus į kultūristą, tokio melancholiško veido. Ir dabar, nors jis svarstė konkrečius ir grynai
profesinius dalykus, negalėjai atsikratyti įspūdžio, kad jį kremta kažkokios mintys. Gal tą įspūdį kėlė ištęsti veido bruožai
ir lygi, beveik nenatūraliai, „aristokratiškai" balta oda. Šiaip
jis buvo stiprus, vikrus, drąsus vyriokas ir, kaip retas, vertino
savo darbą. Kai jo išrinktoji, rajkoopsąjungos pirmininko
duktė, pareikalavo, kad jis paliktų miliciją, Remigijus Dumžė
atsisakė vedybų.
— Orai palankūs,— tarė Remigijus, apibendrindamas savo
stebėjimus.— Papeikiu girioje, dar rasis žaliuokių.
— Kur tau,— suabejojo Matas.— Praeitą savaitę jau buvo
ir sniego, ir šalčio...
— Aš žinau tokių vietelių, kur dar ir gruody galima jų pasirinkti. Kada nors parodysiu.
Matas palinkėjo sėkmės.
Išleidęs Remigijų, paskambino į „greitąją" ir paprašė pakviesti Darių Rakicką. Jam patarė Rakicko ieškoti poliklinikoje. Ten Valkšna susirado jaunąjį mediką tik apypiete. Tasai
atsiprašė, kad priėmimo valandomis negali palikti savo darbo
vietos, ir Matas, kuris niekada nepraleisdavo progos pamankštinti kojų, pats nukeliavo į naują sveikatos apsaugos kompleksą. Jis perėjo ilgą poliklinikos koridorių, kuris platumu
ir ryškiomis dienos šviesos lempomis panėšėjo į požeminio
pravažiavimo tunelį. Prie terapeuto kabineto durų sėdėjo
trys, viena už kitą diktesnės moteriškės. Jos pašnairavo, bet
nemestelėjo jokio pikto žodžio, kai Valkšna, iš kabineto išėjus
senyvam dėdulei, pakilo nuo kėdės. Matyt, spėjo įprasti, jog
eilės ne visiems.
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Darius Rakickas, užsimaukšlinęs akinius storais raginiais
rėmais, skrebino ligos istoriją. Įdomu, kuriam iš mudviejų prireikia daugiau rašyti, pamanė Matas.
Gydytojas pakėlė galvą ir nusiėmė akinius.
— Klausau,— tarė ir šyptelėjęs pridūrė:— Kuo skundžiatės?
Matas žvilgtelėjo į jauną smailiaakę seselę.
— Prašau man atleisti,— tarė jis,— bet apie savo negalavimus
aš labai norėčiau pasišnekėti tik su daktaru.
Seselė, gūžtelėjusi pečiais, demonstratyviai iškrypavo iš
kambario.
— Pasistengsiu ilgai netrukdyti,— prabilo Matas.— Norėčiau tik išgirsti, dėl ko vakar važiavot į Garnėnų žvėrininkystės ūkį. Kas jus iškvietė ir kokį ligonį ten radote?
— Kas konkrečiai skambino į „greitąjąnežinau.— Medikas
neatrodė nei nustebęs, nei susidomėjęs, kad jį to klausia.—
Tai lengva patikrinti žurnale. Maždaug be ketvirčio vienuoliktą
grįžau iš „Aušros" kolūkio, atgabenau iš ten senuką su kepenų
priepuoliu... vos įžengiau į vidų, man liepė važiuoti į tą fermą,
nes ten esą smarkiai susižeidusi viena darbininkė. Išvykom prieš
vienuoliktą, na ir per kokį pusvalandį, gal kiek daugiau, pasiekėm Garnėnus. Vis dėlto beveik trisdešimt kilometrų.
Rakickas nutilo, tarytum laukdamas naujo klausimo, bet
Valkšna irgi tylėjo.
— Moteris, taip ji man aiškino, tamsoje suklupo ir krisdama
užkliudė styrančių geležinių kopėčių galą... gana stipriai persirėžė sau ranką nuo sulinkimo per alkūnę beveik iki pat riešo.
Iš pradžių, sakė, neketino ko nors šauktis, pati susitvarstė,
bet kai iš žaizdos smarkiai plūdo kraujas, ją apėmė baimė, ir
ji paprašė sargą, kad iškviestų pagalbą. Iš jos aiškinimo supratau, kad ji bijojo, ar nebus perpjauta vena. Tikriausiai yra
girdėjusi, jog tai gresia mirtim... Bet žaizda pasirodė iš esmės
paviršinė, kraujagyslės nepaliestos, antraip ir aš būčiau turėjęs „strioko"... Na, išdezinfekavau, sutvarsčiau, suleidau vaistų nuo stabligės ir pasiūliau nuvežti į ligoninę, nes vienoje vietoje pjūvis atrodė gilesnis ir iš teisybės būtų reikėję susiūti. Bet
ji atsisakė. Aš neįkalbinėjau... jau esu matęs kaime užsispyrėlių, kurioms tokios žaizdos atrodo nevertos didesnio dėmesio —
atseit savaime sugis... Pakeliui pametėjom ją iki namų.
— Darbininkė?— dar sykį paklausė Valkšna.
— Rodos, šėrike.
— Ką gi ji veikė fermoje naktį? Sekmadienį?
— Aš neklausinėjau. Iš užuominų supratau, kad ūkyje pats
darbymetis... Marina žvėrelius ir, kaip ji pasakė, vyksta pirminis kailių apdorojimas. Dirbama ir sekmadieniais.
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— O, be jos, kas ten dar buvo?
— Tik naktinis sargas, apyjaunis vyrukas. Jis atidarė vartus ir nuvedė mane į katilinę. Ji yra aptvertoje fermos dalyje...
ten sėdėjo toji moteriškė. Matyt, jis ir skambino. Tai ir viskas...
Ar galima sužinoti, kodėl domitės?
Matas atsistojo ir išsitraukė iš kišenės rūbinėje gautą plastmasinį numeriuką.
— Šiąnakt ūkyje lankėsi vagys. Pamaniau, gal, ten būdamas,
pastebėjote ką nors, kas jums pasirodė ne visai įprasta...
Gydytojas minutę pagalvojo.
— Ne. Nieko nepastebėjau. Tikrai.
— Kiek jūs ten užtrukote?
— Pusvalandį, ne daugiau. Į laikrodį aš nežiūrėjau.
— Ar grįždami matėte kokias mašinas?
— Ne, draugas majore. Išskyrus jūsiškę „Nivą". Bet reikėtų
dar paklausti vairuotoją. Aš pusę kelio snūduriavau...
Tu kietai miegojai, pamanė Matas.
— O tas naktinis sargas? Ar ką nors su jumis kalbėjo? Kur
jis buvo visą tą laiką?
— Iš pradžių pamindžiukavo čia pat, katilinėje. Po keleto
minučių išgaravo. Kai susiruošiau važiuoti, atsirado ir uždarė
už mūsų vartus. Visą laiką tylėjo. Toks, sprendžiant iš išvaizdos, slunkius.
Matui grįžtant iš poliklinikos, jau baigė temti, bet žibintai
gatvėse dar nedegė. Priartėjęs prie skyriaus pastato, apšviestame kieme jis iš tolo pamatė „Latviją" — vadinasi, Dilbaitienė
jau parvažiavusi. Užlipęs į antrą aukštą, atidarė jos kambario
duris. Priešais Ramunę sėdėjo iškaitęs apskritaveidis vaikinas,
prasisegęs tamspilkę nailoninę striukę. Jis kažką kalbėjo, skėsčiodamas rankomis, bet, Valkšnai įžengus, nukando žodį.
— Pasakokite toliau,— tarė Ramunė, akimis duodama Matui
ženklą, kad jis netrukdys, anaiptol.— Cia irgi mūsų tardytojas.
Vyriokas neryžtingai dėbtelėjo į Valkšną, paskui į ją.
— Tai tiek... Aš seniai sakiau, kad mūsų ūkyje turi budėti
du naktiniai sargai. Ir šunes turi būti pasiutesni... apmokyti,
o ne tokie pensininkai kaip mūsiškiai. Bet čia jau valdžios
rūpestis. Aš saugau ne sandėlį o visą fermą. Kol apvaikščioju
patvorius, praeina daugiau kaip pusvalandis. Spjaučiau į tą
prakeiktą darbą, tik tėvas neleidžia prie traktoriaus, kol nebaigsim namo.
Jis kalbėjo lėtai, veldamas žodžius ir sniaukrodamas — gal
buvo peršalęs, o gal iš įpratimo.
— Vadinasi, jūs tvirtinate, kad šiąnakt negirdėjote jokio
triukšmo, jokių įtartinų garsų; nei mašinos, nei kitokių?
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Ramunė sėdėjo savo kėdėje, truputį atlošusi mažą galvutę
juodais, ilgokais, kiek pasiraičiusiais plaukais. Jos pirštai
visą laiką buvo virš rašomosips mašinėlės — ilsėjosi arba
judėjo taip greitai, kad vos spėjai sekti rausvai lakuotų nagų
mirgėjimą.
— Negirdėjau... Ir negalėjau girdėti. Juk matėte, jie įsigavo
per atsarginių dalių sandėlio langą ir per ten išnešė kailius,
o tas sandėlis yra toliau, kitame pastate. Ir signalizacijai
pajungtos tik lauko durys, o jie — pro langą, iš kitos pusės...
Žiemą ir rudenį, kaip dabar, ant sargų galvos dar ir katilinė...
naktį pakeičiam kūriką. Taip ir išeina, kad dažniau laikomės
toje pusėje, kur katilinė.
Ramunės pirštai ėmė lakstyti klavišais, o ji pati žvilgsniu
paklausė Valkšną, ar tasai nenorėtų pats ko nors pasiteirauti.
Matas kostelėjo.
— Ar dažnai fermoje pasilieka darbininkės, kaip šiąnakt?
— Nepasilieka... Neprivalo pasilikti.
— Tai kodėl iki vėlumos ten buvo šėrike, kuri susižeidė?
Kas ir kaip ten atsitiko? Kas jinai?
— Storkienė... Laima. Toji visada nori būti pati geriausia.
Vakar kartu su kitais ji dirbo prie kailelių nuriebinimo. Apie
pusę devintos pamaina baigėsi, visi išėjo, o ji dar liko. Laima
kartais taip daro, jai arti namai, tik per mišką, tai ji dar kokią
valandėlę pasitvarko savo narvelius. O šėrikės jos nemėgsta...
— Už ką?
— Eee... supaisysi bobų,— vaikinas prunkštelėjo.— Sako,
kad ji kaip ir ragana. Jos šeriami žvėriukai iš tikrųjų gražiau
auga... kažkokie mitresni, nekrinta. O jeigu kurios lapiukai pastimpa, tai jos jau ir šnibždasi, kad čia Storkienės bloga akis...
Valkšna pastebėjo, kad Ramunė, atitraukusi rankas nuo
mašinėlės, ironiškai šyptelėjo.
— Aš klausiau, kaip ir kodėl Storkienė susižeidė,— priminė
Valkšna vaikinui.
— Nežinau kaip... nemačiau. Gal pusę vienuoliktos radau
ją sėdinčią katilinėje. Visas chalatas kraujuotas, veidas išblyškęs, ranka apibintuota... Sako, aš bijau nualpti, skambink „greitajai". Nuėjau, atsirakinau kontoros koridorių ir paskambinau.
Kai naktinis sargas, pasirašęs savo parodymus, išėjo iš kabineto, Ramunė ištiesė protokolą Valkšnai.
— Pilikauskas Pranas, Vytauto, gimęs 1961 metais,— garsiai
perskaitė Matas.— Dvidešimt dvejų metų žaliūkas sargauja,
tartum nebūtų rimtesnių darbų.
—- Jis gi sakė, kad stato namą.
— Girdėjau.
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— Tai tiesa,— Ramunė atsistojo ir perėjo per kambarį,
kaukšėdama aukštakulniais bateliais.— Jie gyvena Garnėnuose.
Tokia užsilikusi patriarchalinė šeima. Tėvo žodis — įstatymas.
Senis — našlys. Parsivedęs jaunesnę žmoną, sumanė pasistatydinti naują namą, ir kala kartu su sūnum, meistrų iš šalies beveik nesamdo. Taigi šitam stipruoliui naktinio sargo vieta kol
kas paranki...— Ramunė vėl atsisėdo prie savo stalo ir ištiesino
popieriaus lakštą.— Pasižiūrėkite įvykio vietos planą. Pastate
trys patalpos: atsarginių dalių sandėlis, kailių sandėlis, į
abu galima patekti tik iš siauro koridoriaus, kurio durys išeina
į kiemą. Jose įtaisyta signalizacija. Toliau, prie kailių sandėlio, už aklinos sienos — trečia, didoka patalpa, lyg ir dirbtuvė, jos durys ir vienintelis langas taip pat išeina tik į kiemo
pusę. Priešpriešinėje, rytinėje pastato sienoje jokių durų nėra,
tik vienas nedidelis langas tolimiausiame gale — atsarginių
dalių sandėly. Pastatas yra aptvertoje fermos dalyje. Vagys
ties ta vieta replėmis prakirpo skylę vielinėje tvoroje, lango
stiklą išėmė su visu rėmu, tai padarė laužtuvu, paskui išlaužė
spynas duryse į koridoriuką... ir kitose duryse — į kailių sandėlį. Nei langas, nei vidinės durys prie signalizacijos neprijungti. Ferma iš tiesų plačiai išsikėtojusi. Kol sargas stypso viename kampe, į kitą galima kuo ramiausiai prasmukti ir šeimininkauti. Bet jūs ir pats prisimenat, kaip ten viskas išdėstyta.
O kaipgi,— suniurnėjo Valkšna, imdamas į rankas planą.—
Prisimenu, ką tada aiškino naktinis sargas, tiesa, ne šitas. Esą
jiems buvo uždrausta per daug artintis prie žvėrių narvelių,
nes jaunikliai nerimdavę... Be to, jis bijojęs dažnai rodytis
toje pusėje, pro kurią įsibrovė vagys, nes ten viename stulpe
nebuvo lemputės, ir čia pat — miškas. Ko jau ko, o pasiaiškinimų jiems niekada nepritrūksta.
Ant didoko popieriaus lakšto buvo gana pakenčiamai nubraižytas ne tik sandėlių, bet ir kito, mažesnio, į šį kampu atsirėmusio pastato planas — su pašarų virtuve, šaldytuvo kameromis ir kompresorine. Raudono flomasterio brūkšniai žymėjo langą, pro kurį įlindo vagys, ir abejas duris su išlaužtomis
spynomis.
— Ką gi,— tarė Valkšna žiūrinėdamas planą.— Jie neklaidžiojo, pasirinko vienintelį saugų kelią... nors ir ilgoką.
Iš už tvoros signalizacijos lemputės virš durų nesimato. Vadinasi, iš anksto žinojo, kad pro duris iš kiemo į sandėlį neįeis.
— Gali būti ir toks variantas,— tęsė Ramunė,— kad jų informacija kelių mėnesių senumo. Anksčiau, iki šio rudens,
kailiai buvo laikomi toje patalpoje, kur dabar bendras sandėlis,
o šį sezoną buvo nutarta sandėlių patalpas sukeisti. Gal vagys
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to nežinojo ir tikėjosi per langą iš karto patekti į kailių sandėlį.
— Aišku. O šiaip?
— O šiaip nieko doro,— apmaudžiai atsiduso Dilbaitienė.—
įsilaužėjas vidutinių gabumų, bet nei pirštų atspaudų, nei kokio
daiktelio vietoje nepaliko.
— Ar sąmoningai taip kalbi?— paklausė Valkšna.— Dabar
sakai „įsilaužėjas", o pirma sakei „jie"...
— Pati nežinau, ką manyti... Palei tą langą suplukta žemė
su žvyru. Matyti kojų pėdsakai, kur šokta nuo lango, bet neaiškūs. O už tvoros pūdymas, sausa žolė, toliau šabakštynai...
jokios žymės, kur nueita. Per kokį šimtą metrų Petrėnas rado
vyrišką pirštinę, bet ar ją pametė vagys? Pavogta — taip sakė
direktorius — aštuonios dešimtys audinių kailiukų ir apie dešimt
tų brangiausių, šiaurės žydrųjų lapių. Suslėgus į maišą, našta
vienam tvirtam vyrui... Mano galva, per mažai išnešta, jeigu
ten buvo dviese. Po šitokio triūso, įveikus langą ir dvejas
duris... Gal juos kas pabaidė?
— Tai ką darysim toliau, drauge kapitone?
— Dabar aš išvirsiu kavos. Ar gersite?
— Gal ir ne pro šalį...— Matas žvilgtelėjo į laikrodį,— tik
pasidairysiu, ar negrįžo Remigijus.
Su Remigijum Dumže jis susidūrė kambario duryse.
Remigijus, irgi neatsisakęs kavos, pasakojo, jog tiek Garnėnai, tiek penkiais kilometrais bei ežeru nuo fermos atskirti
Papelkiai ir net tolimas Ražų bažnytkaimis, arba, kitaip tariant,
Ražų tarybinio ūkio centras, vakar ir šiandien ramiai stūmė
įprastą rudeninį gyvenimėlį. Tiesa, vakar buvo sekmadienis,
šįryt kai kurie išjudėjo iš namų vėlokai, apsunkusiom galvom,
ir ne visi iki pietų pasiekė savo darbo vietą, ypač jeigu toji vieta — Ražų mašinų remonto stotis. Bet Papeikiu pieninėje separavimo mašinos pradėjo suktis beveik laiku, autobusas atgabeno vaikus į mokyklą, vos pamokoms prasidėjus, paštas pavėlavo atsidaryti tik pusvalandžiu. Ir niekas niekur, nei vakar,
nei šį rytą nematė jokios svetimos transporto priemonės, jokio
nepažįstamo žmogaus. Vienintelis asmuo, kuris tebėra šiokia
tokia naujiena Garnėnų gyventojams — tai moteriškė iš Vilniaus,
jau beveik savaitę gyvenanti pas Vidzbalius. Abudu Vidzbaliai dirba žvėrininkystėj ūkyje. Jis — mechanikas, ji — vyriausioji buhalterė.
— Laiškanešė man pasakė-jos pavardę,— Remigijus, šį kartą
nepasiklausęs leidimo, užsirūkė,— Karčiokaitė. Įsivaizduokite,
advokatė. Kažkas Papeikiu pašte nugirdo jos pokalbį su Vilniumi.
— Karčiokaitė...— pakartojo Valkšna.— Palauk... jeigu tai
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tikrai advokatė, jos kažkoks labai trumpas vardas. Nilė...
Zina?
— Lina,— tarė Dumžė.— Pažįsti ją?
— Prieš porą metų gynė vieną nepilnametį plėšikėlį, mano
„klientą". Ką gi ji čia veikia tokiu metu?
— Aš tik žinau, ką ji veikė praeitą antradienį. Mūsų liaudies teisme skaitė Kamaniaus bylą.
— Sit kaip...— sumurmėjo Valkšna.— Bet gal ne ji ištempė
iš fermos maišą su kailiukais.
— Kailiukai jau turbūt toli toli...— dainingai nutęsė Remigijus, vėl žvangindamas savo rakteliais. Jis visada žaidė
jais išdidžiai, tarsi tai būtų mažų mažiausia „Volgos" rakteliai, nors teturėjo dviejų ratų „Javą".— Už gero kilometro
nuo fermos, kaip tik ta kryptim, iš kur galėjo ateiti vagys, proskynos smėly aptikau šviežias vėžes, pagal mane — „Pobedos".
Gal ten buvo jų mašina, bet, antra vertus, galėjo ir šiaip kas
pravažiuoti... Dėl viso pikto nufotografavau ir atliejau. Šlykštu
dirbti rudenį. Vos spėji apsidairyti, žiūrėk jau temsta...
Valkšna ir Remigijus išėjo namo kartu.
— O kaip žaliuokės?— pasmalsavo Matas.
— Yra šiek tiek. Paimsi? Tavo Janina jas sudoros geriau
už mane.
— Teks tave kviestis vakarienei.
— Pasistengsiu kokią valandą ištrūkt.
Eidami centrine gatve, jiedu kalbėjosi apie nepastovius
orus, grybų marinavimo būdus ir kitokius niekus, tačiau abiem
nedavė ramybės viena mintis: reikia žūtbūt ir nedelsiant rasti
kailių vagis. Tai, kad jie vėl apkraustė prieš nepilną pusmetį
aplankytą vietą, panašu į pasityčiojimą. Net jei čia ir kitų
būta... Vis vien — įžeidimas tiems, kurie nesugebėjo jų sučiupti po ano karto. Tai buvo tiek akivaizdu, jog nevertėjo
aušinti burnos.
Aikštėje, ties kultūros namais, Remigijus atsisveikino, pažadėjęs aplankyti Valksnas apie devintą. Matas paspartino
žingsnį. Pasiekęs naująjį mikrorajoną ir žibančių kvadratėlių
labirinte susiieškojęs savo buto langus, jis beveik visada atspėdavo, kas iš šeimos namie, o kas dar neparėjo. Dabar švietė tik virtuvės langas, vadinasi, Janina jau grįžusi. Valkšna irgi
turėjo savo silpnybę — nemėgdavo pareiti į tuščius namus, todėl ir dabar su apmaudu prisimindavo prabėgusį pusmetį, kai
matydavo saviškius tik savaitgaliais.
— Dumžės suvenyras,— tarė jis žmonai, įteikdamas jai polietileno maišelį, pilną žalsvų, apspurusių grybų kepurių.—
Šiandien rinkti.
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Valksnienė, nėmaž neapsidžiaugusi, išbėrė žemėtus grybus ant
virtuvės stalo.
— Šiandien? Skiedžia tas tavo Dumžė. Jie rinkti vakar,
jeigu ne aną savaitę...
— Vis tiek. Devintą valandą jis ateis skanauti.
— O tau skambino iš skyriaus. Kažkas ten tavęs ieško.
Surinkęs budinčiojo numerį, Matas išgirdo, kad yra atvykęs žmogus iš Garnėnų ir nori kalbėti tik su juo.
Dėl žinios iš Garnėnų jis tą vakarą būtų sukoręs dešimteriopai ilgesnį kelią. Janina, tyli ir pasipūtusi, liko valyti žaliuokių, o Valkšna po keliolikos minučių jau vėrė skyriaus
duris.
Senyvas vyriškis, sėdėjęs smarkiai prikūrentoje budinčiųjų
patalpoje, pasirodė Valkšnai pažįstamas. Liesi, padribę, skustuvu švariai nugramdyti skruostai buvo įraudę nuo šilumos,
stamboka, iš priekio kiek priplota nosis aprasojusi. Medžiaginį
puspaltį jis pasiguldė greta, ant kėdės. Iš po namų darbo megztinio apykaklės matėsi kraštelis baltų marškinių, kurie veržė
tvirtą kaklą. Pilkai mėlynos akys pasitiko Valkšną įdėmiai ir
truputį neramiai. Žmogus gal būgštavo, ar po darbo iškviestas
pareigūnas nebus užsirūstinęs.
— Aš turiu jums šį tą pasakyti, viršininke... Kadangi tik
jus aš čia pažįstu. Gal nebeprisimenate? Mano pavardė Urvakis, Kajetonas. Kalbėjotės su manim tada... po tos vagystės
vasarą. Nors aš jau nebedirbau ūkyje, vis tiek kvietėte.
Matas jį prisiminė: Urvakis, buvęs antrosios brigados brigadininkas, kuris pasipiktinęs jam ilgai aiškino, kaip prastai
saugomas nuo visokio plauko vagių Garnėnų lapynas. Gal jis
vėl užtrauks tą pačią giesmelę?
— Klausau,— tarė Valkšna, nusivedęs Urvakį į savo kabinetą
ir paprašęs sėstis.
Urvakis atsikosėjo.
— Prašom man atleisti, viršininke, jeigu aš be reikalo jus
trukdau... Gal čia tik toks sutapimas... Bet dėl viso pikto nutariau jus perspėti... Pats nežinau...
— Meskit į šalį abejones,— paakino jį Matas.— Geriausia
bus, jei pasakosite viską iš pradžių.
— Vadinas, šiandien prieš pietus aš buvau mieste... na ir
taip išėjo, kad užklydau į restoraną. Šiaip niekada nepasikeliu
į tą antrą aukštą, jokių ten „cūdų", tik dvigubai plėšia... bet
aš dabar — namudininkas. Pinu visokius niekniekius, kraiteles, lėkštutes iš vytelių... Uždarbis gražus, vadinas, dera pavaišinti meistrą, tai ir nuėjome į restoraną...
Klausydamasis Valkšna prisiminė, kaip tada, vasarą, šaipėsi
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Garnėnų vyriausiasis zootechnikas: esą Urvakis buvęs toks
pasiutusiai priekabus brigadininkas, jog net vilkai* jį užuodę,
sprausdavosi į narvo kampą, paspaudę uodegas, kad neužsitrauktų kokios bausmės, o ką jau kalbėti apie beginkles šėrikes ir jaunus specialistus... Viskas jam atrodę nepakankamai
tobula — todėl ir paliko fermą sulig savo šešiasdešimtmečio
diena.
— Ten, restorane, aš pamačiau vieną vyrą... Iš pradžių nieko
blogo nepamaniau. Bet paskum... važiuoju namo, ir kuo toliau,
tuo labiau mane kirbina mintis, kad gal jis čia neatsitiktinai
užkandžiavo... Išlipau iš autobuso, traukiu per giraitę į Garnėnus ir sakau sau: reikia tuoj pat apsigręžti ir važiuot pas
jus. Bet va, kol sulaukiau keleivinės — ir jūsų darbo valandos
baigėsi...
— Neimkite į galvą mūsų darbo valandų. Koks gi ten pilietis jus sudomino?
— Jis ne vietinis. Turbūt iš juodukų. Armėnas, ukrainietis
ar panašiai... Kailių pirklys.
— Pirklys?— Matas tyčia garsiai pakartojo žodį, oficialiuose dokumentuose nebevartojamą.
— Mano pusseserė, viršininke, augina nutrijas. Šlykštūs
padarai, žvigūs kaip paršai... aš niekada su jais neprasidėčiau... Užtat pelningi, nors ir ne tokie brangūs, kaip audinės
ar lapės. Be to, valdžia nedraudžia jų auginti... Gal manote,
kad jų kailiukus sunkiau parduoti? Kur tau! Pas ją į namus
prisistato tokie verteivos, kaip anas, ir paima visus, kiek ji
turi. Jūs tikriausiai apie tokius dalykus žinote?
— Žinau.
— Šitą vyriškį aš kaip tik pernai rudenį sutikau pas pusseserę. Jis vadinosi Sergo. Kai šiandien pamačiau, dar paabejojau, ar tas pats — jie juk baisiai vienodi, visi su ūseliais,
plaukai juodi, akys kaip antracitas... Bet prie restorano stovėjo jo mašina. Aš ją atpažinau iš spalvos.
— Iš spalvos?— nenorom šyptelėjo po ūsais Valkšna.
— Mašina,— paprasčiausias „Zigulys", ir ne naujas,— susikaupęs aiškino Urvakis,— bet spalva kažkokia murzina...
Kaip sutręšusios slyvos. Nesu panašios matęs. Vienos durelės
buvo kažkada įlenktos ir po to, matyt, perdažyta... Bet numerio,
draugas viršininke, aš nesusiprotėjau įsižiūrėti!
Jis kaltai atsiduso.
— Gaila,— tarė Valkšna.
— Pačiam pikta... Bet, matote, aš ne iš karto sumojau.
— Jums kilo kažkoks įtarimas? O kodėl?
Urvakis žagtelėjo.
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— Kaip tai — kodėl? Juk fermą vėl apšvarino, ir šį sykį
vagys, mano nuomone, buvo gudresni. Kailius galima išgabenti
daug toliau ir patogiau, negu gyvus žvėrelius.
— Jūs manote, kad tasai Sergo atvyko paimti pavogtų kailių?
Ar pats organizavo vagystę?
— Bene aš žinau,— truktelėjo pečiais Urvakis.— Gal be
reikalo apšneku žmogų... Bet jis man jau tada, pas pusseserę,
iš pirmo žvilgsnio nepatiko. Vingrus ir slidus kaip žaltys. Aš
ir pamaniau šiandien... Jau antra vagystė. Žmonės triūsia prie
tų žvėrelių kaip .baudžiauninkai, o čia šmaukšt ir nusineša...
visą uždarbį, visas premijas. Ir jūs... nieko nerandat.
Žmogus dėbtelėjo į Valkšną, tarsi vėl pabūgęs, ar jo neužpykctė.
— O kas jūsų pusseserė?— paklausė Valkšna.— Kur ji gyvena?
— Aš... žinojau,— Urvakis užsikirto,— kad reikės jums
pasakyti jos pavardę ir adresą. Pagalvojau apie tai, pas jus
eidamas. Ji užsius, kam ją įpainiojau į tokį keblų reikalą. Jūs
gi suprantate, žmonės nemėgsta su jumis bendrauti... kol jiems
patiems kas nors neprimina uodegos. Gal taip... aš pirmiausia
rytoj rytą pats pas ją nukaksiu, ji gyvena kaimyniniam rajone,
beveik pakaunėj. Viską paaiškinsiu, tada ji ir jus žmoniškiau
priims, jeigu į ją kreipsitės. Vadinas,— Urvakis pagyvėjo,—
jūs irgi manote, kad tas Sergo čia pasirodė ne atsitiktinai?
— Kol kas aš nieko nemanau,— sausai atsakė Matas.— O
ką jūs apskritai žinote arba girdėjote apie vagystę ūkyje?
— Ką visi žino, tą ir aš. Kad išnešta kailių mažiausia už
dešimt tūkstančių. Dabar patys matot, ko verti visi jų tauškalai apie sustiprintą apsaugą. Sustiprino! Ištiesė naują tinklą
vietoj seno toje pusėje, kur audinių skyriai, pastatė dar vieną
šuns būdą ir nusiramino... o vagys šį kartą įlindo iš kitos pusės.
Valkšna ištarė tradicinį klausimą:
— Ar negalėjo jiems pagelbėti kas nors iš paties ūkio?
— Ne,— lėtai papurtė galvą Urvakis.— Aš ten pažįstu visus
kaip nuluptus. Dirbti jie ne visada moka, bet žmonės sąžiningi.
Buvo pora ilgapirščių, bet mes su direktorium juos seniai išvijom.
— Pažįstate visus kaip nuluptus... Vadinasi, ir Laimą Storkienę.
— O ką?— Urvakis sukrutėjo kėdėje.— Jau kas nors bus
apie ją prizaunijęs! Netikėkite. Ji puiki moteriška, darbštesnė
ir gudresnė už visas kitas fermos bobas, į krūvą sudėjus. Jeigu
bent pusė šėrikių dirbtų taip, kaip ji...
Buvusio brigadininko balsas virpėjo, šiurkštūs skruostai
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dar labiau paraudo. Iš kur tokia netikėta reakcija, pagalvojo
Valkšna. Slepiamas seno vyriškio jausmas?
— Ji gyvena Garnėnuose?
— Garnėnuose...
—, Turi vyrą?
— Skaitosi, kad turi... Bet argi tas plevėsa — vyras tokiai
moteriai?
— Kas jis? Taip pat dirba fermoje?
— Ne... Kur jis tau ištvers vienoj vietoj! Dirbo prieš pusantrų metų, gal tris mėnesius... Dabar čia, mieste, pagalbiniu
gelžkelio statybose.
Tik išleidęs Urvakį, Matas susidomėjo, kelinta dabar valanda. Buvo jau ketvirtis po aštuntos. Keletą minučių jis pastovėjo prie lango. Siauroje šoninėje gatvelėje blyški žibinto
šviesa blizgino skardinį vienaaukščio namo stogą ir nuogas
medžio šakas. Jos nejudėjo. Naktis bus dar ramesnė už vakarykštę, pamanė Matas. Visai nerudeniška naktis.
Kad ir kaip ten būtų, pasakė jis sau, šito tūžmingo dėdulės
pasakojimas apie kailių pirklį, pasirodžiusį mieste rytojaus
dieną po vagystės, kol kas vienintelis bent kiek realesnis pėdsakas. Jeigu jis kur nors nuves.

IV
Lina sustojo ir įsiklausė. Pirmą kartą gyvenime ji atsidūrė
tamsioje girioje visiškai viena. Prisiminė pirmąsias Dantės
kūrinio eilutes ir pagalvojo, jog neatsisakytų dabar pabendrauti su kokio senovės poeto, tarkime, Donelaičio dvasia.
Po medžiais ir jų viršūnėse tvyrojo gūdi tyla, tik kažkur netoli
silpnai, bet atkakliai, nepaliaudama girgždėjo viena pušis. Kodėl tik ji, kai visos kitos ir žemiau susigūžę, išsišakoję medžiai
net nekrusteli?
Prieš keliolika minučių Lina atsisveikino su Kamaniene.
Toji paėjo su ja pamiške geroką kelio galą nuo savo namų ir
siūlėsi palydėti per mišką iki Garnėnų gyvenvietės sklypų. Tačiau Lina, kuri jau buvo išvaikščiojusi šitą girios ruožą, pareiškė toliau trauksianti viena. Ir tam, kad sutrumpintų kelią,
pasuko siauruoju takeliu — nors galėjo pasiekti kryžkelę ir
pėdinti mašinoms skirtu žvyrkeliu.
Minutę pasiklausiusi neramios pušies, ji nužingsniavo toliau. Vakaras, laimei, atrodė ne toks aklinai tamsus kaip pra32

ėjęs. Gal dangų aptraukęs ūkas buvo skystesnis, ir kur nors už
jo klydinėjo pilnėjantis mėnuo. Didesnę siaurojo takelio dalį
ji jau įveikė, tik porą sykių atsitrenkusi koja į šaknis — liko
eiti apie penketą minučių. Lina čia buvo įsiminusi beveik kiekvieną posūkį, tačiau naktį viskas, net slopus samanų ir pūvančių
lapų kvapas, net švelnus spyglių čežėjimas po kojomis turėjo
kitą skonį.
Ji krūptelėjo, išgirdusi skardžius balsus. Kažkur toli dešinėje tarp medžių kamienų blykčiojo šviesa. Lina prisiminė,
jog tokiu metu iš lapyno dviračiais grįžta namo gamėniškės!
Jos važiuoja žvyrkeliu, o šitas takelis miško pakrašty prie jo
priartėja.
Keli moteriški ir vienas vyriškas balsas aidėjo kaskart garsiau. Iš sakinių nuotrupų Lina suprato, jog jie dalijasi įspūdžiais apie praeitos nakties vagystę ūkyje. Vien apie tai tekalbėjo ir pietų parėję abu Vidzbaliai. Tačiau Lina nenorėjo
drauge su jais gvildenti įvairių paslaptingo įvykio detalių.
Priešpiet jai iš Vilniaus prisiskambino Juozas Kamanius ir
pranešė, kad tuojau pat savo mašina veža vienai dienai į Garnėnus Žilvino motiną — taigi ji, Lina, galėtų pasivaikščiodama
nusigauti iki Kamanių sodybos, ir ten jie visi, niekieno netrukdomi ir nestebimi, ramiai apsitartų.
Lina išsiruošė apie ketvirtą ir po gero pusvalandžio priėjo
seniai apžiūrėtą, geltonai dažytą medinį namą su aukšteliu,
kurio langinės dabar buvo atidarytos, Namas stovėjo pamiškėje
ant nedidelės kalvelės, iš rytų saugomas kažin kada sodintų
plačiašakių eglių eilės. Girios pusėje erdvokas kiemas ir sodas
leidosi nuokalne, susisiekdamas su pušų jaunuolynu. Vakariniuose namo languose atsispindėjo blyškus geltonas saulėlydžio gaisas. Gelsvas atrodė ir dūmas, tingiai kylantis iš vieno
kamino. Nežinodama, kas čia įvyko vasarą, negalėtum atsigėrėti šituo idilišku laukiančių namų vaizdeliu.
Juozas Kamanius, sukinėjęsis kieme prie balto „Moskvičiaus", iš tolo pastebėjo Liną ir pasitiko prie vartų.
— Šaunu, kad atvykote. Man reikia tučtuojau braukti atgal
į Vilnių. Reikalai. Ryt, jei pavyks, vėl atvažiuosiu pasiimti
Kristinos. Eime, supažindinsiu, ir galėsite šnekėtis. Užkūrėm
krosnį, virtuvėje tuoj bus šilta. Užtikrinta trobikė, ar ne? Ją
statė dar mano tėvas, tuoj po karo. Tėvukas gyvas, dabar glaudžiasi pas mūsų seserį, o mano brolio, Žilvino tėvo, nebėra.
Palaidojom prieš trejetą metų. Infarktas. Buvo agronomas...
Jiedu įžengė į didoką virtuvę. Kristina Kamanienė sėdėjo
prie marga klijuote užtiesto stalo, padėjusi ant kelių sunertas
rankas, ir žiūrėjo į ugnį, linksmai ūžiančią atidengtoje duon2. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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kepės krosnies angoje. Ji pakilo vangiai, tarsi išplėšta iš snaudulio, paspaudė Linos ranką. Paskui priėjo prie dujinės viryklės ir išjungė liepsną po kunkuliuojančiu arbatinuku.
— Išgersime karštimo. Užkąsite su mumis... po kelionės?
Atleiskite, kad virtuvėje... Bet kambariuose šalta... ir drėgna.
— Reikėtų ir ten prakurti, Kristut,— tarė Juozas Kamanius, trindamas rankas prieš ugnį.
I svainio pastabą Kamanienė neatsiliepė nė vienu žodžiu.
Stebėdama, kaip ji dengia stalą, Lina spėliojo, ką šita moteris
žino apie savo sūnaus ryšius su žuvusia mergina. Vargu bau pavyks iš jos ištraukti kokią vertingesnę informaciją. Iš pažiūros — vidutiniška nūdienio kaimo moteriškaitė, kuriai tarnyba, daržai bei gyvulėliai bemaž nepalieka laiko ir jėgų, taip
reikalingų šiuolaikiniams vaikams tramdyti. Biologijos mokytoja... Pedagogai kažkodėl greičiau už kitus praranda ryšį
su savo atžalomis.
Kristinos Kamanienės veido bruožai atitiko lietuvaitės grožio etaloną: aukšta kakta, nedidelė tiesi nosis, grakšti skruostų
ir smakro linija, mažos lūpos. Tačiau bruožų švelnumui prieštaravo akys: tamsios, žvitrios ir budrios, kaip laukinio žvėrelio, pasiryžusio kiekvieną akimirką pulti arba sprukti. Tamsrusviai, kirpėjos seniai neliesti plaukai, mėlynas, beformis
megztinis ir išsėdėtas sijonas liudijo, kad ji nesirūpina, o gal
niekada ir nesirūpino savo išvaizda. Lina staiga pajuto, kad
namų šeimininkė ją taip pat iš padilbų stebi ir darosi išvadas.
Juozas Kamanius nutraukė abiejų moterų mintis.
— Na, pagaliau judvi susipažinote. O aš po ketvirčio valandos išvažiuoju,— jis lėtai maišė stiklinėje cukrų, stengdamasis, kad šaukštelis neskimbčiotų.— Bet prieš tai dar norėčiau
išgirsti, ką manote apie bylą, drauge advokate. Ar galima tikėtis, kad jo nenuteis už žmogžudystę?
— Kol kas aš negaliu jums žadėti nieko konkretaus,— kiek
jau sykių Lina kartojo šitą nuvalkiotą frazę, žinodama, kad
klausiantysis gaudo ne tik kiekvieną žodį, bet ir menkiausią jos
balso gaidelę.— Daug kas paaiškės po to, kai pasikalbėsiu
su juo pačiu. Rytoj jau būsiu Vilniuje, poryt pamatysiu Žilviną.
— Privalau jus perspėti,— tarė Kamanius,— jog anas advokatas man guodėsi negalėjęs rasti su juo bendros kalbos.
— Jeigu jis pats panoro, kad jį ginčiau, manau, su manim
kalbės.
— O kaip, jūsų nuomone, žiūrėt į tą psichiatrinę ekspertizę?
— paklausė Kamanienė.— Žilvis nuo mažens buvo užsispyręs
ir baisiai uždaras... Niekas negalėdavo atspėti, ką jis galvoja...
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Bet žiaurumo... šito jis niekada neturėjo. Negaliu patikėt...
Ne. Gal tikrai buvo laikinai pasimaišęs.
— Blogiausia, kad jis prisipažino. Juk tu žinai, Kristina,—
atsargiai tarė Kamanius.
— Prisipažinimas dar ne viskas... Medicinos ekspertų išvada ilga, smulki, bet ten yra vienas punktas, kuris man kelia
abejonių... Aš dar privalau viską gerai apgalvoti.— Lina norėjo jiems suteikti viltį ir kartu bijojo, kad ta viltis nebūtų per
didelė.— Negerai, kad Žilvinas iš pradžių išsigynė ją matęs, o
vėliau apskritai liovėsi gintis. Bet psichiatrai turbūt teisūs.
Jis sveikas.
— Mano galva, jis visiškai pasimetė... Gal jūs kaip nors
sugebėsite įkvėpti jam vilties ir jėgų... Na, man metas...—
Kamanius subruzdo.— Atvažiuosiu tavęs paimti rytoj tokiu metu,
Kristina... Tu nepersigalvojai? Gal pabūsi čia dar bent keletą
dienų?
— Ne,— Kamanienės balsas suskambėjo taip, tarsi jiedu su
svainiu būtų tęsę seną ginčą. — Jeigu grįšiu, tai... po teismo.
Kamaniui uždarius duris, ji priėjo prie krosnies, žarstekliu
pamaišė žaižaruojančius nuodėgulius ir užmetė ant jų keletą
beržinių pliauskų. Po akimirkos vėl plykstelėjo liepsna.
— Gal iš tiesų reikėtų pakurti ir kambariuos,— tarė lyg
sau, lyg Linai.
Lina taip pat pakilo nuo stalo ir atsigręžė į langą. Dangus
virš temstančios girios buvo pilkas ir nykus.
— Daugelis pabijotų palikti namus vienus tokioj nuošalioj
vietoj,— tarė ji.
— Aš jau nieko nebijau.., išskyrus Žilvino teisėjus. Mums
priklauso tik pusė šito namo. Tėvukas, tai yra uošvis, nupirko
savo jauniausiai dukrai namelį Trakuose ir pas ją išsikraustė,
o šitą paliko mano vyrui ir Juozui. Todėl Juozas ir dreba, kad
nesudrėktų... nesudegtų...— ji piktai prunkštelėjo.— O namas
visai tuščias tik porą savaičių... Daugiau kaip metus Juozo pusėje gyveno naujasis lapyno zootechnikas... Prieš pat šventes
gavo Alytaus namelį ir išsikraustė. Kaip tyčia... Tegul randa
naują nuomininką, čia jau ne mano bėda... Aš negaliu čia būt.
Kiekvienas sprogina į mane akis, lyg aš pati būčiau sutaisiusi
gėrimą tai mergelei nudaigoti. Dabar dirbu Vilniaus rajone,
vaikų darželyje, laikinai... sunku kasdien važinėti, užtat ten
niekas nežino...— moters balsas virptelėjo.— Po Graužinytės
laidotuvių maniau, kad jos giminė paleis namą pelenais kartu
su manim. Žinote, kaip ją pašarvojo? Su tais pačiais jaunosios
rūbais, kuriuos siuvoši prieš metus...
— Taip,— pritarė Lina,— jūs turbūt išmintingai pasielgėt
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išvažiavusi... Ar galite man parodyti tą kambarį? Kur jie sėdėjo paskutinį vakarą. Jūsų tąsyk namie nebuvo?
— Tai vis dėl to prakeikto šieno,— beveik suaimanavo
Kamanienė.— Mano dėdė tą dieną bijojo, kad jo šieną sulis,
paprašė mane į talką, nes dėdienė sirgo... gulėjo ligoninėje.
Jie gyvena dar už Papeikiu, tai aš po talkos ir likau nakvoti...
Rytą nuvažiavau tiesiai į mokyklą, o apie pietus man paskambino
Julė Vidzbalienė ir pasakė, kas atsitiko ir kad Žilviną išsigabeno milicija. Nuo tada aš jo ir nemačiau. Ryt bus penki mėnesiai. Jeigu ne tas šienasl Gal nelaimė būtų atsitraukus... Dangė
būtų pasigėdijusi čia eiti žinodama, kad aš namie.
Iš mažo koridoriaus juodvi įžengė į svetainę, prikimštą
tamsių poliruotų baldų. Nuo tūkstančių tokių pat svetainių miestuose šioji skyrėsi tik tuo, kad viename kampe kėpsojo milžiniška palmė karpytais lapais, o nuo daugelio panašių kambarių
kaime — tuo, kad virš televizoriaus nekabojo šventųjų paveikslai. Kamanienė atidarė vienerias iš dvejų baltai dažytų durų. Jos
vedė į erdvų kampinį kambarį — agronomo Petro Kamaniaus
kabinetą, kuriame po tėvo mirties įsikūrė Žilvinas. Cia galėjai
pajusti visų trijų Kamanių kartų pėdsakus. Plati, įstiklinta
knygų spinta saugojo tėvo biblioteką — jis augo tais metais, kai
atvirose lentynose knygas laikydavo tik gyvenimą pradedantys
vargšai studentai. Ant masyvaus rašomojo stalo, kurio viršus
buvo išklijuotas žalia gelumbe, stovėjo gaublys ir juodo marmuro padėklas, ant jo — pora stiklinių rašalinių vario dangteliais ir mažytės žvakidėlės — tikriausiai tėvuko Kamaniaus, praprususio eigulio, kadaise įsigyti daiktai. Ant sienos populiariausia jo jaunystės laikais reprodukcija — Mateikos „Žalgirio
mūšis". Greta šiepė iltis šerno galva; ant pašiaušto sprando kaip
medalionas kybojo „Zenito'' fotoaparatas odiniame dėkle. Prie
plačios, ožkenomis uždengtos sofos stovėjo stereofoninė „Radiotechnika". Gitara, negausi sportinių vimpelų kolekcija, espanderis... Ir spalvotas „Velnio nuotakos" plakatas, iš kurio žvelgė Girdvainio — negudraus pelkių kipšo valiūkiška fizionomija.
Kodėl kaip tik Girdvainis, pagalvojo Lina.
Ji bandė įsivaizduoti visus šituos daiktus švelnioj birželio nakties prieblandoj. Vaikinas ir mergina nežiebė šviesos,
klausėsi muzikos, gėrė taurelę po taurelės, šnekėjosi. Apie ką?
Jeigu Žilvinas sakė tardytojams tiesą, Dangira dar vylėsi išgirsti, kad jo meilė tebėra tokia pat, tada ji ir toliau kantriai
lauktų, kol jis ją kada nors pašauks. Pataręs užmiršti viską,
kas juos jungė, vaikinas atnešė iš motinos kambario „Nembutalo" pakelį. Ką jis padarė po to? Padavė merginai vaistus, o
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pats išėjo į kiemą? Ar virtuvėje subėrė tabletes į, Dangirai
skirtą kavą?
Kristina Kamanienė, uždegusi kambaryje visas lempas — palubėje, ant rašomojo stalo ir virš sofos — vėl grįžo prie durų
ir stovėjo ten kažką įtemptai mąstydama. Ji krūptelėjo, kai
Lina paklausė:
— Kur jūs paprastai laikote vaistus? Vienoje vietoje?
— Taip. Mano kambaryje, tualetinės spintelės stalčiuje.
— Vadinasi, jis paėmė vaistus iš čia... O pats Žilvinas niekada neturėjo migdomųjų?
— Nemanau.
— Gal buvo atsivežęs iš Vilniaus?
— Nežinau... O kodėl jūs šito klausiate?
— Ar niekam netoptelėjo į galvą mintis, kad Dangira, Žilvinui nematant, galėjo ir pati susiberti sau į kavą didesnę dozę,
radusi jo kambary, jeigu, tarkim, žinojo, kad jis turi... O gal...
pati atsinešė? Tų pačių arba kitokių. Juk dirbo prie vaistų... Aš
tiesiog bandau rasti kokią nors kitą galimybę, kitą paaiškinimą to, kas čia įvyko...
Kamanienės akys išsiplėtė. Jų žvilgsnį nelauktai pakeitė
švystelėjusi viltis.
— Jūs manote... kad ji galėjo ir pati?!
— Aš nieko nemanau. Tik spėlioju. Ir tikiuosi, kad gal jūsų
sūnus man pasakys ką nors, ko galėsim įsitverti.
Tuščios viltys, galiojo Lina tuo pat metu. Jeigu net iš tikrųjų taip buvo — ar įmanoma įrodyti? Tardytojai, be abejonės, apsvarstė ir tokią versiją — jie privalėjo, nors byloje apie
tai neužsimenama. Vadinasi, savižudybės tikimybė jiems atrodė
nereali. O nelaimingo atsitikimo?
— Viskas priklausys dar ir nuo to,— tęsė ji, stengdamasi
neatimti motinai blykstelėjusios vilties ir kartu ne per smarkiai
tą viltį kurstyti,— ką man pavyks sužinoti apie Graužinytę,
jos charakterį, sveikatą ir nervų būklę, santykius su namiškiais. Sakykite, o kaip sūnus pasiteisino dėl to savo pasitraukimo
iš vestuvių? Jums tai irgi turėjo būti smūgis.
Kamanienė ne iš karto prašneko.
— Smūgis...— pakartojo ji.— Žinoma, smūgis. Baisiausia
gėda prieš visą giminę. Iš mūsų pusės buvo sukviesta daugiau
svečių negu iš Graužinių. Vestuvėms paklojau tūkstantį. Kaip
į balą. Du tūkstančius, kad galėtume jiems nupirkti kooperatinį...
Be kooperatinio kainos. Irgi, galima sakyt, pražuvo. Bet ką
ten pinigai! Baisiausia, kad Žilvinas nuo tos dienos pasidarė
kaip...— ji paieškojo žodžio,— kaip svetimas.
— Bet jis turėjo jums kaip nors pasiaiškinti.
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— Nieko doro jis nepasakė. Aš net nelabai supratau.
— Vis dėlto — ką? Kokiais žodžiais?
— Tą pačią dieną, kai jis iškrėtė tą nesąmonę — išardė vestuves — į namus negrįžo... Kur buvo — neišmanau. Parsibeldė
tik kitos dienos pavakare. Aš jau visko prisigalvojau, maniau,
išprotėjo, pasiskandino... Sėdžiu virtuvėje, raudu, o jis įeina
ir sako: „Neverk ir nebandyk manęs auklėti. Tu vis tiek nieko
nesupranti. Aš turiu tik vieną gyvenimą ir negaliu jo atiduoti
niekam, net Dangirai." Aš tikrai nesusigaudžiau, kas jį apsėdo...
Sakau, tu gi jos pats norėjai, ir ji tave myli. O jis man: „Tuo
blogiau!" Tada mane apėmė piktumas, pradėjau ant jo rėkti. O
jis: „Arba baigsim tą šneką visam laikui, arba aš išeinu iš namų!"
Po to buvo dar liūdniau. Visą liepos mėnesį akių nerodė, o rugpjūty vėl parsirado ir prisipažino, kad metė mokslą institute,
persikėlė į Vilnių ir įsidarbino kažkokiame restorane, kroviku...
O šią vasarą atseit stos į konservatoriją.
— Jis jau, rodos, ten laikė egzaminus ir neįstojo praeitų metų
vasarą?
— Taip. Laikė ir nepraėjo per konkursą, bet aš apie tai sužinojau tik po Naujųjų metų...
— Anksčiau nesisakė?
— Mes sužinojom ne iš jo. Juozas, mano svainis...— Kamanienė nelauktai užsikirto,— ar jis jums šito nepasakojo?
— Ko?
Kamanienė piktai sučiaupė lūpas.
— Vadinasi, nepasakojo. Visai be reikalo teis jo atsargumas...
Matote, mes radom žmogų... Juozas rado — tokį apsukrų vyrą,
kuris surinko apie Žilviną... visas žinias.
Moteris dabar kalbėjo lėtai, sverdama žodžius, tarsi pabūgusi, kad Lina nesuabejotų jos ir svainio padorumu.
— Jeigu kas nors man prieš porą metų būtų pasakęs, kad
aš prašysiu kokį prašalaitį šnipinėt sūnų! Būčiau akis išdraskiusi. Bet įsivaizduokite, ką aš pergyvenau, kai Žilvinas nusidangino į Vilnių. Dirba kažkokiam rūsy, į kurį baisu leistis,
kad kojų nesusilaužytum ir pakaušio nepraskeltum... Neturi
kur gyventi, kažkokiu būdu prisiregistravo Lentvary, o nakvoja
tai pas vieną, tai pas kitą draugą... Nei aš žinau, kas tie draugai,
nei ką jis iš tikrųjų veikia... Tiesiog apsidžiaugiau, kai Juozas iš kažkur iškapstė tą seklį.
— Seklį?— nustebo Lina.
— Aš neišmanau, kaip jį derėtų vadinti. Man tai ir nerūpi.
Svarbiausia, kad jis sužinojo, kaip Žilvinas iš tikrųjų gyvena.
— Ir tai, ką tas žmogus jums pasakė — tiesa?
— Taip. Pasirodo, Žilvinas kuo rimčiausiai ruošėsi į artistus.
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Jis toks nuo vaikystės — jeigu jau ką įsikala į galvą, niekaip
neišmuši. Praeitą vasarą praėjo visus bandymus, išlaikė egzaminus, tik tas konkursas... Kavinėje jam padėjo įsidarbinti jo
kursiokas iš instituto, kurio tėvas dirba ten kažkur kadrų skyriuje... restoranų kontoroje ar panašiai... Iš pradžių Žilvinas
buvo krovikas, vėliau padavėjas... Juo labai rūpinosi to kursioko vyresnysis brolis, bufetininkas ar kaip dabdr vadina —
barmenas... Kurį laiką, visą rudenį, jis pas juos ir gyveno, paskui samdė kampą Antakalny pas kažkokią senutę... Nuo kovo
aš jam parūpinau padorų kambariuką. Jau buvau nusiraminusi,
viską atleidau, manau sau, tegu daro ką nori, bet tik ne šunkeliais... Ir čia, viešpatie, šita nelaimė...
Ji prikando lūpą, sulaikydama verksmą.
— O kas tasai žmogus, tas... seklys?— paklausė Lina.
— Aš jo nesu mačiusi. Jį pažįsta tik Juozas.
Lina suskato eiti dar po geros valandos. Ji neturėjo kur skubėti. Grįžusios į virtuvę, juodvi vėl gėrė karštą arbatą ir kalbėjosi apie Žilviną, bet vaikino portretas Linos vaizduotėje
nebepasipildė jokiu nauju bruoželiu.
Palikusi virtuvėje žiburį, Kamanienė užrakino namo duris
vienu rakto pasukimu. Išėjusias iš apšviesto būsto moteris pasitiko nejauki tamsa, tik po kojomis bolavo cemento plytelių
takas.
— Ar ne baugu bus naktį vienai?
— O ko? Man dabar baugu tik žmonių akių. Ramiausiai jaučiuosi viena. Arba ten, kur niekas manęs nepažįsta. Kai pamatysite Žilviną,— ji pritildė balsą, tarsi kas nors galėtų nugirsti,—
pasakykite jam, kad aš netikiu... Netikiu, kad jis būtų galėjęs...
Nė viena motina tuo netiki, pamanė Lina.
Kai takelis pagaliau išvedė į Garnėnų laukymę, ji vėl stabtelėjo ir apsižvalgė. Cia pat, kairėje pusėje, palei laukinių
aviečių brūzgynus, tęsėsi žemutė Storkų sodybos tvora. Viename
lange plieskė stipri elektros šviesa, kiti du vos vos mėlynavo.
Storkiukai sutūpę prie televizoriaus, motina šeria gyvulius,
nusprendė Lina, įžiūrėjusi tvarto duryse blandžią švieselę.
Seimininkas, Jurgis Storkus, dar nebus parvažiavęs; geležinkelio statybininkų brigada negreitai išsiskirsto avanso vakarą.
Linai dingtelėjo, kad dar niekada, kopiant laiptais į savo
citadelę trečiame penkiaaukščio aukšte, jai nėra parupęs joks
kaimynas. Garnėnuose prabėgo tik savaitė — ir štai, be mažiausių pastangų jos atmintyje įsikūrė septynių sodybų gyvenimai.
Tam visų pirma pasitarnavo Julės Vidzbalienės šnekumas ir
taiklios charakteristikos, kurios lipte prilipdavo prie garnėniškių siluetų ir veidų, prie medžių sodybose ir garsų, kurie
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iš ten sklisdavo vakarais. Lina jautė, jog net po daugelio metų
prisiminimuose liks ryškūs visi tie namai: gražiausias ir puošniausias — Vidzbalių; didelis, senas, tvirtas — Graužinių;
kuklus ir net spalva pilkas — Storkų, priešais jį, kitoje
kelio pusėje — panašus, tik žalsvai dažytas — Klingų; toliau —
iki pusės iškeltas mūrinis greta amžių atgyvenusios trobelės — tėvo ir sūnaus Pilikauskų; mažutis, bet grakščiai suręstas
— vienišo senio Urvakio. Ir, žinoma, įspūdingas, niūrokas,
aukštais skaldytų akmenų pamatais ir nedideliais, kvadratiniais langais — pastatytas iš kadaise čia buvusio malūno —
Maureikų. Šitas jau anapus miško, netoli žvėrininkystės ūkio,
tačiau Garnėnai prisiskiria jį sau.
Su pačiais garnėniškiais Lina vengė šnekėtis, tik praeidama
pasisveikindavo. Ji ruošėsi ginti vaikiną, kurį visi kaimynai
smerkė. Kai kurie iš jų tikriausiai bus kaltinimo liudytojau
Su tokiais gynėjai neverta nė žodžio pertarti, net apie orą.
Palei Storkų sodybą ir toliau, per suartą lauką pramintu
taku Lina kėblino žingsnis po žingsnio. Ji pasiekė Graužinių
daržus ir už jų tamsoje boluojantį žvyrkelį, tebemąstydama
apie Storkus.
Daug kartų ji vaikštinėjo siauruoju miško keliuku ir greitai
aptiko vietą papartyne, keistai išsikerojusio dvikamienio beržo papėdėje, kur draugė rado mirusią Dangirą. Tas medis buvo
nuotraukose, įsegtose į bylą. Papartynas beveik miško pakrašty,
iš ten matyti Storkų trobos galinis langas. Už kelių dešimčių
metrų, už minutės kelio, dar nemiegojo žmonės, kurie gal būtų
merginą išgelbėję... Pasakodama apie Laimą Storkienę ir jos
palaidūną vyrą, kuris niekada neatsisako taurelės nei svetimos pačios, Julė Vidzbalienė mįslingai tarė: „Na, vieną sykį
ji tikrai atitaikys burtažolę tam savo drigantui atvėsinti..."
Linai susidomėjus, paaiškino, kad Storkienės motina buvusi
tikra žiniuonė ir atvėrusi dukteriai įvairių žolynų paslaptis.
O kita proga, nukrypus kalbai į Dangirą Graužinytę, Vidzbalienė užsiminė, kad juodvi su Laima, nors skirtingo amžiaus,
labai sutardavo ir kartais, sutūpusios ant suolelio po Storkų
alyvomis, apie kažką ilgai šnekėdavosi.
Ne pro šalį būtų sužinoti tos moters nuomonę apie Dangiros būdą. Kokias mintis puoselėjo mergina po antrų nutrauktų
sužadėtuvių? Deja, neįmanoma...
— Rytoj išvažiuoju namo,— pranešė Lina Vidzbaliams,
radusi juos abu virtuvėje.
— Gaila,— tarė namų šeimininkė.— Pripratome prie jūsų,
kaip prie savos. Ar jau būtinai reikia grįžti?
Linai taip pat nesinorėjo skirtis su šita draugiška ir jaukia
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pora. Ji vis dar nesuprato, ar jiedu ką žino apie jos viešnagės
tikslą. Vidzbalienė, ruošdamasi virtuvėje arba laikydama rankose mezginį, valandų valandom narstė garnėniškių nuodėmes
ir dorybes. Tačiau Žilvino ir jo motinos nelietė — gal todėl,
kad vaikinas priklauso jos vyro giminei?
— Kai pasiilgsiu ramybės,— tarė Lina,— vėl jus aplankysiu.
Kitą dieną, laukdama autobuso naujoje rajono centro stotyje, Lina įmetė į pašto dėžutę laišką Tomui. Stoties laikrodis
rodė be ketvirčio dvylika. Ji pati pasieks Vilnių po trijų valandų, laiškas — po dviejų dienų. Jeigu Tomas Kryme, jis
ras laišką grįžęs. Jeigu atidėjo savo kelionę ir jiedu susitiks
anksčiau — vis tiek laiškas jau yra. Paskutinį vakarą Garnėnuose jai pavyko sukurti nuoširdų ir vaizdingą pasiaiškinimą,
kodėl negalima buvo atsisakyti tokios nekasdieniškos bylos.
Į aikštelę įsuko tarpmiestinis „Ikarusas". Iš kitos pusės atšvilpė nebenaujas baltas „Moskvičius". Iš jo išlipę du vyrai žengė
tiesiai autobuso link. Žemesnysis pasirodė Linai pažįstamas.
Valkšna, pagaliau prisiminė ji. Tas pats, kuris Joninių išvakarėse pirmasis tardė Žilviną. Kadaise Kaune jie trumpai šnekėjosi, paskui Lina matė jį nufilmuotą — kai teisme buvo
parodytas jos ginamo jauno bandito apklausos videoįrašas.
Praėjo pora metų, bet Lina išsyk atpažino kiek prisimerkusias tardytojo akis, putlų smakrą ir vešlius ūsus, tokius kaip
Nikitos Michalkovo.
Greta Valksnos žingsniavęs vyriškis dešinės rankos pirštais suko metalinį žiedą su keliais rakteliais. Jis buvo kur kas
jaunesnis, aukštas ir lieknas, pablyškusio, mąslaus veido.
Vilkėjo supermadinga, prigludusia tamsios odos striuke iki
juosmens ir to paties atspalvio tobulai išlygintomis kelnėmis.
Abu kiek pastoviniavo prie „Ikaro" šono, ir tik konduktoriui
uždarant duris, Valksnos bendras įšoko į vidų. Praeidamas nužvelgė Liną trumpu, abejingu žvilgsniu, ir tai galutinai jai
patvirtino jo žinybinę priklausomybę. Jie darosi vis jaunesni,
pamanė ji, apibendrindama visas nesuskaičiuojamas milicijos
pajėgas. Vis labiau išprusę ir išsičiustinę. Jie jau moka bučiuoti moterims rankas, išmano serviruotės abėcėlę ir pasiskaito
senovės filosofų veikalus. Žodžiu, stengiasi neatsilikti nuo
gyvenimo. Tačiau šitie vyrukai mažai kuo skiriasi nuo savo
pirmtakų — jau besitraukiančios kartos, kurią Lina neblogai
pažino pirmaisiais praktikos metais. Tokie pat nekantrūs, atkaklūs ir beatodairiški, taip pat forsuoja kiekvienos bylos
tyrimą ir skubėdami neišvengia klaidų, o vėliau ramiausiai trauko pečiais: teismas išsigliaudys...
Vilniuje dulkė smulkus, įkyrus lietus. Po pietų įsilijo smar41

kiau. Pliaupė visą vakarą, naktį ir rytą. Normali lapkričio
nuotaika, kai nenorom imi baimintis, jog dangus, ko gero,
niekada neišsiblaivys. Tačiau itin nepalanki pirmam, įtemptam
gynėjo pokalbiui su žmogum, dėl kurio kaltės žuvo kitas žmogus.
Lina įvairiai vaizdavosi savo naują ginamąjį, bet nė sykio
nepagalvojo, kad jis bus taip pasikeitęs. Žilvinas Kamanius
mažai tepriminė vaikiną spalvotoje nuotraukoje, kurią ir dabar ji laikė bloknote: plaukai buvo trumpesni, akys įkritusios,
siauros lūpos kietai sučiauptos tarsi niekada nežinojusios,
kas yra šypsena. Gilus, liūdnas ir sykiu viltingas žvilgsnis
liudijo, jog jis puikiai suvokia savo padėtį, bet iš paskutiniųjų
laikosi, kad nepasirodytų skystablauzdis.
— Ar jūs esate?..— jam ūmiai sugniaužė gerklę slepiamas
susijaudinimas. Matyt, jis dar bijojo patikėti, kad jo noras
išsipildė — artimieji atsiuntė kitą gynėją.
— Aš advokatė Karčiokaitė. Nuo lapkričio keturioliktosios
perėmiau jūsų bylą.
— Taip, suprantu,— vaikinas prisivertė blankiai šyptelėti.—
Bet ar man įmanoma padėti?
— Pabandysiu,— šiltai' ir rimtai tarė Lina,— jeigu ir pats
man patalkininkausi.
— Kaip?!
— Viską prisiminęs... Iki smulkmenų.... O svarbiausia tai,
ką norėtum pamiršti.
— Jau penki mėnesiai aš nieko daugiau nedarau... Tik prisimenu ir prisimenu... Bet viskas prieš mane...
Tai, ką Žilvinas stengėsi paslėpti — neviltį, sumaištį, dvasinį nuovargį — atskleidė jo sodraus, reto grožio balso tonas.
— Sėskime,— pasiūlė Lina.— Visų pirma papasakokite, kaip
viskas iš tikrųjų įvyko.
Vaikino akyse šmėstelėjo skausmingas apmaudas.
— Kaip viskas įvyko? Tai kad aš vos prisimenu... lyg per
miglą. Į to mūsų susitikimo pabaigą jau buvau mirtinai girtas.
Man pasidarė bloga.,, nutrūko filmas, suprantat? Sunkinanti
aplinkybė, kaip žinote.
— O kodėl reikėjo tiek daug gerti?
— Niekas man netiki, bet to norėjo Dangira. Konjako butelį atsinešė ji pati.
Lina jautė, kad jis nemeluoja. Bet, savaime aišku, tuo nebūtų
patikėjęs nė vienas garnėniškis, o tardytojams šita detalė
neturėjo reikšmės.
— Dėstykit, ką prisimenat. Nors ir per miglą,— paragino
ji pritilusį vaikiną.
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— Pasistengsiu... Dangira atėjo turbūt apie devintą. Saulė dar buvo aukštokai. Aš nustebau... Tiesa, per tuos metus,
kurie prabėgo po mūsų išsiskyrimo, ji vis bandė atnaujint
draugystę. Ieškojo progų su manim susitikti, kai parvažiuodavau. Buvo mane susiradusi net Vilniuje. Negalėdavau jos
pavaryti. Pasišnekėdavom. Man buvo jos gaila, nes, žinot, ji,
nors ir dailios išvaizdos, buvo kvailutė... Tą vakarą nustebau
ją pamatęs — po mudviejų išsiskyrimo į mūsų namus ji vis dėlto
nedrįsdavo ateiti. Dieve, kodėl aš jos tada išsyk neišvijau!
Bet ji atrodė tokia rami, tyli. Pasakė, kad nori su manim pabūti. Valandėlę... O aš, kvailys, ėmiau jai iš naujo draugiškai
įrodinėti, kodėl mes privalom vienas kitą pamiršti. Vis po
truputį gėrėm, ji daugiau tylėjo ir man rodėsi, kad pradeda šį
tą suprasti... Pagaliau, jau sutemus, vadinasi, po dvyliktos,
pajutau, kad mane iš lengvo pykina. Sakau jai, tau jau laikas
namo. O ji: man labai liūdna, aš nebeištversiu, duok man kokių
tablečių...
Žilvinas pasakojo iš esmės tą patį, kas jau buvo užrašyta
ne viename apklausos protokole. Lina veltui tikėjosi, kad
išgirs kokį dalyką, praslydusį pro tardytojų ausis.
— Man vis dėlto neaišku, kodėl taip painioj otės iš pradžių,
iškart po sulaikymo,— pertraukė ji vaikiną.— Tą jau turėtumėt
gerai prisiminti. Atvažiavę milicininkai sutiko jus išeinantį iš
namų, taip? Ar tada dar iš tiesų nežinojote, kad Dangira mirusi?
— Nežinojau. Tikrai... patikėkit. Iš kur galėjau žinot? Išmiegojau turbūt iki vienuoliktos, o pabudus prieš akis iškilo
visa ta košmariška naktis, ir mane apėmė tokia nykuma, kad
nusprendžiau kuo mikliau iš ten išgaruot.
— Kodėl iš pat pradžių tvirtinot milicininkams, kad seniai
nematėt Danguos?
Žilvinas neramiai pažvelgė į advokatę, svarstydamas, ar
verta sakyti jai ttesą.
— Tardytojai klausinėjo to paties šimtus kartų, tiesa?—
tarė Lina,— ir nuo tų klausimų jums jau šleikštu... Bet man reikia
visiško atvirumo.
— Aš išsigandau,— sušnabždėjo vaikinas.— Iš jų veidų
supratau, kad kažkas atsitiko, ir nenorėjau, kad mane į tai
įveltų... Pirma mintis buvo... ji nusiskandino. O paskui jie
jau su manim taip kalbėjo ir elgėsi... kaip su banditu, kuris
viską kiaurai meluoja, nuo pirmo iki paskutinio žodžio.
— Logiška, Kamaniau. Juk nieko jiems nepasakėt savo noru.
Ir apie tabletes prašnekote tik po ekspertizių.
— Man iki tol net nedingtelėjo, kad tabletės čia turi kažkokią reikšmę.
43

— Ar tardytojas klausė, kodėl paėmėt iš dėžutės motinos
kambary „Nembutalą"? Juk ten tikriausiai buvo ir kitokių raminančiųjų.
— Klausė...
— Ir ką atsakėte?
— Kad tas pakelis gulėjo viršuje, matomiausioje vietoje...
Mama juos girdavo, kad geri. Tai tiesa.
— O jūs pats ką iki šiol žinojot apie „Nembutalą"?
— Aš? Nieko tikro. Pirmame kurse apie preparatus mums
dar taip smulkiai nedėstė. Buvau girdėjęs, kad narkotizuoja
ir todėl didelėmis dozėmis pavojinga. Bet ji prašė tik poros tablečių!
— Dar vienas dalykas, kurį sunku suprasti,— patylėjusi
tarė Lina,— tai jūsų vėlesni pareiškimai: kad toji konvoliutė,
kurią atnešėte, galėjo būti ir pilna, arba beveik pilna, vadinasi, Graužinytė išgėrė dešimt arba devynias, aštuonias tabletes... Jeigu ji iš tiesų būtų susibėrusi šitiek vaistų į kavą, jums
matant, argi nebandytumėt jai sutrukdyti? Kodėl gi pasirašėt
tokį prisipažinimą?
Žilvinas palenkė galvą, susigūžė. Į Liną įbestose akyse tvenkėsi bejėgiška kančia. Negaliu kitaip, berneli, pamanė ji.
Neatgaivinusi tau anos nakties vaizdinių, neišpešiu to, ko man
reikia.
— Todėl kad mane visiškai pakirto... net nežinau, kas labiau: jos mirtis ar įtarimas, kad čia mano darbas... Pradėjau
pats savim abejoti... O dar ta duobė atminty! Aš labai tiksliai
prisimenu kiekvieną Dangiros žodį, bet ką pats kalbėjau per tas
paskutines dešimt ar penkiolika minučių — užkrito, ir nė iš
vietos! Kartais man dingojasi, kad, atnešęs tuos vaistus, mečiau: „Še, pasidaryk sau kaifą." Ji žinojo šitą žodį, aš jai pasakojau, kaip malšina širdaskaudį Stiklių ar Medininkų kvaišelės. Bent jau ketinau taip pasakyti, grįždamas iš mamos kambario. Bet gal man išsprūdo kas nors žiauresnio? „Sprok " arba
„susipilk į gerklę"? Nes į pabaigą jau buvau ant jos įsiutęs,
tai gerai prisimenu... Paskui... mane tardo, o aš suku sau galvą:
kaipgi buvo iš tikrųjų? gal tikrai liepiau jai sugerti visas tabletes? Ir dėl jos mirties... aš kaltas...
— Aš privalau tiksliai žinoti,— Lina stengėsi, kad jos balsas
skambėtų ramiai, dalykiškai,— ar vis dėlto neištirpinot tablečių kavoje... atnešėt iš virtuvės tą kavą, ne vandenį... o
vėliau pamiršot?
Jeigu jis ir šituo abejoja, liūdni popieriai, pamanė ji.
— Ne!— tarsi ūmiai nubudęs, papurtė galvą Kamanius.—
Aš labai ryškiai prisimenu, kaip sėmiau vandenį iš kibiro vir44

tuvėje... emaliuotu puodeliu, paskui perpyliau į stiklinę, paėmęs ją nuo lentynėlės. O kavą... vandenį kavai užsivirinom
anksčiau, gėrėm tą, be nuosėdų, ji pasidarė ją ten pat, mano
kambary.
— Kaipgi tuščia konvoliutė atsidūrė krosnyje?
Žilvinas truktelėjo pečiais.
— Tikriausiai aš ją išmečiau rytą kartu su saldainių popierėliais, kai tvarkiau savo stalą.
— O kur dingo taurelės? Apžiūros protokole jos nepaminėtos.
Jis apmaudžiai vyptelėjo.
— Taureles išploviau... kad mama nesuprastų, jog gėrėm.
O į puodelius numojau ranka. Idiotas! Bet argi palikčiau juos
neplautus, jeigu pats, sąmoningai būčiau išmaišęs kavoje tas
prakeiktas tabletes?!
— Jeigu netirpinot... kam tos šnekos, kad jaučiatės kaltas
dėl Graužinytės mirties?
— Nemoku paaiškint,— tarė Žilvinas po ilgokos pauzės.—
Bet kartais man tikrai ateidavo tokia mintis... kad iš esmės
nėra skirtumo, kas įmaišė į kavą tuos nuodingus vaistus...
vis tiek juos atnešiau aš.
— Yra skirtumas. Net labai didelis,— aštrokai atsiliepė
Lina. Žmonių su tokia jautria sąžine, kaip šitas vaikinas, jai
pasitaikydavo retai. Kaskart rečiau. Tačiau bendrauti su jais
visada reikėdavo nemažų dvasinių pastangų. Ir čia bus tas
pats...
— Dabar,— tarė ji,— jeigu tikrai prisimenat kiekvieną
Graužinytės žodį, dar sykį pagalvokit: ar ji tą vakarą neprasitarė ko nors, iš ko galima būtų spręsti apie jos nuotaiką, ketinimus... Ko ji iš tikrųjų siekė, pas jus eidama?
— Negaliu pasakyti. Nežinau.— Žilvinas prisimerkė ir ilgokai žiūrėjo į kažkokį tašką, tarsi pamiršęs, kur jis sėdi.
— Apie savo padėtį, tai yra apie nėštumą, ji man tikrai nieko,
nė žodelio... Jokios užuominos. Aš pašiurpau, kai tardytojas
man pasakė.
— O pats šituo atžvilgiu... kaip? Tardytojams visą laiką
tvirtinai, kad esi niekuo dėtas. O iš tikrųjų?
Vaikinas pagalvojo.
— Nemanau,— tarė po minutėlės.
— Ką reiškia „nemanau"?
— Nerealu. Dangira buvo pas mane Vilniuje tuoj po Naujųjų
metų. Vėliau nebesimatėm... iki to vakaro.
— Sit kaip...— atsiduso Lina. Ji seniai žiūrėjo į jaunų gyvenimą be iliuzijų, bet nuo to nebuvo lengviau.— Jeigu per
praėjusį pusmetį nė karto nesusitikot, kaip suprasti žodžius,
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esą rasi būdą jos atsikratyti? Prie dviejų liudytojų! Ar iš tikrųjų buvo tokia kalba?
— Buvo,— niūriai prisipažino Žilvinas.— Labai kvailai
viskas išėjo. Aš juos sutikau Papelkiuose, prie mokyklos, man
reikėjo vieno pažymėjimo... Pilikauskas kadaise, dar aštuonmetėje, buvo mano klasiokas, o su Serkūnu žaidėm krepšinį.
Pradėjom šnekėtis, kas kaip juda, ir Šerkūnas traukė per dantį
Pranį Pilikauską, kad jį užlaužė viena pana iš Ražų, ir kad
Pranys, net neatsigavėjęs po kariuomenės, bus suvystytas ir nuvežtas į metrikaciją... O paskui abudu kibo į mane. Atseit pažiūrėsi, Graužinytė tavęs dar neatsisakė, dabar ji vis bėgioja
pas Storkus, O Laima Storkienė moka raganauti — supančios
ir tave... Man užėdė širdį šitie žodžiai, na ir pradėjau skiesti,
kad turiu savo būdą atsikratyti Dangiros, jeigu ji ir toliau
lįs man į akis... Pranys, žinoma, tuoj pat viską atkartojo savo
tėvui, o senis Pilikauskas bičiuliaujasi su Graužiniais... Viešpatie, ko mes kartais nepriskaldom liežuviu! Bet tai tik tauškalai! Argi jie ką nors lemia?
Vaikino žvilgsnis maldavo raminančio atsakymo, kurio Lina
negalėjo jam duoti. Teisėjai turi savo požiūrį į tai, ką laikyti
tauškalais, o ką — įkalčiais.
— Vadinasi,— tarė ji,— iškilmingai nutraukęs vestuves,
pats ir toliau su ja... pabendraudavai... Kodėl?
— Jau sakiau... Aš jos gailėjau. Žinote, kas man visą laiką
neduoda ramybės?— netikėtai Žilvinas įniršo.— Kodėl žmonės
taip šlykščiai nesupranta vienas kito? Net nenori, nesistengia
suprasti! Ir jeigu tu pasielgi savaip, nepateisini jų kvailų, tuščių vilčių, kyla siaubingas triukšmas. Aš mečiau farmaciją,
nes vieną gražią dieną pašiurpau nuo minties, kad visą gyvenimą svarstysiu miltukus. Mano motulė dėl to rypavo kiaurą
savaitę. Kam aš gyvenu — jai ar sau? Kai man užteko drąsos
paskutinę minutę išvengti vedybų, visa apylinkė apšaukė
mane ištvirkėliu, pabaisa! Aš gal ir mylėjau Dangirą. Bent
jau tada maniau, kad myliu. Tačiau tą savaitę, Palangoj, perpratau vieną jos charakterio bruožą... tai, kad ji apskritai neturi
charakterio... Kaip tie augalai, kurie gyvena tik ką nors apsiviję... Svarbiausia jai buvo kuo greičiau ištekėti, tik tiek...
ir nieko daugiau! Aš įsivaizdavau, kaip ji mane apsivynios ir
laikys savo pasaulėlyje — jaukiame, nykiai nuobodžiame.
O aš jos neištempsiu, neištiesinsiu... toks gyvenimas, apie
kokį aš svajojau, ją gąsdino. Sakykit, ar jau taip sunku suprasti, kodėl pabėgau „nuo altoriaus"?
— Nelengva... Reikėtų daugiau žinoti apie tą jos „charakterį
be charakterio".— Lina vis dar vylėsi išgirsti ką nors naujo,
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kas padėtų įspėti merginos mirties mįslę ir išgelbėti šitą vaikiną, kuris savo tiesumu kėlė jai vis didesnį pasitikėjimą.
Atsidusęs Kamanius tęsė:
— Dangira... kaip čia pasakyti... neturėjo savo nuomonės
jokiu klausimu. Apie nieką pasaulyje. Tačiau daugelis to nematė, nes ji dažniausiai tylėjo... Graži, švelni, romi kaip ėriukas. Jei privalėdavo ką nors spręsti, kam atsakyti, kaktoj
pasirodydavo mažutė, tiesi raukšlelė — ženklas, kad stengiasi
galvoti. Bet vis vien dažniausiai tik ištardavo „Nežinau". Kadaise aš maniau, kad tokia mergina bus labai ištikima draugė.
Žmona...
— Kas gi tą nuomonę pakeitė?
— Aš jai pirmajai prisipažinau, kai buvom Palangoj... kad
mesiu institutą ir tapsiu aktorium... Kad laikysiu egzaminus
į konservatoriją. O ji, vos parvažiavusi namo, išklojo mano
paslaptį tėvams, seserims, svainiams. Graužiniai suūžė, ėmė
mane mokyt, kaip gyvent... O ji užėjus kalbai apie mano planus,
imdavo verkti. Tyliai, kaip nuskriaustas vaikas. Įsivaizduoju,
kokia būtų ta mano šeimyninė laimė... Bet niekas to nesuprato.
Jau tada visi mane pasmerkė. O dabar...
Lina klausėsi susimąsčiusi. Žilvino žodžiuose buvo daug
tiesos. Tik jis dar nežinojo, jog ne visada galima, įžengus į
kito žmogaus gyvenimą, nebaudžiamai pasitraukti. Kartais ima
veikti keisti likimo dėsniai, kuriuos įvairių amžių mintytojai
aiškina labai skirtingai. Lina prisiminė savo dėstytojo, prieškarinės teisininkų kartos veterano frazę, kurią jis per semestrą
pasakė net du kartus: „Aš aršus materialistas, bet vis tiek jums
sakau: vyrą ir moterį kartais susieja mįslingas f a t u m a s .
Jis iškyla iš netyrinėtų žmogaus psichikos gelmių, lydi meilę
tarsi juodas pakeleivis. Ir taip pat gimdo nusikaltimus, kuriems
mūsų įprastos logikos nepritaikysi".
Tačiau dabar Linai rūpėjo tik gynybos logika. Visų pirma:
Žilvinas neturėjo menkiausio motyvo žudyti savo buvusią
mylimąją. Jeigu bus tvirtai, neginčijamai įrodyta, jog jie nesimatė ištisą pusmetį, savaime atkris prielaida, kad mergina
reikalavo Žilvinui nepriimtinų vedybų...
Lina paklausė, ar jiedu kartais nesusirašinėjo. Ar jis nėra
gavęs kokio Dangiros laiškučio, kuriame būtų kalbama apie
ilgą nesimatymą.
— Taip! Birželio pradžioj ji atsiuntė man laišką, ten rašė
apie tą savo miškininką ir tikrai kažką tokio apie mūsų susitikimus...— Žilvino akys sužibo ir akimirksniu vėl užgeso.—
Bet aš nežinau, kur tas laiškas.
— Išmetėt?
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— Gal ne... O gal ir taip. Palaukit... Aš jį išėmiau iš pašto dėžutės, eidamas į miestą, paskui užklydau pas Alių į barą,
dar jam tą laišką rodžiau. Tikriausiai įkišau į švarko kišenę.
Taip! Į vidinę... Gal jis ten ir tebėra. O švarkas pas Alių. Tai
aš gerai prisimenu. Po poros dienų užsukau pas jį į namus ir
palikau švarką... Buvo labai šilta. Pasakykite mamai arba dėdei, jie paieškos... O jeigu neras?
— Dabar nespėliokim,— tarė Lina.— Pasakyk man, ar Dangira turėjo kokią labai gerą draugę?
— Vargu. Garnėnuose jos vienmečių nebuvo. Sį pavasarį,
kiek žinau, ją dažnai matydavo pas Storkus... Ir dar... Dangira
nepaprastai gerbė Maureiką, felčerį, pas kurį dirbo. Ir jis ja
labai rūpinosi, ruošė egzaminams į medicinos seserų mokyklą.
Tiesiog kaip tėvas.
Maureikos tarp apklaustųjų nebuvo, prisiminė Lina. Gal jis
sugebėtų tiksliau apibūdinti žuvusią merginą, jos nuotaikas
ir elgesį paskutinėmis dienomis prieš mirtį? Gal, būdamas savotiškas globėjas, geriau už kitus žinojo jos problemas?
— O kaip mano motinėlė?— netikėtai paklausė Kamanius.—
Jūs ją seniai matėte?
— Užvakar. Susidariau įspūdį, kad ji kieto būdo.
— Visa laimė,— atsiduso Žilvinas.— Advokate, kas man bus?
Aš juk nekaltas...
Lauke truputį lašnojo. Lina žingsniavo nuo ilgo lietaus įmirkusiais Lenino aikštės takais, perkirto prospektą ir pasuko
senamiesčio link. Ją neatstodamas lydėjo maldaujantis vaikino žvilgsnis.
Senamiestyje, vienoje iš naujesnių užeigų, pilstė kavą ir
svaigalus barmenas Aloyzas Grundys, ištisus metus šefavęs
Žilviną. Lina neketino jo šnekinti, norėjo tik užmesti akį į savo
ginamojo draugą. Vis tiek reikėjo kur nors išgerti stipresnės
kavos.
Pustamsėje patalpoje vinguriavo tąsi bliuzo melodija. Už
baro stovėjo neaiškaus amžiaus dama juodais kaip smala plaukais ir ryškiai oranžinėmis lūpomis, tačiau toks keistas spalvų
derinys nekenkė jos dailiam, čigoniškam veidui. Lina pasiėmė
kavą ir atsisėdo už mažo stalelio. Prieš ją dvi liesos mergaičiukės tylėdamos spoksojo į pusiau nugertus puodelius. Viena
netrukus pakilo, ištraukė iš drobinio krepšio „Kosmoso" pakelį ir išėjo pro duris. Antroji nukreipė tuščią, be jokios išraiškos žvilgsnį kažkur už Linos pečių. Ji vilkėjo skoningą,
margą megztinį, kurį, be abejonės, pati nusimezgė. Kaktą ir
lygius, trumpus plaukus juosė violetinis raištis; Vietoj karolių — iš medžiagos juostelių susukta pynė, o vietoj medaliono
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— mažytė sutraukta šikšnelė. Liną žavėjo šiuolaikinių keliolikmečių išmonė, su kuria kiekviena jų gludino savo madingą
„skudurinę" aprangą. Tačiau nerimą ir graudulį kėlė jų akys —
laukiančios ir iš anksto nusivylusios, svajingos ir jau aptrauktos abejingumo miglele.
Grįžo antroji, sriūbtelėjo kavos, paskui išsižvejojo iš drobinio
krepšio nedidelę knygutę. Lina atpažino leidinį „Mintis ir ženklas". Mergaitė susikaupusi skaitė toli gražu nelengvus tekstus.
Jos rengiasi ir elgiasi kitaip, negu mes jų metuose, galvojo
Lina. Toks ir tėra skirtumas. Visa kita kartojasi. Kaip mes
kadaise, kiekviena iš jų tik pradeda savo kelią. Ir tikslą pasieks tos, kurios jau dabar žino, ko nori.
— O, sveikutė!— sodrus bosas nutraukė apmąstymus apie
jaunąją kartą.
Prieš ją stovėjo stuomeningas dėdė tamsiai ruda eilute, kurios apykaklė ir rankogaliai buvo apkraštuoti auksinėmis
juostelėmis. Rausvame, įmitusiame veide styrojo it priklijuoti įspūdingai suraityti ūsai, o po jais — plati šypsena. Rankose jis laikė kavos puodelį ir sumuštinį su kumpiu.
— Sveiki...— atsitokėjo Lina, pažinusi Joną Samėną, kurį paskutinį kartą matė prieš penkerius metus už budinčiojo
pulto vieno Vilniaus rajono milicijos skyriuje.— Vadinasi,
pakeitėte uniformą...
— Ir uniformą, ir gyvenimo būdą. Tik žmona ta pati. Tačiau pensininko namie nelaiko — išvijo dirbti. O jūs ką čia
ginate ar puolate? Atleiskit, man reikia į postą. Prie rūbinės.
Meldžiu, nepraeikite pro šalį...
Po kelių minučių Lina jau šnekėjosi su Samėnu apie bendrus
pažįstamus — ką ir kur likimas iškėlė ar nubloškė.
— O aš norėjau pamatyti jūsų garsųjį Alių,— tarė ji.
— Skaitėte „Vakarinėse" reportažą iš padavėjų konkurso?
— Ne-e. Šiaip turiu reikalą.
— Aišku... tačiau Aliaus pamaina prasideda tik poryt.
O jūs... ar tik nesiruošiate ginti jo draugą, Kamanių?
— Per anksti palikote kontorą,— šyptelėjo Lina.— Atspėjote...
Jūs irgi pažįstat Kamanių?
— Taigi nuo pernykščio rudens dirbo pas mus jaunesniuoju
padavėju. O pavasariop, kovo ar balandžio mėnesį, Alius paprašė savo tėvą, ir tasai įtaisė jį ramesnėje vietoje — indų
sandėlininku vienoje žinybinėje valgykloje. Kad galėtų ruoštis
egzaminams. Nekvailas bernas. Svarbiausia, ne tinginys, nuovokus ir jautrios dūšios. Ar jis ten giliai įklimpęs?
— Pakankamai. Jūsų buvę kolegos kaltina pagal 104 straipsnį.
4. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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Durininkas liūdnai palingavo galvą.
— Gaila... Net aš buvau įtikėjęs, kad iš jo išeis artistas.
O pas Alių dar kartais užeina jo panikė.
— Kieno panikė?— nesuprato Lina.
— Kamaniaus. Artistukė. Kol kas, žinoma, tik studentė.
Jiedu visada burkuodavo bare prie to stalelio, prie kurio sėdėjote jūs.
— Viską žinote, kaip matau,— vėl nusijuokė Lina.
— Įpratimas — antras prigimimas, drauge advokate.
Vadinasi, Žilvinas turėjo Vilniuje merginą — artistukę...
Su šita mintim Lina parėjo namo ir atsisėdo prie savo darbo
stalo. Vakar beveik pusę dienos lindėjo Centrinėje medicinos
bibliotekoje. Sklaidydama storus ir plonus farmakologijos
leidinius, bandė perprasti barbitūratų grupės neuroleptinių
preparatų savybes ir jų veikimo variantus. O šiandien jos
ginamasis neakivaizdiniu būdu pateikė jai staigmeną. Atsikratyti pabodusios, įkyrios mylimosios dėl naujos, kuri veda už
rankelės į didelį, viliojantį pasaulį — tai išties būtų banaliausias atvejis! Tačiau teisminėje praktikoje banalių atvejų daugiau negu originalių.
Galų gale ji apsiėmė jį ginti nesvarbu, ar jis žudikas, ar tik
aplinkybių auka.
Lina paskambino Juozui Kamaniui ir pasakė, kad rytoj, ketvirtadienį, ketina vienai ar dviem dienom vėl pavažiuoti į
Garnėnus.
— Be to,— tarė ji, trumpai papasakojusi apie pasimatymą
su Žilvinu ir Dangiros laišką, kurio turėtų paieškoti Grundys,
— aš nusprendžiau pasišnekėti su tuo paslaptinguoju piliečiu,
kuris berods žino apie jūsų brolvaikį daugiau už jus.
Sprendžiant iš balso, Juozas Kamanius truputį sudirgo.
— Aišku... Kristina negalėjo ištverti neišplepėjusi... Oi,
moterys! Bet jeigu jūs manote, kad tas pasišnekėjimas jums
ką nors padės, prašau... Jo pavardė Gailiušis, Romualdas. Gyvena ir dirba Kaune.
— Gerai,— atsakė Lina.— Aš važiuosiu į Garnėnus per
Kauną. Duokite man jo koordinates.
Juodu žiūrėjo vienas į kitą, neslėpdami smalsumo. „Baltijos" viešbučio vestibiulyje knibždėjo sėdinčių ir stovinčių,
kantriai snaudžiančių ir triukšmingai reikalaujančių dėmesio
žmonių. Niekam nerūpėjo Lina ir jos pašnekovas, įsitaisę ant
minkštasuolio po palme. Jis pasirodė esąs apyjaunis, vidutinio ūgio vyriškis, liesokas, ne labai taisyklingų, bet patrauklių
veido bruožų.
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— Jūsų pasiūlymas susitikti čia buvo gana vykęs,— tarė
Lina.— Ideali vieta tokiai netikėtai pažinčiai kaip mudviejų.
— Paprasčiausiai... aš netoli nuo čia gyvenu. Užtat dirbu
tolokai, keliolika kilometrų už miesto.
— Juozas Kamanius man apie jus ne ką tepasakė,— tęsė
Lina,— tačiau, kiek supratau, jūs kažkaip sugebėjot išsiryškinti Žilvino Kamaniaus gyvenimo būdą, kurį jis slėpė nuo
namiškių. Todėl aš ir ryžausi jus patrukdyti, Jūsų informacija
gali dabar labai praversti.
Gailiušio veidas ūmiai surimtėjo.
— Kas nors atsitiko? Jūs — advokatė...
— Jau dvidešimt metų... Ir jeigu man prireikė žinių apie
tą vyruką, išvada turėtų būti aiški...
— Ką jis iškrėtė?
Lina kaip galėdama trumpiau, be detalių, nupasakojo Žilvino padėtį.
Gailiušis dabar atrodė tiesiog susikrimtęs.
— Jūs jį gerai pažįstate?— susidomėjo Lina.
— Niekada nesu matęs,— jis giliai atsiduso.
— Patikėkite, visai nesu smalsi. Kuo mažiau žinau apie
žmogų,— jeigu tai ne mano klientas,— tuo man ramiau... Tačiau, pasak Žilvino motinos, jūs kultivuojate veiklą, kurią...
aš sunkokai įsivaizduoju. Jūs teisininkas?
— Aš ekonomistas. Šįmet gavau universiteto diplomą.
— Atleiskit. Daugiau nebeklausinėsiu. O dėl Kamaniaus...
gal jūs kartais žinote štai ką...
— Lukterkit,— Gailiušis staiga kilstelėjo ranką. Jo rankos
buvo gražios, ilgais, tvirtais pirštais.— Pirmiausia aš jums
atskleisiu savo informacijos šaltinį. Apie Žilviną. Kad neprifantazuotumėt dievažin ko. Pernai į aktorinį skyrių konservatorijoje įstojo vienos mano pažįstamos duktė. Labai šauni,
protinga mergina. O pas Juozą Kamanių skyriuje dirba žmogus,
buvęs kaunietis, kuriam aš kadaise mažumėlę padėjau... Kamanius su tuo piliečiu prieš pat Naujuosius metus atvyko čia
į komandiruotę, matyt, išsišnekėjo, ir tasai braukšt, skambina
man vieną vakarą net į namus — atseit padėk geram žmogui
atrasti giminaitį palaidūną. Kai išgirdau, kad palaidūnas svajoja apie sceną, pažadėjau... Artimiausią savaitgalį būsimoji
aktorė parvažiavo namo ir, savaime aišku, pasirodė gerai
pažįstanti Žilviną. Kartu laikė egzaminus, tik jam nepavyko...
Bet, atrodo, jie liko draugai. Sprendžiu iš to, kad ji išties daug
apie jį žino. Viskas, kaip matote, labai paprasta. Gryniausias
atsitiktinumas.
— Įdomu...— nutęsė Lina.— Tačiau tokių fantastiškų su51

tapimų pasitaiko retai. O Kamaniai, ir turbūt ne tik jie, kuo
rimčiausiai laiko jus sekliu. Gal ir ne be pagrindo?
Vyriškis truputį žaismingai susiraukė.
— Ar jūs dar nepastebėjote, kad dauguma žmonių labai
nuobodžiai gyvena? Jie taip trokšta sensacijų, jog išdidina ir
apipina margais raštais kiekvieną bent kiek nestandartinį
atvejį. O ką norėtumėt sužinoti apie Žilviną?
— Visų pirma, ar jis nebuvo susitikęs su savo buvusia sužadėtine balandžio mėnesį. Aš sakiau... nėštumas dviejų mėnesių. Kokiu nors būdu įrodžius, jog Kamanius čia niekuo dėtas, atkristų jam priskiriamos žmogžudystės motyvas... Taijau būtų vienas iš gynybos argumentų. Tik abejoju, ar ta jūsų
šaunuolė gali ką nors padėti. Kodėl gi iki šiol jums nepasakė,
kad Žilvinas kalėjime?
— Turbūt nenorėjo, kad žinočiau. Be to, aš ją senokai mačiau... Bet gal... jūs pati norėtumėt su ja pasišnekėti? Cia tokie
dalykai...
Lina valandėlę pamąstė.
— Gerai... Ji tikriausiai Vilniuje?
— Tikriausiai. Tai nesunku patikslinti...
— Aš jums paskambinsiu šį vakarą... arba ryt iki pietų,
ir tada pasakysite man, kur ją rasti. O dabar,— Lina pasižiūrėjo į savo laikrodėlį,— važiuoju į tuos nelaimingus Garnėnus. Gal man pavyks susitikti su žmogum, kuris irgi privalėtų
šį tą žinoti.
— Kiek iki ten kilometrų?— paklausė Gailiušis.
— Apie septyniasdešimt. Kodėl klausiat?
— Aš jus nuvešiu. Bus greičiau.
Lina nesumojo, kaip reaguoti. Kodėl jis pasisiūlė? Džentelmeno mostas? Smalsumas? Ar dar kas nors? Tačiau ji greit
apsispręsdavo.
— Tuoj pat?— paklausė Gailiušį.
— Po dvidešimties minučių. Tik paskambinsiu į profilaktoriumą ir perspėsiu savo viršininkę, kad iki pietų manęs nelauktų.

V
Valkšna stebėjo Remigijų Dumžę, jau pora minučių pėduojantį iš vieno kabineto kampo į kitą. Skubriai, neramiai, atkakliai. Visai kaip jauniausias iš trijų Gamėnų fermos vilkų
savo narve, pamanė Matas.
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Ką tik pasibaigusio operatyvinio pasitarimo metu skyriaus
viršininkas priminė valdiniams, kad šiandien jau ketvirtadienis ir nuo vagystės žvėrelių ūkyje eina ketvirta para. Per tą
laiką mieste ir rajone įvyko šis bei tas naujo. Du „Šviesaus kelio"
kolūkio traktorininkai susidūrė savo plieno žirgais ant siauro
tiltuko per melioracijos griovį, o kadangi abu nepanoro
trauktis, vienas nusprūdo žemyn, ir vairuotojas gerokai apsikūlė. Nežinomi asmenys įsilaužė į geležinkelio stoties bufetą
ir išsinešė brangių gėrimų už du šimtus dvidešimt tris rublius.
Kirtulių tarybinio ūkio gyvenvietėje vienas kerštautojas vos
nesupleškino kaimyno „Žigulių", tam išvažiavus į sanatoriją.
Jį pastebėjo liejantį ant kėbulo benziną ir čiupo už pakarpos
kitas kaimynas, nykią pirmųjų gaidžių valandą iššokęs pro
šeimininkės miegamojo langą. Dabar visi svarstė, į katrą nukreips savo pyktį sugrįžęs „Žigulių" savininkas. Tačiau kailių
vagystė buvo ir liko didžiausias rajone lapkričio mėnesio nusikaltimas.
Pagaliau Remigijus sustojo vidury kambario ir prapliupo:
— Tu man pasakyk, kur prasmego tas iškvėšęs senis su savo
prakeikta pussesere!
Klausimas buvo grynai retoriškas, nes per tas tris dienas Matas
Valkšna neiškišo nosies iš savo kabineto, o ieškoti Urvakio
pusseserės ir kailių pirklio pėdsakų į vaizdingą pakaunės
miestelį buvo išvykęs Remigijus.
Jam nepasisekė, ir dabar jis negalėjo nurimti, kam antradienio rytą išleido ten Kajetoną Urvakį vieną, o pats dar nusibeldė į Vilnių — pasiklausinėti, kokia šiuo metu padėtis
vogtų kailių rinkoje. Nieko doro jis ten nepatyrė, pietietiškos
išvaizdos spekuliantas, vardu Sergo nebuvo niekur užfiksuotas. Vakarop Dumžė jau klebeno Urvakio pusseserės duris,
tačiau veltui. Tyla viešpatavo nedideliame, mūriniame namuke, lojo tik kaimynų šunes. Remigijus pernakvojo Kaune,
ta proga ir ten su vienu kitu pasišnekėjo, o įdienojus vėl žengė
pro Magdalenos Urvakytės vartelius. Už dailios geležinės
tvorelės jos kaimynas raišiojo rožių krūmelius. Jis ir pranešė
Remigijui, jog panelė Urvakytė ir jos giminaitis dar vakar su
šviesa kažkur išvyko. Po pietų Remigijus specialiai važiavo
iš Kauno namo autobusu, einančiu pro šią vietovę. Išlipo. Be,
rezultatų. Parsibeldęs kitu reisu, jau vakare, nudūmė savo
motociklu pas Urvakį į Garnėnus. Urvakio langai buvo tokie
pat tamsūs, kaip Urvakytės...
— Visada taip,— dėstė jis dabar Valkšnai.— Jei tik kas
nors atrodo labai paprasta — lauk netikėtumų... O tas dėdė
už tvoros, kai jį pasiteiravau apie svečią iš pietų, tik akis iš53

pūtė. „Nieko nemačiau". Meluoja bjaurybė... Pats tikriausiai
jam kailius pardavinėja.
— Tu dar palauk,— atsiliepė Matas.— Imkis ko kito. Šnekos apie tą Sergo apskritai gali būti tuščias signalas... O Urvakis ne šiandien, tai ryt atsiras.
Durys tyliai prasivėrė. Ant slenksčio stovėjo Ramunė. Ji
vilkėjo dailia kaštono spalvos suknele, liemenį juosė raudonas diržas, ant kaklo, kaip suvertos šermukšnio uogos, švietė
karoliukai.
— Auklėjate savo globotinį, majore?— ji, matyt, išgirdo
paskutinius Valksnos žodžius.— Jis būtų tiesiog Serlokas
Holmsas... trūksta tik smulkmenos... kantrybės.
— Ko taip išsidabinai?— atsisuko į ją Dumžė.— Vyras komandiruotėje?
Ramunė praleido jo žodžius negirdom. Ji kreipėsi į Valkšną.
— Aš važiuoju į fermą. Sandėlininkas tik šiandien išėjo į darbą... visą savaitę sirgo. Gripas. Pasišnekėsiu su juo vietoj...
ir šiaip. Gal ir jūs, draugas majore? Man kai kas neaišku.
— Kas?— Valkšna pakilo iš už stalo.
— Iš visko... iš visų žymių ir pėdsakų susidaro įspūdis,
kad ten veikė tik vienas žmogus. Bet juk tokių vagysčių niekas
nesiima pavieniui.
Valkšna akimirką pamąstė.
— Gerai, važiuoju. Senokai buvau tam krašte.
— Pakeliui,— tarė Dumžė,— užmeskit akį į to Urvakio urvą... Gal jau bus parsiradęs.
Lauke snyguriavo. Retos, smulkios snaigės sklandė įvairiomis kryptimis, žemyn ir aukštyn, tarsi nesiryždamos leistis.
— Galėtų jau kaip reikiant pasnigti, viską uždengtų,—
atsiduso Ramunė, lipdama į „Gaziuką".— Ta nyki pilkuma
baisiai slegia...
Apsivilkusi poilge, tamsia „šimtasiūle", užsimaukšlinusi
gobtuvą, su aukštais, giliausiam purvynui skirtais botais, Dilbaitienė iš viliojančios moteriškaitės virto pilka milicijos
bitele, prie kurios galima ir keiktis, ir blevyzgoti. Tai išsyk
įrodė vairuotojas, sulig pirma klampesne bala ėmęs plūsti
kelią, orą ir banditus, kurie tarpsta lapkričio naktimis. Valkšna jo netildė. Akies krašteliu jis pastebėjo, kad greta sėdinti
Ramunė klausydamasi tik šypteli. Nepikta, pamanė Matas.
Matyt, šeimoje viskas tvarkoj...
Garnėnų gyvenvietėje, ties Kajetono Urvakio troba, kurią
buvo smulkiai apibūdinęs Remigijus, mašina stabtelėjo. Matas
išlipo, pastoviniavo prie lakuotų dvivėrių durų, pasibeldė.
Veltui.
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Privažiavus lapyną, snaigių ore pagausėjo. Vietomis sausesnę
žemę jos jau dengė baltais lopinėliais. Vėjas čia stūgavo stipriau nei mieste. Teritorijos vartai buvo atviri, ir Valkšna liepė
vairuotojui važiuoti per kiemą iki sandėlių pastato durų.
Neaukštas, kresnas, ant pečių užsimetęs puskailinius vyriškis išdygo duryse, vos mašinai sustojus. Po plačia, šviesiu
pūkeliu įrėminta kakta ir beveik baltais antakiais blizgėjo
netikėtai tamsios, gyvos akutės, po nosim judėjo trumputis,
juodas ūsų šepetėlis.
—Prašau, prašau... šaunu, kad jūs pats atvykote, draugas
majore. Mano pavardė Skučingis, Kazys, aš sandėlininkas.
Pas mus kaip tik inventorizacija... revizija.
— Nekreipkite į mus dėmesio...— Valkšna padavė ranką
lipančiai iš „Gaziuko" Ramunei.— Mes čia kiek pasidairysime,
o vėliau pasišnekėsim su jumis... Einam, kapitone, pradėsim iš
lauko pusės...
Jiedu apėjo pastatą ir prisiartino prie lango, pro kurį įlindo vagys. Kadangi sniego debesys stūmėsi dangum iš šiaurės
vakarų, čia, rytų pusėje, buvo užuovėja. Vagystės pėdsakų
nesimatė: lango rėmas, laikantis storą, įlydytomis vielutėmis
išpintą stiklą, vėl įstatytas į staktą, sutvirtintas tricolėmis
vinimis, plyšiai užglaistyti cementu. Tačiau iki tol, matyt,
buvo ne labai standžiai įleistas, jeigu vagys sugebėjo iškelti
jį laužtuvu... Kajetonas Urvakis ne veltui peikia ūkio vyresnybės
nerūpestingumą.
— Ana ten,— Ramunė mostelėjo į krūmokšnius, styrančius
tolokai už tvoros,— radome tą pirštinę... Tačiau Petrelis vis
dar nieko joje neranda.
Skylė vielinėje tvoroje buvo stropiai užregzta. Viduje,
sandėliuose, taip pat viskas sutvarkyta. Atsarginių dalių sandėlyje vagys (ar vagis?) apskritai nepajudino nė vieno daikčiuko.
Kailių sandėlyje prie mažo lentinio stalelio sėdėjo pora
solidžių, kostiumuotų piliečių ir jauna garbanota panytė su
lapės kailio apykakle ant megztinio — kad nesušaltų vėsioje
patalpoje. Ketvirtasis buvo sandėlininkas.
— Na štai, beveik ir baigiame,— tarė jis Valkšnai.— Pasirodo, jog tie nevidonai tiek ir išnešė, kiek manyta, ne daugiau. Iš viso aštuoniasdešimt audinių ir dešimt žydrųjų lapių
kailelių.
— O pinigais?— pasidomėjo Valkšna.
— Mažmeninėmis kainomis — maždaug už vienuolika tūkstančių. Tačiau pilnos prekinės vertės tie kaileliai dar netuTi,
jie tik pusiau išdirbti... Iškart rašysim aktą, ar padarysime pertrauką?— atsisuko sandėlininkas į revizijos komisijos narius.
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— Pertrauka!— sujudėjo vyriausias amžiumi narys.— Galva įsisopo... Laikas pakvėpuoti grynu oru.
Valkšna dairėsi po siauroką, ryškiai elektros lempučių apšviestą patalpą. Žmogaus ūgyje palei sienas tęsėsi lentynos
su apačioje pritvirtintais kabliais. Ant jų, sunerti snukučiais,
kybojo prašmatnūs šviesių ir tamsių žvėrelių apdarai. Prekė
skirta tik dailiajai lyčiai... Jis prisiminė karštą vidurdienį
birželio pradžioje, kai po jauniklių vagystės ėjo ilga, nesibaigiančia pastoge palei vienodus, nedidelius narvelius. Juodi
smailasnukiai lapiukai, ne ką didesni už ūgtelėjusius kačiukus, sekė jį pro tankų tinklą patikliom akytėm arba siautė,
raičiojosi, žaidė vienas su kitu. Savotiška lengvosios pramonės atšaka, pamanė jis. Prasideda mielais gyvūnėliais, o baigiasi šiltomis, švelniomis apykaklėmis, kuriose moterys slepia jaunus arba susiraukšlėjusius kaklus... Mažus padarėlius
šeria, augina, saugo nuo ligų taip pat dažniausiai moterys.
— Gaila, kad kailiukai dar neišdirbti,— nutraukė Valksnos mintis sandėlininkas,— jums būtų lengviau ieškoti vagių....
Galutinai paruoštus mes antspauduojame.
Majoras nieko neatsakė. Palei vieną, trumpesnę sieną lentynų buvo daugiau, ir ant aukščiausios jis pamatė dvi kartonines dėžes nuo televizoriaus, kurios rėmėsi į lubas.
— O ten kas?— paklausė Matas sandėlininką.
— Ten... mano...— Skučingis pastebimai sutriko.
Ramunė, stovėdama tarpdury, metė žvilgsnį į dėžes, po to
į Valkšną. Matyt, per pirmąją apžiūrą neatkreipė į jas dėmesio.
— Vis neprisirengiau nusivežti namo...— lemeno sandėlininkas.— Ten seni žurnalai, laikraščiai, visoks šlamštas... makulatūra. Už ją gaunu deficitą. Mainau makulatūrą į literatūrą, taip sakant. Aš suprantu, draugas majore, kad tokiame
sandėlyje draudžiama laikyti degias medžiagas... Šiandien
pat išgabensiu.
— Nagi, parodykite.
Sandėlininkas išskėtė čia pat, kampe, stovinčias kopėtėles, pasilypėjo ir pūkšdamas išjudino vieną dėžę iš vietos.
Iš jo rankų ją perėmė Matas. Nusileidęs knygų mylėtojas
neprašomas apvertė dėžę. Ant grindų išbiro įvairiausių, spausdintų ir tuščių popierių krūva.
— Nukelti ir antrą?— paklausė.
— Nukelkite,— šį kartą paliepė Ramunė.— Juk žadate šiandien išgabenti...
Kitos dėžės turinys buvo toks pat.
— Kodėl gi laikote šitas antrines žaliavas čia, o ne namuose?— pasiteiravo Valkšna.
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— Namie vaikai...— droviai pasiaiškino sandėlininkas,—
pirmokas ir antrokas... kiekvieną popiergalį tempia į mokyklą...
Matas vos sulaikė šypseną.
— Prisėskime,— pasiūlė jis.— Kol jūsų komisija atsikvėps,
šnektelsim... Nuo kurios dienos jūs nebuvote fermoje?
— Nuo ano ketvirtadienio, lapkričio septynioliktosios...
Gripas ir angina užpuolė... Turiu biuletenį,— Skučingio ranka
siekė kišenės.
— Kol kas nereikia,— nuramino jį Valkšna.— Ar, be jūsų,
dar kas nors turi sandėlių raktus?
— Ne... tik vyriausiasis mechanikas... jeigu yra būtinybė...
gali įeiti į aną, atsarginių dalių sandėlį. Rakto nuo kailių saugyklos jis neturi. Čia, be manęs, niekas neįžengia. Nepatogu,
žinoma, kai susergu...
— Kodėl? Juk šiuo metu produkcijos dar nerealizuojate.
— Taip... tačiau dabar — pats darbymetis, kailiai plaukia
tiesiog konvejeriu... Man tenka juos tai priimti, tai vėl išduoti
tolesnėms operacijoms. Apskritai pirminio apdorojimo laikotarpiu jie gali būti ir fermos valdytojo žinioje, bet mūsiškis
baidosi tokios atsakomybės. Ir gerai daro, kaip matote...
— O mechanikui, kol sirgote, neprireikė eiti į aną sandėlį?
Tokiu atveju duodate jam savo raktą ar kaip?
— Ne. Ano sandėlio duryse dvi spynosį ir nuo vienos jis
turi raktą. Jeigu jis paprašo, užrakinu tik 'vieną, tą, kurią jis
gali atsirakinti. Bet aną trečiadienį, išeidamas namo, užrakinau abi, patikrinau visas spynas... Kai sužinojau, kad tie gyvatės vis tiek įsibrovė, maniau, gausiu širdies smūgį...
— O šįryt, atėjęs į darbą, ar nepastebėjote ko nors, kas
jums būtų pasirodę įtartina ar tiesiog keista?
— Ne, nieko...— truputį nustebo Skučingis.— O ką reikėjo
pastebėti?
— Jūs šioje patalpoje šeimininkas. Gal iš kokių nors žymių
galite nuspręsti, ar vagys traukė kailiukus iš eilės, ar gal rinkosi? Labai skubėjo ar ne?
Kamantinėj amas žmogėnas sunėrė rankas kaip maldai.
— Jūs dar sykį apžiūrėkite šitą patalpėlę, draugas majore!
Čia gi tik sienos ir lentynos su kabliais... nieko daugiau. Iš
kur bus tos žymės? Sako, net jūsų žmonės nerado ant grindų
jokių pėdsakų.
— O kaip jūsų vyriausiasis zootechnikas išsyk suprato,
kiek išnešta? Jis net neapsiriko...
— Kaip suprato?— Skučingis išsitraukė iš kišenės baltą
kaip sniegas nosinę ir ėmė šluostytis kaktą.— Paprasčiausiai...
Kailiukai po pirminio apdorojimo... va tokie... kabinami po
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dešimt. Kiek pavogta, suskaičiavo ne zootechnikas, o technologas, pagal tuščius kablius... Trečiadienio vakarą mes kartu
su juo užrakinome sandėlį, sukabinę kailiukus.
Už durų sutrinksėjo žingsniai. Sugrįžo revizoriai.
— Rytoj rytą,— tarė Valkšna,— atvažiuokite pas mus į skyrių. Dešimtą valandą. Galėsite?
— Galėsiu... būtinai!— sandėlininkas net nesistengė paslėpti
džiaugsmo, kad apklausa, bent jau šiandien, baigėsi.
Lauke dabar snigo tankiau, bet žemė po kojomis buvo jau
patižusi, ir snaigės, vos ją palietusios, tirpo. Iš tolimiausio
kiemo kampo, pamatęs Valkšną ir Ramunę, purvynu atbrido^
vairuotojas.
— Vyresnybei nepasirodysime?— paklausė Dilbaitienė.
— Nėra reikalo,— Valkšna žvilgtelėjo į administracijos
pastato pusę. Pro balkšvą snaigių uždangą neryškiai raudonavo naujų čerpių stogas.— Su direktorium kalbėjai, zootechniką ir technologą kvotei... Dabar jie laukia iš mūsų naujienų,
o mes jų neturim. Važiuojam.
Po penkių minučių „Gaziukas" jau taškė balas Garnėnų
gyvenvietėje.
— Stop!— šūktelėjo Ramunė, sėdėjusi greta vairuotojo.—
Išpešim iš Dumžės radybų!
Mašina sustojo ties Kajetono Urvakio kiemu. Šeimininkas
jų nepastebėjo. Jis skaldė malkas pašiūrėje. Atsitiesė, kritiškai apžvelgė pliauskų krūvą, stipriu mostu įkirto kirvį į kaladę.
— Laba diena,— visai arti priėjęs, pasisveikino Valkšna.
Urvakis atsigręžė.
— Sveiki,— tarė jis, nėmaž nenustebęs.— Iš kur parkeliaujate?
— Ketinau to paties tamstą paklausti...
Urvakis krenkštelėjo.
— Jūs gi žinote... Kaip tarėmės... suvažinėjau ten, pas pusseserę.
— Ilgokai užtrukote... Ar ką nors pešėte?
— O kaipgi... pešiau... Ko mes čia dabar stovim, lyg iš
namų išvyti... Prašom, užeikite vidun, aš tuoj...
Jis pasilenkė ties malkomis.
— Lukterkit,— sustabdė jį Valkšna.— Mums, draugas Urvaki, laikas brangus. Mes jūsų antra diena laukiam...
Suglumęs Kajetono Urvakio veidas sakyte sakė, jog jis
niekaip nesupranta, kodėl milicijos pareigūnas neleidžia net
glėbio malkų į trobą nusinešti. Valkšna pasijuto nesmagiai,
o tai jam retokai pasitaikydavo.
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— Na gabenkite tą savo kurą, dar sudrėks,— suniurnėjo jis,
braukdamas nuo galvos ir ūsų šlapias snaiges.—Pustyti pradeda...
Matas nukulniavo paskui šeimininką į trobą. Ten iš nerišlios, įvairiais gyvenimiškais pastebėjimais ataustos Urvakio
šnekos jis palengva suprato, kad žvėrininkystės ūkio veteranas bus atlikęs nekasdienišką žygį. Antradienį, aplankęs,
kaip ir žadėjo, savo pusseserę, jis nesužinojo nieko, kuo būtų
galėjęs pateisinti savo įtarimą. Magdalena Urvakytė („pasiutusiai turtinga senmergė, draugas viršininke, ir bedievė...
kam ji tuos tūkstančius paliks?") niekada nesidomėjo, kur
gyvena ir ką veikia apsukrus atvykėlis, trejus metus iš eilės
tuoj po Spalio švenčių atbirgzdavęs Kauno plentu ir be derybų
nupirkdavęs visų jos gyvulėlių kailelius. Tačiau ši rudenį —
neatvyko. Yra kadaise jai prasitaręs, kad mėgsta stambius
sandėrius... Tai išgirdęs, Kajetonas visai neteko ūpo, tačiau
pusseserė staiga prisiminė: paskutinio apsilankymo metu
šitam perėjūnui įkritusi į akį jos krikšto dukra, kaunietė, kaip
tik tą dieną atvažiavusi pažadėtos audinių apykaklės... Sergo
pasisiūlęs nuvežti ją namo ir dūsavęs, kad mielai skraidintų
į pasaulio kraštą
Danutė apie jį žinos",— pasakė Magdalena.
Ir nesuklydo. Tą patį vakarą iškakę į Kauną, o Danutę susiradę
tik kitos dienos popietę, jie gavo Sergejaus Ivasiuko adresą.
Sergo gyvena visai ne pietuose, bet Gorkyje, retsykiais pasiunčia „žaviai mėlynakei" meilingą laiškelį ir žada ją kada
nors aplankyti.
Visu keliu atgal Valkšna tylėjo. Jis matė prieš akis savo
darbo stalą, ant kurio pūpsojo neperskaitytų, nesutvarkytų,
neišsiųstų popierių šūsnys. Ramunė neklausinėjo apie Urvakį.
Patogiai atsilošė, paslėpė sunertas rankas apsiausto rankovėse
ir susimąsčiusi stebėjo pro langą pūgos genamas snaiges. Ji
prašneko, tik išlipusi iš mašinos skyriaus kieme.
— Jūs davėte man nurodymą iškvosti ir tą šėrikę, Laimą
Storkienę...
— Daviau.
— Ji turi atvykti šiandien, trečią valandą.
— Gerai. Aš būtinai užeisiu ir pasižiūrėsiu, kaip atrodo
šiuolaikinė kaimo ragana... O kai atsiras Dumžė, papasakosiu
jums abiem, kokiu būdu mūsų pagalbininkas iškapstė paslaptingo kailelių pirklio adresą... Tik kažin, ar tas vaizbūnas mums
bent kiek padės...
— Ką reiškia „vaizbūnas"?— paklausė Dilbaitienė.
— Kiek turėjote iš lietuvių kalbos, drauge kapitone?—
Valksnos balsas prieš jo valią suskambėjo pašaipiai.— Laisvalaikiu iš naujo pasiskaitykite Krėvę.
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— Klausau...— taikiai atsakė kapitonė,— laisvalaikiu skaitysiu Krėvę, kuris man mokykloje mažai rūpėjo. Aš lankiau sustiprintos matematikos klasę... Dabar galiu eiti, viršininke?
Ramunė, be abejonės, jautė, jog Valkšna labai nemėgsta
šito kreipinio. Turbūt daugelis moterų turi kokį nors raganos
bruoželį, pamanė jis, kopdamas laiptais į antrą aukštą. Užklaustas, Matas nebūtų sugebėjęs tiksliai nusakyti, kuo tai pasireiškia. Iš kažkokios nepaaiškinamos nuojautos jos įžvelgia
tavo slapčiausią silpnybę ir kartais va šitaip pūsteli tau savo
žinojimą į akis, lyg cigaretės dūmą. To pakanka, kad pasijustum
tarsi nuginkluotas.
Kriminalinės paieškos skyriuje jam pasakė, kad Remigijus
Dumžė prieš pusvalandį išdūmė savo motociklu į kaimą tolimiausiame rajono pakrašty, kur vienoje garbingoje šeimoje
buvo ruošiamasi senolio mirties metinėms, o jo palikuonys
gyrėsi kaimynams pusvelčiui pirkę gėrimus iš nepažįstamų
paauglių... Vadinasi, be vėlyvo vakaro Remigijus neparsiras.
Valkšna įsikniso į savo popierius ir tik po poros valandų
susizgribo, kad Laima Storkienė, ko gero, jau senokai sėdi
Dilbaitienės kabinete.
Tačiau liudytoja buvo ką tik įžengusi. Ramunė pildė jos
anketinius duomenis. Storkienė sėdėjo nugara į duris. Pakaušį
virš liaunučių moteriškės pečių dengė stora, susegta raginėmis šukomis gelsvų plaukų kasa. Matas pasisveikino ir
atsisėdo į priešais stovinčią kėdę.
Laimos Storkienės veidas ir kaklas atrodė tobulai nutekinti iš tvirtos, taurios medžiagos — be mažiausio nelygumo,
be raukšlelės. Pilkose akyse švietė tingi ramuma. Jeigu ne
smulkios, siaurokos lūpos, ji būtų tikra gražuolė. Dvidešimt
trejus metus naršęs Kauno gyvenimą nuo viršūnių iki padugnių,
Matas šį tą išmanė apie moterų grožį. Ne Garnėnams tokia
būtybė... Jis atvėso, pasižiūrėjęs į Storkienės rankas, kurias ji
laikė sijono skreite. Druožėti, jau kiek pakumpę pirštai sustorėjusiais krumpliais ir trumpi, platūs nagai... Senstančios,
pavargusios rankos, daug metų dirbusios nemoteriškus darbus.
Valkšna pajuto klausiantį, beveik smalsų kapitonės Dilbaitienės žvilgsnį. Jam vėl pasidingojo, kad šita šauni bendradarbė ir pavaldinė žino, ką jis dabar galvoja.
Matas nutraukė trumpą tylos akimirką sąmoningai šiurkščiu balsu:
— Norime iš jūsų išgirsti, kodėl ir kaip susižeidėte, kas
ir kada iškvietė „greitąją"... ir taip toliau. Viską... Ir kuo smulkiau.
Storkienė vos pastebimai truktelėjo pečiais.
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— Aš papasakosiu... bet iš teisybės net nėra ką pasakoti...
Ranka labai gražiai gyja... Maureika šiandien žiūrėjo, buvau
pas jį rytą. Dabar tai jau tikrai žinau, kad be reikalo tada maldavau Pranį iškviesti „greitukę"...
Ji kalbėjo maloniu krūtininiu balsu, ir žodžiai, aidėdami
tarytum iš kažkokios šiltos gelmės, skambėjo vaikiškai nuoširdžiai.
— Maldavote?— klustelėjo Matas.— Jis nenorėjo kviesti?
— Mūsų Pranys yra toks... stumtraukis,— Storkienė nusišypsojo,— pajudėti be mirtino reikalo jam tiesiog kančia... Turėjau atvynioti žaizdą ir parodyti... Dabar man pačiai negera, kad trukdžiau gydytoją, bet tada tikrai persigandau, kad
perpjoviau kažkokias svarbias gyslas... ir mirsiu...
— O kodėl jūs viena taip ilgai likote fermoje?
— Aš likau labai trumpam... truputį apkuopti savo gardelius. Tą vakarą baigėm darbą prie kailių grandymo jau po
aštuntos, o aš užtrukau gal valandą... Jau buvau susiruošusi
namo, skubėjau per kiemą... ten purvas, tamsu... užkliuvau
už kažkokio gelžgalio, paslydau ir kritau...
— Gerai. Pasitaikius progai, parodysite mums tą gelžgalį,
į kurį susižeidėte... ir kaip...
Moteris vos vos suraukė kaktą. Trumputę akimirką jos
žvilgsnyje šmėstelėjo nerimas.
— Parodysiu,— tarė ji, lengvu galvos krestelėjimu tarsi
patvirtindama savo pažadą.
— Manęs laukia,— atsisukęs į Ramunę, Valkšna pastukseno
pirštu į rankinį laikrodį ir pakilo.— Tęskit...
Uždarydamas kabineto duris, jis išgirdo Ramunės balsą:
— Kurioje vietoje jūsų šeriamų žvėriukų narveliai? Ar
toli nuo sandėlių ir katilinės?..
Valkšna grįžo prie savo popierių.
Pusę septintos į kabinetą įsliūkino Remigijus Dumžė. Nuo
jo pėdų ant kiliminio tako liko šlapios dėmės. Dilbaitienė tyliai įžengė ir klesterėjo greta. Jos rudi aukštakulniai bateliai
atrodė keistai šalia plačių, bukanosių Dumžės batų, ant kurių
iš lėto džiūvo purvas.
Matas atpasakojo jiems savo pokalbį su atkakliuoju pagalbininku iš Garnėnų. Dumžė pagyvėjo.
— Nors tiek... Mano visa diena šuniui ant uodegos! Ta šeimynėlė, dėl kurios nusitrenkiau į tokią tolybę, pusvelčiui
pirko ne gėrimus iš geležinkelio bufeto vagių, o paprasčiausią
krūminę... iš seniai žinomų samagonščikų...
— O ką Storkienė?— paklausė Valkšna Ramunę.
Toji prunkštelėjo.
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— Nieko nematė, nieko negirdėjo... Apie fermos tvarką ir
įpročius pasakoja tą patį, ką ir kiti. Esą planai dega, darbininkų trūksta, visi be galvų, sargų budrumą tai irgi susilpnina...
— Ką toliau siūlote?— reikliai nužvelgė abudu Matas.—
Rytoj aš dar pabendrausiu su sandėlininku, ir ūkyje visi bus
apklausti... be rezultatų.
— Ieškosime Sergejaus Ivasiuko,— tarė Dumžė.
Vakare, pasižiūrėjęs „Panoramos" pabaigą ir išgirdęs, kad
orai per naktį vėl atšils, o rytoj snigs ir lis, Matas pajuto nenugalimą norą pasikrapštyti prie savo meškerykočių ir kito
žūklės inventoriaus. Anksčiau ar vėliau vis tiek įsitvirtins
žiema, ežerus aptrauks ledas, ledą uždengs stora sniego pluta,
saulėje žilpinanti akis... Įsisvajojęs jis beveik pajuto ant skruostų svilinantį viduržiemio vėją ir jo nešamą pušynų kvapą. Išvydo
baltoj erdvėj pramintą gilų baltą takelį. Pavakariais, kai trauki į krantą, jį apkraštuoja melzgani šešėliai...
Matas atidarė koridoriaus gale prilipdytą tamsią kamarėlę,
kurios viršutinėje lentynoje, dėžėje nuo televizoriaus, laukė
savo valandos sraigtai, pjūkleliai, ritės — visas poledinės
žūklės meistro lobis. Atrėmė kopėtėles, atsargiai nukėlė sunkoką
dėžę ir pamanė, kad staigų norą patikrinti žūklautojo įrankius
jam bus pažadinusi rytą matyta deficitinių knygų mylėtojo panašioje taroje slepiama makulatūra.
Tačiau, pastatęs dėžę prie kojų, Matas jos neatidarė. Jis
prisėdo ant mažos kėdutės ir užsirūkė.
Ko tasai iš ligos patalo pakilęs kailių saugotojas taip išsigando, kai jam buvo liepta pajudinti dėžes? Popierius —
lengvai užsiliepsnojanti medžiaga? Bet už tokį nusižengimą
priešgaisrinės apsaugos taisyklėms niekas nelinčiuoja.
Su ta fermos gražuole irgi kažkas netvarkoj. į žodžius, kad
privalės parodyti geležinį strypą, sureagavo taip, lyg ją būtų
paprašę nuvesti į vietą, kur susitiko šmėklą. Atsitiktinumų
čia negali būti. Ir vienas, ir kita kažką žino, bet nutylėjo. Vėliau, kai tas „kažkas" išaiškės, jie ramiausiai pareikš: „Jūs
mūsų apie tai neklausėte"... Kad taip neatsitiktų, aš juos abu dar
paklausinėsiu, pamanė Matas. Senasis Urvakis iš visų jėgų stengiasi mus stumtelėti mįslingojo vertelgos pėdomis. Bet prieš
tai reikia dar papurtyti panosėje esančius veikėjus.
— Čia dabar!— kamaraitės duris atvėrė karingai nusiteikusi "Valksnienė.— Buvau tikra,— tęsė ji švelnesniu balsu,—
kad sūneliai pasislėpę mėgdžioja gimdytoją rūkalių... Iki šiol
savo galvosūkius su cigarete spręsdavai balkone...
Janina jau beveik šypsojosi. Ji buvp nepikta ir daug ką
suprantanti moteris. Argi antraip būtų ištvėrusi greta savo
niurzgos vyro šešiolika metų?
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— Sninga... nepastebėjai?— Matas užgesino cigaretę į šlepetės padą.— Nebijai, kad kaimynės apskelbs tave žiežula,
kuri veja šeimos tėvą rūkyti į darganą?
Po vakarienės jis pats, nevaromas išėjo į balkoną. Nebesnigo. Nuo stogų teškeno tankūs lašai, o apačioje, po praeivių kojomis šliurpsėjo purvas. Orų prognozė šiuosyk neapgavo. Rytą termometras rodė jau keturis laipsnius šilumos,
ir automobiliai plaukė neasfaltuota naujojo mikrorajono gatve
kaip amfibijos.
Matas, įsispyręs aukštus guminius batus, iškeliavo į darbą
pusvalandžiu anksčiau negu paprastai. Iki devintos dar kartą
perskaitė visus protokolus „kailinėlių bylos" aplanke, kurį
jam vakar paliko Dilbaitienė. Tačiau tai, ką tvirtino apklaustieji — pradedant ūkio vadovais ir baigiant stūmtraukiu Pilikauskiuku — naujų minčių nesukėlė.
Penkiolika po devintos į kabineto duris tyliai pasibeldė.
Skučingis peržengė slenkstį ir neryžtingai stabtelėjo, maigydamas rankoje juodą beretę.
— Laba diena,— tarė jis ir užsikosėjo.— Prašėte ateiti...
— Prašiau. Sėskite, gerbiamasis.
Valkšna leido sandėlininkui keletą minučių atsipūsti ir apsiprasti su mintim, kad jis milicijos tardytojo kabinete. Tada
prašneko sausu, valdiniu kaltintojo balsu:
— Vakar jūs kai ką nuo mūsų nuslėpėte.
Skučingis įsispoksojo į Valkšną, tarsi netikėdamas savo
ausimis. Tačiau jis buvo ne tik nustebęs, o greičiau atrodė
išsigandęs.
— Visai neketinau nuo jūsų slėpti. Tik maniau... ir dabar
esu tikras... kad tai neturi jokio ryšio su vagyste.
— Vis tiek privalėjote...— tęsė Matas dar griežčiau, spėliodamas, kur nuves tas abipusiškas žaidimas....
— Privalėjau parodyti?— juodos Skučingio akutės kaltai
sumirksėjo.— Prisipažįstu, viršininke... bijojau. Ir dabar neramu.
Jūs mane įtariate?.. Žinoma, įtariate! Aš juk sandėlininkas.
Kam klius, kam neklius... o sandėlininkui, kaip tam zuikiui...
— Pažiūrėsim...— mąsliai tarė Valkšna.
— Dabar važiuosite?— sukruto Skučingis.
— Taip.
Nesvarbu, kokia šito žmogėno baimės priežastis, reikia ją
išryškint kuo greičiausiai, kol jis neatsipeikėjo ir nepradės
meluoti. Laimei, kieme stovėjo laisvas „Gaziukas", o fotografas
Sigitas Petrėnas, dėl smulkaus sudėjimo pramintas Petreliu,
taip pat nebuvo niekur išvykęs ir kaip visada kuitėsi savo
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nučių mašina jau riedėjo užmiesčio plentu, irte irdamasi per
skystą, šėmą atodrėkio rūką. Vyrai „Gaziuke" murksojo kas
sau. Sigitas Petrėnas snūduriavo, o Skučingis nedrįso kalbinti
susimąsčiusio tardytojo.
Valkšna svarstė, ar sugebės iki , galo išsilaikyti visas
sandėlininko nuodėmes nutuokiančio aiškiaregio vaidmeny. Ar
tasai nesupras, kad su juo gudraujama?
Išlipęs iš mašinos, Skučingis apsidairė. Jam tikriausiai nebuvo
malonu atvykti į fermą milicijos mašina, pareigūnų lydimam.
Prie sandėlių nesimatė nė vieno žmogaus, tik pastato gale,
dirbtuvės languose, degė šviesa. Sandėlininkas išsitraukė* iš
švarko kišenės raktus, atrakino koridoriuko duris ir praleido
pirm savęs Valkšną su Petrėnu. Ant kailių sandėlių durų kabėjo
didelė sunki spyna. Ją nuėmęs, Skučingis įkišo mažą raktuką
į prancūzišką užraktą, ir visi trys pagaliau atsidūrė sandėly.
Jo šeimininkas klausiamai žvilgtelėjo į Valkšną. Matas, netardamas nė žodžio, pakėlė galvą ir parodė akimis lentyną, kur
stovėjo dėžės nuo televizoriaus. Dabar ten jau matėsi tik viena. Žaidimėlis baigtas, pamanė jis. Toliau nebežinosiu, ką
sakyti.
Skučingis giliai įkvėpė oro, kaip žmogus, besiruošiantis
šokti į šaltą vandenį.
— Paklausykite manęs, draugas tardytojau... Aš tą dalyką
aptikau neseniai, spalio pabaigoj, prieš pat kailių ruošimo
sezoną. Iki šiol čia buvo bendros paskirties sandėlis, prigriozdintas iki lubų. Sį rudenį nutarėm sandėlius sukeisti. Nuėmėm
dalį lentynų, įkalėm kablius. O savo dėžes aš taip ir palikau, jos
niekam netrukdo... Bet sykį, stumtelėjęs dėžę, jaučiu, kad
ji kažkodėl kliūva... Žiūriu — viena lubų lenta truputį atsiknojusi. Pasilypėjau aukščiau...— ogi ji iš tiesų nusileidusi
prie pat balkio kokiu centimetru žemiau kitų. Kas gi čia yra,
manau sau... apčiupinėjau gretutines lentas ir, kai stipriau
spustelėjau, jaučiu, kad penkios ar šešios lentos tarp va šitų
balkių lyg ir pasidavė, žodžiu, vos kilstelėjo... kaip dangtis.
Užlipau ant aukšto, o toje vietoje sukrauti šiferio lakštai, nuo
vasaros, kai dengė stogą... Nutariau jų nejudinti. Kadaise šitam
pastate gyveno žmonės, gal čia ir buvo kokia landa į aukštą,
pamaniau, ir žinoma, dėl tikrumo dar pats tą vietą sutvirtinau
keliom skersinėm lentom... Tik negerai, kad niekam nieko
nepasakiau... Užkaliau ir nusiraminau. Aš čia, ūkyje, dirbu
jau ketvirtus metus... Per tą visą laiką iš abiejų sandėlių nė viena
vinutė nėra dingusi...
— Neskaitant devynių desėtkų kailių praeitą pirmadienį,—
tarė Valkšna.
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— Bet juk aišku kaip diena, kad ne pro čia!— Skučingio
kakta aprasojo mažyčiais balkšvais lašeliais.— Galų gale tikrinkite... Jeigu koks senas darbininkas, kuris čia yra gyvenęs,
pasakė jums apie tą angą, tai jūs privalote ją apžiūrėti, aš suprantu...
Petrelis, kuriam gamta pašykštėjo ūgio ir svorio, kompensavusi šitą trūkumą tvirtais raumenimis, jau klūpojo susirietęs ant viršutinės lentynos ir tyrinėjo lubas. Po keliolikos
minučių, paspragsėjęs fotoaparatu, jis atrėmė kojas į aukštoką
kopėčių skersinį ir lengvai liuoktelėjo žemyn.
— Iš šitos pusės viskas taip ir atrodo, kaip sakyta...— kreipėsi jis į Valkšną.— Kietai užkalta... dabar pažiūrėsim iš viršaus, nuo aukšto...
Sandėlininko veidas pašviesėjo. Energingai žengdamas, jis
išvedė Valkšną su Petreliu į kiemą ir pro plačias duris įleido
juodu į gretimą patalpą, vadinamą dirbtuve. Cia buvo šilta,
beveik tvanku. Į nosį trenkė aštrus skerdienos ir chemikalų
kvapas. Moterys, palinkusios prie žemų stalų, pakėlė galvas ir
stebėjo atvykėlius, nepaliaudamos gramdyti kruvinų odų keistais dantytais peiliais. Jau šį vakarą, pamanė Valkšna, visa
apylinkė žinos apie mūsų ekskursiją į palėpę... Tačiau negalima
buvo jos atidėti. Sprausdamasis tarp stalų, Skučingis mostelėjo ranka į seną, gremėzdišką krosnį aprūkusiais, sutrūkinėjusiais kokliais. Už jos riogsojo prie sienos pritvirtintos aprūdijusios kopėčios, siekiančios palubėje esančių siaurų durelių
slenkstį. Vikrusis Petrelis su savo lagaminėliu užlipo pirmas ir
dingo durelėse, kurias pakako tik stumtelėti, po jo — sandėlininkas ir pagaliau, akimirką paabejojęs, majoras Matas Valkšna. Akies krašteliu stebėdamas visą patalpą, jis matė, kad
dauguma žmonių vėl kibo į savo darbą, tačiau vis tiek jautėsi
kaip cirkininkas, pramogų ištroškusios minios akivaizdoje
kopiantis virvėmis į trapeciją... Be jokios aiškios priežasties
jį apėmė pyktis.
Palėpėje, kuri tęsėsi be pertvarų visu pastato ilgiu, buvo
taip švaru ir tvarkinga, tarsi kažkas iš anksto pasiruošė priekabių tikrintojų vizitui. Vyrai, girgždindami grindų lentas,
atsargiai žengė tuo pakraščiu, kuriuo galima eiti išsitiesus
visu ūgiu — stogas leidosi nuožulnia plokštuma tik į vieną
pusę. Nedažytų lentų grindis vietomis dengė smėlio ir suodžių
sąnašos, tačiau niekur nesimatė jokių užmestų rakandų, jokio
šlamšto, tik vienoje vietoje gulėjo gražiai sukrauti atsarginiai šiferio lakštai. Petrelis priėjo prie jų pirmas ir be žodžių
griebė už kampų viršutinį lakštą.
Jų.buvo iš viso aštuoni, nemenkas svoris. Nukėlę paskutinį,
5. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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jie pamatė tai, ką ir tikėjosi pamatyti: taisyklingą keturkampį
dangtį, gražiai suleistą su grindų lentomis.
Pabandė jį iškelti nedideliu laužtuvu. Lentos net nekrustelėjo. Tačiau Petrelis nenusiramino. Jis tol čiupinėjo, glostė
ir spaudė kiekvieną lentutę, kol pagaliau atrado „paslaptį"...
Tereikėjo tik vienu metu įspausti dviejuose dangčio šonuose
įtaisytus paprasčiausių spynų liežuvėlius, ir jis lėtai pakilo,
palikdamas Skučingio iš apačios prikaltose lentutėse styrančius
vinių galiukus...
Sandėlininkas, tylomis sekęs Petrelio pastangas ir jų rezultatą, atgavo žadą tik po geros minutės.
— Nuostabu... Matau... dabar matau, ką gali milicija...
— Milicija?— atsiliepė Petrelis, kuris vis dar klūpojo ties
atvira landa virš kailių sandėlio ir apžiūrinėjo jos kraštus.—
Sakyčiau, kad mes dabar matome, ką gali jūsų fermos gudročiai...
~ Bet galų gale ar tai ką nors įrodo?— Skučingis pasisuko į Valkšną.— Niekas nežino, kas ir kada išsikapojo šitą skylę... Ir kam, svarbiausia — kam?
— Gal kaip nors sužinosim,— suniurnėjo Valkšna.
Lipdamas nepatogiomis geležinėmis kopėčiomis žemyn,
Valkšna vėl juto dirbtuvėje triūsiančių darbininkių žvilgsnius.
Nelauktai jis pagavo piktų akių žybtelėjimą. Prie lango sėdėjo
Laima Storkienė, vilkinti, kaip ir visi kiti, tamsiu dėmėtu drabužiu, plaukus paslėpusi po marga skarele. Valkšna akimirką pasvarstė, ar nereikėtų dabar ją paprašyti, kad parodytų kopėčias, į kurias susižeidė... Bet tai Dilbaitienės pareiga. Jis ir taip
skiria šitai vagystei per daug laiko.
Kieme Matas visa krūtine įkvėpė oro. Sunki, šalta drėgmė rodėsi gaivi, ištrūkus iš odų ir kraujo tvaiko.
— Aš važiuoju tiesiai į skyrių... privalau spėti iki pusės
pirmos,— tarė jis Petrėnui.— O pats? Rašysi apžiūros protokolą čia, vietoje?
— Čia... Einame su draugu sandėlininku į jo kabinetą...
dar ką nors pasitelksime. Iki pasimatymo, majore.
Valkšna jau ketino lipti į „Gąziuką", tačiau jį sulaikė aukštais barzdotas vyriškis ryškiai raudona nailoninę striuke. Matas
ne iš karto atpažino fermos vyriausiąjį zootechniką,
— Sveiki, draugas majore... Gal kuo nors nudžiuginsite?
— Neturiu kuo.
— Kažkas nauj o?— vyrukas parodė akimis sandėlių pastatą.
— Šis tas... Kreipkitės į Skučingį. Papasakos.
— Labai, šlykščiai visi jaučiamės, draugas majore. Nors
vagys ir įsilaužė iš šalies... vis tiek tarp žmonių slankioja kaž-66

koks šešėlis. Įtarimas, kad jiems galėjo ir padėti..; kas nors iš
mūsų.
— Taip šnekama?— paklausė Valkšna.
— Nieko konkretaus... Bet visų nuotaika žvėriška.
— Suprantu... Kai tik kas nors paaiškės, informuosime. Tuojau pat.
Matas šokte įšoko į „Gaziuką".
Mašina privažiavo prie skyriaus dvidešimt minučių po dvyliktos. Antrą valandą, Valksnos pageidavimu, visi poskyrio
tardytojai susirinks trumpam pasitarimui. Iki tol jis, kaip
einantis poskyrio viršininko pareigas, turėjo susipažinti su
visų bylų eiga. Kad turėtų ką kalbėti bent ketvirtį valandos.
Antro aukšto koridorium prie jo artinosi nepažįstamas moters siluetas. Prieš šviesą jis nematė veido, tik purius, trumpai
kirptus plaukus, ilgoką striukę ir dailias kojas su žemais aulinukais.
— Laukiau jūsų, draugas majore,— užkalbino ji Valkšną
dalykiškos moters balsu.
Pasidraikę tamsūs plaukai. Žalsvos, skvarbios, truputį pašaipios akys. Advokatė Lina Karčio kaitė.
— Aš ginsiu Žilviną Kamanių, gerbiamas majore. Gaila,
vėlokai susipažinau su byla. Bet... vis vien norėčiau su jumis
šnektelti. Gal dabar?
Tik jos man ir trūko, pamanė Valkšna. Tačiau jis galėjo
nusikeikti tik mintyse. Iš tokio keiksmo nervų sistemai menka
nauda.

VI
Važiuodama į Garnėnus, Lina neketino būti ten iki vakaro.
Manė, kad ta pačia proga valandėlei apsilankys pas Vidzbalius, pasiklausys naujienų ir, artimiausiu autobusu pasiekusi
rajono centrą, keliaus atgal į Kauną.
Mįslingas asmeninių reikalų tvarkytojas ją čia atvežė dar
pirmoje dienos pusėje. Jis pasirodė esąs iš šnekiųjų vairuotojų, bet Linai tai anaiptol netrukdė. Romualdas Gailiušis jai patiko savo betarpišku elgesiu ir kalba, kuri liudijo jį esant atviraširdį, tačiau — iki tam tikros, aiškiai juntamos ribos. Jis
nebuvo panašus nė į vieną iš didelės gausybės jos sutiktų žmonių, ir Lina, truputį nustebusi, pajuto miglotą norą neprarasti
šitos pažinties. Ji net įtarė, ar tik dėl to nebus kalta prasidedanti pūga. Vis tirštesni snaigių spiečiai lėkė ir dužo į priekinį
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stiklą, virsdami drumzlina drėgme. Tokia nykuma už lango
visada kelia užuovėjos ilgesį ir troškimą prie ko nors šlietis.
Po valandos su trupučiu kelionė baigėsi. Automobilis išniro
iš miško ir, sulėtinęs greitį, važiavo Garnėnų žvyrkeliu. Pro
krintančio sniego uždangą visi namai gyvenvietėje rodėsi
mažesni, tarytum susigūžę.
— Čia?— paklausė Gailiušis.
— Jau čia pat... dar tik kilometras anuo mišku...— Lina nustebo, pamačiusi ties Urvakio gonkomis stovintį milicijos
„Gaziuką". Lenkdami „Žiguliai" jį gerokai aptaškė, tačiau mašinoje niekas nesujudėjo.
— Nuostabi vietelė,— tarė Gailiušis.— Ką čia veikia jūsų
kolegos?
— Advokatų jie kolegomis nevadina...— rimtai atsakė Lina.—
Neseniai, dar man čia būnant, kažkas apiplėšė žvėrininkystės
ūkio sandėlį... Gal jie dėl to.
Ji pažvelgė dešinėn, į pamiškėje prisiglaudusį Storkų namą.
Iš kamino juosvais tumulais kilo dūmai. Kiemu ėjo šeimininkė,
nešina kibirais. Gaila, vėl pamanė Lina, kad nėra jokios dingsties pasiteirauti šitos moters apie Dangirą.
Kryžkelėje, kur stovėjo medinė rodyklė su išdrožinėtu užrašu „Garnėnų žvėrininkystės ūkis 0,5 km", Lina paprašė Gailiušį sustoti.
— Felčeris gyvena ten...— ji parodė atokiau, kairėje stūksantį namą akmeniniais, bent pusantro metro aukščio pamatais, kurie laikė taip pat aukštokas, tamsiomis dervuotomis
lentomis apkaltas sienas. Grakščios šviesesnio medžio langinės ir naujas žaliai dažytas skardinis stogas jį šiek tiek modernino, tačiau tai buvo, ko gero, pats seniausias pastatas Garnėnuose, o gal ir visoje apylinkėje.
— Panašu į solidžią smuklę...— tarė Gailiušis.
— Man pasakojo, jog kadaise čia stovėjęs malūnas... vandens malūnas,— paaiškino Lina.— Iš kitos namo pusės, pakalnėje, grioviu dar teka menkutis upeliūkštis, melioracijos
nusunktas...
Keletą sekundžių patylėjusi, ji pakeitė temą.
— Labai jums ačiū... tikrai, nė nesapnavau, kad būsiu čia
dar priešpiet.
— O jeigu nerasite to žmogaus namie... gal man lukterėti?
Dar turiu šiek tiek laiko.
Šitie žodžiai, kaip ir viskas, ką jis sakytų, nuskambėjo paprastai, draugiškai, šiltai. Tartum jiedu būtų artimai pažįstami daug metų, kai abipusiškas paslaugumas savaime suprantamas. Jam kažkas rūpi, pamanė Lina. Kas?
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— Negaiškit,
tarė ji.— Felčerio žmona, kiek žinau,
amžina ligonė... beveik nepajuda iš namų.Todėl jis kartais parvažiuoja pietums. Turi dvidešimt pirmą „Volgą"...
— Taip ir pamaniau,— nusikvatojo Gailiušis,— kad prie šitos būstinės labiausiai derėtų dvidešimt pirma „Volga". Jeigu
ne fajetonas, tai tik tasai traktorius!
— Vakare aš tikiuosi būti Kaune,— tęsė Lina, praleidusi jo
juoką negirdom.— Paskambinsiu. Gal jau žinosite, kur man
ieškoti tos Žilvino draugės...— vos nepasakė „tos artistukės".
Minutę ar dvi ji pastovėjo, lydėdama akimis tolstančius
„Žigulius" — oranžinę dėmę pilkšvame pūgos tinkle. Paskui
nuklampojo Maureikos namų link. Vėjas buvo ne toks stiprus
ir šaltas, koks atrodė pro mašinos langą. Jam čia trukdė įsibėgėti miškai. Bet ir pasiučiausia vėtra plyname lauke šitam
būstui nebaisi, pamanė Lina. Pastatas buvo tik truputį didesnis
už Alytaus namų statybos kombinato gaminį, tačiau pastarasis
greta jo atrodytų tikrų tikriausias lėlių namelis.
Iš arti sienos buvo dar įspūdingesnės. Maža taiki tvirtovė,
žadanti pavargusiam keleiviui prieglobstį ir šilumą. Perėjusi
atidarytus vartus, Lina žingsniavo palei namą kietu, išvažinėtu keliu, kuris leidosi nuokalne. Iš kiemo pusės pamatai
buvo jau beveik trijų metrų aukščio ir virto pirmuoju aukštu
su keliais mažyčiais grotuotais langeliais. Viename jų degė
šviesa. Įleistos tarp skaldytų akmenų tamsavo sunkios medinės durys juodo metalo vyriais ir varine rankena. Tiesiai
virš jų, antrame aukšte,— kitos, visai panašios. Į šias vedė
prie sienos priglausti mediniai laiptai geležiniais turėklais.
Apatinėse duryse Lina skambučio neaptiko. Pabeldė, palaukė. Tyla. Tada užlipo laiptais ir paspaudė mygtuką prie
viršutinių durų. Tik po geros minutės pasigirdo žingsniai.
Žvangtelėjo skląsčiai, spynoje apsisuko raktas.
Plačiai atvertose duryse stovėjo nebejauna, aukšta ir liesa
moteris. Blyškia, sausoka oda aptraukti bruožai buvo dar gražūs. Į Liną su keista įtampa žvelgė labai šviesios akys — skaidrios kaip vaiko ir nenatūraliai aštriai blizgančios, kaip sunkių
ligonių.
— Prašom į vidų,— prabilo šeimininkė pirmoji, tarsi būtų
laukusi viešnios.— Taip drebia...
— Atleiskite, kad pas jus braunuosi,— bandė teisintis Lina,
sagstydamasi striukę.— Aš rimtu reikalu...
Moteris mandagiai šyptelėjo.
— Argi keliautumėt tokiu oru be rimto reikalo? Cia prašom, į seklyčią...— ji įvedė Liną į erdvų kambarį akinančiai
baltomis tinkuotomis sienomis, kurių įspūdį švelnino rusvų
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lakuotų lentų lubos. Grindis dengė brangus santūrių spalvų
kilimas, ant jų — pilnas „Rustiko" stiliaus baldų komplektas su
milžiniška indauja. Lina buvo mačiusi tokį tik žurnale. Su visu
tuo įdomiai derinosi paprastos kaimiškos audimo staklės
be audinio šviesiausiame kambario kampe. Lina seniai įsitikino, jog šeimininkų pasaulėžiūrą ir skonį tiksliausiai atspindi tai, kas ant sienų. Tačiau šitame kambaryje sienos buvo
tuščios. Tik ant vienos kabojo vinjetė su daugybe smulkių
nuotraukėlių.
— Dabar aš jūsų klausau,— tarė šeimininkė, pasodinusi
Liną į odinį fotelį sunkiais mediniais ranktūriais.
— Norėčiau pasikalbėti su draugu Maureika... na ir... dėl
tam tikrų priežasčių man neparanku lankytis ten, punkte, kur
jis dirba.
— Suprantu... bet nežinau, ar vyras šiandien parsiras pietų.
Be to, jis atvažiuoja trumpam.
— Jeigu ką... aš galiu ateiti ir vakarop. Turiu kur praleisti
laiką... netoliese.
— Gal pas Vidzbalius?
— Taip, pas Vidzbalius...
— O aš jau maniau, kad apsipažinau...— pagyvėjo Maureikienė.— Esu jus sykį mačiusi, kai ėjote visai arti mūsų vartų... Aną savaitę... O šiandien, stebėdama jus pro langą, suabejojau... Girdėjau, kad Vidzbalių viešnia išvažiavusi... Tai
dar neišvykote?
— Dar ne...
— Atidarydama duris, buvau tikra, kad jūs pas mane...
dėl vestuvių ar ko nors panašaus. Laikinai, jau beveik metai,
atsisakau visų pasiūlymų... sirguliuoju, bet kas nors iš toliau
vis dar atsidangina ir maldauja, kad sutikčiau vadovauti baliui. Pabūti „šefe", kaip dabar sakoma. Mėgstu tą darbą... ir
pinigai nemaži.
Ji sėdėjo priešais Liną, oriai atsilošusi fotelyje, liesutes,
žieduotas rankas padėjusi ant ranktūrių.
— Kadaise aš buvau medicinos sesuo, bet jau senokai susidomėjau kulinarija ir, žinote, man sekasi.
Sulig tais žodžiais abi išgirdo į kiemą įvažiuojančią mašiną.
— Vyras...— Maureikienė tarsi prigeso, aiškiai nepatenkinta, kad nutrūksta vos užsimezgęs pokalbis. Ji sunkiai atsistoja ir, rankos mostelėjimu liepusi Linai laukti, išėjo iš
kambario.
Praėjo ilgos trys ar keturios minutės. Lina panūdo žvilgtelėti į vinjetę. Cia buvo viena iš pirmųjų universiteto medikų
laidų pokario metais. Ji rado pažįstamų veidų. Tą pavasarį,
-70

kai jie gavo diplomus, Lina buvo tik „fuksė", Ipet anais laikais
visų fakultetų studentai pažinojo kits kitą ndrs iš tolo. Visi
bėgiojo į šokius Tauro bendrabučio salėje, Kur grojo nepamainomas akordeonistas Algis Ločeris. Viktė! Profesorė,
medicinos mokslų daktarė Viktorija Domeikaitė — šių namų
šeimininko kursioke... Anuomet ji keletą metų gyveno pas
Linos tėvus, Žvėryne, ir juodvi draugavo, nors Viktorija keleriais metais vyresnė. Į šokius ji niekada neidavo, apskritai
buvo keistoka — užsisklendusi savyje, neregėtai drovi ir tyli,
pelenų spalvos kasytėm, kurias nešiojo iki trečio kurso, ir
nedrąsiom akim, niekam neužkliūnanti, tiėsiog nepastebima.
Niekas tada nebūtų atspėjęs jos ateities.
t
— Laba diena!
Į
Balsas buvo sodrus, tvirtas. Savim pasitikinčio žmogaus
balsas. Lina atsigręžė. Į ją žengė poaukštis, stambokas, baigiantis pražilti vyriškis. Ir pradedantis sparčiai senti, pagalvojo ji. Iš tų nepriekaištinga išore apdovanotų šaunuolių, kuriems visą gyvenimą neteko sielotis dėl iizinių duomenų —
todėl, raumenims silpstant, jie pasiduoda be kovos ir bematant
virsta savo pačių negailestingai iškreiptais atvaizdais. Lina
vertino kūno grožį. Subliuškę bendraamžiai nepiktindavo
jos tik tais retais atvejais, kai imponuodavo savo dvasinėmis galiomis.
Lina pirmoji padavė ranką. Maureika palaikė ją savo minkštame, švelniame mediko delne kiek ilgiau negu derėtų, įdėmiai
žiūrėdamas į akis. Tarsi būčiau pacientė, kurią reikia žaibiškai
prisijaukinti, pamanė Lina.
— Žmona pasakė, kad turite į mane reikalą... rimtą.
— Taip...— Lina vos sulaikė atodūsį. Velniop sentimentus!
Savo darbą ji privalo dirbti šalta galva.— Labai rimtą... Bet
pokalbis gali užsitęsti. Jeigu jūs dabar neturite laiko...
— Turiu. Punkte budi praktikantas. Pagaliau... kas ieškos
gydytojo, per tokią šlapdribą? O ekstra atveju man paskambins.
Sėskite štai čia... Prisipažįstu, nežinojau, kad jūs jau antra savaitė gyvenate Garnėnuose, už puskilometrio... Dabar, kai žmona
apie jus pasakė, prisiminiau, jog man minėjo kažkokią paslaptingą Vidzbalių viešnią, bet aš visa tai tuojau pat pamiršau...
Įpratinau save nepaisyti visokių šito užkampio šnekų ir naujienų..
Lina šyptelėjo.
— Tą pačią išvadą aš seniai pasidariau Vilniuje.
— Jūs iš Vilniaus?
— Aš advokatė, draugas Maureika... ir noriu į jus kreiptis,
kaip Žilvino Kamaniaus gynėja. Mano pavardė Karčiokaitė.
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— Atleiskite.„ mano žmona nesusiprato pasiūlyti jums nors
arbatos... aš tuoj...
Jis greit grįžo\
— Klaida bus \ ištaisyta, ir mes galėsime ramiai kalbėtis...
Savo šnekumu jfelčeris tarsi drąsino Liną, dar tebespėliojančią, kokiu būdu sužinoti jo tikrąjį požiūrį į bylą ir į patį Žilviną.
— Byloje man aar daug kas neaišku,— tarė ji.— Kai išgirdau,
jog ta nelaiminga (mirusi mergina, Graužinytė, buvo ne tik jūsų
pavaldinė, bet i r..t tarsi globotinė, nusprendžiau pasitarti su
jumis...
— O kas jums apie tai pasakojo?
— Pats Kamanius. Kaltinamasis.
Maureika liūdnai atsiduso.
— Sakykite... kas jam gresia?
— Viskas priklausys nuo to, kas bus įrodyta ir kaip teismas
kvalifikuos jo veikįmus.
— Prisipažįstu, niažai nutuokiu apie įstatymus ir bausmes.
— Už tyčinį, sąmoningą nužudymą baudžiama laisvės atėmimu... nuo dešimties iki dvylikos metų. Jeigu teismas nuspręs, jog tai žmogžudystė dėl neatsargumo — bausmė palyginti
nedidelė, be to, Įtartais taikoma lygtinai.
— Baisiai gaila vaikino... Dangiros jau nebeprižadinsim...
— Jeigu tiesa, kad jūs ja... jos ateitim labai rūpinotės...
tikriausiai ir pažinojote ją geriau už kitus.
Felčeris nuleido galvą ir stipriai suspaudė rankas sunertais
pirštais.
— Dangira turėjo nepaprastai jautrią širdį... ji būtų buvusi
ideali medicinos sesutė. Ta tragedija man irgi daug kainavo.
— O jums niekada neatėjo į galvą...
Durys virstelėjo, įžengė Maureikienė. Ji be žodžių padėjo
ant stalelio padėklą: tamsiai raudona arbata plonyčio krištolo
stiklinėse, sausainiai, sūris, medus.
— Ar jums niekada netoptelėjo,— šeimininkei pasišalinus,
iš naujo pradėjo Lina,—kad viskas galėjo būti ir kitaip? Gal
nelaimingas atsitikimas... susijęs su kokia nors jos liga arba
nėštumu. Arba... ji pati, savo noru susipylė tas visas tabletes...
Maureika žvelgė į ją beveik su tokia pat skausminga viltim, kaip Kristina Kamanienė, išgirdusi panašius žodžius.
— Tylomis aš visą laiką įtariau, kad galėjo būti ir taip...
Jeigu~kas nors būtų pasiklausęs mano nuomonės...
— Niekas nepasidomėjo?
— Tomis dienomis aš atostogavau... buvau išvykęs. Grįžau,
praėjus porai savaičių po nelaimės. Tiesiog negalėjau patikėti,
kad Dangiros nebėra. Ji-man visada praskaidrindavo nuotaiką,
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ir aš buvau pasiruošęs jai padėti, kuo galiu... Matote, aš neturiu vaikų. Kažkur gyvena žmonos sūnus... iš pirmos santuokos. Bet tarp mūsų — bedugnė.
Sit kaip, pagalvojo Lina. Mažoje, taikioje tvirtovėje vyksta
iš šalies neįspėjama drama. Bet tai — ne jos reikalas.
— Vadinasi, jūs apie savo įtarimą niekam neprasitarėte?
O kodėl jis jums kilo?
— Aš juk matydavau ją kasdien... Paskutinėmis savaitėmis prieš nelaimę ji buvo tiesiog neatpažįstama... dažniausiai
apsiverkusi. Lukterkit... leiskit susikaupti. Mano atostogos
prasidėjo nuo birželio dvidešimtosios, o penktadienį... taip,
birželio septynioliktąją, mes dar su ja ilgai kalbėjomės. Artinosi Joninės, ir ji man guodėsi, kad bijo tos dienos... Jūs, manau,
žinote, kad tą dieną, prieš metus, Žilvinas žiauriai suardė jų
vestuves... Ji kartojo, kad apskritai bijo gyvenimo, žmonių
klastos... kad neverta gyventi, nes visur tyko apgaulė...
— Viskas gana įtikėtina, bet... čia tik prielaidos. Ar jūs
žinojote, kad ji laukiasi vaiko?
— Taip, pati man pasisakė. Manau, todėl ji ir atėjo į mano
kabinetą... Kai jau buvau su visais atsisveikinęs, Dangira netikėtai pasibeldė, įėjo ir pravirko...
— Ar neprisipažino, kas kaltininkas?
— Tvirtino, kad Tiškevičius... mūsų naujas girininkas. Bet
jis ūmiai atsimetė... Kodėl, aš nesigilinau. Vargšė mergaitė
tikrai turėjo pakankamai priežasčių pulti į neviltį. Tik, žinote,
ta mintis, kad gal ji pati... man kilo jau gerokai vėliau, liepos
pabaigoje, kai tikrinau medikamentų apskaitą. Tada aptikau,
kad trūksta pateisinamų dokumentų trims stipriai veikiančių
migdomųjų pakeliams. Ko gero, ji ir bus juos paėmusi. Kaip ten
pas jus sakoma: negalima atmesti tokios galimybės.
— Kokie tai buvo vaistai?
— „Noksironas".
— Ir niekam apie savo samprotavimus nepasisakėte?
— Nė... Juk tai buvo tik spėliojimas. Be kita ko, nenutuokiau, kam būčiau galėjęs apie juos pasakyti.
— Bet gal girdėjote, kad Tiškevičius savo tėvystę kategoriškai nuneigė, o Žilvinas buvo apkaltintas kaip tik tuo
pagrindu — esą jis turėjo motyvą atsikratyti savo buvusios
sužadėtinės — nes ji, būdama nuo jo nėščia, atkakliai reikalavo vedybų...
Maureika papurtė galvą.
— Atvirai kalbant, aš nežinau jokių tos bylos detalių. Juk
teismo dar berods nebuvo?
— Dar ne. Jis įvyks gruodžio šeštą dieną.
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— Vadinas, kaip Kamaniaus advokatė, jūs dar galėsite pasinaudoti tuo, ką čia pasakiau...
— Galėsiu tuo pasiremti,— patikslino Lina,— jeigu jūs
visa tai paliudysite teismo akivaizdoje.
Maureika giliai atsiduso.
— Žinoma. Būtinai. Jeigu reikia, aš pristatysiu vaistų apyskaitos dokumentus... Ir pakartosiu, ką Dangira yra man sakiusi
apie save...
— Norėčiau išsiaiškinti dar vieną dalyką,— tarė Lina.—
Gal prisimenate, ar per tuos paskutiniuosius mėnesius, pradedant balandžiu, Graužinytė nors sykį buvo išvažiavusi į
Vilnių?
— Ne... Aš būčiau tikrai žinojęs.
— Jūs, daktare, manau, suprantate, kodėl reikia tiksliai
nustatyti, kad per du ar du su puse mėnesio iki Graužinytės
mirties ji net nebuvo susitikusi su Kamanium...
— Taip, savaime aišku... Teisme aš į šitą klausimą atsakysiu...
Bet kodėl jūs nieko neragaujate?— jis staiga subruzdo,— ir
negeriat arbatos?
— Jūs irgi negeriat. Dėl manęs dar esate be pietų...
— Niekai... Aš parvažiuoju dieną ne pietauti... Žmona —
sunki ligonė, ir kartais mane apima nerimas...
Mažoje tvirtovėje — ne viena drama, vėl pagalvojo Lina.
Ar kur nors yra namai, kur viešpatautų visiška ramybė, giedras dangus nuo ryto iki ryto? Jeigu yra, advokatai ten nesilanko.
Atsisakiusi Maureikos pasiūlymo pavėžinti iki Vidzbalių,
Lina išėjo į kelią. Vėjas aprimo, ore klydinėjo retos snaigės —
nežinia, ar iš šviesėjančių debesų, ar nupūstos nuo pamiškės
eglių, kurios vienintelės laikė ant šakų pūgos pėdsakus.
Žingsniuodama mišku, ji negalvojo apie ką tik įvykusį pokalbį. Drėgmės prisisunkę medžiai ir krūmai tyliai šniokštė.
Kvepėjo šlapiom samanom, eglių ir kadugių spygliais, dar
kažkuo žvarbiu ir gaiviu. Artėjančia žiema. Už miško atsivėręs Garnėnų kelias buvo tuščias, niekur nesimatė nė vieno
žmogaus. Gal šį sykį praslysiu nepastebėta, nusijuokė ji pati sau.
Vidzbalienė buvo jau namie. Apsidžiaugė išvydusi Liną.
Pagirdė šiltu pienu ir pasiūlė prigulti, kol apdžius batai ir ateis
laikas traukti į autobuso stotelę.
Lina~ atsibudo jau sutemus, tame pačiame ligi šiol nepažįstamos Teresės kambaryje, kur aną savaitę praleido tiek keistų
vakarų. Dar neprasimerkusi, ji jau žinojo, kad liks nakvoti
Garnėnuose. Susitikimas su felčeriu Alfonsu Maureika davė
netikėtos naudos. Tačiau tokioje keblioje byloje informacijos
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niekada nebūna per daug. Sykį ji čia, galima dar pasiryškinti
vieną kitą neaiškumą pas kurį nors iš dviejų atsakingų vyrų:
majorą Valkšną arba prokuratūros tardytoją Sengalvį. Vizitas
nebus malonus, ypač pas pirmąjį, su kuriuo Lina buvo susidūrusi prieš porą metų. Užsispyręs, mažakalbis, pedantiškas
pareigūnas. Advokatas tokių akyse — pasitikėjimo neverta
asmenybė, nes padeda išvengti pelnytos rūsčios bausmės visuomenės atmatoms, kurias jie išvelka į dienos šviesą. To iš jų
reikalaujama — ryžtingų veiksmų ieškant nusikaltėlio.
Siuo atveju jie pateisino lūkesčius: rado Dangiros Graužinytės mirties kaltininką ir atidavė teismui. O dabar jos eilė
veikti.
Lina vos sulaukė gausių Vidzbalienės vaišių pabaigos. Pagaliau ji galėjo užlipti į „savo " kambarį. Prieš akis nusidriekė dar vienas ilgas vakaras, tačiau jo slaptinga trukmė nebekėlė jokių emocijų. Priešingai, ji būgštavo, kad gali pritrūkti laiko. Įžiebusi lempą, išskleidė ant stalo įvairių užrašų
ir išrašų lapelius. Už lango, kaip andai, ūbavo vėjas, teškeno
lietus, bet tie garsai buvo jau įprasti ir nebeturėjo naujos,
negirdėtos muzikos žavesio.
Kas iš tikrųjų atsitiko tą naktį Kamanių sodyboje? Pirmiausia reikia įspėti tų dviejų charakterių tiesą. Be emocijų, be
jokių dorovės aspektų. Pradžiai — tik jų motyvų ir elgesio
tiesa, kad ir kokia ji būtų — baisi, amorali, neįtikėtina ar,
priešingai, banali. Tik tada galima imtis teisinių ir dorovinių
samprotavimų.
Žilvinas Kamanius kažkuriuo momentu įsisvajojo apie viliojantį, spalvingą artisto gyvenimą. Kartu jis pradėjo suprasti, jog Dangiros meilė bei prieraišumas — tik šeimyninio lizdo
ilgesys, ir vedybos su ja bus tik girnos prie kojų, kliūtis kelyje į tikslą. Tačiau tos kliūties jis buvo jau atsikratęs, ir todėl neturėjo net mažiausios priežasties neapkęsti buvusios
mylimosios ar geisti jos mirties.
O ji?
Dangira Graužinytė, gimusi 1964 metais, baigusi vidurinę
mokyklą 1982, nuo tų pačių metų spalio iki mirties
dirbusi Papeikiu felčerių-akušerių punkte valytoja ir slauge,
lietuvė, komjaunuolė... Išskyrus šiuos duomenis, pakankamai
storame bylos tome apie tą merginą nebuvo plačiau užsiminta.
Nė vieno konkretesnio žodelio apie jos būdo bruožus, paskutiniųjų dienų nuotaikas, santykius su namiškiais ir draugais.
Tai, kad po baisaus pažeminimo aną vasarą — iširusių
vestuvių — Dangira neišvažiavo, patvirtina Žilvino ir Maureikos žodžius apie jos silpnumą ir nuolankumą. Kita jos vietoje
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būtų viską trenkusi neatsigręždama, bet ji, matyt, bijojo likti
be tėvų globos, ją gąsdino pasaulis už Garnėnų miško. Dangirai būtinai reikėjo už ko nors užsiglausti, ir naujasis girininkas atrodė tam tikslui tinkamas. Bet jos viltys dar kartą žlugo.
Kai žmogui lieka tik kančia, jis įsigudrina rasti paskutinę
paguodą mintyje, kad jo mirtis bus netikėtas, skausmingas
smūgis tos kančios kaltininkui... Tai viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių žudomasi iš meilės. Jeigu negali duoti mylimajam laimės, jeigu jis jos nenori iš tavo rankų, priverti
jį priimti sielvartą ar bent sąžinės graužatį kaip atpildą už
skriaudą.
Paskutiniuosius sakinius Lina užrašė. Nors čia dar tik spėjimas, viena iš prielaidų — tegul lieka suformuluota.
Įvairiausios mintys pynėsi jos galvoje su būsimosios gynimo
kalbos frazėmis. Kokia bus tos kalbos įtampa ir įtaiga, kaip
reikės prikaustyti teisėjų dėmesį ir išdėstyti jiems tragiškai
susiklosčiusius tos nakties įvykius — Lina dar nežinojo. Iki
teismo — dvylika dienų. Per tą laiką turi atsirasti naujų įrodymų, kad Žilvinas nenorėjo nužudyti ir nenužudė... Tada
savaime atsiras ir kalbos „raktas". Jis visada atsiranda. Cia
jau profesinė paslaptis, kuri kartais neatsiskleidžia net jai
pačiai. O dabar pakanka įsitikinimo, kad jos ginamasis — ne
žmogžudys.
Lina atsikėlė, užgesino šviesą ir atsmaukė lango užuolaidą.
Gal vis dėlto grįš, nors trumpam, neaprėpiamo, su kosminėm
ūkanom susisiekiančio rudens vakaro nuotaika? Ji vėl, kaip
prieš keletą dienų, pajus tamsoje negirdimai pulsuojantį,
laikrodžių nevaldomą laiką.
Bet prieš akis dūlavo tik juosvas, neperžvelgiamas, tartum
suodžiais aprūkytas stiklas. Už jo nedarniai teškeno lašai.
Pravėrus langą, įsiskverbtų tik gaiži drėgmė... Vilniaus orų
biuras pažadėjo šiai nakčiai ir rytdienai šilumą iki devynių
laipsnių.
„Keliai respublikoje slidūs. Vairuotojai, būkite atsargūs".
Tikėkimės, kad jie bus atsargūs, ir vėliausiai ryt po pietų ji
pasieks Vilnių. Pagalvojusi apie lietaus merkiamus senamiesčio stogus, Lina prisiminė kavinę, kurioje jau turėtų prasidėti barmeno Aloyzo Grundžio pamaina. Ar jiedviem su Žilvino dėde pavyko rasti paskutinį Dangiros laišką?
O kur dabar jos pačios laiškas Tomui, taip ilgai rašytas šitame kambaryje? Guli ir laukia pašto dėžutėje iš Krymo grįžtančio adresato. Gal jį sudegino vaikigaliai, įmetę liepsnojantį
degtuką?.. Būtų neblogai, jeigu tas laiškas dingtų. Ten per
daug ano vakaro padiktuotų švelnių žodžių.
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Šiandien ji prisiminė Tomą tik vieną kartą — ieškodama
du dešimtmečius kauptame bagaže Žilvino atvejui tinkamų
palyginimų. Prieš metus, pasiklausęs vieno jos kolegos ginamosios kalbos, Tomas geraširdiškai šaipėsi: „Ar tu irgi taip pamokslauji? Visai kaip mano vaikystės laikų klebonas, kurio
graudenamos moterėlės raudodavo balsu... Tik anas žmonelių
nuopuolį aiškindavo šėtono pinklėmis, kurioms neatsispiria
silpnos sielos. O šitas vietoj nelabojo kaltina sąlygas ir aplinkybes. Ir niekas salėje neverkia..." Lina tada atsakė į jo patyčias tik nuolaidžia šypsenėle. Tomas — ekonomistas. Technokratas iki kaulų smegenų. Psichologinio poveikio paslaptys
jam tas pat, kas medžių šešėliai ant miško tako, saulės blyksniai ežere. Nuotaikų kaita, a t m o s f e r o s reikšmė tokiems
žmonėms nesuvokiama, jie mato tik smėlį, akmenis, vandenį.
Ji grįžo prie užrašų ir atsikėlė nuo stalo prieš pat vidurnaktį.
Senas, džeržgiantis „Lažas" įveikė dvidešimt septynių kilometrų atstumą iki rajono centro tik per valandą. Kelias nuo
autobusų stoties iki rajono prokuratūros truko dar dešimt
minučių. Ten Linai pasakė, kad tardytojas Danielius Sengalvis teismo posėdyje. Ji perėjo gatvę ir įžengė į didoką dviaukštį baltų ir raudonų plytų pastatą. Iš budinčio milicininko
sužinojo, kad laikinai einantis tardymo poskyrio viršininko
pareigas Valkšna yra išvažiavęs į įvykio vietą, tačiau iki dvyliktos, vadinasi, jau netrukus, grįš...
Kai po pusvalandžio ji užlipo į skyriaus antrąjį aukštą,
pamatė majorą koridoriaus gale, lėtai krypuojantį priešais.
Jis ją pažino ne iš karto, o pažinęs nelabai apsidžiaugė.
— Klausau jūsų,— tarė sausoku, bet dėmesingu tonu.
Išgirdęs, apie ką bus šnekama, Valkšna pakvietė ją į savo
kabinetą ir, be žodžių parodęs kėdę, pats liko stovėti.
— Turiu jums du klausimus, majore. Jeigu būčiau gavusi
šitą bylą į rankas laiku, aišku, jų atsirastų daugiau.
Valkšna linktelėjo.
— Neabejoju. Prokuratūroje jus atidžiai išklausytų.
— Aš ir dabar ten buvau, bet neradau draugo Sengalvio.
Bet jūs, manau, žinote ne mažiau už jį. Abu turėjote gražaus
laiko viską nuodugniai ištirti.
— Juk, skaitydama bylą, matėte, kodėl tardymas užsitęsė.
Būtume baigę daug anksčiau, jeigu ne mūsų herojaus paikiojimas.
— Šitas dalykas mane kaip tik ir domina... Kuo tai pasireiškė? Kodėl jam buvo paskirta psichiatrinė ekspertizė?
— Abejones mums sukėlė Kamaniaus elgesys. Jūs norite
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žinoti, kas konkrečiai. Tarpais jis tvirtindavo viską pamiršęs,
kas tą naktį įvyko, maldavo juo tikėti, paskui vėl ramiausiai kartodavo, kad atnešė jai pilną pakelį „Nembutalo", norėdamas,
kad mergaitė išgertų jį visą. O kartais imdavo su ja kalbėti,
tarsi ji būtų gyva, čia pat... Juk žinote, kaip būna. Dėl viso
pikto nutarėm pasiųsti į stacionarą. Pasirodė sveikas... Kas
jus dar domina?
— Kita ekspertizė. Teismo medicinos... Mano nuomone, ji
atlikta gana paviršutiniškai.
Tardytojas atsisėdo už savo stalo ir, demonstratyviai pasižiūrėjęs į laikrodį, tarė pamokamu tonu.
— Už šitą, kaip ir už aną, atsako ekspertai.
— Taip... Bet kai įtariamasis yra nestabilios psichikos, ir
jo parodymai tai vienokie, tai vėl kitokie, teismo medikų išvada apie aukos mirties priežastis turėtų būti labiau pagrįsta.
Kodėl nepareikalavote nuodugnesnės, kompleksinės ekspertizės?
Valkšna žvilgtelėjo iš padilbų, delsdamas atsakyti. Tikras
kaimo Jurgis, pamanė Lina. Kažin, kaip jam sekėsi tramdyti
rafinuotą Kauno publiką?
— Jeigu teismo medicinos ekspertai aptiko tiriamoje biologinėje medžiagoje tų pačių vaistų pėdsakus, kurie buvo
ištirpinti kavoje, ir to paties preparato konvoliutę, numestą
įtariamojo namų virtuvėje...— ištarė jis po ilgokos pauzės,—
o įtariamasis neneigia, ir, žinoma, negali paneigti, kad davė
Graužinytei „Nembutalą"... tik neprisipažįsta, kad tabletes
pats tirpino... kokios dar reikia papildomos ekspertizės?
— Vadinasi, nei ten, prokuratūroje, nei jūs pats nesuabejojote, kad gali būti kokia kita versija?
— Prokuratūros nuomonė išdėstyta kaltinamojoje išvadoje. O mano įsitikinimu... nei savižudybe, nei tuo labiau nelaimingu atsitikimu čia ir iš tolo nekvepia...— Valkšna dabar
šnekėjo draugiškiau ir net šyptelėjo.— Tačiau, kalbant jūsų
stiliumi, drauge advokate, antroji svarstyklių lėkštė dar tuščia... Klokite ant jos savo abejones ir argumentus.
Tardytojas išlydėjo Liną į koridorių ir atsisveikino su ja
maloniau negu pasisveikino.
Iš Kauno autobusų stoties paskambinusi Gailiušiui ir sužinojusi, kad konservatorijos antro kurso studentę Agnę Meduikytę galima rasti Vilniuje, Lina apsidžiaugė. Norėjosi namo,
kad galėtų, įsisiautusi į šiltą chalatėlį, drybsoti fotelyje prieš
televizorių su puodeliu arbatos ir lūkuriuoti telefono skambučio, kuris pasigirs šiandien arba rytoj. Tomas jau turėtų būti
grįžęs.
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Kitą rytą, šeštadienį, ji vos sulaukė dvyliktos valandos.
Juozo Kamaniaus telefonas atkakliai tylėjo, ir dabar tik barmenas Aloyzas Grundys galėjo pasakyti, ar atsirado Dangiros
laiškas, toks svarbus gynybai.
Lygiai dvyliktą kavinė atsidarė. Lina neskubėdama įžengė
į vidų su būreliu liesučių, skarotų mergelių. Už baro juodbruvas vaikinas vyšniniu švarku dėliojo puodelius bei taures.
Paskui ėmė spaudyti šnypščiančius kavos aparato čiaupelius,
susikaupęs kaip muzikantas prieš solinį koncertą. Judesiai
buvo ramūs, santūrūs, tiksliai apskaičiuoti. Lina pagalvojo,
kad ne vienam jos kolegai praverstų tokia gestų kultūra.
Barmenas pakėlė galvą ir sutiko jos žvilgsnį. Tą pačią akimirką Lina suvokė, kad jis atspėjo, kas ji. Apie aną apsilankymą jam tikriausiai bus papasakojęs rūbininkas. Arba Grundys
pats ją išskyrė iš įprastų veidų ir nusprendė esant advokatę.
Vieta už baro turbūt ištobulina pastabumą — jei tik žmogus
turi tokių duomenų. Tuo geriau. Galima bus kalbėtis be įžangų.
— Man tik kavos,— tarė ji priėjus eilei. Imdama puodelį,
paklausė:— Jūs dirbate vienas?
— Ne... vienam čia būtų sunkoka. Tuoj apsireikš mano
padėjėjas...— iš arti Grundys atrodė truputį vyresnis, gal dėl
tamsaus gymio ir liesoko veido, kurį gyvino tik judrios pilkos
akys.— Sulčių gersite? Turiu ananasinių.
— Ačiū... Aš noriu paklausti... gal kartais šiomis dienomis
matėte Juozą Kamanių?
— Taip. Vakar,— jis atsakė iš karto, vadinasi, ji neapsiriko.—
Tik neradom to, ko ieškojom... Bet aš dar ne viską perverčiau...
Atleiskit, aš tuoj...
Grundys pasišnibždėjo su išstypusiu vaikinu, kuris ilga,
smailia nosele ir kvadratiniais pečiais priminė Buratiną, paliko
jį prie kavos aparato ir akimis pakvietė Liną prie savęs.
Už vyšninės užuolaidos — iš to paties aksomo kaip ir barmeno švarkas — tęsėsi ilgas koridorius. Kitame jo gale tvieskė
dienos šviesos lempos, šurmuliavo restorano virtuvė, Tuo jaukesnis rodėsi baro užkulisių kambarėlis, kur buvo tik staliukas,
pora kėdžių, mažytė uždara indauja. Spalvoto „Šilelio" ekrane
mirgėjo egzotiškų kraštų vaizdai, Vos čia įžengęs, Grundys
tarsi nusiėmė kaukę. Prieš Liną dabar sėdėjo susirūpinęs ir
bent kiek sutrikęs jaunikaitis.
— Aš turiu tik dešimt minučių... labai gaila... bet, šaunu,
kad atėjote... Matote, su jumis nori pasimatyti viena mergina...
kai papasakojau apie jus. Ji pažįsta Žilviną. Aš, jai, tuoj pat
paskambinsiu... jeigu leisite?
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— Kuo ji vardu?
— Agnė. Mokosi konservatorijoje. Kaip tik ten, kur svajojo
įstoti Žilvinas.
— Skambinkite,— tarė Lina.
Vakar, vargais negalais parsibeldusi į namus, jau Bagdonui dainuojant nepabostančią lopšinę, ji pyktelėjo. Dėl trumpučio pasikalbėjimo su majoru Valkšna prarasta ištisa ilga
diena! Užuot tyloje, prie rašomojo stalo, ieškojusi loginių
atramos taškų, ties kuriais bylos faktai ir aplinkybės susikerta arba prasilenkia su įstatymais, ji blaškosi, vaikydamasi
žmones, kurie neatskleidžia nieko naujo. Sau galima prisi^
pažinti — ji vylėsi išgirsti iš tardytojų ką nors, kas užpildytų
nors vieną spragą keistoje Žilvino ir Dangiros istorijoje. Tikėjosi ir kartu beveik tvirtai žinojo, kad neišgirs. Jiems ši
istorija yra išsemta iki dugno.
O laikas lekia pūgą nešančio vėjo greičiu. Beliko dvi jos
trumpų atostogų dienos. Pirmadienį vėl užgrius bylos, konsultacijos, pareiškimai ir pavedimai... Lina sau pažadėjo, jog
daugiau nebešvaistys brangių valandų, ir todėl atsisakė ketinimo susitikti su „artistuke".
Tačiau toji nelauktai prašosi pati!
Iš pirmo žvilgsnio mergina nesiskyrė nuo savo bendraamžių,
studijuojančių Vilniuje įvairiausius menus. Tik jos rūbai —
poilgis, stambiomis klostėmis rauktas Žemaitės laikų sijonas
ir diržu perjuostas žiponėlis buvo pasiūti iš aukščiausios rūšies vilnos. Po žiponėliu margavo indiškos medvilnės palaidinė, kokias galima įsigyti Maskvos parduotuvėse, nemažai
paklojus. Iš veido „artistukė" labiau panešėjo į papūstžandę
lėlę pakulinėm kaselėm, negu į būsimą Džuljetą ar Medėją.
Tik iškilią kaktą ir akis sakytum temdė kažkoks sunkus šešėlis. Atrodo kaip nevaikiškai mąstantis vaikas, pagalvojo Lina
ir prisiminė netikėtą švelnumą Gailiušio balse, kai tasai apie
ją kalbėjo.
— Klaikiai norėjau su jumis susitikti...— mergina užsimerkė, papurtė galvą ir vėl atsimerkė.— Dar netikiu, kad čia sėdite... Jūs kartais matote Žilviną, tiesa?
— Iki šiol mačiau tik kartą,— tarė Lina kaip galėdama
sausiau. Gal mergytė susipras, jog burkavimas su vaikinu kavinaitėje dar toli gražu neduoda teisės brautis į jo reikalus.
— Jis... labai sukritęs?— atkaklios žydros akys pamelsvintais vokais reikalavo tiesos.
— Pusėtinai,— numykė Lina.
— Pasakykit... kas jam bus?
— Nežinau...
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— O kaip iš tikrųjų? Ar jis nunuodijo? Irgi nežinote?
Lina pradėjo suprasti, kad dailaus lėlės veidelio sukeltas
įspūdis — apgaulingas. Klausimai, tiesa, buvo naivoki, tačiau
reiklus, beatodairiškas tonas liudijo, kad „artistukė" net nesuabejoja savo teise į Žilviną.
— Kodėl tylite?— sukuždėjo mergina.— Jis... iš tiesų?
— Šiandien aš dar negaliu pasakyti nieko tikro. Ne taip
viskas paprasta, kaip jūs galbūt šituos dalykus vaizduojatės...
O kodėl norėjote su manim susitikti?
— Norėjau įsitikinti pati savo akimis... kas gins Žilviną.
Tie jo giminės... motina, dėdė — nė velnio nesupranta. Baisu,
ką jie galėjo jums pripaistyti.
— Pažįstate jo motiną... ir Kamanių?
— Ne...— ji nekantriai prunkštelėjo.— Bet Žilvinas man
pasakojo, kokie jie abu beviltiški.
Lina prisiminė, jog jaunimo žodyne šis žodis reiškia „kvaili",
atlaidžiau — „pasenusių pažiūrų".
— O ką jūs pati manote apie Žilviną?— neatlyžo mergina.
— Tarkime, kad aš dar neturiu savo nuomonės,— ramiai
atsakė Lina.
— Ar nepastebėjote, koks jis išdidus?.. Kentės sukandęs
dantis, bet nenusižemins... prieš nieką. Pavasarį mes su juo
keliavom po Karpatus, su turistine grupe. Įkopėm į Goverlą...
buvo fantastiška giedra, tenykščiai sakė, kaip reta... Aš bijojau...
visada bijau aukščio, meldžiausi, kad greičiau leistumės...
o jis.... jeigu būtumėt mačiusi jo veidą! Kaip jis žiūrėjo į kalnus... ir sako man: negrįžkim ten, į slėnį... pasilikim čia! Po to
ėmė garsiai šaukti: noriu likti čia-a-a.
— Kada jūs keliavote?— paklausė Lina.
— Balandžio mėnesį... išvažiavom balandžio dešimtą...
Ten, įkalnėse, jau medžiai sprogo, žydėjo obelys...
— Ir kiek ta kelionė tęsėsi?
— Dvi savaites.
— O į ten... ir atgal... skridote lėktuvu?
— Ne... važiavom traukiniu. Kodėl teiraujatės tokių keistų
dalykų?
— Todėl, kad jų gali prireikti.
Mergina, vardu Agnė, žioptelėjo, be abejonės, ketindama
pažerti naują klausimų virtinę. Tačiau ją sustabdė šaltas advokatės žvilgsnis. Širdyje Lina dėkojo likimui — arba atsitiktinumui, kurį dažnai palaikome likimu, o gal ir pačiai Agnei
Meduikytei, jos atkaklumui — už šitą neplanuotą pokalbį. Netikėtai išplaukė naujas įrodymas, gerokai apgriaunantis Žilvino tėvystės prielaidą! Tačiau kol kas ji nesiruošė niekam aiš6. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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kinti, kokią esminę reikšmę bylai gali įgauti paprastos turistinės kelionės trukmė. Išskyrus patį Žilviną,
Lina žinojo, kad pirmadienis bus sunkus, kiekviena valanda
iš anksto apibrėžta, suderinta, kam nors pažadėta. Vakarop galva
braškės nuo padorių ir ne itin padorių piliečių bėdų. Ji nuskuodė
į tardymo izoliatorių, pas savo ginamąjį, dar neišaušus. Norėjo kuo anksčiau atnešti jam žinią, kad viltis išvengti baisiausio kaltinimo darosi kaskart realesnė. Yra liudytojas,
kuris patvirtins, jog Dangiros Graužinytės būklė lemtingomis
birželio dienomis galėjo jai sukelti mintį apie savižudybę.
Netrukus bus gautas pažymėjimas, kad tomis savaitėmis, kai
ji tapo nėščia — laikotarpiu nuo balandžio dešimtos iki dvidešimt septintos dienos — kaltinamasis buvo pakankamai
toli. Be to, Kristina Kamanienė, iščiupinėjusi visus sūnaus
drabužius, po kiaura senos striukės kišene rado Dangiros laišką, rašytą birželio 9 dieną. Laiške ji, tiesa, neužsimena apie
ilgą nesimatymą, bet, antra vertus, nėra jokios užuominos ir
į artimesnius, intymius santykius ar nėštumą. Užtat yra žodžiai:
kažkas man vis gaili laimės. Likimas nori, kad likčiau vieniša ir nelaiminga. Neturiu kam pasiguosti ir laukiu
Tavęs, gal mane nuraminsi ir pamokysi, kaip gyvent..."
Žilvinas išklausė naujienų tylėdamas, tačiau Lina matė,
kaip pašviesėjo jo sulysęs veidas.
— Duokite man tą laišką,— jis ištiesė ranką, pasidėjo laiškelį ant kelių ir ilgai skaitė.
— Buvau pamiršęs, ką ji ten rašė,— tarė kandžiodamas lūpas, kad nepravirktų.— Niekšas aš... Ji bėgo pas mane ieškoti
pagalbos, o aš leidausi pamokslauti apie moterišką savigarbą,
žmogaus pareigą pačiam sau ir kitokius monus... Dieve, kaip
kraupiai viską pakeičia mirtis. Juk tada aš jaučiausi teisus,
šimtu procentų, net aiškiaregis! Tai, kad ji iškart atlėkė pas
mane, girininko pamesta, patvirtino mano įžvalgumą... Visa
laimė, pamaniau, kad laiku išsiskyriau su tokia merga, kuriai
vis tiek, kas ją glosto... Bet dabar, kai ji vis man prieš akis,
dieną naktį — dabar viskas kitaip... Aš buvau jos paskutinė
viltis ir... pats ją pražudžiau.
Žilvinas suaimanavo ir įsispoksojo priešais save padėrusiū
žvilgsniu. Lina pradėjo suprasti, kodėl tardytojai nusiuntė jį
ištirti psichiatrams. Mintyse ji nemoteriškai nusikeikė. Suva
nusineš ant; uodegos visus kruopščiai surinktus ir išradingai
pateiktus gynybos įrodymus, jeigu šitas avinas pradės teisme
panašiai kliedėti! Kartu jai pagailo vaikino. Birželio dvidešimt trečiosiosrytą nutrūko jo normalaus gyvenimo juosta.
Ir dabar, menkiausio impulso išjudinta, kaip skilusioje plok-82

stelėje, nepaliauja kartotis ta pati, paskutinė atkarpa, vis iš
naujo aitrindama jausmus.
Valandėlę patylėjusi kartu su juo, Lina prašneko ramiai ir
įtaigiai:
— Susitvardyk. Mažiau galvok, ką tada kalbėjai, tai ne
tiek svarbu... Stenkis kuo aiškiau prisiminti, ką padarei ir
ko tikrai nepadarei... Kaip iš tikrųjų buvo su tais vaistais?
— Viskas taip, kaip sakiau... Aš atnešiau praplėštą pakelį
ir išėjau į kiemą.— Jis ūmiai susigūžė ir sukando dantis, stengdamasis įveikti drebulį.— Ji dar pasižiūrėjo man į akis, nusišypsojo... Tokią aš ją ir matau... įraudusiais skruostais, blizgančiom akim, balta gėlėta suknele... ant kaklo plonytė sidabrinė grandinėlė su gintarine širduke...
— Grandinėlė su širduke?— pakartojo Lina.— Nuotraukose,
darytose po to, kai ją rado ten, miške... aš jas labai įdėmiai
apžiūrinė jau... jokios grandinėlės ant Dangiros kaklo nebuvo.
— Taip, aš mačiau... nebuvo,— Žilvino balsas skambėjo
kaip iš duobės.— Pamaniau, kad Dangira pametė, eidama naktį
mišku... arba pati nutraukė... Tą dabutį aš jai kadaise dovanojau.
Reikėjo kaip nors pakeisti jo minčių tėkmę.
— Užvakar,— tarė Lina,— aš susipažinau su tavo drauguže
iš konservatorijos.
Vaikino akys blykstelėjo.
— Agne?..— jis beveik šypsojosi.
— Agne. Iš ko gi būčiau sužinojusi apie turistinę kelionę
į Karpatus? Pats nesiteikei apie tai prisiminti.
— Nemaniau, kad tai gali būti svarbu.
Lina atsiduso.
— Viskas gali būti svarbu.... menkiausia smulkmenėlė. Tik
reikia galvoti... kiek įmanoma blaiviau. Ir ne vien apie praeitį. Apie ateitį taip pat.
— Cia... apie ateitį?— ironiškai vyptelėjo vaikinas.
— Kaip tik čia... O dabar paklausyk manęs...
Pati Lina per visą ilgą dieną negavo progos pagalvoti. Tokią prabangą ji sau leisdavo tik vakarais. Bet šiuosyk, išėjusi iš konsultacijos, kažkaip savaime pasuko ne į namus. Gedimino kalno papėdėje po kojomis traškėjo balutes aptraukęs
plonytis ledas. Pro medžių šakas žibintai skleidė aštrią šviesą,
šaltas oras buvo pavasariškai skaidrus ir gaivus. Ant tilto per Vilnią Lina stabtelėjo ir, pasiraususi rankinuke, išsitraukė raktą.
Kada nors, pamanė, galėsiu jį iš čia sviesti žemyn. Bet dar
ne šiandien. Klausydamasi savo žingsnių aido, ji perėjo nykią
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Malūnų gatvelę, pasuko už kampo ir po minutės jau rakino
judviejų su Tomu „laikinosios būstinės" duris.
Koridoriaus tamsoje murkė šaldytuvas. Vadinasi, Tomas,
išvažiuodamas neišjungė. O gal jau grįžo? Ji peržengė dirbtuvės slenkstį, spustelėjo mygtuką. Viskas atrodė taip pat,
kaip prieš dvi savaites. Nušiurę foteliai įdubusiomis sėdynėmis
nepajudinti iš vietos, ant stalo kavinukas, lėkštutėse apversti
puodeliai, švari peleninė, žurnalai, žadintuvas — nebuvo tik
jos palikto raštelio.
Liha atsisėdo į fotelį. Ji nutarė dabar pagalvoti apie Tomą
ir save. Apie ateitį. Tomui seniai reikia namų ir pačios. Penkiasdešimt aštuonerių metų našliui dar per anksti įsiruošti
karšinčiaus kampą suaugusių vaikų pastogėje. Be reikalo jis
pratina dukters šeimą prie tokios perspektyvos, atidėliodamas
sprendimą.
Lina pasitelkė vaizduotę, kuri beveik niekada jos neapvildavo. Ji geidė pamatyti vieną kitą bendro gyvenimo paveikslėlį iš ateities. Tačiau vaizduotė atsisakė juos rodyti.
Trukdė margi dienos įspūdžiai, svetimų gyvenimų atplaišos,
atkakliai šmėžuojančios prieš akis.
Koridoriuje staiga barkštelėjo rakinamos durys. Lina nerimastingai sukluso. Argi dar kas nors, išskyrus juodu, turi
dirbtuvės raktą?
Tarpduryje stovėjo Tomas. Aukštas, lieknas, tiesus, tamsiom besijuokiančiom akim. Veidas truputį smarkiau įdegęs,
smilkiniai dar labiau pabalę. Lina žiūrėjo į jį, netardama nė
žodžio. Į krūtinę plūstelėjo šilta banga. Jis čia. Jam reikia
manęs.
— Kiaurą dieną bandžiau prisiskambinti... Manau, pasidairysiu čia — žiūriu, šviesa... Kur buvai dingus?
— Visur,— ji tingiai nusišypsojo.— Kada parvažiavai?
— Šįryt.
Jis priėjo arčiau, rankomis apkabino jos liemenį, pakėlė
prie savęs. Lina įprastu judesiu sušiaušė jam plaukus. Jie buvo
tokie pat vešlūs, kaip kadaise — prieš šešerius... ar jau septynerius metus? Ji niekada neprisimindavo, kada visa tai prasidėjo.
Pamiršau pradžią ir nežinau, kada bus pabaiga, galvojo
ji vėliau, gulėdama tamsoje, jausdama, kaip vėsta įkaitęs kūnas.
Beprasmiška sau kartoti, kad niekas nepasikeitė. Per tuos septynerius (ar šešerius?) metus mano kūne atsinaujino aliai viena
ląstelytė... Dabartinės jau ne tokios kaitrios, kaip anos — nebeturi atminties, kuri vis iš naujo gimdo ilgesį ir geismą, meilę
ir ištikimybę. Jos jau nebevaldo troškimų ir poelgių, kaip

-84

kadaise. Atėjo pagaliau seniai lauktas metas. Kraujas nebeteko balso, netrukdo ramiai vertinti save ir kitus.
Tomas dar nenujaučia, kad priesaikos, kuriose jis atkakliai
vartoja būsimąjį laiką, turi tik dabartį. Bet kartais jis netikėtai nutyla ir keistai, mąsliai ją nužvelgia. Gal jau netrukus
supras tai, ką Lina seniai žino: ne tokios jam reikia žmonos.
Jokių pasiaiškinimų, jokių dramų! Susidomėjęs t i n k a m a
moterim, jis pradės vengti Linos. Nebeieškos po visą miestą,
kaip šiandien. Ir viskas išsispręs savaime.
Lina atsikėlė ir priėjo prie lango. Virš juodų stogų žibėjo šaltos, dygios žvaigždės. Ji pagalvojo apie Žilviną — ar
jis atgaus pusiausvyrą? Ar teisme bus pakankamai susikaupęs
ir budrus? Prieš keletą metų ji gynė jaunuolį, kuris, varžovo
ir jo šutvės aptalžytas, išvarytas iš šokių, patykojo nugalėtoją ir, trenkęs per galvą lazda, sužalojo akį. Teisme jis raudodamas kartojo, kad yra pasiryžęs atiduoti savo akį, tegul
ją persodina vietoj sužalotos, juk tokios operacijos įmanomos!
Nepais'ant akivaizdžios atgailos, teisėjas įtikino tarėjus, kad
reikia skirti didžiausią įstatymo numatytą bausmę — nes teisiamojo gailestis šiuo atveju esą neabejotinai į r o d o jo
kaltę. To vaikino elgesy jis neįžiūrėjo nieko daugiau, tik kaltės
pripažinimą. Dieve gink, kad Žilvinas neimtų panašiai gailauti Dangiros...
Buvo dar viena byla, panaši, tik painesnė. Iš pradžių du
aštuoniolikmečiai grūmėsi kumščiais ir kojom dėl to, kad vienas pavadino kito merginą kekšele. Kai įžeidėjas pargriovė
priešininką ir pasišaukė prie savęs muštynes stebėjusią mergelę, toji įsikibo jam į parankę, tyčiodamasi iš savo gynėjo.
Tada pastarasis nusivijo porelę ir trenkė merginai į ausį. Krisdama ji susilaužė ranką, o trečiasis, pasitelkęs praeivius, nugabeno savo priešininką į miliciją... Teisėjas nė girdėti nenorėjo apie įvykio aplinkybes ir trijų jo dalyvių jausmų būklę. Nuosprendis už apysunkį kūno sužalojimą buvo itin griežtas. Laimei, jį panaikino kasacinė instancija. Praėjo keletas
metų, bet Lina sudrebėdavo kas kartą, prisiminusi septintą
dešimtį įpusėjusio teisėjo veidą to proceso metu — atsainaus
nuobodulio išraišką, sustingusią kaip gipsinė atlieja dar gražiuose, senatvės vos palytėtuose bruožuosee.
Tokiems užkietėjusiems Temidės tarnams ji, kaip ir daugelis, nesusimąstydama pritaikydavo kurį nors iš universalių
keiksmažodžių: formalistas, apsidraudėlis, marazmatikas...
Tų žmonių principas buvo akivaizdus: teisti taip, kad nė vienas
jų paskelbtas nuosprendis nebūtų pakeistas. Teisiamojo likimas
— antrame plane, į tai jie leidžia sau atsižvelgti tik tada, jeigu
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įpareigoja įstatymas. Bet ar vien tik noras likti steriliai neklaidingiems lemia jų poziciją? Ar, bėgant metams ir dešimtmečiams, čia nepasireiškia jausmų atrofija, kuri dažnai sužadina chronišką nesugebėjimą atjausti kitą, ypač jauną, žmogų?
Ne, seni neprivalėtų teisti jaunų...
— Apie ką įsisvajojai?— paklausė Tomas, degdamasis cigaretę.
— Sals,— atsiduso Lina,— žvaigždės tokios ryškios.

VII
Ant stalo gulėjo pirštinė, nepateisinusi Sigito Petrėno vilčių. Paprasčiausia, fabrike megzta, vyriška dešinės rankos
pirštinė iš plonų pusvilnių siūlų, kadaise šviesiai ruda, o dabar
patamsėjusi, purvina nuo ilgo nešiojimo. Pirmadienį, radęs
ją pakrūmėje už poros šimtų metrų nuo skylės Garnėnų fermos tvoroje, Petrėnas apsidžiaugė, kad galės kaip reikiant patikrinti savo — būsimojo chemijos eksperto — sugebėjimus. Tačiau jis neaptiko net mažiausios dėmelės, iš kurios
galima būtų bent apytikriai nuspėti jos šeimininko darbo
pobūdį — nei kruopelės sustingusių dažų, kalkių ar cemento,
nei vieno į siūlus įsigėrusio benzino ar kokio tepalo lašelio.
Nustatytam laikui uždaryta į specialų stiklainį, ji ten nepaliko jokio ypatingesnio kvapo, išskyrus žmogaus prakaitą.
Negalima buvo net nuspręsti, ar ją nešiojęs vyriškis rūko, jau
nekalbant apie rūkalų rūšį. Be to, net ir kruopščiausiai ištyrinėjus kiekvieną kvadratinį centimetrą, nepavyko aptikti jokio lapės ar audinės plaukelio — o juk naktinis fermos svečias, pametęs šitą pirštinę, kilojo kailių ryšelius ir grūdo juos
į savo maišą, kuprinę ar kokią panašią tarą.
— Tikra vaiduoklio pirštinė,— apmaudžiai murmėjo Sigis.
Įvairūs daiktai ir pėdsakai, iš kurių Petrėnas nesugebėdavo
išsunkti visos įmanomos informacijos, dažnai sukeldavo jam
pyktį, tarsi tai būtų gyvi ir užsispyrę padarai.
— Palik ją kol kas ramybėje,— patarė Valkšna.— Ilgokai
užtrukai fermoje. Gali man duoti apžiūros protokolą? Viskas
pagal taisykles?
— Protokolas tvarkoj, niekas neturėtų prikibti. Bet ta vagystė, draugas majore, darosi superįdomi.
— Kuomi?
— Ogi tuom, kad veikiausiai būta dviejų vagių, kurie judėjo
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iš dviejų skirtingų taškų: taško A ir taško B... kaip keleiviai
aritmetikos uždavinyne.
— Aišku...— Valkšna linktelėjo galvą.— Dabar suprantu,
kodėl tave taip dirgina ta pirštinė. Nežinai, kuris iš dviejų vagių ją pametė.
— Jeigu pametė, tai svetimas.
— Tavo manymu, buvo ir savas?
— Jums išvažiavus, aš ten dar porą valandų karščiausi
ir rangiausi aplink tą landą, po aukštą šliaužiojau. Be jokios
abejonės, ne anksčiau, kaip prieš keletą dienų, kažkas pro ją
išsitempė kailiukus. Nors dangtis ir labai sandariai įstatytas,
plyšyje tarp kraštutinių lentų prisirinkę suodinų dulkių...
vietomis jos šviežiai nubrauktos. Aš dariau eksperimentą:
atsigulus ant pilvo ties landa, galima iki pusės įlisti į vidų
ir, viena ranka atsirėmus į lentyną, pasiekti čia pat kabančių
kailių ryšulį. Iš ten kaip tik paimtos lapės...
— O Smilingio dėžės?
— Jos lengvai nusistumia... O va brangiakailių žvėriūkščių pūkai,— Petrėnas parodė greta pirštinės gulinčius tris plokščius polietileno vokelius, kuriuose Valkšna negalėjo nieko
įžiūrėti, nors ir stengėsi.
— Pūkai...— nutęsė jis.— Prireiks biologinės ekspertizės.
Ilga istorija.
— Čia jau kaip nutarsite... Bet kažkas tikrai sliuogė su
kailiais tuo keliu.
— Kodėl pats manai, kad tas, kuris pasiekė kailius pro landą, iš savų?— paklausė Valkšna.
— Pats nežinau,— nusijuokė Petrėnas.— Gal todėl, kad įėjo
iš vidaus. O gal, draugas majore, jie viską išnešė pro landą,
ir inscenizavo įsilaužimą? Ne, tai jau būtų visiška nesąmonė!
— Ar galėtum nors apytikriai spėti, kada toji landa padaryta?
— Vargiai,— susirūpinęs papurtė galvą Petrėnas.— Dangtis
išpjautas iš tų pačių perdengimo lentų, tiek viršutinių, tiek
apatinių. Sprendžiant iš to, kiek jų kraštai apdulkėję — prieš
metus, gal pusantrų...
— Darbas nei didelis, nei sunkus, bet juk to nepadarysi
nepastebėtas,— samprotavo Valkšna,— galų gale ant lentynų
arba ant Smilingio dėžių turėjo pribyrėti drožlių. Nebent tuo
metu sandėlis buvo tuščias.
— O šių metų pavasarį iš naujo dengė stogą. Stogdengiams
padaryti tokią „baiką" — vieni niekai.
Matas grįžo į savo kabinetą ir įsegė į aplanką naują įvykio
vietos apžiūros protokolą. Paprasta vagystės byla iš tiesų
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darėsi mįslinga. Vadinasi, tą naktį, kai jis, apšvietęs Ražų
visuomenę teisiniais klausimais, trypčiojo prie tuščio benzino
bako tuščiame vieškelyje, Garnėnų žvėrininkystės ūkio sandėliuose šeimininkavo mažiausiai du svetimo gero mėgėjai.
O šita lapiukų auginimo pirmūnė, kerėtoja portretinės damos
veidu ir baudžiauninkės rankomis, nieko nejuto, nematė,
negirdėjo? Tauškalai. Aš ją pats pakamantinėsiu, nusprendė
Matas. Neatidėliodamas, rytoj pat.
Jis nubraižė popieriaus lape tris susiliečiančius kvadratus
ir pažymėjo juos raidėmis A, B, C. Iš dirbtuvės A ir bendrosios paskirties sandėlio C kažkokie iksai pasiekė tašką B —
kailių saugyklą. Tą pačią naktį ar ne, su sandėlininko žinia
ar be jo — štai tik du klausimai iš visos gausybės. Ieškoti į
juos atsakymų savo galvoje, įbedus akis į nubraižytą stačiakampį, yra juokinga, draugas majore. Visi galimos informacijos mechanizmai paleisti, ratukai sukasi dieną naktį. Ryt poryt
turi ateiti žinia iš Gorkio — kur buvo lapkričio 21 dieną Sergejus Ivasiukas, gyvenantis Kirovo gatvėje, ir ką jis apskritai
veikia.
O dabar išmintingiausia traukti namo. Jau po aštuntos.
Matas surinko ant stalo išsklaidytus popierius, sukamšiojo
į stalčius ir seifą. Apsivilkęs striukę, jis išgirdo tyliai čirškiant
vidaus telefoną.
— Valkšna,— atsiliepė, būdamas tikras, jog dar ką nors
įdomaus aptiko Petrėnas, kuris vakarais mėgdavo netrukdomas krapštytis savo mažytėje universalioje laboratorijoje.
— Sveiki. Ar dar nėra Kvedaro?— Matas ne išsyk pažino
KSNG poskyrio viršininko bosą.
— Viršininkas grįš kitą savaitę, gruodžio pirmąją,— tarė
jis.
— Na, tai prašyčiau jus pas mane užeiti. Dabar, jei galite.
Majoras Albertas Rameliūnas buvo laikomas labiausiai išprususiu skyriaus karininku. Jis visada perskaitydavo rečiausias, tik iš po prekystalio gaunamas, knygas, sugebėdavo pamatyti visus ne tik Kauno, bet ir Vilniaus teatrų spektaklius
ir pasistengdavo, kad jo nuomonę apie vieną ar kitą meninio
gyvenimo faktą būtinai išgirstų bendradarbiai.
Poskyrio viršininkas sutiko Matą su vylinga šypsenėle apvaliame kaip arbūzas, rausvame veide.
— Na, gerbiamasis, ruoškitės naujienoms.
— Geroms ar blogoms?
— O kaip pats manai?
Reikia žmogui atleisti šitą mažytį pasimaivymą, pagalvojo
Valkšna. Ne taip dažnai mes dalijamės geromis naujienomis.
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— Štai,— savo stambia plaštaka Rameliūnas ištraukė iš
popierių šūsnies vieną lakštą,— persiskaičiau, ką per paskutines
dvidešimt keturias valandas nuveikė mano vyrai ir radau
tokią informaciją... ir net ne vieną. Na, aš atpasakosiu savais
žodžiais. Praeitą trečiadienį, lapkričio dvidešimt trečiąją,
vadinasi, užvakar, geležinkelio statybos-remonto įmonės
darbininkas Jurgis Storkus, gyvenantis Garnėnuose, siūlė...
žinomam asmeniui pirkti penkis žydrųjų lapių kailiukus. Toliau, iš kito šaltinio,— poskyrio viršininkas garsiai krenkštelėjo.— Ketvirtadienį, lapkričio dvidešimt ketvirtąją, vadinasi, vakar, remontininkų vagonėlyje, po darbo gerdamas
su brigados nariais... pavardės kol kas nesvarbu... jis gyrėsi,
kad žino apie vagystę žvėrininkystės ūkyje šiek tiek daugiau
už milicininkus. Na kaip?
— Informacija pačiu laiku,— tarė Valkšna.— Jeigu...
— Duomenys patikimi,— atspėjo jo klausimą Rameliūnas.
— Kaip sakoma, linkiu sėkmės. Jeigu išplauktų tokie faktai,
kad prie vagystės buvo prisidėjęs kas nors iš vietinių darbuotojų, tada, žinoma, ir mes prisijungsime. Bet dabar čia, atrodo,
jūsų korta...
Valkšna atsisveikino. Po minutės jis mikliai leidosi laiptais, nustebindamas budintį seržantą, kuris iki tol matydavo
tardymo poskyrio viršininko pavaduotoją tik lėtai ir net tingiai
žingsniuojantį.
. Atidaręs lauko duris, Matas sustojo ir apžvelgė kitoje gatvės pusėje stūksančio pastato langus. Tame lange, kuris jam
rūpėjo, jau nebuvo šviesos. Tada jis grįžo į savo kambarį ir
susuko rajono prokuroro namų numerį.
Prokuroras pats pakėlė ragelį.
— Esi!— apsidžiaugė Matas.
Jaunesnysis justicijos patarėjas Algirdas Tilvikas buvo
už Valkšną visa dešimčia metų jaunesnis, bet juodu nuo pirmosios pažinties dienos surišo žūklės aistra, vienoda vasarą
ir žiemą.
— Kas atsitiko?— įtemptu balsu šūktelėjo į ragelį prokuroras, nes Mato skambutis vėlyvą lapkričio vakarą, be abejonės, neturėjo nieko bendro su žūkle ir galėjo reikšti tik iškvietimą prie kokio lietuje mirkstančio negyvėlio.
— Ne, niekur aš tavęs nesitempsiu,— paskubėjo jį nuraminti
Valkšna.— Tik ryt iš ankstyvo ryto noriu aplankyti vieną
namelį tarp miškų, ir reikia tavo parašo.
— A,— lengviau atsiduso Tilvikas.— Tai brauk dabar pas
mane, arba rytoj aštuntą būk prokuratūroje.
— Rytoj. Lik sveikas.— Matas padėjo ragelį.
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Jam ilgai nesisekė užmigti. Taip būdavo visada. Kai aklinai
įstrigusi byla pajudėdavo iš „mirties taško", vieną ar dvi naktis Matą kamuodavo arši nemiga. Nors šiaip jo nervų sistema
buvo nuostabiai gaji. „Jūs visai neturite nervų",— neseniai
beveik su priekaištu pasakė jam kapitonė Ramunė Dilbaitienė. „Todėl, kad aš turiu gerą žmoną",-- atšovė Matas. Bet tai
buvo tik pusė tiesos. Antroji — žuvys tyliuose užutekiuose ir almančiuose upokšniuose, tarp meldų ir po ledu. Bet kalbėti
su moterim apie žuvis — būtų tolygu šventvagystei.
Pagaliau užsnūdęs, susapnavo Laimą Storkienę, atsargiai
žengiančią basomis kojomis siūbuojančiu stikliniu lieptu.
Jis norėjo ją pasivyti, bet kelią pastojo grėsmingas Storkaus
siluetas. Matas niekada iki tol nebuvo jo matęs, bet sapne
žinojo, jog tai Laimos vyras.
Gerai, pamanė rytą Matas Valkšna, kad nors sapnų neprivalom raportuoti viršininkams.
Vidaus reikalų skyriaus „Niva" įvažiavo į Garnėnus šeštadienį vos išaušus. Visuose namuose diena jau buvo prasidėjusi, iš kaminų tiesiais, pilkais stulpeliais kilo dūmai ir tirpo tokiame pat pilkame, sustingusiame virš gyvenvietės rūke. Iš
pradžių niekas neatkreipė dėmesio į automobilį su mėlyna
juosta — po vagystės fermoje jį dažnai matydavo siuvantį ten
ir atgal. Bet kai jis įsuko į Storkų kiemą, kaimynai, matyt,
sunerimo. Žingsniuodamas į Graužinių sodybą šauktis juos
kviestiniais, Valkšna iš tolo pamatė šeimininką, pasistiebusį
ir ištempusį kaklą virš tvoros, nors jau krapnojo ką tik prasidėjęs lietus.
Matas nusprendė pats krėsti Storkų namus, nors kailių vagystės bylą vedė Ramunė. Jį apėmė seniai bepatirtas azartas,
vaizduotėje jis jau panerdavo pirštus į minkštus, aitria žvėrienos smarve atsiduodančius kailius, girdėjo Storkaus kimiu
balsu košiamus prisipažinimo žodžius. Valkšną kurstė jo savigarba, įžeista vasaros pradžioje be pėdsako dingusių žvėre,liukų tunto ir įžūlaus vagių grįžimo į tą pačią vietą. Žinoma,
ten galėjo veikti ir visiškai kita gauja. Tačiau ši abejonė ne
mažino įkarščio, o , priešingai, jį didino.
Storkaus jie namie neužtiko. Garuojančioje virtuvėje, į
kurią milicininkai įėjo pro praviras duris, Laima Storkienė
grūdo ėdalą kiaulėms. Nešukuotos, po nakties pusiau išsipynusios kasos tviskančiomis garbanomis draikėsi aplink kaklą ir
marškinių vos pridengtą krūtinę. Pamačiusi atvykėlius, moteris metė grūstuvą ir atsitiesė. Ji suraukė antakius ir automa-
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tišku judesiu ėmė šluostytis į prijuostę rankas. Dešinę nuo
alkūnės iki riešo dengė apsitrynęs tvarstis.
— O kurgi šeimininkas, Jurgis Storkus?— paklausė Valkšna.
— Išvažiavo į miestą. O ką?
— Kada?
— Prieš valandą, gal prieš dvi... Vaikai dar nebuvo išėję
į mokyklą.
Išgirdusi, kodėl jos namuose apsilankė milicija, Laima Storkienė piktomis akimis nužvelgė vieną po kito tris uniformuotus vyrus ir atlaidžiai linktelėjo Graužiniui bei jo vyriausiai
dukrai,— kviestiniams, kurie ramstė duris sutrikę, tarsi juos pačius ruoštųsi tuoj pat krėsti.
Moters žvilgsnis ilgėliau apsistojo ties Valkšna, ir Matas pajuto, kad jie neras šiuose namuose to, ko ieško. Bet kratą
vis tiek reikia daryti. Storkienės veidas buvo ramus ir net truputį išdidus. Įsitikinusi, kad ir tamsiausiame užkaboryje neįmanoma aptikti nieko, kas mestų šešėlį jos šeimai... gal vis
dėlto Storkus bus kur nors įkimšęs parsineštus kailiukus be
žmonos žinios?
Po trejeto valandų Valkšna buvo priverstas prisipažinti
pats sau, kad jo nuojauta pasitvirtino. Galiausiai kailiukai
paprastoje kaimo sodyboje — ne adata šieno vežime, ir toliau
griozti nebėra prasmės.
Kartkartėmis jis pagaudavo įdėmų šeimininkės žvilgsnį.
Kada ją paklausinėti, svarstė Matas. Dabar, išsyk vežtis į skyrių — pro visuose languose šmėžuojančias garnėniškių fizionomijas? Ilgaliežuvių tai būtų žaibiškai paskleista po visą
apylinkę ir suteiktų geidžiamo peno tiems, kurie iš pavydo
ar kvailumo vadindavo šitą moterį ragana. O ji gali nieko ir
nežinoti apie vagystę. Pagaliau nevalia atmesti prielaidą, jog
girtuoklėlis Storkus tiesiog paprekiauja sėbrų vogtais daiktais. Protingiau būtų buvę pirmiausia griebti jį. Deja.
— Kada vyras žadėjo pareiti?
Storkienė, pamiršusi savo išdidumą, gailiai šyptelėjo.
— Pastaruoju metu niekada nesako...
— Dabar pirma,— tarė Valkšna.— Lygiai ketvirtą prašom
atvažiuoti į mūsų skyrių. Budintis pasakys, į kurį kambarį
eiti. Jei grįš Storkus, tegu irgi nedelsdamas važiuoja ten. Tai
jam geriausia išeitis... Aišku? Kartoti nereikia? O kol kas
jūsų namuose pabudės milicininkas...
Ji nepavėlavo. Peržengė Valksnos kabineto slenkstį tiesi,
vėl pakelta galva. Iki to laiko Dumžė su talkininkais išnaršė
visus viešus ir pusiau viešus taškus, kuriuose lietingą šešta-91

dienį galėjo įstrigti geležinkelio statybos-remonto brigados
narys Jurgis Storkus. Veltui.
— Ar vyras neparvažiavo?— paklausė Valkšna, pasidėjęs
ant stalo liudytojo apklausos protokolo lakštą.
Moteris tylomis papurtė galvą.
— Kai atsiras, patarkite jam nesislapstyti.
— Kodėl jis turėtų slapstytis?— jos balsas virptelėjo.
— Jums, Storkiene, aš irgi patarčiau... neslapukauti. Pasakykite, kaip į jo rankas pateko vogti kailiukai.
— Aš jau sakiau rytą, kad nežinau apie jokius kailiukus.
— Kailiukai dingo iš ūkio sandėlio tą naktį, kai jūs ,susižeidėte ranką.
— Aš susižeidžiau iš vakaro.
— Kelintą valandą?
— Pusę dešimtos, gal truputėlį vėliau... Labai skubėjau
ir paslydau.
— Tą girdėjom. O kur tuo metu buvo jūsų vyras?
Storkienė sulaikė krūtinėje atodūsį.
— Namie.
— Iš kur žinojote, kad namie?
— Tada, kai sugrįžau... kai „greitoji" mane parvežė, radau
jį miegantį.
— Ar jis kada nors dirbo žvėrininkystės ūkyje?
— Dirbo... trumpai. Tris mėnesius — šėriku, kaip ir aš, bet
jam nepatiko... Ir dar kokį pusmetį prie traktoriaus.
— Kodėl išėjo?
— Jis niekur neįsikinko ilgam. Toks būdas...
— O dabar kuo verčiasi?
— Dabar statyboje, prie geležinkelio. Jis viską moka. Ir
į mūsų ūkį jį dar kartais pasikviečia kaip remontininką.
— Ką gi jis ten yra remontavęs?
— Pernai padėjo vesti vandentiekį, o šią vasarą dengė stogus.
Gal pagaliau prasišvies ryšys tarp įvairių palaidų faktų,
pagalvojo Valkšna. Tarkime, kai dengė stogą, jam šovė į galvą
mintis įsirengti landą į bendros paskirties sandėlį, kuriame
apstu meistraujančiam žmogui reikalingų dalykų. Dabar jis
čia rado brangesnę prekę ir nutarė ją realizuoti... Logiška.
Tačiau, jeigu šitas gudruolis veikė išvien su vagimis, kurių
velnių ropštėsi į sandėlį per savo landą? O jeigu vogė savarankiškai, vadinasi, įskrido į uždaryto pastato aukštą pro plyšį
pastogėje, kartu su balandžiais... Tarkime, kad stogdengiai
turėjo raktą nuo dirbtuvės, iš kurios lipama į aukštą, ir Storkus
pasidirbo dublikatą. Išgirdęs apie Skučingio ligą, įvykdė
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savo žygį viena ar dviem parom anksčiau už įsilaužė jus. Bet
jis galėjo ten įsibrauti tik naktį, o kaip nakties metu pateko
į aptvertą ir saugomą fermos teritoriją?
Matas neskubėdamas užrašinėjo protokole tai, ką sakė Storkienė.
— Sią vasarą?— pakartojo jis.— Tai gal kartais jūsų vyras ten dirbo, kai iš narvelių dingo žydrieji lapiukai?
Storkienė apmaudžiai palingavo galvą.
— Jeigu m e s,— moteris pabrėžė šitą žodį,— norėtume
š i t a i p pasipinigauti, tai žinokite, kiekvienai darbininkei...
ir man... vieni juokai kasdien išnešti chalato kišenėse ar krepšy po porą jauniklių!
Ji užsikirto, tarsi išsigandusi savo atvirumo.
— Tikiu,— tarė Valkšna.— O dabar jūs frian vis dėlto atsakykite į klausimą: iš kur jūsų vyras gavo vogtų kailiukų?
— Nemačiau pas jį jokių kailiukų. Nesuprantu, kodėl jūs
mane kankinate.
Pokalbis sukosi tuo pačiu ratu dar apie pusvalandį. Matas
visą laiką buvo įdirgęs ne mažiau už priešais sėdinčią moterį,
o kai suvokė savo nerimo priežastį — suglumo. Sita lapyno
„burtininkė" jį kažkuo traukė, žadino keistus ir prieštaringus
jausmus. Čia jis geidė ją kaip nors pažeminti, nubraukti nuo
dailaus veido ir akių atkaklaus išdidumo išraišką, čia vėl gailėjo ir svarstė, kaip galėtų apsaugoti nuo nemalonumų, susijusių su vyro nusikaltimu.
Kažkokie monai, pamanė Matas. Per ilgus sunkios tarnybos
metus likimas saugojo jį nuo susižavėjimo svetimomis moterimis ir tai buvo vienas iš pagrindinių jo vidinės pusiausvyros ramsčių. Argi išsisėmė imunitetas?
Išeidama Storkienė pasižadėjo elgtis protingai ir įtikinti
namo parsiradusį vyrą, kad tučtuojau prisistatytų į skyrių.
Tačiau Jurgis Storkus neprisistatė nei tą vakarą, nei kitą dieną.
Pirmadienį, prieš pat operatyvinį pasitarimą užėjęs pas Valkšną, Dumžė pranešė, kad Storkus nuo šeštadienio išvis nebuvo
grįžęs namo, o tai jam, beje, ne pirmiena... Vakar vakare telefonu buvo gauta žinia, kad jį su kažkokiu vyru matę Meška laukyjė — artimiausioje nuo rajono centro geležinkelio stotelėje. Beliko laukti, kad šįryt Storkus pasirodys devyniasdešimt
aštuntame kilometre už miesto, kur dirba jo brigada.
Valkšna rūkė piktai pūsdamas dūmus. Jis negalėjo sau atleisti, kad nuvyko į Garnėnus per vėlai ir neužklupo Storkaus
namie. Remigijus diplomatiškai tylėjo.
Tačiau skyriaus viršininkas, papulkininkis Likšys neketino
tylėti.
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— Vadinas, gavome pirmą konkretų signalą absoliučiai
tamsioj byloj. Ar buvo galimybė nedelsiant imtis žygių ir
griebti tą gėdingą lapyno istoriją už uodegos? Buvo... bet mes
jos operatyviai neišnaudojome.
Dumžė iškeliavo tykoti Storkaus, o Valkšna įniko į pakyrėjusius popierius, guosdamasis, kad po trijų dienų galės juos
atiduoti iš mokslų grįžusiam savo viršininkui.
Po pusvalandžio į kabinetą įkaukšėjo Ramunė. Ji iškilmingai
ir suokalbiškai šypsojosi, tarytum būtų nešusi Valkšnai
vyriausybinę sveikinimo telegramą.
— Gorkis atsišaukė, draugas majore!— Kadangi majoras
tylėjo, tęsė ramiau.— Sergejus Arkadjevičius Ivasiukas iš
tiesų gyvena tuo adresu. Jis inžinierius nedidelėje metalo
apdirbimo įmonėje, kuri vykdo dviejų Kauno gamyklų užsakymus. Nuo lapkričio septynioliktosios iki dvidešimt pirmosios jis buvo komandiruotas į Kauną. Tačiau jo vardu nėra
užregistruota jokia transporto priemonė..
Valkšna užvertė skaitytą aplanką.
— Tai jau šis tas, Ramunėle. 2inai, man visada pasidaro
šviesiau ant dūšios, kai pasitvirtina atsitiktinė, pašalinio žmogaus informacija.
— Urvakis — ne pašalinis!— karštai paprieštaravo Dilbaitienė.— Lapynas jam tas pat, kas antrieji namai.
— Taip, tiesa,— nusileido Valkšna.— Aš vis pamirštu, kad
čia visi viską ir apie visus žino. Net milicija. Vadinas, turėtų
būti labai lengva išaiškinti kiekvieną nevidoną. Bet kažkodėl
taip nėra... Gerai, drauge kapitone. Siusime vienišą frantą
Dumžę į Kauną. Tegul atranda inžinieriaus Ivasiuko pėdas
ir seka jomis iki mūsų restorano. Jeigu paaiškės, kad jis čia
buvo atsivežęs kokią nors poniutę, kuri vaišinasi su juodbruviais slapčia nuo savo vyro, padėsime paukščiuką su kryželiu. Tiesa, patrešusių slyvų spalvos automobilis...— Valkšna
šyptelėjo, prisiminęs Urvakio palyginimą.— Tokių mašinų aš
žinau Kaune bent pustuzinį, tik mūsų draugui Kajetonui ji
pasirodė nematyta.
— Mašina gali būti ir kauniškė,— įsiterpė Ramunė.
— Gali. Taigi patrešusios slyvos ir pakeistas dešinysis sparnas... Vis truputį geriau negu nieko.
Likęs vienąs, Matas vėl įsikniaubė į baigtų, baigiamų ir
atidėtų bylų aplankus. Reikėjo kuo greičiau jų atsikratyti, kad
niekas neblaškytų dėmesio, kai tik prieš jį atsisės naujas keistos kailių vagystės liudytojas ar įtariamasis — Jurgis Storkus.
Pranešimą apie Storkų skyriaus budintis priėmė penkioliktą valandą dvidešimt minučių. Skambino iš Meškalaukio.
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Tenykštis miškų ūkio traktorininkas, vilkdamas priekabą su
rąstais retokai važinėjamu keliu palei Ražų šilą, aptiko jį
atsitiktinai. Būtų ten nestabtelėjęs, jeigu ne nauja vyriška
kepurė blizgančiu juodu snapeliu, pamesta šalikelės Viksvose.
Traktorininkas išlipo pasiimti radinio, apsidairė ir tik lada
pastebėjo pakrūmėje ant šono gulintį vyriškį. Pamatęs kraują,
išsigando, paliko traktorių ir bėgte nubėgo gerą puskilometrį
iki geležinkelio pervažos. Pervažos sargas ir-atpažino Storkų.
Iš rajono miesto iki tos vietos buvo aštuoniolika kilometrų. Paskutiniuosius du vidaus reikalų skyriaus „Latvija"
dardėjo it geležim kaustytais ratais: nauja, staigi šalčio banga
traktorių išmaltą kelią pavertė beveik mėnulio paviršium:
Mašinai sustojus, Valkšna išlipo pirmas ir pamankštino kojas.
Jis pažvelgė į laikrodį, paskui į besigiedrijantį dangų. Laiku
atvažiavom, pamanė, geras matomumas bus dar valandą, o gal
ir ilgiau.
Su juo pasisveikino sėdėjęs ant kelmo ir laukęs atvykstančiųjų apylinkės inspektorius leitenantas Rėklius, garbanotas
pilvūzas, vyriausias amžiumi iš visų rajono milicininkų ir taikiausio būdo žmogus. Jis numetė į šalį nebaigtą krimsti obuolį ir paeiliui atidavė pagarbą iš „Latvijos" lipantiems pareigūnams bei specialistams.
Visi jie skubiai ėmėsi darbo. Sutemos kol kas glaustėsi girios tankmėje. Į vakarus plytėjo lygus, suartas laukas, iki
horizonto bėgo riebaus blizgančio juodžemio vagos. Virš jų
leidosi iš debesų išsprūdusi saulė. Rausva kaip senas varis
šviesa išryškino pamiškėje kiekvieną žemės grumstelį ir įspaustą pėdsaką, Storkaus rūbų klostes, kraują ant kaklo ir
marškinių, atgaivino gražaus vyriško veido bruožus ir rankas liesais, vos vos sulenktais pirštais. Viską čia išsaugojo
nuo vakar vakaro stiprėjantis šaltis, išsyk sustingdęs žemę ir
mirusiojo kūną.
Gydytojo nuomone, mirtis ištiko Storkų dar naktį ar net
vėlyvą praeitos dienos vakarą. Priežastis nekėlė abejonių —
taiklus dviašmenio peilio smūgis į miego arteriją. Žudikas
nesistengė arba neturėjo laiko užtrinti pėdsakų. Jis tik nuvilko
savo auką nuo viduriq kelio į krūmus, palikdamas aiškius
sunkių darbinių batų įspaudus. Pasitraukdamas išvertė mirusiojo kišenes. Čia pat ant žemės mėtėsi tuščia piniginė, raktaiv seni autobuso bilietai. Kepurė su snapeliu taip pat buvo
Storkaus.
Ką pats apie visa tai manai?— paklausė Matą pasivedėjęs į šalį prokuroras. Valkšna tik dabar pamatė, jog tasai
vilki lengvą uniforminį apsiaustą.
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— Kol kąs nieko... O tu kodėl neužsimetei ko nors šiltesnio? Antigripino iš mūsų šiandien nelauk.
— Baik... Kaip manai, ar krata, kurią tu išsireikalavai, susijusi su šituo../
— Jaučiu, kad ryšių čia atsiras daugiau nei reikia,— sumurmėjo Matas.— Reikės jums arti, Algirduk.
Tilvikas nespėjo atsikirsti, kai, prašydamas ugnies, prie
jų priėjo gydytojas. Matas dar mažai pažinojo šitą mediką,
dirbantį tarprajoniniame teismo ekspertizės poskyryje.
— Idealus smūgis,— prašneko gydytojas, vieną po kito
žiebdamas degtukus, kuriuos gesino vėjas.— Seniai tokį mačiau.
— Įdomu,— atsiliepė prokuroras, sekęs gydytojo pastangas užsidegti cigaretę,— vėjo lyg ir nėra, tik šaltis. O liepsnelę
gesina'.
— Skirtingų temperatūrų oro srovės...— pradėjo aiškinti
medikas.
Valkšna grįžo prie lavono ir toliau stebėjo iš gretimo rajono pakviestą ekspertą Einikį, gėrėdamasis tikslingais, taupiais judesiais, sugebėjimu dirbti be jaustukų ar komentarų,
kuriuos taip mėgo Petrelis. Kartu jis klausėsi, kaip kylantis
šiaurės vėjas švilpia pažeme, šiugždina sausas viksvas, sušlamina eglių viršūnes ir vėl nuščiūva. Vėjo alsavimas buvo
sausas, astmatiškas, nerimastingas.
Saulė, palietusi horizonto liniją, įsiplieskė, kaip geležis žaizdre. Jos atšvaitas blykstelėjo ant skardinio pervažos sargo
namelio stogo, kuris iš čia buvo panašus į mažutėlę sidabrinę palapinę. Pamiškėje jau tirštėjo šešėliai, rausva šviesa jos
nebesiekė.
Mirtis yra pasenęs ir išvėsęs saulėlydis... Kur aš girdėjau
šituos žodžius, bandė prisiminti Matas. Gal Valksnienė, aistringa poezijos gerbėja, ją garsiai skaitė, ir viena eilutė įstrigo
į atmintį? Keisčiausi dalykai lenda į galvą, kai pasąmonė ima
priešintis naujam, pasiutusiam galvosūkiui, kuriam reikės
paaukoti ne vieną dieną ir naktį.
Paieška prasidėjo tą patį vakarą. Remigijus Dumžė taip pat
atidėjo kelionę į Kauną ir pasileido ypatingo įvykio pėdsakais,
kurie dar neturėjo būti ataušę.
_ Tačiau nė vienas iš Meškalaukio gyventojų, žmogžudystės
išvakarėse mačiusių Storkų su kažkokiu vyriškiu, negalėjo pasakyti apie pastarąjį nieko tikslaus. Jis buvo su barzda ir visiškai nepažįstamas, tai tvirtino visi. Bet vienam jis atrodė aukštas, kitam vidutinio ūgio, vienų nuomone, vilkėjo tamsią striukę,
kitų — puspaltį. Pagaliau buvo per tamsu, o Meškalaukio ži-96

bintai gerai apšviečia tik balas aplink elektros stulpus miesteliuko aikštėje. Kuria kryptim tiedu traukė? Cia parodymai
sutapo: vieškeliu, vedančiu į Papelkius. Tam kely, už poros
kilometrų, apleistoje eiguvoje įsikūrė tokia Marcelė, kuri
pagirdo ištroškusį žmogų visokiu paros metu. Suprantama,
ko jiems ten prireikė... Bet Marcelė kartu su savo vaikų būriu
gynėsi jokio svečio tą vakarą neturėję, ir netikėti kol kas nebuvo jokio pagrindo. O netoliese, išsukus iš vieškelio ir šiek
tiek paėjus palei šilą, kaip tik ir yra toji vieta, kur buvo užmuštas Storkus.
— Tu man pasakyk, kad gudrus, iš kur ir kur link jie rioglino
taip vėlai ir tokioj tamsoj,— užkalbino Valkšna Remigijų
Dumžę po užsitęsusio operatyvinio pasitarimo, kuriame buvo
sudarytas smulkus žmogžudystės tyrimo planas.
Dumžė išsitraukė savo raktelius, kurių dzingsėjimas jau
kartais Matą erzindavo.
— Kurlink — dar galėčiau paspėlioti... Už poros šimtų metrų
nuo tos vietos keliukas palei arimus tęsiasi iki pat pervažos.
Juo kaip tik bėgo mechanizatorius, radęs Storkų. Geležinkelį
ten kerta asfaltuotas vieškelis, kuris pro Meškalaukį veda
iki mūsų miesto, o anoje pervažos pusėje — jau plentas šauna
tiesiai į Kauno pusę, be kita ko, pro tą žavų miestelį, kuriame
lankydavosi mūsų klientas Ivasiukas... Gal Storkus su bendrakeleiviu ketino nusigauti iki pervažos ir vieškelio taip, kad
niekas nesuprastų, kur jie iš tiesų eina.
— Ką čia man aiškini, yra tas pats, kas dešine ranka kasytis
kairę ausį,— niurzgė Valkšna.— Iš Meškalaukio jie puikiausiai
galėjo viena ar kita kryptim išvažiuoti traukiniu.
— Į Kauną traukinys išeina iš Meškalaukio pusę devintos,
o kitas — tik prieš dvyliktą. Meškalaukyje juos matė apie devintą, tai gal jie tuo traukiniu atvažiavo? O paskutinis Kauno
traukinys į mūsų pusę iš Meškalaukio išvažiuoja dešimtą su
minutėm.
— Buri kaip čigonė palei Gedimino kalną,— sunkiai atsiduso Valkšna.— Viskas baigsis tuo, kad į pagalbą Tilvikui
ir mums atkomandiruos ką nors iš Vilniaus...
— Tilvikas tik iš pažiūros mažumėlę pavėpęs. Iš tikrųjų...
— Pažįstu jį, būk šaltas... Bet jeigu šita žmogžudystė tikrai
kaip nors susijusi su kailiukais... o mano uoslė sako, jog taip
— tai čia, broleli, veikia ne mėgėjai. Ir žudikas ne saviveiklininkas, kaip tvirtina gydytojas. O žinai, kas man dar pagręžioja smegenis?
— Jaučiu. Šiemet antra žmogžudystė mūsų rajone, ir abi
aukos iš Garnėnų. Bet tokių sutapimų pasitaiko.
7. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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— Penktadienį mane teikėsi aplankyti ta advokatė, kuri, sakei, aną savaitę gyveno pas kažką Garnėnuose.
— Pas Vidzbalius, Jie giminiuojasi su Kamaniais.
— Jūs čia turbūt rašote kiekvienos šeimos kroniką, tiesa?
O draugė Karčiokaitė, beje, padarė man užuominą, kad, jos
manymu, teismo medicinos ekspertizė turėjo būti kruopščiau
atlikta.
— Tam ji ir advokatė,— tarė Remigijus.
— Aš jai kažką panašaus pasakiau... O žinai, kadaise aš
pats buvau pradėjęs galvoti apie advokatūrą. Vieną pavasarį
— įpykęs ant viršininkų.
— Advokatas su milicininko stažu, oho!— nusijuokė Dumžė
ir susimąstė.— Jeigu man prireiktų, imčiau į gynėjus tik tokį.
Jis tikrai nepraleistų jokios tardymo klaidelės.
— Todėl niekas ten, tame luome, mūsų ir netrokšta. Būtume
šiokie tokie konkurentai. O mūsiškiams irgi neparanku atiduoti
ten žmones su patyrimu, kurį čia įgyjam...
— Ne,— pareiškė Remigijus.— Man tai jau niekada neužeis
toks noras!
Ant Valksnos stalo sučirškė vidaus telefonas. Jis atsiliepė
ir nustebęs sukluso.
— ...Gerai. Laukiu,— padėjęs ragelį, atsisuko į Dumžę.—
Pas mane atėjo Storkienė. Tuojau bus čia.
Matas ketino ją išsikviesti vėliau, kai moteris išsiraudos.
Juk dar nematė savo žuvusio vyro. Ko jai dabar?
Dumžė išnyko iš kambario it vaiduoklis. Valkšna susikaupė
ir pažadėjo sau tvardytis, kad ir ką Laima Storkienė būtų sumaniusi. Seniai žinoma: paprasčiau yra iškvosti tris aršiausius recidyvistus, negu vieną nelaimingą, ašaromis paplūdusią
moterį.
— Laba diena.
Jos balsas buvo toks kaip visada — gilus ir šiltas. Dailus
veidas taip pat tarytum nepasikeitęs, tik neįtikėtinai baltas,
labiau panašus į gipsinės statulos, o ne į gyvo žmogaus veidą.
— Sėskite,— tarė Valkšna, nesumesdamas, kokiais žodžiais
išreikšti jai užuojautą, ir apskritai — ar reikia?
— Nusprendžiau jums viską pasakyti,— atsisėdusi ji savo
įpročiu sunėrė rankas skreite,— ir kuo greičiau, tuo man bus
lengviau.
— Klausau, drauge Storkiene,— tyliai ištarė Matas. Ji net
nesiteirauja, pamanė jis, kada galės atsiimti palaikus.
— Dabar jūs privalote sužinoti, kas iš tikrųjų atsitiko aną
naktį,'— moteris nesąmoningai pajudino sužeistą ranką.
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— Dabar...— pakartojo Valkšna,— ir Storkienė sugavo
tardytojo balse priekaištą.
— Man vis tiek, ką jūs apie mane manote, o jo... jau nebenuteisite.
Matas išsitraukė iš stalčiaus liudytojo apklausos protokolo
lapą ir ėmė pildyti pirmąsias eilutes. Moteris dėjosi to nematanti, o gal iš tiesų nematė.
— Prisimenate, buvo sekmadienis,— ji pradėjo šaltai, lyg
kalbėtų ne apie save.— Aš kartu su visais dirbau prie kailių
nuriebinimo. Porą valandų prieš pamainos pabaigą trumpam
išsprukau namo ir radau Jurgį, žaidžiantį su vaikais. Jis buvo
ką tik grįžęs iš Maureikos, taisė ten prakiurusį radiatorių ar
kažką panašaus dirbo. Mačiau, kad truputėlį pavaišintas...
visai nedaug. Aš vėl išėjau į fermą, patenkinta, kad vaikai ne
vieni namie, nors jie ir taip nebaugštūs... galima sakyt, miške augę. Pamainai pasibaigus, atidavėm kailiukus technologui,
visi greit išsiskirstė, o aš dar likau apsikuopti, kaip aną sykį
jums pasakojau. Apie pusę dešimtos susiruošiau namo, išeinu
į kiemą, ogi žiūriu — Jurgis! Atlinguoja iš už kampo ir šypsosi, prisidėjęs prie lūpų pirštą. Mane lyg kas šaltu vandeniu
perliejo. Ferma aptverta... kai kur net dviem eilėm vielinio
tinklo...
Storkienę pagavo drebulys, ji pakėlė sunertas rankas prie
lūpų, ir Valkšna jau pamanė, kad moters savitvarda išseko.
Jis baigė rašyti sakinį ir laukė.
— Aš negaliu tiksliai atpasakot, apie ką mes kalbėjomės...
— tęsė moteris.— Jis vis kartojo, kad sumanė patikrint, ar
aš nepasiliksiu fermoje su Pilikauskiuku... Bet aš jaučiau, kad
meluoja. Užsipuoliau jį ir reikalavau prisipažinti, kaip pateko
į lapyną. Ilgai barėmės, pašnibždom, kad neišgirstų Pranys...
nes naktis buvo tyli. Ir vis pikčiau. Galiausiai jis sako: drožk
namo, aš greit pareisiu. O aš jam: ne, tu man pirmiau parodysi,
per kur įlindai. Tada jis pasisuko eit, o aš užtveriau kelią. Va
jis mane ir bloškė, tiesiai į tas geležines kopėčias... ir nuėjo sau.
Aišku, jis nenorėjo manęs sužeisti, aš tiesiog taip nesėkmingai
kritau. O namo parsirado tik paryčiais...
Storkienė nutilo, panarino galvą ir įsižiūrėjo į savo rankas.
— Tai dar ne viskas,— nutraukė tylą Valkšna.— Jis šį tą
parsinešė.
— Ne. Nieko. Aš todėl ir pasipiktinau... įsižeidžiau, kai
jūs ėmėte pas mus ieškoti kailių. Tada aš dar buvau tikra, kad
aną naktį jis tik šiaip dumiavo... Kai rytą išgirdau apie vagystę, pamaniau, kad jis blūdinėjo aplink fermą, nesulaukęs
manęs pareinant, gal norėdamas pasergėti, pasitikrinti — jis
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kartais taip darydavo išgėręs — na ir aptiko vagių praardytą
skylę tinkle... ir įsigeidė mane pagąsdint. Niekaip negalėjau
patikėti, kad jis susidėjo su banditais... Juk aš taip ilgai dirbu
ūkyje, visi mane gerbia...
— O kaip jis pats aiškinosi? Juk tikriausiai kalbėjot apie
tą įvykį?
— Nieko neaiškino... Sakė, sužinosi, kai ateis laikas. Aš
lioviausi klausinėjusi, nes mačiau, kad nieko neina ištraukti... Tiesa, mes dar apie tai peršnekėjom penktadienį... aš pasakojau, kaip jūs laipiojote į aukštą virš sandėlių ir ką ten
radote. Jis tik nusikvatojo, ir man pasidarė nejauku, lyg būčiau ką nujautusi... Viešpatie... O šeštadienį jis kaip išėjo anksti
rytą, tai pasirodė tik sekmadienį pavakariais.
— Vis dėlto buvo grįžęs?
— Kokį pusvalandį... Pavalgė... Pasakiau jam apie kratą ir
ką jūs liepėte, bet jis tik numojo ranka ir vėl tą patį: būsiu
ten, kai reikės... Pasiėmė dviratį ir išrūko.
— Argi dabar prie jūsų įmanoma privažiuoti dviračiu?
— Kai nors truputį pašąla, laisviausiai...— moteris kalbėjo vis tyliau.— Durys užsitrenkė, o aš likau stovėti virtuvėje. Klausiausi jo žingsnių. Ir supratau, kad jis ne iš karto išvažiavo į kelią, bet, vesdamas dviratį, pasuko pro sodą į mišką.
Tada man pagaliau prasišvietė... Bet buvo jau vėlu vytis, tamsu... ir aš galutinai įsitikinau tik rytą. Čia pat už mūsų sodo,
seno ąžuolo kamiene yra drevė. Aš ten radau... jau tik vieną.
Storkienė atidarė rezginę, kurią buvo pasidėjusi prie kėdės,,
ištraukė šviespilkį, purų kailį ir pakloju ant stalo prieš Valkšną.
Ar jūs manote,—- paklausė Valkšna, glostydamas kailiuką,
- kad ten jų buvo daugiau,, ir kitus Stoikus pasieni e su savim?
O kodėl paliko šitą?
Nežinau. Gal skubėjo ii nesugraibė tamsoj. Jeigu jis nesi vežė kailių, dėi ko gi jį... nužudė? Dabar jau mane išleiski te. Man reikia namo, pas vaikus. Aš čia lėkiau, viską pametusi.
Bijojau, kad po to, kai jį atveš, nebeturėsiu nei jėgų, nei noro
pas jus eiti.
Išleisiu, - tarė Valkšna,— tik perskaitysi! ir pasirašysit
protokolų. O vėliau teks dar apsilankyti pas mūsų prokurorą.
Taip reikia. Vėliau. Bet ar tikrai jau viskas, ką norėjote mums
pranešti? Argi Sterkus nė žodeliu neprasitarė, kur ir ko važiuoja?
Ne. Jis tik pasakė; nebijok, rytoj aš šaltai mausiu į miliciją. Nieko jie prieš mane neturi ir neturės...
Taip ir pasakė?
Taip,
-100

Matas jautėsi nusivylęs. Jis daugiau tikėjosi iš netikėto
Storkienės vizito. O ji tik patvirtino prielaidas, kurias jie gromuliuoja jau kelinta diena. Svarbiausias galvosūkis: ar Storkų nužudė kaip bendrininką, ar kaip atsitiktinį vagystės liudytoją, ar jo žūtis išvis nesusijusi su vagyste — nepajudėjo
nė per plauką.
Beje, kur dviratis? Įjungęs į paieškai skirtų klausimų sąrašą
ir šitą, Valkšna nusileido laiptais, perkirto gatvę ir prokuratūroje užklupo Algirdą Tilviką bevalantį pypkutę dramblio
kaulo kandikliu.
— Pačiu laiku,— tarė prokuroras.— Gali pasiimti kailių
vagystės medžiagą. Ką tik baigiau studijuot. Turi naujienų?
— Dar ne tokių, kokių norėtųsi. Se protokolą.
Perskaitęs Tilvikas skeptiškai pakraipė galvą.
— Kaip manai, ar ji ko nors nėnuslėpė?
— Nenustebčiau... Bet gal su jūsų tardytojais bus atviresnė. Iki tol ir ekspertai ką nors atkapstys.
— O to kailių pirklio ryšiai Kaune jau tikrinami? Čia jūsų
byla, bet... dabar ji kiekvienu momentu gali apsiversti aukštyn
kojom.
— Mūsų operatyvininkai ir taip neatgauna kvapo. Šįryt paskambinau į Kauną, saviškiams,— Matas iš karto pasigailėjo
ištaręs paskutinį žodį.— Žadėjo padėt. Rytoj rytą į Kauną išvyksta Dumžės praktikantas, Arvydas. Apklaus tarpmiestinių
autobusų vairuotojus, sekmadienio vakarą važiavusius plentu
už pervažos.
— Gailiesi Kauno?
Valkšna skėstelėjo rankomis.
— Pusė gyvenimo palikta...
— Cia ramiau.
— Taip. Nes visi apie visus viską žino. Jokių paslapčių,
jokių problemų...
Be reikalo širstu, pasakė sau Matas. Pyktis — menkas padėjėjas. Kiekviena vieta turi tradicijas, o jos žmonės — nusistovėjusį gyvenimo ritmą. Užuot burnojęs, pasistenk suprasti,
kiek visa tai veikia poelgius ir įvykius. Juk neprieštaravai
čia perkeliamas — į mažesnį, kuklesnį ir iš tiesų ramesnį
miestą.
Iki pirmos nesulaukęs naujienų, Matas nužingsniavo namo,
papietavo su šeima — k a i p ž m o g u s , anot tą dieną viešėjusios uošvės,— ir neskubėdamas grįžo į skyrių.
Kai tik Valkšna įžengė į kabinetą, pirmas telefono skambutis buvo iš prokuratūros. Tilvikas pranešė jam apie medicinos ekspertizės išvadą. Gydytojas buvo teisus: Storkus mirė
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nuo vieno dviašmenio peilio smūgio. Tą vakarą, beje, jis nebuvo gėręs alkoholio.
Po kelių minučių suskambėjo tarpmiestinio ryšio signalas.
Matas pakėlė ragelį.
— Valkšna.
— Saliut, komisare!
Jis nejučiom šyptelėjo, išgirdęs skardų ir truputį valiūkišką
balsą. Nepamirštamas Gintas, būsimoji Kauno kriminalinės
paieškos pažiba — vaikinas, patenkintas visu pasauliu ir ypač
savim. Vis dar patenkintas!
— Seniai nesimatėm, viršininke.
— Sveikas, Gintai! Malonėk nesimaivyti.
— Gal susitiksime? Pilietis iš toli, kuris jus domina, rytoj
rytą atvyksta į Kauną Maskvos traukiniu.
— Kaip pagal užsakymą...
— Kas gi čia ypatingo? Prisiminkite, kokia rytoj data. Lapkričio trisdešimtoji. Priešpaskutinio mėnesio paskutinė diena.
Visi tiekėjai, užsakovai bei kooperuojančių įmonių atstovai
šiomis dienomis skraido po šalį skersai ir išilgai. Tai va... Atvykęs jis paprastai važiuoja tiesiai į gamyklą, nes Šančiai,
jei nepamiršote, yra labai arti stoties. Pilietis lankosi mūsų
mieste truputį dažniau negu derėtų ir niekada neprašo įmonės administracijos, kad parūpintų jam nakvynę. Įtariu romantišką istoriją, bet po kokiu stogu, kol kas nežinom. Tačiau, jeigu rytoj apypiete atsiusite ką nors iš jūsiškių, gal bendrom jėgom tą adresą sukursim.
— Valio, Gintai. Kas nors būtinai atvyks.
— O kada su jumis pasimatysim?
— Išmuš tokia valanda...
Padėjęs ragelį, Valkšna keletą sekundžių žiūrėjo į baltą
aptakių formų aparatą, laukdamas, kad jis vėl suskambėtų.
Viena minutė po trečios. Jau dvidešimt keturios valandos, kai
Meškalaukio traktorininkas rado nužudytą Storkų. Iš jo daiktų
kol kas nieko negalima išskelti. Paieška nesiunčia jokių pranešimų. Kiek dar truks prakeikta nežinia?
Durys tyliai virstelėjo. Dumžė įsliūkino į kambarį ir atsisėdo priešais Valkšną. Matas tylėjo bandydamas įspėti iš Remigijaus veido, ką tasai pasakys. Melancholiškas, kaip dabar,
jo primerktų akių žvilgsnis paprastai reikšdavo, kad naujienos
yra vertos dėmesio.
— Atsirado Storkaus dviratis, draugas majore.
Valkšna tik krenkštelėjo.
— Papelkiuose,— tęsė Dumžė.— Gulėjo krūmuose, kokį puskilometrį už miestelio į Ražų pusę. Visa laimė, kad pirmieji
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pamatė ne vaikai, o atsitiktinai pats apylinkės inspektorius.
Jis žinojo, kad dviratis ieškomas... Jau gabena čia, su derama
pagarba ir apsauga.
— Iš kur toks tikrumas, kad dviratis Storkaus?
Į truputį užgaulų, jo manymu, klausimą Dumžė reagavo
atodūsiu, tačiau atsakė klusniai, nekeisdamas balso.
— Pagal markę ir žymes, kurias nusakė Storkienė. Tai viena.
Antra, sekmadienį Meškalaukio stotelės kasininkė matė jaunikaitį, kuris tą dviratį nusivarė. Sitą žinią aš gavau prieš valandą.
— Geležinkelio ar autobusų stotelės?
— Ten kasininkę turi tik geležinkelis.
— O toji iš ko nustatė, kad tai buvo Storkaus dviratis?
— Meškalaukio stotelė,— paaiškino Dumžė,— tik mažytis
nameliukas ir su juo sujungta stulpais paremta pašiūrė, atseit
laukiamoji salė su trim sienom... Anot kasininkės, dviratis
stovėjo priremtas prie vienos iš tų sienų, maždaug nuo devintos valandos vakaro. Ji pastebėjo jį pro kasos langelį, stoties
budintis irgi matė... Pusę dvyliktos, kai moteriškė susirengė
eiti namo, dviratį, neskubėdamas, kaip savo, išsivedė aukštas
barzdotas vaikinas, prisitvirtinęs prie jo kelioninį krepšį.
Sėdo ir nuvažiavo per miestelį. Ji įsidėmėjo, kad vaikinas buvo labai išblyškęs. Kai tik dviratis bus čia, pakviesim ją ir
budintįjį, kad atpažintų. Savaime aišku, ir Storkienę.
— Tarkime, kad tu teisus, ir dviratis iš tiesų Storkaus. Ar
bus iš to naudos?
— Nuo sekmadienio nelijo,, nesnigo, dviratis gulėjo aukštoj,
sausoj žolėj. Gal ką nors aptiksime...
— Tu optimistas... Dabar paklausyk mano naujienų. Rytoj į
Kauną atvyksta mūsų slėpiningasis Sergo.
— Tiksliai?— šoktelėjo Remigijus.
— Man sakė, kad jis ne taip retai atkeliauja ir niekada neprašo, kad jam parūpintų nakvynę. Kur jis nakvoja, gamykloje
niekas nežino... Ką siūlai?
— Ką čia naujo siūlysi! Reikia man važiuot, pastudijuoti
jo dienotvarkę, maršrutus ir taip toliau.
— O čia kaip? Gal vis dėlto paprašyti kauniškių?
— Na jau ne!— piktokai paprieštaravo Dumžė.— Mūsų kailiai, mūsų vagys...
— Dėl vagių nebūk toks tikras...— vyptelėjo Valkšna.— Gerai, važiuok tu.
Po kelių valandų jie abu, Valkšna ir Dumžė, beveik kartu
peržengė fotolaboratorijos slenkstį. Juos pasikvietė Petrelis,
kuriam buvo pristatytas Jurgio Storkaus dviratis. Neslėpda-103

mas džiaugsmo, jis pademonstravo ryškius dviejų žmonių
pirštų atspaudus. Vieni buvo Storkaus. Kitus, gražiai atsįspaudusius priekinėje dviračio rėmo lazdoje, tikriausiai paliko
išblyškęs vaikinas.
— Ir dar šis bei tas, gerbiamieji,— oriai tarė jis.— Ant
užmuštojo striukės rankogalio buvo prilipę tamsiai žalio vilnonio pluošto siūlelių. Jo paties rūbuose tokios medžiagos
nėra. Skaitėte medikų išvadą? Peiliu smogta iš priekio arba
bent kiek iš šono... Jie gal susiginčijo, Storkus griebė žudiką
už atlapų, ir pūkas — nuo to tipo megztinio arba šaliko. Cia
jau reikėtų mikrodalelių ekspertizės.
— Vadinasi, ir vėl j pūkas...— atsiliepė Valkšna.— Tik prieš
tai raskim žalią megztinį ir pažiūrėkim, kas jį vilki: išblyškęs
barzdočius ar koks nusiskutęs žaliūkas raudonais žandais...
Jis kiek patylėjo ir tarė:
— Iš esmės, vyručiai, prielaida verta dėmesio. Gal žudikas grįžo bėgiais iki stotelės to dviračio... Dviratis — patogiausia transporto priemonė norint iš kur nors išvažiuoti naktį taip, kad tavęs neįsidėmėtų. O smūgis tikrai profesionalus...
Tokio „specialisto" pirštų atspaudai gali būti kartotekoje.
— Kodėl gi jis neišvažiavo tuo dviračiu į Kauno plentą,
o trenkėsi keliolika kilometrų iki Papeikiu?— ėmė spėlioti
Petrelis ir, pašnairavęs į Valkšną, pridūrė — ...jeigu tai j i s.
— Papelkiai pačioje kryžkelėje,— atsiliepė Dumžė.— Už
keturių kilometrų Ražai, vieni niekai, pametus dviratį, nu-,
sigauti į juos pėsčiam. Pro Ražus eina kiti autobusų maršrutai, į Kapsuką, Alytų... Jeigu čia iš tiesų prityręs specas, tai
jis, aišku, bijojo lįsti į keleivinę arba stabdyti mašinas už puskilometrio nuo nusikaltimo vietos.
— Taip... jeigu tai jis,— beveik užgiedojo savo refreną Petrelis.— Jeigu ne koks naktibalda iš tų pačių Papeikiu.
— Ne, brolyčiai,— purtė galvą Dumžė.— Mūsų rajone barzdylas galima ant pirštų suskaičiuoti. Dar prie to nepriaugom.
Ir visi, kuriuos pažįstu, rudi kaip čigonai. Išblyškęs barzdotas jaunikaitis, kaip sau norit, man kvepia didesniu miestu.
Vyrai su juo sutiko.

VIII
Laikas įgavo Linai naują atskaitos tašką. Kas rytą ji tardavo sau: iki teismo liko dešimt dienų. Devynios. Aštuonios...
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Visos kitos, artimiausią savaitę paskirtos nagrinėti bylos,
jos akyse buvo tik paprasčiausios, iš anksto numatomos procedūros, palyginti su liaudies teismo posėdžiu, kuriame gruodžio šeštąją stos kaltinamas žmogžudyste Žilvinas Kamanius.
Ji grįžo namo anksti, dar ne visai sutemus. Tokiu metu Lina
mėgdavo pasėdėti fotelyje, nedegdama šviesos. Praeidavo dvidešimt minučių, pusvalandis, kartais daugiau, kol nuo pečių,
kaip darbo rūbas, nukrinta kitų žmonių rūpesčiai. Vakarą
ji mėgdavo pradėti be balasto — tarsi tai būtų nauja diena.
Ant stalo gulėjo Kamaniaus dosjė, o jame — keli smulkiai
primarginti lapeliai — apmesti aną savaitę, ketvirtadienį,
po apsilankymo pas felčerį Alfonsą Maureiką. Greta atverstas stalo kalendorius teberodė vakarykštę datą — lapkričio
dvidešimt aštuntąją. O dabar jau dvidešimt devintoji, antradienis, ir tik septynios paros iki teismo. Sią naktį ji nebuvo namie...
Akimoju pamiršusi visa kita, Lina įniko į savo užrašus. Įvairaus dydžio ir spalvos lapeliai margavo prieš akis kaip paskleista kortų kaladė, kuria reikėjo išburti Žilvino ateitį. Išburti?
Ar išlošti?
Nuo tos dienos, kai išsistudijavo bylą, ji nuosekliai ėjo
viena kryptim: kaupė Žilvino nekaltumo įrodymus. Nusikaltimas be tyčios, be motyvo — ne nusikaltimas, o kas yra m o t y v a s — apibrėžta pakankamai tiksliai. Tai ne šiaip sau
paskata veikti, o įsisąmoninta paskata, turinti konkretų tikslą
ir sukelianti žmogui pasiryžimą tą tikslą pasiekti. Dosjė jau
guli pažymėjimas, kad Žilvinas praleido Karpatuose tas dvi
savaites, kai Dangira tapo nėščia. Ir jos laiškas, kuriame ji
nė žodeliu neužsimena jam apie savo būklę.
Pagal teismo medicinos ekspertizės išvadą Dangiros mirties
priežastis — staigus kvėpavimo takų paralyžius. Jį sukėlė
apsinuodijimas „Nembutalu", kurio pėdsakai buvo rasti mirusios
organizme. 2,8 promilės alkoholio kraujuje rodo, kad ji buvo
gerokai įgėrusi. Alkoholis dešimteriopai padidina maksimaliai
pavojingą raminančių vaistų dozę. Vadinasi, jai pakako išgerti aštuonias ar devynias tabletes...
Tikriausiai ji ir išgėrė jas pati po nepavykusio bandymo
susigrąžinti buvusį sužadėtinį. Gal pridėjo ir „Noksironą",
kurį minėjo Alfonsas Maureika. O teismo medicinos ekspertai ieškojo tik „Nembutalo".
Koks tai apskritai vaistas — „Nembutalas"? Ar kas nors
rydamas vieną, dvi, tris jo tabletes, susimąsto, kuo tai gali
baigtis? Viename rimtame leidinyje Lina perskaitė, kad jis
mažai toksiškas, apsinuodijimo rizika menka. Kito, ne mažiau
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moksliško darbo autoriai tvirtino, jog tam tikrais atvejais
šis preparatas veikia itin klastingai.
Aš neišsiversiu be Viktės, pamanė Lina. Jeigu ne ji, tai jos
artimiausi kolegos būtinai turės naujausius duomenis apie
šitos rūšies trankviliantus.
Viktės namų telefonas ilgai neatsiliepė. Po keturių ar penkių
signalų Lina jau buvo bededanti ragelį, bet kimus, trūkčiojantis gaudesys ausinėje jai netikėtai priminė Klaipėdą. Tokį
pat ritmingą, atkaklų švyturio sirenos šauksmą, tirštame rūke
išskydusius uosto žibintus. Ji akimirkai užsisvajojo. Aparatas staiga trakštelėjo. Tolimas, vėsus, liūdnokas balsas ištarė:
— Klausau jūsų.
Profesorė Viktorija Domeikaitė jaunystės draugams, neišskiriant ir kursiokų, rodėsi beveik neprieinama. Vienas kitas,
pabandęs atnaujinti pažintį ir patyręs nesėkmę, paskelbdavo
visiems: „išpuikėlė!" Lina buvo apie tai girdėjusi, bet dabar
privalėjo su ja žūtbūt pasimatyti.
— Būtinai?— Viktorija bandė išvengti susitikimo. Pažinus
Liną, jos balsas kiek sušilo, bet ji ir toliau kalbėjo santūriai.—
O kokia bėda? Gal aš galiu tau rekomenduoti ką nors iš savo
bendradarbių?
— Ne, Viktut. Tik tu. Patikėk, aš dėl niekniekių nesiveržčiau...
— Ką gi,— nusileido profesorė.— Ateik rytoj į katedrą
apie pirmą, po antros paskaitos. Gal aš rasiu laiko...
Kelios minutės prieš pirmą Lina jau stovėjo prie idealiai
baltų durų, ant kurių spindinčiomis metalinėmis raidėmis
buvo parašyta Viktorijos pavardė, inicialai ir pareigos. Ji
tyliai pasibeldė, paspaudė rankeną ir įėjo vidun. Čia buvo
tuščia. Palangėje vos prasiskleidusios tamsiai raudonos rožės
suposi ant ilgų stiebų, pamerktų į stiklinį ąsotį. Jas judino
vėjas iš praverto lango.
Kol Lina abejojo, iš kurios pusės uždaryti duris, kad skersvėjis neapverstų gėlių, atėjo kabineto šeimininkė — liekna ir
grakšti kaip kadaise. Trumpai kirpti plaukai po balta gydytojo kepurėle buvo tos pačios šviesių pelenų spalvos, veide —
būdinga romaus susikaupimo išraiška. Ji nepasikeitė, pamanė
Lina, tik iš lėto vysta.
Viktė irgi apmetė ją tiriančiu žvilgsniu. Lina juto, kad
padarė savo jaunystės bičiulei teigiamą įspūdį, nors ir nesuvokė — kuo.
— Sėsk,— tarė profesorė.— Daug dirbi... Pavargsti?
Lina tokio klausimo nesitikėjo, nors jis buvo visai natūralus medikės lūpose.
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— Ne... Kol kas negaliu skųstis. Zinai, kitokio gyvenimo
net neįsivaizduoju.
— Aš taip pat,— Viktė droviai šyptelėjo, tarsi atsiprašydama, kad prašneko apie save.— Ir kuo blogiau, tuo daugiau
atsiranda jėgų. Visada taip... Tu juk nieko nežinai. Pirmieji
metai po universiteto man buvo nepaprastai sunkūs. Bet aš
užsispyriau...
— Tu viską pasiekei,— tarė Lina. Ji suprato, kad ši frazė prieštarauja logikai, bet ar galima taikliau apibūdinti Viktorijos Domeikaitės padėtį?
— Pasiekiau,— be šypsenos sutiko Viktė.— Tai ką aš galiu tau padaryti? Jeigu esi sveika...
— Tu privalai man patarti. Vienas iš tavo darbų skirtas
neurozių diagnostikai ir terapijai ar ne? Gal ne visai taip skamba, bet maždaug. Man reikia konsultacijos, kuo tiksliausio,
kvalifikuoto, nenuginčijamo atsakymo į klausimą: ar nuo
„Nembutalo" galima numirti?
Viktė suraukė kaktą.
— Vaikeli, visų pirma tai priklauso nuo...
— Palauk!— pertraukė ją Lina.— Se, perskaityk. Aš turiu
medicinos ekspertizės aktą. Cia labai konkretus atvejis. Pasižūrėk, o tada kalbėsimės toliau.
— Tau labai svarbu?..— perskaičiusi porą palaidų lapų
tarė Viktė ir nelaukdama nukėlė telefono ragelį.
— Docente, jeigu ne labai užsiėmęs, prašyčiau užeiti pas
mane...
Į kabinetą įžengė aukštokas žilaplaukis vyriškis gryno oro
ir saulės seniai nemačiusiu veidu, iš tų žilų šviesiaodžių,
kurių dvasinga išvaizda jau pati savaime įkvepia pasitikėjimą.
— Pakartok mums savo pageidavimą,— tarė Viktė greitomis
juodu supažindinusi.
Lina papasakojo savo abejones truputį plačiau. Docentas
ilgai skaitė išvadą apie Dangiros mirties priežastis, po to
abu medikai pradėjo ją komentuoti ir nejučiom įsitraukė į
mažytę diskusiją, pasitelkdami vis naujų argumentų. Linai,
nors ji ir laikė save kiek praprususia teismo medicinos srity,
k^ai kurie terminai buvo visai negirdėti. Tačiau ji suvokė, kur
link krypsta gydytojų nuomonė.
Pagaliau jie prisiminė autoritetingo sprendimo laukiančią
Liną.
— Jeigu tikitės, kad pasakysime jums ką nors tikro,— švelniai, tarsi guosdamas, tarė docentas,— vadinasi, smarkiai
pervertinate medikus... Dar daug apsinuodijimo atvejų, pa-107

našių į šitą, mums patiems lieka mįslingi. Specialioje literatūroje irgi toli gražu ne viskas aišku...
— Pastebėjau,— įsiterpė Lina.
— Be to, kai kurie stipriau veikiantys vaistai, net palyginti
nedidelės jų dozės, gali būti pavojingos gyvybei, jeigu organizme slypi kokia nors neišryškėjusi liga... Cia lemia tiek
dalykų...
— Įsivaizduoju,— atsiduso Lina.
— Tačiau vienas dalykas man sukėlė rimtą abejonę,— tęsė
docentas.— Tam tikra „Nembutalo" dozė, alkoholio sustiprinta,
iš tikrųjų gali baigtis mirtimi, tik... ne taip greitai. Ne per keletą valandų. Kokią parą... ar bent pusę paros žmogus labai
giliai miega ir tik tada miršta... Bet, antra vertus, mirties vaizdas,— jis sušlamino lapus su ekspertizės išrašais, kuriuos
tebelaikė rankoje,— leidžia manyti, kad į organizmą pateko
nemaža dozė kažkokio nuodingo preparato. Gal tam vyrukui
tikrai rūpėjo ją nudaigoti?
— Aš jo advokatė,— atšovė Lina.— Bet tai, ką jūs ką tik
pasakėte, docente, atitinka mano prielaidą... Praverstų jūsų
konsultacinis raštas.
— Prašau, aš parašysiu.
Lina pakilo, ketindama išeiti paskui jį, bet profesorė ją sulaikė:
— Palauk... Nors minutėlę šnektelsim, seniai matėmės...
Nelengva tau bus ginti tą vaikiną...
— Pabandysiu. Turiu gana rimtą liudytoją. Jis man sutvirtins
mergaitės savižudybės versiją. Beje, tavo kursiokas. Maureika.
— M a u r e i k a ? Jokio Maureikos mūsų kurse nebuvo...
— Kaip tai?
— Nepažįstu nė vieno žmogaus tokia pavarde... Kur jis
dirba?
— Apylinkės felčerių-akušerių punkto vedėjas...
— Kodėl tu manai, kad jis iš mano kurso?
— Aš buvau pas jį namuose ir mačiau tų metų laidos vinjetę... Ten yra ir tavo atvaizdas...— Lina vos nepaklausė:
„Gal tu ne visus prisimeni?", bet laiku prikando liežuvį.
— Jeigu ten tikrai mūsų kursas, tai tas tavo Maureika neturi ^su juo nieko bendro...— abejingai tarė Viktė.— Bala jo
nematė... Verčiau papasakok apie save. O žinai ką? Važiuojam
pas mane pietų. Pažiūrėsi, kaip mane lepina mano mamulė. Dievai žino, kada vėl su tavim susitiksiu...
Laimė, kad ją užplūdo sentimentai, pamanė Lina. Antraip
būtų tekę pačiai įsiprašyti į svečius ir ta proga apžiūrėti vin-108

jetę. O jeigu ten tikrai nėra Alfonso Maureikos nuotraukos?
Ką tai galėtų reikšti?
Viktės kambarys namuose labiau priminė viešosios bibliotekos patalpą negu kabinetą, kur vakarais ir naktimis dirba
vieniša moteris — mokslininkė. Čia buvo tik knygos, visais
pasieniais iki lubų, tik rašomasis stalas su vienintele kieta
kėde, ant jo tik lempa, aplankai ir popieriai, virš jo — tik vienas ankstyvojo Šimonio paveikslas. Jokio, net menkiausio,
moteriškos rankos pėdsako, viskas skirta įtemptai minties
veiklai.
Vinjetę, dėl kurios Lina čia atvažiavo, ji pamatė už knygų
lentynos stiklo ir gana greitai rado joje Maureiką. Tačiau
po nuotrauka buvo parašyta „A. Kozlickis".
— Stai mano liudytojas,— parodė ji.— Bet tada jo pavardė
iš tiesų buvo kita.
— Alfa?— išpūtė akis Viktė.— Negali būti! Tu kažką painioji.
— Aš negaliu painiotis savo darbe, lygiai kaip ir tu savajame... Vardas tas pats. Vadinasi, jis yra pakeitęs pavardę.
— Tu pasakei „felčeris"? Ne, negaliu patikėti. Jis buvo
vienas iš gabiausių kurso vyrukų. Felčeris! Tiesą sakant, po
studijų aš jo taip ir nemačiau... Tik prisimenu, kad gavo paskyrimą į Klaipėdą... Neseniai buvo mūsų laidos dvidešimtpenkmetis, bet aš nedalyvavau, ten gal būčiau apie jį išgirdus...
Turėjau važiuot į Vokietiją. Zinai, buvau net patenkinta. Neken čiu iškilmių. Gaila laiko... Einam, rn&mule laukia valgomajame,
ir man tuoj pat reikia grįžti į ligoninę.
— Vikte...— pradėjo Lina.
- - Ką?.
— O tu negalėtum pasiteirauti ko nors iš savo kurso, kas
jam atsitiko, tam Kozlickiui? Kode! jis pakeitė pavardę ir kodėl felčeris.
Viktorijos' Domeikaitės veidas n žvilgsnis tapo tokie išraiškingi, jog Lina išsyk pasigailėjo savo žodžių.
Keletą akimirkų abi tylėjo. Pirmoji prašneko Viktė:
— Neturiu mažiausio noro žinoti, kas jam atsitiko. Kuo aš
pavirsčiau, jei imčiau domėtis tokiais niekais! O kodėl tau
rūpi?
Lįna jautė, kad nesugebės jai paaiškinti ir net nemėgino.
Konsultacijoje jau lūkuriavo pora senų klientų. Abu —
ir glotni kaip nupenėta žąsis agronome iš Vilniaus rajono, ir VISI
dėstytojas asketišku intelektualo veidu — bylinėjosi dėl nejudamojo turto. Agronome — su kaimynu dėl sandėliuko, dėstytojas — su broliu dėl vilos Palangoje. Teko kantriai išklausyti
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ne sykį girdėtas jų aimanas, apraminti, painstruktuoti. Praėjo bemaž dvi valandos. Po to jauna apsižliumbusi gražuolė
ilgai ir atkakliai meldė patarimo, kaip prisiteisti iš vyro, su
kuriuo ji išsituokė, visą, nepadalytą kraitinę „Volgą".
Ją išleidusi, Lina nuskubėjo į kavinukę už kampo. Palyginti
su advokatų konsultacijos šurmuliu, ten buvo tikra ramybės
oazė.
Gal išties jai neturėtų rūpėti Kozlickio-Maureikos biografijos vingiai... Garnėnuose jis gyvena seniai, jau bene porą
dešimtmečių — svetingosios Vidzbalienės informacija. Iki šiol
visi kalbėjo apie jį tik pagarbiai. Net Viktė pabrėžė, kad jis
buvo labai gabus studentas. Pavardes žmonės keičia ne taip
jau retai, dėl įvairių, kartais neįtikėtinai juokingų priežasčių. Šitą reiškinį, be abejonės, lydi savotiška magija: neįsisąmoninta viltis, jog, pakeitęs pavardę, apgausi savo likimą
ir pasikeisi pats....
O kaip žiūrėti į tai, jog jis nepateisino vilčių, nepasidarė
įžymybe, netgi smuktelėjo žemyn medikų hierarchijos laipteliais? Lina niekaip negalėjo atsikratyti lengvučio, bet įkyraus
nerimo. Jeigu čia būtų kitokia, paprastesnė byla, argi kvaršintum galvą dėl liudytojo praeities? Bet Žilvino Kamaniaus
procese bus ne viena sunki valandėlė, kai iškils koks nors
netikėtas, keblus kazusas, kurio dabar nenumatysi. Reikėtų
iš anksto užsitikrinti visišką aiškumą nors ten, kur įmanoma.
Iki šiol ji neabejojo Maureikos vaidmeniu teisme. Bet jeigu
jis — nestabili asmenybė, ar gali žinoti, kaip šnekės lemiamu
momentu, ar pakankamai tvirtai pakartos viską, ką jai sakė
po savo namų stogu apie Dangirą?
Susimąsčiusi ji sukinėjo prieš save tuščią puodelį.
— Tu sėsk čia, o aš palauksiu, kol m a d a m baigs burti iš
kavos tirščių...— pasigirdo už nugaros.
Lina atsigręžė. Gauruotas vaikinas, nesiskutęs mažiausiai
savaitę, pasirodė jai kažkuo panašus į Žilviną. Neatsikirsdama
ji užleido vietą prie baro.
Buvo be penkių šešta valanda. Šeštą, išvykdamas namo,
į konsultaciją pas ją žadėjo užsukti vienas kolega iš Kauno.
Lina pagreitino žingsnį. Jai nelauktai kilo sumanymas, kurį
ji tučtuojau įvykdė.
Kauniškis jau sėdėjo prie jos stalo. Jis paprašė perimti nesudėtingą byliūkštę dėl grąžinimo į darbą.
— Tu važiuotas?— paklausė Lina.
— Visada važiuotas, brangioji.
Aš nieko nerizikuoju, pamanė ji ir surinko Romualdo Gailiušio numerį. Jis atsiliepė labai greitai.
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— Karčiokaitė,— tarė Lina,— kol kas iš Vilniaus. Labas
vakaras. Norėčiau su jumis pasimatyti... Šiandien.
— Įdomu...— sprendžiant iš balso, jis nė kiek nenustebo.—
Ir, žinoma, malonu. Šiandien? Kai jau būsite Kaune, paskambinkite, kur esat.
Pusę aštuntos Lina jau paskambino iš to paties „Baltijos"
viešbučio vestibiulio, kur jiedu aną ketvirtadienį susipažino.
Ji laukė po ta pačia apdulkėjusia palme tik penkiolika minučių.
— Fantastika!— Gailiušiui priėjus, jai nejučiom išsprūdo
žodis, jau kelinti metai jaunų ir senų vienodai vartojamas visais gyvenimo atvejais.— Aš noriu susitikti, jūs iš karto sutinkate... Aš atvykstu, ir jūs bematant čia.
— Gryniausias sutapimas. Pasitaikė laisvas vakaras, o savo
dukrai aš darausi nebereikalingas...
— Kiek jai metų?
— Trylika.
— Mano vaikai vyresni. Jie jau toli nuo manęs...
Jeigu jis paklaus, kiek tų vaikų, aš juo nusivilsiu, pagalvojo Lina. Bet Gailiušis tik apsidairė.
— Cia berods draudžiama rūkyti... Einam į kokią jaukesnę
vietą.
— Nebent į bufetėlį kuriame nors aukšte. Mes truputį pasišnekėsim, ir aš išvažiuoju atgal.
— Toks rimtas ir staigus reikalas?
— Dar nežinau, ar rimtas. Bet man neramu. O jeigu kas
nors kliūva, niekada negaliu sėdėti ir laukti palankaus vėjo...
Aš jūsų netrukdyčiau, bet tai susiję su Žilvino Kamaniaus
byla. Tiesa... aš susipažinau su būsimąja aktore.
— Su Agne,— Gailiušio akys blykstelėjo beveik taip pat
kaip Žilvino, paminėjus Meduikytę.
Lina trumpai atpasakojo savo pokalbį su Maureika ir tai,
ką patyrė iš Viktorijos apie jo praeitį. Paskui reikėjo nors
bendriausiais bruožais atskleisti šitam netikėtam sąjungininkui gautus Žilvino nekaltumo įrodymus.
Gailiušis įdėmiai klausėsi, ir iš jo akių palengvėle nyko,
kol visai dingo, valiūkiška kibirkštėlė. Dabar prieš Liną sėdėjo ne juokais susirūpinęs žmogus.
— Vadinasi, prašysite manęs, kad sužinočiau, kodėl tas medikas pakeitė pavardę ir užsikasė tokiam užkampyje? Tačiau,
kiek supratau, jo praeitis su byla neturi nieko bendro...
—v Jūs visiškai teisus. Nieko... ničnieko bendro. Tik, matote, į jį, kaip į liudytoją, aš dėjau labai daug vilčių. Apie tą
trijų „Noksirono" pakelių trūkumą, kurį jis aptiko grįžęs po
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atostogų, Maureika man pasakė pokalbio pabaigoje, kažkaip
netikėtai, tarsi būtų šitą dalyką prisiminęs visai atsitiktinai...
Sios savaitės pabaigoje jis ketino pas mane atvykti, kad viską
galutinai, smulkiai aptartume. Tikiuosi, kad atneš ir parodys
man tas vaistų apyskaitas, kurias minėjo... Kaip matote, darausi įtari. Bet kitaip negalima... Toks liudytojas turi būti tvirta, superpatikima asmenybė.
— Man viskas superaišku,— tarė Gailiušis,
— Nežinau, ar aš turiu teisę prašyti jūsų tokios paslaugos,
kurią jūs atlikote, pavyzdžiui, Kamaniams... Gauti tokią informaciją, ir dar greitai, turbūt neįmanoma. Bet aš, dievaži,
nebežinau, ką daryti. Susvyravau. Nebepasitikiu tuo žmogumi.
Juk aš jo visai nepažįstu...
— Nesupyksite?— Gailiušis netikėtai atgavo ankstesnį,
lengvą ir truputį pašaipų toną.
— Ant jūsų? Kai pykti nenaudinga, aš nesupykstu.
— Žinote, tie, kurie į mane kartais kreipdavosi, vyrai ir
moterys... dažniausiai prašnekdavo taip, kaip dabar jūs...—
jis mandagiai, bet atvirai šypsojosi.— Visi kaip susitarę tvirtindavo, kad nenori man užkrauti savo bėdų ir klausdavo,
ką jiems daryti.
— Pykti už atvirumą kvaila,— nuolankiai atsakė Lina.— Vadinasi, aš elgiuosi taip, kaip jūsų klientai? Dabar matau, kad
būti kliento kailyje nelabai smagu...
— Nesijuokite. Niekas nekaltas, kad man priminėt mano vadinamąją praktiką.
— Nesijuokiu... O kodėl apie tą savo veiklą kalbate būtuoju laiku?
— Todėl, kad aš jos nebekultivuoju... Tai buvo tik toks
žaidimas. Gal kada nors papasakosiu.
— Bet Kamaniams jūs vis dėlto nęatsisakėt padėti.
— O, tai buvo ypatingas atvejis... Juk pasakojau...— Gailiušis vėl surimtėjo.— Žinote, aš prisiminiau... Yra vienas
toks informacijos šaltinis. Ne šaltinis, o tikra versmė. Ir šįkart gali praversti.
— Tai vėl bus „grynas atsitiktinumas"?
— Gryniausias... Net nereikės jokių pastangų. Mano viršininkė — profilaktoriumo, kur tarnauju, vyriausioji gydytoja...
Ji ilgokai laikėsi itin atsakingoje profsąjunginėje kėdėje.
Prieš porą metų iš ten iškrito... kažkaip netyčia, bet anaiptoL nesijaučia dėl to nuskriausta. Daug ką pažįsta ir labai trokšta nors kiek mane apšviesti. Kiekviena proga skaito man pranešimėlius tema „Who is who". Jeigu tam jūsų liudytojui yra
atsitikę kas nors įsimintino, ji gali žinoti... įpūsų kraštas ma-112

žytis. Tik reikės iš lėto, atsargiai ją užvesti... taip, kaip ant
plokštelės uždedama gramofono adatėlė.
Lina nenorom šyptelėjo.
— Tokių netrūksta ir mano akiratyje. Bet jie beveik visada
žino tik faktus, o priežastis, aplinkybes, esminius dalykus
negailestingai iškraipo. Aš seniai pasidariau tokią išvadą.
Užtenka pasiklausyti vienos kitos legendos apie gerus pažįstamus arba... apie save.
— Bet juk mums... tai yra jums, dabar visų pirma reikia
jo biografijos faktų, ar ne?
— Taip... Ką gi, lauksiu pranešimo... Stai aš ir pasidariau
jūsų kliente.
Gailiušis keletą akimirkų ją stebėjo.
— Šituo žodžiu jūs mėgaujatės be reikalo. Čia juk tas pats
ypatingas atvejis. Jūsų ginamasis — Agnės draugas.
— Taip, žinau. Kurį laiką net svarsčiau, jog kai kas tai laikytų realiausiu Kamaniaus nusikaltimo motyvu: jeigu vargšė
Garnėnų mergaitė iš tiesų trukdė jo draugystei su ta efektinga panele...
— Jūs, teisininkai, žiaurokai juokaujate... O Agnė... ne toks
laimės vaikas, kaip jūs manote.
— Galbūt. Bet ji pasieks viską, ką užsibrėš. Šalčiausiai.
Lina paskutinę minutę įšoko į dešimtos valandos traukinį,
džiaugdamasi, kad apie vidurnaktį pasieks namus. Ar apskritai
reikėjo čia lėkti kaip įkirptai aviai? Gal buvo kitokių būdų
išsklaidyti abejones? Tačiau ji seniai įprato neaiškius dalykus aiškintis kompetentingų žmonių padedama, o Gailiušis šį bei tą išmano apie konkrečios, kam nors reikalingos
informacijos judėjimą. Pati per tokį trumpą laiką tikrai nieko
apčiuopiamo nebūtų nuveikusi. Pagaliau ji niekuo nerizikavo ir nieko neprarado, tik keletą valandų. O dabar grįžta
atgal, į išeities tašką, ir ramiai apsvarstys susiklosčiusią situaciją. Dar neprivažiavusi Vilniaus, Lina suprato, kad staigus
vakaro šuolis išėjo į gera. Galva buvo vėsi, mintys paklusnios.
Rytojaus dieną, pusę vienuoliktos, į Linos kabinetą konsultacijoje įžengė Alfonsas Maureika.
Jis išlaikė žodį, atvyko kaip žadėjęs užbaigti prieš savaitę pradėtą pokalbį, aptarti detales. Tai buvo geras ženklas:,
rodė jį turint atsakomybės jausmą už save ir už kitus. Ko gero, bus galima patogiu momentu atsargiai pasiteirauti ir apie
jo praeitį.
Maureika nusivilko ir rūpestingai pakabino trumpus kailinėlius, užmetė ant jų ondatros kepurę. Jo judesiai buvo lėti,
kaip1 ligoto arba lėbai pavargusio žmogaus. Priėjęs prie Linos
8. B. Mac k onytė. Juodas pakeleivis
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stalo, nerangiai susmuko kėdėje ir tyliai šnopavo, matyt, laukdamas, kad advokatė pradėtų kalbą pirmoji. Pamėlę ir labiau
nei praeitą kartą paburkę paakiai, dar giliau palei lūpas įsirėžusios raukšlės taip pat liudijo jo prastą savijautą.
— Malonu jus matyti,— tarė Lina.— Kas naujo Garnėnuose?
— Ar nieko negirdėjote?
— O ką?
— Pas mus vėl nelaimė... Pirmadienį kažkas nužudė Storkų.
— Viešpatie!— nejučiom aiktelėjo Lina.— Kaip? Kodėl?
— Aš mažai žinau... Jį rado kažkur net už Meškalaukio. O
mano namuose savos bėdos, ir tokios, kad neduok dieve...
Šiandien iš pat ryto buvom su žmona Santariškėse, onkologiniame... Dabar tiesiai iš ten. Žmona sėdi mašinoje, tuoj važiuojam namo. Kitą savaitę jai čia darys operaciją. Ir blogiausia, kad ji žino ne vien diagnozę, nujaučia ir kuo gali tai baigtis.
Vaizduojatės, kokia nuotaika namuose?
Vyriškis nuleido galvą, kilstelėjo pečius — sakytum, susigūžė ruošdamasis neišvengiamam smūgiui. Lina žvelgė į jį
užjausdama ir sutrikusi. Lemtinga žmonos operacija gali atimti
Maureikai norą rūpintis pašaliniais dalykais. Ji delsė, nesiryždama prabilti apie Kamaniaus bylą. Prašneko jis.
— Aš be galo bjauriai prieš jus jaučiuosi, drauge advokate... tačiau jūs man, tikiuosi, atleisite... Aš negalėsiu dalyvauti teismo procese, tai yra liudyti,— jis patylėjo ir, nesulaukęs
Linos reakcijos, tęsė.— Operacija lyg tyčia paskirta tai pačiai dienai, gruodžio šeštajai. Be to, aš dar sykį įsigilinau į
ligų istorijas ir receptus, surašytus pirmąją mano atostogų
savaitę... nuo birželio septynioliktosios iki pat Dangiros mirties dienos... žinote, jais remiantis vis dėlto rizikinga tvirtinti,
kad tuos „Noksirono" pakelius paėmė Dangira... Aš savo nuomonės nepakeičiau, ir dabar neabejoju, kad ji turėjo pasiruošusi tablečių ir jas išgėrė, bet... šiuo momentu sugebu galvoti
tik apie tai, kas bus po savaitės. Nieko negaliu su savimi padaryti... Žmonos gyvenimas yra mano gyvenimas. Kadaise, prieš
daugiau kaip dvidešimt metų buvau sunkus ligonis, beviltiškas,
daug mėnesių... ir tik ji man grąžino gyvybę, sveikatą... Ilga
istorija. Dabar vaidmenys pasikeitė. Aš nebepriklausau nei
sau, nei kam nors kitam iš gyvųjų ar mirusiųjų... Dabar kiekviejią minutę privalau būti tik prie jos ir su ja.
Lina klausėsi, iš padilbų stebėdama skausmingas vyriškio
akis, kurios blizgėjo liguistai, kaip ir jo žmonos. Viskas suprantama, natūralu, logiška. Nerimas, kuris ją vakar nuvijo
pas Gailiušį, buvo tik neaiškios nuojautos signalas. Ta nuojauta — anaiptol ne mistika. Jai suteikė impulsą slogi Maureikos
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„tvirtovės" atmosfera, kurią Lina aną ketvirtadienį jautė taip
pat stipriai, kaip kvapnios žolių mišinio arbatos skonį. Slogutis turėjo ir savo materialią išraišką, jis tarsi susikristalizavo aštriame Maureikienės akių žvilgėjime, o dabar jau atsispindi priešais sėdinčio žmogaus vyzdžiuose. Alfonsas Maureika tikrai nebepriklauso sau, jokia jėga jo neišplėš iš sustingimo,
jis tūnos savo sielvarto kiaute, kol galutinai išsispręs žmonos
likimas.
Linai beliko palinguoti galvą.
— Aš suprantu,— tarė ji.— Žinoma, labai skaudu, kad viskas taip suiro... Bet aš suprantu.
— Aš nuo pačios pirmos dienos neabejojau, kad Žilvinas
nekaltas,— beveik maldaujančiu balsu atsiliepė Maureika.
Vėl klausti šitą prislėgtą žmogų ir priekaištauti, kodėl jis
niekam apie tai nesakė, buvo beprasmiška.
Taigi Lina liko viena su savo ginamuoju. Be liudytojo, iš
kurio tiek daug tikėjosi, ir be papildomų, tvirtesnių Dangiros savižudybės versijos įrodymų. Vakar traukinyje ji planavo, ką veiks, grįžusi į išeities tašką. Kažkas tarsi pasijuokė
iš jos ketinimų. Ji iš tiesų atsidūrė išeities taške, tik ne vakarykščiame. Netikėtai nutūpė savaitės senumo situacijoje!
Ar kada nors pagalvota vaikystėje, mėtant žaidimo „Stenkis
aukštyn" kauliukus, koks tas žaidimas tikroviškas? Visai netyčia, tik aplinkybėms kvailai susiklosčius, ji čiuožtelėjo žemyn,
kaip išverstakė beždžionė stačiais laipteliais piešinuke, prarasdama tiek brangių taškų.
Iki teismo liko penkios dienos, pagalvojo Lina. Įtempus
visas savo galias, visus — realius!— informacijos šaltinius,
dar galima rasti vieną kitą ėjimą ir išvairuoti Žilviną Kamanių iš pragariško labirinto, į kurį jis pateko. Svarbiausia: ji,
kaip ir Alfonsas Maureika, kuo toliau, tuo labiau tiki, jog Žilvinas nekaltas. Kai kada eidavo į teismą menkiau apsiginklavusi, negu šį sykį — ir laimėdavo. Įsitikinimas, kad tiesa
yra tavo ginamojo pusėje, savaime suteikia didesnį svorį ir
įrodymams, ir jų išdėstymo būdui. Visi garsūs advokatai, neišskiriant nė paties Konio, savo memuaruose mini teismo procesų atmosferos jautrumą ir svyravimus, bet retas imasi analizuoti šito keisto reiškinio priežastis. Todėl kad priežasčių
šimtai. Iš jų — ir paties kaltinamojo asmenybė, jo veidas, jo
elgesys. Kaip elgsis, ką kalbės Žilvinas? Štai kas gali paremti
arba galutinai sugriauti visas jos pastangas...
— Laba diena, advokate.
Ant slenksčio stovėjo vakarykštė ašaringoji gražuolė, bijanti prarasti pusę automobilio. Už jos šmėžavo kiti siluetai,
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tarsi juos čia neštų nematomo konvejerio juosta, kuri nesustos
iki vakaro.
Buvo jau pusė šeštos, kai, užsikvempęs ant Linos stalo, savo žmonos ir uošvienės nuodėmes skaičiavo paskutinis tą dieną klientas — tiek pat madingas, kiek pinigingas liaudies meistras. Trumpais intervalais sučirškė telefonas. Lina neskubėdama pakėlė ragelį ir truputį nustebo, pažinusi Romualdo
Gailiušio balsą.
— Džiaugiuosi, kad jus užtikau,— kalbėjo jis.— Informacijos, kaip ir telegramos vertė priklauso nuo jos pristatymo
laiko.
— Ar man taip pat džiaugtis, kad paskambinote?— santūriai
paklausė Lina.
— Galite tik truputį pasididžiuoti savo intuicija.
— Iš tikrųjų?— ji nežinojo, kokiu tonu derėtų kalbėti.
— Spręskit pati. Aš išdėstysiu faktus. Mums abiem žinomas
asmuo, baigęs universitetą, ketverius ar penkerius metus dirbo patanatomu viename Žemaitijos rajone. Penkiasdešimt
aštuntais ar devintais metais ten įvyko nemaloni istorija. Rajono
ligoninėje mirė vienos garbingos šeimos vienturtis sūnus, ir
mūsų herojus prasitarė jo tėvams apie sepsį. Tačiau jis pats,
kaip ekspertas, padarė neleistiną klaidą, nepaėmė to vaikino
kraujo pasėlio, ir todėl, kai tėvai už sūnaus mirtį apkaltino
gydytojus, to fakto negalima buvo nei nustatyti, nei paneigti...
Po to jam pasiūlė palikti darbą. Būta dar vieno dalyko ; bet
jis nepatikrintas... Tai — mirusiųjų auksas. Viena našlė neva
apsižiūrėjusi, kad nuo vyro rankos dingęs brangus žiedas.
Bet čia jau tik kalbos..
Ne kalbos, o paskalos pamanė Lina, tegu Gailiušis pats pabando numauti numirėliui žiedą medicinos ekspertizės salėje..,
Bet ji tylėjo ir klausėsi stebėdama krumplėtus priešais sėdinčio
liaudies meistro pirštus, kurie nervingai sklaidė aptrintą
užrašų knygelę.
... Netrukus po to mūsų pažįstamas susirgo tuberkulioze, ilgai gydėsi Kulautuvoje. Ten jis vedė vietos gyventoją ir pasiėmė jos pavardę. Pasveikęs išvažiavo dirbti į
Garnėnus.
— Jūs be galo operatyvus...— tarė Lina.
— Nieko čia nuostabaus... taip, kaip vak&r minėjau, šitą
istoriją ir kalbas prisiminė mano viršininkė.
— Ką gi? aš jums dėkinga...
Lina truputį paabejojo, ar sakyti, kad ši informacija jau
pasidarė nebereikšminga.
— Alio? Ar girdite?— sunerimo Gailiušis.-- Galimas daikte

tas, man pasitaikys proga šituos faktus patikslinti... tai aš
jums ryt poryt dar paskambinsiu.
— Nereikia, draugas Romualdai,— skubiai tarė Lina,— matote, jis šiandien pas mane buvo ir atsisakė dalyvauti teisme...
— Atsisakė liudyti Žilvino labui? Kas jam šovė į galvą?
Kaip jis drįso?— piktinosi Gailiušis.
— Nesisielokit... apsieisim be jo.
— Dar pažiūrėsim,— karingai šūktelėjo Gailiušis.— Iki
pasimatymo...
Lina padėjo ragelį ir atsisuko į liaudies meistrą. Tasai prapliupo iš naujo:
— Ar galite įsivaizduoti, kad ji kasdien krausto ir tikrina
mano kišenes!
— Žmona ar uošvė?
— Žmona. Bet kartais ir uošvė.
Matyt, joms irgi reikia informacijos, su šypsena pagalvojo
Lina. Nesvarbu, kokia kaina. Dėl to nepaisoma paprasčiausios
etikos. Įdomu kokių dorovės normų laikosi savo veikloje
Romualdas Gailiušis? Ar taip pat jų nepaiso? Ir kodėl jis
panūdo dar tikslinti žinias apie Maureiką? Gal žmones, kurių
neslegia atsakomybė už svetimus likimus, iš tiesų traukia kitų
gyvenimai?
Tą vakarą, parėjusi namo, Lina nedegė šviesos. Atsisėdusi
į fotelį, ji pirmiausia pagalvojo: iki teismo liko tik keturios
su puse paros.

IX
— O dabar,— tarė Valkšna,— pasistenkite kuo tiksliausiai
prisiminti, ką tada kalbėjo Storkus.
— Kada?
— Jau sakiau. Ketvirtadienį, kai laistėte avansą. Vagonėlyje.
Neaukštas šviesiaplaukis vyrukas, kuris sėdėjo ant kėdės
krašto, visu kūnu palinkęs į priekį, suraukė bąlkšvus antakius
ir stipriai sučiaupė plačias, mėsingas lūpas. Gal nesąmoningai,
o gal norėdamas parodyti, jog atkakliai rausiasi atminty.
— Ketvirtadienį? Ne avansą... Premijas,— jis buvo aiškiai
patenkintas, kad ir visažinis tardytojas žino ne viską. Į kiekvieną klausimą vyrukas atsakinėjo tik sakinių nuotrupomis
ir nesiliovė dairytis į langą, už kurio lėtai, vienodai, kaip
praskydusios drobės juosta, krito naujas sniegas.
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— Premijas? Tuo geriau,— Valkšna suprato, jog nei griežtumu, nei skubėjimu tokio kietakakčio neįveiks.— Visa brigada
gavo premijas?
— Visa.
— Ir Storkus?
— Ir.
— Tai keliese tada perlaužėt bonką?
Ilga pauzė.
— Tris. Penkiese.
Po kiekvieno išspausto skiemens jis vis labiau atsitiesdavo, tarsi palengva suvokdamas, kad atlieka svarbią pilietinę
pareigą. Vilkėjo seną, aptrintą, jau nebeatspėjamos spalvos medvilninę šimtasiūlę ir palopytas kelnes, sukištas į kerzinių batų
aulus. Sį rytą jį atvežė tiesiai iš geležinkelio darbų ruožo kartu
su kitais trimis, kurie girdėjo ir privalėjo prisiminti Jurgio
Storkaus šnekas apie vagystę fermoje. Valkšna su Ramune
pasidalijo juos po du: galbūt, sudėjus į krūvą visų sugėrovų
liudijimus, pavyks nustatyti, kokia grėsmė slypėjo aną vakarą
pasakytuose Storkaus žodžiuose ir kam jie buvo skirti? O
gal dar išryškės, katras paleido tuos žodžius pavėjui. Kokia
kryptim?
— Vadinasi, vienas iš penkių buvo Storkus, toliau patsai,—
Valkšna užlenkė du kairės rankos pirštus ir išskėtė kitus.
— O kas tie trys?
Akys po balkšvais antakiais priekaištingai sumirksėjo.
— Kaip? Jie... čia,— vyrukas mostelėjo galva į duris.
— Cia? Visi?..— Matas susizgribo, jog mėgdžioja liudytojo
šneką.— Visi, kurie tada buvo vagonėlyje? Tai ką gi pasakė
Storkus apie kailių vagis?
— Tiksliai?
Dabar jau Valkšna nebesusigaudė, ką turėtų reikšti tas žodis priešais sėdinčio tikrų tikriausio Vingių Jonio lūpose.
Jo ir vardas buvo toks pat — Jonas Nerčius. Matas nebeteko
vilties ką nors iš šito kelmo išpešti. Nusprendęs negaišti laiko, jis
dėl viso pikto tarstelėjo:
— Kuo tiksliausiai.
Vyrukas prisimerkė ir ėmė monotoniškai berti žodžius, tartum jo burnoje būtų pratrukęs iki tol užrištas maišelis:
—^...Baik šidytis, „ka-pe-išnike", pasitaupyk liežuvį, ...nusišvilpt man ant tavo mokslų, jeigu tu vis tiek su mum žemę
knisi. Reik žinot, ką žinot... už tai, ką žinai, imk pinigus...
Aš žinau, kur norkutės su „pesecais". Pas mano draugelį. Ir
draugelis už tai paklos pinigėlių... kiek liepsiu.
Patylėjęs, Nerčius pridūrė:

— Sakėte... tiksliai.
Kiek žmonių —- tiek charakterių ir tiek liudytojų, pagalvojo
Matas atsipūsdamas. O mažakalbiai dažniausiai turi puikią
atmintį; tuo jis seniai įsitikino.
— Apie savo draugelį Storkus nieko daugiau neišsitarė?
Nei vardo, nei kur jis gyvena, ar šiaip ko?
— Ne.
— Kuris iš jūsų „kapeišnikas'?
— Jurkinas.
— Ką, iš tiesų baigęs institutą?
— Taip.
— Tai jis — brigadininkas?
— Jis.
— Kodėl gi nedirba inžinierium?
— Vaikai. Keturi.
Valkšna nesiryžo prašyti Joną Nerčių, kad apibūdintų kitus
brigados narius — apklausa niekada nesibaigtų. Jis kantriai
laukė, kol tasai perskaitė protokolą ir parašo vietoje didelėmis, apvaliomis raidėmis išvedžiojo savo pilną pavardę, vardą ir dar tėvavardį. Pagaliau, išsitraukęs iš kelnių kišenės ne tai
vilnonę kojinę, ne tai kepurę, užsimaukšlino ant šviesių, mergiškai susiraičiusių gaurų ir oriai iškulniavo iš kabineto.
Valkšnai parūpo, kaip sekasi Ramunei. Užsidegęs cigaretę,
jis surinko jos numerį.
— Pusėtinai,— atsakė kapitonė,— netrukus galėsime pasikeisti patyrimu.
Vadinasi, ji jau kvočia antrą. Draugiškas Ramunės tonas
ir tai, jog kreipėsi į jį kaip į lygų, nepavadino viršininku, nuteikė Matą maloniai. Rytoj apsireikš Kvedaras, perims poskyrio vadeles, ir gyvenimas riedės įprastomis vėžėmis. Balta,
ankstyvos plikės paaukštinta Kvedaro kakta, be abejonės,
truputį apsiniauks išgirdus, kad jo pavaduotojas paskutinę
savaitę dažnokai palikdavo kabinetą, pernelyg karštai įsitraukęs
į kailių vagystės istoriją. Bet, antra vertus, Kvedaras ne iš
tų, kurie ramsto savo autoritetą iš adatų priskaldytomis malkomis. Kai reikia, moka žaltys įsiklausyti į visai priešingą
nuomonę, o klausydamasis lyg netyčia atsirenka smulkius
išminties grūdelius ir po truputį juos krauna savo baltoje makaulėje — anksčiau ar vėliau pravers. Perpratęs šitą jauno
viršininko bruožą, Valkšna nebevengdavo su juo ginčų ir tuo labiau gerbė.
Kad jiedu, majoras Valkšna ir kapitonė Dilbaitienė, patys
kamantinėjo geležinkelio darbininkus, užuot pavedę paieškai,
aiškintis nereikės. Dabar, anot prokuroro Tilviko, sunku atspė-
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ti, kaip viskas apsivers. Į kurį aplanką pateks vienas ar kitas
protokolas, surašytas praeitą savaitę, vakar, šiandien, kuriame
atsiras lemiama informacija, su kuo ji bus labiau susijusi —
su vagyste ar žmogžudyste?
Remigijus Dumžė rytą iškūrė į Kauną. Dvylikta... Jau bus
susitikęs su Gintu. Sergejus Ivasiukas — jeigu, kaip manyta,
atvyko Maskvos traukiniu — dabar tvarko reikalus gamykloje.
Ar vyrai jau turi adresą, kur jis prisiglaudęs? Ar gebės sukurti dingstį, kad galėtų su juo susipažinti, pazonduoti šitą
mįslingą „rytų pirklį"? Ar suteiks tokią galimybę Matui Valkšnai, kuriam šiandien, kaip reta, įsipyko tardytojo kasdienybė:
sėdėti, laukti, galvoti... kai medžiagos apmąstymams — katės
ašaros.
Cigaretė užgeso, menka pertraukėlė baigėsi, ir Matas, iškišęs galvą į koridorių, rankos mostu pasikvietė liekną, guvų
vyriškį, apsivilkusį švariau už Nerčių. Tai ir buvo diplomuotas brigadininkas, Valentinas Jurkinas, gimęs Jonavoje 1953
metais. Trisdešimtmetis keturių vaikelių tėvas.
— Tautybė?
— Rusas. Iš vietinių sentikių, draugas tardytojau.
— Kokia specialybė jūsų diplome?
— Mašinų statyba.
— Tai kodėl... prie bėgių?— neištvėrė Valkšna.
— Šeimyninės aplinkybės, tardytojau. Ar aš pirmas taip?
Pavasariop kartu su tėvu ir dėde griebsimės namų statybos kolūkiuose. Mano tėvas krosnininkas, dėdė — stogus dengia.
Būtume ir Jurgį drauge pasiėmę, jis visų galų meistras...
Buvo...
— Papasakokit man apie jį, Jurkinai. Viską, ką žinot. Apibūdinkit. Kaip klostėsi jo santykiai su kitais brigados nariais,
su jumis?
Jurkinas atsiduso.
— Žinote, iš būdo jis buvo labai panašus į mane. Jeigu ką
nors apsiims, dirbs kietai, sąžiningai... Sumanus, žaibiškai
viską perpranta, ypač visokią mechaniką. Tačiau... matyt, iš
prigimties nepakęsdavo griežtesnės drausmės, žinote, kai reikia stypsoti vienoje vietoje nuo skambučio iki skambučio ir
vaizduoti, kad dirbi... Man irgi tokia tarnyba — peilis. Mes
su juo ne kartą išsikalbėdavom. Apie gyvenimą ir bites, kaip
sako mano dėdė.
— Ar jis jums kada nors pasakojo, kodėl metė darbą žvėrininkystės ūkyje?
— Sakė, kad ten nyku ir sunku, ypač rudenį, kai galabija
žvėrelius ir apdoroja kailius. Sakė, verčiau akmenis laukuose
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vartyti. Ir kai jis prasigyvens, tai uždraus savo žmonai dirbti lapyne...
— O apie ką šnekėjotės praeitą ketvirtadienį, vagonėlyje?
— Kaip visuomet, apie šį bei tą... Bet Jurgis buvo kažkoks
įsidirginęs, lyg apsėstas... Net ant manęs šoko. Aš jį patraukiau per dantį, jau neprisimenu kaip... draugiškai, juk be to
neįmanoma nei gyventi, nei gerti... anksčiau jis niekada dėl
tokių „baikų" neįsįžeisdavo, o tada mane aprėkė ir nei iš šio,
nei iš to ėmė skiesti apie tuos pavogtus kailiukus. Atseit jis
žino, kas juos turi ir už tai gaus frankų. Bet nė vienas iš mūsų nesuprato, ką jis tuo nori pasakyti.
— Prisiminkit, kokį žodį jis pavartojo sakydamas, kad
kažkas turi kailius.
— „Draugas"...— netvirtai atsakė Jurkinas,— o gal „bičiulis".
— Ir nieko daugiau apie tą žmogų?
— Nieko.
— O ką jūs pažįstat iš Storkaus draugų?
Jurkinas truktelėjo pečiais.
— Ne... jis niekada neminėjo jokių draugų. Apie vaikus dažnai kalbėdavo, kaimynus pakeikdavo. Bet negirdėjau sakant,
kad būtų turėjęs kokį artimesnį bičiulį.
— O apie kokius kaimynus kalbėjo?
— Pavardžių neprisimenu. Apie kažkokią šeimą, kur sūnus
dirba fermoje naktiniu sargu.
— Gal Pilikauskai?
— Lyg ir panašu.
— Už ką Storkus juos keikė?
— Palaukite... Atrodo, jie statosi... Jurgis pas juos ištisus savaitgalius kalė, o anie kaip dera neatsilygino. Jurgis
turėjo silpnybę... jam vis atrodė, kad kiti neįvertina nei jo
paties, nei jo darbo. Žinote, daug kas laiko užanty tokį kirminą, bet Storkus per šitą vietą buvo ypač jautrus.
— O kaip Storkus buvo nusiteikęs rytojaus dieną, penktadienį?
— Atleiskite, bet penktadienį ne jis man buvo galvoj. Viršininkai užlaužė. Pažadėjau tam ruože žūtbūt paklot skersinius. Prisiminkit, kokia buvo pliurzė... toks jausmas, kad su
visais specrūbais murdaisi kūdroje. O Jurgis dirbo kaip visi.
Kaip visuomet. Aš dar pro jį praeidamas pamaniau, kad jis
teisus, šaipydamasis iš mano mokslų, niekam nereikalingų...
— O gal pastebėjot, į kurią pusę Storkus penktadienį patraukė po darbo? Ar niekas jo nelaukė, nepasitiko?
— Ne. Aš bėgau į stotelę, kad nepražiopsočiau Meškalaukio
autobuso.
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— Juk jūs gyvenate čia, rajono centre.
— Tiksliai. Bet Meškalauky mano uošvija, ir žmona dabar
ten, su visais vaikais. Cia turim tik gardą šeimyniniam bendrabuty...
— O ką Meškalauky šneka apie žmogžudystę? Ir ką jūs pats
manote?
Aš? Ką čia aš? Man rodos, kad tas banditas jį šalčiausiai
pribaigė dėl pinigų. Gal Jurgis neskiedė, gal jis tikrai žinojo, kur pavogti kailiai... gal pas kokį „blatniaką" iš tos pačios
Garnėnų fermos? Gavo už tai frankų ir švaistėsi... O kas nors
nusižiūrėjo...
Brigadininkas, savaime aišku, net nenutuokė, kad Storkus
galėjo prasimanyti pinigo ne tik už tylėjimą, bet ir už žydrąsias lapes, kurias buvo paslėpęs drevėje. Si informacija dar
neprasisunkė į plačiąją visuomenę. Dieve duok, kad ir neprasisunktų, pamanė Valkšna.
— O Meškalauky iš tikrųjų nė vienas žmogus nepažino to
barzdoto tipelio, su kuriuo sekmadienio vakarą ėjo Storkus?
— Cia šventa teisybė, draugas tardytojau,— pabrėžtinai
tarė Jurkinas.— Jeigu ką, aš žinočiau... Mano uošvis, galima
sakyti, Meškalaukio senbuvis ir patriarchas, matė jį visai iš
arti ir tai sakė: nepažįstamas.
— Kaip ir kur jūsų uošvis jį matė?
— Paprastai.... Uošvis važiavo savo mašina, grįžo iš Papeikiu... ir sutiko tuodu, išeinančius iš miestelio. Priekiniais žibintais juos apšvietė. Storkų pažino, nes sykį buvau jį ten,
į uošviją, parsivežęs, o ano — ne...
— Kiek žmonių jūsų brigadoje?— pakeitė temą Valkšna.
— Iš viso aštuoni. Vienas guli ligoninėje su trauma, tai
dabar tik septyni dirba.
— Ar gerai juos pažįstate?
— Tiek, kiek reikia brigadininkui.
— Kaip manote, ar niekas iš brigados vyrų neturėjo su
Storkum kokių nesuvestų sąskaitų? Tai viena. O antra: ar negalėjo kas nors iš jų šnibžtelėti mokančiam vartoti peilį chebrantui, kad pas Storkų staiga užsiveisė frankai?
— Savo galvos už juos nedėčiau, bet žinote... nė vienas
man tokiais darbeliais nekvepia.— Ilgokai patylėjęs, Jurkinas
pakartojo:— Nė vienas. Net mūsų Citvaras, valkatų valkata....
Kur tau, pamanė Matas, išleidęs brigadininką, iš pradžių
niekas tuo nekvepia! Iš pradžių, kaip vakar ir šiandien, geometrine progresija gausėja piliečių, kuriuos reikia šio bei to
paklausinėti. O po kiekvienos apklausos sąraše atsiranda naujų
pavardžių. Nepaliksi nuošaly brigadininko uošvio, Meškalau-122

kio patriarcho, kuris vienintelis matė ryškiai apšviestą žudiko veidą. Ar geležinkelio kasininkės, kuri smalsia moteriška
akim galėjo įsidėmėti kokią jo rūbų detalę. Verta pasidomėti
ir tuo, ką pasakytų Marcelė, į kurios trobikę kiekvieną dienos
ar nakties valandą gali drąsiai pasibelsti nuo šeimos židinio
laikinai nuvytas vyras ar šiaip besibastantis pilietis, panūdęs suvilgyti gerklę ir kam nors, kad ir tai pačiai Marcelei,
išlieti susitvenkusią gėlą. Šitos Valkšna nepažinojo, iki tol
nebuvo net apie ją girdėjęs. Užtat ryškiai prisiminė Kauno „marcelių" galeriją. Gudrių ir nuovokių bobikių šitame visuomenės
tarpsluoksnyje daugiau negu kvaišų. Ne taip paprasta metų metais, net nebakstelėtai peiliu į šoną, iš kitos pusės — nenuteistai,
šeimininkauti pastogėje (raštų kalba landynėje), kur vyrai ir moterys atsliūkina šį bei tą paslėpti, šio bei to atsikratyti, stiklinėlėmis ar stiklinėmis apmalšinti savo tūžmastį, o gal dar labiau ją įaitrinti... Jeigu ir Meškalaukio Marcelė pareikš, kad
nepažįsta išblyškusio barzdoto jaunikaičio, vadinasi, jis tikrai
iš kitų vietų.
Kabineto durys virstelėjo, įkaukšėjo Ramunė su savo protokolais ir įspūdžiais.
— Mačiau, kad išleidote brigadininką... Tiedu, kurie buvo
pas mane, jį labai teigiamai paišo.
— Jis jų irgi nepeikia... Nuostabiai draugiška brigada.
Jeigu ne Storkaus mirtis, mūsų rajono oficiozas galėtų juos
pašlovinti. O tamstelės nuomonė?
— Aš susilaikysiu... Pasiskaitykite,— ji padėjo ant stalo
protokolus.— Ir Citvaras, ir Vilkišius beveik vienodai pakartojo Storkaus žodžius.
Valkšna paspaudė stalinės lempos mygtuką. Buvo tik pirma
valanda, pats vidudienis, bet už lango vaizdingai krintančios
snaigės jau virto nykiai pliaupiančiu lietum, ir kambarys
aptemo.
— Nė vienas nepasirodė panašus į tokį, kad būtų galėjęs
kam nors pakišti liežuvį?— paklausė jis, peržvelgęs protokolus.— Citvarą brigadininkas pavadino paskutiniu valkata.
Teistas. Gali turėti ryšių su visokiom padugnėm.
— Pati nežinau.— Dilbaitienė šyptelėjo.— Tas Citvaras
— linksmų plaučių vyrelis. Vis po truputį juokavo... mandagiai
ir įtikinėjo mane, kad čia reikia pritaikyti žinomą prancūzišką
patarlę, ieškoti m o t e r s . Pasakė jis tai rimčiausiu veidu,
mirk iš juoko. Meškalauky, sako, Storkus tikriausiai turėjo
kokią nors širdies paguodą ir atseit viena iš dviejų: arba jį
kas nors nudobė iš pavydo, arba jis tai nežinomai panai gyrėsi
savo pinigais, ir toji pasiuntė specialistą.
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— Mažai įtikėtina...— suniurnėjo Valkšna.— Pirmiausia,
turėdamas tokią žmoną, kaip Laima, joks vyras niekada nėzylios...
Jis nutilo, pajutęs įdėmų Ramunės žvilgsnį. Vėl, kaip aną
sykį, pasidingojo, kad šita lieknutė, smulki moteriškė su kapitono antpečiais perpranta jo slapčiausias mintis, kurių jis
net pats sau neprisipažįsta. Tegu verčiau pritaiko savo įžvalgumą tarnyboje, apmaudžiai pamanė Matas.
— Reikia kuo greičiau išsiryškinti tą „draugelį", pas kurį
guli vogti kailiai, Ramune,— tarė jis, patylėjęs.— Kada laidoja Storkų?
— Ryt.
— Tai va... Penktadienį tu jau kaip nors rask kalbą su Storkiene... moteriškai, kaip nori. Negali ji nežinoti apie vyro
draugus.
— O Petrelis?— paklausė Dilbaitienė.— Dar nieko neįžiūrėjo su savo mikroskopu?
— Tik žalią pūką ant striukės rankogalių ir lapių plaukelius... Kad Storkus atsivežė kailius, o anas juos pasiėmė, iš
visko aišku ir be Petrelio triūso. Žmogžudystė gal net neturi
nieko bendro su Storkaus šnekom vagonėlyje. Jis pasiūlė
barzdylai pirkti kailius, o tasai nusprendė, kad parankiau
juos gauti veltui...
— Vadinasi, ieškom trijų: žmogžudžio, „draugelio"... ir vagies, kuris įsilaužė į ūkio sandėlį. „Draugelis" ir vagis gali
būti tas pats asmuo...— žaidė savo plonais, baltais piršteliais
Ramunė.
— Ieškom ne mes, drauge kapitone,— atsiliepė Valkšna.—
Mes sėdim ir laukiam, ką mums atves brangūs operatyvininkai... O dabar einu į kulinariją ką nors užkrimst ir tuoj grįšiu.
Pasėdėk čia. Jeigu skambins iš Kauno...
Jis grįžo po dvidešimties minučių ir visą ilgą popietę tūnojo kaip prirakintas savo kabinete. Atėjo vakaras, bet nei Remigijus, nei Gintas nesiteikė jo informuoti apie padėtį.
Pusę aštuntos už kabineto durų kažkas subildėjo ir garsiai
sučiaudėjo. Šnirpšdamas, kosėdamas įvirto Dumžė. Striukę jis
jau buvo nusimetęs ir kažkur palikęs, rankose laikė tik raudoną motociklininko šalmą, juodas odines pirštines ir, savaime
aiškų, raktelius. Įraudusiu veidu varvėjo lietaus lašai, kelnės
buvo kiaurai šlapios ir aplipusios purvo gurvuolėliais. Paguldęs
šalmą ant kėdės, Remigijus pasilenkė ir liūdnai jas apžiūrinėjo.
— Mūsų orams tinkamiausia būtų naro apranga,— tarė jis
ir vėl nusičiaudėjo...— Kas naujo skyriuje?
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— Baik juokaut,— pusiau rūsčiu, pusiau prašančiu tonu tarė
Valkšna.— Gaila laiko.
— Šiandien nebėra kur skubėti. Sergejaus Ivasiuko linija
užfiksuota iki rytoj ryto. Jums leidžiant, norėčiau įlįsti į sausas kelnes. Atvariau su savo „Java" nuo pat Kauno.
— Matau... paimk mano uniformines, spintoje.
— Tikriausiai bus trumpos,— dūsavo Remigijus, atsisegdamas diržą.
— Ne į paradą... Tau ir gurkšnelis praverstų. Pasėdėk. Aš
nueisiu pas Rameliūno vyrus, nuliesim iš kokio konfiskuoto
buteliuko...
Trys žodžiai „Ivasiuko linija užfiksuota" paveikė Valkšną
kaip stebuklingi vaistai. Dabar jis galėjo ramiai klausytis,
įsimindamas kiekvieną operacijos posūkį ir menkiausias detales, įspėdamas arba vaizduotėje prikurdamas tai, ką Remigijus diplomatiškai, o gal taupydamas perštinčią gerklę, nutylėjo. Juk viskas vyko mieste, kurio namai, gatvės, medžiai
ir žmonės per pastaruosius metus jo atmintyje ne tik nenublanko,
anaiptol — įgavo kažkokio keisto nostalgiško aiškumo.
— Mūsų veikėjas atvažiavo tiksliai, kaip buvo pranešta.
Traukinys iš Maskvos ateina dešimtą valandą, o pusę vienuoliktos jis jau prisistatė gamykloje. Man į gamyklą vykt nebuvo
reikalo, jūsų Gintui taip pat. Kai tik susiradau Gintą valdyboje, truputį po dešimtos, jis man padėjo ant stalo lapuką su
tuo adresu, kur Ivasiukas apsistoja. Pasirodo, viešėdamas
praeitą kartą, mūsų Sergo buvo palikęs direktoriaus sekretorei telefono numerį, kad prireikus galima būtų jam paskambinti... Taigi ir su adresu nebuvo vargo. Kaip tik, man sėdint
pas Gintą, skambina ta pati sekretorė ir praneša, kad Ivasiukas jau ten, nuėjo į technikos skyrių, ir, kaip visada, pirmą
komandiruotės dieną, tikriausiai išbus iki pietų, o paskui atsisveikins iki rvtojaus. Jūs, majore, a išku, ne sykį girdėjot.,
kaip tasai Gintas šneka su moteriškomis... bet man buvo smagu
klausytis. Galėtum pamanyt, kad kalba ne su kažkokia direktoriaus lėlyte, o su savo jaunyle, be galo mylima, sesute,.. Netrukus jis išsikvietė savo draugą, ir to vyruko mašina visi
trys nuvažiavom va šituo adresu, apsidairyti. Namukas kaip
iš užsieninio filmo... nors ir miniatiūrinis. Mūsų mieste tokių nėra. O ten vienas už kito. .
Valkšna paslėpė po ūsais šypseną, kurią-jam sukėlė Remigijaus pastangos perduoti savo įspūdį. Prieš daugelį metų, tarnybos pradžioje, ir jam kartais atimdavo dvasinę pusiausvyrą
tie nedideli pilki, rausvi, balti kotedžai. Ir ne tiek jie patys,
kiek juos gaubianti ramybe
truputį slėpininga, saugoma
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aukštų, tankių, bet ne aklinų tvorų — kad už jų būtų matyti dešimtmečiais puoselėta veja, akmeninis baseinėlio rentinys,
sidabrinės eglutės, asfalto keliukas į tamsias, ąžuolines garažo
duris, prie sienų besiglaustančios gebenės. Ilgainiui Matas
ėmė žiūrėti į tuos namus abejingai, tačiau, kai tekdavo į kurį
įžengti su kratos orderiu, jausdavosi nesmagiai. Kaip vaikystėje, išbėgęs ankstyvą rytą prie tvenkinio ir iš visų jėgų sviestu
akmenuku sujaukęs snaudžiantį vandens veidrodį.
— Sprendžiant iš visko,— pasakojo Remigijus,— toje būstinėje mūsų herojus yra išmetęs inkarą ir, matyt, turi perspektyvą... Seimininkės: Kotryna Egerienė, sena našlė, ir jos duktė Emilija Egerytė, senmergė... apie keturiasdešimt, keisčiausia — niekur nedirbanti, nors baigusi pedagoginį institutą.
Šitie duomenys — Gintauto nuopelnas. Mes su jo draugu,
taip sakant, veikėm eksterjere... Buvo nelengva, ten irgi visą
laiką tai drėbė, tai lijo, bet to vyruko, kurį man „pritvirtino"
Gintas, mašinėlė neišvaizdi, pilka, užtat motoras kaip lenktyninės... Visų aplinkybių nepasakosiu, neįdomu, svarbiausia, kad,
ilgokai laukę, vis dėlto šio to sulaukėm. Ivasiukas ten atvažiavo
apie pusę antros, o po keturių pats atidarė garažo vartus ir išvairavo... spėkite, ką?
— Sutrešusių slyvų spalvos „Žigulius"?— juokdamasis paklausė Valkšna.
— Akurat. Dabar, prieš pat man išvykstant, išsiaiškinom,
kad jis vairuoja ponios Egerienės mašiną pagal įgaliojimą.
Važiavo vidutiniškai, neskubėdamas, tiesa, kelias reto šlykštumo, vietom ratai slidinėja kaip ant stiklo, bet mums didelio
vargo nebuvo... Jis per daug nesisukiojo, movė tiesiai į Garliavą, į konkretų namą. Po kurio laiko išsitempė du nemažus
pundus, pasidėjo užpakalinėje sėdynėje ir sugrįžo pas savo ponias. Uždarė automobilį garaže... o maždaug po valandos, apie
pusę septintos, sėdo su panele į „Žigulius" ir nuvažiavo į Muzikinį teatrą, klausytis „Don Zuano"... Velnias, man vis labiau peršti gerklę.
— Iki rytojaus išsigydysi...— Valkšna patylėjo, pagalvojo.
— Trumpai drūtai, jokių nusikaltimo požymių kol kas nėra..
Kas gyvena tame name, Garliavoje, jau žinai?
— Dar ne, bet rytoj rytą žinosim. Mes aptarėm įvairias galimybes. Jeigu ryšuliuose kailiai ar kokia kita spekuliacijos prekė, kažin ar vešis su savim... Išvažiuoja ryt vakare traukiniu,
bilietą jam parūpino gamykla. Tiesa, į namo vidų jis tų ryšulių nenunešė, matyt, paliko garaže. Rytoj dar neišaušus aš būsiu
ten. Orientuosimės pagal aplinkybes. Gintas turi porą sumanymų, gal pavyks.
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— Vienas iš jų — su paštininkėm?— šyptelėjo Valkšna.
— Kažkas panašaus.
— Maža tikimybė pataikyti į dešimtuką... Gaila, kad dar nenustatė t, iš kieno namų jis parsigabeno tuos pundus. Šiandien
čia buvo vyrai iš brigados, kurie girdėjo Storkų giriantis,
jog jis žino apie paslėptus kailius. Anot jų, kailiukai turėtų
būti pas kažkokį Storkaus draugą... Viską sudėjus į krūvą,
Remigijau, ar mes nebūsim be reikalo sugaišę su tuo Ivasiuku
daug brangaus laiko... ir ne į tą pusę? Kuo iš tiesų susijęs tas
tipas su mūsų bėdom, a?
— Pirma, Urvakis jį matė restorane rytojaus dieną po vagystės... antra, jis žinomas kaip kailių supirkėjas,— stropaus
mokinio tonu atsakė Dumžė.
— Pats velnias nesusigaudytų, ar čia atsitiktinumas, ar
ne,— širdo Valkšna.
— Bet mūsų prokuroras,— priminė jam Remigijus,— rodos,
pageidauja, kad Ivasiuko versija būtų ištirta iki galo.
— Niekas tuo neabejoja... Tik laikas, laikas spaudžia. Rytoj jau gruodisl
Kitą rytą signalas iš Kauno pasiekė Matą, kai jis dar net
nebuvo pradėjęs laukti.
— Mūsų verteiva po pusvalandžio bus pristatytas į valdybą. Kailiukai taip pat...— telefono ragelyje aidėjo užkimęs,
pasikeitęs Dumžės balsas.— Suprantama, svaidosi perkūnais ir
grasina su visais susidoroti. Jūs, draugas majore, minėjote,
kad norėtumėt jį pamatyti...
Valkšna neilgai dvejojo. Poskyrio viršininkas majoras Mindaugas Kvedaras grįžo šiandien į savo postą, pavargęs nuo mokslų ir išsiilgęs praktinės veiklos. Savo pavaduotojo ataskaitą
jis įvertino teigiamai ir neparodė nepasitenkinimo, kad tasai,
kaip paprastas tardytojas, plūkiasi su nereikšmingais liudytojais. Taigi aplinkybės staigiam šuoliui į Kauną buvo palankios, ir Matas išlėkė nedelsdamas. Jis suspėjo į „Ikarusą",
išeinantį pusę dvyliktos, o prieš pat pirmą jau lipo valdybos
laiptais, atsakinėdamas į buvusių bendradarbių ir bendražygių
sveikinimus.
Viename iš trečio aukšto kambarių Remigijus Dumžė susimąstęs sklaidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Prieš jį, ant stalo,
paprastoje kartoninėje dėžėje vienas prie kito kaip šprotai
gulėjo tamsūs, žvilgantys audinių kailiukai. Valkšna pajuto
stiproką neseniai išdirbtų odų kvapą.
— Sveikas. Keli kvalifikaciją?
• — Sveiki, majore. Nebuvau tikras, ar atvyksite... o tas veikėjas pasikaustęs, kaip mokslų kandidatas. Pamatysite.
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— Vadinasi, operacija baigėsi sėkmingai? Kuris variantas?
— Siuntinių skyrius... Vakar Gintas su Ivasiuko nuotrauka
apėjo tris artimiausius pašto skyrius, susitarė...
— Iš kur gavot nuotrauką?
— Iškirpta iš grupinės... Parūpino tas pats Ginto kadras...
gamyklos direktoriaus sekretorė.
— Kitaip sakant, liaudis, be kurios pagalbos neišsiverstume... Ką paėmėt kviestiniais?
— Žmonės, kurie buvo pašte, ką gi daugiau?
— Ivasiukas protokolą pasirašė?
— Kur dėsis! O čia, draugas majore, duomenys apie garliaviškį... Andrius Damonis, penkiasdešimtųjų metų gimimo,
šiuo metu — butų ūkio tarnybos santechnikas.
Damonio pavardė buvo Valkšnai girdėta. Atmintyje atgijo
senos, suklypusios degalinės vaizdas — tokių dabar ir su žvake neberasi. Dviejų vairuotojų muštynes, kurios baigėsi apysunkiu kūno sužalojimu, matė vienintelis liudytojas, benzino
kolonėlės (kaip jas tada vadino) užpylėjas Damonis, atletiškas, atviro veido vyras. Bet ar vienas Kaune Damonis?
Sergejus Ivasiukas pasitiko Valkšną tylėdamas, tik nirtulingai dėbtelėjo juodomis akimis, kurių rainelės blizgėjo išties kaip antracito skeveldrėlės ant balto sniego. Todėl, matyt,
Urvakis jį ir palaikė pietiečiu. Tačiau jo veide, išskyrus akis,
nieko pietietiško nebuvo, o platūs, stiprokai išsišovę skruostikauliai bylojo apie protėvius iš Tolimųjų Rytų. Vidutinio
ūgio ir vidutinio amžiaus vyriškis, vilkintis tradicine pilka
eilute, su senamadišku kaklaraiščiu — tipiškas tarnautojas
komandiruotėje.
Valkšna pasisakė pavardę ir pareigas. Kai jis ištarė rajono
pavadinimą, Ivasiuko akys truputį susiaurėjo, bet tai galėjo
būti ir įtempto dėmesio požymis.
— Teks jums manęs atsiprašytti už nesusipratimą... Aš
nenusižengiau jokiam įstatymui,— jo balse skambėjo nuoširdus,
beveik skausmingas pasipiktinimas.
— Mes kasdien apklausiame žmones, kurie nėra niekuo
nusikaltę,— raminančiu tonu tarė Valkšna.
— Norėčiau pagaliau išgirsti, kodėl man sutrukdė išsiųsti
siuntinį ir atvežė mane čia?
Argi jums nepasakė? Mes turime pagrindo įtarti, kad
šitie kailiukai vogti.
Ivasiukas vyptelėjo.
— Nesąmonė...
— Iš kur juos gavote?
— Pirkau turguje. Aleksote.
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— Turguje audines pardavinėti draudžiama.
— Aš ne kvailelis ir puikiai nutuokiu, kas leidžiama, o kas
draudžiama... Užtat dažnai girdžiu kauniečius didžiuojantis,
kad jūsų turguje, kurį subtiliai vadina „sendaikčių prekyviete", sunkiau įsigyti nebent atominę bomą. O visa kita — tik
turėk pilną kapšą...
— Vadinasi, mūsų miestas jus labiausiai domina iš šitos
pusės... prekybinės?
— Klystate... Man čia daug kas patinka. Pavyzdžiui, inžinierių sumanumas, netgi talentingumas. Jūsų aukštosios technokratuos gyvenimo stilius. Kava po dangum Laisvės alėjoje...
Ir dar kai kas.
O tu, broliuk, turi povo bruožų, pamanė Valkšna. Giedi ir
gėriesi savo frazėmis, tarsi plunksnas skleisdamas.
— Kol kas grįžkime į turgavietę,— tarė jis.— Kada tuos
kailelius pirkote ir kiek?
— Kada? Kai buvau atvažiavęs praeitą kartą. Lapkričio
devynioliktąją... Šeštadienį.
— Kiek?
— Tiek, kiek čia guli. Dvidešimt. Žinote, kai dirbi įmonėje,
kur daug moterų... o dar turi draugių ir giminaičių... visos
prašo atvežti kailiukų. Juk dar užpernai juos čia pardavinėdavo laisvai! Lietuviai gražiai išaugina šituos žvėrelius ir
puikiai išdirba.
Į pagyrimą Valkšna nereagavo.
— Verčiau apibūdinkite man tą pilietį, kuris pardavė kailiukus,— paprašė jis.— Pats ieškojote ir teiravotės, ar jums
pasiūlė?
— Na, žinote, turguje žiūri į prekę, ne į pardavėją! Sustojau
prie avikailių, pavarčiau, o manęs paklausė, ar nenorėčiau
audinių... Jo išvaizdos dievaži neprisimenu.
— Vadinasi, pirkote iš vieno žmogaus. Visus dvidešimt. O
gal trisdešimt? Ar dar daugiau?
Ivasiukas vėl prisimerkė. Galbūt pajuto, kad čia jau šis
tas žinoma apie jo platesnę veiklą. Tačiau tono nepakeitė.
— Nesuprantu jūsų užuominų, draugas tardytojau. Kartoju,
kad pirkau šituos kailelius Aleksoto turguje. Prisipažįstu...
kaip sakoma, iš po skverno, bet, kiek išmanau, tai dar ne nusikaltimas.
— O kodėl išsyk neišsiuntėte arba nepasiėmėte su savim?
— Neturėjau laiko ir palikau pas pažįstamus... Žinojau,
kad mėnesio pabaigoje vėl atvažiuosiu.
Valkšna ėmėsi protokolo. Jis rašė lėtai, stengdamasis, kad braižas būtų įskaitomas, o prasmė aiški kiekvienam tikrintojui.
9. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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— Atleiskite,— susirūpinęs tarė Ivasiukas,— bet jau antra
valanda. Aš dar nebaigiau tvarkyti reikalų gamykloje, o mano
traukinys išeina prieš penktą.
— Nuo jūsų priklauso, ar greitai baigsime aiškintis... Dar
liko pora klausimų. Pirmiausia: kokiu tikslu lapkričio dvidešimt pirmą dieną lankėtės mūsų rajono centre?
Dabar vyriškis neprisimerkė, bet išraiškingai išplėtė akis,
ketindamas karštai užginčyti tokį faktą.
— Aš?! Jūsų rajone?
— Kad negaištume laiko, pasakysiu, jog turime liudytojų,
kurie jus tą dieną ten matė.
Jis nusišypsojo, parodydamas pavydėtinai baltus dantis,
bet žvilgsnyje šmėstelėjo nerimas.
— Neįtikėtina! Aš jau tokia žinoma asmenybė? Ką gi, tenka
prisipažint... nenorėjau ta tema kalbėti, nes pats negaliu sau
atleist tos kvailos kelionės.
— Įdomu, kodėl?
— Matote, draugas tardytojau... Jūs mane tiesiog verčiate
iškloti asmeniškus reikalus! Aš ketinu vesti... čia, Kaune, vieną
nuostabią moterį. Jos motina turi namuką, bet mano sužadėtinė
nėra visai sveika, ji širdininke, jai reikia gaivaus oro, miškų
paunksmės. Mes nutarėme susituokę parduoti tą pastatėlį ir
nusipirkti panašų tylioje vietoje... Kokio nors nedidelio miesto
pakrašty, kad ir medicina būtų greit pasiekiama... Taigi aną
sykį susipažinau Kaune su vienu dėde iš jūsų miesto. Valgykloj
atsitiktinai susėdom prie vieno stalelio... Jis pasigyrė neva
parduodąs tokį namiūkštį... Na, susitarėm su juo ten susitikti,
pirmadienį, restorane, aš nuvažiavau, bet jis taip ir nepasirodė.
Be reikalo variau savo damos mašiną. Tik tiek, kad skaniai papietavau...
— Iš tiesų nepavykusi kelionė,— tarė Valkšna, vėl siekdamas rašiklio.— Matau, kad jūs rimtai apsisprendęs keltis į
mūsų kraštą. O kur ketinate dirbti?
— Dar, tiesą sakant, neapsisprendžiau. Darbą gausiu, dėl to
aš ramus... Mano pagrindinė specialybė — siaura ir kol kas
visur reikalinga. Pagal diplomą esu tiekimo ekonomistas.
Ir praktika solidi. Be to, asmeninėje sąskaitoje turiu ne vieną
vertingą racionalizacinį pasiūlymą. Taigi, manau, aš rinksiuos,
o ne mane...
Jis iš tų žmonių, pamanė Valkšna, kurie ne tiek patys tiki
savo gebėjimais ir sėkme, kiek stengiasi, kad tuo neabejotų
kiti. Jų manymu, nuosekli, nenutrūkstanti autoreklama geriausiai padeda išsilaikyti ant kojų sparčiai besikeičiančiame
pasaulyje, kai nuolat gausėja varžovų. Ko gi jis siekia dabar?
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Perša mintį, kad suabejoti garbingo, savo vertę žinančio specialisto padorumu — nedovanotina klaida? Galva iškelta, akys
kibirkščiuoja, balse aidi pasididžiavimo gaidelės. Sergejus
Ivasiukas tarytum pamiršo, jog vos prieš kelias minutes kalbėta
apie porą klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti, o kol kas
aptartas tik vienas...
— Mus dar štai kas domina,— tarė Matas.— Ar tie kailiukai, kai juos pirkote, atrodė taip, kaip dabar? Buvo galutinai
išdirbti?
Vyriškis nekantriai krustelėjo.
— Nesuprantu... Koks skirtumas?
— Didelis...
Klausimas užklupo Ivasiuką nepasiruošusį. Jis nesugebėjo
greitai apsispręsti, kuris atsakymas šioje situacijoje naudingesnis. Jis apskritai nepasiruošęs susidūrimui su milicija, kiek
stebėdamasis pamanė Matas.
— Tarkime,— ne labai tvirtai prašneko Ivasiukas,— jog
tada jie dar neturėjo... prekinės išvaizdos.
Matyt, jis nutarė kuo mažiau meluoti.
— Ar jūs gerai išmanote apie kailius? Cia juk ne jūsų sritis...
— Žinote, kailiai... turbūt kiekvienas apie juos išmano.
Pakanka pavartyti.
— Vadinasi, matėte, kad jie tik pusiau išdirbti... Ir vis tiek
pirkote.
— Susigundžiau, draugas tardytojau. Tokia proga... Visi
iš vienų rankų.
— Kas gi juos taip meistriškai išdirbo?
— To, deja, nežinau... Matote, man padėjo vienas vyrukas,
tasai, pas kurį buvau palikęs savo pirkinį. Jis pats nuvežė
kažkokiam kailiadirbiui, aš net nepasidomėjau kur... ir pats
atsiėmė.
— Na, šito vyruko pavardę, manau, žinote...
— Bet jis čia niekuo dėtasl
— Tuo labiau galite pasakyti.
— Jeigu jau taip būtina... Andrius Damonis. Jis anksčiau
dirbo gamykloje, su kuria bendradarbiauja mūsų įmonė.
— Ar tasai Damonis nugabeno kailiadirbiui visus jūsų kailiukus?
Valkšna tik truputį pabrėžė žodį „visus", bet Ivasiukui to
pakako. Jis suprato, jog teks iškloti daugiau nei ketino.
— Taip,— ištarė vangiai ir įsitempė laukdamas kito klausimo, kuris tuoj pat pasigirdo:
— Kiek?
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— Jau sakiau...
— Prisimenu... dvidešimt. Tačiau Damonis, kai jo pasiteirausime, kiek buvo kailiukų, gal pasakys tikslesnį skaičių...
Be to, galime nedelsdami apsilankyti ten, kur jūs apsistojote.
Ko gero, rastume...
— Jūs neturite teisėsi
— Gausime... Nes kailiukai, kaip sakyta, greičiausiai vogti. Todėl nebesispyriokite. Kad išvengtume nemalonių procedūrų, siūlau atiduoti mūsų apsaugai visus, kuriuos tąsyk
pirkote.
Ivasiukas galėjo pašokti ir prapliupti naujais pasipiktinimo
šūksniais. Bet jis tylėjo. Nudelbęs akis, nervingai barbeno
pirštais į stalo kraštą. Vadinasi, visos kitos audinukės guli
sau našlės Egerienės garaže ir, ko gero, ponia su panele apie
tai net nežino.
Po pusvalandžio, Dumžės lydimas, jis atvežė antrą, siuntimui paruoštą, medinę dėžę su kailiais ir be žodžių pasirašė
poėmio protokolą.
Tebelaikydamas rankoje parkerį auksine plunksna, pažvelgė
į tardytoją romiai, su viltim, kad jo išmėginimai pagaliau
baigsis.
— Vėloka,— tarė Valkšna.— Nespėsite šiandien sutvarkyti
gamykloje savo reikalų ir išvažiuoti. Manau, ir mums, ir jums
bus naudingiau, jeigu jūsų komandiruotė prasitęs iki rytojaus
ar net iki pirmadienio.
— O mano bilietas į traukinį!? Vėliausiai pirmadienį, iš
pat ankstyvo ryto privalau būti Gorkyje! Antraip — ant kilimo... Kokią jūs turite teisę...
— Galiu dar sykį pakartoti, kokią...
— Bet kuo aš nusikaltau?! Kuo! Juk ant kailiukų neparašyta,
kad jie vogti! Jūs tai dar privalėsite įrodyti!
— Paklausykite,— pertraukė jį Valkšna.— Keliolikai minučių
paliksiu jus vieną. Apsigalvokite... Jeigu tikrai nežinojote,
jog pirkote iš vagių, dabar galėtumėt mums padėti... Pasakykite tiesą: kur, kas, kokiomis aplinkybėmis jums šitą prekę
pasiūlė... Kaip tas žmogus atrodė?.. Popierius ant stalo.
Ivasiukas tylėjo. Apsiniaukusiame žvilgsnyje įtūžį pakeitė
neaiški dvejonė. Valkšna pakilo ir išėjo į gretimą kambarį.
Nekantraudamas Remigijus ten žaidė rusvos audinės kailiuku.
— Švelni bjaurybė, kaip debesėlis...— tarė jis.— Bet gyvos
taip nepakedentum. Sako, jos pasiutusiai kandžiojasi.
— Jeigu būtų įmanoma kokios ekspertizės būdu nustatyti,
kad šitie žvėriūkščiai gimė ir augo Garnėnų lapyne, ne kitur...—
užsirūkęs padūsavo Valkšna.
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— Neskyla Sergo?
— Kol kas ne...
— Niekur jis nedings,— Dumžė atsargiai paguldė kailiuką
greta kitų.— Iš žlibių matyti, kad uodega šlapia. Antraeilės
pareigos — urminė spekuliacija...
— Dar neįrodyta!.. Prisidengs kokia tenykšte primadona,
kuri neva maldavo, kad jai padėtų pasisiūdinti audinių manto... Kiek tų odelių sueitų į manto, kaip manai? Gal kaip tik
tiek, kiek čia...
Kalbėdamas Valkšna susiieškojo abonentų knygoje gamyklos
Šančiuose numerį ir, jį surinkęs, prisistatė.
— Labas vakaras, drauge Danguole. Iš tiesų prisimenate
mano balsą?.. Malonu girdėt... Ar jūs vis dar turite tokią pat
įtaką savo gerbiamam direktoriui? Kartais? Tada įšnekinkite
jį, kad pratęstų komandiruotę jūsų svečiui iš Gorkio... Akurat...
tam pačiam, kuriuo taip rūpinosi mūsų Gintautas. Pasistengsite?
Labai ačiū... Ir dar vienas prašymas... Jums bus paprasčiau
pasiaiškinti kadrų skyriuje, ar toksai Damonis Andrius, prieš
kurį laiką pas jus dirbęs, nėra kadaise buvęs užpylėju degalinėje? Pasukite tuo pačiu numeriu, kuriuo visada skambinate
Gintui... Ak, jūs jam skambinote tik du sykius... tik vakar
ir šiandien? Gerai... tokių pasipūtėlių nereikia lepinti... taip...
lauksim.
Po penkiolikos minučių pravėręs gretimo kabineto duris, Matas išvydo Ivasiuką prie lango, už kurio jau raižė šviesomis
dulksną nuo Parodų kalno švilpiantys automobiliai.
— Neišmanau, ką rašyti,— prašneko jis atsigręžęs, piktai
sniaukrodamas.— Nežinau nei jo vardo, nei pavardės... Nesidomėjau.
— Prisėskime,— pasiūlė Valkšna.
— Rašykite patys... Jeigu būčiau nujautęs! Visko atsisakyčiau, skursčiau, bet nesusiviliočiau tais jūsų pašvinkusiais
kailiais...
Matas nuleido negirdom žodelį „j ū s ų" ir nepriminė, jog
reti, vertinami specialistai neskursta nei Gorkyje, nei Kaune.
Jis prisitraukė nebaigtą apklausos protokolą.
Anot Ivasiuko, viskas iš tiesų užsimezgė aną šeštadienį,
lapkričio devynioliktąją, Aleksoto turguje. Jis slampinėjo
palei prekystalius, derėjo vieną, kitą kailį, kai jį užkalbino
solidžiai, beveik turtingai apsivilkęs vaikinas. Iš specifinės,
mąsliai budrios veido išraiškos nebuvo sunku atpažinti plataus masto spekuliantą. Jis pasiteiravo, ar Ivasiukas nenorėtų
iš karto įsigyti didesnės partijos — kokio pusšimčio audinių,
ir netrukus jiedu sukirto rankas. Vyrukas pasižadėjo po poros
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dienų pristatyti pirkinį į namus, tai yra į našlės Egerienės kotedžą. Tačiau pirmadienio, lapkričio dvidešimt pirmosios rytą,
jis paskambino iš užmiesčio ir pranešė, jog kažkodėl negali
vykti į Kauną. Antrai valandai buvo paskirtas pasimatymas
rajono centro restorane, ir Sergejus Ivasiukas parsivežė į Kauną keturiasdešimt puikių kailiukų dar su šviesa.
— ...Jeigu būčiau nujautęs, kuo čia kvepia...— apmaudžiai
kartojo jis, vis krestelėdamas galva, kaip senis.— Tiesa,
man truputį nepatiko baisus to tipelio atsargumas. Po pietų
liepė pastatyti mašiną aikštelėje prie kultūros namų ir laukti... Atvažiavo gana greit, su taksi, ir iš jo perkrovėm
kailiukus į mano „Žigulius". Bet jis paaiškino: supraskit, čia dorų
žmonių gyvūnėliai, o juos auginti draudžiama, užtat reikia
būti apdairiems...
Pagaliau vienu ypu pasirašęs du dokumentus — protokolą
ir pasižadėjimą neišvykti iš Kaimo be milicijos žinios — Sergejus Ivasiukas gavo leidimą atsisveikinti su tardytoju Valkšna.
Tarpduryje jis staiga sustojo:
— O jeigu paaiškės, kad jūs... be reikalo? Kad kailiukai iš
tiesų dorų žmonių...
— Tada jums teks atsisakyti savo retos specialybės ir siūti
kailines kepures,— kuo rimčiausiai atšovė Matas.
Jis jautėsi pavargęs, tačiau nuovargis buvo malonus —
kaip visada, iš alinančio pokalbio išsunkus šiokią tokią informaciją.
— Skystoka,— susiraukė Dumžė, pasiskaitęs bevardžio kailiukų pardavėjo žymes, kurias nurodė Ivasiukas.— Pailgas
veidas, tiesi nosis, pilkos akys, rusvi purūs plaukai... visa
tai tiktų ir man. Vidutinis ūgis, trumpas tvirtas sprandas, fizinį darbą dirbančio žmogaus rankos... tūkstančiai tokių vidutinio ūgio tvirtasprandžių. Va, jeigu rasim taksistą, kuris
vežė kailiukus, tada patikėsiu, kad Ivasiukas mūsų nemuilina...
Vis dėlto,— jis atsilošė ir nužvelgė abi medines dėžes išdidžiai, kaip medžiotojas taikliu šūviu patiestą galingą žvėrį,—
grįžtame su laimikiu.
— Menkas laimikis, jeigu nėra vagies. Tas Ivasiuko nupieštas tvirtasprandis bus, ko gero, tik tarpininkas. Pamatysi,
blaškysimės tol, kol apčiupsim mazgelį, kuris juos riša su
Storkum... Kuo daugiau galvoju, tuo mažiau suprantamos man
jo šnekos ir mirtis...
— Bet Storkus tarytum kalbėjo apie visus kailius, o šitos
audinės, anot Sergo, tuo metu rūgo pas kailiadirbį...
— Rasim kailiadirbį ir sužinosim, ar ten rūgsta dar keturiasdešimt audinių ir dešimt lapių, ar ne...
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— Danguolė jums jau skambino... ką tik. Prašė pranešti,
jog tas Ivasiuko pažįstamas, Damonis, kadaise tikrai yra dirbęs
degalinėje.
— Sit kaip...— Valkšna buvo patenkintas, kad atmintis jo
neapvylė.— Tu juk supranti, Remigijau, ką tai reiškia, kai
gabus automechanikas, baigęs technikumą, tarsi kokia Gaganova, pereina į atsiliekantį barą ir ima taisyti vandens nuleidimo
bakelius...
— Na, mūsų perpus humanitarinėje visuomenėje bakeliais ir
čiaupais taip pat galima užsikalti akademiko algą. Cia nebūtinai
priedanga,— paprieštaravo Dumžė.
— Pažiūrėsim... Šiaip ar anaip, niekur nepasakyta, kad negaliu aplankyti pažįstamo meistro jo būstinėje ir pasidomėti,
kaip jam sekasi. Žodžiu, šį žygį vietoj tavęs atlieku aš.
Po ketvirčio valandos budintis valdybos automobilis vežė
Matą lengvo rūko apsiaustomis Kauno gatvėmis. Nemuno
krantus žymėjo žibintų grandinės, apačioje, ant nematomo vandens, suposi vos įžiūrimos raudonos farvaterio ugnelės. Valkšna
pajuto, kaip jam trūksta šitos upės su jos šviesomis, Laisvės
alėjos su marga, po liepomis kiurksinčia publika, nykių, suodinų senamiesčio kiemų, kuriuos nepailsdami šveičia restauratoriai.
Andriaus Damonio dviaukštis niekuo neišsiskyrė ilgoje,
nuobodžioje vienas į kitą panašių mūrinukų eilėje. Ant visų
beveik tokiu pat kampu buvo užvožti skardos arba šiferio
stogai, sutemose vienodai pilki. Namų virtinė kitoje gatvės
pusėje atrodė lyg šitos veidrodinis atspindys, tik pliki medeliai buvo vienur vešliau, kitur silpniau ūgtelėję.
Namą, kuriame švietė vienas langas, supo aukštoka metalinė
tvora — tanki iečių eilė aštriais suplotais antgaliais. Kieme
stovėjo nelygi pora: „Volga" ir „Zaporožietis". Matui žengiant
pro atvirus vartus, šoninėse namo duryse sužmėžavo du vyriškiai. Prietemoje jis ne iš karto pažino šeimininką, sustambėjusi, net aptukusį, palyginti su anuo sportinės išvaizdos
jaunuoliu, kokį prisiminė Valkšna. Jo andainykštį pavidalą
tarsi įkūnijo antrasis — liaunas, lankstus, užsimetęs ant baltų
marškinių trumpus kailinukus, su balta slidininko kepure.
Staiga Matą apakino stipri prožektoriaus šviesa. Jis prisidengė akis.
— Jūs?— išgirdo nustebusį balsą. Plieskiantis spindulių
pluoštas dingo, užleidęs vietą gelsvam žiburiui virš tokių pat
gelsvų lakuoto medžio durų.
— Labą vakarą... Ar visus svečius taip sutinkate?
— Tik nelauktus... Atleiskit... ir prašom į vidų. Tai kaip
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sutarėm,— metė jis kailinėtam vaikinui, kuris nuėjo prie „Zaporožiečio".— Nežinau, koks dabar jūsų laipsnis... o gal jau?..
— Ne, ne, į pensiją man dar ankstoka,— atsakė Valkšna,
sekdamas paskui Damonį. Jiedu atsidūrė nedideliame hole.
Ant brangaus kilimo stovėjo pora fotelių, žemas stalelis su
telefono aparatu, senovinė porceliano vaza įmantriai raitytomis
ąsomis. Į viršų grakščiai lenkta linija kilo laiptai baltais turėklais, viršuje siauresni, į apačią platėjantys. Tokiais laipioja
aktoriai kas antrame filme iš aristokratų gyvenimo, tačiau
naujai statytuose kauniečių namuose Valkšnai dar neteko jų
matyti. Durys po laiptais, kaip ir derėjo laukti, vedė į šeimininko kabinetą, kur viskas, nuo marmurinių židinio atbrailų
iki sietyno, skleidė aštrų pinigų kvapą. Kad pinigai, paneigdami romėnų patarlę, vis dėlto kvepia, majoras Matas Valkšna
seniai įsitikino. Jį truputį stebino kitkas: kodėl jam visa tai
demonstruojama. Juk šituose namuose, be abejonės, esama ir
kuklesnės patalpos, kurioje galima šnektelti su netikėtai užklydusiu milicijos atstovu.
— Prasiskalausime?— paklausė Damonis nesėsdamas.— Nesvarbu, koks klausimas, su taurele minkščiau slysta...
Žiauriai pasikeitęs, galvojo jį stebėdamas Valkšna. Plaukai
virš neaukštos kaktos praretėję, aptriušę, žandai kaip meitėlio,
poakiai taip paburkę, jog akys vos spingsi pro plyšius. Nuo
gėrimo, o gal kokia liga? Ir liemens nebeliko, raudonu megztiniu aptemptas pilvas drimba iš kelnių kaip iškilusi tešla.
— Klausimas paprastas,— tarė Valkšna.— Skalaut neverta...
Šauniai gyveni, Damoni...
Seimininkas tik pakėlė rankas ir išskėtė trumpus tvirtus
pirštus. Jis puikiai žinojo, jog tokiam pareigūnui kaip Valkšna nedera pūsti miglų apie visų šeimos narių juodą darbą,
kurio dėka į namus plaukia turtas. Sitam viskas aišku savaime.
Ir jeigu atsisako išgerti, privalai suprasti — negali.
— Vadinasi, dabar santechnika...— negarsiai, lyg pats sau,
šnekėjo Matas.— O garažų, automobilių negaila?
Iš ko jis dabar spaudžia tūkstančius? Tiesiai paklausti kol
kas nėra dingsties, pamanė Valkšna. Jeigu reikės — teks pačiam aiškintis, tikrinti, darytis išvadas. Bet kol kas dar nereikia.
— Automobilis yra, tuo tarpu pakanka vieno,— atsakė Damonis.— O tarnybos... jos visos vienodos. Svarbu kaip dirbi,
ar ne? Ką iš to turi... Ir pas jus panašiai...
Užuomina. Šiaip, dėl viso pikto. Valksnos apsilankymo tikslo jis turbūt nenujaučia. Tačiau užantyje tikriausiai turi ne
vieną reikaliuką, kurio dėka gali tokio vizito susilaukti. Rei-136

kaliukai, matyt, pakankamai apdrausti, nes atrodo ramus, net
atsipalaidavęs.
— Tarp jūsų pažįstamų yra toksai Ivasiukas, Sergejus,—
be įžangų tarė Valkšna.
— Tiksliai, yra...— kryptelėjo riebų sprandą Damonis.
— Seniai pažįstate?
— Gal pusantrų metų.
— Bendri reikalai?
— Reikalai? Ne,— jis atsainiai mostelėjo ranka ir čia pat
pasitaisė.— Nebent kokia smulki paslaugėlė... Ar jam kas
nors atsitiko?
— Nieko ypatingo. Noriu pasitikrinti, ar jis pasakė mums
tiesą... Kokią paslaugėlę jūs jam padarėte pastaruoju metu?
Damonis, atsidrėbęs plačiame, naujutėle šokolado spalvos
oda aptrauktame krėsle, tingiai sumirksėjo.
— Pastaruoju metu?.. Staigiai sunku ir prisiminti...
Pasitarnavai jam ne sykį, pamanė Matas, ir dabar nežinai,
kas mums užkliuvo.
— Aa... šiomis dienomis padėjau jam tokiu buitiniu reikalu,
sutvarkyti kailelius.— Jis truputį tempė žodžius, laukdamas
pašnekovo reakcijos, kuri padėtų susigaudyti,— Nuvežiau
juos kailiadirbiui... Atvirai kalbant, savo svainiui. Jis dirba
Giedrio fabrike, na ir apdorojo juos... kaip man. Smulkmena.
— Ar daug buvo tų kailelių?
— Aš neskaičiavau...— beveik pasipiktino Damonis.— Ne mano reikalas. Kaip buvo maišuose, taip ir nugabenau... O vakar
parvežiau ir jam atidaviau. Svainis, be abejo, žinos. Galima
bus jį paklausti, jeigu jums svarbu... Tik va, svainis... jo
pavardė Karvaitis,.. jis nė nesapnuoja, kad tie kailiukai kažkieno kito, ne mano, kitaip nebūtų ėmęs, suprantate?
— Vadinasi, pats, draugs Damoni, nenustebai, kai Ivasiukas
atbogino visą krūvą kailiukų? Gal net nematei, kokie jie...
— Mačiau. Audinių. O kuo nors stebėtis aš jau seniai atpratęs. Kaip ir jūs...
Ne tik žodžiais, bet ir visa savo laikysena, vangia, beveik
mieguista veido išraiška ištaigingų namų šeimininkas tarsi pabrėžia, kad jiedu su tardytoju bent vienu atžvilgiu yra lygūs
— abu pažįsta gyvenimą iki panagių.
— Šitaip jūs pagelbėdavote Ivasiukui ir anksčiau,— tarė
Valkšna.
— Cia tai jau ne,— gudriai šypsodamas, atsiliepė Damonis.—
Ir, jeigu norite, paaiškinsiu jums, kodėl...
Valkšna tylėdamas linktelėjo galvą.
— Sergejus Arkadjevičrus žalias, kaip mano gazonas pa-137

vasarį. Prisižiūrėjo, kaip męs čia vęrčiamės, ir įsigeidė to paties. Susižvejojo tokią bobą, baigiančią sudžiūti senpanę.
Šu nameliu Kalniečių rajone. Zenytųsi ir vartytųsi taukuose...
Tai ne, dar mat pačiam reikia pasidaryti frankų. Atseit vyriška ambicija! O kalti frankus švariai, švelniai, kad neužgautum
įstatymo — tam reikia sugebėjimų, kurių jam dievulis nedavė...
Todėl man su juo ne pakeliui.
— Gal galėtumėt parodyti tą skirtumą kaip nors vaizdingiau,—
tarė Valkšna.— Jeigu aš gerai supratau, tai viskas čia yra nukalta švariai, taip?
Jis padarė ranka platų ratą.
— Nukalta atsargiai, draugas majore. Neerzinant įstatymo
ir jo tarnų.
— O Ivasiukas?
— Jis per daug savimi pasitiki ir daro klaidas. Kitaip —
argi būtų užsirovęs ant jūsų?
— Vadinasi, pats niekada neužsirausi?— beveik linksmai
paklausė Valkšna.
— Stengsiuos,— kuo rimčiausiai atsakė Damonis.
Išlydėtas pro paradines duris ir slidžiais, blizgančiais kaip
parketas laipteliais nusileidęs tiesiai į gatvę, Matas apsidairė.
Netoliese rūke dūlavo telefono būdelė.
— Remigijus? Užduotis įvykdyta. Važiuojam į autobusų stotį, aš tiesiai...
— Draugas majore...— Dumžė krenkštelėjo.— Atvykite čia...
Gal taksi pagausite?
— Kas jau ten atsitiko per keturiasdešimt minučių? Ivasiukas atidavė trečią kailių pundą?
— Ne... Iš kitos operos... Kartotekoje yra tie patys atspaudai, kurie ant Storkaus dviračio... Kaip ir tikėjomės... Petrelis čia, su visais duomenimis.
Tačiau valdyboje Valkšna patyrė, kad pranešimas turi ir
kitą, ne labai optimistinę pusę.
Paaiškėjo, kad pirštų atspaudai — Zeliūgos Raimundo, Kazio, gimusio 1961 metais. Teisto 1981 metais už chuliganizmą
ir apysunkį kūno sužalojimą laisvės atėmimu dviem metams.
Prieš pusmetį, gegužės pabaigoje, likus trims mėnesiams iki
bausmės pabaigos jis peiliu sunkiai sužeidė kitą kalinį ir pabėgo. Jo buvimo vieta iki šiol nežinoma.
Matas įsižiūrėjo į nuotrauką. Plati kakta, ežiuku kirpti tamsūs
plaukai, tiesi nosis papūstomis šnervėmis, nuleisti siaurų lūpų
kampučiai. Su atžaria veido išraiška nesiderino didelės, šviesios
akys ilgomis, tamsiomis blakstienomis. Barzdos nėra, bet iš nosies ir akių Jurkino uošvis turėtų šitą vaikiną atpažinti.
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— Tokios tokelės,— apibendrino situaciją Dumžė.— Jums,
draugas majore, būtų laikas užkąsti. Jeigu tas senas pažįstamas
nepamaitino, meldžiu... Iš Kauno aš visada vežuos kokį mėsgalį. Kai namie niekas nelaukia...
Spragtelėjęs „diplomato" spynele, jis išėmė rūkyto kumpio
bryzą, duoną, pyragą ir pastatė ant stalo porą alaus butelių.
— Alų kišk atgal,— mostelėjo Valkšna.— Išgersim grįžę.
Kiek čia dabar tų valandų? Penkiolika po septintos... Marios
laiko. Dar galima šį tą nuveikti.
— Šiandien?
— Pats matai... Gyvenvietė mums pakeliui į namučius, o autobusai varo vos ne kas ketvirtį. Prieš devintą, jeigu ne anksčiau, būsim pas Zeliūgienę. Šnekėsi tu, čia jau tavo duona...
Nieko ten doro nepešim, tokių paukštelių motinos mažiausiai
žino, bet... šitas punktas bus įvykdytas. Ryt ir taip sunki diena...
— Ta gyvenvietė,— prisiminė Dumžė,— sekanti po miestuko,
kur aš tykojau Urvakio pusseserę...
— Ir į
galima nusigauti tiek Alytaus autobusu pro Meškalaukį, tiek Kapsuko — pro Ražus... Tik vargu bau jis tą naktį
patraukė pas motiną. Jeigu sugebėjo neišsiduoti ištisą pusmetį, tai dabar bus įsispraudęs į tokį plyšį...
Išlipusius iš autobuso, juos persmelkė žvarbi drėgmė, sūkuriuojanti aplink žibintus rūko lašeliais ir smulkutėmis snaigėmis. Visuose namuose, kurie supo nedidelę asfaltuotą aikštę,
švietė bent po porą langų. Į juos vienas po kito nuskubėjo ir
ištirpo sutemoje autobuso keleiviai. Valkšna su Dumže nutarė
neklausinėti, kuris Zeliūgienės namas. Susiieškojo jį patys
aikštės kampe — kuklų, tinkuotą vienaaukštį su dviem baltom
kolonėlėm, remiančiom prieangio stogelį.
Nuaidėjus skambučiui, duris kaipmat atidarė išstypęs vaikinukas moksleivio uniforma. Už jo nugaros stabtelėjo ilgakasė
mergaitė, nešina garuojančiu arbatinuku.
— Labą vakarą... Ar pataikėm pas Zeliūgienę?
— Seimininke!— šūktelėjo išstypėlis į namo gilumą.
Neaukšta, putli moterėlė apžvelgė juodu ramiai ir truputį
smalsiai šviesiomis, atviromis, tokiomis pat, kaip Raimundo
Zeliūgos, akimis.
— Užeikite į vidų,— pakvietė, Dumžei nespėjus prasižioti.
Galbūt suprato, iš kur svečiai.
Šiltame, paprastai apstatytame kambaryje parodė jiems kėdes,
bet nusivilkti striukių nepasiūlė. Sandariai užvėrusi duris,
atsisėdo prie apvalaus stalo ir tarė kiek prikimusiu balsu.
— Dabar aš klausau.
Pasisakęs, kas jie tokie, Dumžė kostelėjo.
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— Jūs suprantate...
— Suprantu. Aš nemačiau Raimundo nuo gegužės pradžios,
kai jį buvo išleidę mane aplankyti vieną šeštadienį. Aš tai
kartoju ir kartoju visiems... Aš jau pavargau.
— Taip,— krestelėjo galvą Dumžė.— Aišku. Mes galėjome
ir pas apylinkės inspektorių pasiteirauti, bet...
— Vargšas Mikoniukas baigia kaklą išsisukti, pro mano
namus eidamas... Tarsi aš galėčiau paslėpti Raimundą po fikuso
lapu...
— Mikoniukas — jūsų inspektorius?
— Nepažįstate Mikonio? Tai jūs ne iš mūsų rajono? Nors...
man jokio skirtumo...
Sausos, žėrinčios moters akys spinduliavo ne tiek liūdesį
ar skausmą, kiek atžarią kantrybę — kaip žmogaus, kurį nepelnytai skriaudžia, braudamiesi į jo tylų, niekam nekliūvantį
gyvenimą.
— Mes iš gretimo...
Išgirdusi rajono pavadinimą, ji vos pastebimai suvirpėjo.
Jau žino, pamanė Valkšna.
— Meškalaukyje... tikriausiai girdėjot tokią stotelę, ji už trisdešimt penkių kilometrų... įvyko nelaimė. Užmuštas jaunas
vyriškis.
Į žodį „Meškalaukis" Zeliūgienė nereagavo. Klausėsi, stebėdama Dumžę išsiblaškiusiu, lūkuriuojančiu žvilgsniu.
— Užmuštojo pavardė Storkus. Jurgis Storkus. Ar ta pavardė
jums girdėta?
— Ne... Tikrai ne.
— ...Mes įtariam,— tęsė Dumžė,— jog čia gali būti įsimaišęs jūsų sūnus...— Moteris net nesujudėjo.— Matyt, jam dar
per anksti gyventi laisvėje... deja. Jūs žinote, kodėl jis pabėgo,
bausmės terminui beveik išėjus?
— Mikonis pasakojo...— ji nudelbė akis.— Įsivėlė į muštynes ir kažką sužeidė. Kažin kiek ten jo kaltės...
— Aišku, kaip diena...— Dumžės tonas rodė, kad jis neketina
gaišti laiko veltui.— Jeigu ir jaučiate, kur slapstosi, mums
nepasakysite. Tik va, būdamas laisvėje, Raimundas gali padaryti dar ką nors nebepataisomo ir tada...
— Jis be tėvo augo...— vos girdimai ištarė moteris.
— O kur?
— Mirė... vėžiu. Raimundas buvo dar berniūkštis. O manęs
jis jau seniai... manęs jam kaip ir nėra... Jis visas į savo tėvą.
Dėl menkiausio nieko taip įdūksta, kad pameta protą.
Ji kalbėjo kaskart tyliau, gal iš nevilties, o gal būgštaudama,
kad nenugirstų įnamiai.
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Valkšna susižvalgė su Dumže, ir jiedu pakilo. Per aikštę
ėjo tylėdami. Mato ausyse tebeskambėjo Zeliūgienės žodžiai.
Keistokas buvo tas jos šnabždesys — atsainus, sausas, ne tiek
sielvartingas t kiek apmaudus.
— Kažkokia ji man čiudna,— dzūkiškai išsakė savo įspūdį
Valkšna, kai jiedu susėdo ant siauro, nusitrynusio suolo prikūrentoje autobusų stotelėje. Be jų, čia daugiau nieko nebuvo.
— Užtat kad puikiai žino, kur jos sūnelis... o mes šito iš jos
neiškratysim...— Dumžė pasiguldė ant kelių „diplomatą".—
Troškina nuo to kumpio... Jūs kaip sau norit, bet aš atidarau
alų.
Valkšna neatsakė. Jis galvojo apie tai, kiek visko atnešė
pirmoji gruodžio diena, vienu ypu išjudinusi iš mirties taško
abi — vagystės ir žmogžudystės — bylas. Tačiau iki pabaigos
dar daug dienų, ir jų bus įvairių.
Kitą rytą dešimtai valandai Valkšną ir Kvedarą pasikvietė
prokuroras. Skyriaus pastato duryse lūkuriuodamas užtrukusio
poskyrio viršininko, Matas pastebėjo kitoje gatvės pusėje iš
prokuratūros išeinančią Laimą Storkienę. Ji žengė lėtai, nesidairydama, iškėlusi galvą juoda skarele, ir net tokia kaip dabar, su prastai pasiūtais juosvų avikailių kailiniais ir guminiais aulinukais, rodėsi Valkšnai grakšti, viliojanti ir nepasiekiama, kaip jo keistame sapne, bėganti per stiklinį lieptą.
Jis sekė moterį žvilgsniu tol, kol ji, kartu su pilkų žmogystų
būreliu, įsmuko pro ką tik atidarytas universalinės parduotuvės duris.
Algirdas Tilvikas buvo rūškanas.
— Ta Storkienė tikra laukinuke. Ko nepaklausi, vis „nežinau", „neprisimenu". Nė vieno vyro draugo pavardės negalėjo pasakyti... Na, klokite savo naujienas.
Valkšna apsakė dvi dienas trukusią operaciją „kailių pirklys" ir vizitus Damonio bei Zeliūgienės namuose. Kokia paprasta, negudria puse viskas apsiverčia viršininkų akivaizdoje, pamanė jis pasakodamas. Būta čia ko didžiuotis, jog
Sergejus Ivasiukas po trijų valandų pagaliau išlemeno, su kuo
jis tą pirmadienį susitiko restorane! Savaime suprantamas
apklausos rezultatas. O kad, baigiantis tom trims įtemptoms
valandoms, jis, senas tardytojas, buvo jau beveik netekęs
vilties išpešti svarbiausią informaciją — niekam nerūpi. Apie
tai nekalbama.
— Vadinasi, kol kas tarp Storkaus žūties ir vagystės ūkyje
nėra apčiuopiamo ryšio?— paklausė prokuroras.
Anksčiau už Valkšną atsiliepė Kvedaras:
— Jeigu Storkienė sako tiesą, žmogžudys bus paėmęs tam
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tikrą skaičių neišdirbtų kailių... Gal jis pabandys juos parduoti? Hm... Pabėgęs kalinys... Jeigu atitinkamos instancijos
jų stropiau ieškotų, turėtume mažiau tokių tragiškų įvykių.
Nors... iš esmės tai dėsninga. Užduotis jį surasti — operatyvininkui tik tarnyba, o tam, medžiojamajam — dilema: būti
ar nebūti. Klasikinė egzistencializmo iliustracija...
Valkšna klausėsi poskyrio viršininko pagarbiai ir kantriai,
prisiminęs, jog tasai pusantro mėnesio bendravo tik su teoretikais.
— Tačiau kaip tas besislapstantis žmogėnas užmezgė kontaktą su Storkum?..— grįžo prie realios situacijos Kvedaras.—
Stai kur klausimas!
— Sprendžiant iš to, jog Storkus į Meškalaukį vežėsi kailelius, jų tikriausiai buvo susitarta iš anksto,— tęsė mintį prokuroras.
— Manau, kad Storkus pažinojo Zeliūgą iš seniau...— vėl
prašneko Kvedaras.— Gal jie turėjo kokių sąskaitų...
— Taigi,— kairės rankos pirštais Tilvikas pasitrynė smilkinį.— Mažai įtikėtina... nudobti žmogų dėl keleto ar keliolikos
kailiukų. Tačiau iš žmogaus, kuris, sakant, neribotam laikui „prirašytas" pogrindyje, galima visko laukti... Reikia ieškoti liudytojų, mačiusių pastaruoju metu Zeliūgą vieną arba su Storkum. Priauginkite jo nuotraukai barzdą.
— Galimas daiktas, kad Zeliūgą ją sau prisiklijuoja išeidamas pasivaikščioti,— šyptelėjo Kvedaras.
— O tos audinės, kurias atėmėt iš Ivasiuko, dabar kur?—
pasidomėjo prokuroras.
— Šiandien jas pristatys iš Kaimo, tada vešime į Garnėnų
fermą ir rodysime žinovams, kad atpažintų,— atsakė Valkšna.
— Reikia gerai išsiaiškinti, kokias čia apskritai galima
skirti ekspertizes. Kad vėliau vagišių advokatai mūsų nešokdintų...
Matas, atsargiai dėbtelėjęs į vyresnybę, tarė:
— Aš pirmiausia norėčiau pamatyti, kaip atrodo vagys. O
su advokatais jau kaip nors...
Iki trečios, kai jis išvažiavo į Garnėnus, jokių naujienų
nebuvo. Meškalaukyje brigadininko Jurkino uošvis, ilgai
čiupinėjęs abu Zeliūgos nuotraukų variantus — barzdotą ir
bebarzdį— galiausiai pareiškė negalįs apsunkinti savo sąžinės
tvirtu atsakymu, jog čia tas pats žmogus, kurį jis matė sekmadienio vakarą su Storkum. Šeši iš aštuonių taksistų, kurie lapkričio 21 dieną budėjo mieste, neprisiminė, kad būtų iš kažkur
paėmę pundus ir vėliau perkrovę juos į sutrešusių slyvų spalvos „Žigulius". Du likusieji buvo išvykę: vienas — pas tėvus
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į Aukštaitiją, kitas — į Druskininkus ir žadėjo grįžti tik pirmadienį.
Į
Orai vėl blaivėsi, eilinė šalčio banga džiovino kelius, „Niva"
riedėjo lengvai ir sparčiai. Debesų properšose virš miško keteros blykstelėdavo blyški saulė, ir Valksn- iš tolo pamatė
stovintį šalikelėje ryšjtų oranžinį automobilį. Juoda striuke
vilkintis vyriškis plūkėsi su padanga. Matas nebūtų sustojęs,
nes jokios pagalbos čįa akivaizdžiai nereikėjo. Tačiau jis pažino vairuotoją.
— Sveiki, draugas Gailiuši,— tarė išlipęs iš mašinos.—
Kas atvijo į mūsų kraštus?
Vyriškis atsitiesė. Vienoje rankoje jis laikė veržlę, kitoje
raktą. Nauja padanga buvo jau bemaž pritvirtinta, kiaura tįsojo ant pakelės smėlio.
— A, čia jūs, draugas majore...— jis apvedė žvilgsniu akiratį.— Jūsų kraštai?
— Mano. Jau beveik metai...
— Nekokie keliai šitame rajone.
— Argi? Mes nesiskundžiant...
Gailiušis prunkštelėjo.
— Nuo pačių Papeikiu iki anos va kryžkelės — žvyrkelis
vietomis neremontuotas turbūt nuo Pirmojo pasaulinio karo
pabaigos.
— Iš Papeikiu reikia važiuoti į rajoną tiesiai, vieškeliu...
pro čia — nemenkas lankstas.
— Tiek to... Aš jūsų rajone tik antrą kartą ir žinojau tik
šitą kelią, pro Garnėnus. O trečio karto, matyt, nebus... Keista,
kad taip ėmėm ir susitikom... Šiandien, visai neseniai, aš apie
jus pagalvojau.
— Kokia proga?— Valkšna užsirūkė Gailiušio pasiūlytą
cigaretę.
— Ee... turėjau čia tokį reikalą. Trumpai tariant, reikėjo
priminti vienam tipui jo pilietinę pareigą ir žmoniškumą. Deja,
nepavyko... Na ir kažkaip atėjo į galvą, kad su jumis niekas
neatsisako kalbėti...
— Su mumis? Dar kaip atsisako... O tamsta, vadinasi, toliau
žaidi privatų seklį?
— Ne... beveik ne. Čia visai kas kita. Galima sakyti, asmeniniai interesai.
Vis dėlto įdomu, pamanė Valkšna, kurių velnių gudreiva
Gailiušis šniukštinėja aplink Garnėnus.
— Aš būsiu atviras, draugas Gailiuši. Juk kadaise, Kaune,
mes draugiškai pasišnekėdavom. Šitose apylinkėse įvyko pora
sunkių nusikaltimų. Todėl patariu būti be galo atsargiam,
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jeigu kas nors iš čionykščių ieškotų Jūsų pagalbos... Gal girdėjote, kad apiplėštas Garnėnų žvėrininkystės ūkis?
— Ne... Bet žmogus, kurį minėjau, visai iš kitų sferų. Jis
medikas.
\
i
— Jeigu atsisakė jusų išklausyti, tikriausiai turėjo priežasčių. Argi jums pirmiena, kad su jumis nekalba?— lyg niekur
nieko pasidomėjo Valkšna.
Gailiušis pamąstė.

— Žmonės apskritai atviri... Sitam geil kažkas atsitiko, nes
jis atrodė tiesiog netekęs nuovokos.
Daugiau V&lksna nesmalsavo. Koks Papeikiu medikas gali
dominti Gailiušį — Remigijus arba kapitonė Dilbaitienė, manau,
žinos.

X
Aš pati kalta, pasakė sau Lina, kai Romualdas Gailiušis
nutilo ir ėmėsi karštų sumuštinių. Gal vis dėlto nereikėjo šauktis šito ne visai aiškaus veikėjo pagalbos, tarsi ji būtų skriaudžiama našlaitė, o jis — galingas džinas. Savo neapgalvotu
žingsniu ji pakirbino Gailiušio ambiciją, kažkokias neišsipildžiusias svajones ar emocijas, ir jis pasidarė nevaldomas...
kaip džinas, išleistas iš butelio. Tik pamanyk, per dvidešimt
keturias valandas sužinojo visiškai įtikėtiną Maureikos biografijos versiją!
Tačiau niekas nebūtų atspėjęs, kokiam žygiui įkvėps Gaili ušį jos žodžiai, kad informacijos nebereikia, nes Maureika
griežtai atsisakė būti liudytoju! Per kitas dvylika valandų
jis sugebėjo atkapstyti papildomą to mediko žlugusios karjeros
priežastį ir nudūmė į Garnėnus, pasišovęs išspausti iš žmogėno
pažadą dalyvauti teisme.
Dabar, likus jau tik trims paroms iki bylos nagrinėjimo,
jis sėdi jos bute, kvaršina galvą savo išvedžiojimais, trukdo
susikaupti ginamajai kalbai, o ji privalo mandagiai klausytis,
siurbčiodama kavą, kaip reikalauja nerašytas vaišingumo kodeksas.
— Tikrai nereikėjo to daryti,— priekaištingai tarė Lina,
paduodama svečiui antrą kavos puodelį.— Jeigu jums ir būtų
pavykę jį peršnekėti...
— Aš niekada sau neatleisčiau, jeigu nebūčiau pabandęs.
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Iš to, kokia susirūpinus atvažiavote į Kauną, nusprendžiau,
jog Maureika labai svarbus liudytojas.
— Tačiau kitą vakarą primygtinai pasakiau...
— Vadinasi, aš kaltas. Ne taip supratau.
— Tikiuosi, jūs nesikreipėt į jį mano vardu?
— Gal ir būčiau.., bet Maureika mane nutraukė po pirmųjų
žodžių, rėkdamas, jog nebenori girdėt apie tą bylą. Aš net pabūgau, ar tik jam nesusimaišė protas, tokios, buvo jo akys...
Paskui susivaldė, pritilo ir sako: „Išeikit. Palikit mane... Reikia sielotis dėl gyvųjų, kol jie gyvi". Aš jau nebedrįsau jį
pertarti, kad Žilvinas gyvas...
— Jis kalbėjo apie savo žmoną... Vadinasi, negalėjote net
užsiminti apie tą kompromituojančią medžiagą? Ir ačiū dievui.
— Dabar ir aš taip manau.
— Seklio sugebėjimų jūs vis dėlto turite,— truputį atlyžusi
tarė Lina.— Bet aš ne veltui aną sykį paklausiau, ar studijavote teisę. Įdomu, kaip būtumėt jam pateikę savo kaltinimą?
— Žiūrint, kaip vyktų pokalbis. Turbūt griebčiausi psichologinės atakos... Įsivaizduokim, kad Lina Karčiokaitė nudaigojo
neištikimą draugą. Aš klausiu ją, nors neturiu jokių įrodymų:
„Ar to vyro šmėkla nešmurkšteli vidurnaktį pro atviras balkono duris?" Ji išbąla kaip drobė, ir baigta... prisipažįsta.
— Nesvaičiukit,— šyptelėjo Lina. Ji norėjo pasakyti: „Neskieskit".— Tokių pavyzdžių kur kas daugiau beletristikoje
negu praktikoje... Vadinasi, jūs ketinote, atsisėdęs prieš garbųjį felčerį, pasiteirauti, ar nabašnikai neapsilanko ten vidurnakčiais pasigėrėti savo auksiniais dantimis, kuriuos jis
jiems išrovė prieš dvidešimt metų?
— Panašiai...
— Maureika jus dar triukšmingiau išvytų arba tiesiog nusikvatotų... Pasiskaitykite kodeksą. Po šitiekos metų niekas negali jam už tai kelti baudžiamosios bylos.
— Taip. Bet juk yi ? ir kita, moralinė pusė. Artimųjų, aplinkos reagavimas. Kertu lažybų, kad jis būtų išsigandęs.
Lina atsiduso ir vėl pamanė: pati kalta.
— Verčiau pasakykite, iš kur informacija?— paklausė ji.
— Iš tuometinio rajono ligoninės vyriausiojo gydytojo.
Užvakar aš jums telefonu pranešiau, ką papasakojo mano
viršininkė. Bet man pačiam atrodė, jog to nepakanka. Pamaniau, kad tiksliausiai galėtų viską žinoti žmogus, tuo metu
vadovavęs ligoninei arba rajono sveikatos apsaugos skyriui.
O išsiaiškinti, kur dabar gyvena ir ką veikia buvęs konkrečios
ligoninės vyriausiasis gydytojas — juokų darbas, kaip sako
žemaičiai, turint tiek ryšių, kiek aš... Tas medicinos vetera10. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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nas, tapęs pensininku, pasirodo, persikėlė į Kauną. Beliko
jį aplankyti...
— ...Ir įkvėpti pasitikėjimą, kad jis atskleistų tokią neįtikėtiną
buvusio kolegos paslaptį...— sakydama tai, Lina nusprendė,
kad nuo šiol šnekėsis su simpatinguoju Gailiušiu santūriau.
— Kuo žmogus vyresnis, tuo lengviau dalijasi viskuo, ką
prisimena.
— Ar gavote kokių įrodymų? Grynai moraliniam spaudimui
jų taip pat reikia.
— Šešiasdešimt penktaisiais, kai Kozlickis savo nauja pavarde jau gyveno Garnėnuose, Rygoje staiga mirė senas, vienišas juvelyras, ir jo aukso atsargose rasta nemaža... taip, taip,
karūnėlių. Tai sukėlė savaime suprantamą smalsumą, o kadangi
to juvelyro knygutėje buvo Kozlickio adresas, kai kas iš Rygos
jo teiravosi. Ligoninės vyriausiasis gydytojas tuos žmones
nuramino, pareiškęs, kad ieškomasis yra seniai šitą liūdną
medicinos barą palikęs. Negana to, prieš kokius ketverius
ar penkerius metus Maureikos posūnis, vienos Klaipėdos profesinės technikos mokyklos moksleivis, buvo užkluptas, kai siūlė
parduoti... taip, drauge Lina, auksinį dantelį. Kilo triukšmas,
bet tėvai įrodė, jog tai tetulės dantis, o apie andainykštę patėvio profesiją niekas nežinojo. Manau, kad psichologinei
atakai šių dviejų faktų būtų per akis.
Lina save klausė: kur Romualdo Gailiušio veiklos variklis?
Operatyvumo šiuo atveju jam galėtų pavydėti ir vienas kitas
operatyvininkas. Laimei, jis užtiko Maureiką kažkokiu kritišku
momentu, todėl lėkštokai bei rizikingai sumanytas šantažas
nepavyko. Tą mediką gniuždo baimė dėl žmonos gyvybės.
Bet gal jis griežtai atsisakė dalyvauti procese ir todėl, kad
pabūgo viešumos, nori likti šešėlyje, kaip iki šiol? Kiekvienas
turi savo logiką ir savo motyvus.
— Bala nematė to felčerio su visu jo auksu... jeigu jis jums
nebereikalingas,— toliau kalbėjo Gailiušis.— Aš pas jus šiandien įsiprašiau ne vien dėl jo.
Lina sukluso. Ką jis dar užgiedos savo aksominiu balsu?
— Mane prašė Agnė. Ji šią savaitę ieškojo jūsų ir konsultacijoje, ir namie, bet neprisiskambino. Iki teismo jūs dar
tikriausiai matysite Žilviną?
— Be abejonės...
— Agnė ketino jus prašyti... pasakyt Žilvinui, kad ji bus
teisme.
— Galiu...
— Kaip manote, kuo baigsis teismas?
— Sito Agnė irgi prašė paklausti?
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— Ne. Kaip čia pasakius... man pačiam baugu dėl tos mergaitės.
— Ne dėl Žilvino?
— Žilvino aš nepažįstu. O Agnė — nepaprasta būtybė...
Jau girdėjau, pagalvojo Lina.
— ...Tačiau ją persekioja kažkokia lemtis. Pernai pavasarį
netikėtai mirė tėvas, greitai po to žuvo vyriškis, kurį ji labai
mylėjo. Dabar — draugystė su Kamanium, ir vėl nelaimė...
Jeigu jį nuteis, ji gali palūžt...
Daugiau už Gailiušio žodžius Linai pasakė jo balsas. Stai kodėl jis taip skubiai ir energingai skvarbė felčerio biografiją —
kad priverstų jį liudyti teisme Žilvino naudai. Kad mergina
neprarastų dar vieno artimo, gal ir mylimo žmogaus. Savotiškai tauru. Ir savotiškai įdomu. Truputėlį net keista.
Tačiau ji visiškai neketino gilintis, kokius jausmus Agnei
puoselėja savo širdyje Gailiušis. Artistukės ateitis nerūpėjo
Linai lygiai taip pat, kaip ir Maureikos praeitis.
— Jūs tikrai viską padarėte, ką sumanėt, Romualdai,— ji
pasistengė, kad paguodos formulė suskambėtų nuoširdžiai ir
kartu valdingai.— Dabar jau mano eilė...
Romualdas Gailiušis pagaliau susizgribo ir išskubėjo, net
nebaigęs trečio puodelio kavos.
— Gerbiami teisėjai,— pusbalsiu tarė Lina, atsistojusi vidury kambario, padėjusi rankas ant fotelio atkaltės, kurią
neseniai lietė tamsūs, dailiai pakirpti Gailiušio plaukai.
Po šių advokato žodžių salė nuščiūva, jie priverčia įtempti
ausis net žiopliausią moterėlę, atsitiktinai čia atklydusią ir
pritūpusią paskutiniame suole. Gynėjo klausomasi įdėmiau
negu prokuroro, nes dauguma salėje neteikia jokios reikšmės
tam, ar pastarasis tiesmukai, šiurkščiai smerks nusikaltėlį,
ar gražbyliaus, pasitelkdamas įvairiais amžiais skelbtus dorovės principus ir griaudės apie rūstaus atpildo būtinybę.
Svarbi tik jo kalbos pabaiga — kiek pareikalaus? Užtat advokatas privalo pateisinti visų susirinkusiųjų lūkesčius. Ne
vien kritiškai įvertinti (arba nuvertinti) nusikaltimą tyrusių
pareigūnų surinktą medžiagą, ne vien įrodinėti, jog teisiamasis
— bejėgis padaras savo likimo rankose, o jo poelgis — tik
klaida, nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių rezultatas...
Iš advokato laukiama, kad jis, tarsi koks magas, dar sykį akivaizdžiai pademonstruos nuolat pamirštamą tiesą: kiekviena
byla, kiekvienas įvykis, kiekvienas žmogaus žingsnis visada
— visada!— turi kitą, nematomą pusę, sunkiai apčiuopiamas
priežastis, giliai srovenančius požeminius šaltinius. Juos atidengti, įžvelgti jų turinį, įtaką, reikšmę, ir tik tada spręsti
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nusikaltusio žmogaus likimą — štai kas yra teisingumas! Audiatur et altera pars! (Tebūnie išklausoma ir antroji pusė.— Seneka.)
Gerbiami teisėjai!..
Kas toliau? Lina prisiminė vieną, daugelio gynybos kartų
naudotą ir kai kurių kolegų vis dar mėgstamą kalbos pradžią.
...Sena rytų legenda pasakoja, kad būrys raitelių, jojusių
sausringu dykumų keliu, išvydo kelio dulkėse mirštantį žmogų, kurio krūtinėje kyšojo durklas. Durklo rankeną laikantis jaunuolis žvelgė į raitelius išgąstingom akim... Ar turime
teisę tvirtinti, neištyrę aplinkybių, tarė vyriausias raitelis savo
draugams, kad šis jaunuolis — žmogžudys? Ne. Gal jis
taip pat keliavo pro šalį ir pasilenkė prie sužeistojo, ketindamas ištraukti durklą...
Lina nemėgo nei senų legendų, nei kitokių tąsių įžangų. Dalis salės gal ir žavisi gynėjo išmone, spėliodama, kur jį nuves
alegorijų takelis, tačiau teisėjui visi palyginimai seniai žinomi. O ginamoji kalba pirmiausia skirta teismo nariams.
Gerbiami teisėjai!
Jūsų kilnią ir sunkią pareigą — pareigą spręsti, ar teisiamasis iš tiesų padarė nusikaltimą,
ir kartu nulemti
jo
tolesnį gyvenimą — mūsų dienomis neretai palengvina
mokslo ir technikos laimėjimai, kuriuos vis plačiau pajungia
teisėtumui kriminalistikos mokslas. Tačiau teisėjams tenka ir tikriausiai visada teks nagrinėti bylas, kuriose stinga
preciziškai
atliktų ekspertizių
išvadų bei akivaizdžių,
materialių
kaltumo ar nekaltumo įrodymų. Tada pasitelkiama sena, išbandyta teisingumo pagalbininkė — logika. Jos šviesoje
vertinami įrodyti bei neįrodyti faktai, dokumentai, liudytojų parodymai. Tokia yra šiandien nagrinėjama
byla...
Tiek įžangos. Po jos — keli sakiniai apie birželio 23 rytą,
kai visą apylinkę sukrėtė žinia, jog miške rastas Dangiros
Graužinytės lavonas.
Kaltinamojoje
išvadoje
teigiama, kad ją tyčia,
vadinasi,
aiškiai suvokdamas ką daro, sąmoningai nunuodijo čia sėdintis
Žilvinas Kamanius. Pasižiūrėkime, kuo pagrįstas šis kaltinimas,
vienas iš sunkiausių, kokius tik galima pareikšti
žmogui.
Paskutiniuosius sakinius teks modifikuoti priklausomai
nuo to, ką ir kaip pasakys prokuroras, kurį iš Žilvino kaltumo
įrodymų jis labiau iškels ir aptarinės. Lina dalyvavo tik vienoje
byloje, kur kaltintojas buvo Algirdas Tilvikas. Kaip dauguma
jaunų prokurorų, jis tarsi kaukę užsidėjo ant veido akmeninę
išraišką, o savo malonų balso tembrą privertė vos ne geležim
žvangėti. Tą patį, be abejonės, darys ir dabar.
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Ne iš karto, tik palengva, nuosekliai reikės jiems išryškinti
visiškai priešingą gynybos poziciją: Žilvinas Kamanius laikytinas visiškai nekaltu, ir teismas privalėtų paskelbti išteisinamąjį nuosprendį. Teismo posėdžiui pirmininkaus Steponas
Dovylius, Linos kartos juristas. Perskaitęs bylą, jis negali
nepastebėti kaltinimo spragų ir silpnų vietų. Kiekvienas teisėjas atmintinai moka Lietuvos TSR baudžiamojo kodekso 9
straipsnį, kuriuo ji parems savo argumentaciją ir žingsnis po
žingsnio griaus Žilviną kaltinančius teiginius.
Nusikaltimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato pavojingą visuomenei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė pavojingus
visuomenei
jo
rezultatus
ir jų norėjo.
Nusikaltimas laikomas padarytu tyčia ir tada, kai jį padaręs asmuo suprato pavojingą visuomenei savo veikimo arba
neveikimo pobūdį, numatė pavojingus visuomenei jo padarinius
ir, nors jų nenorėjo, tačiau sąmoningai leido jiems
atsirasti.
Pradėsime nuo paskutiniojo iš trijų skiriamųjų bruožų, kurie liudija esant tyčinį nusikaltimą. Privalome turėti aiškų,
vienareikšmį atsakymą į klausimą: ar Žilvinas Kamanius norėjo
savo buvusios mylimosios mirties? Ar Dangira jam kuriuo nors
požiūriu trukdė? Jo ateities planams? Ryšiams su kita moterim?
O gal jis puoselėjo savo širdyje keršto jausmą?
Atsakymą į šį nepaprastai svarbų klausimą rasime, tik nuodugniai išsiaiškinę, kokie buvo abiejų jaunuolių,
Kamaniaus
ir Graužinytė s, santykiai nelaimės išvakarėse, o ypač įsigilinę
į jų meilės bei draugystės istoriją ir jos netikėtą baigmę, apie
kurią žino daugelis šioje salėje. Lygiagrečiai reikia
atsižvelgti į jų abiejų psichologines nuostatas, dominuojančias būdo bei
elgesio ypatybes,
nes galbūt čia slypi mįslingos
tragedijos
raktas, kurio iki šiol neturime.
Žilvino charakteriui apibūdinti medžiagos pakanka: impulsyvi, savarankiška ir beatodairiška natūra, kupina aplinkai
ne labai suprantamų svajonių ir planų, nelauktai atsisakiusi
vedybinių saitų. Kalbant apie šį faktą, galima bus priminti civilinės metrikacijos statistiką, pagal kurią paskirtu metu susituokia tik 70% pareiškimus padavusių porų — taigi ir Kamaniaus poelgis veikiau liudija rimtą apsisprendimą, o ne avantiūristišką lengvapėdiškumą, kaip gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio. Iš jo užuominų Lina suprato, kad tokiam žingsniui
turėjo įtakos ir išryškėję neigiami Dangiros būdo bruožai,
bet šito ginamojoje kalboje nereikia liesti. Pakanka teiginio, kad apskritai tada jis nuskriaudė savo sužadėtinę mažiau,
negu būtų nuskriaudęs, tuokdamasis tik iš pareigos. Paskui
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logiška bus panagrinėti tolesnius jaunuolių santykius: didėjantį
Žilvino abejingumą ir kartu kantriai rusenančias merginos
viltis jį susigrąžinti.
Kad Graužinytė suvokė savo svajonių beviltiškumą ir galutinio išsiskyrimo
faktą, liudija jos birželio mėnesį
rašytas
laiškas Kamaniui, prijungtas prie bylos. Siame laiške ji neužsimena nei apie kokius nors intymius santykius, nei apie nėštumą. Teismas taip pat yra susipažinęs su pažymėjimu
apie
Kamaniaus kelionę į Karpatus, kuris, atsižvelgiant
į kelionės
datą, paneigia jo tėvystę. Taigi du dokumentai leidžia mums
visiškai atmesti jam priskiriamą nusikaltimo motyvą:
siekimą
atsikratyti savo vaiko
motinos.
Teismas bus priverstas atsižvelgti į šituos įrodymus, o jeigu
į procesą nepabūgs atvykti jaunasis girininkas, ketinęs vesti
Graužinytę ir kažkodėl apsigalvojęs — galima bus jam pametėti vieną kitą keblesnį klausimą. Tuos savo tėvystės išsigynusius
kavalieraičius kartais labai lengvai sutrikdo ir parklupdo paprastas žodinis spaudimas arba gudri užuomina — matyt, paslėptas kaltės jausmas juose gana stiprus. Lina beveik neabejojo, kad tai ir yra tikrasis Dangiros nėštumo kaltininkas, tik
niekas jo stipriau nepapurtė... Jeigu dabar pavyks — tegul
žmonės prasitrina akis ir susimąsto, kaip iš tikrųjų paskutiniais mėnesiais klostėsi tos merginos likimas.
Lemtingą birželio 22 dienos vakarą abu jaunuoliai
praleido
kartu. Išgėrė butelį konjako ir butelį sausvynio,
aiškinosi
savo santykius. Atsisveikinant,
kaip liudija Kamanius, Graužinytė paprašė kokių nors raminamųjų ar migdomųjų
vaistų,
ir teisiamasis atnešė jai „Nembutalo" tablečių. Šiais Kamaniaus
parodymais, taip pat kavos likučių teismo chemine analize grindžiamas kaltinimas, esą Kamanius, turėdamas tikslą
nužudyti
Graužinytę, ištirpino jai skirtoje kavoje mirtinai
pavojingą
„Nembutalo" preparato dozę. Kaltinamojoje išvadoje
teigiama,
jog teisiamasis iš dalies prisipažino įvykdęs šį
nusikaltimą,
nes jis pareiškė, jog tame „Nembutalo" pakelyje galėjo būti
ir visos dešimt tablečių, nes krosnies pakuroje rasta konvoliūtė buvo visai tuščia.
Ką gi jis iš tikrųjų prisipažino ir kodėl prisipažino?
Atkreipkim dėmesį į tai, kokia buvo jo būsena tuo metu, kai jis pasirašė po šituo apklausos protokolu
(I tomas, 35-38 lapai).
Žinia apie Dangiros Graužinytės žūtį sukėlė Kamaniui stiprų
ir ilgalaikį psichinį šoką, dėl kurio vėliau jam net buvo paskirta
psichiatrinė ekspertizė.
Ar galima tvirtinti, kad jo žodžiai:
„Neprisimenu, galbūt aš jai atnešiau ir padaviau pilną „Nembutalo" pakelį" buvo žodžiai žmogaus, turinčio aiškią sąmo-150

nęir kritiškai vertinančio
tai, ką jis kalba? Tomis
dienomis
Kamanių slėgė kankinančios abejonės. Juo dėtas, panašiai jaustųsi kiekvienas jautrus ir doras vaikinas, sužinojęs, jog paslaptingai mirė mergina, kurios meilę jis atstūmė. Prislėgta
nuotaika
ir dvasinė sumaištis neretai susilpnina atmintį bei
nuovoką.
Tik tuo galima paaiškinti minėtus žodžius, atsiradusius
apklausos protokoluose
birželio 23, 24 ir 27 dienomis.
Taigi mano ginamasis nuoširdžiai pasisakė davęs
Graužinytei „Nembutalo" tablečių, tačiau kiek jų iš tiesų buvo ir kiek
ji išgėrė — to nustatyti neįmanoma. Pereiname prie kito nepaprastai svarbaus klausimo: ar Kamanius numatė, kokie gali
būti tokio poelgio padariniai? Ar jis suprato, kad išgėrusiai
didelę alkoholio
dozę merginai kelios „Nembutalo"
tabletės
gali sukelti pavojingas sveikatai pasekmes? Viename iš Kamaniaus apklausos protokolų yra jo atsakymas į tokį pat klausimą,
tardytojo
pateiktą. Cituoju: „Esate baigęs vieną
farmacijos
specialybės
kursą. Ar žinojote,
kad išgėrusiam
žmogui šie
vaistai pavojingi?
Atsakymas:
Taip, bet nemaniau, kad pora
tablečių gali pakenkti".
Šiandien turėjote progos išgirsti visiškai kitokį
teisiamojo
atsakymą į tą patį klausimą. Iš tikrųjų Kamanius ne tik nežinojo
apie tų tablečių poveikį, bet, įsidėmėkite tai, net negalėjo
žinoti.
Kaip veikia trankviliantai
žmogaus organizmą, koks jų kiekis yra pavojingas
gyvybei,
kokia būna įvairių preparatų ir
alkoholio
sąveika? Sias problemas
tebenagrinėja
mokslininkai specialiose laboratorijose.
Manoma, kad alkoholis
sustiprina
minėtųjų vaistų poveikį dešimt kartų, tačiau kai kurie žmonės
geria tuos preparatus vos ne saujomis ir vartoja juos su svaigalais be jokios pastebimos žalos sveikatai. Argi gali apie visa
tai išmanyti pirmo kurso medikas? Šiandien Kamanius
atsakė
tiksliai: jis tik buvo girdėjęs, kad apskritai juos vartoti su alkoholiu
nepatartina.
Taigi teisiamojo veikoje nėra požymių, kurie leistų jį kaltinti tyčiniu
nužudymu.
Kadangi teisiamasis
negalėjo
numatyti
savo poelgio
padarinių, pavojingų jo buvusios mylimosios
gyvybei,
negalima
jo apkaltinti
ir neatsargiu
nužudymu.
Lietuvos
TSR baudžiamojo kodekso 10 straipsnyje
aiškiai pasakyta, jog nusikaltimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jeigu jį padaręs
asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas
gali sukelti
pavojingus visuomenei padarinius, bet lengvabūdiškai
tikėjosi,
kad jų bus išvengta. Mums svarbu sekantis, paskutinis
šio
straipsnio sakinys: nusikaltimas laikomas padarytu dėl neatsargumo ir tuo atveju, kai jį padaręs asmuo nenumatė, kad gali
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kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti. O
Kamanius tų tablečių pavojingo poveikio Graužinytei
numatyti negalėjo.
Tačiau yra dar viena, visų svariausia priežastis, kuri leidžia mums patikėti ir įsitikinti Žilvino Kamaniaus nekaltumu...
Į paskutinę, lemiamą gynimo kalbos dalį ji galbūt pereis
kitokiais žodžiais, jie atsiras ten pat, teismo salėje. Svarbiausia, kad ji jau yra! Tik perkrimtusi keliolika barbitūratų toksikologijai skirtų straipsnių, išklausiusi specialistų komentarų
ir gavusi jų konsultacinius raštus, Lina galėjo suformuluoti
pagrindinį gynybos argumentą.
Ir tardymas, ir valstybinis
kaltintojas
laikosi
nuomonės,
jog Graužinytės mirtį sukėlė tam tikra, tiksliai
nenustatyta
„Nembutalo" dozė, kurios toksikologinį
poveikį
alkoholis
paprastai sustiprina dešimt kcrtų. Medicinos praktika jau žino
nemažai panašių mirtino apsinuodijimo
atvejų — tiek nelaimingų atsitikimų, tiek ir savižudybių.
Tačiau, kai teismo medicinos ekspertize
yra grindžiamas toks griežtas
kaltinimas
kaip šis, ji turi būti maksimaliai objektyvizuota
ir visapusiška, tai yra — kompleksinė. Siuo atveju apie
kompleksiškumą
negali būti ir šnekos, nes nebuvo atlikta net teismo cheminė
skrandžio turinio analizė, o ji, cituoju sąjunginio
žurnalo
„Sudebno-medicinskaja
ekspertiza"
straipsnį: „Yra itin svarbi,
nes klinika ir sekcijos vaizdas daugeliu apsinuodijimo
atvejų
neturi būdingų skiriamųjų bruožų".
Šitoje byloje teismo medicinos ekspertai privalėjo
atsakyti į klausimą, ar velionės organuoa
esama „Nembutalo"
nuosėdų. Jie ieškojo šio preparato pagal galiojančią
metodiką
ir jį rado... Bet ar to pakanka? Cituoju kitą minėtojo
leidinio
straipsnį, kuris teigia: „Metodinėse medž ^ose nėra apibrėž*ų
kiekybinių duomenų, kurie charakterizuotų vaistinių
preparatų
koncentraciją apsinuodijimo
atveju ir terapinę
koncentraciją
kraujuje ir šlapime. Nėra jų kol kas ir literatūroje".
Toliau.
Pagal teismo medicinos ekspertizės
aktą Dangira
Graužinytė
mirė dėl kvėpavimo
takų paralyžiaus. Tačiau jo taip greitai
nebūtų galėjusi sukelti net ir didesnė „Nembutalo" dozė. Stiprus apsinuodijimas šiuo, kaip ir kitais barbitiuatų
tipo trankviliantais, turi specifinį klinikinį vaizdą: iš pradžių tai būna
gilus, ilgas miegas, ir tik po keliolikos
valapdų
prasideda
kvėpavimo takų sutrikimai. O ta mirtis įvyko po trijų ar keturių
valandų! Sis simptomų neatitikimas yra išsamiai išdėstytas konsultaciniame rašte, kurį paprašiau prijungti prie bylos. Jo išvados
kategoriškai
paneigia kaltinimo versiją, atskleidžia jos klaidingumą.
-152

Taigi šiandien neturime galimybės nustatyti, kokia iš tikrųjų
buvo Dangiros Graužinytės mirties priežastis.
Tačiau neginčytinai įrodyta, jog ji negalėjo mirti dėl kelių išgertų „Nembutalo" tablečių. Nėra jokio pagrindo kaltinti dėl jos mirties
Žilviną Kamanių pagal Lietuvos TSR baudžiamojo
kodekso
104 straipsnį. Prašau teismą priimti išteisinamąjį
nuosprendį.
Apie savižudybės versiją Lina nutarė savo kalboje nebeužsiminti. Si prielaida atrodytų beprasmė ir išgalvota — be tokio
liudytojo, koks galėjo būti Alfonsas Maureika. Jis vis dėlto
keistas tipas... Nuoširdžiai išklojo savo spėjimą, neklausiamas
prašneko apie „ N o k s i r o n ą d i n g u s į iš punkto vaistinėlės, ir
baudėsi visa tai pakartosiąs teisme. O užvakar į konsultaciją
įžengė jau tarsi ne tas pats žmogus, tik jo šešėlis. Pirmomis
minutėmis Lina dar rinko žodžius, kuriais galėtų įtikinti besitraukiantį liudytoją, kad ir nuo jo priklauso nekalto jaunuolio likimas. Tačiau papilkėjusiame felčerio veide ir aptemusiame
žvilgsnyje buvo kažkokios neišbrendamos pragaišties žymė,
ir nuojauta jai pašnibždėjo, kad čia neįmanoma nieko pakeisti.
Ir ta Romualdo Gailiušio šiandien atnešta informacija! Deja,
visada buvo ir bus žmonių, kuriems auksas yra auksas, nesvarbu, ar žiedas ant grakščios moteriškos rankos, ar negyvėlio dantų protezas... Dabar tas pakrikęs žmogėnas gal atiduotų
visą savo turtą už žmonos gyvybę. Bet auksas galų gale — tik
metalas.
Ginamoji kalba buvo baigta, tačiau Lina negalėjo nurimti.
Vėl, jau kelintą kartą, pasileido mintimis paskutiniuoju tos
merginos takeliu. Žilvinas taip ir neprisiminė, kelintą valandą
Dangira išėjo, tik tvirtino: po vidurnakčio. Naktis buvo šviesi,
iš tų, kai, pasak Putino Mykolaičio, „tarpu dviejų aušrų neužgęsta
žara". Gal Dangira kur nors klaidžiojo? Tačiau kur? Maureikos,
pas kurį ji ieškodavo užuojautos, nebuvo namie, garnėniškiai,
išskyrus jos tėvų namus, jau miegojo. Ėjo, kur akys veda?
Gal po sausais lapais ir sniegu iki šiol guli Žilvino dovanota sidabrinė grandinėlė, kurią ji pati nusviedė į žolę?
Pirmadienio rytą, paskutinį kartą prieš teismą šnekėdamasi
su Žilvinu, Lina paklausė:
— Ar nieko daugiau neprisiminei? Kas galėtų man padėti...
— Ne,— jis nervingai nurijo seiles.— Kad ir kiek stengčiausi, aš net nematau to vaizdo, kai ji išeina pro duris. Per
daug išgėriau, ir buvo nutrūkęs filmas... Turbūt todėl, kad
nepratęs... O kartais manau kitaip... manau, kad tada, kai man
pasakė apie jos mirtį, visa tai kažkaip iškrito iš atminties...
Lina atsivertė bylos dosjė.
— Dabar mes detaliai aptarsim, kaip ir ką kalbėsi rytoj,
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kad neatrodytum, kaip nuo sąžinės priekaištų pasimaišęs galvažudys... Su savo sujaukta atmintim daug malkų prisiskaldei... Neduoda man ramybės ta grandinėlė. Jeigu būtum iš karto
pastebėjęs, kad jos trūksta, milicininkai tikrai būtų apieškoję
visas pakeles ir gal dar ką nors aptikę, ne tik tą daikčiuką...
Žilvinas susiėmė rankomis smilkinius.,
— Nerūpėjo man tada jokios, kaip jūs vadinate, detalės...
Pamačiau, kad ji sau ilsisi ramiai, kaip vaikas, pasidėjusi ranką
po galva. Plaukai nesutaršyti, suknutė prigludusi prie kūno,
lyg guldama dar būtų ją aptraukusi, kad nesusiglamžytų...
Man užteko... daugiau nenorėjau žiūrėti į tas nuotraukas.
Visiems, kurie jas matė, kildavo panaši mintis: kad mergina
ilgai vaikščiojo, pavargo, pajuto snaudulį ir, prigulusi ant
žolės, užmigo.
Dabar, klausydamasi lėtai, kaip transe, tariamų vaikino
žodžių, Lina jau galvojo tik apie rytdieną.
— Aš žinau, kad tu nekaltas,— ji sukaupė visą savo įtaigos jėgą.— Tuo šventai tiki tavo motina, dėdė, Alius... ir Agnė.
Bet ar patikės teisėjai, priklauso ir nuo tavęs... Pirmiausia
pats privalai savim tikėti.
— Kaip? Aš...
— Tu vis dar abejoji, juk matau. Nusikratyk... susiimk į rankas
ir rytoj atsakinėk taip, lyg viską, iki smulkmenų puikiausiai
atsimintum. Tu juk svajoji tapti aktorium. Tai va, svarbesnis
vaidmuo tavo gyvenime vargiai bus...
— Pamiršau aš tas savo svajones...
— Be reikalo.
— Aš bijau,— staiga tarė Žilvinas.— Sakykite, kaip pereina tą visą procedūrą... teismą... kiti, tokie kaip aš? Ar neišskysta?
— Ne. Labai retai. Tau šitaip neatsitiks. Paklausyk. Aš labai kruopščiai išsityrinėjau „Nembutalo" veikimą. Dangira
negalėjo mirti nuo tų vaistų, net jeigu ir būtų įšgėrusi dešimt
tablečių. Vadinasi, tu tikrai nekaltas. Visa tai aš išdėstysiu
savo kalboje.— Lina patylėjo.— Agnė prašė perduoti, kad
bus teismo salėje.
Žilvino akys išsiplėtė.
— Žadėjo?— jis tarsi visas suglebo. Tebesėdėdamas prie
grindų pritvirtintoje kėdėje, nuleido galvą ir užsidengė rankomis veidą.— Žinote, ko aš bijau labiausiai?
— Nagi?
— Bijau net galvot... bijau svajot, kad mane gali išteisinti...
Lina buvo įsitikinusi, kad jį išteisins. Tačiau ji neišdrįso
tai pasakyti Žilvinui.
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XI

— Kas geresnio? Gal yra naujienų?
Dumžė, kaip visada be garso atidaręs kabineto duris, jau
stovėjo viduje. Valkšna atidėjo į šalį duonos kombinato važtaraščius ir didinamąjį stiklą.
— Naujienos — tavo specialybė.
— Aš šiaip teiraujuos, iš mandagumo.— Pajutęs, kad majoras
neketina šmaikštauti, Remigijus pakeitė toną.— To prakeikto
Zeliūgos niekur nė kvapo. Jeigu jis per tą pusmetį nors sykį
būtų apsilankęs pas savo gimdytoją, nepraslystų nepastebėtas. Ten viskas kaip ant delno, be to, Mikonis, apylinkės inspektorius, svajoja pats sugriebti pabėgusį nusikaltėlį... Laisvesnę valandėlę stebi Zeliūgienės namuką pro lauko žiūroną...
— Efektyvus metodas,— įsiterpė Valkšna.— Ypač dabar,
kai diena trunka vos kelias valandas.
— Vasarą buvo šviesiau,— priminė Remigijus.— Tik va,
parduotuvėje tokia šneki tetulė tvirtino, kad Zeliūgiokas jau
prieš keletą metų yra pabėgęs iš namų, ir gyvenvietėje jį apskritai kaži kada matę, o jaunesni net neprisimena. Daugelis
tik tada sužinojo, kad jis teistas, kai milicija ėmė ieškoti pabėgusio.
— Tada, kol tu šnekėjais, Remigijau, aš nenuleidau nuo
Zeliūgienės akių... Patikėk, ta boba žino, kur jos sūnus.
— Tačiau po to vakaro, kai mes pas ją buvom, ji niekam
nesiuntė laiškų, neskambino ir iš namų išeidavo tik į parduotuvę. Abu jos įnamiai mokosi vietoj, žemės ūkio technikume.
Taip pat nebuvo niekur toliau išvažiavę.
— Mikonio informacija?— paklausė Valkšna.— Lauko žiūronas pagelbėjo?
— Informacija tiksli,— nešyptelėjęs atsakė Remigijus. — Toliau. Autobusų vairuotojai, sekmadienio vakarą, iki išnaktų
važiavę pro Ražus, Papelkius, Meškalaukį, neprisimena įlipusio keleivio, kuris būtų nors kiek panašus į Zeliūgą. Su barzda
ar be barzdos... Nuotraukas parodėm beveik visiems, kurie
buvo tuose reisuose.
— Šiandien pirmadienis...
— Taip.
— Jau septynios paros,— sumurmėjo Valkšna.
— Su puse...— liūdnai patikslino Dumžė ir krenkštelėjo,
lyg ruošdamasis prakalbai.— Galima pereiti prie vagystės?
Valkšna pajuto, kad Remigijus laiko pasibrukęs užanty kažkokią nepaprastą naujieną.
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— Pabendravai su paskutiniais taksistais?
— Su vienu. Kuris buvo Druskininkuose... Tas iš karto prisiminė slyvinius „Žigulius", nupaišė ir vargšą Ivasiuką, ir kailių pardavėją, kuo tiksliausiai. Ir dar pridėjo įdomių detalių:
tas antrasis nešioja auksinį žiedą su išraižyta monograma SN,
o jo rankos — sako taksistas — metalisto rankos, su nenuplaunamų tepalų žymėm. Tai va, jaunikaitis pas jį įsisėdo
taksi aikštelėje prie autobusų stoties ir pasakė, kad privalo
nugabenti draugui nedidelį krovinį, o jo mašina sugedo... Toji
neva sugedusi mašina stovėjo netoliese, už laikraščių kiosko.
Dvidešimt pirma „Volga". Taksistas prie jos privairavo, jo keleivis atidarė „Volgos" bagažinę, išėmė porą pundų, perkrovė į taksi, ir tada jie nuvažiavo į miesto centrą, į aikštelę
prie kultūros namų. Ten jaunikaitis perkėlė pundus į mums
žinomus „Žigulius", kuriuose laukė Ivasiukas, ir atsiskaitė už
kelionę. „Volga" šviesiai pilka, geros išvaizdos, su nikelio apdaila... Numerių ar kokių ypatingų žymių taksistas neįsidėmėjo. Mūsų rajone yra septynios maždaug tokios šviesiai pilkos
„Volgos". Dvi valstybinės, penkios privačios. Stai sąrašas ir
numeriai.
Valkšna peržvelgė sąrašą.
— Nuo ko pradėtum?— paklausė jis.
— O kipšas žino,— Dumžė išsitraukė iš kišenės raktelius
ir ėmė jais žaisti.— Felčeris Alfonsas Maureika gyvena prie
pat fermos...
— Pats jį pažįsti?
— Tik iš matymo... ir šį tą girdėjau. Senstantis, kaip sakoma,
godotinas žmogus. Vaikų neturi.
Valkšna prisiminė Laimos Storkienės pasakojimą. Vagystės
išvakarėse trumpam parbėgusi namo, ji rado savo vyrą, ką tik
grįžusį iš Maureikos ir truputį kauštelėjusį. Storkus buvo Maureikos kviestas sutaisyti prakiurusį radiatorių ar kažką panašaus,
po to jį, suprantama, pavaišino. Na tai kas? Kaimynai dažnai
prašydavo Storkų pagelbėti.
— Kokiame punkte jis dirba?
— Papeikiu felčeriniam-akušeriniam.
— Ar Papelkiuose dar yra koks medikas?— pasiteiravo Valkšna.— Gal ten gyvena kas nors iš rajono ligoninės?
Dumžė pamąstė.
— Kiek žinau, ne. Pasitikslinsiu, bet vargiai...
Taigi Gailiušis greičiausiai lankėsi penktadienį Papelkiuose
pas tą patį Maureiką, ir felčeris kažkodėl nesiteikė su juo
kalbėti. Gudreiva atrodė susikrimtęs. Pasakė: „Sį kartą aš asme-
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niškai suinteresuotas ". Gal vertėjo labiau pasidomėti? Tas Gailiušis vis geba įsipainioti ten, kur nereikia.
— O šviesiai pilka „Volga",— nutraukė Valksnos mintis
Dumžė,— gal visai ne iš mūsų rajono.
— Paaiškės, kai patikrinsim mūsiškes. Prie šitos, iš Garnėnų, ir aš prisidėsiu... man kilo noras susipažinti su tuo felčeriu.
Matas įmetė į stalčių didinamąjį stiklą, susėmė ant stalo
išsklaidytus važtaraščius ir nužingsniavo į Ramunės Dilbaitienės kabinetą.
— Ramunėle,— tarė atsisėdęs priešais,— aš tau neįkyrėsiu
ir nepliaukšiu komplimentų...
Dilbaitienė papūtė dažytas lūpas.
— Tamsta šiandien labai šnekus... viršininke.
— Baik... Aš norėjau pasakyti, kad jūs, moterys, ūkinėse
bylose vis dėlto nepakeičiamos... Kai turėsi truputį laiko, pavartyk šituos popierius, gerai? Man įdomi tavo nuomonė.
— Aišku,— su nuolaidžia pašaipėle tarė Dilbaitienė.— O
draugą majorą trimitai šaukia į žygį?
Valkšna, kuris visada mieliau tyrinėdavo žmones negu popierius, ištiesė jai važtaraščius ir atsiduso:
— Kol kas žygiuojam vėžlio tempu, pati žinai.
— Sprendžiant iš jūsų pažvalėjusios nuotaikos, tempas spartėja, tiesa?
— Tu verčiau pasuk galvą ir atrask kokį gudresnį būdą,
kaip išlaikyti Kaune Ivasiuką dar nors porą dienų. Įmonė jam
pratęsė komandiruotę tik iki šiandien.
— O kam čia gudrauti? Aš jam paskambinčiau ir draugiškai paaiškinčiau, kad išvažiuodamas jis gali sau gerokai pakenkti. Tegu pats paprašo pratęsti komandiruotę, suserga ar
kaip kitaip... Juk ūkis atpažino savo kailiukus, vadinasi, Ivasiukas pirko ir laikė vogtus daiktus. Gal net žinomai vogtus...
Tegul dabar mums patalkininkauja... Viešpatie, ar man jus mokyti?— Ramunė įtariai pažvelgė į Valkšną.— Kodėl apskritai šito klausiate? Kvalifikacijos minimumo testas?
— Pykti negražu ir tau netinka,— taikiai tarė Valkšna.— Jeigu manai, kad gudrybių nereikia, vadinasi, nereikia...
Savo kabinete jis surinko Kauną, našlėj Egerienės namų numerį, ir paprašė pakviesti Sergejų. Ivasiukas priėjo prie ragelio, kažką žiaumodamas. Ką gi, pietų metas... Jis šiek tiek
papurkštavo, tačiau, išgirdęs, jog visa kailiukų partija yra vogta, suminkštino balsą ir pažadėjo dar porą dienų neišvažiuoti.
„Tik turėsite duoti man pažymėjimą, kad galėčiau pasiteisinti savo gamykloje". „Gausite",— tarė Valkšna.
Paskui, paskambinęs į Papeikiu apylinkės Tarybą, jis suži-157

no j o, kad vienintelis medikas, kurį ten galima rasti, ir tai
tik darbo valandomis, yra Alfonsas Maureika.
Felčerių-akušerių punkte atsiliepė pats vedėjas. Valkšnai pasisakius savo pareigas bei pavardę, jo balse atsirado rami pagarba.
— Aš jūsų klausau...
— Norėčiau, daktare, pasišnekėti, kaip sakoma, apie kai kurias aplinkybes.
— Įdomu... O kada?
— Prašyčiau atvykti pas mus į skyrių... šiandien, bet kuriuo
metu, kai tik galėsite.
Ragelyje pasigirdo atodūsis.
— Jūs man atleiskit, bet negaliu... nei šiandien, nei artimiausiomis dienomis. Ryt iš ankstyvo ryto vežu žmoną į Vilnių, operacijai... labai sunkiai... o šiandien jos būklė tokia, kad
aš norėčiau kuo greičiau parsirasti į namus. Gal truputį atidėkime? Į savaitės pabaigą?
— Ne, reikia šiandie...
— Tai gal... jeigu jūsų kodeksas leidžia... atvažiuokite pas
mane. Į punktą. Transporto jums, atrodo, pakanka... pastaruoju
metu aš vis matau jūsų mašinas kelyje į žvėrelių fermą.
Išgirdęs užuominą apie transportą, Valkšna mintyse nusišaipė. Šiandien, kaip tyčia, užkalė „Gaziuko" motoras, „Niva"
su viršininkais Vilniuje, „Latvija" kitame rajono gale... Į Papelkius teks braukt savo ištikimuoju „Moskvičium", kuris stovi čia pat, skyriaus kieme.
— Ką gi... atvyksiu. Maždaug po valandos.
Valkšna padėjo ragelį ir nuėjo pas Kvedarą pranešti apie
savo kelionę. Buvo ketvirtis po antros.
Apie trečią jis įvažiavo į Papelkius. Senas, jaukus bažnytkaimis, prieš porą dešimtmečių tapęs nedidelio ir nelabai pasiturinčio kolūkio centru, matyt, nenoriai keitė savo išvaizdą.
Šiuolaikinė architektūra čia įsibrovė tik dviem silikatinių plytų
statiniais: kolūkio valdyba bei vidurine mokykla. Visos kitos
įstaigos, pradedant paštu ir baigiant biblioteka, glaudėsi mediniuose arba pamūrytuose nameliukuose, kurie skyrėsi nuo
kaimyninių tik prikaltomis iškabomis. Felčerių-akušerių punktas
turėjo papildomą žymę — ant langų baltas kartūnines užuolaidėles.
Stotingas vyriškis mediko chalatu atidarė duris, vos tik Valkšna sustabdė ties jomis savo „Moskvičių".
— Esmi Maureika,— tarė jis, tiesdamas Valkšnai ranką.— Prašom į mano kabinetą. Punkto turbūt nevizituosite? Turime čia
ir šiokį tokį stacionarą...
— Ne, ačiū,— atsisakė Valkšna.
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— Dar sykį prašau atleisti, kad neprisistačiau į skyrių...
— Visko pasitaiko, daktaire. Gerai, kad radau jus dar neišvykusį... Ar ilgai ketinate užtrukti Vilniuje?
Nelabai taktiškas klausimas lemtingos operacijos išvakarėse,
pamanė Valkšna. Bet Maureika atsakė lyg niekur nieko:
— Grįšiu, kai tik galėsiu. Punkte dabar daug darbo. Tie
permainingi orai verčia žmones iš kojų... Žemdirbiai jau nebe
tokie tvirti kaip anksčiau... Tai kuo aš nusikaltau?— jis vangiai
šyptelėjo.— Ar... galiu būti kuo nors naudingas?
— Norėčiau įsitikinti, ar turite gerą atmintį,— tarė Valkšna.
— Įdomu,— smalsiai sužiuro felčeris.
— Ar, pavyzdžiui, prisimenate, ką veikėte praeito mėnesio
dvidešimt pirmą dieną... Kur buvote, su kuo...
— Lukterkit...
Maureika atsilošė savo kėdėje ir įsistebeilijo į baltai dažytų lentų lubas.
— Tai buvo pirmadienis? Taip... Prieš pietus, apie vienuoliktą valandą, išvažiavau... iš čia... į rajono sveikatos apsaugos
skyrių parsivežti medikamentų.
— Kokiu transportu?
— Nuosavu. Aš turiu „Volgą". Sena, bet patikima mašina.
— O grįžote atgal... kada?
— Gerokai po pietų, jau temstant. Prisimenu, pusiaukely įjungiau šviesas.
— Kur buvo pastatyta jūsų mašina?
— Visada palieku prie universalinės parduotuvės.
— Ir tąsyk ten palikote?
— Taip.
— Tikrai ten, ne kitur?
Maureika patraukė pečiais ir įdėmiai žvilgtelėjo į Valkšną,
tarsi svarstydamas, kuris iš jų abiejų mažumėlę kuoktelėjęs.
— Ten. Tik va, neturiu įrodymų. Atleiskit už ironiją, aš
pamiršau, kad visko klausinėti — jūsų darbas.
— Matote, daktare, vienas taksistas įsidėmėjo jūsų mašinos
numerį...
Felčeris išsyk reagavo, nors Valkšna nepasakė, kur taksistas
matė mašiną.
— Aa... taip... vėliau, apie pietus, aš ją iš tiesų nusivariau
kitur. Į aikštelę prie autobusų stoties.
Negali būti, pagalvojo Valkšna. Imtis pirmos iš septynių
šviesiai pilkų „Volgų" ir pataikyti? Pernelyg gražu. Antra vertus, šita „Volga" — iš Garnėnų, kur įvyko vagystė.
— Kur nors pietavote?— paklausė jis.
— Pažįstamų šeimoje... privalau pasakyti jų pavardę?
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— Nebūtina... Kol kas. Tai kiek laiko jūsų mašina stovėjo
aikštelėje prie autobusų stoties?
— Maždaug pusantros valandos... Nuo pusės antros iki trečios,
o gal ir ilgiau. Man dabar jau sunku tiksliai prisiminti.
— Ar su jumis dar kas nors važiavo į miestą?
— Ne. Važiavau vienas. Tiesą sakant, yienas išvažiavau, o nuo
pusiaukelio turėjau bendrakeleivį...
— Ką tokį?
Maureika papurtė galvą.
— Nepažįstu. Jis laukė pakeleivingos mašinos plente... tai
yra ten, kur Garnėnų kelias įsuka į plentą. Pakėlė ranką, na, aš
ir paėmiau, kad būtų smagiau važiuoti.
— Pasistenkite man tą keleivį kuo smulkiausiai apibūdinti,—
paprašė Matas ir išsitraukė cigaretes.— Ar jūsų kabinete rūkoma?
— Svečiams viskas leidžiama... Ačiū, aš nerūkau. O tas vyrukas atrodė labai paprastai. Jaunas, vidutinio ūgio, šviesiaplaukis,— dėstė felčeris.— Veidas... tiesiog neįsimenantis, akys,
jeigu neklystu, rusvos, plaukai... normaliai pakirpti. Viskas...
Daugiau nieko negaliu pasakyti.
— O kaip apsivilkęs?
— Ne, šito niekaip neprisiminsiu. Turėtumėt žinoti, kad mes,
medikai, žmogaus aprangos dažniausiai nematom. Žiūrim į veido
odą, akis, paakius... ypač paakiai daug pasako.
— Tikiu,— tarė Matas,— bet gal prisiminsite, ar jis turėjo
su savim kokį nešulį?
— Taip. Du nemažus pundus. Idėjom juos į bagažinę.
— Kur jūs tą vyruką išleidote?
— Mieste, prie universalinės parduotuvės. Bet savo bagažą
jis pasiėmė vėliau.
— Kada?
— Nežinau. Mes susitarėm, kad aš atvažiuosiu prie autobusų
stoties lygiai pusę antros, ir tada jis ten ateis su draugu paimti
ryšulių. Bet jis mane perspėjo, kad gali kiek pavėluoti ir, jeigu
aš kartais skubėsiu, kad palikčiau bagažinę nerakintą. Aš taip
ir padariau, jo nesulaukęs. O kai grįžau, radau ją tuščią.
— Nepabijojot, kad į tuos pundus gali pasigviešti kas nors
iš šalies?
— Jeigu jis nebijojo, kodėl gi aš turėčiau nerimauti? Mano
daiktų bagažinėje nebuvo.
— Tai kur laikote padangą?
— Ten... Bet ji taip pritvirtinta, kad be manęs jos niekas
nepakels. Man nemalonu, draugas tardytojau, bet... netrukus
turėsiu judėti namo.
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— Galėsite judėti... tik užrašysiu, kas ir kaip ten dėjosi lapkričio dvidešimt pirmąją,— Valkšna išsiėmė iš savo aplanko protokolo blanką.— Jūsų gimimo metai?
— Devyni šimtai dvidešimt šešti... O kodėl, jeigu ne paslaptis, jus domina lapkričio dvidešimt pirmoji? Ar ne tą naktį
apiplėšė Garnėnų lapyno sandėlį?
— Naktį iš dvidešimtosios į dvidešimt pirmąją,— tarė Valkšna.
— Ir jūs manote, kad tas vaikinas...
— Manome... O kokį įspūdį jis paliko jums? Tiesiog... kaip
žmogus. Argi, su kuo nors susipažinęs, jūs sutelkiate savo
dėmesį tik į organizmo būklę? Juk medikai paprastai būna
neblogi psichologai...
— Na, šituo atžvilgiu... tas vyrukas, pasakyčiau, toks pusiau
plevėsa... bet jau rimtėjantis. Ar jis panašus į nusikaltėlį?
Nežinau. Per mažai jų pažįstu...
Atsisveikinęs su Maureika, Valkšna įsėdo į savo mašiną,
įjungė variklį ir kažkaip savaime pasuko ne į vieškelį, o truputį į šalį, siauru pravažiavimu tarp bažnyčios ir kapinių. Už
puskilometrio, aplenkęs seną, apleistą sodybą, kelias praplatėjo ir susiliejo su kitu, ateinančiu nuo Ražų. Iš čia iki Garnėnų
žvėrininkystės ūkio — lygiai penki kilometrai. Matas kažkodėl
panūdo pravažiuoti pro Garnėnus. Lankstas nedidelis, oras malonus — nuo pat šeštadienio vėl šalveno lygiai, ramiai, be vėjo.
Diena baigėsi. Jau nebetirpstančiu sniegu pridengti laukai,
praeitą savaitę sunešti vėpūtiniai pakelėse mėlo ir pilkėjo bežiūrint. Jeigu galima būtų išlipti iš automobilio ir nueiti sau
temstančiu keliu, su kiekvienu žingsniu įkvepiant gaivaus oro
gurkšnį... Matui retai pavykdavo likti vienam atviroj erdvėj,
akis į akį su visu tuo, ką vadinam trumpu, imliu žodžiu: gamta.
Jam nuolat trūko mūrų neįrėminto dangaus. Gal todėl jis mielai priėmė pasiūlymą persikelti į rajoną, nors, bendradarbių
nuomone, tai ne labai derinosi su įprasta tarnybinio augimo
linija. Ką gi, Mato požiūris į šią liniją visada truputį skyrėsi nuo kitų. Jaunystėje, prieš aštuoniolika, dvidešimt metų,
kai dar buvo laikas rinktis, jis veržte veržėsi į kriminalinę
paiešką. Bet Janina, jo nuolanki žmonelė, pirmą ir paskutinį
kartą parodė ragus: „Jeigu eisi t e n , aš tau negimdysiu jokio
vaikeliuko. Kas gi jį auklės, jeigu dien4 naktį lakstysi paskui
banditus?" Jis nusileido. Tapo tardytoju. Sėdi kabinete ir laukia,
ką jam atves operatyvininkai. Žinoma, ne visai taip. Bet panašiai.
Moterys, moterys... Jeigu žinotumėt, kokią galią turi jūsų
švelnumas! Nesikeiktumėt, nečiulptumėt cigarečių, neslėptumėt
11. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis

-161

veido po molio spalvos glaistu. Sutinki tokią, kaip Laima Storkienė, ir jausmai atsigauna. Tikra j i — kaip pati gamta. Nors
ir sugrubusiomis rankomis.
Toli dešinėje sušvito retų žiburių eilė. Žvėrininkystės ūkis.
Po vagystės visuose elektros stulpuose įsuktos lemputės.
Prie pat kryžkelės, už kurios jau prasideda Garnėnų miško
ruožas, tamsuoja felčerio Maureikos namas. Tik viename lange
blandi šviesa skverbiasi pro tankias užuolaidas. Pravažiuodamas
pro šitą pastatą pakeliui į ūkį ir atgal, Valkšna nekreipdavo
į jį jokio dėmesio. Dabar būtų ne pro šalį pasirinkti informacijos apie tą garbingą porą.
Maureikos pasakojimas apie nepažįstamą pakeleivį lyg ir
neprieštaravo iki tol žinomiems dalykams. Jo paminėti vaikino
išvaizdos ir net asmenybės bruožai visiškai atitiko tai, ką įsidėmėjo Ivasiukas bei taksistas. Tik keistoka, kad rytojaus dieną
po fermos apiplėšimo, vidurdienį, vagis ar tarpininkas šaltu
veidu stabdo pirmą pasitaikiusį automobilį ir gabena juo vogtus kailius. Drąsuoliams priklauso pasaulis? Si taisyklė nusikaltėlių luome ypač populiari. Vis tiek ne labai įtikėtina.
Felčeris galbūt sakė teisybę. Bet apie tai, kad jo „Volga" kurį laiką stovėjo prie autobusų stoties, jis prašneko tik po Valksnos
žodžių, jog taksistas įsiminė numerį... Matas spėtinai užmetė
šitą mažytę melo meškerėlę. Ir še tau, užkibo.
Mašina jau važiavo per Garnėnus. Daugelyje langų degė
šviesos. Matas sulėtino greitį. Gaila, nėra jokios dingsties užsukti pas Laimą Storkienę. Penktadienį ne tik prokuratūros
tardytojas Sengalvis, bet ir pats Tilvikas ją ilgokai kamantinėjo, nenorėdami patikėti, jog moteris nepažįsta nė vieno žuvusio vyro draugo. Gal ją kas nors prigąsdino, kad tylėtų?
Sunkūs bus jaunai našlei artimiausi metai. Vėliau, be abejonės,
ištekės. Tokios ilgai nenašlauja. Moteriškumas — didžiausias
mūsų laikų deficitas, ir vyrai jį užuodžia iš tolo.
Valkšna sustabdė automobilį prie Urvakio vartelių. Seimininkas, užsimetęs seną skrandą, sėdėjo gonkose ir rūkė. Jis
apsidžiaugė, tarsi išvydęs ilgai lauktą svečią. Įsivedė į trobą ir,
mikliai užtiesęs stalo galą lininiu rankšluosčiu, ėmė ant jo
krauti kaimo gardėsius: sūrį, skilandį, ragaišį ir, savaime aišku,
„Kvietinės" butelį.
— Sitą iš karto slėpkit,— tarė Valkšna.— Matėt, aš prie
vairo...
— Tai jūs, viršininke, nebūtinai... Tik aš į jūsų sveikatą.
Tokia proga. Jau pats būčiau jus trukdęs.
— Kokia proga, draugs Urvaki?
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— Dvi progos... Į fermą grįš kailiukai... nors dalis. Tai viena.
Na ir tamsta mane aplankei. Antra.
Atsipjovęs skilandžio, Valkšna skeptiškai palingavo galvą.
— Tačiau tuos, kurie kailiukus išnešė, dar Vis gaudom...
Urvakis pripylė sklidinas dvi nemažas taureles, vieną kilstelėjo į Matą ir išgėrė.
— Pas mus čia visaip kalba... kad čiupote vagis Kaune..
ir kažkas iš jų pritykojo Storkų.
— Kaune, gerbiamas Kajetonai, mes kol kas radome ^tik
tamstos nurodytą pirklį Ivasiuką. Kai jau bus po viskam, gausite iš skyriaus padėkos raštą.
Urvakis kukliai kostelėjo, pripildė ištuštintą taurelę ir vėl
pakėlė.
— Cia jūsų namai ir jūsų valia,— tarė Matas,— bet paklausykite... Nedilginkit vairuotojui širdies, paslėpkite bonkelę ir
stiklus... Verčiau papasakokit, kas šiaip naujo Garnėnuose. Kaip
manosi našlė?
— Vaikšto apsiašarojusi, ir tiek. Vyro gaili... ir nuo piktų
liežuvių. Bobos fermoje ėmė loti, kad Storkų pasmeigė kažkoks Laimos kavalierius. Jos jai iki mirties nedovanos... kad
graži, kad nušvilpė joms kadaise iš panosės Jurgį. Ji ne čionykštė, atitekėjusi...
— O kas čia, Garnėnuose, yra seniausias gyventojas?
— Aš,— išdidžiai tarė Urvakis.— Ir mano namas taip pat. Dar
tėvas statė jaunystėje. Jis visą gyvenimą buvo miško sargas.
— Pažiūrėjus, seniausias atrodo Maureikos...
— Ne, jam tik dvidešimt metų. Ten stovėjo malūnas. Priklausė dvareliui, kur dabar lapynas. Karui baigiantis, jis pusiau
sudegė, apgriuvo, žmoneliai išsitampė kas ką. O paskui, šešiasdešimt pirmaisiais ar antraisiais, į mūsų apylinkę atsikėlė
Maureika ir amžinatilsį Kamanius, Žilvino Kamaniaus tėvas,
jis tada buvo kolūkio agronomas, padėjo jam tą namą atstatyti... iš teisybės, felčeris ant senų pamatų pasistatė naują.
Pamatytumėt, kaip ten viskas viduj... Dvarelyje, kadaise, prisimenu, buvo prasčiau.
— Ir gyvena jie ten vienu du su žmona?— paklausė Valkšna.—
Vaikų berods neturi.
— Jis ne... O Maureikienė turi sūnų... kaip sakoma, „pasoginį". Kol buvo mažas, augo pas juos. Vėliau lyg tai kažkuo
susirgo ir buvo atiduotas į tam tikrą mokyklą. Kiti kalba,— užtat, kad Maureika nepakentė posūnio namuose... Nesupaisysi.
O dabar jis tarytum gyvena Klaipėdoje, panašiai kad plaukioja... Kartais atvažiuoja, bet čia, šiapus miško, niekada nekelia kojos.
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— Tai iš kur žinote, kad atvažiuoja?
— Aš daug žinau,— Urvakis gudriai primerkė vieną akį.—
Juokiuosi... Gaila, kad negalima nors po taurelę... Bet aš vis
tiek jums pasakysiu vieną paslaptį.
Kajetono skruostai įraudo, nosis blizgėjo, akyse šokčiojo
linksmos kibirkštėlės. Nedaug jam reikia, pamanė Valkšna.
— Aš, viršininke, negaliu be lapyno. Turiu žinot, kaip ir kas...
Bet ne fasonas man ten kaišioti nosį. Reikia kitaip... čia pat
už mano daržų, pamiškėj,— jis mostelėjo ranka į langą,— avietynai kaip mūras. Bet rudenį aš sau pasidarau pro juos takelį. Toliau galas miško, o ant kalvelių prasideda pušų jaunuolynas, beveik žmogaus ūgio... jis tęsiasi iki pat fermos. Aš
ten pasivaikštau ankstų rytą arba vakare, o kartais ir naktį,
pasidairau, pasiklausau, ką viena kitai šūkaloja šėrikės, kokiais balsais viauksi lapės, spygauja norkutės, ar sočios... Eime
dabar su manim, viršininke, parodysiu...
Valkšna dar nesuprato, kokį ryšį turi slapti Urvakio pasivaikščiojimai su Maureikos posūniu.
— Ką gi, einam, jeigu taip manim pasitikite,— tarė jis.
Lauke jau buvo tamsu kaip naktį. Tik akims apsipratus, pamažu išryškėjo pilkšvi sniego lopai ant tvartuko ir malkinės
stogų, daržo tarpuvagiuose ir patvoriais. Atokiau, pro išsiklaipiusius obelų kamienus matėsi apšviestas naujas baltų plytų
namas — tikriausiai tėvo ir sūnaus Pilikauskų, pamanė Matas,
prisiminęs Ramunės pasakojimą. Ten lojo šuo, žvangėjo kibirai ir aidėjo nepikti keiksmažodžiai, skirti naminiams gyvuliams.
— Aš pirmas, jūs paskui mane,— sušnabždėjo Urvakis, tarytum kas nors galėtų jį nugirsti, ir patraukė skersai daržą
prie tamsuojančių krūmų.
Tankūs aviečių brazdai kabinosi į rūbus, kliuvo už kojų.
Matas klupinėjo ir porą sykių vos neparvirto. Miške buvo
aklinai tamsu, todėl jis dar atsargiau statė kojas, nepaleisdamas
iš akių priekyje linguojančios Urvakio nugaros. Pagaliau medžiai praretėjo, nematomas takelis palengvėle kilo aukštyn.
Dabar jiedu sukiojosi tarp ūgtelėjusių, kuplių pušaičių, vos
apšerkšnijusiom šakom. Valkšna spėliojo, ar duos jam šitas
žygis nors kiek naudos, išskyrus gaivaus ir kvapnaus oro dozę.
Urvakis pasuko dešinėn, rankomis praskyrė dviejų gretimų
pušaičių šakas ir šmurkštelėjo į tarpą. Matas įsispraudė įkandin. Dabar jiedu stovėjo ant neaukšto skardžio. Kiek žemiau,
už platoko, sniego danga iškloto griovio aiškiai matėsi dviejų aukštų namas. Iš kamino, kaip iššautos, tiesiai į viršų lėkė
kibirkštys. Apatinio aukšto sienoje po išoriniais laiptais virš
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durų degė žibintas, jo šviesoje du vyriškiai trypčiojo prie
„Volgos" atidaryta bagažine. Iš ūgio ir žilų plaukų Matas pažino felčerį Maureiką. Antrasis buvo kiek žemesnis ir lieknesnis.
— Į kiemą tas bernas retai teikiasi išeiti,— vėl pašnibždom
tarė Kajetonas.
— Jie ruošiasi kelionei,— taip pat pusbalsiu atsiliepė Valkšna.— Ryt veš Maureikienę į Vilnių.
— Bet aš visada žinau, kada jis atvažiavęs,— tęsė Urvakis,— iš to lango, va, antrame aukšte, trečias nuo durų į kairę...
matote, mėlynuoja. Ten stovi televizorius, nežmoniškai brangus, japoniškas, felčeris man jį sykį parodė, pernai rudenį...
Patys jo niekada nežiūri, o Maureikiukas, kai atvažiuoja — kasdien, iki išnaktų.
— Jūs tikrai daug žinote, draugs Kajetonai, be juokų,— tarė Valkšna.— O gal prisimenat, kada tas vaikinas buvo atvažiavęs paskutinį kartą, neskaitant šito...
— Tai kad jis jau senokai čia, kokį mėnesį ar ilgiau... jam
turbūt atostogos... Ar eisime iki fermos?
— Vėloka...— suabejojo Matas.— Man laikas važiuot.
— Kaip žinot...— sutiko Urvakis.— Atleiskite man, seniui, gal
be reikalo jus čia tempiau.
— Nieko... kartais naudinga pamatyti žmogų ir jo gyvenimą
iš kitos pusės.
Tušti žodžiai, galvojo Matas, vėl kėblindamas gruoblėtu miško taku paskui savo vedlio šešėlį, apie kitą felčerio gyvenimo
pusę aš kol kas ničnieko nesužinojau. O ji, ko gero, verta
dėmesio. Kodėl net Dumžė nėra girdėjęs apie paslaptingą
Maureikienės sūnų, kuris, svečiuodamasis namie, neaplanko
nė vieno garnėniškio? Visi čia viską apie visus žino? Skiedalas...
Felčerio pasakojimas, surašytas protokole — taip pat tik
graži pasakėlė, kol nepaaiškės, kaip atrodo ir ką apskritai
veikia jo posūnis. Kitu atveju tai galima būtų atidėti rytdienai.
Bet rytoj Maureikos iškeliaus į Vilnių, o sūnelis greičiausiai
irgi išgaruos. Dabar jis čia pat, ranka pasiekiamas. Reikėtų
mikliai nubraukti į miestą ir susirasti Dumžę, kad išsiryškintų tą jaunikaitį, apie kurio egzistavimą iki šiol neturėjo
žalio supratimo. Nors jaunikaitis laikosi pačioje apiplėštos fermos pašonėje! Bet kol sulakstysi ten ir atgal...
Valkšna nusprendė pats susipažinti su Maureikiuku. Jeigu
net paaiškėtų, kad jis yra prikišęs nagus prie kailių vagystės — viršininkai už savarankišką, nesuderintą žygį gal nenuskalpuos. Prie sienos prispirti vagys — skystablauzdė publika.
Išimčių, tiesa, pasitaiko, bet retokai.
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Atsisveikinęs su Urvakiu, jis nuvažiavo į vakarų pusę, miške apsisuko ir grįžo atgal. Pasiekęs kryžkelę anapus rytinės
miško juostos, sustabdė automobilį, užgesino šviesas, išlipo
ir apsižvalgė. Plotelyje tarp vieškelio, vedančio į žvėrininkystės ūkį, ir kelio į Maureikos sodybą pamatė tai, ko reikėjo —
sniego pripustytą nuolydį, nedidelį, bet pakankamą, kad, įsibedęs mašinos priekiu, be pagalbos neišsikapanotum. Pamanevravęs jis įvarė ten savo „Moskvičių" taip, kad atrodytų, jog
važiavo iš Japyno. Šiek tiek pamalė sniegą ratais ir tada patraukė prie" Maurėikos namų. Jau po kelių žingsnių kieme ėmė
loti šuo. 'Žvangtelėjo grandinė, ir Matas nurimo: pririštas.
Budrus, kaip ir dera tbkioje dykynėje, iš anksto perspėja šeimininkus apie artėjantį atvykėlį.
Vartai prasivėrė^ vos stumtelėti. Už jų smėliu apsčiai pabarstytas kelias leidosi žemyn į kiemą. Ten buvo tuščia, žibintas už durų nebedegė, tik švietė keli antro aukšto langai.
Šuo skalijo kaskart pikčiau, bet nė vienos durys neatsidarė.
Valkšna užkopė laiptais į antrą aukštą ir paspaudė skambučio mygtuką.
— Kas?— rūstokas felčerio balsas pasigirdo išsyk, tarsi jis
būtų laukęs už durų.
Įsižiebė virš^staktos pritvirtinta lempa, ir Valkšna atsistojo
taip, kad būtų matomas pro „akutę".
— Cia aš, daktare... Atleiskit, man prireikė pagalbos.
Duryse dukart apsisuko raktas. Cyptelėjo atstumiamas skląstis. Valkšną pasitiko nustebęs, truputį įtemptas felčerio žvilgsnis.
— Prašom įeiti,— šeimininkas sutvirtino kvietimą rankos
mostu.— Kas gi jums nutiko?
— Ne man..,— kaltai šyptelėjo Matas.— Mašinai. Važiavau
iš fermos, netoliese kryžkelėje užnešė, ir niekaip neina iščiuožti iš griovio. Pamaniau, kad žygiuoti į Garnėnus truputį per toli ir... pasibeldžiau pas jus.
— Aa...— felčeris aprimo.— Ką čia dabar padarius?
Erdviame, veidrodžiais ir paveikslais apkabinėtame prieškambaryje, kur jiedu stovėjo, tvyrojo lengvas cigarečių dūmų
kvapas.
— Iš kvapo jaučiu,— linksmai tarė Matas,— kad čia esama ir daugiau vyrų. Žodžiu, aš išgelbėtas.
Tai prieštaravo elgesio taisyklėms, tačiau jis neturėjo kitos
išeities. Maureika dėbtelėjo į nelauktą svečią keistu žvilgsniu ir garsiai tarė:
— Jūsų laimei, yra dar vienas... Tuoj, pasišauksim. Prisėskite.
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Jis parodė pasienyje minkštą krėslą: ir išėjo pro dvivėres
duris į kambarį, kuriame, anot Urvakio, turėtų būti japoniškas
televizorius. Grįžo tik po gerų trejeto minučių. Paskui jį
į prieškambarį įžengė lieknas džinsuotas vaikinas baltos vilnos
megztiniu, iš kurio apykaklės stiebėsi vaikiškai liesas kaklas.
Jo veidas irgi buvo liesokas, glotnus, o kuplius, šviesius ūsiukus jis, matyt, nešiojo norėdamas atrodyti vyresnis. Už storo
stiklo akinių markstėsi trumparegio akys, ant kaktos krito purūs, kiek pasitaršę šviesiai rusvi plaukai, jis juos pakedeno
išpuoselėtais pirštais. Viena buvo iš karto aišku: kailius Ivasiukui pardavė ne šitas.
— Rimas, mano žmonos giminaitis,— sausai pristatė jį felčeris.— Ką gi, eime vaduoti jūsų automobilį.
Vyrukas negrabiai linktelėjo galva. Valkšna pagavo jo žvilgsnį, vogčiomis mestą į antpečius. Šiandien Matas, lyg tyčia,
buvo su uniforma. Turėjo dalyvauti vykdomojo komiteto pasitarime, bet paskutinę minutę ten išsiruošė pats Kvedaras.
O išvažiuojant pristigo laiko persivilkti.
Maureika ir Rimas užsimetė striukes. Visi trys tylėdami
nusileido laiptais ir nužingsniavo į kryžkelę. Apsnigtoj ertmėj
buvo palyginti šviesu, ir Matas stebėjo lengvą, grakščią jauno vaikino eiseną. Nelėtindamas žingsnio, vaikinas kelis kartus apsižvalgė, tarsi tikėtųsi ar būgštautų ką nors pamatyti.
Priėjęs prie mašinos, jis dirstelėjo į sniegą po ratais, išsitraukė
iš kišenės pirštines ir tarė kimiu balsu:
'
— Stumsim atgal...
Rimo judesiai buvo darnūs, greiti ir rodė jį esant stiprų.
Maureika taip pat stengėsi, ir po kelių minučių „Moskvičius"
jau stovėjo visais keturiais ratais ant kieto kelio.
— Stai ir po viso „strioko"... Ačiū jums labai,— tarė Valkšna.— Jeigu dar galėčiau iš jūsų pasiskambinti...
Po mažytės ir truputį nejaukios pauzės Maureika atsiliepė:
— Taip, prašau... Tik pavažiuokime arčiau namų, bus greičiau.
Jis įsiropštė į automobilį greta Valksnos, bet Rimas tik burbtelėjo:
— Aš pasivaikščiosiu...
Matas užvedė „Moskvičių" ir privažiavo prie vartų. Maureika juos plačiai atidarė, kad mašina galėtų įvažiuoti į kiemą
ir apsisukti. Viskas truko dvi tris minutes, tačiau felčerio nuotaika spėjo pasikeisti. Sį žmogų nelauktai apėmė kažkoks
stiprus nerimas, jo veidas sukrito, net rankos pradėjo virpėti.
Vėliau, atkurdamas atmintyje gruodžio penktosios vakaro
įvykius, Matas taip ir nenusprendė, kada, kurią minutę jam
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pirmą kartą dingtelėjo įtarimas. Juk iš pradžių įtarimui nebuvo jokio, net menkiausio pagrindo.
Vėl užlipęs į antrą aukštą, jis nusekė paskui šeimininką
į erdvų, aukštą kambarį, kurio lubų pakraščius puošė gipsinių gėlių girliandos, o sietyno šviesos atsispindėjo parkete.
Unikaliais senoviškais baldais šis pusiau valgomasis, pusiau svetainė tikrai galėjo rungtis su praeities dvarų interjerais.
— Telefonas čia,— parodė Maureika apvalų, vienakojį
stalelį.— Skambinkite, aš tuojau ateisiu.
Valkšna stovėdamas surinko savo, po to Dumžės namų numerius. Niekas nekėlė ragelio. Remigijaus kabineto telefonas
buvo užimtas, po minutės ir dar po kelių — taip pat. Matas
atsisėdo į fotelį greta stalelio. Kažkur name tyliai trinksėjo
varstomos durys, girdėjosi žingsniai ir prislopinti balsai. Pagaliau į kažkelintą skambutį atsiliepė pats Remigijus.
— Vidaus reikalų skyrius.
— Remigijau! Aš Garnėnuose...
Ausinėje kažkas trakštelėjo, ir dingo garsas. Matas pakratė
ragelį, tarsi nuo to jis galėtų atkimti.
— Su niekuo nesusisieksite... Telefonas nebeveikia,— tarė
už jo nugaros žemas moteriškas balsas.
Valkšna grįžtelėjo ir pašoko nuo kėdės. Ką tik įžengusi į
kambarį, laikydamasi sienos, stovėjo poaukštė, sulysusi moteris. Kadaise jos, matyt, būta gražios. Dabar po gelstelėjusia
veido oda išsišovė platūs skruostikauliai, bespalvėse lūpose
sustingo graudi grimasa. Šviesios, giliai įkritusios akys žvelgė piktai ir atkakliai.
— Palaukit!— ji kilstelėjo ranką, drausdama jam prabilti,
ir Matas pakluso.— Pirmiausia leiskit man... Jūs žiauriai klystate. Mano sūnus visiškai nekaltas...— ji užsikosėjo.
Nieko nesuprasdamas, Matas dėl viso pikto pasiteiravo:
— O kodėl jūs tuo įsitikinusi? Draugė Maureikienė... taip?
— Maureikienė, Maureikaitė... koks skirtumas! Juk ne manęs
jums reikia. Jūs atėjote išsivesti jį. Tai žinokit, kad viską
sugalvojau aš... ir padariau... va šitom rankom.
Ji ištiesė liesas, kaulėtas ranLaL, žengtelėjo priekin, susvyravo, bet nepargriuvo, spėjusi vėl atsiremti į sieną. Iš balos
čia ta ledi Makbet, pamanė Valkšna, mikliai pristumdamas jai
fotelį. Įdomu, kaip ji atjungė telefoną? Ištraukė pagrindinę
rozetę ar perkirpo laidus?
— Sėskite,— tarė jis.— Gal jums atnešti vandens?
— Neišeikit. Aš noriu viską prisipažinti... Viską padariau aš.
Kaltinkit ir teiskit mane.
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Sulig paskutiniais žodžiais trankiai atsidarė prieškambario
durys.
— Mama! Ko tu čia atėjai!— išsigandusiu ir tūžmingu balsu šūktelėjo prie jos pripuolęs Rimas.
— Pasakyti teisybę... Jūs abu mane tausojat... taip? Nuslėpėt nuo manęs, kad jie atėjo tave suimti!
Vaikino veidas išblyško, kakta išrasojo.
— Viešpatie, juk matote, kad ji kliedi! Dėde, kur jūs!— suriko jis visu balsu ir kreipėsi į Valkšną.— Patvirtinkit jai, kad
jūs tik dėl mašinos užklydot. Mama, jo „Moskvičių" užnešė
į griovį, ir tik todėl jis čia... Dėde,— pasitiko įeinantį felčerį.— Ji nežino, ką plepa... Nuraminkite ją kaip nors. Aš tuoj.
Jis išbėgo iš kambario.
Tikras beprotnamis, pamanė Matas. Nieko nuostabaus, kad
Maureika labiau panašus į ligonį negu į gydytoją.
Keistų namų šeimininkas klūpojo prie fotelyje susmukusios
žmonos ir glostė bejėgiškai nukarusia jos ranką.
— Tau vėl kažkas pasivaideno,— guodė ją tyliai, kaip įbaugintą vaiką.— Tai todėl, kad aš per dažnai palieku tave vieną.
Dabar bus kitaip. Kai pasveiksi, mes parduosim šitą griozdą
ir išsikelsim į miestą, kur daug žmonių.
— O milicininkai?— sukuždėjo ji, akimis paieškojo Valksnos, bet nepamatė.
— Milicininkų nebėra, jie iškeliavo, Renata, nusiramink...
Matas, tebestovėdamas prie įmantriai išdrožinėto Jtalelio
su bežadžiu telefonu, stengėsi greitomis ičvesti kokį nors
bendrą vardiklį visiems informacijos trupinėliams, kuriuos
šį vakarą susirankiojo. Tačiau jie niekaip nesirišo į vieną
mazgą. Staiga kiemu pravažiavo mašina. Tai buvo ne jo „Moskvičius" — čia nuūžė kurtesnis variklis.
— Dieve,— aiktelėjo Maureikienė.— Raimundas išvažiavo...
Raimundas! Šitas vardas nutvilkė ir supurtė Matą, tarsi elektros
šokas. Net akimirką nepasvarstęs, ar tai sutapimas, ar ne, jis,
tarsi spyruoklės išmestas, atsidūrė prieškambary, ant viršutinių laiptų aikštelės, kažkokiu stebuklingu būdu nubildėjo
žemyn nenuvirtęs ir nubėgo prie savo automobilio. Jis buvo
neužrakintas, motoras iš karto užsivedė, kiemo vartai taip
pat liko atidaryti... Pradžiai neblogai, spėjo pagalvoti, išlėkdamas į kryžkelę. Dvi raudonos švieselės žybčiojo jau tolokai, už kelių šimtų metrų tame pačiame kely, kuriuo jis prieš
porą valandų atvažiavo iš Papeikiu. Sauna Kauno link,
nusprendė Matas ir išspaudė greitį iki šimto kilometrų. Anas
— Rimas, Raimundas ar kuo jis ten dar vardu — važiavo lėčiau, nes po kelių minučių žiburėliai kiek priartėjo.
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Jeigu tai jis, karčiai šyptelėjo Matas, o ne kokia kita,
atsitiktinai pasipainiojusi mašina. Reikia pasivyti. Jeigu bus
apsirikta — iš Papeikiu teks skambinti į rajoną ir skelbti paiešką. Felčerio „Volgos" numerį jis buvo įsiminęs. O kol kas
bandė atspėti vejamo automobilio markę iš atstumo tarp užpakalinių šviesų. Tačiau buvo dar per toli.
Paskui jis pradėjo skaičiuoti, kiek minučių bus atsilikęs išvažiuodamas iš kiemo. Prieškambariu ir laiptais prabėgo trisdešimt ar keturiasdešimt sekundžių. Kol pasiekė „Moskvičių",
atidarė dureles, įsėdo, įjungė variklį — minutė, gal pusantros.
Iš viso r - ne daugiau kaip dviem minutėm... Čia vis dėlto
turėtų būti ta pati „Volga".
Raudonos akutės buvo jau visai netoli, už kokio šimto
metrų, ir Valkšna suabejojo: labai jau lėtai Rimas-Raimundas
rieda. Gal jam nė netopteli, kad į tėvų namus netyčia įsibrovęs „militonas" sumanė jį vytis? O gal jis apskritai niekur
nebėga, išvis neturi dėl ko bėgti, šiaip kokiu reikalu išsirengė į Papelkius, o milicijos majoras Valkšna mina jam ant
kulnų pats nesumesdamas kodėl, iš amžino tarnybinio uolumo.
Kelias nutolo nuo pamiškės. Netoliese ėmė ryškėti apsnigti apleistos sodybos stogai, už jų — į tamspilkį dangų šaunantis juodas Papeikiu bažnyčios bokšto siluetas. Viena iš
dviejų: arba vejama mašina ners vingiuotu pravažiavimu pro
bažnyčią į miestuką, arba maus tiesiai keliu į Ražus. Žiburėliai išnyko, už sodybos pastatų pasisupo šviesos pluoštai. Sėkmingai įveikęs visus bjauriai išmalto pravažiavimo vingius, Valkšna įsuko į pagrindinę ir vienintelę Papeikiu gatvę.
Kadangi ji buvo neblogai apšviesta, už dešimties ar dvylikos
namų jis pamatė dešinį posūkį rodančią „Volgą". Mašina
dingo už kampo, ten, kur prasideda vieškelis į Meškalaukį.
Nuvažiavęs paskui, Matas išjungė „Moskvičiaus" žibintus.
Jeigu Rimas-Raimundas buvo atkreipęs dėmesį į jį sekantį automobilį, tegu dabar nusiramina. Žinoma, dardėti naktį
be šviesų, kad ir sniego baltai apkraštuotu keliu — nemaža
rizika, tačiau didesnė — per anksti parodyti bala žino kur
skubančiam kvaištelėjusių namų įpėdiniui, kad jis persekiojamas. Įsitempęs, visais jutimais susiliejęs su savo mašinėle,
kurią pasmerkė negailestingam išbandymui, Valkšna nenustojo
karštligiškai ieškoti atsakymo, ką gi jis vejasi? Ar tikrai
ne savo įtarimų greitomis sukonstruotą šmėklą? Tačiau jis
nebūtų taip žaibiškai reagavęs į Raimundo vardą, jeigu ne visi
tie pabiri, prieštaringi įspūdžiai... Akivaizdus Maureikos nenoras pakviesti žmonių vengiantį posūnį. Vikrūs išsitreni-170

ravusio vaikino judesiai, kurie niekaip nesiderino su apyžlibėms akims skirtais akiniais. Nutraukta Maureikienės išpažintis. Ir kažkodėl Raimundu pavadintas Rimas... Sveiko proto
požiūriu — nesąmonė manyti, kad čia tas pats Raimundas Zeliūga, pabėgęs nusikaltėlis, Storkaus žudikas. Tačiau, mintyse
lygindamas jo veidą su ano nuotrauka, Valkšna ėmė įžvelgti
tam tikrą panašumą. Ką gi, pailsėjusio ir kitaip susišukavusio
žmogaus veidas ne iš karto primena jo atvaizdą teistųjų
kartotekoje... Si kol kas niekuo nepagrįsta versija paaiškintų,
kur tas Zeliūga išnyko, bloškęs į griovį už Papeikiu Storkaus
dviratį... Ne, šitaip galima velniaižin kokių putų priplakti, sustabdė save Matas. Raimundas-Rimas kreipėsi į Maureikienę
„mama", o toji kalbėjo apie jį su tokia širdgėla, kokią jaučia tik motina. Zeliūgos motina — ten, miestelyje pakeliui
į Kaimą, jos sūnus kažkur slapstosi, o čia — atsitiktinai pasipainiojęs ir, be abejonės, ko nors prisidirbęs pašlemėkas,
kuris pabūgo milicijos ir nutarė pasprukti. Kitaip — argi būtų išsivaręs iš namų mašiną, kuria rytoj jo motina turi būti
vežama į ligoninę?
„Volga" dabar ritosi tik septyniasdešimt kilometrų greičiu,
ir Valkšna laikėsi maždaug vienodu, septynių ar aštuonių dešimčių metrų atstumu. Jis nutarė ją prisivyti ties pirmaisiais
Meškalaukio namais. Šitas kelias, kuriuo jam teko važiuoti
tik porą kartų, bėgo laukais ir kemsynais, pakelėse nesimatė
sodybų. Jeigu čia esama to paties, peiliu besišvaistančio
bėglio, jo nepaimsi dykvietėje, vienas prieš vieną plikomis
rankomis.
Priešais, gal už kilometro, jau sužibo Meškalaukio ugnys.
Kairėje praplaukė nedidelis miško masyvas. Jam nutrūkus,
Matas atpažino kelią, kuriame prieš savaitę buvo aptiktas
Storkaus lavonas. Ūmiai jis pastebėjo, kad „Volga" po truputėlį tolsta, ir spustelėjo akceleratorių. Greičio rodyklė pasiekė ir prašoko skaičių 110. Dabar jau važiuoti be šviesų
būtų garantuota savižudybė, todėl jis jas įjungė. Meškalaukis buvo čia pat, „Volga" jau čiuožė po jo pirmaisiais žibintais, tačiau pasivyti ją, kaip Matas ketino, vis nesisekė.
Ties autobusų stotele ji pasuko į kairę ir nurūko platoku
vieškeliu, kuris šitoje vietoje maždaug kilometrą eina lygiagrečiai su geležinkeliu, o peršokęs pervažą, įsilieja į Kaimo
plentą. Kai Rimas-Raimundas jį pasieks, pamanė Matas, man
beliks automobilio paieška
Ar yra pagrindo ją skelbti?"—
paklaus skyriaus viršininkas Likšys ir nežinia, ką pats sau
į tai atsakys.
Kažkur ne taip toli ūktelėjo traukinys. Vadinasi; kiek-171

vienu momentu gali nusileisti užkardas. Jeigu „Volga" spės
pralėkti, visas beprotiškas pasivažinėjimas bus buvęs veltui.
Matas spaudė, kiek įstengdamas, griozdiškas anos mašinos bamperis buvo jau čia pat, prieš akis, numeris įžiūrimas. Bet
ir pervaža grėsmingai artėjo. „Volga" pjalenkė tingiai kretančią tritonę, Valkšna taip pat. Po keliolikos sekundžių šaižiai sucypė „Volgos" stabdžiai. Užkardas nusileido prieš pat
jos nosį.
Dar tebemažindamas greitį, Valkšna pamatė Rimą-Raimundą
maukšlinantis savo akinius. Privažiavęs Matas išlipo, paėjo keletą žingsnių ir pabeldė į „Volgos" stiklą. Rimas-Raimundas
jį lėtai nuleido ir spoksojo į Matą pro blizgančias apvalias
linzes, kuriose atsispindėjo po raudoną pervažos žibintą.
Traukinys jau dundėjo visai arti.
— Išlipkite,— tarė Matas be įžangų.
— Kame reikalas?— abejingai klustelėjo vaikinas.
— Prašau tuoj pat išlipti iš mašinos. Dokumentus!
Akies kampučiu Valkšna pastebėjo, kad į jų pusę susidomėjęs gręžiojasi pervažos budintysis.
— Aa, dokumentus...— jis truputį pravėrė mašinos dureles
ir ėmė raustis po kišenes.— Galėjote jų pareikalauti ir ten,
kam tiek vargo...
Valkšna staigiu judesiu patraukė durelių rankeną į save.
— Paskutinį kartą... lipkite!
Rimas-Raimundas išsirangė iš mašinos ir atsistojo, laikydamas dešinę ranką kišenėje. Kairiąja ištiesė vairuotojo pažymėjimą ir keturlinką balto popieriaus lapą. Valkšna juos paėmė, tačiau neatsivertė.
— Nusiimkite akinius!
Pro pervažą prašniokštė garvežys, už jo bildėdami stūmėsi
uždari prekiniai vagonai ir atviros platformos su sėjamosiomis.
Neatitraukdamas akių, Matas stebėjo blykštantį vaikino veidą, vos virpančią po ūseliais apatinę lūpą ir, įsitempęs ne
mažiau už jį, laukė reakcijos. Greta kažkas šmėstelėjo — vedamas smalsumo, arčiau prisislinko už „Moskvičiaus" sustojusios tritonės vairuotojas.
Rimas-Raimundas lėtai, truputį persikreipęs, ištraukė iš kišenės dešinę ranką, pakėlė ją prie akinių, suėmė už rėmelių ir sekundei tarsi apmirė. Nelauktai švystelėjo juos Valkšnai
į veidą ir tuo pačiu judesiu apsisuko. Paskui žaibišku, tobulu jauno žvėries šuoliu liuoktelėjo važiuojančio traukinio
link. Dar sekundė, kita, ir būtų įsitvėręs neaukšto platformos
krašto. Tačiau jis padarė klaidą. Kad pasiektų traukinį trumpiausiu keliu, bėgo pro pat sargą. Augalotas dėdulė neįtikė-172

tinai vikriai pakišo jam koją. Atsitrenkęs į žvyruotą gruntą, Rimas-Raimundas tuoj pat vėl stryktelėjo, tačiau išsprūsti
iš trijų vyrų rankų nevaliojo. Sunkvežimio vairuotojo diržu
supančiotom rankom, jis buvo nuvestas į sargo namelį ir
uždarytas į sandėliuką.
Tik dabar, stengdamasis nosine sulaikyti iš praskeltos lūpos bėgantį kraują, Valkšna pakėlė nuo žemės dokumentus, kurie iškrito jam iš rankų, gavus smūgį akiniais — laimė, kad nepataikė į akis. Vairuotojo pažymėjimas ir Alfonso
Maureikos pasirašytas įgaliojimas vairuoti jo „Volgą" buvo
išduoti Žitkui Rimantui. Į pažymėjimą įklijuotoje nuotraukoje
vaikinas buvo taip pat akiniuotas,, bet čia akiniai buvo kitokie, neslėpė didelių, šviesių akių, pridengtų ilgom, tankiom
blakstienom.
Po pusvalandžio prie pervažos sargo namelio privažiavo
skyriaus „Latvija", tačiau be Dumžės. Kai nutrūko skambutis iš Garnėnų, Remigijus, apžergęs savo „Javą", išdūmė
majoro Valksnos pėdomis ir dar nebuvo grįžęs. Tik vėliau,
jau po devintos, savo kabinete siurbčiodamas kavą — atsargiai, kad nepaliestų pleistru apklijuotos lūpos — Matas
išgirdo už durų lengvus operatyvininko žingsnius. Tuo pat
metu suskambėjo telefonas.
— Sveikas,— prokuroro Tilviko balsas buvo gyvesnis negu
paprastai.— Tai ką, sako, pats atsigabenai Zeliūgą? Nenorėjau patikėti!
— Po teisybei,— Matas pamojo ranka įėjusiam Remigijui,—
vyliausi parsivežti kailių vagį...
— Tu, kaip toje patarlėje, nuo vilko ant meškos...— juokėsi patenkintas prokuroras.
Patarlė ne vietoje, pamanė Valkšna, bet jaunam inteligentui atleistina.
— Jūsų Sengalvis paims jį šiandien?— pasiteiravo.
— Rytoj. O tu pats?..
— Apklausiu dabar, neatidėliodamas. Tik jis, atrodo, ne iš
šnekiųjų.
— O kaip su krata felčerio namuose? Paskubėt?
— Kratą reikia padaryti šiąnakt. Rytoj rytą jie išvažiuos.
— Gerai. Pasiųsim Sengalvį su kuo nors iš jūsų.
— Peilio tegul neieško. Jis jau pas Petrelį. Zeliūgą turėjo
prie savęs, kelnių kišenėje...
Prokuroras švilptelėjo.
— Oho!.. Ir nemėgino išsitraukt?
— Situacija buvo nepalanki, tai jis puikiai suprato.
Prisėdęs ant palangės, Dumžė kantriai laukė pokalbio pa-173

baigos. Matui padėjus ragelį, ištiesė jam mikroskopinį stiklainiuką.
— Stebuklingas vaistas nuo kovos žaizdų.
Dar šaiposi, žaltys, nepiktai pamanė Matas, vartydamas
indelį.
— Rimtai, majore... čia kiškio taukai. Patepus sumuštą vietą,
ant ryt —• nė ženklo... Aš ką tik grįžau, bet jau viską girdėjau.
— Kurių biesų trenkeis į Garnėnus?
— Nežinau. Kažkokia nuojauta... Telefonistė pasakė, iš kur
skambinta... kad telefonas išjungtas arba nutrauktas. Visko pasitaiko, pamaniau...
— O aš ten vienas... ir senas, ką?— šyptelėjo Valkšna sutinusiom lūpom.
Dumžė, priekaištingai dėbtelėjęs, išpūtė pro nosį orą.
— Supraskit, kaip man dabar jaustis... Zeliūgą pražiopsojau.
— Verčiau papasakok, ką radai felčerio namuose.
— Pagrabinę nuotaiką, ką dar... Maureika atidarė duris nei
gyvas, nei miręs, vapa: „Žmonai sunkus priepuolis". Klausiu,
kur jūs. Sako, buvo, išvažiavo. Kieme garažas atidarytas, tuščias
Volgos" vėžės, per jas — jūsų vėžės... Tada aš — į
fermą. Kol iš ten prisiskambinau į skyrių, jau buvo jūsų skambutis... Kaip čia dabar išeina? Kas jie Zeliūgai — giminės?
Ko gero, jis ten ir lindėjo visą pusmetį...
— Kol kas aš žinau ne ką daugiau už tave... Nedaug trūko,
kad būčiau paleidęs jį iš rankų... Iš pradžių jis man niekuo
nepriminė Zeliūgos nuotraukos. Tas banditpalaikis puikiai maskuojasi. Kratos metu tikriausiai atsiras ir barzda, su kuria
jis slankiojo po Meškalaukį...— Matas patylėjo.— Taip, juoda
barzda bus, kertu lažybų ir dar šis bei tas iš liaudies teatro
asortimento. O tų šiaurės sidabrinių lapių, kurias jis pasiėmė
iš Storkaus, ten jau nėra... bent aš taip spėju. Palauk!— Jis
griebė telefono ragelį.
— Prokuratūra? Draugas Sengalvis? Ruošiatės į kelionę, žinau. Nuvykę, perduokit namų šeimininkui kvietimą: kad būtų
mano kabinete rytoj dešimtą valandą. Be išsisukinėjimų. Jeigu
piktinsis, tegul iš karto paskambina man į skyrių. Aš čia būsiu
iki pirmųjų gaidžių...
Pagaliau Storkaus žudikas sėdėjo priešais, aštrioje dviejų
lempų šviesoje, ir Valkšna suprato, kodėl taip sunku buvo
jį atpažinti. Vaikino veidas — kaip reta taisyklingų, aptakių
bruožų, ir kiekviena papildoma detalė gali jam suteikti kitokią išvaizdą. Įsimenančios tik akys.
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— Pavardė, vardas?— paklausė Valkšna, palinkęs virš lapo
su užrašu „Įtariamojo apklausos protokolas".
— Žitkus Rimantas.
Matas padėjo rašiklį ant stalo.
— Susitarkime iš anksto: be cirkų... Kalbėsimės apie daug ką,
ir akių dumti nereikia. Puikiai žinom, kas toks esi ir ką veikei
lapkričio dvidešimt septintos dienos vakarą pamiškėje, netoli
tos pačios pervažos. Ir prieš pusę metų — gegužės dvidešimt
devintąją Trakuose. Kodėl dar nenusiplėšei ūselių?— Valkšna
kilstelėjo, tarsi ketindamas pats tai padaryti.
— Juos ne taip lengva atklijuoti,— netikėtai tarė vaikinas.—
Tik su šiltu vandeniu.
— Tiek to... Man netrukdo. Tai kaip vadiniesi?
Jis patylėjo minutę ar dvi, įsižiūrėjęs į kažkokį nematomą
tašką. Valkšna neskubino. Tegu apsisprendžia.
— Zeliūga... Raimundas, Kazio. Gimęs šešiasdešimt pirmais...
Paklaustas apie gimimo vietą, jis nurodė miestuką, kuriame

gyveno Zeliūgienė.
— Tai kuo pačiam neįtiko Jurgis Storkus?
Vaikinas karingai pakėlė galvą.
— Su šituo aš neturiu nieko bendro.
— Esi šioks toks šalto ginklo žinovas, Zeliūga. Privalėtum
suprasti... turint tavo peilį, ne taip jau sudėtinga įrodyti, jog
mirtina žaizda Storkaus kakle padaryta kaip tik juo.

Zeliūga pasimuistė kėdėje, netardamas nė žodžio.
— Mandras, matau. Taip šventai tikėjai savo neliečiamybe,
kad pasiėmei į kelionę tą patį šaliką, kurį turėjai tada, prieš
savaitę.
Jo veidą iškreipė ironiška šypsenėlė.
— Aa, o aš niekaip nesumečiau, kodėl man jį atėmė... Manau
sau, bijote, kad nepasismaugčiau...
Žalią šaliką Valkšna paminėjo spėtinai. Petrelis šio daiktinio įrodymo dar nematė ir negalėjo nors iš akies palyginti,
ar iš jo tas pūkas, į kurį jis dėjo tiek vilčių.

Zeliūga vinguriavo dar keliolika minučių, kol susitaikė su savo
padėtim.
— Išeina, kad kaltinate mane žmogžudyste? Jeigu taip, aš
nepraveriu burnos, kol čia nebus advokato.
— Kaip žinai... Aš turiu ir kitokių klausimų. Ar išvis atsisakai
šiandien kalbėti?
— Kodėl... galiu...
Ne tik gali, gyvate, bet ir nori, pamanė Valkšna. Tau reikia
susigaudyti, ką dar ant tavęs kabinsiu.
— Klok dabar, kur slapsteisi visą tą pusmetį,— liepė jis.
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— Daug kur...
— Konkrečiai.
— Cia.., daugiausia čia, pas Maureiką.
— Kas jis tau?
Vaikinas patraukė pečiais.
— Gal duosit užrūkyt? Savo baigiau, kur buvau pasiėmęs.
— Se,— Matas stumtelėjo jam cigaretes.— Paaiškink, kokia tavo giminystė su Maureikomis. Kodėl pavadinai Maureikienę motina?
— Tai kad ji mano motina... Cia dviem žodžiais nepapasakosi.
— Pasakok.
— Na... juodvi — seserys. Zeliūgienė man tikra teta, o Zeliūga,
jos vyras, buvo mano tikras tėvas. Ji vaikų neturėjo, o mama
pagimdė mane... suprantat... ir ištekėjo už Maureikos. Iki septynerių metų aš augau pas juos, motinos pavarde. Bet Maureika
vis labiau manęs nekentė... Tada tėvas pagaliau pasiėmė mane
į savo namus, davė pavardę... ir taip mane augino... tai teta,
tai mama. O kai man buvo penkiolika, tėvas mirė... susirgo
ir greit baigėsi. Tada aš vėl kurį laiką gyvenau pas motiną,
Maureikos namuose. Toks ten buvo ir gyvenimas...
Jis nusispjovė ant grindų, bet Valkšna nudavė to nepastebėjęs.
Sudergta vaikystė, pamanė jis. Žinoma, būna ir painesnių
biografijų — pavyzdžiui, karo metais gimusių, tačiau tai dar
ne priežastis tapti nusikaltėliu.
— Vidurinę kur baigei?
— Nebaigiau... po devintos klasės išvažiavau į Klaipėdą,
stojau į amatuškę. Prisiekiau, kad daugiau negrįšiu nė į vienus
namus... Tas Maureika, mano patėvis — niekšų niekšas.
— O tada, prieš amatuškę, ar ilgai gyvenai Garnėnuose?
— Pusantrų metų.
— Ir draugų ten turėjai?
— Kodėl... turėjau.
— Gal ir Storkus buvo draugas?
— Buvo... Tada mes šauniai sutardavom.
Kažkoks prisiminimas akimirkai sušildė vaikino žvilgsnį.
— Kodėl gi vadini patėvį niekšu? Juk jis padėjo tau slapstytis,
leido važinėtis savo mašina, įgaliojimą išrašė...
Zeliūga piktai prunkštelėjo.
—~Bijo jis manęs... Kai tėvas susirgo, jam reikėjo vaistų,
labai brangių... Jeigu Maureika tada būtų davęs pinigų...
Bet suskriagino, nors ant aukso sėdi. Šunlupys...— suraitė sodrų
keliaaukštį keiksmą.
— Pasakyk dabar, kodėl nuo manęs bėgai?
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— Niekur nebėgau,— ramiai atsakė vaikinas.— Būčiau važiavęs kartu su jais kitą rytą, išvažiavau iš vakaro. Viskas
dėl to motinos kliedesio. Mačiau, kad jūs kažin ką prisigalvosit.
— O ką reiškia tavo motinos žodžiai?
— Visada ji tą patį paisto, kai jai užeina...— Zeliūgos balsas virptelėjo.— Įsikalusi sau į galvą, kad kalta dėl visų mano
darbelių, nes blogai auklėjo. Cia liga...
Suskambėjo telefonas. Laidų traškesy Valkšna ne iš karto
atpažino Maureikos balsą. Felčeris prašė atidėti apklausą iki
rytdienos, kol jis grįš iš Vilniaus, paguldęs žmoną į ligoninę.
— Jos būklė pablogėjo, pats matėte,— dėstė jis maldaujančiu balsu.— Dabar krata... dar vienas smūgis. Aš ką tik susitariau su rajonine ligonine, jie duoda rytoj rytui sanitarinę
mašiną...
— Tuo labiau,— atšovė Valkšna,— jūs galite būti ramus
ir nevažiuoti.
— Argi neįmanoma atidėti apklausos pusdieniui?
— Neįmanoma.
— Tai nežmoniška, draugas tardytojau.
— Galbūt. Bet rytoj dešimtą aš jūsų laukiu.
Dėdamas ragelį, Matas dirstelėjo į Zeliūgą. Vaikinas vėl paprašė cigaretės. Kažin, ar jis suprato, kas skambino.
— Vadinasi, nebėgai,— tarė Valkšna.— Tik buvai susiruošęs išvažiuoti... Iš kur tas tūkstantėlis, kurį vežeisi?
— Motina davė.
— O prie pervažos... irgi nesprukai?
— Ten... suprantama. Išsigandau, kai pareikalavot dokumentų. Ne... Tik tada, kai liepėt nusiimti akinius...
— Taigi... pakoregavai fizionomiją, persidažei plaukus, susikūrei šiokį tokį popieriuką,— lėtai lingavo galvą Valkšna,—
ir viskas, kaip matei, perniek. Ar ilgai tikėjaisi pasišvaistyti
laisvėje? Su šitokiu bagažu?
— Jeigu būčiau prasimušęs tolyn, į kokias statybas rytuose,
kurį laiką pagyvenčiau... gal ir labai ilgai.— Jis staiga susizgribo.— Apie kokį bagažą jūs kalbate?
— Apie baudžiamojo kodekso straipsnius, aišku. Apysunkis
kūno sužalojimas, pabėgimas iš įkalinimo vietos,— Valkšna
vieną po kito lankstė pirštus,— suklastoti asmens dokumentai...
ir žmogžudystė. Niekaip nesuprantu, už ką tu jį? Juk kadaise
buvot draugai...
Sučiaupęs lūpas, Zeliūga demonstratyviai pasuko galvą ir
įsispoksojo į langą.
12. B. Mackonytė. Juodas pakeleivis
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— Gerai, grįžkime prie lengvesnių klausimų. Ar dažnai
išvažiuodavai iš Garnėnų?
— Iš viso du, gal tris kartus...
— Vienas ar su patėviu?
— Su juo, kaipgi kitaip?
— O įgaliojimu vairuoti „Volgą" nesinaudojai?
— Argi jis pats duotų savo mašiną?!
— Aišku... O kas ir kada tave Garnėnuose lankė?
— Koks lankymas?!— išpūtė akis vaikinas.— Aš juk nuo
visų slapsčiausi, patys žinote...
— Kas gi parūpino suklastotas vairuotojo teises ir įgaliojimą?
Zeliūga tylėdamas klaidžiojo akimis po kambarį tarytum
ieškotų atminty atsakymo.
— Patėvis?
Jis linktelėjo.
— Ką gi, paprašysim patėvį paaiškinti, iš kur jas gavo.
— Maureika neprisipažins.
— Be reikalo taip manai. Jis man jau papasakojo, kaip
vežė iš Garnėnų pusės vieną blatną vyrioką su vogtais kailiais.
Zeliūga abejingai klausėsi.
— Argi jis nepasakojo,— tęsė Valkšna,— apie tą savo keleivį,
parvažiavęs namo iš rajono... lapkričio dvidešimt pirmą?
— Mes su juo beveik nesišnekėdavom. Kai jis parsirasdavo į namus, aš užsidarydavau savo kambary...
Valkšna laikė Zeliūgą dar porą valandų, tačiau neištraukė
iš jo daugiau nieko, kas pastūmėtų tolyn nužudymo bylą
arba būtų susiję su vagyste. Vaikinas papasakojo, kaip gegužės pabaigoje puolė vieną likimo draugą — mat tasai akiplėšiškai sukčiavęs lošdamas kortomis. Kaip pabėgo, įsitikinęs,
kad nusmeigė jį negyvai, ir tik neseniai sužinojo, kad peilis
nuslydo šonkauliu, o tas tipelis net ligoninėje nepasivoliojo.
Bet vos tik pokalbis artėdavo prie lapkričio įvykių Garnėnuose, Zeliūga susitraukdavo kaip ežys į savo spygliuotą šarvą.
Tačiau jis neatrodė labai nusiminęs ar išsigandęs. Taip staigiai apsiprato su savo žlugimu ir tuo, kad bus teisiamas už
žmogžudystę? Ar čia tik pirmųjų dienų bravūra?
Valkšna vėl prisiminė keistą Maureikienės šneką. Argi ji
kokiu nors būdu prisidėjo prie baisaus nusikaltimo? „Mano
sūnus, nekaltas, kartojo ji. Aš viską sumaniau ir padariau
savo rankomis". Ne, žodžio „nužudžiau" ar kito, panašaus, ji
neištarė. Tai apie ką kliedėjo?
Bažnyčios laikrodis, kurio dūžiai naktimis girdėjosi labai
aiškiai, išmušė pirmą valandą. Matas nusprendė nebelaukti,
kol parvažiuos vyrai, krėtę Maureikos būstą. Galvodamas apie
-178

tai, kad rytoj diena gali būti sunkesnė už praėjusią, jis patraukė
namo lėtai, pėstute. Janina, laimei, ne iš tų žmonų, kurios
žibina langą kiaurą naktį, laukdamos grįžtančio vyro. Ji miega
kietai, kaip miegapelė, ir tuo didžiai lengvina savo sutuoktinio gyvenimą.
Apie kratos rezultatus Matas sužinojo rytą. Kaip jis numatė,
Raimundo kambaryje, spintos stalčiuose, gulėjo ir juoda barzda,
ir pora perukų — juodas bei šviesus, ir keletas įvairios formos
ūsų. Bet nieko daugiau, kas liudytų jo nusikalstamą veiklą.
Prokuratūros tardytojas Danielius Sengalvis parsivežė tik labai
ryškių įspūdžių apie tų namų interjerą ir pasidalijo jais su
Valkšna. Matas palinkėjo jam kuo greičiau apsiprasti su kai
kurių žmonių troškimu būtinai įsikurti taip, kaip kadaise gyveno
dvarininkai ir pirmos gildijos pirkliai. Jis nuoširdžiai patarė
jauniausiam rajono prokuratūros darbuotojui, kad nedelsdamas
atsikratytų šių įspūdžių, nes žavėjimasis brangiais daiktais
kartais visai netyčia pasidaro tilteliu į pagundą priimti kokį
„nekaltą" kyšį. Kas jau yra atsitikę ne vienam, tyram kaip
krištolas, pareigūnui...
Sengalvis truputį pasipūtė, bet paskui susimąstė. Ilgiau
šnekėti jiedviem nebuvo laiko, nes lygiai dešimtą valandą prie
Valksnos kabineto durų priėjo felčeris Alfonsas Maureika.
Jį nužvelgęs, Valkšna suprato, ką reiškia posakis „liko pusė
žmogaus". Tačiau šiandien jau nebeturėjo jam nė krislelio
užuojautos. Raimundas Zeliūgą — recidyvistas, neužginčysi.
Tačiau kas pasvers, kiek dėl jo likimo kaltas šis „godotinas"
Garnėnų pilietis?
— Tikiuosi,— oriai tarė Maureika, Valkšnai rašant į protokolą jo asmeninius duomenis,— kad manęs ilgai nelaikysite,
ir aš galėsiu vykti į Vilnių pas žmoną.
— Pažiūrėsim
Volgą" jau atgavot?
— Taip. Aš čia tiesiai iš autoinspekcijos.
— Daug visko įvyko nuo mudviejų vakarykščio pokalbio
jūsų darbovietėje,— tarė Valkšna.— Gal šiandien būsite atviresnis...
— Vakar aš buvau visiškai atviras, draugas tardytojau. O ko
pats nežinojau, negalėjau pasakyti...
— Ko jūs nežinojote?
— Paties baisiausio. Kad Raimundas kaltinamas nužudęs Storkų. Tris kartus perskaičiau kratos orderį... ir vis negalėjau
patikėti. Tai... tiesa?
— Yra pagrindo manyti, kad tiesa.
— Vadinasi, jam vėl reikia advokato... gero.
— Bylą, kaip matėte, tiria prokuratūra.
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— Mano žmona dar nieko nenumano... visą kratą ji pramiegojo. Vakar, po to, kai jūs išvažiavot, aš jai suleidau
labai stiprių vaistų. Šįryt sanitarinė mašina ją išvežė dar ne
visai atsikvošėjusią. Norėčiau kuo greičiau būti ten, greta.
— Suprantu,— linktelėjo Valkšna,— tačiau nuo to, kad šiandien pas mus atvykote ir atsakysite į keletą klausimų, niekam
nebus prasčiau. Anaiptol... Pirmiausia, jūsų santykiai su posūniu... Kuo smulkiau.
— Ilga ir liūdna istorija,— skausmingai atsiduso Maureika.
Jis pradėjo savo pasakojimą nuo 1962 metų žiemos, kai
besigydydamas Romainių sanatorijoje, įsimylėjo ir vedė jį
slaugiusią medicinos seserį, kuri turėjo mergautinį vienerių
metų sūnų. O kadangi jis nepakentė savo ankstesnės pavardės
už lenkišką ir kvailokai skambančią šaknį — Kozlickis, tuokdamasis paėmė žmonos pavardę. Taip visi trys tapo viena
Maureikų šeima. Toliau felčerio pasakojimas bemaž nesiskyrė
nuo to, ką trumpais, šykščiais sakiniais išklojo Raimundas
Zeliūga. Septynerių metų berniuką pasiėmė auginti ir įsūnijo
jo tikrasis tėvas, Maureikaitės-Maureikienės svainis Zeliūga,
nesulaukęs savo žmonos ką nors pagimdant... Kai jis mirė, buvo
nutarta vaiko pavardės nebekaitalioti, todėl oficialiai jo motina
ir laikoma našlė Zeliūgienė.
Maureika skirtingai nuspalvino tik emocinius savo ir posūnio santykius: berniokas nuo mažens jo neapkentęs ir apskritai turėjęs ryškių būsimo nusikaltėlio požymių. Motinai taip
pat buvęs abejingas, pripažinęs tik vienintelį autoritetą ir dievaitį — savo tėvą, Zeliūgą.
— Patikėkite, kai 1979 metais gavom iš Klaipėdos jo laišką,
kad niekada daugiau neketina grįžti namo, aš apsidžiaugiau ir
nurimau, o žmona paslėpė savo skausmą giliai širdy. Bet
po poros metų — pirmas smūgis. Byla už piktybinį chuliganizmą ir plėšikavimą. Teismas, advokatai... O šį pavasarį,
gražiausią gegužės pabaigos vakarą, jis ima ir išsirioglina
prie namų iš kažkokio sunkvežimio... Pasakė, kad paleistas
anksčiau laiko. Aš ne iš karto supratau, kad tai melas. Tik
po savaitės, kai atvažiavo Zeliūgienė su žinia apie jo pabėgimą...
— Ir kur jis visą tą laiką...— paklausė Valkšna, nors atsakymą pats žinojo.
— Mūsų namuose, kurgi kitur? Matėte, kokioj pašvietė j
gyvenam... Suprantu, kad jį slėpdamas, aš nusižengiau įstatymams, bet... negalėjau kitaip. Žmona man būtų neatleidusi...
ji tiesiog neišgyventų. Prisipažinsiu jums, kas man davė jėgų
ištverti tuos košmariškus šešis mėnesius. Viltis, kad jis mus
paliks... Kaip tik šiomis dienomis jis rengėsi išvažiuoti, išsi-180

trenkti kažkur už Lietuvos ribų, kažkur labai toli.— Maureika vėl atsiduso ir desperatiškai pakratė galvą.— Žinoma,
aš į viską būčiau žiūrėjęs ir elgęsis kitaip, jeigu būčiau bent
nujautęs, kad jis gali... nužudyti žmogų. Bet aš maniau... paprasčiausias chuliganas, mušeika, tegul iš čia išnyksta, nors į
pragarą...
— Gal jis jums kuo nors grasino, jeigu praneštumėt... ar
šantažavo?
— Gink dieve, ne... Aš jau sakiau, laikiau jį ir slėpiau
dėl žmonos. Supraskit, motina...
— Ar galite paaiškinti, ką reiškia jūsų žmonos žodžiai, kad
jos sūnus nekaltas, o viską padarė ji pati?
— Ji nuolat tai kartoja. Čia jos manija. Praeina ir vėl užeina.
Maureika pakėlė į Valkšną graudžias, bejėgiškas akis.
— Vadinasi,— tarė Matas,— jūs išrūpinote savo posūniui
vairuotojo teises svetima pavarde, kad jis greičiau „išnyktų"...
Sukurti tokį pat pasą buvo, matyt, sunkiau?
— Atleiskit, jūs kalbate ne tuo adresu. Aš neturiu nieko
bendro su suklastotais dokumentais.
— Tai iš kur jie atsirado?
— Nežinau... Greičiausiai juos gavo Saulius, kažkoks Raimundo draugas, kuris pastaruoju metu porą sykių pas jį lankėsi...
— Ar ne tą patį Saulių jūs vežėte lapkričio dvidešimt pirmą
dieną savo mašina į rajono centrą?
Felčeris tylėjo, gerokai sutrikęs.
— Mes žinome, daktare, kaip buvo iš tikrųjų,— tačiau bus
geriau, jeigu pats prisipažinsite,— paakino jį Valkšna.
— Jeigu iš tikrųjų žinote, kaip buvo,— Maureikos balsas
skambėjo priekaištingai,— tai kodėl man vakar sakėte, kad
tas vyrukas vežėsi iš fermos vogtus kailius?
— O kas ten, jūsų manymu, buvo?
— Vakar, gerbiamas tardytojau, aš dėl suprantamų priežasčių nenorėjau prisipažinti, kad vežiau jį iš savo namų. Šiandien kita situacija... Taigi ten buvo du didoki kelioniniai krepšiai. Viename — to vyrioko, Sauliaus, daiktai, o kitame — žieminiai Raimundo drabužiai. Aš juos pats išvakarėse,
tai yra sekmadienio vakarą, įdėjau į bagažinę. Rytą ketinau
važiuoti į Kauną, ir ta proga būčiau ten nuvežęs Saulių. Bet mane
iškvietė į sveikatos apsaugos skyrių. Todėl aš nuvežiau Saulių tik iki rajono centro.
— Ir jis iškėlė tuos pačius krepšius, jums matant?
— Ne, aš jį palikau, neužrakinęs bagažinės, kaip sakiau
vakar...
— Kokia to Sauliaus pavardė?
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— Net nesidomėjau...
— Ar esate jį kada vežę iki pat Kauno?
— Vieną sykį, neseniai... praeitą trečiadienį... Jis vėl buvo...
— Gal iki namų?
— Nežinau, ar ten jo namai. Prašė pametėti į Garliavą,
į tokią šoninę gatvikę.
Truputį pasvarstęs, Maureika pasakė jos pavadinimą. Tai
buvo ta pati, ištisai naujų namų pritupdyta gatvelė, kurioje
gyvena santechnikas Damonis. Logiška, pamanė Valkšna be
ypatingo džiaugsmo. Kai kamuolys pagaliau pradeda vyniotis,
jis vyniojasi, ir tiek.
— Sakykit, kuriame kambary tas paslaptingas Saulius nakvodavo atvažiavęs?
— Kartu su Raimundu.
— O jūsų miegamasis nuo to kambario toli?
— Prieškambaris, svetainė, kurią jūs matėte, toliau miegamasis. Bet pastaruoju metu aš miegodavau savo kabinete, už
miegamojo, kad manęs iš ten nepasiektų nei televizoriaus garsas, nei muzika...
— Aišku...
tarė Valkšna.
— Ką?!— Maureika griebėsi abiem rankom už galvos.—
Jūs įtariate, kad jis... kad jie... tą naktį?
— Pagrindo įtarimui esama,— sausai tarė Valkšna.
— Bet juk tai... kažkoks prakeikimas!
— Viena iš dviejų,— pamanė Matas.— Arba šitas žmogus iki
šiol tikrai nenumanė, kad jo posūnis su savo sėbru apiplėšė
žvėrininkystės ūkio sandėlį, arba jis dabar sąmoningai vaidina komediją, kartu, tarsi per naivumą, nurodydamas tikslų
adresą, kur galima rasti antrą nusikaltėlį. Pastaroji pozicija
patogesnė ir paprasto pilietinio padorumo požiūriu: kaltinkite
mane, bet tik — už mano patiklumą ir neatsargumą.
Jis neleido Maureikai ilgai jausmintis.
— Grįžkime prie lapkričio dvidešimtosios. Tą vakarą pas
jus taisė vandentiekį Jurgis Storkus. Namo jis grįžo truputį
pagėręs. Ar jūs jį pavaišinote?
— Ne. Tikrai ne. Aš iš principo prieš tokį atsiskaitymą
už paslaugas.
— Ar galėjo atsitikti taip, kad jis išgėrė ir šnekėjosi su
jūsų posūniu?
— Aš jų drauge nemačiau, bet... tai visai įmanoma.
Vienuoliktą valandą, vos išleidęs Maureiką, Matas pradėjo
rinkti prokuroro Tilviko numerį, tačiau po trijų skaičių padėjo
ragelį. Nusprendė, jog pats nuneš jam protokolus ir pasidalys
naujienomis.
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Pakeliui užsuko į kapitonės Dilbaitienės kabinetą. Ramunė
tik dirstelėjo į jį, nesiliaudama tarškinti skaitytuvais. Valkšna
keliolika sekundžių stebėjo, kaip mikliai jos laibi pirštai apvaliais raudonais nagiukais stumdo mėlynus ir baltus skaitytuvų žirnelius.
— Palik tuos duonkepių griekus, Ramunėle,— tarė jis.—
Se, pasiskaityk, ką liudija Garnėnų daktaras.

XII
— Skelbiama pertrauka iki šešioliktos valandos,— ištarė teisėjas tuo pačiu lygiu, minkštu ir kartu valdingu balsu, kuriuo vedė visą procesą. Jis buvo tobulai įvaldęs optimalią
teismo posėdžio pirmininko kalbėseną, kuri savaime tramdo
ne visada ramią salę.
Lina nulydėjo akimis jo žemą, tamsios eilutės aptemptą figūrą, kresną, palinkusią į priekį, tarsi jis pusę gyvenimo būtų
klampojęs paskui plūgą. Tačiau veidas, kurį ji visą laiką nežymiai stebėjo, buvo giliai ir kritiškai mąstančio žmogaus.
Jo išraiška nesikeitė — teisėjas negali sau šito leisti — bet
Lina matė, kad jis jautriai pagauna kiekvieną smulkmeną.
Vadinasi, nėra iš anksto susidaręs nuomonės apie bylą.
Rinkdama nuo stalo savo popierius, ji dirsčiojo į salę. Žilvinas jau buvo atsistojęs ir laukė, kada vyresnysis iš dviejų
žemaūgių, siauraakių ir liesučių kaip paaugliai kareivukų
duos ženklą eiti. Už keleto eilių suole kilstelėjo Agnė — kai
Žilvinas eis pro šalį, dar sykį su juo susižvelgs. Mergina
vilkėjo margą, geltonai juodą megztinį, į vieną storą kasą
supintus plaukus buvo perrišusi raudonu kaspinu ir savo atsainia
laikysena kėlė moteriškosios publikos dalies susidomėjimą.
Greta jos susimąstęs murksojo barmenas Aloyzas Grundys,
kuris atvyko tik šiandien, antrąją bylos nagrinėjimo dieną.
Kitame tos pačios eilės gale išblyškusi ir nusiverkusi Žilvino motina šnabždėjosi su svainiu, Juozu Kamanium.
Gausi Graužinių šeima, iš kurių Lina ryškiau įsiminė tik
Dangiros tėvus, spietėsi antroje eilėje, arčiau langų. Daugumos jų akys ir veidai šiandien jau buvo kitokie negu vakar.
Skausmą ir beatodairišką, nuožmų kerštingumą dabar pakeitė
sumaištis ir savotiškas nusivylimas. Vadinasi, net jiems, paprasčiausio, žmogiško keršto troškimo persmelktiems žuvusios
merginos artimiesiems, padarė įspūdį ir kažką juose išklibino
gynybos argumentai.
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Teismo proceso atmosfera, iš pat pradžių itin grėsminga
kaltinamajam, pradėjo truputėlį keistis ir slūgti po to, kai
Lina paklausė Dangiros Graužinytės motiną, ar girininkas Romas Tiškevičius dažnai lankydavosi jų namuose šių metų
balandžio ir gegužės mėnesiais. Gal klausimas užklupo moteriškę netikėtai, o gal ji buvo iš prigimties tiesiakalbė. Stefanija Graužinienė aiškiai ir visiems suprantamai atsakė, kad
tais mėnesiais Tiškevičius buvo j^ šeimoje nuolatinis svečias,
beveik namiškis, nes ketino su Dangira susirašyti ir jau rengėsi
nešti popierius.
Jaunojo girininko teismo liudytoju sąraše nebuvo, tačiau,
kai Kristina Kamanienė parodė jį Linai koridoriuje prieš prasidedant procesui, Lina paprašė apklausti šį papildomą liudytoją. Teisėjas neprieštaravo. Vadinasi, pamanė ji, nuodugniai
skaitydamas bylos medžiagą, jis bus atkreipęs dėmesį į buvusio
Dangiros sužadėtinio asmenybę.
Augalotas, išsipustęs, savo vyrišką vertę puikiai suvokiantis
jaunuolis, matyt, neabejojo, k^td apklausos metu išsižadėjęs
tėvystės, liko už šitos liūdnos, mįslingos istorijos ribų ir gali
jaustis kaip pašalinis stebėtojas. Antraip argi būtų atvykęs
į teismą? Įtrauktas į liudytojus, jis šiek tiek nustebo, tačiau
t'krai nesitikėjo klausimo, kurį jam pateikė Kamaniaus
advokatė.
— Pasakykite, kada Dangira Graužinytė jums prisipažino
apie savo nėštumą?
Vyrukas pastebimai suglumo, tačiau greitai ištarė:
— Aš... tiksliai neprisimenu.
— Ir kokios buvo pasekmės?— toliau klausė Lina.
— Tai man nerūpėjo,— piktokai atkirto girininkas.— Aš su ja
neturėjau... nieko tokio...
— Jūs nesupratote klausimo,— kantriai tarė Lina.— Aš klausiu, kokias jūs padarėte išvadas, kai mergina, su kuria ketinote tuoktis, pasisakė, kad ji nėščia?
— O koks mano reikalas!..
Jis norėjo dar kažką aiškinti, ieškojo tinkamų žodžių ir jų
nesurado, bet Lina pasakė „Ačiū, iš -.nano pusės viskas", ir
teisėjas iškvietė kitą liudytoją.
Įraudęs ir pasipūtęs, kaip jaunas -kalakutas, girinirkas
atsisėdo salės gale, nejausdamas sutrikusių ir įtarių žvilgsnių.
Jis nesuprato, kaip dviprasmiškai nuskambėjo jo žodžiai, pasakyti iškart po nuoširdžių Dangiros motinos parodymų. Ir
nė iš tolo nenutuokė, kaip palengvino ^ vo atsakymais advokatės užduotį.
Labiausiai Lina bijojo, kad kokia nepataisoma frazė neišs-184

prūstų pačiam Žilvinui. Jos būgštavimai nepasitvirtino. Žilvinas atpasakojo tragiškai pasibaigusio vakaro įvykius ramiai,
neskubėdamas, tarsi bandydamas dar sykį pats sau išsiaiškinti,
kas ir kaip atsitiko. Iš kur jis pasisėmė tiek savitvardos ir
jėgų, klausė save Lina. Gal dėl to, kad salėje sėdi „artistukė",
ir jis teisina save ne prieš teisėjus, o prieš tą merginą? Argi
galų gale svarbu, kas padėjo Žilvinui susikaupti! Svarbu, kad
jis laikėsi kaip nekaltas žmogus, ir ji, gavusi žodį, mintyse
tarsi atsirėmė į tvirtą, orią savo ginamojo laikyseną, taurią
vidinę jėgą, kurią suteikia gryna sąžinė.
Kaip visada, Lina kalbėjo lėtai, raiškiai, be artistiškų balso
moduliacijų, nereikalingų, kai turi rankose teisiniu mąstymu
paremtus įrodymus ir tiki, kad jie prasiskverbs į teismo narių
galvas. Teisėjo veidas buvo neperžvelgiamas, vieno iš tarėjų,
pusamžio įmitusio agronomo — riebus ir plynas nelyginant
Užgavėnių kaukė, užtat kitos — jaunos mokytojos bruožuose,
kaip šviesaus veidrodžio ovale, atsispindėjo stiprėjantis
įsitikinimas Žilvino Kamaniaus nekaltumu. Tačiau visą savo
argumentacijos įtaigą Lina skyrė sėdinčiam vidury, į dorą
artoją panašiam žmogui, kuris, kaip ir ji, tikriausiai buvo
perkrimtęs ne vieną sudėtingesnį nei šitas jurisprudencijos
kazusą.
Salė ištuštėjo. Po poros valandų čia vėl sugužės žmonės
išklausyti nuosprendžio. Žengdama pro duris, į Liną viltingai
ir sykiu neramiai žvilgtelėjo Kristina Kamanienė. Lina jai
linktelėjo, tačiau nepriėjo artyn. Ji staiga pasijuto pernelyg
išsekusi, kad galėtų palaikyti Žilvino motinos jėgas. Nutarė minutėlę atsikvėpti advokatų kambaryje — kad ir nykiame, tuščiomis sienomis ir plikais langais, užtat tyliame.
Ten sėdėjo rajono prokuroras Algirdas Tilvikas ir rūkė
pypkę. Malonus tabako kvapas buvo panašus į garsiąją „Aukso vilną", tik dar labiau egzotiškas. Linai įžengus, Tilvikas
pašoko nuo kėdės — neregėtas mandagumas! Jos nuomonė
apie šito liekno šviesiaplaukio pagrindinius bruožus bus, ko
gero, tiksli: aukšta teisininko kvalifikacija, išprususio žmogaus manieros, vangus charakteris — ir, slepiant pastarąjį,
visada griežtesnė negu reikia kaltintojo pozicija. Toks jis pasirodė ir šiandien, pareikalavęs skirti Kamaniui bausmę už tyčinį
nužudymą.
— Ar nebijote dūmų, kolege? Traktuokite tai kaip taikos
pypkę...
Prokuroro balse jautri Lina pagavo profesinę pagarbą ir
jos ginamosios kalbos pripažinimą. Neblogas ženklas, pamanė ji.
— Kokia gali būti taika, prokurore?— santūriai šyptelėjo
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Lina.— Juk žinote, kaip mus vaizduojasi dauguma teismo salėje... kaip du mirtinus priešininkus, išleidžiamus į areną iš
skirtingų narvų...
— Iš arenos mudu jau grįžome ir galim liuosai šnektelti...
Sekretorė kaičia kavą teismo „sąstatui", paprašiau atnešti ir
čia. Niekas šitam mieste nedaro tokios nuostabios kavos kaip
ji. Paskui galima bus eiti pietų...
Tu žalias, gyvenimo druskos nelaižęs, gal dar nė sykio
nepirktas ir neparduotas įstatymų žinove,— mintyse kreipėsi į
jį Lina. Kad gi pabūtum dabar nors valandą Žilvino Kamaniaus
kailyje, skaičiuodamas minutes, likusias iki akimirkos, kai bus
ištartas lemiamas nuosprendžio sakinys. Arba — arba...
— Gerai, kad nors kava jums čia pasaldina jūsų sunkias
pareigas,— neištvėrė ji.
Prokuroras pajuto dyglį.
— Aš rėmiausi parengtinio tardymo medžiaga,— tarė jis.—
Būdingas girto nesubrendusio individo poelgis: kažkas jam
nepatiko, o priemonė, kuria galima nužudyti, po ranka... ir
aida! Jūs pririnkote visokiausių įrodymų, esą Kamanius neturėjo motyvo žudyti... Argi įgėrusiam ir savikontrolės netekusiam chuliganui reikia ypatingo motyvo? Lyg jūs, meldžiamoji, nežinotumėt dešimčių tokių atvejų... Tik įrankiai ilgainiui
keičiasi: kuoka, dalba, kirvis, peilis... Dabar, atsiradus narkomanijai, patikėkite, tam tikslui vis dažniau bus griebiamasi
vaistukų... Tai netgi patogiau: žmogus išbraukiamas iš gyvųjų
skaičiaus be kraujo, be kraupių dejonių. Ir visada yra galimybė išlikti tyram ir nekaltam, suvertus bėdą organizmo biocheminiams procesams...
— Atvejis atvejui nelygu,— tarė Lina.— Sį kartą tiek prokuratūra, tiek jūsų talkininkai su majoru Valkšna priešaky truputį
slystelėjo faktų paviršium.
— Ką gi, jūsų paskutinis argumentas dėl „Nembutalo" poveikio vertas dėmesio. Bet juk tam ir yra teismas, kad kritiškai
žiūrėtų į tardymo klaidas ir jas taisytų...— taikingai atsiduso
prokuroras.— Užtat su paskutine žmogžudyste Meškalauky viskas eis sklandžiau. Cia jau rimtesnis nusikaltėlis.
— Išaiškintas?— susidomėjo Lina.
— Taip. Vieno seno garnėniškio giminaitis, iš esmės, posūnis.
Užvakar jį sėkmingai sučiupo tas pats majoras Valkšna.
— Kurio garnėniškio?
— Maureikos, Papeikiu felčerio.
Pro duris įkišo madingai suveltą galvutę teismo sekretorė
ir pakvietė Tilviką kavai.
— Ačiū, Nijolyte,— tarė galantiškasis justicijos patarėjas
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ir atsisuko į Liną.— Aš tuoj atnešiu čia, jums ir sau.
Jis išėjo, ir Lina gavo truputį laiko apgalvoti netikėtą naujieną. Vadinasi, prieš pusantros savaitės, lapkričio dvidešimt
septintosios naktį Alfonso Maureikos posūnis nužudė Laimos
Storkienės vyrą. Gruodžio pirmąją Maureika, atkėblinęs į konsultaciją, pareiškė negalėsiąs liudyti Žilvino teisme dėl žmonos
operacijos. Gruodžio antrąją jis išvijo Romualdą Gailiušį, nusibeldusį į Papelkius su riteriška misija: žūtbūt priversti felčerį,
kad dalyvautų teisme. Lina dar sykį karštai padėkojo dangui
ar susiklosčiusioms aplinkybėms, kad tas keistas, kažkokių
tamsių, neįspėjamų problemų draskomas žmogus pats pasitraukė
nuo bylos. Gal jo situacija ir nėra tokia paslaptinga — jeigu
tiesa tai, ką atkapstė Gailiušis. Jeigu tas buvęs patanatomas
į savo turto pamatus kadaise įklojo negyvėlių auksinius dantis
ir jo posūnis tai žinojo.
Susimąsčiusi ji maišė šaukšteliu kvapnią kavą, kurią atnešė
prokuroras, kelioms minutėms pamiršusi net tai, jog netoliese,
teisėjo kabinete, šiuo metu sprendžiasi Žilvino likimas.
Kai pagaliau atėjo lemtingoji šešiolikta valanda, ir visi salėje,
sulaikę kvapą, klausėsi nuosprendžio, Lina nebežiūrėjo nei į
savo ginamąjį, nei į jo motiną, nei į Dangiros giminę. Kaip
užhipnotizuota, ji spoksojo į priešais esantį langą, už kurio
tolydžio tamsėjo rašalinis mėlis, tarytum kas būtų į jį lėtai pylęs
juodus dažus.
...I š t e i s i n t i... p a 1 e i s t i t e i s m o s a l ė j e . . .
Tik dabar Lina pažvelgė į Žilviną. Jis patikėjo ne iš karto,
o patikėjęs abiem rankom užsidengė veidą ir visas sulinko.
Po minutėlės sunerimęs kareivukas palietė jo petį. Kristina
Kamanienė pravirko, jos šnirpščiojimas aiškiai girdėjosi vis dar
nuščiuvusioje salėje. Lina perbėgo akimis Graužinių šeimos
narių veidus. Jie atrodė niūroki, bet gana ramūs. Gal apskųs
liaudies teismo nuosprendį, o gal ir ne...
Žilvinas atsistojo ir neryžtingai atsigręžė. Lina žengtelėjo
jo link. Įtampa salėje dar neatslūgo. Kuris nors iš Dangiros
artimųjų galėjo sviesti tulžingą repliką. Tačiau nieko iš tos
pusės nepasigirdo. Visi kiti, geras pusšimtis sirgalių ir smalsuolių, kilo iš savo vietų neskubėdami ir nesišnekėdami tarpusavy.
Taip būna po visus sujaudinusio spektaklio, kurio neįmanoma
įvertinti išsyk.
Pirmoji prie Žilvino priėjo Agnė, pabučiavo jį ir tyliai
tarė:
— Man reikia važiuoti... Kai tik galėsi, susitiksim Vilniuje.
Barmenas Aloyzas paspaudė Žilvinui ranką, kažką sumurmėjo
ir nusekė paskui ją.
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Kamanienė tebesėdėjo suole ir striūbavo, atsišliejusi į savo
svainį. Žilvinas nuėjo prie jos, ir Lina čia pat atsisveikino su
visais trim, nes tokiais momentais išmintingiausia palikti
žmones vienus.
Po ketvirčio valandos ji išėjo pro teismo pastato duris ir
apsidairė svarstydama, kuriuo keliu patogiau pasiekti autobusų
stotį. Lauke idiliškai snyguriavo. Anapus gatvės, vidaus reikalų
skyriaus langai po baltu stogu švietė jaukiai ir taikiai, kaip
Naujųjų metų atviruke.
Iš netoliese stovinčių „Žigulių" išlipo lieknas vyriškis. Jis
pasuko tiesiai į ją. To galima buvo tikėtis: Romualdas Gailiušis.
— Labą vakarą, drauge Lina! Mes kaip tik svarstėme, ar
jūs dar ilgai ten užtruksite...
— Kas tie „mes"?
— Agnė, Aloyzas ir aš. Vežu juos iki Kaimo. Gal ir jūs
ketinate šiandien grįžti namo?
— Gal... O jūs... kaip?
— Aš rytą juos abu atvežiau... Girdėjau jūsų kalbą. Nenusivyliau.
Lina apsimetė nenugirdusi. Viskas dėl Agnės, pamanė ji.
Žilvinas turi stiprų varžovą.
Kelyje visi tylėjo, ir Lina mėgavosi monotoniško variklio
ūžesio persmelkta ramybe. Ji jautė, kaip mintys, paskutinėmis
dienomis prikaustytos prie Žilvino likimo, pamažu atsipalaiduoja, išsilaisvina... Nuo to jausmo ir nuo siautulingų sniego
sūkurių, be perstojo dūžtančių į priekinį stiklą, ją apėmė
lengvas, malonus svaigulys. Jo netrikdė net pamėkliškos vienišų
keleivių figūros paplentėje, kurias akimirkai išplėšdavo iš tamsos automobilio žibintų čiuptuvai. Ji jų nepastebėdavo arba
abejingai nulydėdavo žvilgsniu, nepaisydama, kur jie eina,
kokį rūpestį nešasi, ar kas nors jų laukia.
Pirmas lankytojas, kurį kitą rytą Lina pamatė stoviniuojantį
konsultacijos koridoriuje, buvo Alfonsas Maureika. Kas gi čia
nepaprasto, pasakė ji sau, įveikdama kažkokį nepaaiškinamą
nesmagumą. Vilniuje dvi juridinės konsultacijos, ir žmogus su
keblia byla kreipiasi į vieną iš jų.
Felčeris pasisveikino taip, tarsi būtų jos laukęs. Jo veidas
buvo nusigiedrijęs, kaip žmogaus, ramiai ir kietai išmiegojusio po daugelio sunkių naktų. Lina linktelėjo, nelėtindama
žingsnio, bet jis ją sustabdė.
— Norėčiau su jumis pasitarti... tik nesakykite iš karto „ne"!
Aš čia jus vienintelę pažįstu...
— Ir pageidaujate, kad supažindinčiau su kuo nors iš savo
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kolegų?— šaltai tarė Lina, sutramdžiusi piktą gaidelę.—
Su kuriuo?
— Gal prieš tai galėčiau nors dviem žodžiais išdėstyti reikalą? Man bus paprasčiau, nes jūs pažįstate mane... ir žmoną.
Lina įsivedė jį į savo kabinetą, tačiau apie Maureikienės
sveikatą nepasiteiravo. Jeigu nori, tegul pasako pats.
— Mano Renata jau po operacijos,— tarė jis, sėsdamasis
į pasiūlytą kėdę.— Viskas pavyko kuo puikiausiai. Ji gyvens...
Šitas baisus akmuo nusirito. Bet mūsų namuose nauja bėda...
Prisimenate, aš jums minėjau, kad turiu posūnį?
Maureika prašneko apie tai, ką ji vakar išgirdo iš rajono
prokuroro. Jis kalbėjo trumpai, lakoniškai — vadinasi, neketina
prašyti, kad Lina imtųsi ginti jo žmonos sūnų. Ji iš karto
nusprendė, pas kurį kolegą šitą klientą nusiųs. Tačiau įdėmiai
jo klausėsi. Kodėl? Ar jai dar maža svetimų gyvenimų? Kuo
gali praturtinti jos patyrimą dar vieno jauno recidyvisto biografija?
— Aš esu beveik tikras, kad Storkų nužudė ne Raimundas,—
baigė savo pasakojimą felčeris.— Tačiau, kiek supratau, jie
ten vaizduojasi sukaupę neatremiamus įrodymus... Kodėl jūs į
mane taip žiūrite, drauge advokate? Dar neatleidote, kad atsisakiau liudyti? Juk viskas išsisprendė ir be mano parodymų.
Aš jums iš pat pradžių tvirtinau: Kamanius nekaltas...
Lina matė, kad Maureika labai patenkintas tokia bylos baigme.
Tačiau ji neketino ilgiau su juo gaišti.
— Eime,— tarė atsistojusi.— Nuvesiu jus pas ypatingų bylų
specialistą.
— Dar minutėlę! Ar jis pakankamai patyręs ir... be prietarų?
— Nežinau, ką laikote prietarais,— apsimetė Lina.
— Matote, aš slapsčiau žmonos sūnų... iš dalies ir todėl, kad
buvau priverstas... tam tikra prasme jis mane šantažavo. Žinote, jaunystėje kartais padarai nuodėmę, kuri ne visada telpa
įstatymo rėmuose. Jeigu mano brangusis posūnis t e n paleis
liežuvį, ta istorija gali man rimtai atsirūgti. Norėčiau būti
tam pasiruošęs iš anksto.
To Lina ir laukė, klausydamasi felčerio — ar neišsprūs
jam kokia užuomina, susijusi su Gailiušio atkasta informacija. Vadinasi, pamanė ji, draugas Romualdas nieko
neprikūrė,
— Gerbiamas drauge Maureika,— tarė Lina.— Advokatą,
kaip ir nuodėmklausį, patartina turėti tik vieną. Mažiau pavojaus,
kad nutekės informacija.
— Vadinasi, jūs pati... nesutinkate?
— Ne. Man pakako Garnėnuose vienos bylos.
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Trečią valandą ją atitraukė nuo darbo Tomo skambutis.
— Gal norėtum dabar mane pamatyti?
— Dabar?
Susitikimų jiedu niekada neplanuodavo iš anksto, ir tai buvo
dar viena pavydėtina jų draugystės ypatybė.
— Vakare aš išvažiuoju į komandiruotę.
Po valandos Lina jau žvangino indais mažoje dirbtuvės virtuvėlėje, dirsčiodama pro langą į apsnigtų senamiesčio stogų
sangrūdą po blyškiu dangum. Vakarykštis sniegas nebetirpo.
Negalėjai būti tikra, kad jis nesubliukš ir nepajuos rytoj.
Bet šiandien tebesaugojo visą savo nepalytėtą skaistumą, kuris
besiartinančiose sutemose skleidė keistą melzganą šviesą.
Temstant jiedu nedegė šviesos. Kažkur už storų sienų neįkyriai
grojo radijas. Tomas, kaip visada, buvo gerai nusiteikęs ir
švelnus. Atsidūrusi jo dėmesio centre, Lina paprastai pasijusdavo kitu žmogum. Kita moterim. Tai liudijo ir veidrodis koridoriuje, į kurį ji dirstelėdavo, prašlepsėdama tarp dirbtuvės ir
virtuvėlės.
Niekada Tomas nesidomėdavo jos rūpesčiais, bylomis ir net
pačiais nepaprasčiausiais klientais. Tai buvo paranku, kai Lina
norėdavo užsimiršti. Bet šiandien ją dar slėgė ryškūs paskutiniųjų dienų įspūdžiai, vaizduotėje šmėžavo žmonių veidai,
akys, rankos, aidėjo frazių nuotrupos. Stebėdama Tomo cigaretės ugnelę, čia gęstančią, čia vėl įsižiebiančią tamsoje, ji
tarė:
— O tą bylą, dėl kurios atsisakiau Krymo, aš laimėjau.
— Gerai,— ne iš karto atsiliepė Tomas,— kai turi kuo džiaugtis.
— Pasakyk man... tu juk per daug neužsirūstinai, kad išleidau
tave vieną?
Jis tyliai nusijuokė.
— Kokią aš turiu teisę? Tu laisvas paukštis, Linut. Tik aš
kartais pagalvoju... kada nors tu nuo savo laisvės pavargsi.
Gal ji šiandien buvo itin jautri, o gal Tomo žodžiuose
iš tiesų pasigirdo tolimas griaustinio murmėjimas? Tačiau, užuot
pabandžiusi įspėti jų potekstę, Lina dabar prisiminė, ką jai
vakar pareiškė Agnė.
•..Kaune Aloyzas Grundys liko nakvoti, o Gailiušis, „Tulpėje"
pagirdęs jas abi kava, nuvežė į geležinkelio stotį. Agnei pakštelėjo r skruostą, Linai į ranką ir palaukė, kol elektrinis traukinys pajudės.
Vagonas buvo apytuštis, snaudulį išvaikė kava, ir juodvi
išsišnekėjo. Pokalbis negalėjo aplenkti Žilvino, jo būdo, dabartinės situacijos ir ateities.
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— Sunku jam bus,— subrendusios moters tonu dėstė Agnė,—
jeigu artimiausiu metu nesusiras protingos ir kantrios merginos, kurią galėtų vesti ar tiesiog kartu pagyventi...
— O jūs?— paklausė Lina.
— Aš?— Agnė žaismingai kilstelėjo plonyčius antakių lankus.
— Turbūt geriau už mane žinote, ką jis jums jaučia.
— Taip. Jis mane myli. Tikriausiai vėl man apie tai kalbės.
O aš jį... labai vertinu. Jį ir jo draugystę... Kažin ką dėl
jo padaryčiau. Į ugnį ir vandenį... Bet niekada už jo netekėsiu...
Ar jūs nors apytikriai įsivaizduojate, kas yra aktoriaus profesija? Kiek žmonių gyvenimų, kiek pasaulių reikia pakelti
vienai širdžiai, galvai ir kūnui? Menininkas, o ypač moteris,
pasirinkusi tą kelią... turi būti laisva. Nuo virtuvės, nuo vaikų...
Bet svarbiausia — nuo vyro, kuriam privalai būti angelu sargu...
Aš, žinoma, kada nors ištekėsiu, tik negreit. Ištekėsiu už pasiturinčio, ūkiško, rūpestingo vyro... užimančio atsakingas
pareigas.
(domu, pamanė Lina, nors ir nenauja. Vadinasi, net Gailiušiui
neverta puoselėti vilčių. Žaisdamas seklį, į atsakingas pareigas
jis neiškops. Nebent panelė ilgainiui sumažintų savo reikalavimus.
Lina buvo prisiklausiusi klientų dūsavimų apie asmeninę
laisvę — ne vien tų, kurie kreipdavosi dėl ištuokos. Daugelis dabar pamėgo šitą skambų žodį netgi labiau už žodį „laimė",
kuris nuo dažno vartojimo tartum nusitrynė. Bet įdomiausia
buvo tai, kad trumpame Agnės monologe skambėjo tas pats
motyvas, kuriuo Žilvinas aiškinosi dėl suardytos santuokos.
Kaip toli ir giliai slypi mūsų poelgių pirmieji, neįsisąmoninti
impulsai! Gyveno sau vaikinas, studijavo ir ruošėsi vesti gerą
mergaitę. Staiga kažkas, gal visai netyčia, pažadino jam kitokio,
šventės fejerverku žėrinčio gyvenimo troškimą. Tai turėjo atsitikti, kai jis dar tebegyveno Kaune. Gal ten jis ir sutiko
Agnę? Pagaliau koks skirtumas, kas jam įskiepijo tokią svajonę! Svarbu, kad dėl jos Žilvinas atsisakė savo pažadų. O
Dangirai reikėjo tik vieno — kad kas nors ją mylėtų ir
globotų...
— Kur tu vėl nukeliavai?— suniurnėjo Tomas.
— Iš visų tavo ydų, brangus technokrate,— tarė Lina,— pati
nuostabiausia yra egoizmas... Tau negana, kad aš čia?
Ji atsikėlė ir pradėjo ruošti kavą. Maldama pupeles, galvojo
apie Alfonsą Maureiką. Kodėl jis taip džiaugiasi, jog buvo
išteisintas Žilvinas?
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XIII
— Kad būtų aiškiau, dar sykį apžvelkim rezultatus,— tarė
Valkšna rajono prokurorui.
— Varžybų etapo rezultatus,— patikslino Tilvikas, mojuodamas pypke tarsi dirigento lazdele.— Dar nežinia, kas anksčiau
baigs rinkti medžiagą pagal savo liniją.
Jiedu sėdėjo ne prokuratūroje, kaip paprastai, bet Mato
kabinete. Buvo jau penktadienis, ankstyvas gruodžio devintosios rytas.
— Vagystės byloje lemiamas etapas baigėsi tada, kai Maureika prisipažino, į kokią gatvelę Garliavoj yra vežęs Zeliūgos
bendrininką. Viskas, kas buvo toliau,— tik faktų korekcija
ir jų tikslus išdėstymas laike bei erdvėje,— Valkšna linksmai
mirktelėjo Tilvikui.— Matai, ką reiškia pabendrauti su
moksliškai mąstančiu viršininku... Na, prie esmės. Iš punkto
A kailių vogti ėjo dviese... Storkus vis dėlto įsigavo į sandėlį
individualiai, taip, kaip ir manėm, iš skirtingo punkto B.
...Apie vieną iš vagių poros, Zeliūgą, pats viską žinai ir esi jį
matęs. Antrąjį palyginti lengvai ir neskausmingai nurodė tasai
garliaviškis, Damonis Andrius, mano senas pažįstamas, kai tik
pagrasinau apversti aukštyn kojom jo pilį... Galima sakyti,
beveik savo noru jis atidavė devynis lapių kailius, kuriuos
Zeliūga pasiėmė iš Storkaus, ir dar keturiasdešimt audinių —
visa tai buvo pas jį palikta saugoti... kaip aiškinosi pats
Damonis. Zeliūgos sėbras — Nekočius Saulius, dvidešimties
metų, užpernai teistas pataisos darbams pagal 146 straipsnį
pritaikė raktą savo kaimyno durims ir pavogė porą šimtų
rublių ir kažkiek ten auksinių žiedų. Abu susiuostė atlikdami
bausmę. Nekočius išėjo į laisvę šių metų kovo mėnesį, įsidarbino šaltkalviu ten pat, kur dirba santechnikas Damonis... Spalio
mėnesį Zeliūga iš patėvio namų davė jam ženklą, kad yra
„diela". Draugeliai susitiko, apsišniukštinėjo objektą, pasiruošė.
Iš anksto apsitarė, kur ir kaip realizuos vogtus kailius. Nekočius pasakė apie juos Damoniui, nutylėdamas, kad jie vogti —
atsieit gauti iš žmonių, slapta auginančių žvėrelius. Damonis
pažadėjo rasti pirkėją ir suvedė jį su Ivasiuku. Bet, žaltys, vis
dėlto kažką negero įtarė ir norėjo likti švariom rankom...
todėl -liepė Nekočiui su Ivasiuku susitikti ir tartis turguje.
Vadinasi, Ivasiukas nemelavo, tik pasakė pusę teisybės... Visa
tai galutinai paaiškėjo per jo akistatas su Nekočium ir su
Damoniu.;. Tą nelaimingą „rytų pirklį" vakar pagaliau išleidom
namo. Pamatysi iš protokolų, kaip vienodai jie dabar išpažįsta viską, kas jau nustatyta ir įrodoma.
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— Paskutinėmis dienomis tau tiesiog sekėsi,— tarė Tilvikas,
sklaidydamas protokolus.— Visi atsitiktinumai tavo naudai...
— Atsitiktinumas buvo tik vienas,— atšovė Valkšna.— Tai,
kad Urvakis užsiminė apie Maureikos posūnį.
— Tas pats Urvakis jus, kaip sakoma, išvedė ant Ivasiuko...
ar ne?
— Aš čia nematau jokių stebuklų. Kai kas man tvirtina, kad
šitoje vadinamojoje provincijoje visi viską ir apie visus žino.
Niekai. Cia kaip tik galima tobulai pasislėpti. Bet daugelyje
kaimų, kaip ir dažname didesniame miesto name, tūno sau
kokia „neznaimi" būtybė, kuri dažniausiai savo gyvenimo neturi,
"užtat akylai stebi kitų, ir iš tiesų daug žino. Stai ir visa paslaptis.
Tilviko pastabos truputį sudirgintas, Matas perkratė atminty
antradienio įvykius. Ne, jokių atsitiktinumų nebuvo!
Išleidęs Maūreiką, jis su pora vyrų išskubėjo į Kauną, tiesiu
taikymu pas Damonį. Kadangi buvo dar ankstyva popietė, iš
pradžių užsuko į butų ūkio tarnybą ir ten išgirdo, kad santechnikas, rytą pasiėmęs paraiškas, daugiau nebesirodo. Damoms, blizginęs savo garaže šokoladinį „liuksą", smalsiai nužvelgė uniformuotus Valksnos palydovus ir nusivedė į erdvią
virtuvę-valgomąjį. Jie šnekėjosi trumpai, tačiau, kaip vėliau
nusprendė Matas, itin turiningai. Vos užsiminus apie vagystę
fermoje, Damonis susidomėjo, kokių ten būta kailių, ir Valkšna
suprato, kad jie laikomi čia. Seimininkas savo ruožtu išsyk
tai pajuto. Paklaustas, kur šiuo metu galėtų būti Saulius, jis
neapsimetė nustebęs, nešūktelėjo: „Koks Saulius?", tik vyptelėjo
puse lūpų: „Turėtų netrukus apsireikšt... iki ketvirtos jis man
talkina su paraiškomis".
Kada visa gėlėta staltiesė buvo nuguldyta šviespilkių lapių
ir tamsių blizgančių audinių kailiukais, o kviestiniai pasirašę
protokolą, išėjo, Damonis geraširdiškai tarė:
— Se, kad nori... pasitikėk nebrendylomis. Ne kiaulę, tai
lapę pakiša... Dabar jo lauksite?
— Palauksim.
Milicininkai išėjo į koridorių parūkyti. Valkšna susimąstęs
panardino pirštus į šiaurės sidabrinės lapės pūką. Damonis
tingiai braižė ant „BT" cigarečių dėžutės kryželius ir skritulėlius.
— Nesmagu,— vyptelėjo Damonis,— nors aš ir žalio
supratimo...
— Tą dar reikės įrodyti,— sausai tarė Valkšna.
— Jūs manim netikite, draugas majore?
Vieną gražią dienelę įstatymas ir tave sugnybs, tu pašvinkęs
spekuliante, pamanė Valkšna. Įsivaizduoju, kiek visko rasim
išpurtę šitą universalinės parduotuvės filialą.
13. B. Mac k. onytė. Juodas pakeleivis
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— Gal užrūkysite?— „filialo" šeimininkas padėjo prieš jį
cigaretes.
Valkšna žvilgtelėjo į pakelį, paskui į Damonį. Tasai abejingai pūtė dūmus. Ant pakelio buvo aiškiai užrašytas skaičius:
10.000. Lazdelė ir keturi nuliai, apvalūs kaip žirniukai.
Niekas niekada dar nepasiūlė jam kyšio taip šmaikščiai. Jokio
raporto nepateiksi ir neapkaltinsi piliečio mėginimu papirkti
pareigūną — ant cigarečių dėžutės galima teplioti, kas tik
šauna į galvą... Dešimt tūkstantukų už laikiną neliečiamybę!
Vadinasi, jis varto šimtus tūkstančių. Ne, tie žirniukai ne už
ramybę. Čia paprasčiausias bandymas įsigyti „savo žmogų kontoroje", nebe pirmas per šitiek tarnybos metų. Pogrindžio kunigaikštukai atkakliai stengiasi plėsti savo įtakos sferas —
pagal legendinių mafijų žaidimo taisykles. Deja, juos demaskuoti sunkiau negu plėšikėlį Zeliūgą.
— Ne. Sitų nerūkau,— Matas nemirktelėjęs pastūmė atgal
cigaretes.
Koridoriuje pasigirdo žingsniai, skardūs balsai, keiksmas.
Po keleto minučių Saulius, pagal pasą Nekočius, jau buvo su
antrankiais. Įvestas į kambarį ir pamatęs kailius, jis niūriai
palingavo galvą ir dar sykį sultingai nusikeikė.
Kurgi atsitiktinumas? Viskas susiję kietais priežastiniais
saitais. Net pasiūlytas kyšis. Tik apie jį Valkšna niekam nepapasakojo. Be kitų sumetimų, nekuklu girtis, kad tave taip
įkainojo.
— Taigi...— apmaudžiai krenkštelėjo rajono prokuroras, atsivertęs Nekočiaus ir Zeliūgos akistatos protokolą.— Visi jie
pakankamai gražbyliauja, tik Zeliūga tyli.
— Nekočius praskydo iš džiaugsmo, kad nėra įsipainiojęs
į žmogžudystę. O Zeliūga nesugeba paneigti jo parodymų.
Iš pradžių tvirtino, kad įsilaužimą sumanė Nekočius. Tačiau
iš tikrųjų tasai buvo tik stropus vykdytojas. Atlupo langą,
sudorojo visas spynas ir atnešė ant pečių aštuonis desėtkus
audinių odelių.
— Kiek jos visos sveria?
— Apie trisdešimt, gal trisdešimt penkis kilogramus, ką
reiškia tokiam žaliūkui! Netoli fermos jo jau laukė Zeliūga. Vakar darėm tardymo eksperimentą, viskas patikrinta
iki detalių. Tačiau iniciatorius buvo vis dėlto Zeliūga.
Jam Teikėjo pinigų suklastotiems dokumentams... Spalio
mėnesį išsikvietęs Nekočių iš Kauno, jis pareiškė, kad yra
gudriai išklausinėjęs patikimą jaunystės draugą apie sandėlio
suplanavimą ir sužinojęs, jog signalizacija įrengta tik prie
vienų, į kiemą išeinančių durų. Taigi Storkus Jau seniau
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žinojo, kur ir kodėl slepiasi Zeliūga. Bet, anot Nekočiaus, apie
planuojamą vagystę jie jam net necyptelėjo. Storkus atsitiktinai
buvo pas Maureikas tą sekmadienio vakarą, matyt, netyčia kažką
nugirdo ir suprato prisiminęs, kuo domėjosi Raimundas. Ir nutarė
pats pasinaudoti ta proga... tuo labiau kad skylę tvoroje tiedu
buvo iškirpę ir laikinai užraizgę naktį prieš tai. Na, o kailius,
Maureikai vairuojant, išvežė Nekočius, pirmą kartą — tiesiai į Ivasiuko rankas, o antrą — pas Damonį. Bet
Maureika, sako Nekočius, tikrai nieko nesusigaudė arba
bijojo ką nors sakyti... o Damonis su Zeliūga iš tiesų visiškai
nepažįstami.
— Hm... Bet už ką jis tą Storkų, kaip manai?
— Pasisakys. Gal jau yra advokatas?
— Taip. Siryt prisistatė.
Prie durų priartėjo moteriški žingsniai. Abu vyrai truputį
pasistiebė kėdėse, kad oriau atrodytų. Pravėrusi duris ir pamačiusi prokurorą, kapitonė Dilbaitienė stabtelėjo. Ji laikė
rankoje nedidelį baltą voką.
— Mane prašė perduoti jums, majore...
— Kas prašė?
— Tokia kukli tetulė, ką tik, apačioj. Atidavė ir dingo.
Ramunė padėjo voką ant stalo ir išėjo. Ant jo nebuvo
nei pašto antspaudo, nei siuntėjo adreso, tik du žodžiai:
„Tardytojui Valkšnai". Matas atplėšė voką, žvilgtelėjo į parašą po dviem smulkiu braižu primargintais lapeliais.
— Renatos Maureikienės laiškas, prokurore.
— Skaityk iš karto garsiai, ko ji nori,— paprašė Tilvikas,—
ir aš tuoj eisiu...
Tačiau jau po minutės abu pamiršo visus kitus reikalus.
„Gerbiamas tardytojau,— lėtai skaitė laišką Valkšna,— aš
turiu mažai laiko, negaliu visko aprašyti plačiai, kaip reikėtų.
Naudojuosi
tuo, kad mano vyras pabus tik septintą,
jis
miega ramus, kad aš nuo suleistų vaistų pati
neatsibusiu.
Bet vaistai nustojo veikti, dabar šešta, po poros
valandų
mane išveš į Vilnių, tada jau bus vėlu.
Aš visą laiką jaučiau, kad jūs kada nors vis tiek suseksite,
kaip mirė Dangira Graužinytė, ir buvau tam pasiruošusi. Kai
tik pamačiau jus mūsų namuose, supratau, kad atvykote
išsivesti Raimundą. Jis išsigando ir pabėgo, dabar jūs jį medžiosite, kaip baisiausią nusikaltėlį. Jūs įsitikinę, kad jis nunuodijo Grauzinytę, bet tai padariau aš.
Tą naktį į birželio 23 mano vyro nebuvo namie, jis atostogavo. Naktis buvo šilta, mes su Raimundu sėdėjome prie atviro
lango ir kalbėjomės
po vidurnakčio. Kadangi jūs jį suse-

kėte, tai žinote, kad jis pabėgo iš Trakų, nes
atsitiktinai
sužeidė kitą kalinį. Aš jį slėpiau ir slėpčiau, net jeigu jis
būtų iš tiesų ką nors užmušęs.
Tada pas mus atėjo Dangira, Raimundas nespėjo
pasitraukti
nuo lango, ir ji jį pamatė ir pažino. Ji buvo įgėrusi, klausė
ar negrįžo mano vyras ir kalbėjo, kad yra labai nelaiminga
ir nenori gyventi. Ir ji vis stebėjosi, kaip čia atsirado Raimundas. Aš ją pažinojau
nuo vaikystės,
ji buvo
gera
mergaitė, bet kvailoka, ir jau kitą dieną visiems
aplinkui
būtų paskelbusi, kad matė Raimundą. Raimundas pasakė, kad
jam reikia bėgti. Bet aš negalėjau
su tuo sutikti,
nes
jis būtų greit patekęs į jūsų rankas. Tada man atėjo į galvą
mintis, kad Dangirai geriau mirti, ir aš ištirpinau
arbatoje,
kurios ji labai prašė, kelias tabletes..."
Išgirdęs preparato pavadinimą, rajono prokuroras apstulbo.
— Kaip paprasta, Matai! Kaip velniškai paprasta nunuodyti
įgėrusį žmogų, kad niekas nieko neįtartų! Viešpatie! O tas
jos jaunikaitis pirmomis dienomis mušėsi į krūtinę, jog tai jis...
Valkšna laikėsi šalčiau.
— Visa tai dar reikia patikrinti ir įrodyti. Klausykis, kol
kas čia tik pusė laiško. „...Neaiškinsiu jums, kodėl taip padariau,
nes vis tiek nesuprasite.
Kai Dangira išgėrė tą arbatą, aš
ją išlydėjau ir ėjau su ja. Iš pradžių ji užsispyrė eiti pas
Kamanius, bet toje vietoje,
kur prasideda miško takelis į
gyvenvietę,
aš pasakiau, kad jai laikas namo. Ji paklausė,
bet pradėjo silpti ir, nepriėjus pamiškės, atsigulė į papartyną.
Jau prašvito, aš palaukiau, kol ji mirė. Tada nusegiau nuo
jos kaklo grandinėlę su gintarine širduke. Norėjau turėti kokį
nors ženklą, kad aš tai padariau. Raimundui nieko nepasakiau,
jis dasiprotėjo pats, bet mes niekada apie tai nekalbėjom.
Mano vyras ilgai nieko nežinojo, bet prieš porą savaičių
jis pažadėjo Kamaniaus advokatei liudyti už Kamanių teisme.
Aš jam uždraudžiau, o kai jis nesuprato kodėl, tada aš jam
viską
prisipažinau.
Sitą laišką aš išsiųsiu paštu arba įduosiu kokiam
žmogui,
kad jums perduotų. Jeigu po operacijos liksiu gyva, tada
teiskite mane. O jeigu mirsiu, tai žinokite, kad Dangiros Grauži nytės grandinėlė yra paslėpta mano kambaryje, spintos kairiajame stalčiuje, tarp senų atvirukų. Renata
Maureikienė."
Abu pareigūnai ilgokai spoksojo vienas į kitą.
— O kaip... su ta operacija, neteko girdėt?— prašneko Tilvikas.
— Tuoj sužinosim,— Valkšna surinko Papeikiu felčeriųakušerių punkto numerį.
Ramiu, kasdienišku balsu atsiliepė pats Maureika. Jis pasakė,
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jog kaip tik rengiasi skambinti į Vilnių. Žmona tebeguli reanimacinėje palatoje.
— Šiandien apie trečią būkite namie,— įsakmiai tarė Valkšna.— Teks dar kartą jus aplankyti.
— Būsiu,— atsakė felčeris nuolankiai, kaip žmogus, pripratęs prie staigmenų.
— Dabar aš dar norėčiau pazonduoti Zeliūgą,— tarė Matas
Tilvikui, padėjęs ragelį.— Ką tu į tai?
— Pabandyk. Jeigu pasirodys, kad ta moteriškė rašo teisybę,
kelsim bylą iš naujo...
Pakako užmesti akį į Zeliūgą, kad suprastum: jis susitaikė
su savo likimu ir atgavo pusiausvyrą. Galbūt advokatas jau
spėjo jam įkvėpti šiek tiek vilčių. Į įžanginius Valksnos klausimus jis atsakinėjo atsainiai ir net truputį nekantriai. Tik
po pirmos užuominos apie birželio dvidešimt trečiosios
naktį sukluso, įsitempė ir ėmė kartoti: „Nieko nežinau...
nemačiau ir nežinau". Bet kai Valkšna pasakė apie Maureikienės
prisipažinimą, vaikinas tiesiog įtūžo.
Cia kažkas naujo, pamanė Matas, stebėdamas netikėtai užsiplieskusį tardomojo veidą, nirtulingai žėrinčias akis ir pykčio
iškraipytus bruožus.
— Ak taip...— sušvokštė Zeliūgą.— Ji eis į kalėjimą... žinoma... ir laikys save kankine... O dėl visko, dėl visko pati kalta!
Jeigu ne jos užsispyrimas, ir Dangira, ir Storkus būtų gyvi!
Valkšna tylėdamas laukė tęsinio.
— Nemanykit, kad aš jau toks žvėris,— kiek atlėgęs tarė
Zeliūgą.— Man jos gaila. Vis dėlto motina. Bet aš, kai nuvykau
pas juos iš karto po tos bėdos Trakuose, norėjau tik atsipūst, gaut
frankų ir varyt toliau, kur niekas manęs nepažįsta. O ji užsispyrė,
kad likčiau, atseit išslapstys, kol atsiras dokumentai... Ir
še, nepraėjo nė mėnuo, kai atsivilko ta mergiščia,— jis
išsiviepė, tarsi pajutęs šleikštulį,— bet aš tikrai nežinau, kaip ten
kas buvo, nekišau nosies, man užteko to, kad Dangirai... amen. Nusiraminau, durnius... Jeigu būčiau iš karto
išsimėžęs iš tų prakeiktų namų, viskas būtų buvę kitaip...
O Storkus irgi... vis ko nors užsukdavo pas Maureiką,
kol vieną sykį mane pamatė, na ir ėmėm planuoti tą vagystę.
Bet paskutiniu metu Jurgis pasidarė naglas... Ėmė man grasinti, kad įskųs... jeigu neapsiimsiu naudingai parduoti tas jo
lapes. Nebuvo kur dėtis, pažadėjau...
Jis nutilo ir tiriamai žvilgčiojo į tardytoją, ar nebus ko
nors nereikalingo leptelėjęs?
— O Maureika, tavo patėvis? Ar jis numanė, kaip iš tiesų
mirė Graužinytė?
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Zeliūga piktai šniurkštelėjo nosim.
— Iš kur aš galiu žinot! Aš nesileisdavau su juo į šnekas.
Aš jo taip pat neapkenčiu, kaip jis manęs.
— Tik todėl, kad Maureika kadaise pagailėjo pinigų tavo
tėvo gydymui?
— Gal ir todėl... Bet aš jau nuo vaikystės, kiek prisimenu,
jaučiau, kad esu jam bjaurus... Gal čia ir motinos kaltė.
Teta man papasakojo, kad ji nenorėjo jam gimdyti vaikų,
vis darėsi abortus... kad visas jo turtas kada nors atitektų
tik man. O žinot, iš kur tas turtas? Auksas iš nabašninkų nasrų... Jis kadaise juos pjaustė.
— Kaip pjaustė? Kada?
— Nežinau, aš dar nebuvau gimęs. Dirbo kažkur patanatomu...
O turėdamas apie penkiolika metų, visai netyčia aptikau
namie jo atsargas, auksines karūnėles, tuščias ir su dantimis...
— vaikiną nupurtė drebulys, paskui jis šaižiai sukikeno.— Iš
pradžių mirtinai nusigandau, pamaniau, gal jis karo metais
žmones šaudė... Ne... Motina man dar bandė aiškinti, kad
čia ne jo, o kažkokio pažįstamo stomatologo palikta saugoti... Bet vėliau aš pats viską susi vedžiau...
Nuostabi šeimynėlė, pamanė Valkšna.
— Gaila man mamos...— Zeliūgos balsas nelauktai pasikeitė, sušvelnėjo.— Nemanykit, kad aš iš akmens... Bet gyvenimas
ne mašina, nesuremontuosi... Advokatas sakė, kad operacija
pavyko. Gal nuodėmė taip kalbėti, tik... verčiau ji būtų po
operacijos neatsibudusi...
Matas ėmėsi protokolo. Netrukus reikės važiuoti į prakeiktus
namus ir surasti Dangiros Graužinytės grandinėlę. Jeigu ji
tikrai ten — bus kol kas vienintelis daiktinis įrodymas naujojoje byloje. Matas nutarė vykti pats, pasiėmęs į talką Dumžę.
Grandinėlė su gintarine širdele iš tiesų gulėjo Maureikienės
kambaryje po senais atvirukais paprastos popierinės dėželės
dugne. Valkšna ją atsargiai paėmė ir įdėjo į storą voką. Išpūtusios akis, jį sekė dvi lapyno šėrikės, kurias jis susistabdė grįžtančias namo ir pakvietė padėti. Maureika sėdėjo
čia pat, sudribęs minkštoje kėdėje prieš didelį veidrodį, tačiau
iš jo išraiškos negalima buvo spėti, ar jis ką nors žinojo
apie šitą dabutį.
— Ką pagaliau visa tai reiškia?— įtariai paklausė, kai moterys 4šėjo.
Jis klausė to paties, juos įleisdamas, bet, matyt, pamiršo.
— Aš jums jau sakiau,— tarė Valkšna.— Apie tai, kur
yra šis Graužinytės papuošalas, mums parašė savo prisipažinime jūsų žmona.
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— Nesąmonė! Mirtinai nusilpusi moteris negalėjo jums nieko
parašyti... Čia vėl to bandito, jos sūnaus niekšybė!
— Negaliu tamstai pasakyti nieko daugiau... Visa kita sužinosite prokuratūroje.
Jiems einant per svetainę, ant dailaus vienakojo stalelio
trumpais užmiesčio signalais sučirškė telefono aparatas, kuris
taip netikėtai išsijungė atmintiną pirmadienio vakarą. Maureika pakėlė ragelį šiek tiek virpančia ranka.
Kambario tyloje Valkšna išgirdo garsiai tiksint laikrodį. Jis
apsidairė. Spindinti varinė švytuoklė šmėžavo čia pat, virš
telefono. Su kiekviena sekunde felčerio veidas vis labiau
blyško, ir Matas jau žinojo, kodėl. Jo ausyse suskambėjo
Raimundo Zeliūgos žodžiai: „Verčiau ji būtų po operacijos
neatsibudusi".
— Taip... suprantu... aš pasistengsiu kuo greičiau...— mediniu
balsu kartojo Maureika. Padėjęs ragelį, atsisuko į Valkšną,
tačiau iš akių buvo aišku, kad nebesusigaudo, kas prieš jį...
— Ko reikia?— paklausė.
— Nieko,— tyliai atsakė tardytojas.
— Palikite mane vieną... A, čia jūs... Atėjote areštuoti Renatą? Per vėlai, jos jau nebėra...
Matas išėjo, lėtai nusileido laiptais į kiemą. Nebe pirmą
ir tikriausiai ne paskutinį kartą jo akyse likimas pakirto žmogų netikėtu smūgiu. Seną nusikaltėlį jis nubaudė rūsčiau
už rūsčiausią teisėją.
Atgal jiedu su Dumže važiavo tylėdami. Mašinai įsukus
į gyvenvietę, Valkšna sulėtino greitį ir dar sykį žvilgtelėjo
į uždarytas Storkų langines, nors tebebuvo šviesu. Storkienė išsikraustė iš Garnėnų. Pas tėvus, kažkur už Šiaulių,
kaip užsiminė Kajetonas Urvakis. Vargu bau pavyks ją kada
nors susitikti.
Gal taip ir geriau, pamanė Matas, žiūrėdamas į kelią, neriantį po mašinos ratais, į apsnigtas pušis ir pilką dangų.
Jeigu liktų čia, nykią artėjančių sutemų valandą, kaip dabar, neįveiktum pagundos pasibelsti į jos duris... Tokia moteris
savo rankomis nubraukia visą bjaurastį, kuria kasdien iš naujo
aplimpi, ir grąžina išsekusį jautrumą.
Mašina pravažiavo miško juostą, kuri saugo Garnėnus nuo
vakarinių vėjų. Priešais plytėjo balti laukai, dūlavo nuogais
medžiais kaip rykštėmis apsikaišiusios sodybos. Virš horizonto
žiebėsi blyškiai rausvas saulėlydis.
Yra ir kitas, paprastesnis būdas atgauti gyvenimo skonį,
prisiminė Matas. Žuvys, kantriai laukiančios po ledu ištikimų
žūklautoj ų.
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Išplėšiamas žvėrininkystės ūkio sandėlis. Nusikaltimą tiria vidaus reikalų skyriaus
tardytojai, kuriems vadovauja milicijos majoras Matas Valkšna (skaitytojams pažįstamas
iš apysakos „Reikalingo žmogaus mįslė"). Matas Valkšna susitinka „reikalingą"
žmogų — kaunietį Romualdą Gailiušį, kuris tęsia savo mėgėjišką detektyvinę veiklą.
Šįkart jis talkina advokatei Linai Karčiokaitei, kuri gins vaikiną, kaltinamą buvusios
savo mylimosios nužudymu.
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