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Visą naktį Audrius vartėsi, dūsavo ir tik paryčiui užmigo. 
- Kelkis, medžiotojau, - papurtė už peties motulė, -

tėvas baigia gyvulius liuobti, tuoj važiuos... Kelkis... Jei na
mie liksi, širdelė iš skausmo sprogs... - švelniai pašiurenusi 
garbanas, nuskubėjo prie krosnies. 

Greitai nusiprausęs, suskubo padėt tėvui: čiupo šakę, įvertė 
į kiaulių gardą glėbį šiaudų, dar pažiūrėjo, kaip deglosios 
pakriuksėdamos įniko naršyti ieškodamos užsilikusių grūdų, 
prinešė į lauko virtuvę malkų, čiupęs krepšį nubėgo į sodą, 
priraškė gražiausių obuolių. Tėvas išrideno žiguliuką, patikri
no tepalo lygį, pajudino dėl visa ko vieną kitą svirtelę, pa
stumdė kažką bagažinėje ir lėtai įėjo į trobą. 

- Jau šešios, ar suspėsite? - neatsitraukdama nuo puodų 
paklausė pačiutė, arba Monikutė, kaip ją vadindavo senasis 
Rimgaila. 

- Audriuk, - kreipėsi tėvas į sūnų, - gal mamuliuką pakvie-
čiam? Pamatys svieto, nusipirks šį bei tą, kaip čia mes be kara
lienės? 

- Žinoma, žinoma, važiuojam, - suskato raginti sūnus. 
Truputį nuraudusi motina nuskubėjo prie krosnies. 
- Aš ir manau: negi nepakviesite? Tik kas gyvulius perkels? 

Žolės beveik nėra, o vištos, kiaulės? Kas pažiūrės? 

S 



- Dabar visi pašerti, sotūs, o kai vėl išalks - būsim grįžę. 
Karves Morkus perkels. Mes kas antras sekmadienis kaimy
nams padedam. 

- O gal tikrai? - mitriai atsisukusi pasižiūrėjo į vyrą. 
- Žinoma, žinoma, skubėk, - čiaumodamas bulves su kotle

tais, ragino tėvas. 
Rimgailienė išlėkė į seklyčią. 

Zuikinė virte virė. Vieni šiaip pasipuošę, kiti su odinėm kel
nėm, aksominiais švarkais, žaliomis skrybėlėmis, šauniai pada
bintomis fazanų, kėkštų, gaidžių plunksnomis. Pilvus išvertę, 
kostiumuoti, su žmonomis ir vaikais vaikščiojo, matyt, virši
ninkai, į būrelius susimetę ginčijosi jauni vyrai, baltomis pri
juostėmis tai šen, tai ten bėginėjo šašlykinių ir įvairiaspalvių 
kioskų pardavėjos, orūs stoviniavo Medžiotojų ir žvejų drau
gijos administratoriai. 

Marga minia nuolat judėjo, mainėsi, šimtai gražiausių ir 
įvairiausių medžioklinių šunų amsėjo, cypė, lojo, gražiai bo
sijo lietuvių skalikai. Susitikę seni pažįstami bičiuliškai spau
dė rankas, kažką prisimindami pasakojo, juokėsi, stebėjosi. 
Rodėsi, didžiulėje, puošnioje aikštėje susirinko giminės. Sve
timų nebuvo. Nė vieno abejingo veido! 

Per visą aikštę per ruporus skardus parodos vedėjo balsas 
kvietė rikiuotis paradui. Vieni skubėdami, kiti palengva vedė 
šunis į aikštės pakraštį. Vienas didelis šuo ištrūko ir, tabaluo
damas pavadėliu, lakstė tarp šunų, tuo sukeldamas nežmo
nišką triukšmą. Piktos laikos, skalikai, ypač pikti urviniai visaip 
stengėsi nutverti už kojų, šonų neišmanėlį, bet šeimininkai 
juos tempė atgal, barėsi, netrukus bėglį pagavo ir nuvedė į 
vietą. 

Šitokios medžioklinių šunų gausybės Audrius kaip gyvas 
nebuvo matęs. Prisispyręs klausinėjo tėvą ir motiną, kokios 
veislės šunys jiems patinka. Tėvams patiko skirtingų veislių 



keturkojai, o Audriui - laikos, ypač pačios didžiausios - Vaka
rų Sibiro. 

- Nieko, Audriuk, gražūs šunys, - pritarė jam ir mama. 
- Medžioklėje prasti. Vėlai pradeda dirbti, be to, devyni iš 

dešimties medžioja tik iš bliūdelio, - išmanančio tonu aiški
no tėvas ir patylėjęs tęsė: - Geriausi tai lietuvių skalikai: koks 
žvėris miške kilo, tam gerklė atvira, skalija, net miškas plyšta. 
Didžiausias džiaugsmas ugnies linijoje stovintiems medžio
tojams, bet kur gauti šuniuką? Augintumėm, Audriau? 

- Tu manęs paklausk, - šoko Monikutė. - Šerti man reikės, 
o jums tik malonumai, tik zylioti. 

- Vėl pradedi? - neatlyžo šypsodamasis tėvas. 
- Taip ir bus, - nepasidavė motina. - Tu, tėvai, tikrai ne

lakstysi, senas jau, nugarą skauda ir skauda. Nebent Audriu-
kas. Koks jam patinka, tokj tegu ir renkasi. 

Tėvas mirktelėjo sūnui, atseit viskas gerai, įkalbėjom. 
Prasidėjo paroda. 
Priekyje žalia gelumbe papuošta važiavo karieta, joje „miško 

žmogus" vežė baltai apsirengusią šviesiaplaukę lietuvaitę - dei
vę Medeiną. Mergina viena ranka grakščiai laikė lietuvių ska
liką, kitoje - strėlinę ir medžioklės lanką. Guminiais ratais ka
rieta, traukiama nepaprastai gražių raudonais, žaliais, geltonais, 
saulėje tviskančiais blizgučiais puoštų eiklių juodų žirgų, leng
vai riedėjo asfalto taku apie stadioną. Prasidėjo paradas. 

Minia nuolat plojo, klegėjo, kai kas kalbino eisenos daly
vius, sveikino pažįstamus. 

Po parado visi dalyviai išsiskirstė po stadioną. Vieni pririšo 
šunis, laukdami savo eilės, kiti būriavosi ringuose, laukdami 
ekspertizės pradžios. Po plačiais, saugančiais nuo saulės, o gal 
nuo lietaus, skėčiais, prie stalų susėdę asistentai, stažuotojai, 
jaunieji ekspertai ir vyriausieji ekspertai rengėsi ekspertizei. 

- Man visi šunys vienodi, - įdėmiai stebėdama ekspertų dar
bą, komentavo Rimgailienė, - kaip jie atrenka geriausius? 



- Pagal gražumą, - pats ne itin suprasdamas, mėgino aiš
kinti tėvas. 

- Kiekvienas galvoje turi veislės idealą ir pagal jį vertina. 
Pirmasis ratu eina geriausias veislės šuo, kiti prastesni,- aiškino 
sūnus. 

- Aš eisiu... gal pavyks dėl šuniuko susitarti? - klausiamu 
žvilgsniu permetė abu tėvus sūnus. 

-Žinoma, Audriuk. Tik rinkis, nesvarbu, kiek kainuotu, patį 
gražiausią. Neskubėk. Galim ir palaukti. Oho, kol išsirenki gerą 
karvę! Pusė gyvenimo prabėga. Eik, sūnau, - šiais klausimais 
motinai niekas niekada nedrįsdavo prieštarauti. 

Audrius dingo minioje. 
- Tėvuk, kiek metų jūsų šuniui? - paklausė ant pievos šalia 

gražuolės kalės sėdintį senuką. 
- O, vaikeli, jai jau paskutinė paroda. Devyneri. 
- Geras šuo? Šernus medžioja? 
- Medžioja ir šernus, ir kiaunes, ir mangutus... Mes abu 

baigiame nugyventi gyvenimėlį. Domiesi? 
- Noriu įsigyti šuniuką, - patylėjo. - Iš pačių geriausių... 

Gyvename kaime, vietos daug, tėvas medžiotojas, gal ir aš 
būsiu. 

- Nebent tik medžioklei. Laikos ant žmonių nepuola. Sar
gauti netinka, bet pasitaiko ir piktų. 

-Jūsų kalė šuniukų neturės? 
- Kur jau jai šuniukai! Sena gi... Aš tau patarsiu, - senukas 

atsistojo. - Va, matai tą aukštą, su pilku apsiaustu vyrą? Jis 
tikras specialistas. Voiločnikovas, rusas. Kelias knygas apie lai
kas parašė, viską žino, eik, jo patarimo paprašyk, neapsirik
si, - senukas lengvai, linktelėjęs galvą, stumtelėjo Audrių. 

Audrius keletą minučių stovėjo atokiai, stebėjo ekspertą. Ne
drįso prisiartinti. Čiulpdamas ilgą kandiklį, į kurį buvo įkišta 
smilkstanti cigaretė, Voiločnikovas čepsėdamas, pūsdamas ka
muolius dūmų, vaikščiojo tarp laikų ir visas atidžiai apžiūri-



nėjo. Neatlaikę įdėmaus žvilgsnio, vieni šunys žvairuodami 
suko akis, o kiti šiepė snukius, urzgė ir net mėgino pulti. 

Sukaupęs visą drąsą, Audrius priėjo prie šio garbaus žmogaus 
ir paprašė padėti. 

- Aš nesuprantu lietuviškai, - atsakė, - jei galite, kalbėkite 
rusiškai. 

Šiaip taip Audrius paaiškino prašymą. 
- Gerai, - tarė nusišypsojęs ekspertas. Retų, nuo rūkymo 

parudusių dantų šypsena buvo nepaprastai šilta ir nuoširdi. -
Idiom, ja tebe pomogu, - ir, paėmęs Audrių už parankės, nu
vedė per aikštę. 

Tarp kitų šunų, nenustygdama vietoje, sukinėjosi jauna, 
šmaikšti, kaip vilkas pilka kalė. Glostydamas šiltu žvilgsniu, 
Voiločnikovas linktelėjo galvą ir, šiek tiek loštelėjęs Audriaus 
link, rodydamas ranka su smilkstančia cigarete j šunį, saldžiai 
šnibždėjo: 

- Kakije liniji... Posmotri, otličneišaja golova, korpus, krup, 
kak chorošo postavleny nogi... Prekrasnaja suka... Prekrasna-
ja... Davno takoj ne videl... Beri ščenka tolko ot etoj suki... 
Nikogda ne požaleješ... 

Grįžę namo tik apie parodą ir šnekėjo. 
- Matei, tėvai, Survila su Surviliene buvo. O kaip Survilienė 

pasirėdžiusi... Oho! Iš kur žmonės tiek pinigų turi? 
- Survila gi kombainininkas, ar tu nežinai? - persirengęs 

darbo drabužiais, srėbdamas vištienos sultinį, kalbėjo Rim
gaila. - Kai javus kirto, po tūkstantį ir daugiau davė. Namuose 
ferma gyvulių, be to, sūnūs padeda. 

- Gyvulių ir mes daug turime, tėveliuk, ir tu traktorininkas, 
o aš taip rengtis negaliu... 

- T u negali... Užtat mūsų Audrius parodoje svieste švietė... 
- Ko tu prikaišioji? - įsisprendusi, visu lieknu kūnu pasi

sukusi į vyrą, riktelėjo Rimgailienė. - Na pasakyk, ko tu vis 



prikaišioji? Vieną teturim! Tai ką mes - ubagai? Pinigai, pini
gai, pinigai! Kam jie, jei ir vaiko negalime aprengti? Aš jam 
viską atiduosiu. Jei panorės, liuks motociklą nupirksiu, o gal 
ir mašiną. Galėtum savo atiduoti, retai važiuoji. 

- Per anksti jam. Išpuiks, - žiūrėdamas pro langą, tyliai kal
bėjo tėvas. - Nė vienas toks geltonsnapis mašinos neturi. 

Darbo drabužiais apsirengęs, įėjo Audrius. 
- J e i nori būti medžiotojas, - prabilo tėvas, - teks visą žiemą 

po miškus stažuotoju bėginėti. Su medžiotoju būrelio pirmi
ninku jau kalbėjau... 

-Tėvai, tu pagalvok, paskutiniai metai mokykloje. Egzami
nai. Kitą rudenį teks stoti į aukštąją. Ar suspės visur? 

-Nieko. Jeigu norės - visur suspės. Vyras, ne moterytė, reikia 
išmokti būti tvirtesniam. 

Monikutė mostelėjo ranka. 
- Ai, gyvenimas išmokys, - meiliai pažvelgė į sūnų. - Aud-

riuk, kai baigsi mokyklą, ką tau padovanoti? 
- Nieko man nereikia, - atsiliepė, - kaip visi, taip ir aš. Va 

pavasarį nusipirksiu šunį, įstosiu į medžiotojus... 
- Fuuuuu kaip žema, - nutęsė mama, - argi čia dovana? Aš 

apie rimtą dovaną kalbu. Ko labai labai norėtum? 
- Žmonos. 
Visi trys nusijuokė, tik Rimgailienė greitai susivokė ir, įbe

dusi akis į sūnų, paklausė: 
- O ką? Jau yra mano būsimoji marti? Kartu mokotės? 
- Ne, mam, - Audrius surimtėjo, - ar ir pajuokauti nebega

lima? Jokios žmonos man nereikia. Geriau motociklą. Čekiš
kos Javos norėčiau, bet nebūtinai, galima ir pigesnį... 

- Ne, ne, jei motociklą, tai tik pirmos rūšies. Pirmai progai 
pasitaikius, būtinai pirksim. 

- Geriau neskubėkim, - mėgino prieštarauti tėvas. - Kam 
taip ant karštųjų? Pabaigs vidurinę, ir nuspręsim. Motociklas 
tik palakstymui. Visada dulkinas, purvinas, vanduo už kaklo 



bėga, koks čia malonumas? Be to... jeigu avarija... Su mašina 
tai pirma geležys lankstosi, o čia - viskas atvira. 

- Kad pasakysi, tėvai, stačiai iš gryčios bėk! Nusispjauk per 
petį! Apie Audrių šnekam, ar negirdi? Kam gąsdini? 

- Neduok Dieve, Audriau, aš tau nelinkiu, tik gerai pagal
vok, - keldamasis iš užstalės, burbtelėjo tėvas ir išėjo į lauką 
darbuotis. Po kelių minučių išėjo ir sūnus. 

Stovėdama gryčios tarpduryje, Rimgailienė žvilgsniu lydė
jo savo vyrus. Sūpuodami pečius, jie lėtai ėjo galulaukėn, į 
tankiai sužėlusį alksnyną, malkų dešroms ir kumpiams rūky
ti. Kaip jai reikia dukros! 

Pavasariop, nutirpus skystam sniegui, abu vyrai parsivežė mo
tociklą, visą dieną kieme tupinėjo, blizgino, tikrino ir tik pava
kary užvedė. Abu sutūpę prie motociklo klausėsi, kalbėjo, pasi
keisdami važiavo per kiemą, o Audrius net per gyvenvietę 
perskrido. Kelias dienas tik apie motociklą ir tešnekėjo. 

Po mėnesio jaunasis Rimgaila gavo spaustuvės dažais kve
piantį vairuotojo pažymėjimą ir išsirengė į Kauną ieškoti šu
niuko. Grįžo susirūpinęs, nešnekus. 

- Ko surūgęs? Kur šuniukas? - puolė klausinėti motulė. 
- Nėra šuniuko, - patylėjo, - ir nebus. 
- Kaip - „nebus"? - skaitydamas laikraštį, pro akinių viršų 

pasižiūrėjo tėvas. - Kalė galą gavo? 
Atsisėdo Audrius galustalėje, akis įbedė į rankas, čiupinėjo 

savo pirštus. 
- Na, ko tyli? Kas atsitiko? - sunerimo mama. - Viešpatie, 

nevaryk iš proto, sakyk gi! 
- Žodžiu, tuoj po parodos kalę suporavo, kaip ir buvo žadė

ję, su čempionu, ir tą pačią naktį kalę pavogė. 
- Na ir ką? Jokių žinių? - klausinėjo tėvas. - Gal šiaip pabė

go? Būna, kad kalės per rują pabėga iš namų ir daržais laksto 
su tuntu šunų. 



- Būna, bet - grįžta į namus, o ta negrįžo, - atsiduso Audrius. 
- Pasikarti mums dėl tos kalės, ar ką?! - pagaliau prašneko 

Rimgailienė. - Ne vienintelė Lietuvoje. 
- Tokia buvo vienintelė, man Voiločnikovas sakė, - spyrėsi 

sūnus, - pati gražiausia, gera darbininkė. Nėra daugiau. 
- Maskvoje, Leningrade turbūt yra? Reikia ko nors paprašy

ti, ir parveš... 
- Audriui egzaminai ant nosies, kas dabar tuo pasirūpins? -

atsiliepė tėvas. - Aš tai tikrai dėl šuns iš proto neisiu. 
Tuo pokalbis ir baigėsi, tačiau visai netikėtai atsinaujino sek

madienio pavakarę, kai Rimgailienė, pakiliai nusiteikusi, grįžo 
iš miestelio, kur bažnyčioje priėmė švenčiausią Komuniją. Gy
rėsi pirkiniais, pasakojo, ką buvo sutikusi, su kuo parvažiavo. 

- Audriuk, Verkaitienė iš Užpalių, kai įsišnekėjom apie tavo 
rūpestį, pasakojo, kad netoli jų, kolūkio šiaudų kaugėje, visą 
žiemą gyveno kalė. Net keturis šuniukus buvo atsivedusi. Trys 
sušalo, liko vienas. Su tuo mažyliu dabar slankioja pamiškė
mis. Sugauk ir parsivesk, gal laika? 

- Tu, mama, turbūt neturi ką šnekėti? Kam tu visam pasau
liui apie mane aiškini? Kam rūpi mano bėdos? - pasipiktino 
sūnus. 

- Mano aukse, aš tave vienintelį turiu. Tu man brangiausias 
turtas. Aišku, ir Antanėlis, - koketiškai pažvelgė į galustalėje 
pjūklelį galandantį vyrą. - Aš kasdien prie puodų, kiaulių, kar
vių, ir man nėra kada skaityti storų knygų ir laikraščių. Dėl 
tavęs man labiausiai širdį skauda ir apie tave kalbant man 
niekada žodžių netrūksta, kaip sopulys. 

- Monikute, ar liausies?! Kam prie vaiko tokios liaupsės? Jis 
vyras! Jam prie sudiržusių rankų, šiurkštaus elgesio reikia pra
tintis. Kuo labiau kumščiuosi, tuo bus atsparesnis. 

- Niekam nėra per daug moteriškos meilės. Ji nė vieno ne
pagadino... - patylėjo, - . . . moterys - kaip žydintis sodas: gro
žis, nektaras ir vaisiaus paslaptis. Vyrai to nesupranta. 



Tėvas susižvalgė su sūnumi. 
- Mam, sakai, knygų, laikraščių neskaitai. Tu eilėraščius ga

li rašyti. 

Bėgo dienos, ir mintyse nuolat iškildavo pamiške tursenanti 
kalė, iš paskos mažas šuniukas... Klasės draugus išklausinėjo, 
kur tie Užpaliai, kur gyvena Verkaitienė, kaip nuvažiuoti. Po 
pamokų, nutaikęs progą, nauju motociklu nurūko Užpalių 
link. Greit surado vienišą, prie miško prigludusią, eglėmis ir 
tuopomis apsodintą sodybą apsamanojusiais stogais. 

Senutė šildėsi prieš saulę. 
- Laba diena, močiute! Čia Verkaitienė gyvena? 
- Čia, - išblukusiom atvirom akim žiūrėjo senikė. 
- Aš iš Ražonų, Rimgaila. Ar pažįstate Moniką Rimgailienę? 
- Aaaa... Tai tu, vaikeli, jos sūnus? Oi, gražiai išaugai... Ai... 

ai... Mergoms pakūta būsi. Kaip mamytė gyvena? Aš seniai 
bažnyčioje bebuvau. Namie meldžiausi. Sveikatos trūksta. 

Audrius atsisėdo ant suoliuko greta močiutės. 
- Mama beveik kas sekmadienį važiuoja. 
- J a u n a dar, vaikeli, sveikatos turi... Puiki tavo mama, oi 

puiki! Smagi, visada šypsosi... Motociklas naujas? 
- Naujas. 
- Tai ko atvažiavai? Gal bėda? 
- Ne. Ieškau pabėgusios kalės. Mama sakė, kad ji netoli jūsų 

gyvena. 
- Kaipgi. Kalbėjau, kalbėjau. Tavoji sakė, kad labai nori kaž

kokio gražaus šuns, kažin ar šitie tiks. Valkatos. 
- Kokios spalvos? 
- Pilka motina ir pilkas vaikas, kaip vilkai kokie, bet avių ir 

naminių paukščių neliečia. Už daržinės, šiauduose gyvena. 
Keturis vaikus turėjo, žentas tris sušalusius rado, bet vienas 
išgyveno ir dabar su motina slampinėja. 

- Uodega kokia? Kokia uodega, sakau, riesta? 



- Riesta. Ausys stačios, kaip vilkai, bet į rankas nesiduoda. 
Duktė vis pieno įpila, nuneša prie stirtos. Labai mėgsta, net 
išlaižo. Kalė perkarus buvo, net baisu žiūrėti. 

J kiemą įvažiavo kinkinys. Iš ratų iššoko jaunas vyras, sku
biai nukinkė arklį, sunešė į klėtį pakinktus, paėmęs už kama
nų, nuvedė išalkusį gyvulį sodo gilumon. 

- Žentas grįžo, - burbtelėjo močiutė. - Tu jo paklausinėk. 
Žentas pasirodė beesąs lėto būdo žemaitis. Atsisėdęs lauko 

pavėsinėje, giliai užsirūkė, plačiu delnu perbraukęs per veidą, 
nustūmė dienos vargus, kostelėjo ir, patenkintas pokalbio 
tema, noriai ėmė porinti, ką žinojo. 

- Nūnai dingo tie šunys. Praėjusią savaitę mačiau jauniklį, 
senės nebuvo. Sulaukėjęs gyvulėlis. Pamato žmogų ir skuo
džia, niekas jo niekada neglostė. Pražus. 

-Kodėl? 
- Nušaus medžiotojai. Niekas jų nemaitina, bet naminių 

gyvuliu nepjauna. Rėžia laukinius, o ką daugiau - šiukšlynų 
čia nėra. Šuniūkštis riebus buvo, kaip paršiūkštis. 

Audrius net žadą užėmęs klausėsi, velniškai smagi istorija. 
- Retkarčiais kalė tai naktį, tai dieną po kelias valandas, gir

dėti, loja, kartą žvigdė šernioką. Ir mažasis storai bosijo. 
- Padėkite man jį pagauti. Gal geras šuo užaugs? Tėvas me

džiotojas, aš greit irgi būsiu. 
- Pažįstu tavo tėvą, žinau. O kaip pagausi? Sulaukėjo. Ko

kių lengvų nuodų užduoti galėtumėm, kad paskui atsigautų, 
bet kur jų gausi? 

- Gal mėsa, pienu įvilioti į daržinę? 
- Neee, nesiduos. Mėginau. Norėjau sau pagauti. Gudrus 

kaip velniūkštis. Gal kalė primokė, nė karto nelindo. 

Šiaudų stirtoje nuo miško pusės žiojėjo išrausta, gilumoje kie
tai sugulėta įduba, šalia stovėjo tuščia skardinė. Jokių ėdesio 
liekanų, jokių pėdsakų nebuvo. 



Kai prasidėjo abitūros egzaminai, Audrius įniko atvažiuoti 
mokytis į Užpalius, prie šios stirtos. įsitaisė stoginę, sumonta
vo stalą, kiauras dienas skaitė, mokėsi ir vis žvalgėsi į mišką, 
ar nepamatys laukinių šunų. Niekas nesirodė. Du egzaminus 
išlaikė penketais. 

Kartą pavakarę iš miško išlindo didelis pilkas šuo, apsižvalgė 
ir neskubėdamas pradėjo risnoti Audriaus link. Burna bema
tant išdžiūvo, kraujas nuslūgo, kaip pagautas paukštis spurdėjo 
širdis. Nebuvo jokios abejonės, kad tai tas šuniūkštis - dide
lis, tvirtas, nepaprastai tankiu kailiu. Jis bėgo be jokio garso, 
kaip vilkas, visiškai be pastangų, storos kojos nešte nešė driblų 
paauglio kūną... 

Šuo pribėgo prie kaugės, apuostė kampus, pakėlęs koją pa
šlakstė - pažymėjo savo valdas ir, drąsiai priėjęs prie skardinės, 
ilgai, godžiai lakė, net dugną išlaižė. Pakėlęs galvą klausėsi, 
paskui griuvo ant šono, ilgai laižė kojas, caksėdamas dantimis 
kažką stengėsi ištraukti iš tarpupirščių ir atsidusęs susirietė į 
kamuoliuką. Užmigo. Audrius puikiai matė, kaip šuo judino 
ausis, gaudė garsus, keletą kartų atidžiai pažiūrėjo į mišką. 

Sutemo. 
- Ei, Audriau, ar užmigai? Jau naktis! Ką tu ten veiki? - išėjęs 

į palaukę, šaukė senukės žentas. 
Vienu judesiu šuo pašoko, kurį laiką žiūrėjo žento pusėn, 

paskui lengvai, be garso nurisnojo į mišką. Audrius kaip ant 
sparnų parlėkė namo... 

- Kur tu taip vėlai buvai? - paklausė motinėlė. 
- Pas draugus, - išsisukinėjo. 
- Pas kokius draugus? Aš visus pažįstu, pas Kuncą? 
- Ne, mam. Kam tau reikia? Egzaminus laikau? Laikau. Du 

penketus gavau, tai ko dar tau reikia? 
- Kas čia per draugai, jei kiekvieną kartą duonos, dešros 

šmotą vežiesi, agurkų? Nė arbatos neįpila? Sūneli, na pasakyk, 
kur tu sėdi? Pas Žiugą? 



-Ne, mam, nesakysiu. Neprievartauk. Gal kada nors... Dabar 
negaliu. 

- O gal... pas Rimkutę? Na tiek to, - reikšmingai nusišypso
jusi, nusileido Rimgailienė. - Nenori - nesakyk. Tu suaugęs ir 
gali daryti kaip tinkamas, svarbu, kad darbas nenukentėtų. 

Netrukus Audrius su senukės žentu susitarė, kad skardinėje 
niekad netrūktų šviežio pienelio, o šalia - stipenos, paprašė 
tėvo pagalbos ir po matematikos egzamino abu Rimgailos, 
susėdę j žiguliuką, nulėkė į Užpalius. 

- Dabar kas vakarą atbėga, - kalbėjo močiutės žentas. - Ka
lė atsirado. Kartais dienoja šiauduose, kartais miške. Pieną kas 
vakarą išlaka, stipenos beveik neėda, sotūs. 

Trumpai pasitarę, visi vyrai nuėjo prie šiaudų stirtos ir visą 
valandą neatsikvėpdami triūsė, kol padarė negudrią gaudyk-
lę. Virvės galą paliko Audriaus slėptuvėje. 

-Tegul kelias dienas pabūna, kol pripras, - išmanančio to
nu pareiškė senasis Rimgaila. 

Važiuojant namo, tėvas suabejojo: 
- Ar tu atsimeni, kada ta kalė turėjo atsivesti šuniukų? 
Audrius nustebęs pažiūrėjo į tėvą. 
- Tuuuu manai?.. 
- Beveik sutampa. Reikia dėl šventos ramybės pranešti tam 

medžiotojui, gal ir jo kalė. Pasitaiko stebuklų... 
Nieko ypatinga nesitikėdami, slapčiom nuo motulės abu 

sukurpė laišką. Trečios dienos vakare į kiemą įriedėjo žiguliu
kas, ir iš jo išvirto storas, maloniai apkūnus kaunietis. Vos 
pasisveikinęs tuoj puolė klausinėti, dėkojo už pranešimą, sku
bino. Kol pasiekė Užpalius, spėjo papasakoti visą savo, me
džiotojo, biografiją, atskleidė, kiek ir kokių turi medžioklės 
trofėjų, kiek per gyvenimą augino šunų ir kokia nuostabi, la
bai nepatikli buvo pavogtoji kalė. 

- Žinote, galėjo būti: vagys išsivedė į medžioklę, o ji purkšt 
į mišką, manęs nėra, ir papūsk vėją laukuose, nieko niekada 



miške nepripažindavo ir kviečiama neatbėgdavo. Oi, oi, vy
rai, nepaprastai ištikima kalė buvo, nepaprastai... Vežuosi švil
puką, - vikriai ištraukęs iš kišenės, šaižiai sušvilpė, - šitaip 
kviesdavau medžioklėje... Oi, oi, vyrai, jei surasiu savo Spyg-
lę, auksu jus apipilsiu. 

Po tokio emocingo monologo visi išsilaipino Užpaliuose. 
- Kaip tik tokiu metu jie atbėgdavo, - aiškino senutės žentas. 
Apvalutis kaunietis beveik bėgte pasileido miško link, ir ne

trukus visas miškas plyšo nuo šaižaus švilpimo. 
- Pučia kiek sveikatos turi, žandai sprogs, - šyptelėjo Aud

rius. 
Švilpimas slopo miško gilumoje. 
- Ar nepaklys? Temsta jau! Jis kaip proto netekęs, - stebėjo

si žentas. 
- Senas medžiotojas, - prieštaravo Rimgaila. - Vilko uoslę 

turi, kojos pačios kur reikia išneša. 
Beveik sutemo. Švilpimas nutilo, tačiau medžiotojas nesi

rodė. 
Vyrai susižvalgė - kad į durpyną neįlįstų... 
- Dar truputėlį palaukime, - sunerimo ir Rimgaila. 
Tuo metu pasigirdo džiaugsmingi šūksniai: 
- Oooo hooo hoooooo! Mano šuo atsiradooooo! - išlindęs 

iš miško, visa gerkle šaukė laimingas kaunietis. - Mano šuo 
atsiradoooo! Girdite! Atsiradooo! - už pavadėlio vesdamas 
gražuolę kalę, iš visų jėgų lapsėjo artyn įraudęs, nežmoniškai 
uždusęs medžiotojas. - Mano šuo atsirado, - vos atgaudamas 
kvapą vapėjo, - atsirado gražiausias Lietuvos šuo. Vyrai... at
sirado, Dieve, duokit atsigauti... - jis verkė, bučiavo šunį, 
g lamonėjo. . . - Mano Spyglė... Mano čempionė. . . Koks 
džiaugsmas... 

Iš trobos sklindanti šviesa apšvietė jo apvalutį veidą, skruos
tais besiritančias stambias ašaras. Jis jų nešluostė, šniurkštė 
nosimi ir glostinėjo šunį. Džiaugsmo pagauta kalė šokinėjo 



tiesiai kauniečiui ant krūtinės, laižė veidą, inkštė, niekaip ne
galėjo nurimti. 

- Vyrai, šventė man. Prašykit ko norit. Konjako atvežiau. 
Dėl viso pikto paėmiau, nelabai tikėdamas, o dabar labai pra
vers. Einam j gryčią. 

Kol šeimininkė kepė kiaušinienę, pjaustė kumpį, šluostė tau
reles, visa gryčia tik į kaunietį ir žiūrėjo. Vienu akimirksniu 
apsipratęs, jis, nepaprastai daug greitakalbe šnekėdamas, so
dino prie stalo trobos šeimininkus, Rimgailas, pribėgęs prie 
krosnies, patapšnojo per petį šeimininkę, pačiupęs garuojan
čią kiaušinienę, padėjo ją ant stalo, papjaustė duonos, atkim
šo butelį konjako, pats sau prisipylė ir, išrėžęs ilgiausią padė
kos tostą, vienu mauku, aukštai užvertęs galvą, išgėrė. 

- Tik vieną, aš tik vieną. Negaliu daugiau, mes su Spygle 
šiandien turime būti namuose. Ar ne, mano mieliausioji?.. 

Senukė kaip užkerėta žiūrėjo į nenuoramą svečią, jos akyse 
pasirodė baimės kibirkštėlės. Niekas negalėjo nė prasižioti, sve
čias tratėjo vienas. 

-Tas šuniukas, be abejonės, čempiono Nordo vaikas... Ger
kite, gerkite, - brukte bruko žentui į rankas taurelę konjako, -
neužnuodytas, matėte, aš išgėriau, ir nieko. Tikras dalykas. 
Tas šuniukas turės kilmės dokumentus. Tas, kurį jūs vadinate 
valkataujančiu šunimi, yra kilmingas kaip kunigaikštis, jo kil
mės, kaip čia pasakius, medyje vien čempionai. Jūs tik pažiū
rėkite, kokia motina! Jūs pažiūrėkite, kokia galva, kokios lini
jos, lūpos sausos, be nuokaros... 

- Žinote, - tęsė svečias iš Kauno, - tas šuniukas tavo, Aud
riau. Aš jokiu pretenzijų niekada nereikšiu, nors jis turėtų bū
ti velniškai puikaus eksterjero. Ne juokas, pačių geriausių Lie
tuvos šunų vaikas, - čia pat jis vėl stryktelėjo, pripylė pusę 
taurelės konjako, vikriai išlindo iš užstalės ir nuriedėjo prie 
senukės. Šioji ne pagal metus vikriai šastelėjo į šoną. Atsisto
jęs jis atsisuko į vyrus, sukaustytais veidais stebinčius šią sceną, 



ir sunkiai dribtelėjo ant suolo galo. - Vyrai, nesistebėkite... 
Aš labai laimingas, tokių dienų gyvenime mažai tebūna... Bu
vau palaidojęs kalaitę, abudu su žmona apraudojom. Vaikai 
labai gailėjo... Dovanokit. 

Sekmadieni po vakarienės Rimgailienė staiga atsistojo vidu
ryje virtuvės, įsisprendė ir karingai išpoškino: 

- Na, vyrai, prisižaidėte? Ar ne gėda?! 
Rimgaila atsargiai padėjo ant stalo laikraštį, nusiėmė akinius. 
Audrius buvo besprunkąs pro duris. 
- Kur dabar?! Atgal! Sėsk prie stalo! - Audrius atsisėdo. - Aš 

stengiuosi, klupdama apie jus bėginėju, o jūs man - špygą 
panosėn?! - jos akys žaižaravo. - Abu šnabždatės, kikenate, o 
mane per kvailą laikote?! Kas aš jums? Tarnaitė? Apie jūsų 
kvailystes turiu iš svetimų žmonių sužinoti? Jūs liežuvių netu
rite? Audrius dar jaunas, niekada nėra melavęs, bet tu, tėvai, 
jau pražilęs, kam visokias nesąmones vapėjai? Tūkstantį kar
tų klausiau: kas čia dedasi?! O tu... 

- Monikute... - skėstelėjo rankomis. 
- Tylėk! Abu kaip susimokę prieš mane. Kas aš jums? Prie

šas koks? Manote, su kirviu šoksiu? Dieve, už ką šitaip...-
apsisukusi nuėjo prie krosnies, pravirko. 

Tėvas mostelėjo sūnui ranka, atseit „išeik", ir pakilęs nuėjo 
prie žmonos. 

- Nelįsk! Begėdis... Abu prieš mane... Ach, kuo aš nusikal
tau?.. 

Gulėdamas lovoje, sūnus dar ilgai girdėjo nerimstančios mo
tinos balsą, tyliai kalbantį tėvą. Paskui abu balsai pritilo, ir jis 
užmigo. 

Visą kitą dieną motulė dirbo kietai suspaudusi lūpas, tylėjo. 
Abu vyrai visaip stengėsi įtikti, padėti. 
-Nereikia man. Vizginat uodegas... Padaužos. 
Slėpti nebebuvo ko, per pusryčius tėvas paklausė: 



- Pasirodė vakar? 
Audrius pašnairavo j motulę, ši, vis negalėdama atleisti, de

monstratyviai žiūrėjo pro langą. 
- Buvo. Pieną lakė, bet atsistojo taip nepatogiai, kad aš ne

siryžau užveržti gaudyklės. Jei būčiau išgąsdinęs, suvis būtų 
pabėgęs. 

- Teisingai, - siurbčiodamas karštą pieną, pritarė tėvas. 
- Dabar šiaudus taip perdėjau, kad jam liko tik vienas ke

lias. Skardinėlę pristūmiau artyn. Turi pakliūti. Šiandien ne
važiuosiu, nes reikia pasimokyt. 

- Gerai, nors tam proto užteko, - bambėjo mama. 

Visus egzaminus išlaikė penketais. Jau kitą dieną po išleistu
vių tėvas ir sūnus nuzvimbė į Užpalius. Audrius apytikriai ži
nojo, kada šuo atbėga, todėl pasislėpė savo slėptuvėje, o tėvas 
Verkaitienės kieme tupinėjo apie mašiną. 

Saulei leidžiantis kilmingasis valkata išlindo iš miško ir drą
siai pribėgo prie kaugės. Sulaikęs kvėpavimą Audrius stebėjo, 
kaip šuo sustojo prie pat tinklo, ilgai žiūrėjo į mišką, klausėsi 
ir, peržengęs lemtingą ribą, pasilenkė prie skardinės lakti pie
no. Luktelėjęs Audrius iš visų jėgų patraukė virvę. Akimirks
niu šuo atsidūrė tinkle, viauktelėjo, šoko j šalį, bet Audrius 
traukė tinklą aukštyn, kol visiškai užveržė. 

- Tėteeee! Pagavau! Bėkite greičiau! Greičiau, spardosi! - vi
sa gerkle šaukė. 

Tėvas čiupo kailinius ir didžiausiais šuoliais skuodė prie šuns, 
iš paskos kiek įkerta bėgo senikės žentas. Šuo pasiutusiai blaš
kėsi, kandžiojo tinklą, inkštė, urzgė. 

- Laikyk, Audriau! Tempk aukštyn! - šaukė tėvas ir, nutai
kęs progą, mikliai švystelėjo ant šuns kailinius. 

Netrukus senasis Rimgaila užgriuvo šunį, prispaudė galvą, 
senikės žentas griuvo paskui, apkabinęs prispaudė šuns lie
menį. Vikriai nusliuogęs nuo stirtos, Audrius dvišakiu primy-



go šuns kaklą. Vargšas gyvulėlis, išsproginęs akis, dar bandė 
priešintis, šiepė iltis, bet, supratęs savo bejėgiškumą, sukluso 
ir pasyviai stebėjo žmones. Vyrai mikliai užsegė antkakli, prie 
kurio buvo tvirtai pritaisyta grandinė. Surišę kojas, įkišę galvą 
į maišą, nunešė šunį į Verkaitienės kiemą ir įkišo į žiguliuko 
bagažinę. 

Kai parsivežė namo ir vargais negalais pririšo, šuo kaip pa
klaikęs daužėsi, virto aukštielninkas, muistė galvą, kramtė 
grandinę, aukštais šuoliais spraigė aplink būdą. Pagaliau stryk
telėjo ant būdos, galingai atsispyręs šoktelėjo ant tvarto stogo. 
Rimgaila šito nesitikėjo, išsigando: 

- Pasikars, velnias. Grandinė užklius už kokios vinies, ir galas. 
- Kaip katinas, - žavėjosi Rimgailienė, - baisiai didelis šuo. 

Ar išpenėsime? 
- Aš savo valgį jam atiduosiu, kad tik nenutrūktų, - neri

mavo sūnus. 
Šuo visom letenom įsispyrė į šiferį ir neketino lipti žemėn. 
Sutemo. Šuo nepajudėjo, ir Audrius nesitraukė. 
- Eik į vidų, - mokė tėtušis, - jis mato tave ir nelipa. 
Suėję trobon, visi puolė prie lango. Dar kiek pastypsojęs, 

šuo apsižvalgė ir pasliuogęs lengvai nušoko žemėn, puolė bėgti, 
bet grandinė neleido. Pasiutęs šokis vėl prasidėjo. 

- Ar tik tvarto nesugriaus? - baiminosi motulė. - O vardą ar 
sugalvojai? 

- Dikas. 
- Ar lietuviškesnio nėra? Koks Brisius ar Pilkis? 
- Ne, netinka. Jis išdidus, laukinis, didelis šuo. Tik Dikas! 
- Oi, sūneli, jūs abu su tėvu iš proto mane išvarysit. Duok 

Dieve, kad viskas gerai baigtųsi. 
Kelias dienas šuo tik vandenį lakė, nieko neėdė, tačiau dau

žėsi rečiau ir rečiau, pagaliau įlindo į būdą, susirietė, ištisomis 
dienomis miegojo ir tik naktimis gailiai kaukė. Penktą naktį 
pirmą kartą suėdė visą šviežios mėsos gabalą. 



Visą mėnesi Audrius sukinėjosi apie šunį, kalbino, siūlė įvai
riausių skanėstų, bet šuo nieko iš rankų neėmė, tyliai šiepė 
iltis, slėpėsi būdoje. Vėliau po truputėlį Dikas pradėjo reaguo
ti į Audriaus malonę, kartais vizgindavo uodegą, nebesislaps-
tė, tačiau glostomas dar nelabai leidosi. Per tą laiką Audrius 
sėkmingai įstojo į medžiotojus. Abu su tėvu Vilniuje nusipir
ko naujutėlaitį šautuvą, ir dabar nebuvo tos dienos, kad nebūtų 
kalbama apie medžioklę. Audrius iš ankstyvo ryto, prisirišęs 
šunį, pasileisdavo per laukus Pinavoto krūmų link. Ten dūk-
davo, gaudydavo vienas kitą, paskui lekuodami, nuvargę kris
davo į minkštą žolių patalą ir pailsėję pradėdavo viską iš pra
džių. Privargęs Audrius įnikdavo į knygas, braižė, garsiai skaitė 
tekstus, sprendė uždavinius. Nuostabiai greitai prabėgo vasa
ra, Audrius įstojo į akademiją, tapo studentu ir, kaip visi pir
makursiai, išsirengė į kolūkį kasti bulvių. Nors tėvai baisiai 
protestavo, Audrius ant motociklo bagažinės pritaisė fanerinę 
dėžę, priklojo šieno, įkėlė Diką ir visam mėnesiui išrūko į 
Šakius. Grįžo jiedu tik rugsėjo gale. 

Darbai baigėsi, ir iki spalio pirmosios, iki studijų pradžios, 
buvo ištisa savaitė atostogų. Vos įsukęs į kiemą, Audrius priri
šo šunį, įpuolęs į trobą, pasiglėbesčiavo su mama, persirengė 
ir, čiupęs šakę, nubėgo per sodą padėti tėvui, kuris neskubė
damas nuo dirvos rinko bulvienojus. 

- Sveikas, sūnau, - plačiai šypsodamasis šiltai glostė žvilgs
niu sutvirtėjusį sūnų tėvas. Pasilabino. - Einam į trobą. Ne 
kasdien sūnus grįžta į namus. 

- Ne, tėvuk. Baigsim darbą, ir tada. Kol mama išvirs bulves, 
mėsą, padengs stalą, kaip tik ir baigsim, - Audriui labai knie
tėjo pasikalbėti su tėvu. 

- Na, tada... - tėvas pasispjaudė delnus ir vikriai sušvytravo 
šake. 

Namie po sočios vakarienės kalbos užteko iki išnaktų. Visą 
penktadienio vakarą tėvas ir sūnus ruošėsi pirmai medžiok-



lei. Tvarkė šovinius, siuvo prie striukių papildomas kišenes 
šoviniams, iš sunešiotų drabužių išsikirpo autus. 

Išaušo šaltas ir vaiskus rudens rytas. Susikišę rankas į kišenes, 
kai kurie čiulpdami cigaretes, iš įvairių vietų neskubėdami į 
Varkalio sodybą rinkosi kaimo medžiotojai. 

- Oho! Iš kur tokį šunį gavai? - paklausė vienas. 
- Krikštysim naują medžiotoją, - pridėjo kitas. 
- Pamestinukas jis, - spausdamas atkištus, nuo darbo sudir

žusius delnus, atsakinėjo Audrius. 
Netrukus autobusiuku atburzgė Kauno medžiotojai. Visi 

sveikinosi, garsiai kalbėjo, dalijosi prisiminimais, juokavo. Spė
riai išsirikiavo, išklausė medžioklės saugumo taisyklių ir vėlei 
suvirtę į autobusiuką nurūko į mišką. 

- Keturios laikos - didelė jėga, - su meile apžiūrinėdamas 
šunis, porino barzdotas vyras. 

- Sakyk - trys. Rimgailos šuo jaunas, pirmas ruduo. Gerai, 
jeigu žvėrį jaučia, šerno kvapui pakutenus nosį, užsidegs šir
dis, o jeigu ne, tai... - senasis medžiotojas Leonas reikšmin
gai mostelėjo ranka. 

- Žinoma. Bet Princas, Alas ir Nordas, medžioklėse pamušę 
padus, tikrai sulaikys! - pridėjo medžioklės vadovas Vytautas 
Šėpa. 

- Negarantuok, Vytai, - atsiliepė Alo savininkas, - šunys, 
per vasarą nematydami žvėries, užsitupėjo, atbuko. Raume
nys nuslūgo, po oda tauko padaugėjo. Gali pirmoje medžiok
lėje nesusivokti. 

- I mišką buvote nuvedę? Ar randa gyvastį? - klausė senojo 
Rimgailos medžiotojas Jonas. 

- Kaip čia pasakius... Po pievas su sūnumi lakstė. Miške ne
buvo. 

Keli vyrai atlaidžiai pažiūrėjo į ramiai tupintį Diką. 
- Šiaip gražus šuo. Nieko nepasakysi. Tegu laksto. Netrukdys. 



Miškas alsavo rudens vėsa. Švelniai šlamėjo skystai gelto
nais ir parausvėjusiais lapais apsikaišę beržai, drebulės, liepos. 
Kaip visada sodriai žaliavo eglės, pušys, ir kol kas, rodos, ru
dens nejautė įvairiais atspalviais žaliuojantys lazdynai ir tan
kiai sužėlę alksniai. 

Iš toli atplaukė rago balsas. Varymas prasidėjo. Audrius dre
bančiom rankom atrišo Diką tik tada, kai kiti šunys jau strim
galviais rūko j miško gilumą. Dikas, pabėgėjęs keliolika metrų, 
sustojo, atsisuko ir, pastatęs ausis, įdėmiai žiūrėjo į Audrių. 

- Čiupk, Dikai, čiupk! Ieškok, ieškok, - ragino šunį ir pats 
šuoliais pasileido per jaunutį eglynėlį didžiųjų krūmų link. 

Iš pradžių šuo bėgo greta, paskui aplenkė ir, laužydamas 
sausuolius, dingo iš akių. Audrius stabtelėjo, pasiklausė ir, 
žvilgtelėjęs į kompasą, spėriai nuėjo priekin. Po keliolikos mi
nučių kairėje kimiai sulojo Princas, jam atitarė Alas, skardžiu 
lojimu prisidėjo Nordas, tik Diko nebuvo. Audrius per nulū
žusias šakas, papuvėlius kamienus strimgalviais nukūrė loji
mo link. 

- Dikai! Dikai! - šaukė bėgdamas. - Čia! Čia! Šernas, Dikai! 
Priekyje kažkas šmėkštelėjo. Audrius bematant sustojo. 
Ištryptoje aikštelėje stovėjo jo šuo. Pakreipęs galvą, klausia

mu žvilgsniu pažiūrėjo į Audrių ir, paėjęs keletą žingsnių, vėl 
įsistebeilijo į krūmus. 

- Dikai, čiupk, čiupk! - Rimgaila puolė krūmų link ir laukė, 
kad ir šuo padarys tą patį, bet šuo žaibiškai šastelėjo atgal ir 
galingais šuoliais dingo viksvyne. Nusivylęs Audrius pavymui 
spėjo šūktelėti: - Dikai, Dikai, kur tu? Atgal, kvaily! Šernas 
priekyje! Atgal! 

Žvėris artėjo, lūžo šakos, gargėjo, springo iš pasiutimo šunys. 
Visas būrys, apsukęs gerą puslankį, nutraškėjo dešinėn. Šu
nys, matyt, atsiliko, šernas skuto per šabakštynus nesidairy
damas ir netrukus išsiveržė iš krūmų į laukus, o šunys, išsky
rus Diką, nusivijo jį j kaimyninio medžiotojų būrelio plotus. 



Staiga pratisai sužviegė šernas! Kur? Audrius puolė atgal per 
pelkę. Artyn, artyn! Va, už krūmo, dar keli šuoliai... Reginys 
apstulbino: įsikirtęs dantimis į ausies pagrindą, Dikas po pie
vutę „vedžiojo" žviegiantį pernykštį šernioką. Krauju pasru
vusiomis akimis šuo lenkė šernioko galvą žemyn, šis stengėsi 
išsivaduoti, tačiau niekaip negalėjo patempti įsispyrusio Di-
ko. Laužydami šakas, sausuolius, tampydamiesi, jie suko ra
tus. Audrius šokinėjo tai šen, tai ten, pagaliau išsitraukė peilį 
ir, prisiminęs, kaip su tėvu skersdavo kalėdinius paršus, vik
riai padūrė šernioką. Dikas paleido aukos ausį, prikišęs snukį 
kelis kartus lyžtelėjo kraujo. Nepatiko. Audrius apkabino šu
nį, pabučiavo, paglamonėjo ir, norėdamas parodyti, kad gali
ma dar pataršyti šernioką, ėmė jį judinti ir gundyti Diką. Ta
čiau Dikas bakinamo šernioko nelietė, bet, matyt, viską suprato 
savaip. Pastatęs ausis, įsitempęs visu kūnu, klausėsi ir beveik 
iš vietos baisiu greičiu, ilgais šuoliais, tiesiai per pelkę, tašky
damas debesis purslų, nulėkė tiesiai į patį tankiausią šabakš
tyną. Audrius išgirdo, kaip Dikas keletą kartų įspėdamas sulo
jo, paskui ėmė karštai, aistringai, be paliovos bosinti. Audrius 
puolė ten link, niekaip negalėjo pralįsti pro susipynusias kar
klų šakas, jas laužė, bruko po savimi, lipo, griuvinėjo. Tašky
damas vandenį, jį aplenkė ilgakojis Nordas. Dešiniau, baisiau
siai taškydamas, lėkė Princas. Po sekundės ten, kur lojo Dikas, 
užvirė kova. Šunys springdami, šiurpiai urgzdami, kaukte kau
kė, Audrius bėgo nieko nepaisydamas. Perplyšo striukė, pa
metė kepurę, per skruostą bėgo kraujas. Pastebėjęs sausumą, 
Rimgaila puolė tenai ir tuoj pat pamatė žvėrį. Aikštelės pa
kraštyje blaškėsi milžiniškas kuilys. Audrius vos nesuklykė pa
matęs Diką - šonu prisispaudęs prie didžiulio kūno, nutvėręs 
šerną už ausies pagrindo, laužė jo galvą prie žemės. Pražioti 
kruvini kuilio nasrai, baltos, kaip peiliai aštrios iltys, drimban
čios putos, mataruojanti su išsprogusiomis mažomis akimis 
galva, gaivališka jėga, drabstomas į šalis purvas kėlė siaubą. 



Audrius nutirpo iš baimės, pamatęs, kad aplinkui nėra nė vie
no storesnio medžio. Kur sprukti? Kuilys tai iškeldavo galvą, 
tai panarindavo, visaip stengėsi nutverti Diką, tačiau šis, kaip 
siurbėlė, gerkliniu balsu urgzdamas, visu kūnu prisispaudęs, 
sukinėjosi kartu su šernu. Princas ir Nordas kandžiojo kuilio 
pasturgalį. Šernas staiga griuvo ant Diko ir ėmė trinti pečiais 
šunį į šaknis, murdyti į purvą. Išsigelbėjimo nebuvo. Dikas 
ėmė gargaliuoti, tačiau grobio nepaleido. Tuo momentu Prin
cas griebė šerną už kiaušų. Šernas pašoko ir staigiai pasisuko. 
Princas ir Nordas pabiro kaip žirniai. Audrius aiškiai matė, 
kaip iš perplėštos kuilio ausies tiesiai Dikui į nasrus bėga krau
jas. Iš kažkur atsirado Alas. Nesumažinęs greičio jis akimirks
niu įsikabino į kumpį. Kuilys žaibiškai apsisuko, išsivadavo 
nuo Diko, išsižiojęs vienu šuoliu pagavo Alą, grybštelėjo ilti
mis, puolė prie Princo, bėgančio tiesiai į Audrių. Ir vėl Dikas 
puolė šerną, tačiau susipainiojo tarp karklų šakų, tuo metu 
žvėrį puolė Princas ir Nordas. Audrius iš išgąsčio šoko bėgti, 
susipynęs žolėse griuvo aukštielninkas; siaubo vejamas, pali
kęs šautuvą, keturpėsčias nuropojo į šoną, neįtikėtinu šuoliu 
perskrido išsikerojusį kelmyną ir pasislėpė už vienintelio šio
je sausumėlėje styrojusio neūžaugos berželio. Šunys vėl pavi
jo šerną ir kova vėl užvirė. 

Tik po geros valandos, vos vilkdami kojas, plakdami šonais, 
iškišę metrinius liežuvius, grįžo šunys. Alą skubiai nuvežė ope
ruoti. 

- Na ir Dikas... - negalėdami atsistebėti, kraipė galvas me
džiotojai. 

- Kas galėjo pagalvoti? Kaip senas darbinis šuo! 
- Ilgai negyvens, - atsiliepė kažkuris, - reikia proto turėti. 

Tokiam kuiliui už ausies! Atsiras ilgasnukių komandoje toks, 
kuris šunėką perplėš pusiau. Paminėsit mano žodį. 

Rimgailos Diku didžiavosi, bet tylėjo. Sėkmingos medžiok
lės garbei, nors saulė dar kybojo aukštai, nutarė pietauti. 



- Krėsime Žužo šilą durpyno link, - po pietų pareiškė me
džioklės vadovas. 

Arčiau durpyno styrojo gailiais apaugę kemsynai ir žema
ūgės pušaitės. Kvepėjo kiminais, aitriomis žolėmis, oras buvo 
lengvas, drėgnas. Po kojomis žliugsėjo vanduo. 

Gerokai vėliau miško aikštelėje, prie laužo, Audrių Rimgailą 
įšventino į medžiotojus. Ant pievutės paguldė ryte sumedžio
tą šerniuką, senasis Leonas užklojo jį eglutės šakele ir šalia, 
ant kelių eglišakių, paklupdė Audrių, tarp žvėries ir jo padėjo 
šautuvą. Medžioklės vadovas diktavo priesaiką. Audrius kar
tojo. Po to barzdotasis Remigijus atnešė parovęs šlapių kimi
nų, į delną išspaudė vandenį ir suvilgė Audriaus akis: 

- Kad akys visada būtų šviesios, pašventinu jas miško van
deniu. 

Nešinas pušies šakele, ant kurios kabėjo ištryškę keli sakų 
lašeliai, priėjo linksmuolis Zigmas. Pirštu pakrapštė sakus ir, 
tepdamas šventinamojo ausų spenelius, tarė: 

- Kad būtum ausylas ir medžiai padėtų girdėti, šventinu 
tave miško syvais. 

Priėjo senasis Leonas. Išrovęs iš šerniuko keteros kuokštelį 
ilgųjų šerių, suvilgė šerno krauju ir, tepdamas juo Audriaus 
nosį, po to išilgai šautuvo vamzdžius, kalbėjo: 

- Kad žvėrį iš tolo užuostum, kad taiklus būtum ir be reika
lo nelietum sužeistųjų kraujo, laiminu tave ir tavo šautuvą. 
Pirmasis trofėjus prie tavo kojų. Sveikinu tave. Būk garbingas 
medžiotojas. 

Priėjo tėvas. Išvyniojo nosinę ir iškėlė sidabrinę grandinė
lę, ant kurios kabėjo mažytis baltas šerno dantis: 

- Medžiotojo talismanas. Tikėk, jis atneš tau sėkmę. 
Priėjo medžioklės vadovas: 
- O čia tau šios šventės prisiminimui nuo visų mūsų medžio

tojų, - jis užkabino ant kaklo didelį medinį, gražiai išdrožtą 



medali su odine virvele ir užrašu: „Medžiotojui A.Rimgailai 
krikštynų proga". 

Aloyzas padavė taurę raudono vyno, kur buvo nugrimzdu
si eglės šakelė: 

- Niekas neturi teisės vadintis medžiotoju, nepažinęs krau
jo skonio. Paragauk. 

Audrius išgėrė. 
- Koks kraujo skonis? 
- Dieviškas. 
Po pirmos sėkmingos medžioklės Audriaus gyvenimas įga

vo tam tikrą ritmą. Visą savaitę kruopščiai lankydavo paskai
tas, mokėsi, o šeštadieniais važiuodavo į medžioklę. 

Visi medžiotojai pamilo Diką. Autobusiukas personaliai įsuk
davo į Rimgailos kiemą, ir motulės palydėti, susėdę priekinė
se sėdynėse, šauniai išsukdavo į vieškelį. 

Pamažu aiškėjo Diko ypatybės. Su kiškiais ir stirnomis jis 
elgdavosi kaip plėšrus žvėris. Pirmo rudens šerniokus iš karto 
griebdavo už sprando ir laikydavo tol, kol pribėgdavo Audrius. 

Jeigu pribėgdavo kitas medžiotojas, šuo tučtuojau šernioką 
paleisdavo ir, atsisukęs į apstulbusi medžiotoją, šiepdavo snukį. 
Toks elgesys nepaprastai patiko Audriui, bet sudarydavo keb
lumų visiems likusiems. Niekas nedrįso liesti Diko grobio. 

Kartą, miško aikštelėje visiems pietaujant, Dikas spėriai nu
risnojo į mišką ir po kiek laiko grįžęs ėmė sukinėtis apie Aud
rių. Žiūrėjo jam į akis, plačiai vizgino uodegą, pabėgęs kelis 
žingsnius, atsisukęs viliojo paskui. 

- Žiū, Audriau, jis kažką parodyti nori. 
- Matau, - jaunasis Rimgaila padavė tėvui nebaigtą valgyti 

sumuštini, čiupo šautuvą ir nubėgo paskui šunį. 
Dikas risnojo neskubėdamas, kartkartėm atsisukęs pažiūrė

davo į savo šeimininką. Pribėgęs tankų eglyną, staiga atgijo ir 
keliais šuoliais dingo tarp eglučių. Netrukus storai sulojo. Su
traškėjo šakos, kažkas veržėsi per tankumyną. Gerkliniu balsu 



lyg lodamas, lyg urgzdamas Dikas metėsi paskui, ir čaižus šerno 
riksmas perskrodė mišką. Audrius puolė artyn. Priekyje vertė
si eglutės ir grūmėsi du kūnai. Pernykštis kuiliokas iš visų jėgų 
bandė nubrukti įsikabinusį į ausį Diką, tempė šunį pro eglu
čių kamienus, maigė šuns galvą, trynė prispaudęs prie išvartos. 
Šitokioje tankynėje eiti prie dveigio buvo pavojinga, ir Aud
rius kelias sekundes svarstė, ką daryti. Staiga šernas pajuto 
žmogų. Žaibiškai pasikeitė jo elgesys, jis šastelėjo, ištrūko šu
niui iš nasrų ir, Dikui nespėjus susiorientuoti, galvotrūkčiais 
pasileido iš eglyno į atvirą mišką. Šuo puolė vytis, bet - šūvis, 
ir šerniokas, persivertęs per galvą, išsitiesė. Kaip visada šuo 
pribėgo prie nukauto žvėries, prikišęs nosį palaižė kraują. Taip 
nesielgdavo nė vienas šuo. Šernienos šunys nemėgsta ir ėda 
tik pavirinus mėsą. Gal Dikui patiko šerno kraujo skonis! Aud
rius pamylavo šunį, patapšnojo per jo plačią nugarą ir, pakė
lęs šautuvą, sutrimitavo - pranešė apie sėkmingą medžioklę. 

Medžiotojai iš nuostabos skėsčiojo rankomis ir nežinojo, 
ką sakyti. 

Dar labiau nustebo Žilinskas, kai ugnies linijoje nušovė la
pę. Varymas nebuvo pasibaigęs, ir niekam nevalia pajudėti iš 
savo vietos. Nušauta lapė gulėjo nejudėdama. Staiga iš tanku
myno išlindo pilkas žvėris, čiupo lapę ir dingo. Matydamas, 
kad gali pražūti toks brangus laimikis, Žilinskas, visa gerkle 
rėkdamas, ko jokiu būdu nebuvo galima daryti, pranešė me
džiotojams, kad vilkas nunešė jo nušautą lapę, ir, pažeisda
mas visas saugumo taisykles, puolė į mišką paskui tariamą 
vilką. Po varymo visi medžiotojai rinkosi ties kvartalo riba. 
Žilinsko nebuvo. 

- Palik! Palik! Šėtone, palik, mesk! - miško gilumoje šaukė 
dusdamas medžiotojas. Visi sužiuro garso link. 

Iš miško, išdidžiai nešdamas lapę, atrisnojo Dikas. Links
mai vizgindamas uodegą, numetė žvėrelį Audriui po kojų ir, 
žiūrėdamas tiesiai į akis, bandė nuspėti, ar gerai padarė. 



Rimgaila demonstratyviai pagyrė šunį, meiliai paglostė ir 
šuns akivaizdoje įdėjo lapę į savo kuprinę. Nepaprastai pa
tenkintas šuo išdidžiai vaikštinėjo aplink. 

- Pagavo?! 
- Ne. Nušauta, - atsiliepė Audrius. - Kas nušovė lapę? 
- Aš, aš, kad jj kur velniai, - visas suplukęs, nežmoniškai 

gaudydamas orą, vos išstenėjo pribėgęs Žilinskas. - Nušautą 
lapę čiupo ir nusinešė! Ot velnias! Iš kur tiek proto? 

- Aš negaliu, šuniui matant, išimti jos iš savo kuprinės ir 
atiduoti jums. įsižeis. Padėsiu autobusiuke. 

- Gerai. Ot nelabasis! Na ir šuo! 

Kartą, medžiojant krūmuose, kuriuos kirto platūs, pilni van
dens melioracijos grioviai, Dikas tylomis energingai ėmė per
sekioti stirną. Siaubo pagautas grakštus žvėrelis blaškėsi žoly
ne tarp krūmų ir, nematydamas išeities, šoko per platų, bebrų 
užtvenktą griovį. Nespėjo nuplaukti nė kelių metrų, ir iš pas
kos, kaip spyruoklės išmestas, pūkštelėjo Dikas. Užvirė trum
pa kova, vanduo nusidažė krauju, ir šuo išvilko žvėrelį į kran
tą. Po to kaip vilkas perplėšė pilvą ir didžiuliais kąsniais ėmė 
ryti mėsą, lakti garuojantį kraują. Pribėgusį Nordą jis pasitiko 
tokiu galingu gerkliniu urzgimu, kad senas darbinis šuo tuč
tuojau pabruko uodegą ir nusliūkino šalin. Diko pilvas bema
tant išsipūtė, jis pakėlė galingą galvą, skaniai apsilaižė ir, pa
ėjęs keletą metrų, atsigulė. Tuo metu iš kažkur atsiradęs Princas 
drąsiai pribėgo prie išdarkytos stirnos ir ėmė plėšti mėsą. Dikas 
visiškai netikėtai puolė Princą. Dusliai vienas į kitą trinktelė
jo du kūnai, ir šunys susikibo žūtbūtinėje kovoje. Žaibiškai 
sureagavęs Lordas puolė prie besipešančiųjų ir kandžiojo tai 
vieną, tai kitą, priklausomai nuo to, kas ima viršų. Subėgę 
medžiotojai nežinojo, kaip perlipti griovį, sukinėjosi ieškoda
mi brastos. 

- Vajėzau, pasmaugs Princą! Duok lazdą! 



Princo šeimininkas Aloyzas numetė šalin šautuvą ir plauk
te puolė per platų griovį, kiti bėgo prie bebrų užtvankos. Tuo 
tarpu Dikas žiauriai gynėsi nuo dviejų puolančių šunų. Šai
žiai užkaukė Lordas ir, nešdamas priekinę kraujuojančią koją, 
šoko šalin. 

Dikas griebė už gerklės Princą ir ėmė raičioti žeme. Princas 
gargaliavo. Jo šeimininkas, su visais drabužiais perplaukęs grio
vį, čiupo Dikui už užpakalinių kojų ir įmetė abu šunis į van
denį. Abu springo, bet Dikas varžovo nepaleido, tik dar giliau 
suvarė iltis. Padėtis tapo kritiška, ir Audrius šoko į vandenį, 
bandė apkabinti Diko galvą, pražiodinti, tačiau šis vis tiek 
smaugė Princą. Šoko į vandenį Viktoras, iškėlė vos alsuojan
čio Princo galvą virš vandens. 

- Grūsk Diko galvą po vandeniu! Po vandeniu! - šaukė jis. 
Tačiau Dikas nepasidavė. Buvo gilu. Nė vienas nesiekė ko

jomis dugno. 

-Negaliu. Gilu! Dikai! Paleisk! Fuuu! Ką daryti? 
- Tempkite į krantą! I krantą! - šaukė medžiotojai. 
Trys vyrai niekaip negalėjo pastumti kranto link dviejų šunų. 

Vienas iš medžiotojų atkišo lazdą. Pagaliau prie kranto visi 
vyrai panardino šunų galvas po vandeniu, jie muistėsi, ir 
springdamas Dikas paleido auką. Audrius nutempė šunį tolyn. 
Visi šoko gaivinti Princo. Šis gulėjo be gyvybės žymių, paskui 
kostelėjo, godžiai įkvėpė oro. Dar po minutės svirduliuoda
mas, nuleidęs galvą, vaikščiojo tarp medžiotojų. Medžioklė 
buvo sugadinta. Lordui perplėšti peties raumenys. 

- Tikras vilkas! - nedraugiškai žiūrėdami į Diką, mėtė repli
kas medžiotojai. 

- Dar kiek, ir Princas būtų žuvęs! 
- Rimtas šuo, kovoja už save. 

Nejučia priartėjo Naujieji metai. Akademijos sporto salėje su
sirinko keli šimtai studentų. Karnavalas, sumuštiniai, Šokiai, 



loterija, tostai, šampanas... Po to Audrius su savo kurso drau
ge Rūta Stirbyte klajojo Kauno gatvėmis iki ryto. 

- Kada nors norėčiau dalyvauti ekspedicijose. Kalnuose ar
ba Šiaurėje, - svajojo studentas. 

- Tuo užsiima institutai. 
- Žinau. Ekologijos institutas Vilniuje. Be to, organizuoja 

ekspedicijas ir Vilniaus universitetas. Mes su tavimi esame gy
vojo pasaulio tyrinėtojai, todėl teks šlietis prie zoologų, eko
logų. * d-

- Kodėl? - prieštaravo Rūta. - Gali komandiruoti ir mus. 
Jeigu kur nors pasirodo kokia nežinoma liga, epidemija. 

- Ne. Ne tai. Norėčiau didelio fizinio krūvio, išmėginimų, 
velniškų sunkumų. Gal bado kokio... 

- Taip būna tik romanuose su laiminga pabaiga. Greit sesi
ja. Išmėginimas. 

- Nieko ypatinga. Kolokviumus visus išlaikei? 
- Visus. Su histologija buvau įstrigusi, bet išsikrapščiau. 
- Vadinasi, trejetukai garantuoti? - šypsodamasis paklausė 

Audrius. 
- Aš noriu daugiau! Trejetukininkas tai va - toks, - Rūta pa

vaizdavo susivėlusį, netvarkingą, mažą žmogelį. Abu skaniai 
pasijuokė. - Aš noriu ištekėti už protingo ir simpatiško, - ji 
reikšmingai pasižiūrėjo į pašnekovą, - vyro. Noriu turėti daug 
pinigų, gražiai rengtis ir niekada nenoriu būti paskutinė. Tu
riu gerai mokytis, kad būčiau gera prekė vyrui. Kiekvienas pro
tingas vyras galvoja: blogai mokosi, galvelė skysta, bus debi-
lai vaikai, tai kam man tokia žmona? 

- Ar ne per toli užgriebei? Egzistuoja meilė, o ji nežiūri, 
kaip tu mokaisi. Tavo teorija kvepia nihilizmu ir perdėtu ma
terializmu. Ar tau taip neatrodo? 

- Tu, Audriau, - romantikas. Tokių vyrų, kokio aš noriu, 
nėra daug, ir man maža šansų, kad būtent toks vyras mane 
įsimylės. Esu priversta slėpti jausmus ir atidžiai dairytis į šalis. 



Jeigu pasiryšiu tekėti, esu tikra, būsiu ištikima ir kaip vilkė 
saugosiu lizdą. Už tavęs, gerai pagalvojusi, tekėčiau. 

- O jeigu aš nepateisinčiau tavo vilčių? Na, šautų į galvą 
būti politiku. Atsišaukimai, saugumas, kalėjimai... 

- Tu - medžiotojas. Tikras gamtininkas, ir tau niekada ne
šaus į galvą tokia nesąmonė. Darbininkas. Mokaisi lengvai ir 
labai gerai. 

- Iš kur tu taip mane pažįsti? Gal kartu medžiojom? 
- Tu vienas iš tų retų vyrų. Domiuosi. įraukiu tokio. Nesi

gailėsi. Manau, kad net įsimylėti galėčiau. Taigi mudu abu 
sudėjus krūvon, prieštaravimų lyg ir nėra. 

Audrius atidžiai pasižiūrėjo į Rūtą. Šalia jo ėjo visiškai ne
pažįstama mergina. O ką? Graži, originali. Ėjo kalbos, jog ji, 
kad pataisytu savo figūrą, specialiai lankė plaukimo treniruo
tes. O namuose ant kilimėlio nuolat prakaituodavo užsikrė
tusi ritminės gimnastikos manija. Visada kruopščiai susišuka
vusi, šiek tiek pasidažiusi, kvepianti, tvarkingai apsirengusi. 
Po šimts! Bus ištikima! 

Audrius dar kartą nužiūrėjo jos linguojančią figūrą. Kuo ne 
žmona? 

Baigėsi žiema. Lietaus šlakstomas sparčiai tirpo sniegas, visus 
nervindami įkyriai rėkė lizduose kovai. Po savaitės Velykos. 
Rimgailos laukė sūnaus iš Kauno. 

Žvangindamas grandinę, visą naktį blaškėsi ir kaukė Dikas. 
Su baltais apatiniais senasis Rimgaila kelis kartus išėjęs barė 
šunį, varė būdon. Negalėdama užmigti, Rimgailienė ieškojo 
vaistų. 

- Ko tu trankaisi visą naktj? Ramybės nebėra! - užsipuolė 
vyrą. 

- Velnias šunį apsėdo. Kaukia, net šiurpas nugara važinėja. 
Triukšmas per visą kaimą. Žiū, Morkaus šunys atsiliepė. Pra
keikimas. 



- Audriuko liūdi. Žadėjo parvažiuoti, matyt, pasiilgo. 
- Turbūt, - įsikniaubdamas į pagalvę, burbtelėjo vyras. 
Aušo sekmadienis. 
IŠ ryto, pašėrę gyvulius, ruošdamiesi į bažnyčią, abu Rim

gailos iš lėto sriūbčiojo karštą pieną. Suburzgė motociklas. Mo
tulė puolė prie lango. 

- Čia ne Audrius. Žiū, Kunciukas kieme. 
Net springdamas, pašėlusiai daužydamas grandinę, lojo Di

kas. Pasigirdo žingsniai priemenėje, pasibeldė. 
- Prašom. 
Buvęs Audriaus bendraklasis nedrąsiai įėjo, sustojo prie durų. 
- Eikš prie stalo, svečias būsi, ko prie durų? - pakvietė kil

damas iš užstalės Rimgaila. 
- Dėkui. Aš atvažiavau... Na... - mikčiojo vaikinas, - aš ką 

tik iš Kauno. Audrius ligoninėje. 
- Viešpatie, kas jam? - suplojo rankomis Rimgailienė. 
- Avarija. 
- Kada? Ar gyvas? - kaip įbestas stovėjo tėvas. 
- Gyvas, gyvas. Vakar važiavo pas jus. Aš smulkmenų neži

nau. Kažkur už Kauno pakeliui. Šiandien pranešė į bendrabu
tį. Kambario draugas paskambino man. Tai aš ir atlėkiau. 

- Kur paguldytas? 
- Traumatologiniame, prie Soboro. 
Verkdama Rimgailienė puolė į seklyčią. 
-Tėvai, važiuojam! Viešpatie... 
Rimgaila skubiai išlydėjo svečią. 

- Dėkui tau, sūneli. Ar nežinai - pats apvirto ar su kuo susi
dūrė? Sakyk, sakyk, mes gi vyrai. 

Kunciukas atsisukęs stabtelėjo. 
- Sako, palindo po sunkvežimiu. Po lietaus kelias buvo šla

pias. Motociklą aš surasiu. 
- Ką tas motociklas! Nelaimė. Baisi nelaimė. Dėkui tau. Tuč

tuojau važiuojam, - tėvas nusuko ašarotas akis. 



Kaip patrakusi Rimgailienė lakstė po trobą. Atpjovė dešros, 
nulėkusi į rūsį, sugriebė trilitrinį indą kompoto, mėsos konser
vų. Vėl įlėkusi gryčion, šoko prie spintos, čiupo saują pinigų... 
tėvas jau sėdėjo žiguliuke. 

- Negalima, - pravėręs duris, aiškino baltu chalatu apsivilkęs 
sanitaras, - gydytojas neleido. 

- Sūnus mūsų čia. Vardan viešpaties Dievo, leiskit nors 
pamatyti, kas jam? Ar gyvas? - raudodama veržėsi vidun mo
tina. 

Priėjo gydytojas. 
- Kaip ligonio pavardė? 
- Rimgaila. Audrius Rimgaila. 
- Negalima. Beveik keturias valandas truko operacija. Jis 

dar neatsigavo. Vos prieš valandą atvežėm iš reanimacijos. 
- Ooo... - raudojo motulė, - leiskite nors pamatyti... Leis

kit, dėl Dievo, būkit maloningas... 
Abu vyrai susižvalgė. Pravėrė duris. 
- Tik neilgai. Kalbėti negalima. Šešta palata. Kazimierai, pa

lydėk. 
Baltoje palatoje, baltoje lovelėje, šalia durų, prie sienos, gu

lėjo baltai apibintuotas, iki kaklo baltai užklotas išbalęs Aud
rius. Išplėtusi drėgnas akis, akimirką Rimgailienė sustingo tarp
duryje, paskui lėtai priėjo prie sūnaus ir atsiklaupė šalia lovos. 
Trys kiti palatos ligoniai tylėdami stebėjo ją. Rimgaila norėjo 
pasiūlyti žmonai taburetę, tačiau supratęs, kad ji meldžiasi, 
pastatė šalia, atsitiesė. 

Silpnutis Audriaus kvėpavimas. 
Tyla. 
Jau trečią kartą Kazimieras priėjo prie durų. Žvilgtelėjo ir 

nušlepsėjo atgal. Po valandos, pataisiusi ir taip tvarkingai už
tiestą antklodę, žmona atsisuko į vyrą. 

- Einam, Antanėli, paklausim gydytojo. 



Gydytojas pavartė popierius, tyliai paskaitė. 
- Sėskite, - patylėjo. - Operacija sunki. Sutrenkta galva, lū

žę dubens kaulai, kairysis šlaunikaulis, perkirstas kairės kojos 
raumuo, sužeista kelio girnelė, trūkęs rankos kaulas, nubroz
dinimai. Kaltas sunkvežimio vairuotojas. Nepraleido pagrin
diniu keliu važiavusio motociklo. Ryte buvo atėjęs, teiravosi. 
Rodos, geras žmogus. 

Tyla. 
- Organizmas jaunas. Operacija, atrodo, pavyko. Manau, 

bus gerai. Dabar svarbiausia - išvengti pooperacinės infekci
jos. Kas kelios valandos antibiotikai, naktj perpylėme donorų 
kraują. Patys suprantate. Kol atvežė, neteko daug kraujo. 

- Viešpatie... Dieve tu mano... - kūkčiojo motina. 
- Kokių vaistų labiausiai trūksta? Gal galime padėti? - tyliai 

klausė Rimgaila. 
- Nereikia. Šiuo metu turime naujos rūšies labai stiprių an

tibiotikų. Svarbiausia, vidaus organai sveiki, ir stuburas, atro
do, nepažeistas. 

- Daktare, ar galiu budėti prie sūnaus? 
Gydytojas tylėdamas vartė popierius. 
- Važiuokite namo. Jūs niekuo negalite padėti. Po dviejų 

dienų žiūrėsime, - neatlaikęs įbesto Monikos žvilgsnio, pri
dūrė: - Galite atvažiuoti rytoj, apie trečią valandą. Susitvar
kykite su darbais. Galite vėliau. 

- Ne, ne, atvažiuosime pusę trijų. 
Važiuojant namo, Rimgaila norėjo paprieštarauti žmonai: 
- Nereikėjo to motociklo. Sakiau gi. Užsispyrei... 
- Būk geras, Antanėli, nedraskyk širdies. 
- Dovanok, - patylėjo, - aš taip... 

Audrius kliedėjo visą savaitę. Kelis kartus vėmė. Nuo galvos 
nurišo tvarsčius. Gydytojas, rodydamas išskustų plaukų plo
telį, siūlę, pasakė: 



- Šalmas išgelbėjo. Gerai užsegtas buvo. Jei ne... sunku įsi
vaizduoti, kas būtų buvę. 

Rimgailienė dieną naktį sėdėjo šalia Audriaus, o Rimgailą 
užgriuvo visa namų ruoša, sėja, nors persiplėšk. Nepaisant vi
sų rūpesčių, tėvas beveik kasdien atvažiuodavo į Kauną, at
veždavo ko nors išviręs, pakepęs. Visi atjausdavo, kiek galė
dami padėjo. 

Infekcijos nebuvo. Labai iš lėto rausvėjo sūnaus veidas, pa
mažu vis daugiau ir daugiau pradėjo kalbėti, prisiminti. Sakė, 
visur skauda, maudžia ir labai silpna. Per prievartą valgė. Rau
donuodamas atlikdavo gamtos reikalus. Niekas negalėjo at
stoti motinos priežiūros. Girdė sūnų šaltalankių sultimis, iš 
kažkur gavusi - mumijaus antpilu, eleuterokoko spiritiniu 
skysčiu. Išleido daugybę pinigų. Ateidavo ir kurso draugai, 
atnešdavo gėlių, pasakodavo, kas naujo, kaip sekasi pavasario 
sesijos egzaminai. Kelis sykius buvo atėjusi Rūta, drovėdama-
si susipažino su Rimgailienė. Rūta rengėsi važiuoti praktikon 
į Skuodą, žadėjo lankyti, tačiau dingo visai vasarai. 

- Kai trenkiausi j sunkvežimį, praradau sąmonę, - kartą ty
liai prabilo Audrius, - paskui lyg kažką girdėjau, akys buvo 
aptemusios. I burną bėgo kraujas. Žinai, koks kraujo skonis? 
Kraujas skanus, sūrus. Gal todėl Dikas taip jį mėgsta. Tada 
pagalvojau, kad va tuoj prarysiu savo gyvybę. 

- Dėkui Dievui, kad likai gyvas. Mano maldos padėjo. 
- Nedėkok. Jei liksiu invalidas... Geriau būčiau miręs. 
- Audriuk, na kas taip kalba motinai? - pravirko Rimgai

lienė. 
- Neverk. Teisybė. Aš negaliu pajudinti pirštų. 
- Kur tu pajudinsi? Visas sugipsuotas. Pakentėk. 
Labai pamažu, bet ligonis sveiko. Verkiant reikėjo padėti 

tėvui, ir Rimgailienė kas vakarą važiuodavo namo. 
Tądien, kai Audriui nuėmė gipsą, grįžusi iš ligoninės Rim

gailienė iki išnaktų vartėsi, negalėjo užmigti. 



- Kas tau? - klausė Rimgaila. - Pervargai? 
- Nežinau. Jau du mėnesiai nėra mėnesinių. Maniau, gal 

klimaksas prasidėjo? Lyg ir ankstoka, bet va Bagdonienei tris
dešimt šeštais viskas pasibaigė. Gerai, kad šeimos turi, - paty
lėjo. - Šiandien buvau pas daktarą. 

- Na ir ką? Rado ką nors? 
Rimgailienė atsiduso, prisislinko prie vyro, apsikabino. 
- Tik įtaria. 
- Ligą? :- mti S **WbW 
- Sako, bus vaikas. 
Rimgaila sustingo. 
- Iš kur? Tiek metų neužkliuvom... 
- Truputėlį palaukim. Paaiškės. Aš visą gyvenimą taip mel

džiausi, taip meldžiausi. Gal Dievas išgirdo? Atsiliepė? 
- Seni gi mes. Ką žmonės pasakys? 
- Nusispjaut. Kas sakė, kad seni? Daktaras neapsiriko. Daž

nai pykina. Krūtys pražydo, sirpsta. Va, paliesk... 
- Gal... - suabejojęs nutęsė Antanas. 

Vieną rytą dingo Dikas. Atidžiai apžiūrėjęs antkaklį, Rimgaila 
suprato, kad ištrūko sagties kaištukas, susidėvėjo. Sėdęs į žigu
liuką, aplakstė visą kaimą, užsuko į visus vienkiemius, apklau-
sinėjo šiaip visus ankstyvus žmones. Veltui. Dingo Dikas kaip 
į vandenį. Prisidėjo dar vienas rūpestis. Važinėjo kasdien rytą 
ir vakarą, klausinėjo visus, ką sutikęs. Niekas nei girdėjo, nei 
regėjo. 

- Ką darysim? - visiškai nusiminęs klausė Rimgaila. 
- Nesiseka Audriukui. Už ką jam vargšui tokia Dievo rykš

tė? Gal kas užmušė, pavogė? 
- Neįmanoma. Piktas buvo. Būtų puolęs žmogų. Būtų paža

dinęs. Užmušto niekas nerado. Pabėgo, ir tiek. 
- Kaip Audriui reiks pasakyti? 
- Nemeluosim. Pasakysiu aš. Gal dar atsiras? 



Audrius labai nusiminė. Prašė tėvo paieškoti ten, kur buvo 
pagautas. Abu prikūrė įvairiausių versijų, išsamiai aptarė, ką 
ir kaip daryti. Kreipėsi į Medžiotojų ir žvejų draugiją, pranešė 
vyriausiajam respublikos kinologui, kaimyninių būrelių me
džiotojams. Bėgo laikas. Dikas neatsirado. 

Vasara ėjo į pabaigą. Kartą prie lovos Rimgailienė pamatė 
labai malonią merginą. 

- Čia mano mama, - pristatė Audrius. Mergina pašoko nuo 
kėdės, tirštai nuraudo. 
-4* Sigita. " ratrt^-'ljffilįįfc, 

- Sėdėkite, dėl Dievo, - švelniai stumdama, paragino moti
na, - vietos yra. 

- Aš tik vakar sužinojau, - teisinosi mergina. 
- Oooo... mes jau sveikstam, - linktelėjusi į Audrių, šypso

jos, - sakė, po mėnesio išrašys. Jūs kartu mokotės? - paklausė. 
- Ne, aš medikė. Dabar antrame kurse. 
- Na ir kaip sekasi? 
- Mam, ji - penketukininkė. Padidintą stipendiją gauna. 

Nuo pirmos klasės tokia stropi. Argi neatsimeni? Mūsų kai
mynė, miestelyje gyvena... 

- Aaaa... - nutęsė viską prisiminusi Monika, - tai jūs buvę 
klasiokai? 

- Taip, - kukliai atsakė Sigita. - Aš eisiu. Sveik, Audriau. 
Man - praktika. Jei nori, aš galiu retkarčiais ateiti. 

- Nors kasdien, - šypsojosi vaikinas. - Lauksiu. 
Mergina pakilo, visiems palatos ligoniams palinkėjo svei

katos, atsisveikino su Rimgailienė ir vikriai spruko iš palatos. 
- Labai graži mergaitė. Šviesiaplaukė, aukšta, liekna, man

dagi. Ar tau patinka? - statydama kompotą į sūnaus spintelę, 
paklausė motina. 

- Per daug protinga. 
- Argi čia yda? 
- Mam, lakstymas į Kauną tau į sveikatą, papilnėjai. 



Rimgailienė neteko žado. Jai pasirodė, kad dėl nesupranta
mos gėdos paraudo ne tik skruostai, veidas, bet ir pečiai, krū
tinė, visas kūnas. Ji nudavė neišgirdusi. Spintelėje paklojo nau
ją popierių, sustumdė viską j vietas, kažką nunešė į šiukšlių 
dėžę ir prisėdo ant lovos. Kalbėjo apie Audrių. 

Po dviejų dienų pradėjo tyrimus. 
Beveik nuogą Audrių paguldė ant kušetės, apspito studen

tai, priėjo profesorius. Nekreipdamas dėmesio į kvailą ligonio 
šypseną, profesorius spalvotos kreidos gabaliukais ant nuogo 
kūno braižė linijas, jėgų kryptis, apskritimus, žymėjo nervų 
mazgus, refleksų lankų pradžią ir pabaigą, lygino ir rodė stu
dentams rentgeno nuotraukas, darytas anksčiau ir dabar, klau
sinėjo. Paskui ilgai adatėlėmis badė įvairias vietas, bandė ju
dinti kairę koją, ranką, tyrė musculus gracilis, t. y. gražuolio 
raumens, arba - lietuviškai - užpakalio, konfigūraciją, mėgi
no perprasti, kaip sugijo dubens kaulai. 

- Gerai, ereli. Kaulai sugijo puikiai. Beveik visi savo vietose, 
išskyrus šlaunikaulio galvutę. Turi atsistatyti. Dabar treniruo-
kis ir treniruokis. Kiek sportuosi, tiek ir sveikas būsi. Labai 
skaudės, bet su ašaromis akyse lankstyk, judink, neapleisk. 
Nė vienos dienos! Tikiu, po metų sportuosi. 

Ištisas tris savaites gydytojai stebėjo reabilitacijos procesą. 
Visos žaizdos, operacijų vietos jau buvo užgijusios, tačiau la
bai sunkiai lankstėsi kairė koja, visiškai negalėjo pajudinti juos
mens, kaip dieglys trenkdavo baisus skausmas. Po kiek laiko 
paaiškėjo, kad abi kojos prarado jautrumą. Persiuntė į Kauno 
klinikas. Vėl nauji daktarai čiupinėjo, badė adatėlėmis, tyrė 
refleksus, nervų laidumą, impulsų greitį ir pagaliau, atlikę de
šimtis visokiausių tyrimų, pareiškė: 

- Ruoškis, vaikine, dar vienai operacijai. Pakenktas stubu
ras. Išeities nėra. Tikiuosi, nenori visą amžių gulėti lovoje? 

Dabar kasdien ateidavo Sigita, vis rečiau pasirodydavo kur
so draugai. 



Antra operacija dar trims mėnesiams prirakino Audrių prie 
lovos. 

Rimgailienė visaip guodė sūnų, dar stropiau budėjo šalia. 
- Audriuk, - maigydama rankšluostį, kartą pradėjo, - tu ne

pagalvok ko nors, aš... na, mes... žodžiu, ruošiuosi gimdyti. 
Sūnus žiūrėjo į motiną ramiai, atviromis akimis, paskui nu

sisuko ir tyliai, kad negirdėtų palatos ligoniai, sušnibždėjo: 
- Žinau. Seniai žinau, - patylėjo. - Gerai, kad turėsite... -

žodžių „brolį" arba „seserį" neišdrįso ištarti. - Jei liksiu invali
das, vis paguoda bus. 

- Audriuk, na kaip tu kalbi? - motina nusisuko prisideng
dama veidą rankšluosčiu. 

Motina lankydavo vis rečiau ir rečiau. Dabar beveik kiek
vieną dieną atvažiuodavo tėvas. Sublogęs, žandai įkritę, 
dažniausiai vis su tuo pačiu mėlynu megztuku, stipriai pasi
kvėpinęs, kad permuštų traktorininko kvapą, liūdnai besišyp
santis. 

- T a u sunku, tėve, žinau. Manimi rūpiniesi, o dabar mama 
prisidėjo. Ar ištversi? 

- Kas per klausimas? Žinoma! - Rimgaila stengėsi būti žva
lus. - Ne amžinai šitaip. Va, tu pasveiksi, žmona susitvarkys... 

Tėvas dar kažką kalbėjo, bet Audrius lyg apkurto. Iš giliai 
giliai kilo supratimas, kad pavartoti žodžiai: „žmona susitvar
kys", o ne „pačiutė", „Monikutė", dar „mamutė" reiškia vyro, 
kuriam rūpi šeima, savas lizdas, orumą. Natūrali tėvo balso 
intonacija lyg ir nesuteikė papildomos informacijos, bet Aud
rius instinktyviai pajuto, kad tėvas tapo lyg svetimesnis. Prieš 
jį sėdėjo ne tėvas, o vyras, patinas, kuriam rūpi ateinanti gy
vybė. 

Mintis, kad nuo šios akimirkos Audrius nebėra vienintelis 
abiejų tėvų rūpestis, sukėlė atstumtojo jausmą. Sekundę, žvilg
telėjęs tėvui į veidą, jis negalėjo patikėti ir įsivaizduoti, ką 
tėvai, sugulę miegamajame, darydavo. Nejaugi mylėdavosi? 



Tėvas ir motina? Jam visada atrodė, kad, jam gimus, visa tai 
pasibaigė, ir štai mama stora, negali pasisukti, veidas išpurto. 
Greit pagimdys glitų, su plokščia galva vaiką, kuris kraujuo
jančia bambagysle bus sujungtas su mama? Jis rėks ir prašys 
krūties? Viso to priežastis - priešais sėdintis tėvas? Viskas pa
aiškėjo! Jie ten, lovoje, užsiiminėjo žemais, šlykščiais daly
kais! Štai gėdinga pasekmė! 

- Audriau?! 
-Kas? 
- Aš jau trečią kartą klausiu. Negirdi? 
- Kodėl? Girdžiu. 
- Aš rytoj negalėsiu atvažiuoti. Ką pasakyti mamai? 
Sūnus minutėlę galvojo. 
- Pasakyk, kad šiandien visai nieko nebeskauda, net nuga

ros. Jaučiuosi gerai ir noriu mokytis. 
- Mokytis? Dabar? 
- Kelis kartus buvo atėjusi kursioke Rūta. Va, atnešė knygų, 

užrašus. Pereisiu į neakivaizdinį skyrių. 
- Gera žinia. Ką dar pasakyti? 
- Pasakyk, - Audrius paraudo, - aš laukiu brolio arba sesers. 

Ir dar pasakyk, kad mes, abu vyrai, jai linkime stiprybės. Tegu 
nesijaudina. 

- Gerai, sūnau. Ačiū tau. 

Prieš pat Naujuosius metus augaloti sanitarai ant neštuvų iš
nešė ligonį į kiemą ir paguldė greitojoje. Po valandos kaimo 
bobučių smalsių žvilgsnių lydima balta su raudonais kryžiais 
mašina įriedėjo į Rimgailų kiemą. Kad nebūtų nuobodu, Aud
rių paguldė ant lovos virtuvėje, šalia stalo. Mama buvo ligo
ninėje. Tėvas nežinojo, kaip ir suspėti. Greit pašėręs gyvulius, 
ką ne ką išviręs sūnui, sėsdavo į mašiną ir zvimbdavo į mies
telį, į ligoninę. 

Tuščias namas. Spengianti tyla. 



Klinikos gydytojų užuominos, studentų medikų šnabžde
sys, nuliūdusio tėvo rūpestis bylojo, kad ateities nėra. Jis in
validas. Visą gyvenimą lydės šikpuodžiai, apsiplovimai, dezo
dorantai ir lova, lova, lova. Nebus medžioklės, laukų, vėjo, 
moters... Audrius nereginčiom akim žiūrėjo į trobos kertę, aša
ros kilo, tvino, nesulaikomai tekėjo, drėkino drabužius. Paga
liau pradėjo kūkčioti ir visu balsu raudoti. 

Tėvas grįžo vėlai vakare. įpuolė į kambarį, pasisveikino. 
- Valgei ko nors? Nieko nevalgei! Šitaip negalima. Gal pa

šildyti? 
- Vėliau. Kaip mama? 
Tėvas atsiduso, prisėdo ant lovos. 
- Nežinau, kaip ir pasakyti. Komplikacijos. Pagal nustatytą 

laiką va tuoj turi pagimdyti. Daktarai kažko sunerimę. Sako, 
neeilinis atvejis. Pagyvenusi moteris. 

- Jei galėčiau, tėve, aš tau padėčiau. 
- Tu ir taip man padedi. Geras žodis - brangiau už pinigą. 

Bėgu šerti gyvulių. Kiaulės taip žviegia, kad ir čia girdėti. 
Kolūkis tėvui davė pašalpą, išleido atostogų. Kasdien atei

davo kaimyno Morkaus žmona. Plepi, stuomeninga, ruda
plaukė moteris. Atnešdavo sriubos, pamelždavo karves, su
tvarkydavo pieną, prisėsdavo ant Audriaus lovos. 

Likęs vienui vienas, Audrius mėgino vyti šalin liūdnas min
tis. Jos ėdė smegenis. Nuklojo antklodę, apžiūrėjo savo laibas 
kojas, pajudino pirštus, bandė sulenkti kojas. Pasiutęs skaus
mas nugaroje trenkė kaip žaibas, koją lyg kas tįstelėjo atgal. 
Gulėjo atmetęs galvą, kol visiškai sušalo. Užsiklojo. Žvilgsnis 
netyčia užkliuvo už sudėtų ant stalo krašto maisto produktų. 
Tarp jų gulėjo paprastas virtuvinis peilis. Kilo nenumaldomas 
noras nusižudyti. Paėmė peilį, apžiūrėjo ašmenis. Nuklojęs 
antklodę, įrėmė peilio viršūnę į alkio duobutę po krūtine, 
abiem rankom suėmė peilį už koto. Beliko stipriai spūstelėti 
žemyn. 



Visą kūną išpylė šaltas prakaitas. Širdis, nujausdama galą, 
pašėlusiai daužėsi, spaudė smilkinius. 

Sudundėjo žingsniai priemenėje. Grįžo tėvas. Sūnus gulėjo 
aukštai užsiklojęs, nusukęs galvą į sieną. 

- Audriuk, miegi? 
- Ne, - neatsisukdamas atsiliepė. 
- Žiūrėk, ką mano draugai tau padarė. 
Audrius atsisuko. 
Virtuvės viduryje stovėjo triratis žaliai dažytas invalido ve

žimėlis. 
- Vyrai iš dviejų senų dviračių padarė. Tau gi nuobodu kiau

ras dienas šitaip gulėti. Nors šalti kambariai, bet galėsi važi
nėti po visą trobą. 

- Gerai. Ačiū tau. Man, žinoma, liūdna, kad pamažu pasi
dariau visiškas invalidas. Kojos beveik sveikos, tik stuburas 
skauda, tiesiog negaliu pajudėti. Nesuprantu, kas man yra. 

- Panašu, kad mama greit gimdys. Beveik dvi savaites per
nešiojo. 

- Tėti, rytoj Naujieji metai. Kaip sutiksim? Tu ir aš? 
-Turbūt, jei mamai nepasidarys blogiau. Tu dovanok man. 
- Žinoma, svarbiausia mama. 
Rytą tėvas Audrių su visu čiužiniu perkėlė ant vežimėlio. 

Stipriomis virvelėmis viską pririšo. Vežimėlis buvo sukonst
ruotas gabaus meistro. Galima buvo miegoti kaip lovoje, gali
ma buvo nuleisti kojas ir važinėti pusiau sėdomis. Gudriai 
sumontuotas stabdys. Rankomis sukant pedalus, vežimėlis rie
dėjo pirmyn ir atgal. Audrius labai patenkintas važinėjo po 
virtuvę, kitus kambarius, sustojo prie lango. 

- Kiek daug sniego! Aš net nežinojau. 
- Gerai, kad šaltis nedidelis, vos keli laipsniai, malkų ma

žiau reikia. 
- Tu, tėve, šiemet nė vienoje medžioklėje nebuvai. Nepasi

ilgai? 



- Man kaip tik dar medžioklės ir trūksta! Aš svajoju nors 
kartą padoriai išsimiegoti. Visą naktį iki ryto vartausi ir atsi
keliu nė kiek nepailsėjęs. 

- Nervai? 
- Nežinau. Greičiau mintys. Labai noriu, kad tu pasveik-

tum. Tikiu, kad taip ir bus, tik nežinau kada. Dovanok man. 
Audriau, va mama susitvarkys, ir tada pradėsiu ieškot kokios 
išeities. Surasiu pačius geriausius daktarus, akademikus. Širdį 
persodina, kojas prisiuva, greit galvas išmoks pakeisti, o čia 
skausmo negali pašalinti. Manau, kad galima. 

Gerokai po pietų, viską sutvarkęs, gyvulius sočiai prišėręs, 
išvažiavo į ligoninę. 

Audrius vėl liko vienui vienas, važinėjo po kambarius, tvar
kė stalą, šiaip taip užklojo baltą staltiesę. Vežimėliu galėjo pri
važiuoti prie krosnies, ir pakūręs mėtė ir mėtė malkas tol, kol 
kambarys prišilo kaip pirtis. 

Užėjo nenumaldomas noras nors šiek tiek pabūti kieme, 
kvėptelti šalto, tyro oro, pažvelgti bent iš tolo į mišką, į kai
mo trobas. Pamažu išvažiavo iš virtuvės į priemenę, uždarė 
duris ir ranka siekė atidaryti lauko durų. Dar centimetras, dar... 
Vežimėlis pasviro, Audrius dar mėgino ko nors nusitverti, ta
čiau su trenksmu griuvo priemenės kampan. Nutvilkė siau
bingas skausmas nugaroje, juosmenyje. Akys aptemo, ir Aud
rius prarado sąmonę. 

Iš toli toli, kaip iš amžinybės, artėjo realybė. Pamažėle at
merkė akis. Nuo pliauskos nuplyšęs šapelis skaudžiai spaudė 
prie šalto grindų cemento prispaustą skruostą. Iš nosies tekė
jo kraujas, bėgo per lūpas, po smakru. Bandė nulaižyti. Vėl! Ir 
vėl sukepusio ir skysto kraujo sūrokas skonis, kaip tada po 
sunkvežimio ratais. Mėgino pataisyti ranką, bet vėl pasiutęs 
skausmas prirakino prie grindų. Suprato, kad pats neatsikels, 
nesugebės. Tik vienas tėvas gali jam padėti. Tik tėvas. Gulėjo 
prietemoje tarp senų puodų, kibirų, šalia kopūstams prispausti 



didelio akmens, nejudėdamas, skaičiuodamas minutes, valan
das. Sieninis laikrodis mušė septynias, pusę aštuonių, aštuo
nias... Prispaustas žandas visiškai atšalo, ėmė gelti dantys. Su
temo. Apie galvą šmirinėjo pelės. Nejautė dešinės rankos, 
sužvarbo kojos, pradėjo krėsti drebulys. 

Staiga aiškiai išgirdo žingsnius. Artyn, artyn girgždėjo snie
gas. Kodėl negirdėjau mašinos? - pagalvojo. Tėvas? Prie pat 
Audriaus į duris iš kiemo kažkas stipriai pabeldė. Vargšas inva
lidas norėjo šūktelti, bet negalėjo prasižioti. Jo paties kraujas 
prišaldė prie cementinių grindų skruostą. Vėl pabeldė. Aud
rius negalėjo pajudinti nė vienos kūno dalies. Nueis! - šmėste
lėjo išgąstinga mintis. Akys pritvinko ašarų. Staiga durys atsi
vėrė, kažkas, leisdamas nakties šaltį, sustojo tarpduryje, kelias 
sekundes žiūrėjo. 

- Dieve, Audriau! - šūktelėjo moteriškas balsas. Jis spėjo pa
justi, kaip keliama atšoko nuo cemento galva, lyg įkaitinta 
geležis vėl perskrodė baisus skausmas, ir jis vėl prarado są
monę. 

Paskui iš toli, iš toli artėjo realybė. Dar neatmerkęs akių pa
juto, kaip kažkas intensyviai trina jo kūną. Ant veido buvo 
uždėtas šiltas šlapias rankšluostis. Jis pajudino rankas. 

- Pakentėk, Audriuk, pakentėk. Grįžta normali kūno spalva. 
Gerai, kad kambaryje šilta. 

- Kas tu? 
- Nepažįsti? 
- Nuimk rankšluostį. Aš negaliu pakelti rankų. Nutirpo. 
- Dar ne laikas. Pakentėk, - ji energingai trynė toliau. 
- Aš nuogas? 
- Ne visai, o ko bijai? 

Kūnas pamažu šilo. Pradėjo gelti panages, atlėgo nutirpusios 
rankos. Pagaliau nepažįstamoji liovėsi trinti, užklojo antklo
dę, nuėmė šlapią rankšluostį. Švelniomis rankomis nušluostė 



veidą. Audrius prisimerkęs žiūrėjo į elektra apšviestą kambarį 
ir akimis ieškojo moters. 

- Sigita? Čia tu? 
- Kaip matai, - ji atsisėdo šalia ant lovos. - Kaip savijauta? 

Nori konjako? Tau būtinai reikia išgerti nors šimtą gramų. Ga
lėjai galą gauti. Visas sustingęs buvai. Imk, išgerk, - padavė 
sklidiną stiklinę. 

- Nenoriu. 
- Reikia, Audriuk. Išgerk. Gali prikibti plaučių uždegimas. 

Viena laimė, kad buvai užklotas. 
Vienu mauku išgėrė, išsišiepė, paprašė ko užkąsti. Sigita pa

davė gabalėlį dešros. 
- Ar geriau nors kiek? Kojos atšilo? 
Jis linktelėjo galvą. Mergina apsidairė, nuėjo į priemenę, 

atsinešė sunkų krepšį. 
- Po poros valandų - Naujieji metai. Ruošime stalą. Tu man 

pasakyk, kur kas padėta. Turite duonos, kavos, cukraus, miltų? 
- Žinoma. Dar ne badas. Tu ruošiesi ką nors kepti? 
- Šiaip aš visko turiu, - ji kraustė iš krepšio visokiausius val

gius, suvyniotus į baltą popierių, sukištus į celofaninius mai
šelius, suslėgtus tarp dviejų lėkščių. Čepsėdama, laižydama 
pirštų galiukus, dėliojo ant stalo. Ant viryklės išvirė kavos, 
surado grietinės, pašildė grybų, nuskuto ir išvirė kelias bul
ves, padarė padažą. Kalbėjo apie studijas, klasės draugus, Kau
ną, filmus ir vėl apie studijas - kalboms galo nebuvo. 

- Tu puiki šeimininkė. Kas tave išmokė? Mama? 
- O kas daugiau merginą gali išmokyti? Mano tėvelis balta

rankis. Kviečiame tik prie paruošto stalo. Jis nei ruošia, nei 
indus plauna, nei darže dirba. 

- Oho! Tai kas jis toks? Tranas? 
- Mūsų tėtis - partinis darbuotojas. Sekretorius. Žmonės dar

žus sutvarko, o jei neuždera kokia daržovė, tai priveža. Užten
ka visko. 



- Už ką jie veža? Nori įsiteikti? 
- Nežinau. Mes su mama į tėvelio reikalus nesikišame. 
Patylėjo. 
- Nesuprantu, kur tėvas pradingo. Žadėjo parvažiuoti. Jei 

ne tu, tikrai būčiau sušalęs. Užsinorėjau mat grynu oru pa
kvėpuoti. Pakvėpavau. 

- Būtum. Man atrodo, kad tu šiandien turėsi broliuką ar 
sesutę. 

- Iš kur tu žinai? 
- Mama šiandien budi akušeriniame skyriuje. Prieš išeida

ma skambinau, klausiau, ar daug darbo. Sakė, Rimgailienė gim
dys. Gal jau pagimdė arba visai prie pabaigos, todėl tėvas ir 
neparvažiuoja. Na, viskas. Pradedam puotą, - ji priėjo prie lo
vos, pataisė patalynę, paskui patraukė stalą, sudėliojo valgius 
arčiau Audriaus, nusirišo prijuostę ir, patampiusi šen bei ten 
juodą ilgą sijoną, blizgančią palaidinukę, prisėdo ant lovos, 
visai šalia ligonio. 

- Kokia tu graži. Kaip tau tinka tos spalvos, karoliukai, apy
rankė, šviesūs plaukai! Atnešk šampano. Didžiajame kamba
ryje po stalu. 

Laikrodis išmušė pusę dvylikos. Šampanas atkemšamas pokš
telėjo, Audrius pripylė taures. 

- Audriau, pasakyk naujametį tostą. 
- Gerai. Iki vidurnakčio pasižadam sakyti vienas kitam tik 

tiesą. Galime klausti ko norime, meluoti negalima. Sutariam? 
- Sutariam. 
- Taip. Pradedu. Aš, Audrius Rimgaila, pirmos grupės inva

lidas, gulėdamas lovoje, dėkoju tau, kad suradai laiko ir šį nau
jametį vakarą praleidi su manimi. Sakyk, gailestis atvedė tave 
į šiuos namus? 

- N e . 
- Aš tau, kaip medikei, įdomus ligonis, ir tiek! 
- Hm. Iš būsimos profesijos pozicijų taip, iš moters ne. 



- Tu tiki, kad aš kada nors pagysiu? 
- Žinoma. 
- Tu neužmirši? Kartais aplankysi? Daugiau klausimų netu

riu, nors kai ko ir labai norėčiau paklausti. 
- Aplankysiu būtinai. Gerai. Tu tik ko nors nepagalvok, mes 

gi žaidžiam, - patylėjo. - Aš tau nors truputį patinku? 
- Taip. Tik per daug protinga. 
- Nepaisant šio mano trūkumo, tu norėtum, na, galėtum 

turėti tokią žmoną? 
- J e i būčiau ne invalidas, o sveikas - norėčiau, nors manau, 

kad vaikinų, trokštančių tavo širdies, užtenka. Man to norėti 
neįmanoma. 

- Tu manai, kad mes dabar negalime draugauti? 
- Ne, - Audrius nusisuko į sieną, - aš gi luošas. 
Laikrodis mušė dvyliktą. 
- Su Naujaisiais, Audriuk! Sveikatos tau, kad nieko nebe-

skaudėtų. 
-Ačiū. Aš nežinau, ko tau palinkėti. Tu sveika, vaikštai, mo

kaisi. 
Sigita pasilenkė, ir bučinys truko sekundėlę ilgiau negu pa

prastas naujametis pasveikinimas. Jie valgė, plepėjo, Sigita ke
letą kartų šildė kavą, išgėrė visą butelį šampano, konjako. Nak
tis nešė į nebūties šalis. Svaiginanti naktis. 

Paryčiais priemenėje subildėjo žingsniai, ir su šalto oro sro
ve įvirto vidun tėvas. 

- Uuuu kaip šalta. Liuks naktis. Labas rytas. Iš kur, Audriau, 
mūsų namuose tokia nuostabi viešnia? 

- Kaip mama? 
- įpilkite konjako. Velniškai geras rytas! - jis pakėlė taure

lę. - Nuo šios dienos mes keturiese. Gimė Rimgailaitė. Trys 
kilogramai ir šeši šimtai gramų. Valioooo! Mama iš džiaugs
mo verkia kaip vaikas. Prisikamavo vargšė nežmoniškai, visa 
sunyko, tik akys ir šviečia. 



Išbėgęs iš kiemo, Dikas nurisnojo Pinavoto krūmų link. Buvo 
pats vidunaktis. Tai ten, tai šen žolijos karalystėje bėginėda-
mos šiugždėjo griežlės, trumpam sumigo lakštingalos, ganyk
lose prunkštė arkliai. Šuo, lyg kažko ieškodamas, skersai išil
gai išbraidė visus krūmus, ypač atidžiai uodė, tyrė tas vietas, 
kur kažkada lakstė su Audriumi. Nei žolė, nei žemė, nei sausi 
stiebai neskleidė jokio anas dienas primenančio kvapo! Po krū
mu sučežėjo. Šuo puolė ir abiem letenom prispaudė čežan
čius pernykščius lapus. Pauostęs ir pakapstęs sausuolių gniu
žulą, išgirdo gailų cypsėjimą, ir prieš jo nosj pasipylė gerokai 
ūgtelėję peliokai, jie gana nevikriai bandė išsibėgioti. Kartą 
kitą krimstelėjęs Dikas surijo visus aliai vieno, dar nosimi paba
dė žemę, pavartė lapus ir nieko neberadęs nukeverzojo šalin. 

Nuo kylančios purpurinės žaros rausvėjo dangaus skliau
tas. Iki krūtinės įbridęs į žolę, Dikas ilgai klausėsi, uodė ir kiek 
paabejojęs pasuko tų vietų link, kur gimė, užaugo, lakstė su 
savo motina. Instinktas vedė tiksliai Užpalių link. Pakeliui pa
vaikė keletą greitų stirnų, tuo sukeldamas nepakenčiamą stir
ninų bliovimą. Išgirdę tokį bjaurų taikaus gyvulėlio balsą, vi
si, kas gyvas, būtinai įsiklausydavo į nakties tylą, uosdavo 
pavojų. Dikas nekentė stirnų, tačiau negalėjo pavyti, tik ty
liai urzgė ir sparčiai skuodė tolyn. Dvi šernės, piktai kriuktelė
jusios, įtempusios ausis, vos išvydusios grėsmingai puolė šu
nį. Dikas iššiepė snukį ir, norėdamas išvengti smūgio, šastelėjo. 
Šernės nė nemanė pasiduoti, kadangi saugojo pulką šerniu
kų. Iš abiejų pusių atakavo Diką, kol tas neapsikentęs pasilei
do šuoliais ir greitai atsidūrė gimtuosiuose Užpaliuose, šalia 
Verkaitienės sodybos. Šiaudų stirtos vietoje gražiai bangavo 
vasarojus. Pastovėjo Dikas, ilgesingai pasižiūrėjo į vieną pusę, 
į kitą ir užžėlusiu taku lengva risčia nurisnojo į gerai pažįsta
mą mišką. Nuodugniai uostinėjo įdubą po išvarta, ištyrė kiek
vieną grumstelį, atsikišusią šakutę, visas seniai sudžiūvusios 
žievės atplaišas, spyglius - čia praleido daug dienų, laukda-



mas iš medžioklės grįžtančios mamos. Pavargęs susirietė gim
tajame guolyje ir saldžiai užmigo. Išgulėjo visą dieną ir tik 
vakare pasileido pažįstamais takeliais, viską uostinėjo ir, pakė
lęs koją, žymėjo savo buvimo vietas. Jokio pažįstamo kvapo! 
Išalkęs gaudė peles, dauboje prie ežero, netoli laužavietės, ra
do išmestus vištos kaulus, duonos, išlaižė konservų dėžutes. 

Dikas medžiotojų papročius žinojo puikiai ir, kadangi buvo 
budrus, nė karto neišbėgo į saugomą lauką. Vis dėlto du kar
tus jį matė medžiotojai ir net bandė pavyti mašina, bet šuo 
spėjo įnerti į pamiškės krūmus. Diko laimei, vieno prityrusio 
medžiotojo akis tiksliai nustatė, kad tai ne visų medžiotojų 
vaizduotę įaudrinęs vilkas, o paprasčiausiai didelis šuo. 

Tiek vyrams ir reikėjo. Apie Užpalius visą vasarą ir visą ru
denį sukosi apsukrūs vertelgos, klausinėjo gyventojus, arklia
ganius, fermų darbininkus, bobutes. Mažai kas Diką matė, o 
jeigu matė kartą per mėnesį, tai niekas negalėjo pasakyti, kur 
tas šuo gyvena, ką ėda, kur miega. Pamažu paaiškėjo, kad Di
kas - miško masyvo šuo, mėgsta karklais, žilvičiais apžėlusius 
gilius melioracijos griovius, pelkes, ganyklas. Patys ieškotojai 
probėgomis vos trejetą kartų matė Diką, tas kiek greitas tuč
tuojau slėpdavosi. 

Kaip visada rugsėjo viduryje prasidėjo intensyvios medžiok
lės metas. Aukštame eglyne, gulėdamas ant storo parudavu
sio spyglių pakloto, Dikas visiškai aiškiai išgirdo varovų ūlia-
vimą. Artyn, artyn. Atsistojęs šuo karpė ausimis, mindžikavo, 
ir kai visiškai netoli subraškėjo laužomi krituoliai, spruko ša
lin, perbėgo pievą ir atsisukęs stabtelėjo pasiklausyti. Kažkas 
sušnarėjo. Dikas žvilgtelėjo - už kelių metrų stovėjo medžio
tojas ir taikėsi į jį šauti. Dikas vienu šuoliu nėrė į eglyną. Jis 
negalėjo matyti, kaip šypsodamasis medžiotojas lėtai nuleido 
šautuvą, pakraipė galvą ir dar keletą kartų pažiūrėjo Dikui pa
vymui. Vargšas šuo nežinojo, kad tik nuo žmogaus malonės 
priklausė jo gyvybė. Jis - valkata, vadinasi, už įstatymo, kurį 



sukūrė žmogus, ribų. Kiekvienas dvikojis miško įsibrovėlis tu
rėjo teisę atimti jam gyvybę. 

Jeigu Dikas būtų buvęs vilkas, jis būtų bėgęs nuo pavojaus 
tolyn ir tolyn, kol būtų išnykęs bet koks svetimas kvapas ir 
bet koks pašalinis garsas, tačiau jis buvo medžioklinis šuo, 
todėl už šimto metrų sustojo, atsigręžė ir ėmė smalsiai klausy
tis, uosti. 

Medžioklės vyko kas šeštadienį, kartais ir dažniau. Dikas 
neieškojo susitikimų, greičiau atvirkščiai, bet jeigu pro šalį 
bėgdavo koks sužeistas žvėris, būtinai aplodavo, o kartais ir 
sulaikydavo, tačiau žmonėms nesirodydavo. Niekas per visą 
rudenį, per visą žiemą taip ir negalėjo įsižiūrėti, koks tas Di
kas: ar didelis, ar vienodai pilkas, ar turi kokių dėmių, nors, 
žinoma, tai mažai kam rūpėjo. 

Lapkričio gale pasnigo. Po savaitės sniegas nutirpo ir vėl pa
snigo, o gruodžio pradžioje paspaudė toks šaltis, kad po trijų 
parų visos pelkės, grioviai ir net ežeras apsitraukė storu ledu. 
Dabar Dikas specialiai klausydavosi, kur vyksta medžioklės, ir 
kai sutemdavo, imdavo intensyviai ieškoti sužeistų žvėrių. Ra
dęs šernioką, ypač briedį, ilgai plėšdavo mėsą, iki soties lak
davo karštą kraują. Gyvendamas laisvėje ir ėsdamas tokį pui
kų maistą, šuo labai sutvirtėjo, kailis pasidarė tankus, 
žvilgantis, apie sprandą išaugo puošni ilgų akuotplaukių apy
kaklė, visa ketera - karčiai. 

Sausio gale Dikas gulėjo netoli papjauto šernioko retame 
eglyne. Aukštai pakibęs, maloniai švietė mėnulio obuolys, spin
dėjo žvaigždės, nuo šalčio poškėjo medžiai. Snausdamas šuo 
pajuto atsargius žingsnius. Nepakeldamas galvos, atsimerkė ir 
pamatė iš miško gilumos atbėgantį žvėrį. Trim kojom šokuo
damas, atidžiai uosdamas ir įsiklausydamas, žingsnelis po 
žingsnelio artėjo didžiulis vilkas. Jį aiškiai domino šernioko 
kvapas. Dikas pakėlė galvą ir gerkliniu balsu tyliai suurzgė. 



Vilkas žaibiškai atsisuko, įsitempė ir kelias sekundes įdėmiai 
žiūrėjo į šunį. Dikas atsikėlė, įtempė pailsėjusius raumenis, 
atsitraukė kelis žingsnelius, pakėlęs koją nusišlapino, galingai 
visomis kojomis padrabstė sniegą ir, gerkliniu balsu suurzgęs, 
visas pasišiaušęs mažais žingsneliais paėjo vilko link ir susto
jo. Ir vilkas karingai pakėlė uodegą, urgzdamas, šiepdamas 
snukį, palenkęs galingą galvą, patempdamas užpakalinę koją, 
pamažu prisiartino prie šuns. Stovėjo vienas į kitą pasisukę 
šonu, abu kraują stingdančiu balsu suurzgė ir... puolė. Gero
kai aukštesnis vilkas taikėsi griebti Diką prie pat ausies už spran
do, bet šuo spėjo pasukti galvą, ir sausai džerkštelėjo apnuo
ginti dantys į apnuogintus dantis. Vilkas akimirksniu pasisuko, 
baisiausiai urgzdamas grakščiai atšoko ir įsitempė naujam šuo
liui. Jeigu Dikas būtų buvęs senas kovotojas, jis, be abejonės, 
būtų stabtelėjęs ir pasiruošęs naujai atakai, bet jaunas karštas 
šuo pasitikėjo savo jėgomis, puolė paskui vilką ir griebė jam 
už šlaunies. Pastebėjęs manevrą, sveikas pilkis, be abejonės, 
akimirksniu būtų sutvarkęs šunį, tačiau, užuot atmetęs užpa
kalį ir griebęs priešą už sprando, tik vikstelėjo juosmenį, klup
telėjo ant nesveikos kojos. To atstumo, tos sekundės dalelytės 
pakako, ir Dikas priekiniais dantimis spėjo nutverti už šlau
nies, timptelėjo atgal, staigiu judesiu apžiojo raumenį ir par
bloškė vilką ant šono. Stiprus pilkis atsilaikė, susirietė ir grie
bė šunį prie pat keteros. Dikas, jausdamas, kaip vilko iltys 
lėtai lenda į jo sprandą, dar tvirčiau suspaudė žandikaulius ir 
patraukė. Tiesiai į nasrus stipria srove trykštelėjo sūrus priešo 
kraujas. įprotis draskyti išgelbėjo šunį. Dar kartą trūktelėjo! 
Vilkas kandžiojo Diko sprandą, pečius, norėjo sugriebti už ko
jos, bet šuo spėjo pasitraukti. Vėl trūktelėjęs partrenkė vilką 
ant šono ir perplėšė raumenis, nutraukė kirkšnies arteriją, fon
tanu trykštantis kraujas užpylė šuniui akis. Vilkas apvirto aukš
tielninkas ir susirietęs griebė šunį už sprando. Vilko iltys, su
lindusios į sprandą, lyg įkaitintomis replėmis degino kaklą, 



bet, laimei, nepalietė trachėjos ir gyslų. Negalėdamas pasukti 
galvos, Dikas visu kūnu vartė priešą nuo vieno šono ant kito, 
tempė atgal. Dusliai pokštelėjo sutrupintas vilko šlaunikaulis. 
Šuns sprandas kraujavo, tačiau jis vis tiek energingai graužė, 
plėšė į skutelius koją. Netekęs daug kraujo, vilkas nusilpo. Dar 
po akimirkos, nutaikęs progą, Dikas paleido kraujuojančią koją 
ir griebė už krūtinkaulio, trūktelėjo, įsikirto į kaklą. Smaugia
mas vilkas pasuko galvą ir, apimtas priešmirtinės agonijos, 
suleido iltis į šuns kaklą iš apačios. Abu smaugė vienas kitą, 
abiem trūko oro, tačiau nusilpęs pilkasis priešas nebeturėjo 
jėgų dar kartą spustelti, kad perkrimstų trachėją ir kaklo krau
jagysles. Jis duso, pradėjo konvulsiškai tampytis, žandikauliai 
palengva atsipalaidavo. Dikas dar baisiau suspaudė, giliai įkvė
pė ir, pajutęs laisvę, taip stipriai trūktelėjo, kad perplėšė vilko 
kaklą ir laikė, kol priešas visiškai nustojo judėti. 

Kai kova pagaliau baigėsi, šuo, visas virpėdamas nuo įtam
pos, vos vilkdamas kojas, negalėdamas pajudinti perplėšto 
sprando, paėjo keletą metrų, griuvo, ilgai ir godžiai kvėpavo 
išsižiojęs, rijo sniegą. Pečiai, sprandas degė kaip ugnyje. Šuo 
pamažėle vartėsi ant sniego, trynė kaklą. Visą savaitę graužė 
šernioko kaulelius ir gulėjo po ta pačia egle. 

Didieji šalčiai praėjo, ilgėjo dienos, ėmė tirpti sniegas, ir 
Dikas vis dažniau išbėgdavo gaudyti pelių į pievas. Kartą pary
čiais visai aiškiai išgirdo vylingą šuns kiauksėjimą, pastūgavi-
mą, aidintį kaip vientisa aimana. Nuo šitokių garsų kiekvienam 
šuniui susisuka galva, ir Dikas, nė sekundės nedvejodamas, 
pasuko sodybos link. Ten, uždaryta daržinėje, išsiilgusi mei
lės, aimanavo ir inkštė kalė. Aplink besisukinėjančius du šu
nėkus Dikas išvaikė. Vieną net papurtė už sprando. Laukinis 
šuo kelis sykius apėjo daržinę, kaišiodamas nosį į visus plyše
lius, uodė, inkštė. Daug nelaukdamas po daržinės durimis pra
dėjo rausti duobę, graužti lentas. Po gero pusvalandžio duobė 
buvo tokia gili, kad Dikas šiaip ne taip įlindo į vidų. Kaip ir 



pridera pagal visas meilės taisykles, kalė sutiko mylimąjį šiep
dama snukį, gręžiojosi, viauksėjo ir nesidavė. Pasyviai veng
damas įkandimų, jaunikis muistėsi, gailiai cypė ir, paklusęs 
žaidimo taisyklėms, šokinėjo, žaidė taip, kaip norėjo kalė. Pa
galiau pavargusi nuotaka nusileido, ir Dikas per trumpą savo 
gyvenimą patyrė pirmosios meilės džiaugsmą. Sukišę užpaka
lius šunys stovėjo greta. Tuo metu atsidarė geležinės durys, ir 
įėjęs vidun vyras akimirksniu neteko žado. Greit susivokęs, 
čiupo lapėms laikyti narvą ir pribėgęs, nepaisydamas Diko 
urzgimo ir tampymosi, apvožė šunis. Vikriai pristūmė narvą 
prie sienos, viela pririšo, kad šunys negalėtų pakelti narvo 
nuo grindų. 

- Motin, - šaukė vyras. - Motin! Laukinį šunį pagavau! Tas 
pats! 

Gydytojas atidžiai tyrė ką tik gautas rentgeno nuotraukas, čiu
pinėjo Audriaus kojas, tai šen, tai ten badė adatėlėmis. 

- Skauda? O čia skauda? Kurias vietas spaudžia? Jauti, kai 
čia duriu? - klausinėjo. 

Po to Audrių nuvežė į diagnostikos laboratoriją, paguldė 
ant kietos kušetės, apipynė laidais. Audrius sarmatijosi, aki
mis sekiojo gražią sesutę, bandė šypsotis, kai ši, nekreipdama 
jokio dėmesio, čiupinėjo ten, kur baigiasi pilvas. Baigusi vis
ką tvarkyti, pranešė: 

- Viskas, daktare, galime pradėti. 
Rezultatai nebuvo džiuginantys. Docentas vis rašė, paskui, 

išėmęs iš aparatų juostas su tekstu, skaičiais, kreivėmis, karpė, 
lygino, raudonu tušinuku žymėjo svarbiausias vietas. įėjo pro
fesorius. 

- Na, kaip? 
- Labai įdomus atvejis, profesoriau. Va, žiūrėkite... 
Audrius nesuprato nė vieno lotyniško termino ir negalėjo 

atspėti, ar sveikata gerėja, ar blogėja. Rudakė sesutė pavertė 



ji ant šono. Abu daktarai čiupinėjo kairiąja suplonėjusią 
šlaunį, dubens sąnarį, nusmaukę žemyn kelnaites, tyrė klubo 
sąnarį. 

- Aš manau, kad šio ligonio diagnozė atitinka jūsų daktara
to temą. 

-Taip, profesoriau, dėkoju. Minimum dvi operacijos. 
- Net trys, - pakėlė pirštą. - Atminkite, colium femorisl 
Audrių nuvežė į kitą skyrių operuoti, paskui pakoregavo šlau-

nikaulio galvutę, sugipsavo. Po mėnesio grąžino į docento sky
rių, tyrė, konsultavo. Tik gegužės gale išleido namo. 

Namuose buvo ramiau. Tą rytą virtuvėje maloniai nosį ku
teno verdamų barščių kvapas, vienodai zyzdamos daužėsi į 
langą musės. Motina kuitėsi darže, šalia marle uždengtame 
vežimėlyje niurzgėjo visai mažutė Greta. Nelauktai atvažiavo 
Sigita. 

- Audriau, toks puikus oras, saulė, o tu kambaryje. Neatsi
bodo keturios sienos? 

- Siaubingai atsibodo. Pakęsti negaliu. Tarp kitko, manda
gūs žmonės sveikinasi. 

Sigita mostelėjo ranka. 
- Labas. Kasdien matau. Nusibodau? 
- Žvėriškai nusibodai, o dabar pasisveikink kaip reikia. Pri

eik ir pakštelk va čia, - jis pridėjo pirštą visai šalia lūpų. 
Sigita šyptelėjo, priėjo... 
- Na, na, balandėliai, jau žaidžiate suaugusius? - tarpdury

je juokdamasi stovėjo Rimgailienė. Mergina atsitiesė, plyks
telėjo raudoniu. 

- Va, kviečiu ligonį pabūti tyrame ore, o jis spiriasi. 
- Važiuojam, aš nesispirsiu. 
Kieme visais balsais giedojo, suokė, čiulbėjo paukščiai. Kve

pėjo žolė, ilgesingai klykė pempės. Saulė kopė ir kopė aukš
tyn. Buvo karšta, bet retkarčiais pūstelėdavo vėjelis. Dar ne 
vasara, bet jau ir ne pavasaris. 



- Kaip dieviška, - eidama šalia Audriaus riedančio vežimė
lio, prisimerkusi čiulbėjo Sigita. - Koks vaiskus dangus, kaip 
išdraikyta vata debesėliai. 

Tarp aukštų šunažolės stiebų Sigita patiesė maršką, padėjo 
Audriui nulipti nuo vežimėlio, nurengė marškinius. 

- Aš baltas kaip sūris. 
- Aš taip pat pirmą kartą. 
Audrius žiūrėjo, kaip Sigita nusisegė sijoną, numetė palai

dinukę ir, atmetusi rankas, kaspinėliu rišo plaukus. Pirmą kartą 
matė šitaip apsinuoginusią. Buki kauburėliai po liemenėle ro
dė visą stangrių krūtų formą, pilnos liaunos šlaunys judėjo 
čia pat, ir jis negalėjo atitraukti akių. Pamačiusi jo žvilgsnį, 
mergina atsiklaupė šalia. 

- Tavo maudymosi kostiumėlis susiūtas lyg iš medžiagos 
skiautelių, surištų plonais raišteliais. Atsiris ir nukris, nebijai? 

- Kvailiuk, aš gi jaučiu, - prieš saulę atsiguldama ant nuga
ros, šyptelėjo. 

Virš žolės pūtė vėjelis, siūbavo krūmų šakelės, o čia, arti 
žemės, aitriai kvepėjo žolė ir karščiu alsavo įkaitęs oras. 

- Gera, ar ne? 
- Taip. 
Jis gulėjo užmerktomis akimis, jautė svaiginamą Sigitos kū

no artumą, jos mažą delniuką, glostantį jo pečius, krūtinę, 
veidą. Mintyse nepaprastai ryškiai kilo, augo visa apimantis 
jausmas, visiškai panašus į tą, kai po paskutinės operacijos 
staiga po antklode prabudo jo kūnas, pamažu kėlė antklodę, 
virpėjo, kilo aukštyn. Tada nustebęs apsidairė, ar kas nemato, 
pakišęs rankas po antklode, stengėsi save nuraminti. Audrius 
su didėjančiu nerimu pajuto, kad kartojasi tai, kas pastaruoju 
metu būdavo kiekvieną rytą ir dažniau. Vijo mintis, stengėsi 
nusiraminti, bet kaip užkerėtos pro užmerktas akis plaukė Sigi
tos krūtys, siūbuojančios šlaunys, baltas liemuo. Atsargiai at
sargiai pasivertė ant šono, ir jo lūpos atsirado šalia jos ausies. 



Ji atsisuko. Lūpos prie lūpų. Lėtai vis labiau ir labiau grimzdo 
j nežinią. Audriaus ranka lengvai slydo jos kūnu, pilvu, šlau
nimis. Lūpos prie lūpų. Lyg atsitiktinai patempė vieną raište
lį, ir liemenėlė prasiskyrė, nuslinko į šonus. Sigita bandė užsi
dengti, bet, paklususi ieškančioms rankoms, apkabino ir tvirtai 
priglaudė prie savęs Audriaus galvą. 

- Mus kas nors pamatys, - sukuždėjo. 
- Mes visiškai vieni. Aš su Diku dažnai čia ateidavau. Visiš

kas užkampis. Niekas nematys. 
- O jeigu? 
- Ne. Jokio takelio, aplink nė vienos trobos, tik vėjas ir 

paukščiai. 
- Saulė ir tu. 
- Sigita, tekėtum už manęs, jei būčiau sveikas? 
- Tu dar abejoji? 
- Taip, bet jeigu būčiau sveikas? 
- Kvailiuk tu... - ji vėl apsivijo rankomis jo kaklą. - Pabu

čiuok. Stipriai stipriai. Aš tik su tavim. Atsimeni? Po išleistu
vių. Tu pirmas mane pabučiavai. 

Lūpų paskatinta įžūli Audriaus ranka nusirito žemyn. 
Atsirišo dar vienas raištelis. Jis pajuto, kaip įsitempė Sigitos 

kūnas, ji užsimerkė, apmirė, tankiai kvėpavo, bet neatstūmė, 
nepratarė nė žodžio, jos lūpos ieškojo lūpų. 

Sustojo laikas. Pašėlusi karuselė. Sukinys. Auganti koncen
tracija. Ėjimas į save. Nežmoniškas alkis, nepasotinamas jaus
mas. Bukas skausmas juosmenyje degina lyg geležis, bet ne
svarbu, jis pasisuko, prisispaudė prie jos kūno. Staiga suprato, 
kad tempdama paskui save Sigita virsta aukštielninka. Ji švel
niai jam padeda, pastumia. Pašėlęs atviro kūno ieškojimas. Jis 
nieko nežino. Sigita bėga, kyla aukštyn, nugalėdamas pasiu
tusį skausmą, jis šliaužia paskui. Pamažu pamažu grimzta į 
jos kūną. Sigita cypteli, kandžioja savo pirštus. Audrius bijo 
pajudėti. Protas aptemo. Visame kūne kažkas plėtėsi, augo, 



bangavo, vis greičiau greičiau, virpėjo ir pagaliau didžiulėmis 
bangomis nešė, juokėsi, plazdėjo. Prisispaudęs visa jėga, pa
kluso paskutiniam gamtos šauksmo akordui. 

Skruostais ritosi didelės ašaros. 
- Kas tau, Sigute? Tu verki? - apipylė bučiniais. 
- Aš džiaugiuos. 
- Tu pyksti? 
- Ne, - meiliai žiūrėjo ašarotomis akimis, delniuku glosty

dama jo veidą, plaukus, pečius. 
- Mane nuolatos kamavo mintys, ar tu gali tai padaryti. Tu 

gali. Mes turėsime vaikų. Neįsivaizduoju savęs be vaikų, krau
jas stingsta. 

Patylėjo. 
- J a u dabar? 
- Ne. Aš apskaičiavau. 
- Kaip?! - įsižeidė Audrius. - Eidama čia žinojai, kad taip 

bus. 
- Aš buvau pasiruošusi. Labai norėjau patikrinti. Aš myliu 

tave visa širdimi, ir man niekas nebaisu. Nepamesk manęs, 
Audriuk, aš liksiu nepataisoma senmergė. Pažadėk man: jeigu 
neveši, padarysi man vaiką. 

- Nesąmonės! Tu kalbi nesąmones! Kaip aš duoną uždirb
siu? Aš negaliu pajudėti. Aš luošas! Aš luošas! Aš luošas! Kur 
mes gyvensim? Aš nenoriu būti išlaikytinis... O, Dieve... 

Audrius kniūbsčias daužė žemę, paskui, visais pirštais įsika
binęs į žolę, pasikūkčiodamas pradėjo verkti. Sigita puolė ra
minti, bučiavo, glostė, norėjo pasukti į save jo veidą, bet Aud
rius balsu raudojo ir nesidavė. 

- Aš nusižudysiu. Jeigu iki žiemos nepagysiu, velniop viską! 
Aš nekenčiu savęs. Šlykštus luošys. Negaliu į tą prakeiktą ve
žimėlį pažiūrėti... 

- Aš kalbėjau su profesoriumi ir su docentu Grigu. Tau labai 
pasisekė, kad susidomėjo Grigas. Jis - šviesulys klinikose, 
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kylanti žvaigždė. Sakė, laukia labai sudėtinga operacija. Ži
nai, Audriau, aš išstudijavau visą anatomiją, histologiją, fi
ziologiją, patologinę fiziologiją, galų gale įlindau į biochemi
ją ir chirurgiją, norėdama suprasti, kas tau yra ir kaip galima 
padėti. Daugelį dalykų mes studijuosime tik ketvirtame ir 
penktame kurse, bet aš noriu žinoti šiandien, aš negaliu lauk
ti. Jau parašiau du mokslinius straipsnius ir SMD skaičiau pra
nešimą... Nebijai tiesos? 

- Ne. Jei operacija nepasiseks, aš mirsiu? 
- Tau operuos, kaip čia pasakius, stambius stuburo nervus. 

Jie ploni ir panašūs į baltą siūlą. Kraujuojančioje žaizdoje, jei 
netyčia brūkštels skalpeliu, niekas nebesusiųs. 

- Vadinasi, mirsiu. 
- Ne. Nemirsi, tik liksi toks, koks dabar esi. 
- Aš nepaprastai noriu būti sveikas. Žvėriškai. Melsiuosi už 

Grigą. - I H M R ^ * ' * • -,:MŠ T f*/ 
Vasaros viduryje padarė pirmąją operaciją. Po trijų mėne

sių - antrąją. Palata tapo Audriaus gimtaisiais namais. 

Ankstyvą rudenį į Rimgailų kiemą įsuko žiguliukas. Išlipo du 
vyrai. Jie įtrepsėjo trobon. Pasisveikino, susėdo prie stalo. 

- Mes atvažiavom su reikalu. Slėpti nenorime. Reikia susi
tarti tvarkingai. Šuo visiškai sulaukėjęs. Pamato žmogų - ir 
galvotrūkčiais bėga. Gyveno pačiame miško masyve. Paskel
bėm visiems: kas pagaus, duosim du šimtus rublių. Paskui pa
kelėm iki trijų šimtų. Na, vienas pagavo, sumokėjom. Taigi, 
jeigu norite atsiimti, grąžinkite tuos tris šimtus ir dar antra 
tiek pridėkite už vargą. Jei norite, galime atvežti Diko vaiką, 
jau yra gimusių. 

Tėvas tylėjo. 
- Kito mums nereikia, - atsiliepė žmona. 
- Matote, vyrai, - tyliai pradėjo Rimgaila, - šuo klausė tik 

Audriaus. Aš neįsivaizduoju, kaip jūs susitvarkysite. Kaip ir 



sūnus, rodos, šėriau, glosčiau, vis tiek tik Audrių pripažino. 
Kartais elgdavosi taip, lyg manęs iš viso nebūtų, net nežiūrė
davo. Sūnui auksinis šuo buvo. Kiek visokios gyvasties pri
gaudė, pilna troba būtų. Nesusitvarkysite. Sūnų dievino, net 
graudumas imdavo. Būdavo, su žmona atsistebėti negalėda
vome. Pagalius neša, pagal komandą gulasi, šliaužia, loja. 

- Mes seni šunininkai. Kaip nors. Svarbu, duomenys yra. 
- Duok Dieve. Va, dėl pinigų tai tokia muzika. Gimė mer

gytė, sūnus jau dveji metai po ligonines. Kainavo nemažai. 
Tik komunistai iš tribūnų rėkia, kad gydymas nemokamas, o 
iš tikrųjų... - Rimgaila nusivylęs numojo ranka. - Patys su
prantate. Žodžiu, baigiasi visos mūsų santaupos, ir šuns pirkti 
mes nebegalime. Aš pats jau dvi žiemas nebuvau nė vienoje 
medžioklėje. Vis negaudavau gerai išsimiegoti, širdis sustrei
kavo. 

Kauniečiai lengviau atsiduso, pralinksmėjo, ištraukė butelį 
konjako magaryčioms. 

- Na, gerbiamas... 
- Antanas. 
- Taigi, Antanai, sakykite savo sąlygas. 
Tėvas atsisuko į Monikutę. Ši Gretutės palute nusišluostė 

akių kampučiuose susitvenkusias ašaras. 
- Kokios čia sąlygos? Kito šuns mums nereikia. 
- Sutarkim taip, - pakštelėjęs delnu per stalą, žiūrėdamas į 

grindis, prabilo Rimgaila. - Jeigu įvyks stebuklas ir sūnus pa
sveiks, jūs grąžinsite šunį sūnui už ačiū arba atvesite šuniuką, 
žodžiu, kaip jis norės. Jei ne - šuo jūsų... Šią žiemą tikrai jūsų. 
Aš medžioti neturiu kada. 

- Gerai. 
Sukirto rankomis, Monikutė papjaustė dešros, išvirė kuku

lių, vaišino svečius. Kalbėjo iki išnaktų. Patenkinti kauniečiai 
nuoširdžiai dėkojo, linkčiojo, išbučiavę Rimgailienės rankas, 
atatupsti išsigrūdo į kiemą. 



Grįžo Rimgaila nekalbus, liūdnas. Užsikniaubė ant virtuvės 
stalo, ilgai sėdėjo nejudėdamas. Monikutė nukraustė stalą, iš
plovė indus, pašluostė, sustumdė puodus ir prisėdo šalia. 

Rimgaila pakėlė ašarotas akis ir tyliai žiūrėjo į žmoną. Mo
nikutė nosinaite nušluostė vyrui veidą. 

- Mamuliuk, šiandien išdaviau Audrių. Aš - skystas vyras. 
Nedovanosiu. Jis man nedovanos. 

- Mes neturime kitos išeities. Tu pasielgei teisingai, Audrius 
supras. Vyras tu tvirtas. Aš nežinau kaip, tačiau tu ištvėrei. 
Suliesėjai, pražilai, skalbti išmokai, valgyt verdi pakenčiamai... 

- Pakenčiamai? 
- Taip, - ji pasislinko dar arčiau ir lipšniai pabučiavo. - Ei

nam miegoti, vargeli tu mano. Aš tokia laiminga. Gretutė 
panaši j tave. Žvilgsnis toks pat kaip tavo ir Audriaus. Mels-
davau Dievą, kad malonėtų mergyte. Yra Dievas. Davė. Da
bar dar karščiau meldžiuosi, kad išgytų Audrius. Kitaip būti 
negali. 

Prieš pat Naujuosius metus, palaikomas tos pačios rudakės 
sesutės ir dar dviejų studentų, Audrius pirmą kartą, apipintas 
laidais, pleistrais, elektrodais, atsistojo ant kojų. Šaltas pra
kaitas išpylė Audrių ir docentą Grigą. 

- Ženk žingsnį, tik lėtai lėtai. Geraiii, va šitaip. 
Keli prietaisai intensyviai brėžė kreives. 
- Dabar bandymas. Stop. Audrone, įjunk! Pirmyn, džigite! 
- Na, kaip? - uždusęs įbėgo profesorius. 
- Tam tam tra lia lia, žygiuojam! 
Profesorius pasišluostė akinius ir, įbedęs akis, stebėjo tai vie

ną, tai kitą brėžiamą kreivę. 
- laikykit, vyrai. Impulsas! 
Skausmas lyg elektra nudiegė juosmenį, sekundei Audriui 

pakirto kojas. Kreivės šoktelėjo dar, dar - ir dar. Audrius visiš
kai neteko jėgų, apsipylė prakaitu. 



Kitą dieną viskas pasikartojo, ir kitą, ir dar daug dienų. Žings
nius fiksavo vaizdo kamera. 

- Aš panašus į triušį, - juokaudavo Audrius. 
- Tam tam tra lia lia, tu atstoji šimtą triušių, o gal ir dau

giau. Aš tau atidaviau viską, kiek sugebėjau, o dabar tu pasi
tarnauk man ir būsimiems mano ligoniams. Aš tave kanki
nau ir toliau dar šiek tiek pakankinsiu, dovanok man. 

- Ką jūs, daktare, ar pavyko? Vis tylite. 
- Pasakysiu, kai atsisveikinsime, - plačiai šypsodamasis at

šovė Grigas. - Tu geriau pasakyk, ko ta studentė Sigita Navic
kaitė man ramybės neduoda? 

Audrius paraudo. 
- Laimingas tu vyras, vaikine. Retas derinys: graži kaip gėlė 

ir galvelė auksinė. Aš žinau, daug čia visokių buve, - daktaras 
palingavo galvą, nuėjęs prie kriauklės muilino rankas, stro
piai, lyg degutu išteptas, mazgojo, šluostė. - Tu žinai, dabar ji 
stažuojasi pas mane ir apie tavo ligą puikų referatą parašė. 

- Apie mane?! - žagtelėjo. 
- Taip taip. Jeigu ir toliau taip dirbs, mes po studijų ją čia 

paliksime. Kandidatinė garantuota. Tu gal nežinai, mes jai var
dinę stipendiją paskyrėme. 

- Oho! Nežinojau. Nesakė. 
- Tai žinok ir neskriausk. 
- Aš gi ligonis, kaip galėčiau... 
- T a m tam tra lia lia, sakyk - buvęs ligonis. Buvęs! - atidarė 

duris į gretimą kabinetą: - Vyručiai, padėkite ligoniui pačiam 
nueiti iki palatos. Girdite, jokio vežimėlio! Pats! Savom ko
jom! - Grigas mirktelėjo Audriui. - Žygiuok! 

Vasarą Palangos reabilitacijos ir poilsio namuose Audrius visiš
kai netikėtai sutiko Rūtą Stirbytę. 

- Audriau, vaikštai?! Koks suliesėjęs. Nebeliko jokio vaikiš
kumo, tikras vyras! Pasakok, kaip gyveni. 



Rūta spindinčiomis akimis ryte rijo Rimgailą. 
- Ką čia pasakoti, - šypsojosi, - galima sakyti, pirmą kartą 

išėjau į žmones. Visą laiką palatos, vaistai, daktarai, sesutės... 
- Aha, sesutės parūpo. Einam, pasėdėsim kur. Valgei? 
- Valgiau. Po dvidešimties minučių procedūros, negaliu. Aš 

ne apsimetėlis, o rimtas ligonis, todėl būtinai reikia. 
- Kiek truks? 
- Aš specialioje grupėje. Apie dvi valandas. 
- Gerai. Po dviejų valandų aš ateisiu, ir mes kur nors nueisi

me, gerai? Na, pažadėk. 
Po dviejų valandų Stirbytės nebegalima buvo pažinti. Sub

tili šukuosena, vakarinis baltas kostiumėlis, rainos juodos ko
jinės taip ją pakeitė, kad Audrius negalėjo atitraukti akių. 

- Einam. Užsakiau vietas restorane. Bus programa, dainuos 
Malinauskas. Einam. 

Restoranas ūžte ūžė. Susėdo prie dviviečio staliuko šalia ne
įprastai didelio, plačiais, skarotais lapais augalo. Tuoj prisista
tė kelneris, Stirbytei nepaprastai maloniai nusišypsojo, po no
simi padėjo meniu, dar kartą šyptelėjo ir nuplaukė tarp 
staliukų. 

- J i s tave pažįsta? 
- Kaip ir tave. 
- Tai ko dantis blizgina? 
- Pavyduliauji? - šelmiškai prisimerkusi, pasižiūrėjo. 
Kol Rūta skaitė valgiaraštį, čepsėjo, lankstė smailius pirštu

kus su juodai dažytais, blizgučiais puoštais nageliais, Audrius 
smalsiai ją apžiūrinėjo ir stebėjosi. Šitaip įdomiai susuktos sruo
gos, ir nė vieno nereikalingo styrančio plauko, be jokių de
fektų lygiai įdegusi veido oda, kaip mažyčiai sparnai antakiai, 
tiesi nosytė, sodrios raudonos lūpos, baltučiai lygūs dantys, 
auskarai, karoliukai, dekoltė... 

- Audriau! 
-Kas? 



- Ar apkurtai? Tu mane siurbi akimis, lyg norėtum praryti. 
Žmonės žiūri. 

- Tau taip atrodo, aš valgyti nenoriu. 
- Išgersi ko nors, na šampano? 
- Ne. Paskutinį karta gėriau prieš dvejus metus, nors ligoni

nėje kartais liepdavo išgerti skiesto spirito. 
- Na matai, o kodėl? 
- Kad skausmą nuramintų. 
- Vargšelis. Tai gal degtinės? 
- Gerai, bet nedaug. 
Gerokai vėliau, po užkandžių, tostų, ji užsigeidė pašokti ir 

nė girdėti nenorėjo jo atsikalbinėjimo. 
- Aš nemėgstu šokti. 
- Didelio čia daikto. Palinguosim į taktą, ir viskas. Einam. 

Su manim nepražūsi, einam. 
Lingavo. Visa prigludusi, Rūta maloniai dirgino, kuždėjo 

ausin anekdotus, abu kikeno, kvatojo. Buvo smagu, lengva. 
Dainavo Malinauskas, scenoje šoko pusnuogės jaunutės mer
gaitės. Kelis kartus prie jų stalelio priėjo jauni vyrai, kvietė 
Stirbytę šokti. Vieni apkabindavo per pečius, kiti net norėjo 
nutempti per jėgą. 

- Jei tu, kelme, neleisi, - vienas dūrė pirštu Audriui į krūti
nę, - užmušiu. Duok man šitą, o tu imk mano paną. Keičiam? 
Gerai? Šimtas priedo. 

Rūta pakilo, pasakė porą kandžių sakinių ir, pastūmusi įkau
šusi gerbėją, vikriai jo atsikratė, tačiau netrukus priėjo antras, 
trečias. Kuo daugiau vyrai gėrė, tuo labiau, kaip magnetas, 
juos traukė išsipuošusi, kvepianti Stirbytė. 

- Einam iš čia, - nebeištvėrė Audrius. 
Vytauto gatve patraukė stoties link, paskui pro turgų siau

romis gatvelėmis tolyn. 
- Štai čia gyvena mano teta, tėvo sesuo. Einam, dabar ir aš 

čia gyvenu. 



Pakilo į antrą aukštą ir atsidūrė mažyčiame, jaukiai apstaty
tame kambarėlyje. Rūta įjungė magnetofoną ir atsiprašiusi iš
ėjo. Iš visų pusių į Audrių žiūrėjo pusnuogės kino aktorės, 
rodė raumenis Švarcnegeris, įvairiomis pozomis sustingusios 
gundyte gundė seksbombos... 

- Mano pusbrolio darbas, - įėjusi paaiškino Rūta. Buvo įsi
supusi į ilgą geltoną su juodomis rožėmis chalatą, jis nuo švie
sos raibuliavo, mainėsi ir velniškai tiko. Nuo mažyčio padėk
liuko paėmė kavos puodelius, ir kambaryje maloniai pakvipo, 
atidarė sekreterą, išėmė butelį konjako. 

- Nenori? Gal degtinės? 
- Nedaug. 
Muzika buvo puiki. Gėrė mažyčiais gurkšneliais, šoko... Rūta 

čiauškėjo be pertraukos. 
- Man laikas, - Audrius atsistojo. - Apgirtau. 
- Visi poilsio namai uždaryti. Pažiūrėk į laikrodį, greit gai

džiai giedos. 
- Tai pakliuvau. Ką dabar daryti? 
- Gulk čia, aš būsiu gretimame kambaryje, - ji numetė ant

klodę, ištraukė pagalvėlę ir, pabučiavusi Audrių į lūpas, išėjo. 
Galva ūžė, sukosi, Rimgaila gulėjo neužsiklojęs, aukštiel

ninkas. Staiga vėl užsidegė rausva elektros lemputė, ir kaip 
velnias moters kailiu prie jo prisišliejo visiškai nuoga Rūta. 
Audrius suakmenėjo. Rūta glostė, raitėsi, bučiavo. 

- Imk mane. Na imk... 
- Matyt, ne pirmas kartas, kad šitaip... 
- Pirmas, pirmas. Aš noriu būti saldi, na paragauk. 
- Sakyk, kodėl neateidavai aplankyti? 
Rūta atšlijo. 
- J u k tave iškėlė, aš nežinojau, kur tu. Būčiau atėjusi. 
- Kursiokai buvo, rado. Algis, Donatas, Virgis, net Asta su 

Rima buvo. Aš tavęs pasigedau. Nenorėjai? Manei, neišsikaps-
tysiu? 



Rūta, nė kiek nesigėdydama, kraipydama apvalų užpaka
liuką, atsikėlė, vėl išsitraukė nebaigtą konjako butelį, atkim
šo, prisipylė pilną taurę, vienu mauku išgėrė, įjungė muziką 
ir kaip indų šokėja pradėjo pamažu siūbuoti, sukinėtis, ran-
gytis. 

- Audriau, - paslaptingai kuždėjo, - kas gali būti geriau šiam 
pasauly: dieviška muzika ir liuks merga. Sakyk, kas gali būti 
geriau? Nėra, vaikine tu mielas, nieko geresnio... Tau jau sa
kiau: aš noriu tavęs, tu vienas iš tų nedaugelio, kuriems galiu 
kaip dovaną atiduoti savo mergystę. Aš nekalta ir bijau prarasti 
nekaltybę. Aš visiškai nuoga ir nejaučiu jokios gėdos, nes ant 
mano puikaus kūno nėra jokio purvo. Manęs nori labai daug 
vyrų, jie kankina mane savo žvilgsniais, pasitaiko Apolonų ir 
Ezopų, Rokfelerių ir elgetų, bet jie visi ne man... Šiandien aš 
su tavim, imk mane, mylėk, aš pririšiu tave tokiais kerais, kad, 
palikęs mane, staugsi kaip benamis šuo, niekada neturėsi ra
mybės ir būsi amžinai nelaimingas. Mokėk įvertinti. 

Ji atsistojo priešais kaip modelis, vertas Rodeno kalto, idea
li, visa lygiai įdegusi, stangriomis krūtimis. 

- J e i nenori manęs šiandien, aš palauksiu. Žiūrėk, savo ne
kaltybę aš saugau tau, ir tol saugosiu, kol nebeliks jokios vilties. 
Kartą, kai tu po operacijos kliedėjai, mes abi su ta Sigita sėdė
jome prie tavo lovos. Išsikalbėjom. Supratau, kad ji nuo tavęs 
neatstos, ir nutariau palaukti savo valandos. Nors ir kaip skaudu 
pripažinti - stipri varžovė, bet tau ji netinka. Pelenė. Mes abi 
kaip du akmenys moterų piramidės viršūnėje. Jinai greičiau
siai bus mokslininkė, namisėda, o aš noriu draugų, pinigų, 
garbės, gražių vaikų, prabangaus buto, gerų baldų. Kai ji tau 
atsibos, užsimanysi permainų, tu būsi mano. Aš vadovaujuosi 
protu, todėl esu užtikrinta partnerė. Su tavo galva mes uždirb
sime daug pinigų. Iš pradžių padės mano giminės. Aš - vien
turtė dukra. Statyti nieko nereikia. Tėvo namas Panevėžyje, 
tėvo netekėjusi sesuo atiduoda man savo namą Klaipėdoje. 



Argi to maža? Aš niekada nebūsiu kurva ir nesugulsiu su jokiu 
kitu vyru, visada rasiu būdų apsiginti nuo tų šlykščių gražuo
lių. Audriau, aš graži? Pažiūrėk, ko man trūksta? 

- Pinigai - ne viskas. 
- Aš tavęs nemylėčiau, jeigu būtum kitoks. Aš tau patinku? 

- Tada galvok, o jei gali, įsimylėk, nesigailėsi. Tavo puiki 
galva, - ji pripylė dar taurę, nugėrė, pasipurtė, šyptelėjo, ore 
mostelėjo ranka, nubrėžė įmantrią figūrą, - na, išorė ir tu
rinys... 

- Ačiū. Dievas tave nepaprastai gausiai apdovanojo, o kai 
ko atseikėjo net per daug. 

- K o ? 
- Proto, racionalumo. Materialinės vertybės tau aukščiau 

už dvasines. Aš dar nesuvokiu, kas svarbiau. 
- Dėkoju tau. Atrodo, Sigita pirmą raundą pralaimėjo. Dva

singumo vertės, savo pagrindinio tūzo, nesugebėjo iškišti. 
- Mane gąsdina tavo ryžtas, išvedžiojimai. Kaip ragana. 
Rūta nusijuokė, užsimetė chalatą. 
-Jeigu būtum kvailys, aš kalbėčiau visai kitaip, teisingiau, 

visai nekalbėčiau, o ieškočiau protingo. Tu man esi tinkamas 
lydinys, ir aš esu tau tinkamas lydinys. Mus sulipdžius kartu, 
išeitu toks noragas, prieš kurį jokia velėna neatsilaikys. Uch, 
kaip noriu gyventi! - ji suspaudė abu kumščiukus, visa kres
telėjo. 

- Ar tu neapsirikai? Gal aš visai ne tas, ko tau reikia? 
- Nebijok, aš viską žinau. Pagal Zodiaką aš Jautis, o tu Avi

nas. Aš buvau pas žiniuonę: keturi pliusai. Mes paties Dievo 
skirti vienas kitam. 

- Pasirodo, tu viską nusprendei už save ir už mane? 
- Ne aš, o... - ji parodė į viršų. - Su Sigita tau tik vienas 

pliusas. Bus daug problemų. 
Audrius net pasikėlė. 



- Na, žinai... Aš tuoj pabėgsiu. 
Rūta atsistojo, koketiškai sudėjo lūputes. 
- Aukse, po valandos, po mėnesio, po metų sugrįši. Nesu

pranti? Likimas! - ji pakeitė plokštelę. - Visa bėda, kad aš mer
gina ir turiu labai aiškiai planuoti savo gyvenimą. Kiek man 
liko? Dveji, treji metai, o paskui verkiant reikia gimdyti, rei
kia kurtis. Visi normalūs žmonės taip daro. Dabar aš žydinti. 
Pati gamta rūpinasi. Optimalus metas. Paskui moterys, kaip 
gėlės, vysta. Stuktelės trisdešimt plius penki, plius penki, ir 
klimaksas. Siaubas. Gal tau pasirodys keista, bet aš įdėmiai 
stebiu žmones, moteris, kaip keičiasi jų figūros, veidai. Supra
tau, kad kiekviena moteris iki dvidešimt septynerių būtinai 
turi ištekėti, iki trisdešimt penkerių pagimdyti visus vaikus, 
važinėti, draugauti, kurti, mylėti vyrą. Keturiasdešimt dvejų 
metų moters veidas rodo, kaip ji nugyveno gyvenimą. Vienos 
nuo rūpesčių, nervų draskymo pražyla ir nuolat privalo dažy
ti plaukus, kitos nuo darbų beviltiškai susiraukšlėja, ir to jo
kia kosmetika neužtepsi, o trečios, kurių geras vyras ir puiki 
šeima, vis tiek gerai atrodo, nesuvargusios, tikros ledi. Aš no
riu būti tokia. Ir viskas. 

- Tai gal tu žinai ir kada mirsi? 
- Aš supratau, kad elgiuosi neprotingai. Šitiek informacijos 

iš karto išrėžiau. Moteris taip neprivalo elgtis. O kas man da
ryti? Dieną naktį prie lovos sėdėdavo Sigita. Būčiau ir aš sėdė
jusi, bet neturėjau sąlygų. Audriuk, aš nežinojau, kaip su tavi
mi susitikti. Aš - mergina. Negi rašysiu tau laišką: „Mielas 
Rimgaila, prašau, paskirkite man pasimatymą". Ką tu dary
tum, atvažiuotum? 

- Vyrai nemėgsta pernelyg aktyvių moterų, kurios rodo ini
ciatyvą. 

- Va, matai. Aš neturėjau išeities. Jei ne avarija, tu būtum 
nuo manęs nepasprukęs. Aš dar tada mačiau, kad neabejin
gas. Žavėti aš moku. 



- Mes galėjome visai nesusitikti, mūsų keliai išsiskyrė. Šian
dien - grynas atsitiktinumas. 

- Klysti. Aš kaip televizoriuje stebėjau visą tavo gyvenimą ir 
žinojau, kad tu Palangoje. Gal leisi vis dėlto šalia pamiegoti? 

- Aš - tavo svečias. 
Su chalatu palindo po antklode, abu apsiklojo, tvirtai apsi

kabino. 
- Audriuk, nepersūdžiau? Neišsigandai? - tyliai kuždėjo. 
- Ne. Aš bijau šalia tavęs miegoti. 
- Ir aš bijau. 

Kauno pakraštyje, mažame kieme, užgriozdintame įvairiau
siomis dėžėmis, lentomis, statinėmis, Dikas, tvirtai pririštas, 
ištisas dienas gulėjo nejudėdamas. Pamažu priprato prie vi
sokių atliekų, kartais tekdavo tenkintis vien duonos pluto
mis, surūgusia sriuba, ir retai koks mėsgalis pasitaikydavo. 
Kailis pašiurpo, nustojo blizgėti, dantys apsitraukė rudomis 
dėmėmis. 

Pro pat Diko nosį slankiojo katės, bėginėjo vištos, krypavo 
antys, atokiau garduose šlameno triušiai, pratisai giedojo „cuk
riniai" gaideliai, ant stogo nuolat burkavo balandžiai, už tvar
to, voljere, kartkartėm sulodavo kitas šuo - Voras. 

Vieną vakarą atvažiavo mašina ir pro pat Diką nuvedė Vo
rui rujojančią kalę. Girdėdamas meilės giesmes, trepsėjimą, 
Dikas daužėsi ir visą laiką lojo. Šeimininkas su pagaliu varė 
šunį į būdą, bet jis neklausė. Naktį svaiginantis kalės kvapas 
nedavė ramybės. Pagaliau vidurnaktį Dikas nutrūko, per tin
klą paurzgė ant Voro, ir, negalėdamas pasiekti kalės, įsiutęs, o 
gal išalkęs, išdraskė narvus, išpjovė visus triušius ir triušiu
kus. Kraujo skonis šunį visiškai apkvaitino - jis draskė ir dras
kė šiltus kūnelius į gabalus, prisiėdė tiek, kad vos galėjo paju
dėti. Norėjo pabėgti, bet kiemas buvo aklinai užtvertas, vartai 
užkelti. 



Iš ryto kruvinos puotos likučiai įsiutino šeimininką. 
- Dikai, čia! - pakvietė jis. 
Dikas net nepajudėjo. 
- Čia, sakau! 
Jokios reakcijos. 
Šeimininkas pats priėjo prie šuns, čiupo už grandinės galo, 

nutempė prie būdos, viela tvirtai pririšo ir, paėmęs lazdą, ėmė 
daužyti. Šuo raitėsi, traukėsi, šokinėjo, ir šeimininkui vis ne
sisekė užtvoti kaip pridera. Pagaliau!.. Tespėjo pamatyti šmėkš
telėjusį pilką šešėlį... Mašinaliai užsidengė rankomis veidą. 

- Gelbėkite! Žmonės! - klykė šeimininkas ir išbėgusi šeimi
ninkė. 

Kaip patrakęs Dikas kandžiojo kur pakliuvo. Nepaisydama 
pavojaus, moteris šiaip taip nutempė vyrą šalin. Dikas pasi
slėpė būdoje. 

Šeimininko veidą iškreipė nežmoniškas pyktis. Jis švokštė. 
Kraujas bėgo per rankoves, žiojėjo skutais išdraskytas užpaka
lis, suplėšytos kelnės ir... kraujas, kraujas, kraujas... 

-Aš jį, kurvą, užmušiu... 
-Tėvai, atsipeikėk, į ligoninę tave... 
- Tylėk, ragana! Joptšvaimatj, kur rankovė?! Aš jį užmušiu! 

Užmušiu! Stervą! Na, palauk! - taškydamas kraują, jis įpuolė į 
tvartą, po sekundės išlėkė nešinas storos rankovės, apipintos 
viela, galu. Baisiausiai keikdamas, kad ir nuogu užpakaliu, su 
pagaliu sugraibė šuns grandinę, kuolą, ištraukė vargšą šunį iš 
būdos, pritvirtino, kad nepabėgtų, ir ėmė iš visų jėgų daužyti. 

Dikas raitėsi, šokinėjo, bet smūgiai vienas po kito lyg įkai
tinta geležis svilino kūną. Neatlaikęs skausmo ir pažemini
mo, iššiepęs galingas iltis, šuo pradėjo pulti šeimininką. Puo
lė ir puolė, nepaisydamas kruvino snukio, sužeistos akies ir 
kojos. Smūgiai, smūgiai, smūgiai... trūko antkaklis, ir Dikas, 
žvėriškai įsikabinęs kraugeriui į pilvą, ėmė plėšti... 

- Žmonės! žmonės!!! - klykė šeimininkė. 



Subėgo kaimynai, puolė gelbėti. Dikas šoko šalin. Staiga pa
juto, kad laisvas. Vartai atidaryti! Kiek įkerta, smuko į gatvę ir 
bėgo, ir bėgo, kol baigėsi miestas ir prasidėjo dykvietė. 

Paslampinėjęs rado pilną griovį vandens. Vos iškišdamas iš 
sutinusio snukio liežuvį, godžiai lakė, paskui palengva brido 
gilyn, visu kūnu pasinėrė į šaltą vandenį, skausmas pamažu 
maišo. Paryčiui Diko akys visiškai užtino, nieko nebematė, 
snukis išsipūtė dvigubai, sutino priekinė koja, gėlė sudaužy
tas strėnas. 

Tris dienas šuo gulėjo toje pačioje vietoje, retkarčiais palai
žydamas vandens. Apie žaizdas spiečiais sukosi musės ir ne
leido gyti. Buvo priverstas nuolat purtyti galvą, miegojo tik 
naktimis. Atlėgus sutinimui, ketvirtą naktį išėjo ieškoti mais
to. Žaizdotu snukiu negalėjo pagauti nė vienos pelės, ežio liesti 
nedrįso. Trimis kojomis straksėjo tolyn, iš kur sklido puvėsių 
kvapas. Išaušus rytui, atsigulė tarp varnalėšų, kuo toliau nuo 
žmonių. Sutemus vėl leidosi tolyn ir vidurnaktį atsidūrė miesto 
šiukšlyne. 

Šiukšlyno šunų gauja atidžiai sekė straksintį naujoką, tik 
vienas šunėkas sutiko Diką pagarbiai lodamas. Po šiukšlyną 
zujo žiurkės. Šunys jų nelietė, todėl jos drąsiai knibždėjo tarp 
popierių, skardinių, skudurų, bėginėjo atvirose aikštelėse. Be
veik savaitę neėdęs, Dikas gaudė jas vieną po kitos. Iš pradžių 
rijo nekramtydamas, paskui ėdė tik galvas ir dalį krūtinės, pa
galiau apsunkęs nuklibinkščiavo į atokiausią šiukšlyno kam
pą, susirietė, užmigo. 

Ryte viena po kitos pradėjo važiuoti mašinos ir versti šiukš
les. Vargani žmonės su terbomis, ginkluoti lazdomis, į kurių 
apatinį galą buvo įkaltos smailios vinys, baisiame dvoke žars
tė kiekvieną papiltą kupetą, rinko atliekas, kišo į terbas. Tarp 
jų šmirinėjo įvairaus plauko ir dydžio šunys. Ryškiai skyrėsi 
dvi gaujos, saugančios savo teritoriją. Du kartus šunys žiau
riai susipjovė. Elgetos, sustoję ratuku, labai patenkinti regi-



niu, šunis visaip skatino, šūkavo, plojo. Vienos gaujos vedlys, 
į aviganį panašus šuo, atsargiai, aukštai pakėlęs uodegą, pri
siartino prie Diko. Iš visų pusių apuostė naujakurį, bet, pama
tęs, kad šis ir toliau guli nejudėdamas, nerodo jokių agresijos 
ar pavaldumo žymių, nežinodamas, ką daryti, patrepsėjo ir, 
oriai pakėlęs koją, keliose vietose pašlakstė. 

Pavakarę prie Diko priėjo senas žmogus su per daug ilgomis 
kelnėmis ir gerokai per dideliu jo išdžiūvusiai figūrėlei lan
guotu švarku. Jis, matyt, puikiai išmanė šunų psichologiją, 
nes drąsiai atsisėdo šalia šuns ir, bedantę burna per apipešiotą 
barzdą švilpdamas žodžius, kalbėjo: 

- Iš kur atsiradai, balandėli? Aaaaa, kas tave, saule, taip su
daužė? Oi oi, ausis prakirsta! Na, palauk, padėsiu tau. 

Nušlepsėjo senis atgal. Ėjo, lipo, sunkiai vilko kojas, bet ne
trukus grįžo nešinas vaistais. Atsargiai, pakabinęs šakaliuku 
tepaliuko, tepė apdžiūvusias Diko žaizdas, meiliai kalbėjo. Šuo 
patikliai gulėjo padėjęs galvą ant priekinių kojų, tik akimis 
sekiodamas senuko judesius. Sutvarkęs žaizdas, senukas pasi
rausė terboje ir ištraukė Dikui du didelius mėsos gabalus. 

- Ėsk, ėsk, nesivaržyk. Man mėsos nereikia, sako, senam 
negalima. Pakliuvo, ir paėmiau. Ėsk, visai nesmirdi. Matai, 
kaip ten, už tvoros, žmonės gyvena. Visko turi, šitokią mėsą 
išmeta. Ai ai. Žinai, šiandien Mikčiui pasisekė, rado laikrodį. 
Toks mažas, aš rodyklių neįžiūriu, bet užvedė, ir tiksi. Gal ne
tyčia į šiukšlių kibirą įkrito, negi tyčia tokį daiktą gali išmesti, 
kaip manai? Ėsk. 

Mėsa nuostabiai kvepėjo. Seilė bėgo. Dikas pakėlė galvą, čiu
po vieną, paskui kitą gabalą ir galingai tratindamas kaulus 
prarijo, apsilaižė. Senis žiūrėjo neatitraukdamas akių. 

- Oho, sveikatos turi. Ėsti norėjai, kad taip skaniai prarijai. 
Net man seilė ištįso. Kai jaunas buvau, ir aš taip valgiau. 1 ką 
tu panašus? Greičiausiai į vilką, bet ne vilkas. Buvo čia tarp 
mūsų žmogus, panašus į vilką. Biku vadino. Rado butelį su 



skysčiu, pamanė, kad degtinė, ir gala gavo. Aš tave jo garbei 
Biku vadinsiu. Gerai? - senukas dar pasirausė terboje, ištrau
kė du blynus, purvinais pirštais po gabaliuką atplėšęs dėjo į 
burną, čiulpė. - Nori blyno? Pasidalinkim, - jis padėjo gaba
lėlį šuniui prieš pat nosį. Dikas nusuko galvą. - Aha, pripratęs 
prie geresnio maisto. Nepatiko, o aš valgau, ką darysi? Pinigu 
neturiu, o čia viskas veltui. Tiesa, kartais ta ragana Dana, jei 
pavyksta ką geresnio rasti, atima. Aš nieko negaliu padaryti, 
senas. Ji krušasi su banditu Sergo. O tas čia vadas. Žinai, bro
lau, prieš savaitę radau visai gerą megztinį. Net nesitiki. Žiū
riu, žiūriu - nė vienos skylės, nesuplyšęs, švarus, net plauti 
nereikia. Ant krūtinės kažkokie blizgantys paukščiai. Pamatė 
Dana, kad puolė! Ką tu, vos neužmušė. Tiesa, paskui Sergo 
per lietų kvietė į savo palapinę, davė daržovių sriubos. Ta bo
ba jam išverda. Jis viską gali. Mes visi, ką geresnio radę, turi
me jam nešti. Kartais liepia rinkti skudurus, kartais geležis. 
Visko čia yra, tik šalta, prisiglausti nėra kur. Va, dar dvi maši
nos atvažiuoja, einu aš, o tu pagulėk, skubėti nėra kur. 

Nušlepsėjo. 
Po savaitės Dikas visai pasitaisė. Vaikščiojo kad ir šlubuoda

mas, bet pakenčiamai. 
Kartą po rytmetinės šiukšlių peržiūros senukas visiems pra

nešė: 
- Va, anas šuo bus mano. Aš jį mūsų draugo garbei prami

niau Biku. 
Visi pasišaipė iš senio. 
- Matai, kiek nori šunų, imk visus. Nori Pilkio? Pilki! 
Didžiulis antrosios gaujos vadas, panašus į dogą šuo, viz

gindamas uodegą, pribėgo artyn, leidosi paglamonėjamas. 
-Juokauji, Sergo. Pilkis tavo šuo. Jei užsiundysi, bet ką iš 

mūsų pasmaugs. Robis turi šunį. Dana net du, Ivanas vieną, o 
aš neturiu. Atiduokite man Biką. 

- I m k . 



Dikas tebegyveno mažame savo plotelyje šiukšlyno gale ir 
senuko nė karto nepalydėjo. Ateinantį pasitikdavo plačiai viz
gindamas uodegą, linksmai trypdamas. Žiurkių ėsti neberei
kėjo. Senukas kasdien atnešdavo mėsos su kaulais, lašinių bry
zelių, sumuštinių, konservų. Grioviuose buvo pilna vandens. 
Greit Dikas visiškai pasveiko, grįžo jėgos, nusišveitė dantys. 

- Matai, kaip pagražėjai. Visai kitas gyvulys. Mes abu bena
miai, vargšai. Gerai, jei mirsiu staiga, o jeigu liga? A? Vaistų 
nėra, daktaras toli, net galo pasidaryti nėra su kuo. Kiti žmo
nės vaikų turi, o aš per svietą ėjau negalvodamas, buvau bied-
nas, vogti nenorėjau, tai nė viena boba taip ir nesusigundė. 
Likau vienas kaip pirštas. Tiesa, sesuo tik gyvena. Buvau nu
ėjęs. Sako, jei su terba, tai ir eik duoneliauti. Išvadino visokiais 
žodžiais. Aš ir išėjau. Žinai, gatvėje stovėti gėda, na negaliu ir 
tiek, ir atėjau čia. Nesigailiu. Vis ką nors randi. Šiandien Ivanas 
rado visai gerą kavai malti mašinėlę. Veikia. Atidavė Sergo. 
Vakar iš manęs tas banditas atėmė vatines kelnes. Puikiau
sios, tiesa, dviejose vietose pelių pagraužtos. Na ir kas, būčiau 
viela užsukęs, ir gerai. Atėmė. 

Kartą, maloniai senuko kviečiamas, Dikas nusekė paskui. 
Šunys smalsiai žiūrėjo į drąsų naujoką, bėgantį paskui žmo

gų. Senasis vedlys, matyt, įžeistas, greit pakilo ir pakėlęs uo
degą sparčiai nusivijo Diką. Visas pulkas, nujausdamas sma
gumą, spėriai turseno iš paskos. Dikas viską matė, bet, aukštai 
pakėlęs galvą, šauniai užraitęs uodegą, ramiai bėgo savo ke
liu. To buvo per daug! 

Vedlys puolė. Dikas vikriai išsisuko. Vedlys vėl puolė. Dikas 
vėl išsisuko. 

- Seni, tavo šuo bailys, tuoj bėgs, - rinkosi elgetos. 
- Nebėgs. 
Suklaidintas senasis vedlys sekundę prarado budrumą, Dikas 

staiga puolė priekin, plačia krūtine trenkė priešininkui į šoną 
ir, tam nespėjus atsistoti, vikriai vilkiškai griebė už gerklės, 



staigiai trūktelėjo, metė ir vėl trūktelėjo - pasipylė kraujas. 
Dikas nemėgo šuns kraujo. Metė šunį šalin ir griebė už spran
do, papurtė kaip katę ir paliko. 

- Robi, Robi, tavo šunį smaugia! 
Robis puolė iš palapinės, bet buvo jau per vėlu. Robis tik 

pakėlė šuns galvą, pajudino. 
- Perlaužė sprandą. Tas gyvulys turi baisią sveikatą. Na, se

ni, įsigijai stipru užtarėją, bet Pilkis jį papjaus. Anas tikras žvė
ris, baisiau už vilką. 

Netrukus atsitiko tai, kas turėjo atsitikti. 
Užėjo toks lietus, kad žemė su dangun maišėsi. Dikas laks

tė ieškodamas pastogės ir pagaliau palindo po sena lova. Py
lė kaip iš kibiro kelias valandas. Kai lietus aprimo, išlindęs 
šuo priešais pamatė stovintį Pilkį. Aišku, Dikas įsibrovė į jo 
teritoriją. 

Pakėlęs uodegą, gerokai aukštesnis Pilkis mažais žingsne
liais ėjo artyn. Visi žmonės buvo pasislėpę nuo lietaus. Liudi
ninkų nebuvo. Pilkis puolė. Užvirė žiauri, negailestinga kova. 
Pilkis buvo įpratęs retkarčiais dantimis sudrausminti savo gau
jos narius, todėl nebuvo toks žiaurus kaip Dikas. Pilkis norėjo 
likti vedlys ir visai nenorėjo mirties, o Dikui kova visada baig
davosi žudymu. Nasrai į nasrus jie pakilo ant dviejų kojų ir 
ilgesnes kojas turintis Pilkis būtų parvertęs Diką, bet tas žai
biškai linktelėjo, palikdamas dogą mataruoti kojomis ore, ir 
griebė priešą už pilvo. Galingai trinktelėjo, ir iš perplėšto pilvo 
ėmė veržtis žarnos. Prašydamas pasigailėjimo, Pilkis gailiai su
inkštė, jo pyktis nuo skausmo išgaravo, jis pasidavė, bet laika 
tokios kovos nepripažino ir apstulbusiam Pilkiui visais danti
mis įsikirto į gerklę. Dikas čiupo dar kartą, ir parblokštas prie
šas gargdamas beviltiškai pradėjo mataruoti kojomis. Bet kuris 
kitas šuo būtų paleidęs auką, tačiau Dikas tol smaugė, kol Pilkis 
visiškai nurimo. Pakėlęs galvą, Dikas pergalingai apsižvalgė. 
Vidutinio dydžio tvirtai suręstas Sargis, matyt, norėjo pasvei-



kinti nugalėtoją su pergale ir, vizgindamas uodegą, nusižemi
nęs, pribėgo prie Diko. Tas tik suurzgė ir iššiepė iltis. Šunėkas 
dar labiau pataikaudamas prigludo prie žemės, suskliautė au
sis, vizgino uodegą, bet nugalėtojui tai dar labiau nepatiko, ir 
jis vienu akimirksniu griebė palaižūną, pakratė, perlaužė spran
dą. Abi gaujos, matydamos toki siaubą, išsilakstė. 

Išlindę iš savo slėptuvių, žmonės puolė prie Pilkio, prie Sar
gio ir niekaip negalėjo suprasti, kas čia įvyko. Dikas gulėjo 
senoje vietoje, šiukšlyno gale. 

Priėjo senukas, atsisėdo. 
- Tavo čia darbas? Manau, tavo. Visas snukis subraižytas, o 

kitur - sveikas? - senukas apčiupinėjo visą kailį. - Nieko, kliu
vo, bet nedaug. Žiaurus tu, prieteliau, žarnas paleidai, Sergo 
tau nedovanos. Tuo šunimi jis visus gąsdino. O ką, visi mes 
čia valkatos, nepasiskųsi. Žinai, Pilkis žmogų papjovė. Dėl Da-
nos. Atėjo čia toks ubagas Karolis, jaunas vyras. Ir pradėjo 
prie jos lįsti, o ji šypsosi, papus krato, šlaunimis mataruoja. 
Perpyko Sergo ir užpjudė. Vai vai kaip anas rėkė, o Sergo šoki
nėja aplink ir ragina, ir ragina. Ką mes galėjom padaryti? Lie
pė tylėti arba visus užmušiąs. 

- Seni! 
- Oi bėgu, Sergo šaukia. Gulėk, narsuoli, jaučiu, bus blogai. 
Senukas vikriai nuturseno prie viršininko. 
- Tavo šuo papjovė Pilkį? 
- Nežinau, - lemeno senukas. - Žeminėje buvau, nemačiau. 
-Žinoma, tavo, negi tas šunpalaikis Sargis galėjo? Bikas bus 

mano, supratai? 
- Dėl Dievo, Sergo, bet... 
- K a s bet? 
- Ar Bikas norės? 
- Norės. Kur jam dėtis? Nuo šiandien kad nė kojos prie šuns 

nekeltum! Jokių vaišių! Supratai?! Jei neklausysi, žarnas kaip 
Pilkiui paleisiu. Užkask lavonus. 



Senukas įlindo į savo iš storų velėnų sukrautą, be langų, 
piktžolėmis apaugusią žeminę ir nesirodė. 

Dikas laisvai vaikščiojo po visą teritoriją, smaugė žiurkes ir 
ieškojo savo draugo. I Danos ir Sergo siūlomą mėsą nekreipė 
jokio dėmesio ir maisto susirasdavo pats. 

- Žiūrėk, tas susna elgiasi, lyg aš būčiau tuščia vieta, - skun
dėsi Sergo. 

Senukas čiulpė gabalėlį kumpio, sėdėjo apsimuturiavęs sku
durais ant šiukšlių ir nereginčiomis akimis žiūrėjo į mažą švie
sos lopinėlį angoje. Staiga tame šviesos lopinėlyje pasirodė 
Diko galva. Jis inkštė ir žiūrėjo vidun. 

- Vargšeli tu mano, Bikai, užmuš mane Sergo, negalima čia 
tau. Aaaa, vėl lyja. Na eikš, eikš... - senukas skubinosi dėlioti 
velėnos gabalus, kuriais, kad būtų šilčiau, užbarikaduodavo 
angą. Įėjus šuniui, vėl viską užtaisė. Glostė ir glostė šunį, pas
kui paguldė šalia savęs, apkabino ir saldžiai užknarkė. 

Prabudo anksti, išgirdęs raginantį balsą: 
- Seni, išlįsk. Sergo susirinkimą organizuoja. 
- Gerai. 
Išlindo senis su šunimi. Sergo nužvelgė tokiu žvilgsniu, kad 

širdis nutirpo. 
- Tai va, kodėl šuo manęs nenori. Tu, seni, gadini! Gerai, 

stok į eilę, susitarsime. Klausykite, šiandien renkame skudu
rus, spalvotas geležis, plastmasę ir senienas, na statulėles, gra
žiai išdrožtus dievukus, daiktelius, kėdžių atlošus ir šiaip, kas 
geresnio pasitaikys. Kas gerai dirbs, gaus po du šokoladinius 
saldainius. 

Visi kibo į darbą. Daiktų krūvos augo, plėtėsi, ir kiekvienas 
gavo po du saldainius. Vakare atvažiavo dvi mašinos ir viską 
išvežė. Sergo buvo labai patenkintas. 

Senukas rado visai gerus kailinius, tiesa, kai kur skylėti, 
kandžių suėsti, bet - kailiniai! Pakėlė, apžiūrėjo ir greit atgal 
padėjo, dar šiukšlėmis apmėtė. Reikėjo parsinešti į žeminę, 



bet taip, kad nepamatytų Sergo. Sulaukęs prietemos, senukas 
išlindo iš žeminės ir atsargiai, pasidairydamas nuėjo, išsitrau
kė ir, pasibrukęs brangiausią turtą po pažastimi, slapta nešėsi 
namo. 

- Parodyk, ką radai, - prie pat žeminės išdygo Sergo. - Aaa-
aa, kailiniai. Kodėl nuslėpei? Žinai, kad slėpti negalima. Ati
duok! 

-Sergo, būk geras, aš senas, neturiu kuo užsikloti, palik man 
kailinius, prašau tavęs... 

- Va, jeigu, kai radai, būtum paprašęs, būčiau palikęs, o da
bar - atiduok! Na?! 

Sergo patempė, senukas iš paskutiniųjų įsispyręs pasiprieši
no. Sergo dar patempė, bet ir senukas nepaleido. Sergo atsive
dėjęs spyrė senukui į krūtinę ir išplėšė kailinius, bet tuo pačiu 
momentu, gerkliniu balsu urgzdamas, puolė iš kažkur išdygęs 
Dikas. Sergo mojavo kailiniais, gynėsi kaip mokėjo, paskui 
sviedė juos ir dingo savo palapinėje. 

Senukas ilgai gulėjo, paskui dvilinkas susirietęs krenkštė, 
kosėjo, pagaliau šliaužte prišliaužė prie kailinių, ilgai nejudė
damas gulėjo ir keturpėsčias, vilkdamas paskui save kailinius, 
įlindo į žeminę. Angos užtaisyti nepajėgė. Dikas atsigulė šalia. 

Kitą dieną senukas pradėjo spjaudyti kraujais, ir naktį, iškė
lęs galvą į dangų, Dikas graudžiai užkaukė nelaimę. Visi šiukš
lyno šunys, kaukdami įvairiausiais balsais, rinkosi apie Diką 
ir sutartinai visam pasauliui skelbė senuko mirtį. Elgetos visą 
naktį išsigandę klausėsi širdį veriančių garsų, žegnojosi, ir nė 
vienas nedrįso išlįsti laukan. 

Vidudienį atvažiavo juoda mašina ir senuką išsivežė. 
Kai sutemo, Sergo, paėmęs prožektorių, išsirengė krėsti se

nuko žeminės. Radęs kelis vertingesnius daiktus, pasikišęs po 
pažastimi kailinius, pasuko prie angos. Kraują stingdantis Di
ko urzgimas privertė atšokti. 

- Na na, suski, kas čia dabar?! Von iš čia! Von! 



Dikas atsakė dar duslesniu urzgimu. Sergo pašvietė ir staiga 
pamatė senuko lazdą. Čiupęs, iš visų jėgų užsimojęs, kirto šu
niui. Diko reakcija buvo baisi. Vienu šuoliu jis atsidūrė žemi
nėje, partrenkė Sergo ir griebė, kandžiojo, plėšė kur pakliuvo. 
Žmogus bandė šaukti, bet šuo stvėrė ir nuplėšė pusę veido. 
Šlykščiai sūrus žmogaus kraujas apliejo snukį. 

Auštant Dikas ramiai gulėjo senoje vietoje, pačiame ato
kiausiame šiukšlyno kampelyje. 

Ligoninėse Audrius veltui laiko neleido. Negalėjo lošti domi
no, žiūrėti televizoriaus, net prieiti prie lango ir pažiūrėti, kaip 
atrodo gatvė, žmonės, mažas klinikų parkas, tolumoje dunk
santis Kaunas. Jis mokėsi. Knygos buvo visas gyvenimas, visa 
palaima. Audrius įniko į anglų kalbos žodyną, gramatiką, pats 
sau rašė laiškus, skaitė. 

Kai nusibodo šitie monotoniški pratimai, jis taip pat atkak
liai kibo į prancūzu kalbą, tarties mokėsi klausydamasis radi
jo. Neturėjo tikslo išmokti kalbų, bet tie paties sugalvoti žai
dimai paįvairino gyvenimą, buvo puikus penas protui, lavino 
atmintį. Jis kiauras dienas buvo užimtas. Palatos bičiuliai kraipė 
galvas ir užjautė Audrių. Kam invalidui kalbos? Geriau domi
no! Kai ant Audriaus stalelio šalia vaistų atsirado ir vokiečių 
kalbos gramatika, du žodynėliai, paskui ir laikraščiai, net Sigi
ta neiškentė: 

- Tu ruošiesi bėgti į užsienį? Negirdėjau, kad be specialaus 
tarties mokymosi kas būtų išmokęs kalbos. 

- O ką man daryti? Ištisas dienas guliu nejudėdamas. Sesu
tė prieina, paverčia lovą į vieną pusę, į kitą, kartais suleidžia 
vaistų, ir viskas, net ausyse spengia. 

Sužinoję apie retą ligonio hobį, gydytojai ėmė prašyti iš
versti vieną kitą straipsnelį, atnešdavo kai ką ir Grigas. Kibda
vo Audrius į darbą su kaimietišku užsispyrimu, neretai stalinė 
lemputė degdavo ištisą naktį. Po paskutinės operacijos inten-



šyviai ruošėsi stojamiesiems egzaminams į Vilniaus universi
teto Gamtos fakultetą, nes pasirodė, kad veterinarijos gydy
toju negalima mokytis neakivaizdžiai. 

Vos pradėjęs vaikščioti, sutvarkė reikiamus dokumentus, sėk
mingai išlaikė egzaminus, pirmą sesiją ir rengėsi laikyti dar 
keletą egzaminų papildomai iš antrojo kurso programos. Ką 
daryti toliau? 

Kartą vakare, kai visi Rimgailos susirinko prie vakarienės sta
lo, mama mažu šaukšteliu kišo į burną Gretutei manų košę, 
Audrius prabilo: 

- Reikia kažkur įsidarbinti. Nugaros beveik nebeskauda. 
Tėvai susižvalgė. 
- Pasigydyk dar, - pratarė tėvas. - Duonos užtenka. 
- Negaliu aš būti išlaikytinis. Mama tame pieno priėmimo 

punkte grašius uždirba, tik tu vienas plėšaisi. 
- Ką manai daryti? 
- Mes su tėvu daug kartų apie tai kalbėjom, ne paslaptis, -

atsiliepė mama. - Geriausia kontoroje sąskaitininku, nes tu 
be specialybės, o kur daugiau? 

- Sutikau vakar Kunciuką. Žinai, kur dirba? - Audrius krei
pėsi į tėvą. - Vilniuje, autoserviso kooperatyve. Jis tokias pa
sakas raitė apie pinigus ir kitką, kad aš vargiai patikėjau. Kvie
tė. Jie patikimo žmogaus ieško. 

Tėvui žadą užėmė. 
- Tu ruošiesi išvažiuoti iš namų? Mus palikti? 
- Vaikeli, kur gyvensi? - su šaukšteliu sustingo mama. - Ne

sveikas gi. Geležis bekilnodamas vėl atgulsi. Nekvailiok, tu 
protingas vaikas. 

- Taip ir maniau. Jūs net neįsigilinę iškart prieš. Sąskaiti
ninku būti aš nenoriu, grūdų sandėlio vedėjo klapčiuku taip 
pat, dispečeriu dirbtuvėse irgi. Liko felčerinis punktas ir krau
tuvė. Ten aš netinku, tai kur dėtis? 



- Kodėl? - patylėjęs prabilo tėvas. - Dirbtuvėse dispečeriu. 
- Visą dieną dinderį mušti? Nė už ką! 
Daugiau nei tėvas, nei motina nepratarė nė žodžio. 
Rytą tėvas padavė sūnui mašinos raktelius, techninį pasą. 
- Va, įgaliojimas. Aš sutvarkiau, - jis padavė lapelį su ant

spaudu. - Retai važiuoju. Tvarkykis. 
- Dėkui, tėve, ko akys raudonos? 
- Et! Visą naktį su Monika šnekėjom. Apie tave. Nemiego-

jom. 
Priemenės tarpduryje su Gretute ant rankų stovėjo mama. 

Audrius priėjo, pabučiavo. 
- Važiuok lėtai, sūneli, aš dar vieno karto neišgyvensiu... -

jos akys sudrėko, peržegnojo sūnų, įsikniaubė į Gretutės krū
tinėlę. 

Marius Kunca, perspėjęs, kad apie ligonines nė mur mur, nu
vedė pas kooperatyvo pirmininką. 

-Šitas? B p 
- Šitas. 
- Tvirtas vyras. Na, jei su mašina atvažiavai, vadinasi, sa

vas, automobilininkas. Armija negresia? 
- Negresia. Atleistas. 
- Apie mašiną ką nors išmanai? 
- Daugiau apie motociklą. 
- Gerai, - pirmininkas pirštais pabarbeno į stalą, - priimu 

vienam mėnesiui. Du šimtai rublių, jeigu dorai dirbsi. Sąly
gos: nelendi kur nereikia, neskaičiuoji draugų ir kooperatyvo 
pinigų, saugai turtą, stengiesi pritraukti kuo daugiau klientų. 
Supratai? 

- Taip. 
- Tai nuo rytojaus prie darbo. Kombinezoną duosiu. Padėsi 

skardininkams. Jei nori, gali dirbti su Mariumi. Jei ne mergos, 
jis seniai milijonierius būtų. 



Kunciukas džiūgavo. Busim dviese! Bendraklasiai. 
- Gyvensi pas mane. Važiuojam. 
Po savaitės Rimgaila suprato, kad darbas tikrai sunkus ir ne 

pagal jo jėgas, tiesiog trūko sveikatos. Kaip buvo sutarta, nu
važiavo į Kauną pas Grigą. Nuodugnus tyrimas parodė, kad 
jokių komplikacijų nėra, viskas normalu, tik kairės kojos su
lenkimo kampas galėtų būti mažesnis, bet tai smulkmena. 

- Dirbu servise. Ar nepakenks? 
- Suprantu, laikinai, kol pinigų užsidirbsi, nes mokant tiek 

kalbų... Stenkis va tokiom pozom daug nekelti, - jis vienaip 
pasilenkė, atsitiesė, kitaip pasilenkė, atsitiesė. - Va, jeigu su
tvirtėtų stuburo raumenys, tada kitas reikalas. Tvirti raume
nys apsaugotų nuo traumų. Mes čia turime parengę metodinį 
leidinėli, - jis pasirausė stalčiuje ir išsitraukė ploną knygutę. -
Imk. Žinoma, jeigu turėsi kantrybės. 

- Ko jau ko, o po šitokio pragaro kantrybės užteks, - nusi
šypsojo. 

Vilniuje jau kitą savaitę nuėjo į atletizmo salę, sumokėjo 
mokestį, galingas vyras paskyrė valandas, nuvedė prie svorių, 
spyruoklių, prietaisų, parodė ant sienų nuotraukas. 

- Va, vaikine, viskas parodyta, dirbk. Jeigu kas ne taip, mū
sų metodininkas atidžiai stebės ir duos patarimų. Sėkmės! 
Nepersistenk, geriau papildomai padirbėk namuose. 

- Aš nenoriu būti toks kaip jūs galingas. Man dėl sveikatos. 
- O ką! - galiūnas silpnai trinktelėjo kumščiu Audriui į krū

tinę. - Aš buvau bloznesnis negu pats, o dabar... - jis išplėtė 
krūtinę, įtempė didžiulius raumenis. 

- Siaubas... 
Patenkintas vyras garsiai nusijuokė ir nuėjo mokyti kitų. 

Marius iš tikrųjų buvo nepataisomas mergininkas. Dažnai ne-
nakvodavo namuose, dažnai parsivesdavo smarkiai išsidažiu
sių mergaičių, gerdavo, lošdavo kortomis. 



- Jis negeria, - rodydamas į Audrių, nuolat kartodavo sve
čiams. - Lenktynininkas, motociklai, avarija. Išpjovė inkstus, 
pusę kepenų, perpus sutrumpino žarnyną, netyčia užgriebė 
liežuvį, matote, nekalba. 

Panos juokėsi ir, žiūrėk, viena kita labai smalsiai nužiūrėda
vo vis tvirtėjantį Audrių. 

- Neįtikėtina. Duok Dieve, jeigu po tokios operacijos taip 
atrodo, kiekvienam ne pro šalį patrumpinti žarnyną. 

Kompanija žvengdavo iki išnaktų. Po to Audrius, paėmęs 
antklodę, pagalvę, eidavo miegoti į tėvo žiguliuką. įkyrios pa
nos sekdavo iš paskos, bet jis šiurkščiai siųsdavo jas po velnių. 
Daug negalvodamas, Sigitai ir Rūtai rašė meilės kupinus laiškus. 

Sutarė su Mariumi puikiai. Išsinuomojo garažą ir poilsio die
nomis susirasdavo pinigingo darbo, nepaisydami laiko ir svei
katos, kaldavo plonas žigulių skardas. 

- Žinai, kieno ši mašina? 
- Nesidomiu. 
- Be reikalo. Ši mašina, - visas murzinas, sėdėdamas ant že

mės su degančiu autogenu rankose, pakėlė į viršų murziną 
pirštą Marius, - vienos ledi. Ji metais už tave jaunesnė, našlė 
ir augina dvejų metų sūnų. 

- Oho! Kada suspėjo? 
- Dar ne viskas. Ji gyvena viena, atmink, Dzeuse, net ketu

rių kambarių bute. Nori, įtaisysiu tave tenai? 
- Išprotėjai?! Kaip aš gyvensiu? Kaip ženotas? 
- Nesikarščiuok. įėjimas atskiras, jokių kontaktų. Pinigų tu

ri? Turi. Gali gerai mokėti, o jai pinigų kaip tik ir reikia. Na, 
kaip? Kam tau, Apolone, miegoti žiguliuke, a? Aš nepasitaisy
siu, mėgstu apvalias šlaunytes ir stačius papukus, o žiema ar
tėja. Gerai? 

Ginčijosi, ginčijosi, bet sutarė. 
Jauna moteris, atidžiai nuo kojų iki galvos nužvelgusi Aud

rių, išsisukinėjo, sakė pagalvosianti, jai pinigai, žinoma, reika-



lingi, bet, žinote, vyras... Marius neužsičiaupdamas liaupsino 
Audrių, sakė, studentas, moka kalbų, sportuoja, va, žiū koks... 
Gėrė kavutę, Marius išsitraukė puikiausio konjako, visi para
gavo. Mestelėjusi į Audrių žvilgsnį, šyptelėjo: 

- Aš iš jūsų draugo neišgirdau nė vieno žodžio, gal jis ne
nori? 

- Audriau, pasakyk porą protingų žodžių būsimai šeimi
ninkei! 

- Aš sutinku. 
Šeimininkė pasijuokė, pakomentavo: 
- Na ką gi, jeigu visą laiką bus toks tylus, tai tegu. 
Po valandos Audrius persikraustė, gavo raktą ir išdūmė su 

draugu į kiną. Nepatogumai prasidėjo rytą. Pasirodo, tualetas 
ir vonia bendri. Audrius kukliai pasisveikino su į puošnų cha
latą įsisupusia šeimininke, patapšnojo per pilvuką berniukui 
ir visai susigėdęs smuko į tualetą. Bijodamas išsiduoti, ką te
nai daro, nuolat leido šnypščiantį vandenį. Nevalgęs išdūmė 
į darbą. 

- Negyvensiu aš ten, - skundėsi Mariui. - Kaip ženotas. Ber
niūkštis jau vadina tėtuku ir kas pusė valandos prašo, kad už-
riščiau batukus. 

Marius juokėsi susiriesdamas. 
- Durniau! Liuks boba, kokios krūtys - svajonė. 
- Aš geresnių mačiau. 
- Žinoma, Sigita be konkurencijos, bet ji toli, o čia va, iš

tiesk ranką - ir tavo. 
- Tu tyčia mane į tokią kvailą padėtį įstūmei? 
Marius kvatojo. Netrukus visi bendradarbiai žinojo, kur 

gyvena Audrius. Neslėpdami smalsumo, domėjosi pikantiško 
gyvenimo smulkmenomis, juokavo. 

Po kelių dienų, rytą, šeimininkė Kristina pasibeldusi atnešė 
puoduką kavos ir sumuštinį. Marius atsiprašinėjo, dievago
josi. 



- Aš ne veltui. Jeigu galite, dar dešimt rublių prie nuomos 
pridėkite, ir aš kasdien išvirsiu, man prie šeimos lengva. 

Audrius sutiko. Išvažiuodavo anksti rytą ir iki dešimtos va
karo, kol neišvarydavo, sėdėdavo respublikinėje biblioteko
je. Laikė įskaitas, egzaminus, prakaitavo atletizmo salėje, o 
šeštadienį, jeigu nebūdavo darbo, dumdavo į namus, į me
džioklę. 

Kartą įėjusi šeimininkė paprašė: 
- Audriau, rytoj mano gimimo diena, ateis draugų. Ar ne

galėtumėte padėti? Na, yra vyriškų darbų. 
- Gerai, - sumišęs atsiliepė. 
Visą kitą popietę Rimgaila lakstė po parduotuves, parnešė, 

ko prašė, ir nuo savęs pridėjo, pjaustė patiekalus, dėjo kartu 
su Kristina į lėkštes, juokavo. Prieš pat ateinant svečiams no
rėjo pabėgti, bet maldaujamas nusileido. 

Svečių buvo daug ir įvairių. Daugiausia jauni vieniši žmo
nės, dvi jaunos šeimos. Gėrė, dainavo iki išnaktų. 

Audrius atmerkė akis. 
Gulėjo plačioje šeimininkės lovoje, apklotas sniego baltu

mo antklode su nėriniais. Vienas. Galva nežmoniškai ūžė, smil
kinius spaudė, iš burnos virto šlykštus kvapas. 

I rožinį peniuarą įsisupusi, įėjo Kristina ir atnešė gražų bo
kalą alaus. 

- Labas rytas. Gal alaus? 
- Sakykite, kaip aš čia atsiradau? 
Kristina plykstelėjo raudoniu. 
-Atsitiktinai. Pasukote ne į tą pusę. Gal pereisime prie „tu", 

kažkaip nejauku... 
- Gerai. Po velnių, čia tai cirkas, - jam pro akis plaukė besi

juokiantys autoserviso vyrai. Gėrė alų. Kristina atnešė dar. 
- Klausyk, o kur tavo vyras? Na, buvęs. 
- Lakūnas. Gerokai vyresnis. Katastrofa. 



- Tai ir pensiją gauni? 
- Gaunu, ir nemažą. 

Kristina Audriui pasidarė tokia švelni, tokia atidi, taip meiliai 
kuždėjo, kad bet koks priešinimasis tirpo kaip ledas po karšta 
srove. Užmigdžiusi Vytuką, užgesinusi visas šviesas, dažnai 
patyliukais įslinkdavo į nuomininko kambarį ir puolusi glė
bin iki pamišimo malšindavo savo aistrą. Audrius išmoko to
kių triukų, apie kuriuos nė girdėti nebuvo girdėjęs. 

Audrius metė atletizmą, liovėsi sėdėjęs bibliotekoje, nebe
rašė laiškų, nuolat norėdavo miego. Autoserviso vyrai tuoj 
pat pastebėjo permainas ir paskelbė apie būsimas vestuves. 

Atvažiavusi aplankyti, Sigita lengvai rado namą, butą. 
Paskambinusi pamatė į šilkus įsisupusią Kristiną. 
- Laba diena. Sakykite, čia gyvena Audrius Rimgaila? 
- Čia. Užeikite, - įkišo galvą į nuomininko kambarį: - Aud

riuk, viešnia. 
Kelias minutes Rimgaila negalėjo žodžio ištarti. 
- Kas pasakė adresą? - piktai paklausė. 
- Marius. 
- T a i boba! Na, su juo atsiskaitysiu. 
- Kas čia blogo, Audriuk, aš gi nesvetima, - apsidairė ir, pa

mačiusi ant sofos galo numestas juodas pėdkelnes, pilną kam
barį visokiausių žaislų, nutilo. 

Tuo metu įbėgo tiesdamas rankutes mažasis Vytukas: 
-Tėtukai, pataisyk... 
Sigita puolė pro duris. Audrius paskui. 
Visą kelią iki stoties Sigita pasikūkčiodama, nepaisydama 

aplinkinių žmonių smalsių žvilgsnių, verkė ir dejavo. Jis die
vagojosi, sakė, tik kelios dienos... tuoj išsikraustys, bet ji nė 
klausyti nenorėjo. 

Vakare nuomininkas šeimininkei pareiškė, kad visos meilės 
baigtos, atskaičiavo nuompinigius ir pažadėjo tuoj išsikraus-



tyti. Praėjo kelios dienos, savaitė, kita. Audrius nieko geres
nio nerado. 

Baigėsi žiema. 
Abu Rimgailos miške ruošė malkas. Susėdo pailsėti. 
- Tėti, susipainiojau aš tarp trijų moterų, nebežinau, kaip 

gyventi. 
- Sigitą pažįstu, o kitos? 
Audrius viską, kas buvo sugulę ant širdies, išklojo tėvui. 
Tas tylėjo, tylėjo, kapstė eglišakių su purvu sumišusį sniegą. 
- Jeigu tvarkingai, tai pirmoje vietoje turėtų būti Sigita. Ta 

iš Kauno Rūta, na kaip pasakius, gera partija, bet jos elgesys... 
įtartinas. O iš to buto tau reikia išsikraustyti. Kuo greičiau, 
tuo geriau. Kam tau boba su vaiku, savų turėsi, jaunas dar. 

Sūnus tylėjo. 
- Na, bobiškas saldumas man tai visų jų vienodas. Nežiūrėk 

taip, ką, ar aš jaunas nebuvau? Mylėjau ir aš kelias, o va likau 
su Monikutė, ir nesigailiu. Darbšti, tvarkinga, dūšios geros. 

- O kaip nusprendei, kuri geresnė? 
- Nuo kurios vaikų norėjau. 
Viskas išsisprendė labai greitai. 
Nuvargęs po darbo, Audrius nepastebėjo, kaip nuo autoser

viso iki pat namų kiek atsilikusi jį lydėjo raudona naujutėlai
tė „Samara". Nespėjo nusivilkti striukės, ir prieš jį išdygo Rū
ta Stirbytė. 

'•-Čiatu?! >:v 
- Labas, aukse, - ji atkišo lūputes. 
Pravėrusi duris, žvilgtelėjo Kristina. 
- Šitas tavo kambarys? 
- Šitas. 
Ji be ceremonijų įėjo vidun, apsižvalgė. 
- Nusirenk, - tyliai pralemeno nuomininkas. 
- Ne. Uždaryk duris. Sėsk! 



Audrius įvykdė. 
- Tu ruošiesi ją vesti? Atsakyk neišsisukinėdamas, greit! 
- N e . 
- Išskyrus autoservisą ir bibliotekas, ar tau reikalingas Vil

nius?! 
- Kaip čia pasakius... Universitetas šalia. 
- Tu neakivaizdininkas. Gali bet kur gyventi ir mokytis, -

jos akys žaižaravo. - Taip, tai išspręsta. Eime, - švystelėjusi 
juoda skrybėlaite, blizgančiais auskarais, plačiu aksominiu pal
tu, Rūta pasisuko ant aukštų aulinių batų kulniukų kaip Na
poleonas ir ryžtingai žengė ieškoti šeimininkės. 

Kristina sėdėjo šviesioje, labai skoningai sutvarkytoje sve
tainėje, apsirengusi labai jai tinkančiu ryškiai raudonu kos
tiumėliu, palaidais, vilnijančiais kaštoniniais plaukais ir tru
putį išsigandusi stebėjo karingąją viešnią. 

Laba diena. Jūs ruošiatės tekėti už jo? - Rūta pirštu parodė 
į apstulbusi Audrių. 

- O jūs kas tokia? 
- Aš - sužadėtinė. 
- Vadinasi, mes abi vienodos. 
- Aš nesakiau... - bandė prieštarauti vaikinas. 
Rūta sekundę galvojo, paskui ryžtingai paėmė kėdę ir atsi

sėdo šalia Kristinos. 
- Audriau, štai dvi sužadėtinės. Rinkis! Tik greit, be mikčio

jimo. 
Šalia griežto, ovalaus Rūtos veiduko Kristina atrodė apgai

lėtinai sutrikusi. 
- Na - aš?! Ar man išeiti? 
- T u . 
Rūta pakilo ir įsmeigė akis į Kristiną. 
- Kiek jis skolingas? 
Audrius bandė įsikišti, bet Rūta griežtu judesiu pakėlė del

niuką, sustabdė. 



- Jis sumokėjo. 
- Ačiū. Einam, Audriau. Kraustykis. 
- O kaipgi autoservisas? Aš dirbu. 
- Ne, aukse, nuo šiandien tu nebedirbi. Va, tavo keturi šim

tai aštuoniasdešimt du rubliai algos. Tiesą pasakius, neblogai 
uždirbi. Su kooperatyvo pirmininku aš sutariau. Šitas tavo? -
ji pati krovė daiktus, liepė nešti knygas ir net neatsisveikinu
si, stipriai trenkusi durimis, nulydėjo Audrių laiptais žemyn. 
Du lagaminus jmetė j savo mašiną. 

- Kieno mašina? 
- Mano. 
Ji priėjo prie Rimgailos, dažytais nagučiais įsikabino į striukės 

atlapus, pasistiebė, visam kiemui matant pabučiavo į lūpas. 
- Vilnius, išskyrus sesijas, tau nebereikalingas. Jeigu tau 

trūksta pinigų, nori plėšytis, tam puikiausiai tinka Klaipėda, 
Panevėžys, Kaunas. Rinkis, tik su mažyte sąlyga - kartu su ma
nimi. 

- Tu nepagalvojai, kad galėjau pasiųsti tave po velnių? Kas 
aš - manekenas? - patylėjo. - Kur važiuojam? 

-1 Rimgailų dvarą. 
- Išprotėjai. Motinai įvarysi infarktą. 
- Nebijok. Dar negimė moteris, su kuria nesusikalbėčiau. 

Važiuojam, aukse. Dovanok man už šiandienos elgesį, būk 
atlaidus... Aš pačiam slibinui iš nasrų tave išplėšiu. Štai ką 
reiškia pričiulbėti, o po to neberašyti laiškų. Atmink, tu šian
dien nieko nepraradai, tik išlošei. 

Taip ir buvo. 
Rimgailienė išplėtusi akis žiūrėjo į viešnią ir nežinojo, ko 

griebtis. Rūta sekiojo jai iš paskos nė minutės nesiliaudama 
saldžiai čiauškėti. Tėvas, žiūrėdamas į žmoną, šypsojosi ir, 
mirktelėjęs Audriui, garsiai pasakė: 

- Mes einam šerti gyvulių, o jūs, moterys, paruoškite už
kandą, bus balius, sūnus su lagaminais grįžo. 



Tvarte, liuobdami gyvulius, abu vyrai įsikalbėjo. Tėvas krai
pė galvą ir negalėjo atsistebėti Rūtos elgesiu. 

- Žinai, Audriau, na, Sigita pasiutiškai graži, protinga, bet 
šita dar gražesnė, kaip saulė, tik juoda. Ir kur tu tokias moteris 
randi, kaip tik mano skoniui. 

- Nepavyduliauk, tėvai, tu žmoną turi, - juokėsi sūnus. -
Aš tau noriu pasakyti, kad buvau Kaune ir tuo adresu, kur 
davei, ieškojau Diko. 

- Tai įdomu! Ar pažino? 
- Neradau. Dikas išpjovė triušius, apkandžiojo šeimininką, 

kad tas po trijų dienų ligoninėje mirė. Kraujo užkrėtimas, bu
vo paleidęs žarnas. Siaubas, brrrr... 

- Va tau ir šuniukas. Sakė, nebijok, susitvarkysim. Susitvar
kė. Diką nušovė? 

- Pabėgo. Niekas nematė. Nesiseka man. 

Per dvi dienas Rimgailienė be proto įsimylėjo Rūtą Stirbytę. 
Be jokio varžymosi jos čiauškėjo apie viską. Atsirado aibės 
smulkių darbų, kuriuos įveikti galėjo tik dvi moterys: pasiuvo 
Gretutei dvi suknutes, susuko siūlus, pakabino naujas užuo
laidėles, iškilnojo ir apžiūrėjo visas senoviškas lovatieses. Iš
čiupinėjo motinėlės bižuteriją, pasidalijo kosmetikos mažmo
žiais. Užmiršusi viską, užbėgdama įvykiams už akių, motina 
jau vadino Stirbytę martele, glostė jos nuostabų kostiumėlį, 
atvirai žavėjosi plaukais, lygia oda, aksominiu balsu. 

- Nuostabi, nuostabi! Dar nemačiau gražesnės moters. Tur
tinga, protinga. Ko tau dar reikia? Myli tave, - sukuždėjo moti
na sūnui prieš miegą ir, pabučiavusi kakton, nubėgo j virtuvę. 

Taip viskas ir išsisprendė. Abu su Rūta susėdo į raudonąją 
mašiną ir šauniai išsuko iš kiemo. 

Visą rudenį ir pirmuosius žiemos mėnesius Dikas gyveno 
Kauno miesto žaliosios zonos miškuose. Gaudė peles, kartais 



pakliūdavo kokia stirnaitė ar šerniokas. Atsiganė, sutvirtėjo, 
suaugo. Sausio gale paspaudė toks šaltis, tiek privertė sniego, 
kad net turinčiam puikiausią sveikatą Dikui maisto susirasti 
darėsi vis sunkiau ir sunkiau. Pamažu traukėsi miesto link ir 
pagaliau apsigyveno Šančiuose. Dienomis miegodavo geležin
kelio stoties sandėliuose, o naktimis bastydavosi gatvėmis rink
damas atmatas, krėsdamas šiukšlių dėžes, kaip paskutinis el
geta sukinėdavosi prie kareivinių, spurginės, „Birutės" 
restorano. 

Kartą rado vieną mėsos gabalėlį, už metro - kitą, tolėliau -
dar kitą... Šuo slinko palei tvorą tol, kol pasiekė nedidelį kie
mą, kuriame prie kuolo buvo pririštas visas apipjaustinėtas 
veršio stuburkaulis. Nesvarbu, kad nėra mėsos! Skanu. Dikas 
pusę nakties tratino kaulus, tačiau vos pirmas ankstyvas žmo
gus išėjo pro duris, nuskuodė į stotį. Puota kartojosi kiekvie
ną naktį. Pagaliau kaulai ir skanus gabalas mėsos buvo padėti 
didelėje dėžėje. Neee... Dikas lįsti dėžėn neturėjo jokio noro. 
Patrypčiojo vietoje, painkštė, apsilaižė ir nubėgo prie spurgi
nės, paskui tolyn palei Nemuną. 

Šiaip taip sulaukė pavasario. 
Kartą, nespėjęs nė amtelėti, atsidūrė tinkle. Blaškėsi, daužė

si, draskė... Op! įmetė Diką į geležinę mašiną, užtrenkė duris, 
nuvažiavo. Visiškoje tamsoje šuo slidinėjo geležinėmis grin
dimis, atsimušdamas tai į vieną, tai į kitą sieną. Vėl stabtelėjo 
mašina. Op! Įskrido mažytis šunėkas ir, gailiai suinkštęs, susi
rietė kampe. 

- Na ką? Egzempliorius rinktinis. Kur dėsime? Nunuody-
kim! Liuks kailis! - kalbėjo vienas šungaudys kitam. 

- Ne. Čia laika, matyt, grynakraujė. Gal pabėgo? Reikia pra
nešti medžiotojams, dar neblogą išpirką gausime. 

Šungaudžiai su tinkliniu samčiu voljere po vieną gaudė šu
nis, vikriai suleisdavo nuodų ir po minutės už užpakalinių 
kojų vilkdavo į lupyklą. Dikas blaškėsi kartu su kitais pasmerk-



taisiais. Pagaliau liko tik vienas. Kita dieną kartojosi tas pats, 
ir kitą, ir dar kitą. 

Niekas nešėrė ir nedavė gerti. Dikas laižė metalines grotas. 
Matydami peralkusj šunį, žmonės nutarė pasismaginti. Nusi
žengdami taisyklėms, į Diko voljerą įleido ką tik pagautą gry-
nakraujį, gerai išpuoselėtą dogą. Dar dvi dienas nešėrė. Po to 
susirinkę visi keliolika žmonių surengė spektaklį. 

Juodabarzdis ant vielos pasmeigė mėsos atliekų, ėmė vaikš
čioti apie voljerą, vis patrindamas mėsa geležinius virbus. Do
gas cypdamas sekiojo paskui, tįsdamos kaip ilgi siūlai bėgo 
seilės. Dikas rijo seilę stovėdamas vietoje ir tik akimis sekiojo 
žmogų. Artyn artyn, visai pro Diką, pagaliau dogas norėjo 
šmurkštelti pro pat nosį, ir medžioklinis šuo netikėtai puolė. 

Kova buvo labai trumpa. Išpuoselėtas dogas atakos nelau
kė, neatlaikęs smūgio, paslydęs ant geležinių grindų, parvir
to, ir kai susiprotėjęs iššiepė snukį, buvo vėlu. Dikas laikė už 
gerklės. Ištikimas savo įpročiui, įsikirtęs truktelėjo dar ir dar, 
trykštelėjo kraujas, ir po minutės dogas nustojo mataravęs 
kojomis. 

Šungaudžiai stovėjo netekę žado. 
- Čia tai šuo! 
- Oho! Dar tokio nebuvo. 
- Velniškai žiaurus. Stiprus kaip jautis. 
- Ko tu nori? - aiškino juodabarzdis, įmetęs šuniui mėsą. -

Medžioklinis, žino kur griebti. 
Vienas už kitą smagesni kartojosi šitie spektakliai. Pjauty

nėms rinko kuo didesnius šunis, na, kokie pasitaikydavo. Net 
patogumo sumetimais apie voljerą suoliukus sukalė, kaskart 
susirinkdavo vis daugiau žmonių. Kai priešas išleisdavo pasku
tinį atodūsi, Dikas gaudavo mėsos. Netrukus gudrus šuo supra
to, ko iš jo norima, ir pjaudavo savo gentainius vieną po kito. 

Kartą įmesto mažylio nelietė. Ir mėsos negavo. Šunelis gailiai 
cypė, prašėsi išleidžiamas, lakstė po voljerą, vizgino gauruotą 



uodegytę ir pribėgęs stengėsi lyžtelti Dikui snukį. Jleido vilk
šunį. Kai didieji ėmė pjautis, mažasis iš baimės kaukė nesavu 
balsu, jam paleido vidurius, didžiai juokindamas šungaudžius, 
stengėsi iš paskutiniųjų jėgų lygiais geležiniais strypais lipti 
aukštyn. 

Sykį į voljerą atvažiavo medžioklinių šunų mylėtojas Gy
lys. Viso Kauno medžiotojai ji pažinojo, gerbė, sveikinos. Ne
žinia, ar su reikalu, ar šiaip pro šalį važiuodamas užsuko... 
Pastebėjęs Diką, siurbte įsisiurbė mažomis, visko mačiusio
mis akimis. Pagaliau atėjo diena, kai kilmingąją laiką pamatė 
žmogus, iš pirmo žvilgsnio galintis įvertinti gyvulį. 

- Kiek nori už tą šunį? 
- Ne mano. Visų. Gal kas atsišauks? 
- Pažįstu aš jus. Niekas neatsišauks, aš tos rūšies visas laikas 

žinau. Kiek nori? 
- Kiek duosi? 
- Šimtą. 
Juodabarzdžio krūtinėje nuo netikėto pasiūlymo tik suspur

dėjo, jis krenkštelėjo: 
- Mažoka. Na - pusantro, ir vežkis. 
Patenkintas juodabarzdis perskaičiavo pinigus, plačiai šyp

sodamasis, susikišo užantin. Paėmė samtį, užmetė Dikui ant 
galvos, profesionaliai užsegė antkaklį, uždėjo antsnukį ir, pa
ėmęs už grandinės, ištempė iš voljero... 

- Imk. Tavo. 
- Seniai pagavote? 
- Prieš mėnesį. 
- Oho! Visai į jus nepanašu. Kam tiek ilgai laikėte? 
- Vyrai organizuodavo pjautynes. Šitas visus guldo, pasiu

tėlis... Už gerklės, ir ehrrrr... - kaulėtais pirštais perbraukė sau 
per gerklę. 

Gylys nužiūrėjo ramiai stovintį Diką ir, meiliai patempęs, 
įprašė į mašiną. 



Birželio mėnesį Kaune įvyko Rūtos Stirbytės ir Audriaus Rim
gailos vestuvės. Tris dienas ūžė visiems kitiems uždarytas Kau
no „Orbitos" restoranas, nenutildamas grojo liaudies instru
mentų ansamblis, garsūs dainininkai dainavo vestuvių dainas, 
šoko varjetė grupė. Tarp dviejų šimtų svečių nuolatos patar
naudami zujo padavėjai, bare šypsojos gražios bufetininkės. 
Vestuvės vyko pagal visas tradicijas, tik nebuvo, kaip papras
tai, pabrolių ir pamergių. 

Švytinti, baltai išpuošta, su baltomis pirštinaitėmis, abiem 
rankutėmis įsikabinusi Audriui į parankę, jaunoji vaikščiojo 
taip svečių ir kuždėjo: 

- Mūsų namuose, Audriuk, visada bus daug svečių, paža
dėk man nepavyduliauti. Ne tam aš tavęs taip siekiau, kad 
išmainyčiau j kokį pašlemėką, būk protingas... Atkreipk dėme
sį į tą pilvotą dėdę, tai šilko ir pliušo kombinato direktoriaus 
pavaduotojas, va, anas - prekybos sandėlio vedėjas Jonas... 

Rūta vedžiojo ir vedžiojo savo vyrą tarp grupelėmis pasi
skirsčiusių svečių ir vardijo pavardes, pareigas... Nebuvo pa
kviestas nė vienas Audriaus ar Rūtos draugas, bendrakursis, 
bendraklasis. Nebuvo pakviesti net kai kurie giminės. Čia bu
vo tik patys artimiausi, patys reikalingiausi. 

- Visi tie žmonės lankys mūsų namus? 
- Retkarčiais. Gal ne visi. 
Galutinai Audrių išmušė iš vėžių jaunas, gražus, su trum

pais ūsiukais vyras, priėjęs tuo momentu, kai Rūta trumpam 
paliko savo vyrą vieną. 

- Sveikinu. Mano vardas Algirdas. Aš trejus metus siekiau 
jūsų žmonos rankos ir širdies. Laimingas jūs vyras. Jūs turbūt 
nežinote, kas ji per moteris? 

- Man atrodo, aš apie ją viską žinau. 
Pašnekovas teištarė: 
- Na na... - plačiai nusišypsojo, pasakė priartėjusiai Rūtai 

keletą komplimentų ir pasišalino. 



- Kas jis toks? 
- Biznierius. 
- Mūsų visuomenėje ir tokių yra? Jis dirba kur? 
- Dirba, - pasakė Rūta ir nukreipė kalbą kita tema. 
Visame šiame šurmulyje nebuvo nė vieno bendro tosto, ne

buvo ir bendro stalo. Atrodė, kad visi susirinko ne į vestuves, 
o pasivaikščioti, pasikalbėti, pasimatyti. Vieni kitus supažin
dindavo nedideliuose būreliuose. Užtat Audriaus uošvis, at
rodo, pažinojo visus. Lipšniai šypsodamasis, prieidavo prie 
vienų, prie kitų, šiek tiek mikčiodamas pasakydavo keletą sa
kinių, oriai išklausydavo pasveikinimų, linktelėdavo ir eida
vo prie kitos grupelės. Retkarčiais prisiartindavo prie jaunųjų 
ir prie senųjų Rimgailų, šie nežinojo nė kaip elgtis tokiose 
vestuvėse ir tik stovėjo atokiai vienu du, mažai valgė ir mažai 
gėrė. 

Pirmai nakčiai vestuvininkai jaunuosius uždarė mažyčia
me kambarėlyje, kurį beveik visą užėmė gražiai paklota lova. 
Triukšmingai klegėdami, piršlio raginami, užantspaudavo du
ris ir nutratėjo atgal. 

Rūta prigludo prie savo vyro, pabučiavo. 
- Bėgam iš čia. 
- Kur? 
Ji persirengė, liepė Audriui apsivilkti treningu ir, išlindę pro 

langą, sėdo abu į taksi ir nurūko prie Kauno marių, kur tvyro
jo pasakiška ramybė. 

- Kaip gaila, kad nėra mano mamytės, - Rūta sėdėjo prisi
glaudusi prie Audriaus ant paplauto kranto ir žiūrėjo sau po 
kojomis. 

- Tu man niekada nepasakojai apie savo mamą. Ji sunkiai 
sirgo? 

- Nuskendo. 
- Nuskendo? Kaip? 
- Va čia. Kauno mariose. 



Akimirksniu platus miegantis vanduo įgavo mistinę pras
mę, atgijo. Jis gyvas, jis kupinas šiurpios paslapties, alsuoja, 
laukia. Rūta nusisegė rūtų vainikėlį ir padavė vyrui. 

- Jmesk į vandenį. Aš jį tau dovanojau. 
Jau aušo. 
Susikibę rankomis jie vaikštinėjo tarp pušų, gėrė nakties vė

są, bučiavosi, glostė šiurkščius kamienus ir parkritę ant že
mės, ant nespėjusio atvėsti smėlio, raičiojosi, plėšė drabužius, 
ieškojo, artėjo, tekant saulei, pradėjo naują gyvybę. 

Trečios dienos vakare Stirbys pasikvietė senuosius ir jaunuo
sius Rimgailas į tuščią restorano administratoriaus kabinetą, 
uždarė duris, liepė sėstis. 

- Pakalbėsime apie jaunųjų ateitį, - nužvelgęs Audriaus tė
vus, prabilo, švelniai šypsodamasis. - Prieš metus mano duk
ra pasakė, kad Kaunas - jos svajonių miestas ir jinai norėtų 
čia gyventi. Jos vardu Žaliakalnyje nupirkau seną namą su 
nedideliu sodu, ir štai jis jau baigiamas restauruoti. Tiesa, jis 
nelabai panašus į tą senąjį, bet, manau, jauniesiems tiks. Štai 
nuosavybės dokumentai ir raktas. Kitus raktus rasite virtuvė
je ant stalo. Rytoj pratęsime vestuves jų namuose, - jis pada
vė Rūtai aplanką ir raktą. 

- Labai gaila, mes negalime, - nedrąsiai paprieštaravo Rim
gaila. - Atsiprašėme tik trims dienoms. 

- Be to, gyvulius reikia šerti, - pridėjo motinėlė. 
- Tada trumpam galime nuvažiuoti tuoj pat, kad paskui, 

atvykus į svečius, nereikėtų klaidžioti. 
Siauros gatvelės gale dunksojo plytų likučiai. įėjusi vidun, 

Rimgailienė neteko žado. Stebino viskas: ir blizgantis parke
tas, ir skoningai parinktos glazūruotos plytelės, ir dekoruotos 
sienos, ir vonios, tualetai, indaujos, ir svetainė kaip salė, ir 
daug kambarių. Virtuvė ir miegamasis buvo sutvarkyti taip, 
kad imk nuo šios valandos ir gyvenk. 



- Žinote, kapitalistai parduoda namus su baldais, užuolai
domis, kilimais ir net šlepetėmis. Labai patogu. Darbininkai 
dar nespėjo visko sutvarkyti. Artimiausiu metu viskas bus 
baigta. 

Anksti rytą, kai senieji Rimgailos išsiruošė važiuoti ir kai 
minutėlei visi trys liko vieni, Monikutė su nerimu prašneko: 

- Man baisu, Audriuk. Čia milijonieriai. Parduotuvės tuš
čios, nieko nėra, cukrų, kruopas parduoda pagal korteles, te
levizoriaus nenusipirksi. O čia... Kur tai matyta, kad tokios 
vestuvės. Ir iš mūsų nepaėmė nė vieno rublio. Be to, pusę 
mašinos dovanų prikrovė. Man gražiausius žieminius kaili
nius, tėvui spalvotą televizorių „Šilelis". Vargšeli tu mano, ar 
pritapsi? 

- Aš ir pats nustebęs, nežinojau. Nesusigaudau, ar man my
lėti tą Stirbytę, ar bėgti? 

- O ko? - atsiliepė tėvas. - Jo reikalas paprastas - pridaryti 
vaikų ir nešokinėjant gyventi. Aš tai mokėčiau. 

- Na tu tai visur mokėtum, tik, kaip matai, kaime gyve
name. 

- Reikia ir kaime. Mano kiekvienas rublis prakaitu atsiduoda. 

Po savaitės, nutilus vestuvių šurmuliui, jaunieji susivežė savo 
mantą: Audrius du lagaminus, o Rūta iš Panevėžio atsigabeno 
visą sunkvežimį būtiniausių dalykų, be kurių ji neįsivaizdavo 
savo gyvenimo. Ko tik čia nebuvo! Galybė suknelių, apatinu
kų, patalynės, specialus, pagamintas pagal individualų užsa
kymą, moteriško tualeto baldų rinkinys su dėžutėmis, stal
čiukais, plačiais išlankstomais veidrodžiais, kuriuose galima 
apžiūrėti save visą nuo kojų iki galvos, rankų darbo rašomasis 
stalas su statulėlėmis, malachito rašymo reikmenys ir daug 
daug visokių niekučių. Jaunieji sutartinai darbavosi, dėliojo 
daiktus, bučiavosi, kabino portjeras, tvarkė kiemą. Argi maža 
darbo naujam name?! 



Prabėgo mėnuo. Audrius subruzdo. 
- Reikia įsidarbinti. Šiaip ar taip, esu šeimos galva, turiu 

uždirbti duoną - visi Rimgailos tokie buvo. 
- Turi, turi, darbininke tu mano. Mes su tėčiu seniai viską 

aptarėme. Dirbsi namuose. 
-Kaip? '.. . • >. . • iįį$$, 
- Paprastai. Iš užsienio kalbu versi informacinius straipsnius, 

kaip vertėjas dalyvausi dalykiniuose pokalbiuose, ir viskas. 
- Aš nenoriu sėdėti namuose ir nenoriu būti vertėjas. Man 

autoservise patiko. Visą dieną žmonės, draugai, uždarbis ge
ras. Baigsiu universitetą, turėsiu specialybę, tada ir padorų dar
bą susirasiu. 

- Puiku! Ir baik, kas draudžia? Autoserviso nereikia: aš ne
pakenčiu tepaluotų rankų ir juodo kaklo. Pinigus, aukse, tu 
gausi tuos pačius, ir aš būsiu laaaabaaaai patenkinta. Ko dar 
reikia? 

- Nuo vestuvių iki šiol vien tik tu vadovauji viskam. Aš kaip 
koks pastumdėlis! Man taip nepatinka. Mes galime susipykti, 
o pyktis aš nenoriu. 

Rūta priėjo ir švelniai pakštelėjo jam į žanduką, sukuždėjo: 
-Aukse, kaip gera būti protingo vyro žmona... Mes būtinai 

abu pasistengsime, kad nesusipyktume. Ačiū tau, kad taip to
li numatydamas rūpiniesi mūsų santykiais. 

-Tarp kitko, o kur uošvis? Nuo vestuvių dienos aš jo nema
čiau. Susirgo? 

- Ne. Jo toks darbas. Komandiruotėje. 
Visas namas buvo originaliai sutvarkytas. Pirmame aukšte, 

šalia erdvios svetainės, švietė plačiais, nuo grindų iki lubų 
langais jauki veranda. Greta svetainės buvo Rūtos darbo kam
barys, panašus į prabangios įstaigos kabinetą, su telefonu ir 
gražiuoju rašomuoju stalu. Audriaus darbo kambarys buvo ant
rame aukšte, taip pat su telefonu ir rašomuoju stalu. Didžiu
liame keturių kambarių priestate turėjo įsikurti uošvis. Labai 



nesireklamuodami, užsirakinę, ten visą mėnesį dirbo keli tvar
kingai apsirengę žmonės. 

Vis dažniau ateidavo nepažįstami vyrai ir moterys, užsida
rydavo Rūtos kabinete, paskui, maloniai šypsodamiesi Aud
riui, išeidavo. Per dieną kelis kartus nepažįstami žmonės skam
bindavo telefonu. 

-Taip.. . taip... Gerai. Užrašau, diktuokite, - kalbėdavo vie
niems. 

- Nepamirškite, tas ir tas bus po savaitės, pranešime, - sakė 
kitiems. 

Audrius įdėmiai klausydavosi ir kurį laiką nesikišo. Visiškai 
aišku, kad ne iš dangaus krinta prabanga. Kažkuo žmonės ver
čiasi, bet kuo - nesuprato. 

Kartą vakare atėjo tas pats vestuvėse matytas Algirdas Nau
sėda. Išsipustęs, kvepiantis, tiesus. Kaip katinas tyliai perėjo 
holą, nepadavęs rankos pasisveikino su Rimgaila ir tiesiu tai
kymu - į Rūtos kabinetą. Sandariai uždarė duris. Beveik pa
šnibždomis kalbėjosi pusantros valandos. Rūtos paprašytas, 
Audrius, sukandęs dantis, išvirė kavos, pavaišino svečią like
riu. Jam išėjus, griežtai paklausė: 

- Kas čia, po velniais, per paslaptys?! Aš tau pajacas? Ką jūs 
ten darėte?! 

Žmona priėjo ir švelniai pažiūrėjo jam į akis. 
- Tu man žadėjai nepavyduliauti, nors man, kaip moteriai, 

labai malonu tai girdėti. Aš dirbu. Tiesa, tas darbas nėra labai 
svarbus, bet aš turiu labai konkrečias pareigas ir privalau jas 
atlikti labai kruopščiai. Manau, kad greitu laiku ir tu dirbsi su 
mumis. Kai parvažiuos tėvelis, apie viską pasikalbėsime. La
bai atsiprašau, tavęs jokiu būdu nenoriu įžeisti, bet visko kol 
kas sakyti negaliu. Būk kantrus. Išmuš ir tavo valanda. 

- Kažkokia velniava. Tu ne mano, o viso Kauno. 
Rūta apsivijo rankomis, prisispaudė. 
- Tėvas tavęs šiek tiek bijo. 



- Kodėl? Aš ji tik keletą kartų mačiau ir du kartus ilgiau 
kalbėjausi. 

- Jam užteko. Tėvas norėjo mane ištekinti už mūsų siste
mos patikimo, seniai žinomo žmogaus, na kaip tas Algirdas, 
bet aš tave įsimylėjau. Tėvas pusiau juokais, pusiau rimtai sa
kė, kad būtų daug geriau, jeigu tavo vietoje būtų toks gražus 
mane mylintis durnelis. Jį išgąsdino tavo smalsumas, noras 
viską žinoti iš pašaknų, iš gelmės. Sakė: analitinis protas, ir 
uždraudė man kalbėti darbo tema. Aš labai labai noriu, kad tu 
jam patiktum. 

Rūta ir šeimyniniame gyvenime norėjo turėti paslapčių, už
sigeidė, kad Audriaus ir jos miegamieji būtų atskirti antrame 
aukšte du gretimi kambariai. Gerokai didesnį pasiėmė sau. 

- Aukse, nepyk. Nuo vaikystės j kraują įaugo supratimas, 
kad moteris vyrui turi būti amžina paslaptis. Vedami instink
to, vyrai persekioja mus, ir mes turime rūpintis, kad ta trauka 
niekada nesusilpnėtų. Iš intuicijos mes žinome, kas vyrui įdo
mu ir kur jis nukreipia savo pastangas. Aš nenoriu, kad tu 
matytum, kaip darau veido kaukes, kaip prižiūriu plaukus, 
savo kūną, darau specialius pratimus lankstumui. Rezultatą, 
mano angele, aš skiriu vien tik tau, savo vyrui. Be to, kad 
tvirtai jausčiau savo vertę, aš privalau visada žinoti, kad esu 
visiškai tvarkinga. Tada man nebaisūs jokie dviprasmiški žvilgs
niai ir visuomet jaučiuosi užtikrintai. Mano miegamajame bus 
puiki šeimyninė lova. Visada būsi laukiamas svečias, bet ne-
pasibeldęs į šią mano šventovę įeiti neturi teisės, kad neuž
kluptum manęs nepaaaatogioje situacijoje... - ji užbaigė sal
džiu, iš tikro aksominiu balsu. 

- Tokių dalykų niekada negirdėjau. Jeigu nuolat tavęs il
giuosi, kaip tada? 

- Tada... tada kartais tave taip nualinsiu, kad vis tiek rasiu 
keletą valandų savo reikalams, - ji staiga pašoko, apsivijo ran
komis kaklą ir įsisiurbė į lūpas. Po to visu kūnu prigludo, ilgai 



ilgai stovėjo nejudėdama. - Man labai patinka, Audriuk, kad 
tu kilnoji svorius, tampai spyruokles, bėgioji. Nenoriu matyti 
tavo prakaito, tačiau nepaprastai malonu prisiglausti prie stan
daus, raumeningo kūno. Jaučiu palaimą. 

Savo įžado ji laikėsi šventai. 
Vyras niekada nematė jos susivėlusios, apsiblaususios. Net 

ryte, prieš išeidama iš savo miegamojo, priėjusi prie veidro
džio tamponu nusišluostydavo veidą ir niekada nevaikščio
davo su naktiniais marškiniais. Išskyrus tą atmintiną naktį 
Palangoje, Audrius niekada jos nematė taip begėdiškai de
monstruojančios savo puikaus kūno. Vis kažkas pridengta, už
klota, paslėpta... Ji dievino aptemptus apatinius drabužius, 
puošnius peniuarus, nėrinius, pastelinių spalvų su ryškiais ak
centais chalatus ir tik dėdama galvą ant pagalvės nusiimdavo 
auskarus, žiedus, grandinėles. Manydami, kad Rūta yra tikras 
gamtos stebuklas, vyrai niekuomet neįtardavo, kiek triūso tu
rėdavo įdėti, kad būtų tokia patraukli. 

Tačiau dviejų žirgų neužsėsi: Rūta nemėgo virtuvės. Ji nuo
lat tempdavo Audrių į svečius, teatrą, parodas, versdavo lauk
ti madų salonuose, žodžiu, ten, kur deramai galėtų būti įver
tintas jos grožis, kūno linijos, apranga. Net nežvilgtelėjusi į 
autorių, ryte prarydavo komplimentus, nekentė džinsų ir la
bai ryškių papuošalų. 

Jaunoji Rimgailienė visus darbus atlikdavo nepaprastai 
greitai. Susitikdavo su klientais, kalbėdavosi telefonu labai 
trumpai, lakoniškai, subtiliai pajuokaudama. Audrius žavėjo
si tokiu žmonos elgesiu ir net įsivaizduoti negalėjo, kad ji ga
lėtų būti kitokia. 

Kaip vandenyną išjudino visą darnų jaunavedžių gyvenimą 
atvažiavęs uošvis. Iš karto visi priprato prie griežto dienos re
žimo. Niekas nežinojo, kada Stirbys eina miegoti ir kada ke
liasi, bet kiekvieną dieną lygiai aštuntą valandą orus ir žvalus. 



tvarkingai apsirengęs įeidavo į holą, garsiai pasisveikindavo 
ir sėsdavo prie stalo pusryčių. Valgydavo visi kartu saulėtoje 
verandoje, pro langus stebėdami Kauno Soborą, senamiesčio 
stogus ir stogelius, televizijos antenų mišką, skraidančius de
koratyvius balandžius. Iš virtuvės vežimėliu senoji Stirbienė 
veždavo valgius, nurinkdavo nebereikalingus indus, lėkdavo 
į šaldytuvą ledų ir niekam neleisdavo kištis į virtuvę. 

Taip prasidėdavo diena. 
Nuplikęs, griežtų bruožų rudakis uošvis valgydavo lėtai, mik

liai manipuliuodamas įrankiais, lėtai tardamas žodžius. 
- Tu, ženteli, gal nesupyksi, noriu visam vakarui pasiimti 

Rūtą. Grįšime vėlai. Jei gali, išversk iš anglų kalbos va šitą 
suvestinę. Smulkiai nereikia, brūkštelk esmę. 

Vakare visa kvepianti, išsipuošusi Rūta įėjo į Audriaus kabi
netą atsisveikinti, leido pabučiuoti į pudruotą žanduką, ap
kabinusi priglaudė galvą prie vyro peties. 

- Kur jūs važiuojate? 
- Tėvas tokius vakarus vadina „Kai kam nuleisti kraują". 
- Ką tai reiškia? 
- Kažkas atsisveikins su pinigais arba su karjera. 
- Kodėl tu reikalinga? 
- J i s mano, kad graži moteris sušvelnina situaciją, vyrai ne

drįsta pykti ir keiktis, rečiau puola į isteriją. 
Trinktelėjo mašinos durelės, išvyko. 
Laikrodis mušė pirmą nakties, pusę dviejų, antrą... Seniai 

išvertęs suvestinę, Audrius sėdėjo prie rašomojo stalo, tuščio
mis akimis žiūrėjo į prieš save padėtą popieriaus lapą, braižė 
beprasmiškas figūras. 

Jau švito, kai į kiemą įriedėjo balta volga. Užgesinęs šviesą, 
iš antro aukšto dar spėjo pamatyti, kaip uošvis ir dar vienas 
vyras šnekučiuodamiesi nuėjo į priestatą. Išlipusi Rūta minu
tėlę pastovėjo, kažką įsidėjo į rankinuką ir žvaliai įbėgo į namą. 

- Tu dar nemiegi? Ką tu darai tamsoje? 



- Gėrei? Nuo tavęs trenkia alkoholiu. 
- Aukse, tokiu pat likeriu, kokio yra mūsų sekretere. 
- Man nepatinka. Kas čia per naktiniai baliai? Aš sėdžiu čia 

kaip kvailys. 
Rūta tylėdama įjungė šviesą, atsegė rankinuką ir padėjo ant 

stalo pinigų. 
- Noriu, kad tu gerai gerai suprastum, - atsisėdo sunerimu

si, nenorėdama padaryti nė vienos klaidos. Lėtai lėtai tarė: -
Šiandien, sėdėdama šalia tėvo kaip lėlė, uždirbau šiuos pini
gus. Teisingiau, tėvas savo galva uždirbo ir padovanojo man 
kaip bendrininkei šiuos pinigus. Aš noriu, aš planuoju, aš mel
džiu Dievą, aš viliuosi, kad kada nors aš sėdėsiu greta tavęs, ir 
tu savo galva uždirbsi ir galėsi man dovanoti kiek norėsi pini
gų. Šiuose namuose tau yra du keliai: arba tu niekur nesikiši ir 
gyveni mane mylėdamas kaip nori, arba derinkis prie mūsų. 

- Trečio kelio nėra? 
-Yra. 
-Koks? 
- Išdavystė ir mirtis. 
Pavalgęs pusryčius, uošvis peržiūrėjo vertimą ir patenkin

tas patapšnojo žentui per petį. 
- Puiku. Dukra minėjo, kad dar moki prancūzų ir vokiečių 

kalbas? 
- Pradedu, - šyptelėjo. - Graibausi, reikia daug dirbti. 
- Angliškai susikalbėtum? 
- Angliškai taip, nes vidurinėje mokėmės. 
- Puiku, - paėmė žentą už parankės, nusivedė į svetainę, 

kur, patogiai išsidrėbęs fotelyje, tęsė kalbą toliau. - Reikia nu
važiuoti į Lenkiją ir susitikti su angliškai kalbančiu žmogumi. 
Prieš pat išvažiuojant pateiksiu visas instrukcijas. 

- Kada važiuoti? 
- Poryt. Dokumentai sutvarkyti. 
- Poryt?! 



Raudonu žiguliuku visa dieną jaunieji lakstė po Kauną, po 
bazes, parduotuves, vakare viską suruošė ir anksti ryte Rūta ir 
tėvas išlydėjo Audrių į stotį. Grįžtant namo, Stirbys pakvietė 
dukrą užsukti į restoraną ir išgerti stiprios geros kavos. 

- Kaip tu manai, - prašneko tėvas, - bus iš jo kokia nauda? 
- Esu įsitikinusi. Viską padarys kaip reikia. 
- O vėliau? 
Rūta susimąstė, žvilgtelėjo į Stirbio beveik juodas akis. 
- Man atrodo, kad jį nelabai domina pinigai. Kai padėjau 

ant stalo pinigus, jo žvilgsnis net neužkliuvo. Rimgailos kai
me gyveno tvarkingai, kaip visi kaimiečiai. Pinigų lyg ir ne
buvo per daug, bet va, apetito nėra. 

- Gerai kalbi. Kas jį sudomintų? Žaidimo tempas, mąsty
mas, o gal naujos pažintys? Kiek kortų galime atskleisti? Ne
paves? 

- Tūzo nereikia. Aš pati jį paruošiu. Blogiausiu atveju orga
nizuosime kokį privatų autoservisą, ir tegu kala geležis. 

- Gerai. 
- Aš norėjau tau pasakyti... Aš nėščia. 

Gerokai po pietų jaunoji Rimgailienė tvarkėsi namuose. Su
skambo telefonas. 

- Rūta, labas. 
- Sveikas, Algi, ką pasakysi? 
- Mes čia organizuojame tokius vakarėlius. Norėjau ir tave 

pakviesti, bet tos vestuvės ir visa kita... Gal nori vakarui ko 
nors pikantiško? 

- Įdomu. Kas per vakaras? 
- įėjimas - šimtas rublių. Nesigailėsi. 
- Oho. Aš tokių pinigų neturiu. 
- O kur padėjai? 
- Vyrui atidaviau, - šypsojosi Rūta. 
- Gerai. Nupirksiu tau bilietą. Būsiu septintą. Sutinki? 



- Taip. 
- Vyro nebus? 
- Dviem dienom išvyko į Telšius. Grand medžioklė. 
Vakare Rūta su Nausėda atsidūrė raudonojoje salėje: raudo

ni kilimai, raudonai išmuštos sienos, juodos lubos, juodi sta
liukai prie sienų ir juodos kėdės. Ant ilgo laido virš keturių 
žingsnių skersmens, pusmetrio aukščio apvalaus pakilimo ka
bojo ryški balta lempa su raudonu gaubtu. Skambėjo švelni, 
lyriška saksofonų melodija. 

- Kas čia, restoranas? 
- Ne visai, kaip kada. Svarbiausia, - programa. įėjimas tik 

išrinktiesiems. Mes truputį per anksti. 
Netrukus visos vietos buvo užimtos, pamažu geso šviesa sa

lės viduryje ir įsižiebė šoniniai prožektoriai. 
Ant pakylos, plačiai praskėtusi kojas, apkabinusi save, lėtai 

siūbavo ilgaplaukė mergina. Stiprėjant muzikai, ji rangėsi grei
tyn greityn, kilnojo kojas, gręžiojo rankas... Paskui muzika 
nutilo, ir visiškoje tyloje ilgaplaukė pamažu nusisegė sijoną, 
po kuriuo buvo juodos kojinės, juodas korsetas, juodos gu
melės su blizgančiais segtukais. Vėl pasigirdo muzika, dabar 
jau daug gyvesnė, ir mergina judėjo pašėlusiai greitai, tik dar 
be vieno rūbo... 

- Labas vakaras. Šampano, konjako, ko nors valgomo? Gal 
kavos? 

Priešais stovėjo beveik visiškai nuoga padavėja. Balta pri
juostė niekaip negalėjo uždengti nuogos krūtinės ir siauručių 
kelnaičių, kurios daugiau rodė, negu slėpė. 

- Ko pageidautum? - paklausė Algirdas. 
- Sulčių, pyragaitį, o jam dvigubą konjako. 
- Taip, atspėjai, man dvigubą konjako, plius nugarinės su 

majonezu ir kavos. Po to matysim. 
Dėkodama mergina tūptelėjo ir, krypuodama apvalainu už

pakaliuku, mikliai nuvinguriavo tarp staliukų. 



- Jas galima paliesti, - koketuodamas murkė Algirdas. - Už 
atskirą mokestį bet kada nusivesti į šoninį kambariuką. Čia 
viskas perkama ir viskas leidžiama, jokių sentimentų. 

Rūta apsižvalgė. Prie gretimo staliuko storas senas vyras, 
pasisodinęs ant kelių dailią padavėją, nesidrovėdamas maigė 
jos krūtis. 

- Kaip jis paskui duoną čiupinės? 
Algis nusijuokė. 
- Reikia manyti, jos čia švarios. 
- Man per daug nuogumo. Scenoje, žiūrėk, ta visiškai išsi

rengė, kas per judesiai. Tu jauti malonumą? 
-Jaučiu. Dirgina. 
Dar keturios skirtingų figūrų moterys šoko striptizą. Po tri

jų valandų, kai klientai nuo išgerto alkoholio pradėjo garsiai 
šūkauti, gaudyti padavėjas, ant pakylos užlipo trys moterys 
ir, diktoriui komentuojant, pademonstravo moterų meilės ak
tą. Vyrai šūkavo, plojo. 

Važiuojant namo, Algirdas meiliai suokė: 
- Norėčiau tave pabučiuoti. Gal skonis pasikeitė? 
- Ne. Kaip ir anksčiau, vyrų su ūsiukais nemėgstu. Duria. 
- Aš galiu nusiskusti. 
- Tada patiks kaip tik su ūsiukais, geriau palauk, - juokėsi. 
- Tu laiminga? 
- Taip. Net nesitikėjau. Nedelsk. Tau jau trisdešimt. Vaikų 

reikia. 
- Labiau reikia pinigų, - jis pakeitė temą. - Praėjusį vakarą 

dvi poros rodė įvairių šalių lytinio akto atlikimo techniką. 
Nuostabi paskaita. Įėjimas - du šimtai rublių. Vien pelnas sie
kė dvidešimt tūkstančių. 

- Oho, o artistams? 
- Po penkis šimtus rublių. 
- Iš kur žmonės tokius nervus turi? Neįsivaizduoju. Kokių 

dar renginių sugalvosite? 



- Tikras karatė, ušu ir kiti rytietiški kovos būdai, moterų 
kečas, šunų, gaidžių peštynės, orgija seksomanams. Kai kuriuo
se renginiuose veiks totalizatorius. Kvepia gražiais pinigais. 

- Kas juos mokės? 
- Kurie turi. Tie patys, visi žinomi. Svetimų neįleidžiame. 

Po keturių dienų iš Lenkijos grįžo Rimgaila. Stirbys buvo la
bai patenkintas Audriaus darbu, ir po dienos abu kartu išskri
do į Maskvą. 

Sutartą valandą prie tarptautinio viešbučio „Continental" 
jų laukė stambios Italijos firmos atstovas Vinčenso Lanoleli. 
Konsultacijos vyko dvi dienas. Iš Maskvos išskrido į Lening
radą, kur susitiko su anglų firmos įgaliotiniu Džeimsu Kolinsu. 
Kiek užsikirsdamas, bet visiškai pakenčiamai Audrius vertė 
specifinį tekstą, šypsojosi, prašė užsieniečio paaiškinti mintį 
paprastesniais žodžiais ir, kiek galėdamas aiškiau, dėstė Stir-
biui. 

Baigę visus reikalus, sočiai papietavę, sėdėjo skvere prie pa
minklo Petrui Pirmajam ir ramiai šnekėjosi. 

- Anksčiau samdydavau Kauno vertėjas. Kad laikytų liežuvį 
už dantų, mokėjau didelius pinigus, vengiau derybose atviro 
teksto. Tu savas. Labai gerai. Verti puikiai, nesitikėjau. 

Audrius tylėjo. 
- Tu supratai, kuo aš verčiuos? 
- Miglotai. Materialinių vertybių skirstymu? 
- Būtent. Paaiškinsiu plačiau. Tarybų Sąjungoje griežtai cen

tralizuoto skirstymo sistemoje yra vienas trūkumas - subjek
tyvumas. Plano reikšmė lyg ir aiški, tačiau esant visuotiniam 
trūkumui atsiranda galimybių tuos planus pakoreguoti, vie
niems, pateikiant objektyvias priežastis, ko nors neduoti, ki
tiems - nenumatytiems - duoti. 

-Jūs valdote šį subjektyvųjį pradą ir už atitinkamą atlygini
mą įsikišate į skirstymo procesą. 



- Suprantama. Tu man patinki. Jeigu ir toliau būsi toks su
manus, pasieksi to, ko nė sapne nesapnavai, - uošvis kalbėjo 
sausai, visai be emocijų, retkarčiais skvarbiai pasižiūrėdamas j 
žentą. 

- Nelabai suprantu jūsų klientų interesus. Jeigu niekas už 
nieką personaliai nėra atsakingas, tai koks stimulas verčia nau
dotis jūsų paslaugomis? 

- Ne visi apkiautę. Vieni, gamindami labai pelningą pro
dukciją, dalį jos paprasčiausiai vagia, kiti nuoširdžiai rūpinasi 
kolektyvo gerove ir su nuostoliais nesiskaito. 

- Norint įgyvendinti jūsų planą, reikia šimtų patikimų pa
žinčių. 

- Taip, - uošvis žiūrėjo į Audrių, nenuleisdamas akių. 
- Kadangi skirstymo procese dalyvauja valdančioji komu

nistų partija, vadinasi, reikia savų žmonių ir jos aparate. 
- Taip, tęsk toliau. 
-Tai mafija. 
Uošvis nusisuko, krenkštelėjo. 
- Nemėgstu skambių žodžių. Aš biznierius, gyvenantis ne 

ten, kur reikėjo gyventi. 
- Jūs esate tos sistemos autorius ir galva? 
Uošvis tylėdamas pasėdėjo, paskui ryžtingai pakilo. 
- Einam. Tu jaunas ir nežinai, kad klausti reikia iki tam tikros 

ribos, atmink tai. Važiuojam į oro uostą, - jis pažiūrėjo į kiše
ninį laikrodį. - Laikas. 

- Atleiskite, aš nenorėjau jūsų įžeisti. 
- Va, taip geriau. 

Grįžęs į Kauną, Stirbys, nutaikęs progą, pasikvietė Rūtą pasi
kalbėti. 

- Aš patenkintas išvyka, - barbendamas pirštais, kalbėjo la
bai lėtai. - Dukrele, tu išsirinkai labai gabų vyrą. Nesišypsok. 
Per anksti. Pokalbių su užsieniečiais metu šį kartą sau leidau 



pasakyti kai ką atvirai. Tavo vyras, turėdamas analitinį protą, 
labai greitai sužinos daug daugiau, negu jam reikia žinoti. At
ėjo laikas suprasti, ko gyvenime jis siekia, ką vertina. Tu jo 
žmona. Gal gali išsklaidyti mano abejones? Kiek jis patikimas? 
Ar mato prasmę piniguose? Gal leisti pajusti pinigu jėgą? 

Abu tylėjo. 
- Tėti, už gerus kelionės rezultatus jam priklauso atlygini

mas. Duok jam pinigu. Matysime. Turėtų sureaguoti. 
Per pusryčius Audrius gavo algą. Dvidešimt tūkstančių rub

lių! Uošvis jokių prieštaravimų neklausė. Žentas nunešė pini
gus į savo darbo kabinetą ir sumetė į apatinį rašomojo stalo 
stalčių. Visą savaitę Rūta atidžiai stebėjo vyro elgesį, bet ne
buvo jokių permainų. 

Rudenį Rimgaila daugiausia laiko praleisdavo medžioklėse. 
Susipažino beveik su visais Lietuvos, ypač Kauno, geriausiais 
šunininkais, negailėjo uošvio padovanotos baltos volgos, tran
kėsi po miškus, su draugais rausė barsukų, lapių urvus, gau
dė mangutus, tykojo šernų, užsigeidė vilko kailio. Jo kabinete 
atsirado puikiausi dviejų briedžių ragai, daugybė šernų ilčių, 
barsukų kaukolės, ant grindų gulėjo patiestas paties stambiau
sio šerno kailis su kanopomis, iššieptu snukiu, stačiomis au
simis. 

Vienoje medžioklėje puikus laikų specialistas Antanas Kūr
ei kevičius prasitarė: 

- Gyliui du infarktai. Miršta senis. Nenori, Audriau, pažiū
rėti jo šunų? Netoli. Viso labo keturiolika kilometrų nuo Kau
no važiuojant Jonavos link. Kiek čia truksimi Daug kartų bu
vau, bet rūpi sužinoti, ar liko kas iš jo gaujos. 

įkalbinėti Audriaus nereikėjo. Vos išsukus iš kelio, už dviejų 
šimtų metrų pasirodė vienkiemis. Visame kieme padrikai išmė
tytos stovėjo kelių šunų būdos ir, pasiutiškai lodami, daužėsi 
nežmoniškai perkarę šunys. 



- Jie neturi nei ėdalo, nei vandens, - su gailesčiu prakalbo 
Audrius. 

- Gylys serga, pašerti nėra kuo. Vienas senis. Esu čia buvęs 
prieš metus. Paleidžia, būdavo, skalikus ir, sėdęs į senutėlę 
volgą, važinėja miško keliukais, klausosi šunų lojimo, komen
tuoja, gėrisi. Mėgo gražius šunis. Va, anas margas - laikos ir 
foksterjero mišrūnas. Siaubingai plėšrus šuo. Du rusu skali
kai. Ana laiką su baltu kaklu pirko iš Kontrimavičiaus, o aną -
iš Žibučio. Buvo septyni šunys. Kur dar du? - meiliai kalbin
damas šėlstančius gyventojus, Antanas vaikščiojo po sodybą, 
žvalgėsi. 

Rimgaila, pasėmęs iš šulinio vandens, nešiojo šunims. 
- Yra, ateik! - šaukė iš už tvarto draugas. 
Bėgdamas pro tvartą, Audrius staiga aiškiai išgirdo inkščiant 

septintąjį šunį. Už storų rąstų tvarto sienos, kurios viduryje 
buvo nedidelė anga, gailiai inkštė šuo. 

Audrius prigludo prie rąstų ir įsitempęs žiūrėjo į tamsą. Šuo 
pasirodė panašus į laiką. 

- Antanai, tvarte dar vienas šuo, pažiūrėk. 
Tvarto, kur pratisai lojo, cypė ir daužėsi šuo, durys buvo 

užrakintos. Vyrai nežinojo, ar laužti, ar palikti. 
- Negalima palikti, - prieštaravo Audrius. - Nustips. Matai, 

be vandens. 
Antro smūgio durys neatlaikė. 
- Šėtoniškai gražus šuo. Iš kur jis jį gavo? 
Šuo stojo piestu ir ėmė mataruoti priekinėmis letenomis. 
-Dikai ! 
Audrius puolė artyn. Bijodamas, kad šuo nepultų, Antanas 

dar bandė sulaikyti, bet Rimgaila ištrūko ir čiupo šunį glėbin. 
Širdį veriantis reginys. Dikas laižė rankas, veidą, gulėsi ant 
nugaros, stojosi, šokinėjo. Audrius glostė, bučiavo ir staiga, 
įkniubęs į šuns kailį, pravirko. 

- Dikai... Dikai... 



Po kelių minučių, nurimus pirmam grauduliui, Rimgaila su
skato ieškoti kokio gelžgalio, kad išlaužtų į sieną įkaltą stiprų 
kablį, ant kurio laikėsi Diko grandinė. 

- Audriau, juk ne tavo šuo. Išeina, kad vagiam. Važiuojam 
pas Gylį, nupirksim, po to atvažiuosim ir paimsim, Audriau. 

Draugas neklausė. 
- Kaip ne mano? Iš kiemo pabėgęs mano šuo. Niekas jo 

nepardavė. Mano! Aš jį nupirksiu, nors jis būtų nulipdytas iš 
aukso. Dikai, mano Dikai... - jis kaip pamišęs daužė kablį. -
Pagaliau! 

Lauke Dikas markstėsi, baisiausiai taškydamas, kelias mi
nutes lakė vandenį, kol pilvas išsipūtė, apsunko. 

Rimgaila tapo dar aistringesnis medžiotojas, visai prapuldavo 
iš namų. Dikas buvo jam nepamainomas pagalbininkas. 

- Per tą šunį, Audriuk, tu visai mane pamiršai, - skundėsi 
Rūta. - Visą dieną paskui tave sekioja ir nieko neprileidžia, 
šiepiasi. Aš negaliu net prie tavęs prisiliesti. Pririšk kieme arba 
įrenk voljerą. 

Šuo per kelias dienas suprato, kas draugas ir kas priešas. 
Visi gyveno senu ritmu, pasikeitė tik viena smulkmena: nie
kas neturėjo teisės imti Audriaus daiktų. To buvo per daug! 
Rūta pašėlusiai protestavo: 

- Ką!! Per tą šunį tu nori su manim susipykti! Kas čia per 
piemeniškas elgesys? Pririšk arba vieną gražią dieną jo nebe
rasi! 

- Tada ir manęs čia nebebus, - piktai atšovė vyras, tačiau 
šunį vis dėlto uždarė. 

Sėkmingai baigusi veterinarijos akademiją, Rūta ruošėsi mo
tinystei. Dirbo namuose, vykdė tėvo nurodymus, dažnai ly
dėdavo į uždarus vakarus, važiuodavo į Maskvą, Kijevą ir vis 
mažiau ir mažiau bendraudavo su vyru. Rūta dėl to labai sie-



lojosi ir nuolat prašė tėvo, kad įtrauktų Audrių į tikrą darbą. 
Senasis Stirbys juokaudamas žadėdavo, ir viskas likdavo po 
senovei. Žentas įgudusiai versdavo specifinius tekstus, keliais 
sakiniais parašydavo reziumė ir turėjo marias laiko. 

- Audriuk, aš darausi apvali ir, nepaisant specialių drabu
žių, visi jau žiūri į mane dviprasmiškais žvilgsniais. Greit tu
rėsiu sėdėti namuose ir laukti to, kas neišvengiamai turi įvyk
ti. Graužiuosi, kad gydytojai uždraudė gulėti su tavimi, bijau, 
kad neištvirktum, mano aukse, todėl tave reikia kaip reikiant 
apkrauti darbu. 

- Kokiu? Nutarėte su tėvu parduoti mane kokiai nors idėjai? 
- Šiandien pas tėtį renkasi taryba, aš noriu, kad dalyvau

tum ir tu. 
Rūta paraudo, nes tėvas buvo griežtai uždraudęs patikėti 

žentui bet kokias didesnes paslaptis. 
Specialiai pavėlavusi dešimt minučių, Rūta įvedė Audrių į 

tėvo kabinetą. Priešais uošvį prie pailgo stalo sėdėjo aštuoni 
vyrai. Stirbys norėjo pašokęs kažką pasakyti, bet, pamatęs griež
tą dukters galvos judesį, atsisėdo. 

- Prašau, sėskite. 
Šiame kambaryje Audrius buvo pirmą kartą. Aukštos lubos, 

platūs langai, brangios gražios užuolaidos, kilimai, paveiks
lai, gėlės. Šalia rašomojo stalo stovėjo pultas, du telefonai, 
faksas, iš kitos pusės - du kompiuteriai ir dar keli įvairaus 
dydžio prietaisai. 

-Tęsime toliau, - kalbėjo uošvis. Jis puikiai suprato dukters 
gudrybę. Ji suvokė, kad, bijodamas skandalo, nesklandumo, 
tėvas būtinai nusileis. - Daugelį metų veikusi mūsų sistema 
davė milijonus bendro pelno, visoje Tarybų Sąjungoje užmez
gėme plačius, patikimus ryšius. Laikai keičiasi. Esame privers
ti keisti mūsų strategiją. Gorbačiovas paskelbė laisvos rinkos 
būtinybę, Lietuva greit bus nepriklausoma šalis. Bunda komu
nizmo idėjų užmigdytos ištisos tautos. Siūlau jūsų dėmesiui 



idėją, kad galėtume įgauti antrą kvėpavimą. Esmė tokia: kol 
nusistovės tarpvalstybiniai santykiai, nurims politinės aist
ros, bus įgyvendintas konkretus ekonominis modelis, praeis 
daug laiko, mažiausiai keleri metai. Atsirado galimybė kurti 
bendras gamybos įmones su užsieniu. Būtina įkurti kuo dau
giau įvairesniu įmonių ir stengtis, kol galima, parduoti užsie
niui rusų žaliavų. Iš kontaktų su užsienio firmų atstovais gali
me spręsti, kad juos domina specifinės cheminės medžiagos, 
metalas, ypač varis... 

Tarybos posėdis užsitęsė iki išnaktų. Senoji Stirbienė patie
kė vakarienę, karštos arbatos, kavos, mineralinio vandens. Pa
galiau visa taryba pasiskirstė pareigomis, kiekvienas gavo tiks
lius nurodymus. Uošvis liepė žentui ir Rūtai pasilikti. 

- Noriu pareikšti pastabą, kad į tarybos posėdžius vėluoti 
nedera. 

- Aš kalta, - įdėmiai žiūrėdama tėvui į veidą, skubiai ištarė 
Rūta. 

Stirbys sėdėjo rūsčiai suraukęs antakius, sučiaupęs lūpas. 
- Taigi, Rimgaila. Iki šios dienos tu buvai tik paprastas mū

sų šeimos narys. Šiandien tu sužinojai, ko neturėjai žinoti, 
tačiau jeigu jau taip atsitiko, - jis piktai pažiūrėjo į dukrą, -
dirbsi. įstatymas paprastas: dirbi kiek gali ir gauni atitinkamą 
atlyginimą. Nekiši kur nereikia liežuvio, nedarai nieko, kas 
galėtų mus sukompromituoti. Mes nedovanojame nė vienos 
klaidos, net tarybos nariai, per daug metų praradę budrumą, 
palieka šį stalą. Kas išėjo iš čia, tas išėjo į aną pasaulį. Manau, 
aišku. Eikite. 

Prieš Naujuosius metus, eidamas Laisvės alėja, Audrius kakto
muša susidūrė su Sigita Navickaite. 

- Labas, Audriau, - ji žiūrėjo tiesiai, paprastai, be apgailes
tavimo ir pykčio. 

- Seniai tavęs nemačiau. Kaip gyveni? 



- Baigiu institutą. Liko visai nedaug. 
- Aspirantūra? 
- Ne. Disertacijai medžiagą surinkau, pridėjau ir tavo ligos 

tyrimus. Gal apsiginsiu. 
- Grigas jau mokslų daktaras? 
- Dar ne, gins vasario mėnesį. 
Kaip iš gausybės rago liejosi žodžiai; taip priėjo Sigitos ben

drabutį. 
- Gyvename dviese, viename kambaryje. Jei nori, užeik. Su

šalome, įpilsiu ko nors karšto. 
Pamačiusi Audrių, kambario draugė supratingai apsirengė 

ir išėjo į kiną. 
Rimgaila kaip užkerėtas žiūrėjo į Navickaitės rankas: vikriai 

pjaustė duoną, tepė sviestu, dėliojo griežinėlius lydyto sūrio, 
užkaitė arbatinuką... Prieš jį šmėžavo tūkstančius kartų ma
tytas gražus jos veidas, ilgi banguoti lininiai plaukai, mėly
nos akys. 

-Tu labai pagražėjai. Tokios gražios aš tavęs dar nemačiau, -
bandė kaip nors pateisinti savo žvilgsnį, - liekna kaip skruz
dėlytė. 

Sigita nuraudo. 
- Žinai, studentiškas gyvenimas. Tėvelis jau seniai nebe sek

retorius, o mamos alga... degtukams. 
- Tai kur tėvelis dirba? 
- Kempingo administratorius. Nuvažiavo žemyn. Jo laikai 

praėjo. 
- Kodėl? Vieta gera, pelninga. 
- Tik vasarą, o dabar sėdi namuose ir skaito laikraščius. 
Gėrė studentišką kavutę, kalbėjo apie viską, išskyrus Aud

riaus vestuves. 
- Važiuojam rytoj į namus? Mums pakeliui, aš parvešiu, -

pasiūlė ir, akis įsmeigęs, laukė atsakymo. - Važiuojam... Aš 
nenoriu su tavimi atsisveikinti visam laikui. 



- Nereikia, Audriuk, kam širdį draskyti? Vėlu. 
- Aš draugiškai. Vis tiek pakeliui. Ar mes priešai? 
Sigita tylėdama išplovė puodukus, sutvarkė stalą, kukliai 

suspaudusi kojas, atsisėdo ant sofos. 
- Žinoma, ne. Rytoj iki šešių praktika. Nebus vėlu? 
- Kaip tik. Aš iš ryto turiu daug reikalų, - melavo Rimgaila. 

Grįžo namo vėlai, tyliai įėjo į kabinetą, pradėjo sklaidyti 
žurnalus. Mintys plaukė, nešė į tas dienas, kai bejėgis gulėjo 
lovoje ir šalia, savo delne suspaudusi jo ranką, sėdėjo, ilge
singai žiūrėdama, Sigita. Taip jam bemąstant, apsigobusi kaip 
sniegas balta vilnos skara, įsispyrusi į kailines šlepetes, įėjo 
Rūta. Vyras pakėlė akis, nužvelgė didelį žmonos pilvą, pa
purtusi veidą, kuris visai nebuvo panašus į ankstesnį, ir atsi
duso. 

- J a u vėlu, Audriuk, kur buvai? 
- Su draugais, šachmatai. 
- Pas Rimą? Pas Beną? 
- Nei pas vieną, nei pas kitą. Pas medžiotojų būrelio pirmi

ninką. Noriu važiuoti rytoj po pietų į tėviškę, gal tėvui reikia 
padėti ką. 

- Gerai. Aš važiuoti negaliu. Ryt einu į moterų konsultaciją, 
sakė, kažkas ne taip. 

-Kas? 
- Nežinau, liepė ateiti, ir tiek. Ateik, Audriuk, šiandien pas 

mane. Pasiilgau tavęs, noriu prisiglausti, bus man ramiau. 
Tyčia skaitė iki antros valandos nakties, paskui tyliai nu

slinko į savo miegamąjį, palindo po antklode. „Vis dėlto gerai 
tie du miegamieji", - pamanė. 

Sigita laukė prie bendrabučio. Šalia stovėjo du lagaminai. 
- Labas. Tu iki Naujųjų į Kauną nebegrįši? 
- Ne. Liko tik dvi dienos, išleido. Tavo mašina? 



- Mano. 
- Koks tu pasidarei turtingas. 
- Nekreipk dėmesio. Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad ne 

piniguose laimė. Patikėk, žinau, ką sakau. 
Tyliai, vienodai burgzdama, volga lengvai riedėjo autostrada. 

Žibintų šviesoje iš tamsos išnirdavo medžiai, pakelėse sustum
to sniego kalnai, žvyro ir druskos išėsti juodo asfalto lopai. 

-Sl idu? tes* ' U 
- Nelabai. Po tos avarijos bijau važiuoti greitai, neužsimušim. 
Jis norėjo kuo ilgiau pabūti su Sigita, norėjo, kad kelionė 

niekada nesibaigtų, todėl mašina riedėjo vis lėčiau ir lėčiau. 
Jis kalbėjo ir kalbėjo, klausinėjo neįtikinamiausių dalykų; kar
tais ranka paliesdavo jos ranką... Abu vienu metu pamatė 
slydusios mašinos vėžes, šalikelėje pramuštą sustumto sniego 
sieną. 

- Kažkas nusivertė į pakriūtę. 
- Stok, Audriau, stok, gal kam pagalbos reikia. 
Giliai slėnyje, apvirtusi ant šono, gulėjo balta niva. Vairuo

tojas buvo iškritęs iš aplamdytos mašinos. Sigita priglaudė 
galvą prie nukentėjusiojo krūtinės, apčiuopė pulsą. 

- Reikia skubiai į traumatologinį. Pulsas visai silpnas, ant 
kūno nematyti, vadinasi - vidinis kraujavimas. Skubėkime, 
kiekviena minutė brangi. 

- Sigita, kaip mes tokį storulį užtempsime į kalną, gal jo 
vartyti negalima? 

Sigita puolė aukštyn. Viena po kitos stojo lengvosios maši
nos, raginami vairuotojai ritosi žemyn ir, ant gabalo brezento 
padėję vos kvėpuojantį žmogų, užtempė į kalną, įkėlė į Rim
gailos mašiną. Kol sutvarkė visus formalumus, buvo po pu
siaunakčio. 

- Ką darysim? - išėjusi iš ligoninės, klausė Sigita. 
- Nežinau. Važiuoti namo nenoriu, o pas tėvus lyg ir vėlu. 
Navickaitė tylėjo, spardė sniego gumuliukus. 



- Važiuojam pas mane, permiegosi. Draugė išvykusi, - ji susi
rūpinusi pažvelgė jam į veidą. - Tik su sąlyga, kad manės ne
liesi. 

Rimgailai užkaito visas veidas, ausys. 
- Neliesiu, pažadu. 
Bendrabučio budėtoja smalsiai nužvelgė gražiai apsirengu

sį vėlyvą svečią, bet praleido, nieko neklausinėjo. 
Gėrė arbatą, klausėsi plokštelių muzikos. 
Gerokai vėliau, kai užgesino šviesą ir kiekvienas atsigulė į 

atskiras lovas, po ilgos tylos Audrius paklausė: 
- Tu turi vaikiną? Draugauji? 
- N e . 
- Tu tokia graži. Tau nieko netrūksta. 
- Kas iš to? Aš norėjau tavęs, o matai, kaip išėjo, išsiskyrėm. 
- Mes neišsiskyrėm. 
- Tu turi žmoną. Kam šitos kalbos? 
Patylėjo. 
- Kaip per išpažintį tau sakau: pakliuvau kaip musė į barš

čius... Kapstausi ir negaliu išsikapstyti. Toks jausmas, kad lau
kiu, kol kas nors paduos pagalbos ranką ir ištrauks į laisvę. 

- Tu vedei iš meilės? 
- Ne. Žinai, kartą medžioklės metu einu pelkėtu, nuolai

džių, apaugusiu krūmais ir aukštais medžiais ežero krantu. 
Visas šlaitas šaltiniuotas, daugybėje vietų akivarai, kuriuose 
verda vanduo, o upeliukai, pilni rudos buizos, vingiuodami 
teka į ežerą. Šokinėju, ieškau kur sausiau ir staiga - iki pažas
tų prasmengu į šaltą košę. Aplink nepaprastai žali, gražūs 
augalų lapai. Bandau pasiekti vos už metro styrančius krū
mus, tačiau nutvilko mintis, kad dar sekundė, ir nugarmėsiu 
žemyn, tiesiai į gelmę. Baisus jausmas. Jei nieko nedarau, lyg 
ir kybau neskęsdamas. Pradėjau šaukti Diką. Atbėga šuo, jau
čia gyvulėlis, sukinėjasi aplink, inkščia, pulti prie manęs bijo, 
paskui kad šoks tiesiai ant manęs, tačiau akimirksniu apsisu-



ko ir, baisiausiai plakdamas kojomis, puolė į krantą. Čiupau 
jam už uodegos, šuo pradėjo kepurnėtis. Nežinau, kuo viskas 
būtų pasibaigę, bet gudrus šuo dantimis įsikabino į šaknį. Tai 
išgelbėjo, prisitraukiau artyn ir griebiau už krūmų, pastūmiau 
šunį ir abu išplaukėme. Panaši padėtis ir dabar: kai su niekuo 
nesusitinku, nepakalbu, bendrauju tik su namiškiais, kur nuo 
ryto iki vakaro ta pati tema, lyg ir kybau neskęsdamas, o kai 
ištrūkstu iš užburto rato, suprantu, kad esu liūne, tuoj pri-
gersiu. 

- Tai šunį radai? 
- Radau. 
- Ačiū Dievui, tu kliedėdamas taip dažnai šaukei jo vardą, 

kad net pavydėjau. 
- Nėra ko pavydėti. Dabar aš nekliedžiu, bet tavo vardą kar

toju daug daugiau kartų negu tada Diko. Man kažkodėl atro
do, tu nepagalvok ko nors absurdiško, kad mano išsigelbėji
mas esi tu. 

Sigita tylėjo, abu tylėjo. 
- Mama vis klausinėja, kur tu dingai, - pagaliau prabilo Si

gita. - Aš nieko aiškaus jai taip ir nepasakiau. Tikrosios padė
ties ji nežino. 

Kalbėjo visą naktį. Ryte nuvežė Sigitą į miestelį. Naujųjų 
metų proga pirmą kartą po šitiek laiko pabučiavo į lūpas, pa
mojavo ranka ir nurūko į Rimgailų sodybą. 

Vasario gale Rūta pagimdė sūnų. Jaunas tėvas nuo lopšio ne
galėjo atitraukti akių, ištisas valandas sėdėjo nejudėdamas. 
Išmoko pervystyti, maudyti, maitinti. 

- Audriuk, tu manęs beveik nepastebi, - skundėsi Rūta. 
Sužinojęs, kad gimė berniukas, uošvis džiaugėsi kaip patra

kęs. Net žentas jam tapo malonesnis. Apkabinęs per pečius, 
kalbėdamas apie giminystės ryšių svarbą, nusivedė Audrių į 
savo priestatą, ilgai aiškino užduotį, paskui surinko miesto 



kodą, telefono numerį ir, įdėmiai žiūrėdamas žentui į veidą, 
prisidėjo ragelį prie ausies. Kalbėjo rusiškai. 

- Sveiki, aš iš Kauno. Rytoj, vėliausiai poryt, atvyks mano 
žmogus. Prašau mylėti ir neskriausti. Taip, žinau... Ne... Ne... 
Priklausys nuo susitikimo su mano žmogumi. Viskas. Sudie, -
padėjo ragelį ir, vis dar žiūrėdamas žentui į veidą, tarė: - Va, 
pažiūrėsime, ko pats vertas. Rytoj išskrendi lėktuvu per Mask
vą j Sibirą. Susitiksi su galingos gamyklos direktoriumi. Jis ta
vęs kai ko prašys, tu derėsiesi. Tavo uždavinys išsiderėti kuo 
daugiau. Dabar susipažink su medžiaga, kuo mes tiems ru
sams galime padėti ir ko mums reikia iš jų. 

Uošvis atrakino seifą, išėmė storą žalią aplanką, padėjo iš
skleidęs ant rašomojo stalo ir, pakvietęs žentą prisėsti šalia 
savęs, dvi valandas aiškino schemas, ryšius, galimybes, įvai
rius variantus. Turėjo viską įsiminti, uošvis neleido nieko už
sirašinėti. Prieš išskrendant uošvis padavė mažą diktofoną, ke
letą kasečių, pamokė, kaip naudotis. 

- Visa ataskaita turi būti čia, - jis putliu delnu uždengė dik
tofoną. - įjungsi, kai pradėsi derybas. Sėkmės. 

Laukti niekur nereikėjo, bilietais pasirūpino kažkas iš anksto. 
Jau sutemus atvyko į Samarą, taksistas nurodytu adresu nu

vežė prie privataus namo tylioje gatvelėje. Ištiesęs rankas, pa
sitiko puikiai apsirengęs geraširdis storulis. 

- Malonu, malonu, - vedė Audriu už parankės. - Jauskitės 
kaip namuose. Susipažinkite, Vera Aleksandrovna, žmona. 

Graži rytietiškų bruožų moteris blykstelėjo smulkiais baltu
čiais dantimis, tūptelėjo. 

- Koks jūs jaunas! Mes manėme, kad atvyks daug vyresnis 
žmogus. Teks keisti programą. Jegoruška, užsakyk restoraną, 
paskambink Natašai. 

Vyrui išėjus, Audrius smalsiai apžiūrėjo kambarį, pagyrė šei
mininkės siuvinius, ši ėmė aiškinti spalvų derinimo ypaty
bes, kitokias smulkmenas. 



-Tai didelis menas. Subtilaus skonio negalima išlavinti, ar
ba jis yra, arba jo nėra. Aš išmokau šio amato iš savo mamos, 
o dabar mokau savo dukrą, prašom pažiūrėti, čia jos darbas. 

Važiuojant miesto gatvėmis, jie stabtelėjo, ir šalia Audriaus 
įsitaisė nepaprastai graži, taip pat rytietišku bruožų mergina. 
Priekyje sėdėjęs Jegoras atsisuko ir, plačiai šypsodamasis, pa
mosikavo riebia rankute: 

-Susipažinkite, jūsų dama, kad vakaro metu nesijaustumėte 
vienišas. 

- Nataša, - gražuolė blyksėjo juodomis akimis. 
- Audrius. Malonu. Nesuprantu, kur šiuo metu galima rasti 

tiek saulės, kad šitaip gražiai įdegtum? Jūs prieš kelias dienas 
atvykote iš Sacharos? 

-Neee, - plačiai nusišypsojo patenkinta mergina. - Puikiau
siai galima įdegti namuose padedant dirbtinei saulei. 

- Čia tai bent... - jis norėjo pasakyti, kad lietuvės retai to
kiais dalykais domisi, bet, prisiminęs uošvį, neleidžiantį be 
reikalo minėti savo pavardės, adreso, net krašto, nutilo. 

Priešais restorano duris juos pasitikęs administratorius pla
čiai šypsojosi, palydėjo iki pat staliuko, pašaukė padavėją, lie
pė personaliai šefuoti šį staliuką, palinkėjo gero vakaro ir pa
sišalino. Jegoras pasirodė puikus anekdotų pasakotojas, 
atmintinai deklamavo A.Puškino eiles, spėjo visus aptarnau
ti, sodriai, užkrečiamai juokėsi. Gėrė rusų papročiu po pilną 
ir dažnai. Kai išėjo su Nataša pašokti, Audrius staiga pajuto, 
kad kojos pinasi, jie stumdėsi, juokėsi, atsiprašinėjo, glaudžiai 
apsikabinę laukė dar ir kito šokio. 

Jau vidunaktį Audrius menkai besuvokė, kaip jie visi kaž
kur važiavo, kaip išnyko Jegoras su žmona, kaip lipo kažko
kiais laiptais, kažkur grojo puiki muzika. Nataša šoko stripti
zą, jis priešinosi, bet buvo išrengtas, apglostytas, paguldytas. 

Prabudo anksti. Pareigos jausmas greit išblaškė pagirias, no
rėjo keltis, bet pajutęs, kad visiškai nuogas, čiupo didelį, baltą 



su raudonom gėlėm rankšluostį, susisupo ir nušlepsėjo į vo
nią. Maudėsi, taškėsi visą valandą, pagaliau, leisdamas pakai
tomis tai karštą, tai šaltą vandenį, daužė, maigė savo kūną, 
masažavo ir, kruopščiai nusišluostęs, žvalus, energingas įėjo į 
miegamąjį. Susišukavusi, įsisupusi į permatomą peniuarą, Na
taša baigė kloti lovą, patupdė galvūgalyje dvi juokingas pliu
šines šimpanzes, atsitiesė, atvirai pasižiūrėjo į svečią. 

- Skambino Jegoras Kuzmičius. Pirmasis jūsų susitikimas -
dvyliktą valandą. Turite dvi valandas. Gal padaryti masažą? 

- Ne, ačiū. Jaučiuosi puikiai. Žvėriškai noriu valgyti. 
Nataša koketiškai nusijuokė. 
- J ū s ų nuostabi sveikata, puikus raumeningas kūnas. Gal 

jūs kultūristas? Čempionas? 
- Nee, kur ten man. Mėgėjas. Aplinkybės privertė. 
- Aš neslepiu, žaviuosi gražiu kūnu, jūs retas egzempliorius. 
- Nataša, - paklausė Audrius, kai jie įėjo į virtuvę, - jūs vi

sada dalyvaujate va tokių kaip aš priėmime? 
- Kai reikia. Ne visada. 
- J u m s gerai moka? 
- Nesijaudinkite, aš iš jūsų neimsiu nė grašio, - juokėsi. -

Mėgstate stiprią kavą? Su pienu? Su cukrumi? 
- Stiprią, su cukrumi. Jūs tokia graži. Ar negalvojate apie 

šeimą, vaikus? Šitoks darbas - tai gyvas širdies draskymas. 
Atsisukusi Nataša ilgai žiūrėjo į Audrių, paskui tylėdama 

pripylė kavinuką vandens, palaukė kol užvirė, užplikė kavos, 
pastatė ant įkaitinto smėlio, uždengė storu raudonu gaubtu. 

- Jūs, kaip ir visi iš Pabaltijo, keistas vyras. Niekas man to
kių klausimų neuždavinėja. Visi naudojasi, smaginasi, verčia 
tenkinti užgaidas. O kai nesutinku, mėto po visą kambarį pi
nigus ir rėkia. Mano klientūra specifinė, nesireklamuoju, bet 
uždirbu labai gerai. Dirbsiu dar dvejus metus, paskui važiuo
siu į Rygą, ištekėsiu ir auginsiu vaikus. 

- Iš kur žinote, kad aš iš Pabaltijo. Kodėl į Rygą? 



- Žinau. Dvelkia vidine inteligencija, net vakar, mane im
damas, paklausėte, ar galima. Kiti taip nedaro. Rygą pasirin
kau todėl, kad tai vakarietiškas miestas, yra uostas, vadinasi, 
ir užsieninių prekių yra, - patylėjo. - Aš niekada tenai nebu
vau. Gražu? 

- Gražu. Ar pavyks vienu kartu ištekėti, gauti butą, gerai 
atlyginamą darbą? 

- Pavyks. Mano duomenys padės. Man jūs patinkate. Jeigu 
būtumėte kitoks, verbuočiau, - ji skambiai nusijuokė. 

- Koks aš? 
- Nežinau. Man rodos, priklausote šio pasaulio galingie

siems, na, tiems, požeminiams. Seniai mačiau, kad Jegoras 
Kuzmičius taip šokinėtų, vadinasi, yra prieš ką. Po jūsų nekal
ta išvaizda slepiasi liūto nagai. Kiti tai atvirai demonstruoja, 
kvailiai, o jūs, matyt, nagus išleidžiate, kai yra reikalas. Nors 
nesuprantu. 

- K o ? 
- Kaip jums tokiam jaunam pavyko? Kažkas, matyt, laiku 

pastebėjo talentą. Svarbiausia, patikėjo. Daugiausia būna iš-
kriošę seniai. Jūs - vandenyno žuvis. Kuzmičius smulkme, vi
sokiais reketininkais nesidomi. 

- Jūs tikra psichologė. Mes kiekvienas turime nagus. 
- Taip, bet aš juos naudoju gynybai, o jūs, reikia manyti, 

puolimui. 
Dar ilgai jiedu gėrė kavą, kalbėjosi, juokavo. 

Susitikimas vyko privačiame name, prie apvalaus stalo. Audriui 
tėjus, vidutinio ūgio, vešliais žilais plaukais vyras pagarbiai 
atsistojo, pasisveikino ir tarsi delsdamas atsisuko į šeimininką. 

- Tai jis. Malonaus pokalbio, - linktelėjo šeimininkas, san
dariai uždarė duris. 

Audrius įjungė diktofoną. 
- J ū s toks jaunas, atleiskite, kiek jums metų? 



- Aš turiu įgaliojimus suteikti informaciją griežtai ribotais 
klausimais. Prašau atleisti man, aš net negaliu dėl visai su
prantamu priežasčių pasakyti jums savo vardo ir pavardės. 
Mūsų pokalbiui tai neturi jokios reikšmės. 

Direktorius krenkštelėjo. 
-Taip, suprantama. Nuo ko pradėsime? 
- Mes žinome, kad jūs pasirašėte kontraktą su italų „Barezi" 

firma. Kontrakte yra nurodytos prekybos apimtys priklauso
mai nuo jūsų gaminių spalvų gamos. Jūs neturite gerų dažų ir 
negalite padidinti eksporto. Mes siūlome ryškiai raudonos, 
žalios ir žydros spalvos fermentą. Jūs galėsite nudažyti audi
nius taip, kaip to nori „Barezi". Pagal tą patį kontraktą galėsi
te padidinti eksportą, padidės valiutinės įplaukos, galėsite pirk
ti jums taip reikalingus įrengimus. 

- Iš kur jūs turite tokią informaciją? - pašnekovas nustebęs 
žiūrėjo į Rimgailą, patylėjo, užkėlė koją ant kojos, išsitraukė 
portsigarą, pasiūlė. Audriui atsisakius, godžiai užsirūkė. 

- Na, gerai, - pūsdamas dūmus prakalbo. — Kur garantija, 
kad jūsų fermentu dažyti audiniai patiks italams? 

Rimgaila išėmė iš diplomato keletą įvairiomis spalvomis nu
dažytų medžiagų gabalų. Direktorius paprašė šeimininko šal
to vandens, atkirpęs skiauteles paprašė pavirinti, pamirkyti 
spirite, degino, uostė, godžiai traukė cigaretes ir tylėjo. Paaiš
kėjo, kad audinys neblunka ir nekeičia spalvos. Direktorius 
vėl atsisėdo prie balto stalo. 

- Jūsų pateiktos audinių atraižos pagamintos mūsų gamyk
loje. Vadinasi, mūsų gamykloje yra jums palankių žmonių. 
Žinoma, reikia papildomų tyrimų, bet dažai laikosi neblogai, 
geros spalvos. Pavyzdžius reikia suderinti su „Barezi" firma. 

- O kam? Audiniai gražūs, ir juos blogiausiu atveju visada 
nupirks mūsų pirkėjas. Ar jūs manote kitaip? 

-Jūs juokaujate. Tarybinis pirkėjas - alkanas pirkėjas ir perka 
viską, ką pagaminame, net broką. Mus domina „Barezi" firma. 



- Tuo atveju galiu jus nuraminti. Mes susitikome su Vičen-
so Lanoleli, rodėme pavyzdžius. Pradžiai jie sutinka padvigu
binti užsakymą ir pasistengs rasti jums reikalingą įrangą. No
rėdamas visiškai jus nuraminti, galiu pasakyti, kad spalvinis 
fermentas importinis. 

- Norėčiau pasikonsultuoti su savo vyriausiuoju inžinie
riumi. 

- Ne. Kam? Techninė pusė aiški. Spręskite pats. Padėsiu. Eks
porto padvigubinimui jums reikės tūkstančio šešių šimtų ke
turiasdešimties kilogramų kiekvienos spalvos fermento. 

- Aš stebiuosi jūsų informacija. Gerai. Jeigu mes perkame iš 
jūsų tą fermentą, kokios jūsų sąlygos? 

- Parduokite mūsų nurodytai įmonei po šimtą rietimų kiek
vienos spalvos audinio, paskirkite mūsų nurodytiems žmo
nėms, dirbantiems jūsų gamykloje, dvi mašinas „Volga" ir pen
kiasdešimt tūkstančių grynais. 

- Dabar? 
- Ne, - Audrius nusišypsojo. - Aš neprisiliesiu prie jokių pi

nigų. Po savaitės prisistatys mūsų žmonės. Jeigu sutinkate, tai 
eksperimentinei partijai duosime po šimtą kilogramų fermen
to. Po atsiskaitymo gausite visa kita. 

- Jūs mane stumiate į kalėjimą. Iš kur aš gausiu tuos tūks
tančius? Kaip parduosiu šitiek audinių neplanuotam gavėjui? 
Jūs galvojate, ką sakote?! 

- Taip. Jūs įsitikinote, kad mes gerai informuoti, - jis buvo 
gavęs instrukciją, reikalui esant, atsisakyti pinigų, todėl nė 
kiek nesijaudindamas net per nago juodymą nenusileido ir 
lediniu balsu vis kartojo: - Mes jūsų neverčiame. Puikiai su
prantate, kad šiuo metu jūsų rankose puiki korta. Lošimas 
tęsiasi, ir vienas Dievas žino, kada ta pati korta vėl atsidurs 
jūsų rankose. Laukia ir kiti, spręskite. 

Direktorius rūkė cigaretę po cigaretės, vaikščiojo po kam
barį, prašė šeimininko stiprios kavos. 



- Suprantate, tai ne mano asmeninis fabrikas! Jeigu būtu 
mano, aš iškart žinočiau kaip pasielgti. O dabar? Kaip aš gau
siu tuos tūkstančius? 

- Galite prekėmis. Jūs turite nuostabių audinių. Pasukite į 
kairę, ir reikalas išspręstas. Pirkėją mes rasime. 

- Tai kalėjimas! AŠ deputatas. 
- Jūsų problemos, - sausai nukirto Rimgaila. - Mes atliko

me milžinišką darbą, už jūsų nugaros susitarėme su „Barezi" 
firma ir duodame jums tiesiog į rankas velniškai pelningą san
dėrį. Jūs traukiatės atatupstas. 

Direktorius išsitraukė kalkuliatorių ir ėmė skaičiuoti. Po de
šimties minučių atsistojo ir padavė Audriui ranką. 

- Gerai. Kada laukti fermento? 
- Po savaitės. Pranešime atskirai. 
Išėjus šiam žilam žmogui, Rimgaila nejautė jokio pasitenki

nimo. Prieš jį, kaip šmėkla su diktofonu, stovėjo, skvarbias 
akis įbedęs, uošvis. Atrodė, kad ir derybos vyko naudojant 
Stirbio terminologiją. „Darausi panašus", - pamanė. 

Netrukus prisistatė centrinės universalinės parduotuvės di
rektoriaus pavaduotojas, maloniai šypsodamasis pranešė: 

- Iš labai patikimo žmogaus sužinojau, kad atvyko svarbus 
žmogus. Žinote, mūsų parduotuvėje prekių nėra per daug. Ar 
negalėtume susitarti dėl kai kurių prekių tiekimo? 

- Kas jus domina? 
- Gaminiai iš odos, juvelyriniai dirbiniai, kailiai. 
- Gerai. Aš perduosiu, palikite savo koordinates. Schema 

paprasta: dalis prekių oficialiai, pagal važtaraščius, dalis iš ran
kų į rankas, pelno dalybos pagal papildomą susitarimą. 

-Žinoma, žinoma. Svarbu, kad aprūpintume pirkėjus, - pre
kybininkas reikšmingai sukikeno. 

Kiti du interesantai prašė deficitinių smulkmenų. Norėjo, 
kad padėtų užmegzti kontaktus su viena ar kita gamykla, net 
užsienio firma. 



- Ne, - šiurkščiai kirto Audrius. - Informacija - pinigai. Su
sitarkime taip: jūs kreipiatės į šių namų šeimininką, o visa 
kita sutvarkysime mes patys. Mūsų klientūra labai plati. 

- Žinoma, žinoma, - linkčiojo ponai. 

Išklausęs įrašą, uošvis nervingai žaidė pirštais, tylėdamas 
vaikščiojo po kabinetą, galvojo ir vakare užėjo į Rūtos miega
mąjį. 

- Kaip anūkėlis? 
- Žvalus, spardosi, - Rūta įdėmiai stebėjo tėvo veidą. - Rei

kia maudyti. 
-Susipažinau su ataskaita. Su panašiomis misijomis esu siun

tęs daug žmonių. Žentas kalba labai trumpais sakiniais, sau
sai, logiškai, be emocijų. Iš pažiūros atrodo, kad jo visiškai 
nedomina rezultatas. Jokio lankstumo. 

- Nepratęs, pirmą kartą, išmoks. Nebūk toks priekabus, tėti, 
mes visi visą gyvenimą po truputį mokomės. 

- Taip, bet aš niekaip negaliu užčiuopti jo silpnos vietos, 
kurios įsitvėręs galėčiau diktuoti savo sąlygas. Man nepatinka 
katino pozicija: kur noriu, ten einu. 

- Gal jis neturi šioje srityje silpnų vietų? 
- Nebūna taip. Kas nerūko - tas geria, kas negeria - tas 

mergas myli, kas mergų nemyli - tas pinigus myli, kas pinigų 
nemyli - tas gyvenimą myli. Vienaip ar kitaip visiems tin
kanti formulė. O jis nei rūko, nei geria, nei kortomis lošia, nei 
pinigus myli. Tai kas jis? Mūsų darbe kiekvienas žmogus turi 
būti aiškus kaip ant delno. Mes turime numatyti bet kokius 
poelgius. 

Audriaus ir Sigitos santykiai nenutrūko. Po pirmųjų susitiki
mų, po nuoskaudos, ambicijų ir priekaištų, švelnios gynybos, 
atkaklumo ir įtikinėjimų jie abu pagaliau pakluso likimui. Si
gita su dideliu nerimu galvojo apie ateitį, tačiau guodėsi, kad 



platoniški santykiai nėra nuodėmė. Kuo toliau, tuo dažniau 
plakančia širdimi prieš budėjimo pabaigą klausydavosi atva
žiuojančios mašinos burzgesio, puldavo prie lango, nusivylu
si nežinodavo kur dėtis. Pagaliau! Per penkias minutes visiems 
pranešdavo, kad budėjimą ji baigė, turinti išeiti, skubiai atsi
sveikindavo su gydytojais ir tekina su šypsena pasileisdavo 
ilgais ilgais klinikų koridoriais prie išėjimo. Kiekvienas vyras, 
daktariukas ir net profesorius, ilgai žvilgsniu nulydėdavo gra
žiąją studente ir slapčia pavydėdavo tam, kuriam buvo skirta 
tiek emocijų ir dėmesio. 

Vos išėjusi į kiemą, Sigita nutaisydavo rimtą veidą ir oriai, 
mažais žingsneliais prieidavo prie Audriaus mašinos. 

- Labas, Sigita, tavęs nepaprastai pasiilgau. Kaip sekasi? 
- Gerai. Vienas ligonis, vargšas, prie mirties. Atsisveikinau 

su tokiu skausmu, atrodo, dalį savęs nuplėšiau. Kito budėji
mo metu jo nebebus. 

- Gal bus? Gal pasveiks? 
- Ne. Kuo geresni gydytojai, tuo mažiau stebuklų. 
- Kur važiuojam? Siūlau pavakarieniauti restorane „Virgalė", 

Raudondvaryje. 
- Gerai. 
Jokių papildomų klausimų, isterijos ar priekaištų. Taip visa

da. Audrius tik dabar suprato, kokia laimė bendrauti su jaus
minga, tačiau protinga moterimi. Rūtai visada trūko emocin
gumo, ji visada elgdavosi logiškai, išprotaudama, sausai, 
racionaliai. Audrius nužvelgė taisyklingą Sigitos profilį, gra
žius plaukus. „Šėtoniškai graži", - kuždėjo liuciferis į ausis, 
kaitino kraują. Tvirčiau suspaudė vairą, vinguriavo tarp maši
nų, skverbėsi per Kauną. Tamsinti volgos langai patikimai nuo 
atsitiktinių akių slėpė jų mažytę paslaptį. 

Atsirado bendrų reikalų, dažnėjo bučiniai, Kauno viešojoje 
bibliotekoje dažnai ilgai degdavo dvi gretimos stalinės lem
pos. Audrius ruošėsi sesijai. 



Rimgaila vis mažiau ir mažiau laiko praleisdavo namuose, mie
lai vykdė uošvio užduotis, keletą kartų buvo Rygoje, Lening
rade. Kartais ištisomis naktimis sėdėdavo savo kabinete, vers
damas tekstus iš anglų, prancūzų ar vokiečių kalbų, kaip 
vertėjas dalyvaudavo slapčiausiuose pokalbiuose. Visi namiš
kiai priprato prie savotiško jo gyvenimo būdo, lakstymo su 
mašina, miegojimo dienos metu, kelias paras trunkančių me
džioklių. Audrius vis rečiau žaisdavo su sūnumi, retai užeida
vo j Rūtos miegamąjį. 

Nors praėjo beveik trys mėnesiai nuo mažojo Antanėlio, 
arba, kaip visi vadino, - Antučio, gimimo, bijodama infekci
jos, Rūta vis dar draudė intymius santykius, apsiribodavo retais 
trumpais bučiniais ir labai gėdijosi papilnėjusių krūtų, tačiau 
tvirtai pareiškė, kad gimdys dar vieną vaiką, dar dvejus metus 
kantriai neš motinystės kryžių, po to, atlikusi šioje žemėje 
šventą savo pareigą, grįš į normalų, pilną džiaugsmų gyvenimą. 

Stirbys vis labiau pasitikėjo Audriumi, jau atvirai per pusry
čius girdavo žentą ir nuolat duodavo po keletą tūkstančių al
gos. Kukliai padėkojęs, jis pinigų pakelius paprasčiausiai, kiek
vieną kartą stebindamas žmoną, nunešęs sumesdavo į 
rašomojo stalo stalčius. Rūta vyro sėkme džiaugėsi ir manė, 
kad vis retėjančios platoniškos glamonės ir vis trumpesni bu
činiai yra intensyvaus darbo rezultatas. Jokios ataskaitos! Lais
vos dienos, laisvos naktys! 

Kartą trečią valandą nakties gerokai įkaušęs Rimgaila su taksi 
atriedėjo prie medikų bendrabučio, tyliai pravėręs duris, įslin
ko į holą. Nuo minkštasuolio pašoko užsimiegojusi budėtoja, 
mėgino protestuoti, bet, naktiniam svečiui padėjus ant stalo 
dešimtinę, nusileido. Pasalūniškai užlipęs į antrą aukštą, pa
sukęs kairėn ir sustojęs prie trisdešimt trečio kambario durų, 
tyliai pasibeldė. 

Tyla. 
Dar pabeldė. 



- Kas ten? 
- Audrius. 
- Palauk. 
Po kelių minučių, markstydamasi nuo šviesos, su naktiniais 

marškiniais, apsisiautusi chalatu, tyliai išėjo Sigita. 
- Kas atsitiko? 
Užuot ką nors sakęs, Rimgaila staiga puolė ant kelių ir, apka

binęs merginos kojas, stipriai prisispaudė. Dvelkė moteriška 
šiluma, prasiskleidus chalatui, po plonais naktiniais marški
niais virpėjo niekuo daugiau nepridengtas kūnas. 

- Audriau, stok, kas čia dabar? Pamatys kas nors. Stok, -
Sigita bandė švelniai išsivaduoti. - Na, kas tau? Apgirtai? 

- Aš gyvent be tavęs negaliu. 
- Nešūkauk, visas bendrabutis pabus. 
- Man nusispjaut, aš negaliu be tavęs gyventi. 
- Na ką man su tavimi daryti? - ji abiem rankom švelniai 

šiureno jo plaukus. Dar labiau prisispaudęs, tylėjo. 
Kažkas gretimame kambaryje pradėjo vaikščioti, kalbėti. 
- Kelkis, Audriuk, tuoj kaimynai eis į tualetą, pamatys mus 

šitaip... 
Rimgaila ryžtingai atsistojo, išskėtęs pirštus panarino j Sigi

tos plaukus, prisitraukė jos gražią galvutę, stipriai pabučiavo 
ir neatsisveikinęs nukaukšėjo koridoriumi namo. 

Audrius nesirodė tris dienas. 
- Sigita, tave prie telefono, - šūktelėjo budintis skyriaus gy

dytojas. 
- Labas, Siga. Kaip gyveni? 
- Gerai. Tau galvos neskauda? 
- Atsiprašau už tą naktį. Labai norėjau tave pamatyti, nors 

kauk. Važiuojam į tėviškę? 
- Kada? Šiandien? 
- Taip, juk šeštadienis. Pametei dienas? 
- Ach, taip... Gerai, po budėjimo, liko dvi valandos. 



- Aš atvažiuosiu prie klinikų, palauksiu. 
Šiltas pavasario vakaras. Andrius sustojo pakelės aikštelėje, 

abu išlipo, vaikščiojo po mišką, godžiai kvėpavo miško gaivu
mą, klausėsi paukščių balsų. 

Kai grįžo į mašiną, Sigita pratarė: 
- Aš po mėnesio baigiu institutą, kaip liūdna. Pusė kurso 

panelių ištekėjo, susirado darbą. 
- Tu lieki klinikose, pas Grigą? 
- Žadėjo. Beveik surinkau medžiagą disertacijai. Liko sun

kiausia dalis, rezultatų aptarimas. 
- Tu labai daug dirbi, nepavargsi? 
- Be darbo nieko nepasieksi. Mane slegia ateitis. Mums, Aud

riuk, reikia skirtis, nors pats Dievas mato, kaip aš to nenoriu. 
Negaliu bendrauti su vedusiu vyru, sąžinė graužia. 

- Tu nieko nesupranti, - patylėjęs dusliai atsiliepė Audrius. 
Jis atmetė mašinos sėdynę ir švelniai apkabinęs pabučiavo. 
- Nereikia, Audriuk, bučinių. Kam erzinti vienas kitą, va

žiuojam. 
Lūpos neklausė, ieškojo, kaitino. 
Staiga Sigita instinktyviai pajuto pavojų. Ji švelniai stūmė 

Audrių, įkalbinėjo, ramino, bet jis neklausė. Jo rankos vis įžū-
lėjo, Sigita jas gaudė, tempė aukštyn, bet jos vis ištrūkdavo... 

- Ką tu darai?! Audriau! Tu mane prievartauji. Ką tu darai?! 
Ji priešinosi kiek galėdama, muistėsi, vengdama bučinių, 

kraipė galvą, bet vos jam pavykdavo surasti lūpas, akimirkai 
suakmenėdavo... 

- Tu sulamdysi suknutę, kaip aš mamai pasirodysiu. 
- Nusirenk. 
- Ką tu? Audriuk, išprotėjai? 
- Nusirenk. 
- Audriau! 
Paryčiais visa išdraskyta, pažeminta, nugalėta, nesigėdyda

ma savo nuogumo, Sigita žiūrėjo pro mašinos langą į juodas 



švintančio dangaus fone medžių viršūnes ir tyliai verkė. Di
delės ašaros be garso nepertraukiamai tekėjo skruostais, me
džiai susiliejo, tapo nerealūs, tolimi. Ant jos peties padėjęs 
galvą, tyliai kvėpavo išsekęs Andrius. 

- Aš išvažiuosiu. Nėra išeities, negaliu gyventi Kaune, -
šnibždėjo. 

- Aš paskui tave, mes rasim kur gyventi. 
Po to vakaro Sigitai iš po kojų išsprūdo žemė. Atrodo, kaip 

ir anksčiau budėjo klinikose, slaugė, tyrė ligonius, pagaliau 
su pagyrimu baigė institutą; tas pats bendrabutis, tos pačios 
konsultacijos su Grigu, straipsniai, pranešimai, bet nebeliko 
jokios ateities. Reikėjo kažką daryti. Išvažiuoti? Ji puikiai su
prato, kad iš Kauno tikrai niekur nevažiuos. Nedrąsiai žiūrėjo 
į žmones, manydama, kad visi žino jos kaltę. Beveik užmiršo 
savo namus. Audrius atakavo ją diena iš dienos, jos didvyriš
kas pasipriešinimas nebuvo beribis, ji silpo. Sąmonę užvaldė 
toks užtemimas, kad be Audriaus jau nebegalėjo gyventi. Aud
rius Žaliakalnyje išnuomojo butuką su atskiru įėjimu, ir kelis 
kartus per savaitę, viską pamiršę, apsvaigę, abu skubėdavo į šį 
mažą, gailiai dvokiantį kambarėlį. Be žodžių išsinėrę iš drabu
žių, ištroškę siurbdavo vienas kito meilę. Rojaus ir pragaro 
dienos! 

Po mėnesio kilo jtarimas, o po dviejų tapo aišku, kad Sigita 
pastojo. Tai supratusi užsidarė bendrabutyje, visą šeštadienį 
ir sekmadienį vartėsi lovoje, garsiai raudojo, blaškėsi ir neži
nojo kur dėtis. Suprato, kad nuodėmingoji meilė baigiasi. Aud
riui nieko nesakė, tik tapo dar švelnesnė, dar meilesnė, nepa
sotinama, laukianti. Bėda rėkia, burnos neužčiaupsi. 

Vasaros gale prie Kauno marių abu maudėsi, vartėsi smėly
je prieš saulutę. 

- Man atrodo, Sigute, kad tu pilnėji, - jis abiem delnais ap
glėbė, glostė jos pilvą, - seniai pastebėjau. Pasakyk ką nors. 

Sigita krūptelėjo, nusisuko, akys sudrėko... 

U2 



- Taip. Jau ketvirtas mėnuo. 
Audrius apsivertė aukštielninkas ir įbedė akis į vaiskų, mė

lyną dangų... 
- Gimdysi? 
- Taip. Mama žino, - patylėjo. - Šiandien paskutinė mūsų 

diena. Aš nutariau, kai tu pastebėsi, bus paskutinė diena. Va, 
atėjo. Daugiau neskambink ir nesistenk susitikti. Viskas baig
ta. Aš mūsų vaiką užauginsiu geru žmogum, būk ramus. 

- Niekada jo nematysiu? 
- Niekada. Nereikia. Tu jam būsi miręs. Taip nusprendžiau. 

Politiniai įvykiai Lietuvoje, Rusijoje, Azijoje, Europoje mai
nėsi taip sparčiai, kad buvo aišku, jog komunistų viešpatavi
mas baigiasi, nes tautos reikalavo demokratijos ir laisvių. Va
dinamosiose socialistinėse šalyse pragyvenimo lygis kasdien 
vis krito, minios ūžė, valdininkai gūžėsi, ir visiems tapo aiš
ku, kad nebe už kalnų dideli įvykiai. 

Stirbio taryba posėdžiavo kas savaitę, vis dažniau ir daž
niau į jo kabinetą užsukdavo užsieniečių, nuolat keliolika žmo
nių būdavo komandiruotėse. Vyko pašėlusi veikla. Nuolat pa
sirašydavo daugybę sutarčių, nuomojo naujas patalpas, 
projektavo ir statė naujus objektus, pirkosi įrengimus, ieško
jo kooperacijos su valstybinėmis įmonėmis galimybių, su dau
geliu įmonių derėjosi dėl žaliavų. J apyvartą metė viską: jė
gas, laiką, sveikatą, pinigus, daug pinigų. 

Panaudodamas senus ryšius su Rusijos pramonininkais, 
vienus sugundydamas būsimo pelno dalimi, kitus - kyšiais, 
Stirbys užsitikrino produkcijos tiekimą, ypač tokios, kuri do
mino Vokietijos, Italijos, Suomijos firmas. Jo nurodymu dau
gelyje miestų buvo sandėliuojamos medžiagos, produkcija ir 
laukiama įstatymų, kurie atrištų rankas didžiajam bizniui. Ne
buvo galima gaišti nė dienos! Netrukus kelios dešimtys vyrų 
išnuomotame erdviame pastate ardė naujutėlaitį kabelį, plėšė 



izoliaciją, kapojo vario strypus gabalais, suploję abu galus ir 
akių dūmimui išgręžę po skylutę, pakavo į dailias dėžes ir au
tofurgonais siuntė per sieną į užsienį. Iš ten grįždavo kom
piuteriai ir įvairios deficitinės prekės. Už milžiniškus pinigus 
išalkusi šalis griebė kas pakliuvo, kaip galinga srovė įvairio
mis kryptimis tekėjo pinigai. Viena srovė buvo nukreipta pirkti 
dar didesnę paklausą užsienyje turinčioms žaliavoms, produk
cijai. Darbo buvo tiek daug, kad Sibiro pavaldinių būrys augo 
kaip ant mielių. Reikėjo patikimų žmonių, jis pats visko ap
rėpti nebespėdavo, ir dviem stambiems barams paskyrė va
dovauti Rūtą ir Audrių. Rimgaila tapo nepakeičiamu vertėju, 
o dažnai ir nepaprastuoju Stirbio įgaliotiniu. 

Rūta labai pagražėjo ir, kaip visų apsukrių Kauno verteivų žmo
nos, rengėsi labai prabangiai, puošniai, kontrastingai. Nuo ryto 
iki vakaro namie būdavo pilna žmonių, kuriuos visus kaip 
vieną domino tik pinigai. Visi skubėjo, nervingai, su pavydu 
ir įtarimu stebėjo kiekvieną besišnibždantį būrelį, stengėsi suži
noti kuo daugiau, kad, neduok Dieve, nepavėluotų prie piniT 

gų lovio. Stirbys ir abu jauni Rimgailos klientus priiminėdavo 
savuose kabinetuose, visuose namuose nebebuvo ramybės, ne
įmanoma buvo pasislėpti ir pabūti vienam. Zujo trys tarnai
tės, jaunos, dailios merginos, joms aktyviai komandavo akyla 
Stirbio motina. Auklė vedžiojo, maitino ir migdė Antutį. 

Jau kelintą kartą, įsisupusi į nepaprastai puošnų permatomą 
peniuarą, Rūta kvietė savo vyrą į miegamąjį, bet Audrius ras
davo daugybę priežasčių ir atkakliai atsikalbinėdavo. Rūta su
nerimo ir kreipėsi į gydytoją konsultacijos. Vyras griežtai atsi
sakė tikrintis sveikatą, patikino, kad viskas susitvarkys, ateis 
laikas, ir jis nevaromas ateis pas žmoną. 

Laikas bėgo, Rūtos vyras jokių seksualumo požymių nero
dė. To buvo per daug! Jaunoji Rimgailienė energingai ėmė 



ieškoti priežasčių ir greitu laiku išbandė keletą priemonių. Jos 
rezultato nedavė. Tada, pats to nepastebėdamas, Audrius su
rijo daug vitaminų, hormoninių preparatų ir buvo nugirdy
tas restorane. 

Po audringos nakties Rūta niekaip negalėjo nubusti. Klien
tai mindžikuodami laukė svetainėje. Skubiai susitvarkiusi, įsa
kė tarnaitei atnešti pusryčius į jos miegamąjį. O paskui, minkš
tai čiuoždama pro vyrą, staiga op apsivijo rankomis apie kaklą, 
prigludo, sukuždėjo: 

- Maniau, nebesveikas. Jeigu dar kelios tokios naktys, aš 
galą gausiu. Puolei kaip žvėris. Man rodos, su žmona galima 
ir švelniau, aš niekur nepabėgsiu. 

Ištisas šešias savaites Audrius skambino Sigitai į darbovietę, 
ieškojo ir niekaip negalėjo rasti. Klinikose klausdavo, kas skam
bina, ir po kurio laiko dažniausiai moteriškas balsas pasaky
davo, jog gydytoja Navickaitė ką tik išėjo į gretimą skyrių ir 
šiuo metu nėra jokių galimybių jos pakviesti. O bendrabučio 
taip gerai žinomos durys būdavo uždarytos, arba kambario 
draugė, išėjusi į koridorių, pasakydavo, kad Sigita išvyko į na
mus. Užburtas ratas! 

Pagaliau įsidrąsinęs nutarė visiems šiems nesusipratimams 
padaryti galą ir nuėjo tiesiai į Grigo skyrių. Kaip tyčia, korido
riuje kaktomuša susitiko su pačiu skyriaus vedėju. 

- Ooooo, Audrius Rimgaila! Užeik, užeik, ereli, - jis nuvedė 
į taip gerai pažįstamą laboratoriją ir, mirktelėjęs rudakei sesu
tei, pareiškė: - Paruošk aparatūrą, nustatysime, ar visai pasvei
ko buvęs invalidas. Tikiuosi, neatsisakysi paaukoti mokslui 
keletą minučių? 

- Žinoma, - atsiliepė sumišęs Rimgaila. 
- Tada renkis ir gulk įprastoje vietoje. 
Sesutė paruošė, kas reikėjo, Grigas liepė lankstytis, impulsai 

sekė vienas po kito, Audrius raitėsi kaip ungurys, sukandęs 



dantis, lankstė sąnarius, kentėjo ir pats nepajuto, kaip šaltas 
prakaitas išpylė visą kūną. 

- Matau, sportuoji kaip Heraklis, net nesitiki, - pagyrė ir 
kreipėsi į sesutę: - Paruošk eksperimentui 2SN. Aš einu pas 
profesorių. Rezultatus tegu įvertina pati. 

- Gerai, - reikšmingai žvilgtelėjusi į Audrių, atsakė rudakė. 
Mikliai suleido kažkokio skysčio, atsuko aparatus į pradinę 
padėtį ir liepė visiškai ramiai gulėti dešimt minučių. 

įėjo Sigita... 
Audrius nežinojo, ar jam bėgti, ar gulėti toliau. Širdis pasiu

tiškai daužėsi. Koks čia eksperimentas? 
Ji pasuko jungikli, įvairiose vietose įsižiebė žali ir raudoni 

indikatoriai, pradėjo suktis kelios juostos, ekrane sušvito skai
čiai, įgudusi sesutė liepė Audriui vartytis, vėl lankstyti klubo 
ir kojų sąnarius, badė kai kurias vietas adatėlėmis su laidais, 
elektrostimuliatoriais dirgino raumenis. Buvusį ligonį dar kartą 
išpylė prakaitas. Staiga pajuto nepaprastą silpnumą, akyse ap
temo... Sesutė prie nosies prikišo amoniako. Audrius kreste
lėjo ir greit atgavo amą. Eksperimentas baigtas. Sesutė išėjo. 

- Va, Audriau, šita kreivė rodo, kad kairės kojos impulsų 
greitis mažesnis negu dešinės, bet dėl to gyventi galima. Tu 
pats turbūt net nieko nejauti? Čia nepaprastai jautri apara
tūra. 

Audrius apsirengė. 
Sigita tylėdama pjaustė juostą, spalvotais pieštukais žymė

jo reikalingas vietas. Prakeikti drebantys pirštai! Išduoda! 
Rimgaila atsegė diplomatą, išėmė kažkokius popierius, su

lankstė, padėjo ant stalo, kai ką uždengė delnu. 
- Pasirašyk, kur nurodyta. 
- Kas čia? Kam reikalingas mano parašas? 
- Nieko nebijok, pasirašyk. Aš tau gero noriu. 
- Ne, Audriau, aš nenoriu jokių avantiūrų. Kam tie kvaili 

žaidimai? 

\.u, 



- Pasirašyk, - jis nutilo, paskui labai tyliai pridūrė: - Dėl 
mūsų kūdikio, prašau tavęs, ir duok pasą, man reikia duomenų. 

Sigita sukluso, įdėmiai žiūrėjo tiesiai jam į akis. 
- Gerai. Tokiais žodžiais galima tikėti, - pasirašė, atnešė pasą. 
- Aš tavęs visur ieškojau. Nenori susitikti? 
- Nenoriu ir nereikia. 
- Kam tu šitaip? Kūdikiui pavardės reikia. 
- Bus gera ir Navicko ar Navickaitės, koks skirtumas, 
įėjo Grigas. 
- Na kaip? Sveikas? 
- Sveikas. Kai kur kreivės įdomios, paskui jums pateiksiu 

analizę. O dabar einu, turiu daug darbo, - neatsisveikinusi Si
gita išėjo. 

Grigas skubiai permetė akimis ilgas juostas, paskui žvilgte
lėjo į Navickaitės sukarpytus gabalus, atsitiesė. 

- Na ką? Neblogai, - gydytojo žvilgsnis buvo skvarbus ir 
šaltas. - Atmink, Rimgaila, jeigu dar kartą pakliūsi man į ran
kas, aš tau, besarmati, ne tik iš naujo stuburą išsuksiu, bet dar 
ir pautus nurėšiu. Ką tu su Sigita padarei? Argi taip elgiasi 
garbingas vyras? Mergina kaip lėlė, gabi, darbšti, viso skyriaus 
pasididžiavimas, jai mažuoju piršteliu tereikia mostelti, ir kiek
vienas kaip šuniukas bėgs iš paskos. Jau beveik parašė diserta
ciją, bet per tą pilvą negali ginti, nenori ginti. Norėjome, pa
sakysiu griešnas mintis, padėti, bet ji užsispyrė - gimdyti, ir 
viskas. Myli tave, tokį šlykštų patiną! Visi jos gailisi, šnibžda
si. Man taip pat gaila. Pasiutiškai gaila! Išleisim į kūrybines 
atostogas, po jų į dekretines. Kaip nors sutvarkysim. Ko tyli? 
Jei tyli, vadinasi, ne visai pagedęs. Eik ir galvok. Sigitai reikia 
sutvarkyti gyvenimą. Ji pajuokos nenusipelnė. Juo labiau iš 
tavęs, šitiek valandų, naktų prasėdėjusi prie tavo lovos. Gal 
pamiršai, kaip ji su šaukšteliu tave maitino, prausė, visas kli
nikas išvertė ieškodama deficitinių vaistų? Tu girdėjai, kaip ji 
dainuoja? 



- Dainuoja? Ne. 
- Dievas ją visapusiškai apdovanojo, tiesiog stebėtinai, tik 

asmeninės laimės pagailėjo. Eik, patinėli, veiskis! Toliau pla
tink benkartus. 

- Kam jūs taip? 
- O kaip?! O kaip? Reikia galvoti, - jis padaužė sau kaktą. 
- Aš galvoju. Kada tos kūrybinės? 
- Norėčiau pamatyti rezultatą. Nuo dvidešimt antros, taigi 

sudiev. 
Iš klinikų Rimgaila išėjo prislėgtas. Kažkada čia buvo jo na

mai. Išvarytas, kitaip nepasakysi. 

Pasirašytieji dokumentai reiškė, kad Audrius Sigitos vardu Kau
ne, netoli „Aguonos" parduotuvės, nupirko keturių kamba
rių kooperatinį butą. Skubiai surado statybininkų kooperaty
vą, už didelius pinigus puikiai suremontavo, supirko baldus, 
užuolaidas, patalynę, kilimus, indus, net keptuves, puodus ir 
rankšluosčius. 

Liko viena diena. 
Iš pat ryto pripirko rožių ir papuošė visus kambarius. 
Atsisėdęs, suėmęs rankomis galvą, ilgai galvojo ir pagaliau 

nedrąsiai priėjęs prie telefono, paskambino j klinikas. 
- Navickaitė su visais šiandien atsisveikino ir, kiek žinome, 

rytoj išvažiuoja į namus. 
- Ačiū jums. 
Greičiau! 
Prilėkė prie bendrabučio. Užskrido laiptais aukštyn. Stum

telėjo duris. 
Sigita baigė krautis daiktus. Du ryšuliai knygų, lagaminas. 
- Labas. 
Mergina sunkiai atsisuko, atsisėdo ant sofos. 
- Tu ir vėl sekioji. 
- Viską susikrovei? 



- Viską. Tuoj atvažiuos taksi. 
- Aš nuvešiu... 
- Nereikia. Palik mane, aš savo sprendimo nepakeisiu. Baig

ta. Neleisiu, kad tu mane statytum į tokią kvailą padėtį. 
-Aš nuvešiu ir prašau kvailai neprieštaraut, - jo balsas skam

bėjo šaižiai ir kietai. Jis paėmė lagaminą, knygas ir išėjo pro 
duris. Gatvėje privažiavusiam taksistui padavė tris rublius ir 
liepė važiuoti savais keliais. 

Išėjusi Sigita neskubėdama įlipo į Audriaus mašiną. Nuva
žiavo. 

- Mes ne ten važiuojame. Nei į namus, nei į stotį. Tu turi 
reikalu? 

Audrius tylėjo. 
Privažiavo prie „Aguonos" parduotuvės, įsuko i kiemą. 
- Einam. 
-Kur? 
- Sigita, aš tavęs labai prašau, - jis maldavo. 
Tylėdama išlipo ir nusekė paskui. Trečiame aukšte Audrius 

atrakino duris, praleido į vidų Navickaitę ir, užtrenkęs duris, 
atsirėmė į sieną. 

Sigita paėjo keletą žingsnių koridoriumi, atsisuko, pažiūrė
jo į Audrių: 

- Kas čia gyvena, tu? 
- Eikim į svetainę, - jis ėjo iš paskos, ranka parodė fotelį, 

susėdo. - Čia gyveni tu. Priešais tave, ant stalo, padėti visi 
nuosavybės dokumentai: orderis, mokesčių knygelė, kiti po
pieriai ir raktai. 

Sigita neteko žado. Sėdėjo nemirksėdama, įtemptai žiūrė
dama jam į akis. Po kelių minučių paėmė nuo stalo doku
mentus ir lėtai pradėjo juos studijuoti. 

Praslinko pusvalandis. 
Mergina atsistojo ir lyg kažko bijodama pasuko į miega

mąjį. Žvalgėsi, varstė spintos duris, palietė veidrodį, delnu 



perbraukė per lovatiesę, pažiūrėjo į pilnas patalynės dėžes, 
akimis perbėgo per maloniai nudažytas sienas, gipso orna
mentus, brangu krištolinį sietyną. Mažesniame kambaryje sto
vėjo gražus rašomasis stalas, knygų lentynos, jėgos treniruok
lis, vienas kampas buvo tuščias, matyt, kažkam specialiai 
paliktas. Dar viename kambaryje stovėjo raudonos spalvos 
gobelenu dengtas minkštas kampas, staliukas, ant jo - video
magnetofonas, televizorius, graži tuščia lentyna. Atidarė vo
nios ir tualeto duris, apsižvalgė virtuvėje ir grįžusi vėl atsisė
do į tą patį fotelį. Dar kartą peržiūrėjo dokumentus ir pagaliau 
pakėlė akis į Rimgailą. 

- Aš negaliu priimti tokios dovanos. Parduotuvės tuščios, 
tu viską pirkai spekuliacinėmis kainomis. Tu milijonierius? 
Tavo pajamos turi būti paaiškinamos. Tu reketininkas? Kas 
tu? Ką reiškia tavo komandiruotės, švaistymasis pinigais ir va, 
tokia prabanga? Vien šis svetainės sietynas kainuoja mažiau
siai du tris tūkstančius. O kilimai, dekoruotos sienos, japoniš
kas televizorius! Kas tu? Tau gresia kalėjimas? 

- N e . 
- Kol nesužinosiu, aš čia nekelsiu kojos. 
- Gerai. Tu būtinai turėjai užduoti tokius klausimus, ir aš 

privalau į juos atsakyti. Aš buvau pasiruošęs. Noriu paprašyti, 
kad tu nereikalautum daugiau, negu aš galiu pasakyti. 

- Pažadu, - ji ryte rijo jį akimis. 
- Šiuo metu nedarau nieko nusikalstamo, viskas oficialiai 

įteisinta. Jeigu kas ir neįteisinta, tai niekas negali įrodyti, kad 
mūsų veikla nusikalstama. Priklausau kelioms Lietuvos ir už
sienio firmoms, prekiaujančioms rusų žaliavomis ir vokiečių 
kompiuteriais bei kitomis deficitinėmis prekėmis, kurių dalis 
yra ir šiuose kambariuose. Uždirbu neblogai. 

- Mafija? 
- Skambus žodis. Anksčiau buvo kažkas panašaus, net aš 

taip maniau. O dabar tai vadinama apsukrių žmonių veikla. 



Mūsų ateities ekonomikoje tokių žmonių darbas bus labai rei
kalingas. Palyginimui galima pasakyti, kad jie padeda milži
niškai mašinai padaryti pirmuosius apsisukimus. 

- Tu kas toks? Menedžeris? 
- Ne. Vadovauju prekių realizacijai užsienyje. Tai todėl, kad 

moku kelias užsienio kalbas. 
- Mat kaip... - Sigita nudelbė akis. - Atleisk už nekuklų klau

simą. O kiek tuomet uždirbi, kad gali sau leisti tokias dovanas? 
- Daug. Kartais labai daug... Tūkstančiais. Tose sferose, kur 

aš sukinėjuosi, tokie skaičiai - įprastas dalykas. Imk viską. Ra
šomojo stalo stalčiuje padėjau dar dvidešimt tūkstančių. Jie 
tavo. Man pinigų nereikia. Palauk, neprieštarauk, aš uždirb
siu. Sigita, buk protinga, nežinia, kas gali atsitikti ateityje, to
dėl nekalbėk nereikalingų žodžių. Greit pagimdysi mano vai
ką. Man jūs abu būsite patys brangiausi žmonės, ir man dėl 
jūsų nieko negaila... 

- Tu turi šeimą, o kaip jinai? 
Kai vedžiau, buvo užėjęs kažkoks užtemimas. Nesupran

tu. Apgaubė kažkoks rūkas, pasidaviau srovės nešamas, nesi
priešinau, atsitokėjau, kai buvo per vėlu. Ėmiau galvoti, ana
lizuoti ir supratau, kad padariau ne taip, kaip reikėjo. 

- J i myli tave? 

Audrius valandėlę nereginčiomis akimis žiūrėjo prieš save. 
- Žinai, aš niekada apie tai nepagalvojau. Man atrodė, kad 

myli, bet dabar, kai žiūriu j viską daug blaiviau, manau, kad ji 
daugiau myli pinigus negu mane. Ji myli mane tiek, kiek aš 
reikalingas, kiek reikalinga mano galva, kad padidėtų pinigų 
krūva. Egzistuoja tuose namuose viena taisyklė: nieko nėra 
negalimo, viskas perkama, o jeigu ko negalima nupirkti, va
dinasi, tik brangiau kainuoja... 

Sigita tylėjo. 
-Aš nieko nereikalauju, - Audrius beveik maldavo, - tik leisk 

man lankytis šiuose namuose. Būk kantri. 



- Tu nori turėti dvi žmonas? - pagaliau prabilo Sigita. - Aš 
negaliu pavirsti skuduru. Viskas turi ribas. Dar nesuvokiu, bet 
jeigu tas butas ne už vogtus pinigus, o dora dovana, aš, visa 
širdimi mylėdama tave, ją priimu, būk svečias. Pats garbin
giausias, labiausiai laukiamas, bet tik svečias. Neversk manęs 
naudotis trupiniais nuo svetimo stalo. 

Audrius klausė tylėdamas. Jis suprato, kad Sigita teisi. Jis 
neturėjo argumentų, todėl atsistojo, priėjo prie merginos, su
smuko ant kelių ir apkabinęs padėjo galvą ant jos standaus 
pilvo. Ji nesiryžo, bet paskui įsidrąsino, uždėjo ranką ant jo 
galvos, lėtai glostė, kedeno plaukus. 

- Kas esame mes? Kas dauguma kukliai gyvenančių žmo
nių? Jums tūkstančiai - įprastas skaičius. O kas esu aš? Gaunu 
šimtą aštuoniasdešimt rublių algos. Mano darbas reikalauja 
aukštos kvalifikacijos, turiu aukštojo mokslo diplomą, vadi
nasi, dirbu pagal išsilavinimą, o iš atlyginimo pragyventi ne
galiu. O Grigas? Visame pasaulyje ant pirštų galima suskai
čiuoti chirurgus, kurie daro tokias sudėtingas operacijas, o jo 
atlyginimas - tik penki šimtai rublių. Nervus alinantis dar
bas. Žinai, profesoriaus atlyginimas tik septyni šimtai rublių. 
Kas esi tu, Audriau? Kol kas neturintis specialybės žmogus, 
vadinasi, neturi jokios juridiškai patvirtintos kvalifikacijos, o 
gali dovanoti tokį butą. Nesuprantu. Kas yra vertė? 

Rimgaila patylėjo, atsiduso. 
- Reikia turėti visai nedaug pinigų, kad suprastum, jog di

džiausia vertė yra tai, ko negalima nupirkti už jokius pinigus. 
Kiek kainuoja tavo meilė? Kas pasakys? Man dėl jos nieko 
negaila. Kiek kainuoja paprasčiausi draugiški santykiai, geras 
poelgis, žmogaus paduota ranka kitam žmogui? 

- Abstrakcijos, o pinigai realus dalykas. Tu perki, vadinasi, 
atiduodi pinigus, o gauni kažką materialaus, ką galima pačiu
pinėti. 

- Mintis negali būti prekė. Tu neatsakei į klausimą. 



- Šiuo atveju vertė yra protas, charakterio savybės, iškalba 
ir kiti niuansai, padedantys bendrauti su daugiau pasiekusiais 
už tave žmonėmis. Neturiu kvalifikacijos, bet svarbiausia - at
sitiktinumas, kurio dėka kaip ta musė įkritau į barščius, atsi
dūriau tarp žmonių, kurie save vadina organizuota žmonių 
grupe. ' * , 

- Paprasčiau - mafija. 
- Vadink kaip nori. Aš nebūsiu donkichotas ir nepradėsiu 

beviltiško karo prieš būsimus milijonierius. Šiuo metu tai nė
ra mafija, o tik organizuota, puikiai organizuota žmonių gru
pė, maksimaliai išnaudojanti ekonominę situaciją. Pinigai, 
pinigai, pinigai... Dažnai trūksta paprasčiausios žmogiškos 
šilumos. 

- Tu vienišas? 
- Taip. Man trūksta tavęs. Baisu, kad supratau tai pavėluo

tai. Antra vertus, jau išėjau tokią veiklos mokyklą, kokia retai 
kam pasitaiko. Žinau kovos skonį, žinau, kad pinigai - iš tik
rųjų kaip kraujas, gaivinantis ir palaikantis gyvybę. 

- Tau nebaisu tarp jų? 
- Ne. Kelis kartus pavyko parklupdyti senus bosus, nulei

dau kraują. Vieni, sukandę dantis, šypsosi, kiti šėlsta, bet ger
bia. Mes lygūs, nes kovojam vienoje stichijoje. 

- Kada tu suspėjai toks pasidaryti? Tiesa, savo gabumais dar 
mokykloje išsiskyrei iš kitų vaikinų, bet ar maža gabių žmo
nių nieko nepasiekia, sužlunga? Grigas man vis pasako, kad 
esu reto, originalaus proto. Man atrodo, kad esu kaip visos, 
tik gal mažiau tingiu. Kas iš to? Visą gyvenimą kaip skruzdė
lytė bruzdėsiu. Gal, jei laimė nusišypsos, tapsiu profesore, bū
siu jau sena ir turėsiu pavydėti tokiems kaip tu: gražiai apsi
rengusiems, turtingiems. Visą amžių dorai atidirbusi gal ir 
galėčiau apstatyti tokį butą. Baisu. 

-Yra talentingų žmonių, sugebančių maksimaliai išnaudo
ti aplinką. Istorija moko, kad tokie žmonės pralobsta tautos 



krizės metais, kai perkainojamos vertybės. Jie žaibiškai susi
orientuoja, kas ateityje ir kas po metų ir daugiau bus verti
nama keleriopai daugiau negu šiandien, ir susipila gražaus 
pinigėlio. Kieno orientacija prasta, nesusivokia aplinkybėse, 
tie bankrutuoja, nuskursta. 

- Iš kur tu žinai? - Sigita ilgai tylėjo. - Tu taikliai pastebėjai. 
Šiuo metu griūva seni idealai, tik Dievas vis tas pats. Ar galė
jome kada nors pagalvoti, kad žodis „komunistas" taps kaip 
keiksmažodis? Atgijo spauda, kokie puikūs tapo žurnalai, pra
dėjome normaliai elgtis, daugiau šypsotis. 

Audrius tylėjo, tik dar labiau prisiglaudė. 
- Mūsų šeima gyvena kaip gyvenusi. Tėvas ištisai skaito laik

raščius ir jokių ypatingų išvadų nepadarė, skaito toliau. O jūs, 
rykliai, jau jaučiate aukos blaškymąsi. Gyvename nuo algos 
iki algos. Šitoks butas! Aš, Audriuk, nemokėsiu čia gyventi. 
Mama pamačiusi nualps. Kaip paaiškinsiu bendradarbiams? 
Jie žino, kad aš dalios neturiu. Kai dar pamatė, kad su pilvu, 
tai tokiais žvilgsniais gręžė, kad norėjosi kiaurai žemę prasmeg
ti, bet aš ištversiu, pati to norėjau... 

- Dovanok man, dovanok, dovanok man. 
- Tu nekaltas, Audriuk. Aš pati. Tik aš pati. 

Audrius išvažiavo dviem savaitėm į Vokietiją komandiruotėn. 
Paaiškėjo, kad Rūta vėl laukiasi. Ši naujiena ją pribloškė, 

tačiau ji greitai apsiprato ir nutarė kol kas savo paslapties nie
kam neatskleisti. Dirbo tokiu pat tempu. 

Kartą atėjo Algirdas Nausėda, kaip visada gražus, pasitem
pęs, tvarkingas. 

- Nori uždirbti tris tūkstančius? - prisimerkęs žiūrėjo į Rūtą. 
- Noriu. Pinigus lengva kur nors pritaikyti. Žinoma, jeigu 

be prakaito, su polėkiu. 
- Reikalas visiškai paprastas. Vienas vakaras, ir pinigai tavo. 
- Na, nevizgink, sakyk. 



- Duok Diką šunų pjautynėms. Vienam vakarui. Supranti, 
būna, kad šunys pjaunasi, kol paaiškėja nugalėtojas, ir tuo
met juos išskiria, bet būna, kad pjaunasi mirtininkai. Vienas 
iš jų turi mirti. Pirmuoju atveju galima uždirbti nuo kelių šimtų 
rublių iki trijų, penkių tūkstančių, priklausomai nuo statomų 
sumų, o antruoju atveju - dvigubai, trigubai daugiau. 

- O savininkas, kurio šuo pralošė? 
- Kaip susitaria, dažniausiai nuo ketvirtadalio iki pusės nu

galėtojo sumos. Priklauso nuo kovos efektyvumo. Na, kaip? 
Vienam vakarui. Labai galingas šuo. Parengsim puikią rekla
mą, paruošim žiūrovus. Jam nebus lygiaverčių varžovų. 

- Nesuplėšys? 
- Ne, tuoj išskiria. 
- Gerai, aš pagalvosiu. Kada reikia? 
- Šiandien šeštą valandą vakaro. 
- Nesusitvarkysi, jis piktas. 
- Nebijok, atvažiuos profesionalai. 
Daug negalvodama pusę šešių Rūta paskambino, kad sutin

ka. Iš antro aukšto pro langą matė, kaip atvažiavo furgonas, 
išlipo du vyrai, drąsiai priėjo prie šėlstančio Diko ir ramiai 
užmetė tinklą. Po penkių minučių surištą šunį įmetė į mašiną 
ir išvažiavo. 

Raudonojoje salėje rinkosi ta pati publika, keli veidai ne
matyti, keli užsieniečiai. Nuolat lakstė beveik nuogos pada
vėjos. Jau pakaušęs tipas garsiai kėlė tostą po tosto, kitas su
darė pelningą sandėrį, dar kitas džiaugėsi gavęs vertingą 
informaciją. Pikantiškas vakaras išrinktiesiems, todėl kiekvie
nas, kuriam tai buvo prieinama, laikė ypatinga garbe daly
vauti šiame pinigų parade. 

Salės viduryje, ant pakylos, ryškiai apšviestas iš viršaus, 
stovėjo didelis narvas, abiejose jo pusėse nudažyti žaliai ir 
raudonai buvo pritaisyti mažesni narveliai. Sklendės į didįjį 
narvą buvo užšautos, o mažieji atviri. 



Vakaro pradžioje, trenkiant muzikai, ratu apie narvą, visai 
šalia svečių staliukų, šoko varjetė merginų grupė. Vyrai užkai
to, daug gėrė, šūkavo, plojo. Velniškai puikios šokėjos! 

Po šio šokio atsidarė šoninės durys, ir pasirodė žmonės su 
šunimis. Visi ėmė ploti. įsikabinę į geležinės lazdos galus, ku
rios viduryje buvo automatinis antkaklis, vyrai vedė šunis, 
įstūmę į mažuosius narvelius, atleido automatinius antkak
lius, užšovė sklendes. 

- Ponai ir ponios, primename, kad organizuojame šunų 
pjautynes tik tarp grynaveislių šunų, nes jie brangiau kainuo
ja. Raudonajame narve jūs matote šešiametį vokiečių aviganį 
Princą. Senas kovotojas. Kovojo dvidešimt du kartus ir dvide
šimt laimėjo. Statykite už Princą! Žaliajame narve - gryna
kraujis medžioklinis laikų veislės šuo Dikas. Atkreipkite dė
mesį: jo snukis, kaklas ir pečiai išmarginti baltomis dėmėmis. 
Tai kovų rezultatas. Jis kovoja su miško žvėrimis, tokiais kaip 
šernai ir vilkai. Šiandien pirmoji oficiali jo kova. Mes negali
me nusakyti šio šuns kovos gudrybių, bet mus pasiekė žinia, 
kad jis vieną iš buvusių šeimininkų taip apdraskė, jog vargše
lis po trijų dienų, netekęs daug kraujo, mirė ligoninėje. Staty
kite už Diką! Sėkmės, ponai! Jūs galite laimėti daug pinigų. 
Kuo daugiau statysite, tuo daugiau laimėsite! 

Šunys ramiai žvalgėsi. Juodu fraku apsivilkęs vyras ėjo nuo 
staliuko prie staliuko ir rinko pinigus. Iš paskos pėdindamas 
diktorius garsiai informavo: 

- Numeris šešioliktas - už Princą penki šimtai rublių, dvi
gubai! Numeris dvyliktas - už Princą tūkstantis rublių, trigu
bai! Numeris ketvirtas - už Diką du šimtai rublių, keturis kar
tus... - kiekvienas statymas buvo užrašomas specialiame lape, 
diktoriaus balsas - diktofone. 

- Pradedam! 
Atšovė sklendes ir stumte išstūmė šunis į areną. Pašiaušęs 

šerius, pakėlęs uodegą, galingas aviganis mažais žingsneliais 



ėmė artintis prie Diko. Supratęs kėslus, pastarasis atidžiai ste
bėjo priešininką, pašiaušė keterą. 

Aviganis puolė. Dikas atšoko. 
Salėje ėmė švilpti. 
Vėl atšokęs, kaip buvo daręs daugybę kartų, Dikas žaibiškai 

pasisuko ir trenkė krūtine priešui j šoną. Aviganis mėgino at
šokti užpakalinėmis kojomis, bet atsitrenkė į tinklą. Dikas grie
bė už kaklo iš apačios prie pat priekinių kojų, nesuleidęs ilčių, 
trūktelėjo, bloškė į šoną, aviganis griebė Dikui už peties, bet 
tai buvo visiškai nepavojingas manevras. Medžioklinė laika 
dar tvirčiau apžiojo aviganio kaklą, dar trūktelėjo, bloškė į 
kitą pusę. Aviganis sekundę prarado pusiausvyrą, ir Dikas jau 
laikė priešą už pačios gerklės. Aviganis apvirto aukštielnin
kas, mataravo kojomis, beviltiškai gargė, išsižiojo, iškišo lie
žuvį, jo akys pastiro... 

- Vyrai, greičiau, Princas dūsta! 
Organizatoriai puolė gelbėti Princo. Jie garsiai šaukė, kai

šiojo pro grotas lazdas, mušė, tačiau Dikas nepaleido. 
Vienas drąsuolis čiupo metalinę lazdą su automatiniu ant

kakliu, pakėlė mažojo narvo sklendę, pralindo, pakėlė didžiojo 
narvo sklendę ir, įlindęs į ringą, geležine lazda bandė fiksuoti 
Diko kaklą. Šuo nepaleisdamas aukos sukinėjosi, muistėsi, ne
sidavė. Netekęs vilties, vyras užsimojo ir geležine lazda kirto 
Dikui per strėnas! 

Tramdytojas nežinojo, kad Dikas nepakenčia lazdos! Svili
nanti lazda! Dikas puolė. Vyras sumataravo rankomis, šaste
lėjo. Šuo nepataikė, vėl šoko. 

Šuo įsikabino žmogui į kaklą! Žmogus griūdamas stūmė nuo 
savęs šuns galvą. Staiga šuo atšoko, ir iš žmogaus kaklo ėmė 
kliokti kraujas. Žmogus abiem rankomis griebėsi už žaizdos, 
mėgino užspausti, tačiau kraujas veržėsi tarp pirštų, bėgo alkū
nėmis, įsiutęs Dikas kandžiojo kojas, rankas, kūną... Žmogus 
švokštė. 



Viskas įvyko žaibiškai, niekas nespėjo nė cyptelėti! Lyg įgel
tos ėmė klykti moterys, pašoko vyrai, visi, griūdami, vartyda
mi kėdes, puolė arčiau prie narvo. 

Dikas išsigando košmariško klyksmo, metė auką, visas kru
vinas prisispaudė prie narvo grotų. 

- Žiūrėk, žiūrėk, dar kvėpuoja! 
Sužeistasis nutraukta trachėja švilpė, kosėjo. 
- Pakvieskitjjreitąją! Greitąją!!! 
Diktorius lediniu balsu pranešė: 
- Vakaras uždaras, greitosios kviesti negalime. 
- Čia tai šuo! - šaukė kiti. - Mūsų kraujo tas žvėris, taip ir 

reikėjo! Moka gintis! 
Sužeistąjį tampė konvulsijos, jis blaškėsi, raitėsi, bet netru

kus visiškai nurimo. 
- Mirėėėėėė!!! 
Moterys vėl ėmė spiegti, puolė nuo narvo šalin, vyrai - pas

kui. Netrukus ant Diko užmetė tinklą ir skubiai išvedė. Keli 
vyrai užmetė baltą maršką ant numirėlio ir išnešė. 

Pakaušusių vyrų būrelis karštai plojo. Diktorius skelbė lai
mėjimus. Žmogus su fraku dalijo pinigus laimėjusiesiems. Be
veik visi užsisakė stiprių gėrimų, silpnesnių nervų moterys ir 
vyrai norėjo išeiti, bet likusieji iš jų juokėsi, tempė už skvernų 
atgal, sodino, pražiodę pylė konjako, klegėjo. Svečiai vis gar
siau ūžė, šūkavo, komentavo iki išnaktų. 

Paryčiui keli entuziastai užsigeidė dar kartą pamatyti Diką. 
Organizatoriai priešinosi, atkalbinėjo. Vyrai nenusileido. Kaž
kas pasiūlė surinkti pinigų ir po lygiai padalinti Diko savinin
kui ir raudonosios salės administracijai. Per rankas paleido 
lėkšte, krito raudoni, žali, rudi banknotai - niekas neskaičia
vo. Sužinojęs sumą, diktorius iš nuostabos per mikrofoną švilp
telėjo ir po trumpos pertraukos pranešė, kad laika kausis su 
apšlubusiu dogu. 

Diką vedė keturi vyrai. 



įvaryti į areną, šunys daužėsi, žvalgėsi. Nepaisydami dikto
riaus draudimo, visi kaip vienas glaudžiu žiedu apsupo gele
žinį tinklą. Va, Dikas! Visai čia pat kraugerys, žudikas šuo! 
Aistros šėlo. Kai kam norėjosi šunį paliesti rankomis, kišo pro 
tinklą pirštus, pešė gaurus, Dikas šiepėsi, rodė iltis, taip dar 
labiau kaitindamas žiūrovų kraują. 

Šunys nerodė jokio noro pjautis. Juos baksnojo, erzino -
veltui. Pasitarę visi su lazdomis atsistojo dogo pusėn ir sutar
tinai stūmė didžiulį šunį laikos link. Staigiai pastumtas, šlubis 
neišsilaikė ir griuvo priešais Diką. Žudikas žiūrėjo į žmones. 

- Trenkim tam šlubiui! 
- Ei! Kas nors pastumkite Diką! 
- Nereikia! 
Iš visų pusių lindo lazdos, stumdė abu šunis, kažkas pradė

jo mušti. Dikas įsiuto ir, baisiausiai urgzdamas, ėmė gaudyti 
lazdas, traukė įsigėrusiems žmonėms iš rankų, graužė, kai ku
rios sulūžo. Šuo susižeidė liežuvį, dantenas, lašėjo kraujas. Pa
matę kraują, žmonės visiškai įšėlo, keikėsi ir daužė kuo pa
kliūva narvo virbus. Keli jauni vyrai puolė gelbėti šunų, 
stumdė, tempė sužvėrėjusius piniguočius, šie priešinosi, kaž
kas trenkė į veidą, tačiau tuoj pat gavo grąžos, kitas puolė 
gelbėti, atsivedėjęs kirto pirmajam, ir prasidėjo baisios muš
tynės. Dužo stiklai, lūžo kėdės, sunkiai aidėjo smūgiai, kaip 
maišai griuvinėjo vyrai. 

Rūta visą naktį kas pusvalandį skambino Algirdui ir, nesu
laukdama atsakymo, blaškėsi po kambarius, kol visiškai nusi
kamavusi, susirietusi, net nenusirengusi užmigo ant fotelio. 

Paryčiais suskambo telefonas. Akimirksniu pabudusi, Rūta 
griebė ragelį: 

- Labas rytas. Miegojai? 
- Algi, kur šuo? Daugiau negausi. Aš visą naktį nemiegojau. 
- Šuo gyvas ir sveikas. Žmogų papjovė. 
- Nekalbėk niekų. Tuoj pat atvežk šunį! 



- Mieloji Rūtele, pažiūrėk i laikrodį. Visas Kaunas miega. 
Kai tik kiemsargiai nušluos gatves, iškart atvažiuosiu. Uždir
bai septynis tūkstančius. Girdi? Septynis! Tai ne riba. Po va
kar dienos šuns akcijos šoktelėjo kelis kartus. Auksas, ne šuo! 

- Velniop! Atvežk šunį! 
Gerokai po pusryčių, išvažiavus Algirdui, Rūta perskaičiavo 

krūvą pinigų, sudėliojo šimtinėmis į krūveles, pasirėmusi il
gai žiūrėjo į jas, paskui atsargiai sukišo į celofaninį maišelį ir 
nunešė į savo miegamąjį. 

Praėjo savaitė. 
Tuoj po pusryčių Stirbys pakvietė abu jaunuosius į savo ka

binetą ir, patogiai atsisėdęs, tyliu balsu kreipėsi į žentą: 
- Išanalizavau trisdešimt aštuonias ataskaitas ir įvertinau 

tavo, kaip vertėjo ir įgaliotinio, veiklą. Stebėjau tavo elgesį 
derybų metu ir padariau tokias išvadas. Pirma: man patinka 
tavo lakoniška, konkreti kalba ir aiškus, logiškas mąstymas. 
Tai Dievo dovana. Antra: negaliu suprasti, kaip tau pavyksta, 
bet faktų priremtas turiu pripažinti, kad derybose dažnai iš-
spaudi maksimalų rezultatą. Tu niekada neįtikinėji, bet tavi
mi, tokiu geltonsnapiu, patiki prityrę pramonininkai, visuo
menės veikėjai. Galiu be jokio patoso pasakyti, kad mūsų 
sąjungoje tu bene vienintelis, kuriam taip gerai sekasi. Man ir 
Rūtai tai labai malonu. Trečia: netikėtose situacijose niekada 
nesutrinki ir, išskyrus tris atvejus, radai teisingus sprendimus. 
Tai ryžtingo ir mėgstančio protingą riziką vyro bruožai. Ket
virta: daugelį, ypač moteris, maloniai nuteikia tavo gerašir
diška šypsena, išdidi laikysena. Nesielgi įžūliai, nenusišneki, 
neįžeidinėji pašnekovo, mėgsti ilgas pauzes... Jeigu šias savy
bes tobulinsi, gali pasiekti labai daug. 

Audrius ir Rūta su nerimu, įsitempę klausėsi. 
- Pagausėjus darbų, pradėjau nekaip jaustis. Širdis šlubuo

ja. Kaip susitarę, visi daktarai liepia pailsėti. Mažiausiai du 



mėnesius. Beprotiškai ilgai, bet juokauti nebegalima, - Stir
bys, alkūnėmis atsirėmęs į fotelio atkaltes, atsiduso, lyg mels
damasis suglaudė delnus, pabarbeno pirštų galais ir, žiūrėda
mas sau po kojomis, lėtai tęsė: - Kas mane pavaduos? 
Tinkančių yra keli, bet jie nepriklauso mūsų šeimai. Mano 
sistema yra viso mano gyvenimo rezultatas, todėl, manau, 
visiškai teisinga, kad pamažu viską perduosiu Rūtai. Tau, Aud
riau, perduosiu visus savo reikalus užsienyje. Tai labai plati ir 
nepaprastai perspektyvi sfera. Aš labai patenkintas, kad tavo 
duomenys leidžia tikėti puikaus savarankiško biznio ateitimi. 

Stirbys lėtai pakilo, minkštais žingsniais priėjo prie sekci
jos, paėmė puodelius ir, iš termoso pripylęs kvapnios žalios 
arbatos, padavė Rūtai ir Audriui, čepsėdamas gėrė pats, prisi
pylė dar ir atsisėdo prie rašomojo stalo. Niekas nepratarė nė 
žodžio. 

-Jeigu nori vadovauti užsienio bizniui, teks įstoti į sąjungą. 
Audrius sukluso. 
- Kiek suprantu, sąjunga ne šiaip sau žodis, o organizaci

ja? - tyliai paklausė. 
- Taip. Sąjungos narys turi daug privilegijų, tarp jų teisę į 

pelną. Praktiškai nėra nieko negalimo. Griežtai privalėsi laikytis 
dviejų sąlygų: išsižadėti savęs ir besąlygiškai paklusti hierarchi
jai. Vadinasi, nepaisydamas savo įsitikinimų, prietarų, valios 
trūkumo ar ko kito, privalai įvykdyti visas vyresniųjų užduo
tis, įsakymai turi būti vykdomi besąlygiškai. Disciplina garan
tuoja mūsų sėkmę. Išdavystė reiškia mirtį. Tu turi apsispręsti 
ligi rytojaus ryto. Gali eiti. Mes su Rūta dar padirbėsime. 

Nei po valandos, nei po dviejų Rūta nepasirodė. 
Nežinodamas kur dėtis, Rimgaila pasiėmė Diką ir išvažiavo 

iš Kauno Karalgirio miškų link. Vasaris pasitaikė gražus, nela
bai šaltas. Vienur sustingusios pusnys, kitur beveik nuoga pie
va, ir vėjelis šiurena sudžiūvusią žolę, gailiai cypdami, skrai
do maži paukšteliai. 



Audrių slėgė Stirbio valdingumas. Jis visur buvo tik antras. 
Tik po žmonos. Uošvis dažnai kartodavo, kad jis tik priedas, 
tiesa, neblogas, jų šeimoje, ir žento pasiūlymus čia pat aptar
davo su dukra. Sandėriai ir pinigai, pinigai ir sandėriai - apie 
tai buvo kalbama nuo ryto iki vakaro. Viskas perkama ir vis
kas parduodama. Suraukęs kaktą, stengėsi prisiminti nors vieną 
atvejį, kad žmoniškumas būtų vertinamas labiau už pinigus. 
Visada - pinigai! 

Jis žinojo daug atvejų, kai aukštus postus užimantys parei
gūnai dėl uošvio machinacijų būdavo sukompromituojami ir 
lėkė iš darbo. Vieni už kyšius, neretai sufabrikuotus, kiti už 
išeikvojimus arba už naudojimąsi tarnybine padėtimi asme
ninio pasipelnymo tikslais, kiti buvo nuteisti ir, kaip akivare 
nuskendę, dingo iš akiračio. Jų vietą užimdavo kiti, paprastai 
geri uošvio pažįstami ir net draugai. Vargšės nukentėjusiųjų 
žmonos, gelbėdamos padėtį, nešiodavo kyšius tardytojams ir 
teisėjams, aukodavo ištikimybę, net neįtardamos, kad visų įvy
kių vadžias tvirtai laiko Stirbys. 

Ką daryti? Stoti į sąjungą? Būti žmonos pavaldiniu? Puikiai 
suprato, kad, jeigu nepasisektų, Rūta kirs iš peties, ir jokio 
pasigailėjimo nebus. Darbas sau, o šeima sau. Visiškai pasiti
kėdama savimi, Rūta net nesidomėdavo, kur jis praleidžia iš
tisus vakarus. Jiedu surišti tvirtu mazgu, kurį rytoj dar labiau 
suverš. Bet koks pasipriešinimas neišvengiamai reikštų galą. 
Dar dveji mokslo metai universitete, kur dėtis be specialybės? 
Autoserviso jau nebenorėjo. Vien tik Sigita jam buvo kaip ma
lonus sapnas niūrioje realybėje. 

Ryte, visiems susėdus prie pusryčių stalo, Rimgaila pasakė uoš
viui, kad sutinka. 

- Aš tau juodą kostiumą ir baltus marškinius paruošiau, -
pratarė Rūta. 

- K a m ? 



- Prieš kokią dešimtį metų, - prakalbo uošvis, - mes sukū
rėme įstojimo į sąjungą ceremonialą. Aktas turi būti iškilmin
gas, kad stojantysis įsimintų visam gyvenimui. Nuo to mo
mento sau nebepriklausai. Čia ne komunistų partija, mokesčių 
mokėti nereikia, bet kiekvienas turi įsisąmoninti, kad parduos 
čia savo gyvybę. 

- Sunku patikėti, - Audrius norėjo būti žvalus. - Aš tai gir
džiu jau kelintą kartą. Čia ne Amerika ir ne Italija, ir niekas 
negirdėjo apie gangsterius, kurie šaudytų gatvėse. Milicija nuo
lat tvirtina, kad ištiria beveik visus nusikaltimus, nėra konku
ruojančių mafijos grupių, nėra jėgų, kurios varžytųsi dėl re
gioninės įtakos rinkai. Jūs turbūt gąsdinate, tirštinate spalvas? 

Uošvis kiek susižvalgė su Rūta, ir kurį laiką visi valgė tylė
dami. 

- Iki vakaro yra laiko, gali dar pagalvoti. Jeigu - ne, tai nuo 
rytojaus atsiųsiu žmogų, kuris perims visus tavo reikalus ir 
būsi šiuose namuose pastumdėlis. O jeigu - taip ir neklausysi, 
tai ras tave tavo milicija kanalizacijos griovyje. Nesvarbu, kad 
tu esi mano žentas ir Rūtos vaikų tėvas. Supratai? Nepurkš
tauk. Manai, kad visa tai, ką mes darome, yra nekaltų vaikų 
žaidimas, kad iš niekur nieko ima lyti pinigais? Tik naivuolis 
gali taip manyti. Vakaruose mes būtume klestintys, visuoti
nės pagarbos verti biznieriai. O čia, pačioje prasčiausioje, uto
pijose paskendusioje šalyje, mes esame už įstatymo ribų, ir 
kiekvienam iš mūsų gresia ilgi metai kalėjimo arba sušaudy
mas. Kad šito išvengtume, neklusnius savo tarnautojus mes 
paprasčiausiai įkišame į nagus milicijai. O tu jau dabar per 
daug žinai, įsisukai į patį žaidimo centrą, vadinasi, tau išeities 
nebėra. Jei cyptelsi, jei tik pamėginsi cyptelti, mano ranka 
visur pasieks. Viskas. Baigiame. Neskanu valgyti, aš tik per
spėjau ir nenorėjau gąsdinti. Įpilkite dar karšto pieno. Pamė
gau senuosiuose Rimgailų namuose. Puikūs tavo tėvai, Aud
riau, dori valstiečiai. 



Vakare Rimgaila juodu fraku, baltais marškiniais, raudona 
peteliške po kaklu buvo nuvežtas tamsintais langais mašina 
prie kažkokio didelio namo sodo gale. Jį įvedė į juodą kamba
rį, kurio centre, žemai pakabinta, degė raudona lempa. Rim
gaila iškilmingai prisiekė ištikimai tarnauti sąjungai. Juodai 
apsirengęs vyras su raudona mitra įteikė naujokui ypatingųjų 
simbolius: storą auksinį žiedą su juodu agatu, kamputyje in
krustuotą rubinu, ir storą auksinę grandinėlę ant kaklo su to
kiu pat medalionu. Nė karto nebuvo paminėti jo vardas ir 
pavardė. Ryškiai apšviestas Rimgaila negalėjo pažinti ar bent 
įžiūrėti veidų tų keliolikos ratu palei sieną sustojusių žmonių, 
kurie tylėdami stebėjo apeigas. 

Pasibaigus ceremonijai, Audrių išvedė iš namo, įsodino į tą 
patį automobilį ir atvežė prie namų. 

Po geros valandos parvažiavo Rūta. 
- Tu buvai tenai? 
-Buvau. Ir tėvas buvo. Tu jaudinaisi. Buvai baltas kaip drobė. 
- Negalėjau būti baltas, nes raudona šviesa visų veidus bu

vo nudažiusi raudonai. 
- Aš puikiai tave pažįstu. Buvai baltas. 
- Dabar aš supratau. Tokį žiedą ir grandinėlę turi tu ir turi 

tavo tėvas... Tu seniai sąjungoje? 
- Seniai. Dar mokiausi pirmame kurse. 
-Tokį žiedą turi ir tavo numylėtinis Algirdas. 
- Hm. Joks ne numylėtinis. Parodęs tą žiedą bet kuriam są

jungos nariui, gali kalbėti visiškai atvirai. Būsi visur gerai pri
imtas ir pagerbtas. Gali nemokėti pinigų, skolinti, prašyti ko 
nori, niekas neturi teisės atsakyti. Taip yra dėl patogumo, kai 
reikia greitai ir ryžtingai veikti. 

- Nariai gali būti tik Lietuvos žmonės? 
- Ne. Mūsų žmonių yra Maskvoje, Leningrade, Kijeve, Tbi

lisyje, Rygoje, Taline ir kitur. 
- Oho. Mafija. Pati tikriausia. 



- Man atrodo, kad pamažu pildosi mano svajonė. Tu greit 
tapsi tūzu. Labai malonu, kad neapsirikau. Kol pagimdysiu 
ir pirmą mėnesį po to visus svarbiausius reikalus turėsi at
likti tu. 

Netrukus abu Rimgailos buvo pakviesti į svečius. 
Taksi sustojo siauroje Žaliakalnio gatvelėje prie krūmais ir 

medžiais apaugusios geležinės tvoros. Paspaudus mygtuką, kie
mo gilumoje dusliai sulojo du senbernarai, kažkas riktelėjęs 
juos nutildė, ir granitu grįstu taku atšlepsėjo senyvas žmogus. 

-Nebijokite. Nebijokite. Šunys baigę Karolio Masilionio mo
kyklą, dresuoti. Nelies. Įeikite. įeikite. Lordai, negalima! Na-
poli, namo! Žinote, jo vardas Napoleonas, vienintelis toks var
das visame Kaune, bet ištarti nepatogu. Eikite čia... 

- Labas vakaras, - prabilo Audrius, - labai originalus vardas. 
Sodo gilumoje, apraizgytas vynuogynais, stovėjo lyg į že

mę įaugęs neišvaizdus didelis medinis namas. Visur tamsu, 
jokios šviesos. 

Pasitiko ir padėjo nusirengti juodomis kelnėmis, raudonu 
švarku apsivilkęs senas, žilas žmogus su didelėmis žandeno
mis. Rūta kiek užtruko prie didžiulio veidrodžio, ji atrodė nuo
stabiai. Atsisukusi nusišypsojo vyrui ir lėtai nulipo kilimu nu
klotais laiptais žemyn, kur girdėjosi taurių skambčiojimas ir 
juokas. 

Baltas, didžiulis kaip salė kambarys. Viename kampe stovė
jo baltas rojalis, atokiau prie sienos kelios baltos, raitytomis 
kojytėmis kėdutės, stoveliai natoms. Viduryje puikavosi sta
lai, apkrauti valgiais, gėrimais, gėlėmis, spindinčiu krištolu, 
paauksuotais peiliais ir šakutėmis, baltomis servetėlėmis. Juo
dai apsirengę vyrai, ryškiai pasipuošusios moterys dažytomis 
lūpomis, su šukuosenomis ir didelėmis dekoltė šnekučiavosi 
būreliais. 

- Žiūrėkite, žiūrėkite! Ponai Rimgailos. 



Vieni vyrai linkčiojo, kiti, nešdami taures, žengė prie Rū
tos, bučiavo pirštukus, žavėjosi apdaru, godžiai žiūrėjo į vei
dą, beveik nepastebėdami Audriaus, siūlė šampano. Tiesa, kai 
kurie, pakankamai atsigrožėję Stirbio dukra, niekada niekur 
nematyti, prieidavo prie Rimgailos, skvarbiais žvilgsniais žiū
rėdami tiesiai j akis, lyg nustebę, lyg dalykiškai, lyg pagarbiai 
paspausdavo ranką, ištardavo savo vardą ir, oriai pasisukę, 
kviesdavo prie stalų. Kvepėjo brangiais kvepalais, konjaku, 
kava. Niekas nesivaržė ir nevaržė kitų. 

Kramtydamas sumuštinį, užgerdamas silpnu vynu, Audrius 
įdėmiai stebėjo šurmulį ir tik dabar deramai galėjo įvertinti, 
ką reiškė primygtinis Rūtos prašymas apsirengti pagal pas
kutinį mados reikalavimą. Visi buvo smagūs, pasitikintys sa
vimi, daug ir garsiai juokėsi. Tai vienas, tai trys muzikantai 
pasikeisdami grojo Šopeno, Mocarto ir šiuolaikinių kompo
zitorių kūrinius. Vieni klausėsi, kiti pusbalsiu aptarinėjo rei
kalus. 

Po valandos laipteliais nulipo Algirdas Nausėda - gražus, 
elegantiškas, energingas. 

- Sveiki, ponai. Iki žemės lenkiuosi damoms, žaviuosi jūsų 
nuostabiu grožiu, nuostabiais tualetais ir, žinoma, ta gausybe 
aukso ir brangakmenių, kurie taip dailiai puošia jus visas. 

Algirdą, matyt, visi gerai pažinojo, gerbė, mylėjo. Priėjęs 
pabučiavo putlius riebios šeimininko žmonos pirštus, paskui 
linktelėjo visoms iš eilės damoms, atvirai jam besišypsančioms, 
ir galiausiai priėjo prie Rūtos. 

- Kokia tu nuostabi! Kokie auskarai, šukuosena! - pašnibž
domis kalbėdamas, bučiavo Rūtos pirštus, visus žiedus ir kiek
vieną duobutę, kiekvieną sąnarėlį. - Koks nuostabus vėrinys! 
Kas padovanojo? 

- Tėvelis. Kas daugiau?! Audriui deimantų spindesys nepa
tinka. Gimimo dienos proga jis man padovanojo nuostabių 
daikčiukų iš malachito. Kada nors pamatysi. 



- Oho! Kur tokius parduoda? - jis pasisuko į Audrių, sausai 
pasisveikino. 

- Privatus juvelyras. Galiu rekomenduoti, nesigailėsi. 
- Su malonumu, bet neturiu kam tokių daiktelių dovanoti. 
- Nejaugi? - saldžiai atsiliepė Rūta. 
Nausėda žybtelėjo akimis, plačiai nusijuokė ir prisėdo šalia. 
- Saldumynų ragavote? 
- Ne, - atsiliepė Audrius. - Nemėgstame. Tai vienintelis da

lykas, dėl kurio su Rūta idealiai sutariame. 
- J e i dėl visko sutartume, vyras pasidarytų labai neįdomus, -

šiais žodžiais Rimgailienė išvengė nepageidautinų klausimų 
ir nukreipė kalbą kita vaga. 

Svečiai nuolat keitėsi, vieni išeidavo, kiti ateidavo. Tai bu
vo įprastas vakaras. Kiek vėliau Algirdas timptelėjo Audrių už 
rankovės: 

- Važiuojam trumpam iš čia. Yra vieta. Čia nuobodoka. Jei
gu turi kokių dalykinių susitikimų, aš palauksiu. 

- Ne, nereikia. 
- Tai važiuojam. Atsiprašau damos, - jis kreipėsi į Rūtą, -

mes su Audrium turim reikalą, trumpam išvykstame. 
- Gerai. 
Kol taksistas vežė į kitą miesto pakraštį, Nausėda kalbėjo: 
- Aš jus abu su Rūta stebiu nuo pat pirmos dienos. Man 

atrodo, kad jūs nemylite vienas kito... Antutis jūsų santykių 
nesušildė, jį augina auklė, visiškai svetimas žmogus. Kiekvie
nas gyvenate savo gyvenimą, tik stogas bendras. Aš klystu? 

- Kaip čia pasakius... 
- Parduok man Rūtą. 
- Kaip? Nesuprantu. 
- Paprastai, už pinigus, už auksą. Galiu nupirkti asmeniškai 

tau Kaune namą ir įdėti į delną šiek tiek. 
- Kiek siūlai? - pasidomėjo Rimgaila. 
- Šimtą tūkstančių arba daugiau. Kiek norėsi. 



- Mažoka, o jeigu ji nenorės? 
- Tu padėsi. Paduosi skyryboms, ir viskas. 
- O alimentai? 
- Kokie alimentai? Tu laisvas paukštis, aš dar pridėsiu, jeigu 

reikės... 
Audrius, be abejo, juokavo, tačiau, pajutęs viltį, Nausėda 

kalbėjo vis karščiau ir karščiau. 
- Aš, velniai griebtų, myliu tą tavo moterį ir negaliu į kitas 

žiūrėti. Kartais, žinoma, kaip dabar, iš reikalo, bet tai esmės 
nekeičia. Tai kaip? Tarsimės? 

-Jeigu Rūta ir po to tavęs nenorės? Praloši. Pinigai nuplauks 
ir liksi kaip buvęs. 

- J i , žinoma, kietas riešutas. Gal net kietesnė negu tėvas. 
Sentimentų ji nepripažįsta, bet aš mėginčiau. Rizikuočiau. Pas
kiau susigulėtų. 

Atvažiavo jiedu prie naujo daugiaaukščio. 
Pirmame aukšte Nausėda keletą kartų sutartiniu ritmu pa

spaudė durų skambučio mygtuką. Ilgai niekas neatidarė, pas
kui trinktelėjo užraktai, kiek leido grandinėlė, prasivėrė du
rys. 

- Oooo, Algis, užeikite, užeikite, - aukšta mergina plačiai 
atidarė duris, maloniai šypsojosi, rodydama baltus dantis. 

- Labas. Na kaip? - Nausėda be ceremonijų visu delnu plekš
telėjo jai per užpakalį. 

- Tvarka. Laukia. Kur buvote taip ilgai? Sakei - aštuntą. 
- Neskubėk, mes laiko veltui neleidžiame, - Algis jautėsi kaip 

namie. Nusivilko paltą, patarnavo Audriui. - Einame toliau. 
Duok, Šiška, degtinės, šviežios duonos, raugintų agurkų, kum
pio, kaip visada. Truktelsim, Audriau? 

Kažkoks užtemimas užėjo Rimgailai, jis panoro atsipalai
duoti, pamiršti Sigitą, Rūtą, reikalus... 

- Velniai rautų, gerai, bet - parveši? 
- Žinoma. 



Šiška sunešė ant stalo ką turėjo, buvo bešokanti kepti kiau
šinienės. 

- Nereikia. Tik atnešk dar agurkų, o šiaip mes paėdę. 
Dvi taureles išlenkė nesikalbėdami. Algis pasisodino šalia 

savęs šeimininkę, pripylė dar. Privertė Šišką išgerti dvi taure
les iš eilės. 

- O dabar eik. Eik, Šiška, netrukdyk. Kai pakviesim, ateisi, -
Nausėda vartė tuščią taurelę. - Žinoma, senis Stirbys, sužino
jęs apie tavo užmačias, labai užpyks, net gali sugalvoti nu
siųsti tave į aną pasauli, bet nenusimink, tokius reikalus jis 
paveda man, o aš, žinoma, neskubėsiu. 

Audrius sukluso, bet neišsidavė. 
-Jeigu jis įsakys kitam? 
- Ne. Kitiems įsakau aš. Senis su kitais tokių dalykų neapta

rinėja. 
- T a i tu sąjungoje esi samdomų žudikų vadas? - po gerokos 

pauzės, įdėmiai žiūrėdamas tiesiai Nausėdai į akis, paklausė. 
- Išgeriam. Jeigu kada nors kam nors šitai išplepėsi, vienam 

iš mūsų teks pakratyti kojas. Tu gudrus vyras. Visi mūsiškiai 
taip kalba. Moki nuleisti kraują, gerai kalbi su užsieniečiais ir 
per tokį trumpą laiką, aišku, ne be Rūtos pagalbos, išsikovojai 
vietą po mūsų saule. Sėkmės tau! - jis aukštai kilstelėjo taure
lę ir vienu mauku išlenkė. 

Po pusvalandžio abu gerokai apgirto. 
- Ei, Šiška, kur prapuolei? 
- Aš čia, ateinu, - linguodama klubais, įėjo šeimininkė ir 

sustojo prieš drumzlinomis akimis žiūrinčius vyrus. - Ką pa
sakysite? 

- Klausyk, Šiška, na parodyk, ką ten turi. Atvesk. 
- Giedre, ateik. 
Iš gretimo kambario į chalatą įsisupusi įėjo jaunutė, visai 

dar vaikas, didelėmis, dažytomis akimis mergaitė. 
- Tik viena? O kur kita? 



- Aš jau nebetinku? 
- Šiška, na ką tu? Tu savo pinigus gauni ir taip, be vargo. 

Mums reikia šviežienos. Na prieik, - jis mostelėjo merginai. 
Mergaitė priėjo. 
- Na ir flencas. Žiūrėk, dar gėdijasi. Kiek tau metų? 
- Dvidešimt vieneri. 
- Oho. Visu červonsu jaunesnė, na kaip tokios nemylėti? 

Pasirodyk, - Nausėda pats atrišo chalatą, atmetė skvernus. -
Audriau, pažiūrėk. Liuks merga! Kokios krūtys, pilnos šlaunys, 
pilvo presas... uch! - staiga abiem rankom apglėbė merginos 
nuogus sėdmenis, visa jėga prisitraukęs įbedė nosį į jos sterblę. 
Ši išsigando, stūmė Nausėdos galvą, bet jis laikė tvirtai, visu 
kūnu kvėpė orą ir po keliolikos sekundžių apsvaigęs paleido. 

- Uch, kaip kvepia mergiška šiluma. Pasiutimas! Kraujas už
verda. Imk, Audriau, o man, na ką gi, šiandien tiks ir Šiška. 
Nebloga ir jinai, o kokia buvo... prieš kiek metų? 

- Prieš šešerius. 
- Matai, prieš šešerius. Na, pasirodyk. 
Abu vyrai žiūrėjo gyvą striptizą. 
- Kuri tau geresnė? 
- Aš nenusiteikęs. Sotus. Eikite jūs, o aš palauksiu. 
Nausėda mirktelėjo. 
- Einam, Šiška, - jis atsisuko į mergaitę, perbraukė ranka 

per krūtis. - Jeigu jį sugundysi, gausi šimtą rublių papildo
mai. Sėkmės, gražuole! 

Šiška paėmė Algirdą už parankės ir nusivedė į miegamąjį. 
Audrius ištraukė šimtą rublių, padavė merginai. 

- T u puiki. Dovanok man, nenoriu. Išgeriam. 
Mergina įsikišo pinigus į chalato kišenę, išgėrė ir, nė sekun

dei nenuleisdama akių nuo Rimgailos, užmetė koją ant kojos. 
Stropiai užsidangstė. 

- Ko žiūri? Patinku? 
- Taip. Stengiuosi įsiminti. 



- O kam? - Rimgaila dar pripylė. 
-Jūs kaip iš pasakos. Aukštas, raumeningas, gerai apsirengęs. 
- Tau tokių nepasitaikė? 
Mergina nuraudo. 
- Man gėda. Nenoriu to purvo, nors jau puoliau, - jos akys 

sudrėko, netrukus stambios ašaros nusirito skruostais. - No
riu gražiai rengtis, padoriai gyventi, o nėra iš ko. Gyvenime 
patyriau daug neteisybės. 

- Kas tavo tėvai? 
- Tėvas statybininkas, o mama medicinos sesuo. 
- J i e nežino? 
Mergina papurtė galvą. 
- Užmuštų, - ji ilgesingu žvilgsniu pažiūrėjo į Audrių. - Su

sitikime kada nors. Aš jus sapnuosiu. Prašau, neatsisakykite... 
labai prašau, - ji verkė pasikūkčiodama. - Aš daugiau į tokius 
namus neisiu ir... 

Audrius tylėdamas išgėrė. 
- Išgerk. Teisingai. Pinigus galima užsidirbti įvairiais būdais 

ir visai nebūtina parsidavinėti, nors mes visi gyvatės, visi vie
naip ar kitaip save parduodame, tik kaina skiriasi. Dvasinė 
prostitucija daug bjauresnė. Man atrodo, kad aš dar žemiau 
puoliau negu tu. Koks tavo vardas, telefoną turi? 

- Giedrė, - ji pieštuku pakeverzojo kelis skaičius. 
Šypsodamiesi įėjo Algirdas ir Šiška. 
- Na kaip? Oooo... jūs su ašaromis. Audriau, kam graudini, 

ją mylėti reikia. 
- Ne tas atvejis. Važiuojam. 
Algirdas Nausėda buvo puikiai nusiteikęs, garsiai juokėsi, 

blevyzgojo, prašė taksisto ugnies, godžiai traukė dūmus, švilp
damas pūtė. 

- Na ir Šiška! Velnias, ne boba. 
Kai grįžo, Rūta įtartinai nužvelgė abu vyrus, palingavo galva. 
- Gėrėte. Sutvarkėte ką nors? 



- Žinoma. Kitaip nebūna, - šelmiškai šypsodamasis atsilie
pė Algis. 

Rimgailos grįžo namo gerokai po pusiaunakčio, tačiau mie
goti nėjo, vaikštinėjo po namus gurkšnodami mineralinį van
denį, išsidrėbę sėdėjo svetainėje. 

- Audriuk, šiandien man pasiūlė už sovietiškus rublius nau
jausios laidos hondą. Aš norėčiau pirkti. 

Vyras pakėlė galvą, abejingai pasižiūrėjo į žmoną. 
- Pirk. Daryk kaip nori. 
- T u nepaklausei, kiek kainuoja. 
- Tai kiek? 
- Šimtas penkiolika tūkstančių. 
- O h o . 
- Kaip tu žinai, aš investuoju pinigus į brangius papuoša

lus, auksą, kuris niekada nesensta ir vis brangsta, ir šiuo metu 
neturiu tiek grynųjų pinigų. Paskolink man arba dovanok de
vyniasdešimt „gabalų". Tu nieko neperki ir, reikia manyti, pi
nigų nemėtai. 

Audrius nustėro. Po ilgos pauzės mėgino gelbėtis. 
- Kam tau ta honda? Tavo mašina visai nauja. 
- N a , ką tu?! Pusė Lietuvos jau važinėja importinėmis maši

nomis, o mes kaip kokie skurdžiai trinamės su tuo tarybiniu 
trantu. Jokio komforto, kaip grabe. 

- Visai neseniai tu žavėjaisi, sakei, moteriška mašina. 
- Kol nemačiau geresnės. 
- Vadinasi, jeigu vietoje manęs pasitaikys koks geresnis, tai 

ir mane... 
- Audriau! - ji priėjo, atsisėdo ant kelių, apkabino galvą, 

bučiavo. - Kaip tu drįsti? Tu, mano aukse, esi neliečiamas. 
Viskas perkama ir viskas parduodama, išskyrus tave ir mane. 
Niekada daugiau šitaip nekalbėk. 

- Tave nori nupirkti Nausėda. Sakė įsimylėjęs ir siūlė šimtą 
tūkstančių. Jeigu reiks, pridės dar. 



Rūta ėmė isteriškai kvatoti. 
- Dieve, koks kvailys! Aš geriau viena gyvenčiau negu su 

tokiu šlamštu. 
- Kodėl? Man atrodo, jis neblogas vyras ir moterims pa

tinka. 
- Tu nieko nežinai. Jo rankos suteptos daugelio mano pa-

v 

žįstamų ir nepažįstamų krauju. Mergininkas. Zemų instink
tų, gaivališkos prigimties žmogus, žodžiu, šiukšlė, - žodžiai 
biro kaip iš gausybės rago. Ji buvo įtūžusi, bet nuostabi! - Aud
riuk, man pinigai reikalingi poryt, devintą valandą. Aš paža
dėjau. 

Pagirios išlakstė bematant. Visą naktį nemiegojo, vartėsi, 
dūsavo, įsisupęs į chalatą, lipo žemyn, ieškojo šaldytuve kefy
ro, sėdėjo prie lango, ėjo į kiemą, glostė Diką, sužvarbo. 

Pinigų nėra. 
Ką daryti? 
Suprato, kad jokie paaiškinimai nepatenkins nei Rūtos, nei 

Stirbio... Klausinės, netikės, įtarinės. Galima būtų paimti tuos 
pinigus, kuriuos įdėjo į Sigitos buto rašomojo stalo stalčių, 
bet jų neužteks. 

Pasakyti, kad paskolino? Nepatikės. Organizuoti apiplėšimą? 
Neišdegs! Visi vagys ir reketininkai kaip velnias kryžiaus bijo 
Stirbio. Uošvis vagių visa savo siela nekentė ir jų pėdomis pa
leisdavo visą armiją detektyvų. Kiekvieną kartą vagys stoda
vo prieš privatų teismą, būdavo mušami, jiems išdegindavo 
gėdingą ženklą, o vienas buvo net iškastruotas. Gal pačiam 
pasiskolinti? Tokios sumos iš pašaliečio negausi, o sąjungos 
nariai visada gyvai aptardavo bet kokį didesnės sumos judėji
mą. Gal iš Nausėdos? Tas nepraleis progos ir būtinai pasakys 
Rūtai. 

- Audriuk, tau bloga? 
Jis krūptelėjo. Įsisupusi į vilnonę skarą, Rūta užjaučiamai 

žiūrėjo į vyrą. 



- Truputį, bet jau baigia praeiti. 
- Kokį brudą ten gėrėte? Gal apsinuodijai? 
- Nežinau, gal ką užvalgiau. 
- Duoti anglies tablečių? Jos padeda. Duoti? 
- Nereikia. Einam miegoti. 
Nieko nenusprendė. 
Išaušo rytas ir pamažu praėjo diena. Išeities nėra. 
Visą dieną Audrius kalbėjo meilius žodžius, ji šypsojosi ir 

buvo labai patenkinta. Vakare be vargo įviliojo vyrą į savo 
miegamąjį, ilgai kalbėjosi, planavo. 

- Tu negali atsisakyti tos mašinos? Aš neturiu tiek pinigų. 
Beveik visus sukišau į rizikingą biznį. Jei gali, pasiskolink iš 
tėvo. 

Rūta, lyg neišgirdusi, valandėlę gulėjo nejudėdama, paskui 
atsisuko, uždegė šviesą ir prisimerkusi tyrė vyro veidą. 

- Kokį biznį? Kodėl aš nieko nežinau? 
-Todėl, kad man nusibodo šiuose namuose būti vien sveti

mų idėjų vykdytoju ir aš nutariau pradėti savarankišką veik
lą. Jums netrukdau. Iki šiol nuolankiai vykdžiau uošvio ir ta
vo nurodymus. Nutariau rizikuoti. 

- Aš, žinoma, neturiu jokios teisės į tavo pinigus, bet aš 
žmona ir turiu teisę žinoti, kas tai per stambi operacija. Tu su 
manimi nenori pasitarti? Greičiau pastebėtume galimas 
klaidas. 

- Kodėl? Iki šiol tu nepripažindavai jokio mano savarankiš
kumo, visi mano pokalbiai turėjo būti įrašomi į diktofoną, 
priverstinės ataskaitos. Tu nepripažįsti mano savarankiškumo 
net dabar, kai kalbame apie mano pinigus, jų investavimą. Tu 
manai, kad aš tik Stirbių tarnas? - jis pataikė tiksliai į jaut
riausią Rūtos vietą. Ji seniai stebėjosi vyro kuklumu ir visą 
laiką laukė momento, kai Rimgaila atsities ir pareikš savo pre
tenzijas. Štai sulaukė. Dabar ji dėkojo likimui, kad tai atsitiko 
kaip tik šiame miegamajame, viduryje nakties, be liudininkų 



ir be tėvo. Ji puikiai suprato, kad ilgainiui Audriaus savaran
kiškumas vis didės, kol to nepastebės Stirbys. Rūta tikėjosi, 
jog iki to momento dar pakankamai daug laiko ir ji sugebės 
taip viską sutvarkyti, kad pirmasis tėvo ir vyro susirėmimas 
būtų kuo švelnesnis. 

- Žinoma, ne, - ji gerokai patylėjo. - Koks būsimas pelnas? 
- Neeee. Tu niekaip negali peršokti per save. Būtinai nori 

prispausti mane prie sienos. Nepastebėjai? Mano atžvilgiu el
giesi despotiškai. Nedovanoji nė vienos klaidos, kiekvieną kar
tą parodai pirštu: va, klaida, žioply, žiūrėk ir imkis proto! Be
veik kiekvienas prašymas tampa įsakymu, ir kuo toliau, tuo 
kategoriškesniu tonu. Vis labiau šąla mūsų santykiai. Nepa
stebėjai? Prakeikti pinigai baigia išstumti visus žmogiškus jaus
mus, net į lovą įsibrovė. 

Rūta užgesino šviesą, prisiglaudė prie vyro, apkabino. 
- Tu nepyk, bet galėjai nors žodžiu užsiminti. Aš, šiaip ar 

taip, žmona. Savas žmogus. Man įdomu, kuo tu gyveni. 
- Nežinojau, kaip pasakyti, net norėjau pasiskolinti, bet nu

tariau, kad nereikia kompromituoti mūsų šeimos. 
- Labai teisingai. Greit iš Frunzės atskris tėvas, ir iš jo pasi

skolinsiu. Iš visos širdies linkiu, kad tavo pirmasis blynas ne
prisviltų. 

Audriaus melu Rūta patikėjo visiškai. Stirbys davė pinigų, 
bet įtariai klausinėjo dukrą apie netikėtą žento elgesį. Po sa
vaitės, pusryčiaujant, senasis Stirbys staiga griebėsi už krūti
nės, paskubomis nurijo tabletę, atsiduso ir, nuėjęs prie lango, 
atsigulė ant sofos. 

-Jaučiuosi visai prastai, - pagaliau prakalbo, - gydytojai pra
našauja infarktą. Po savaitės išskrendu į Gruziją, gydysiuos 
kalnuose. Jau ėmiausi konservuoti veiklą. Kas vadovaus? Tu, 
Rūtele? 

- Tėve, juk supranti, kad negaliu. Laukiuosi. O tau būtinai 
reikia pailsėti. Visiškai savęs nesaugai. 



- Velniava, kaip ne laiku. 
- Labai laiku, tėti. Tegul pabando Audrius. Jis gerai nusima

no apie reikalus. Paskirk jam patikėtinį, per kurį būtų platina
mi nurodymai, ir niekas net nesužinos, kad tu išvykęs. Be to, 
kritiškais momentais visada galima tau paskambinti telefonu 
ar net nuskristi į svečius. 

Stirbys nieko neatsakė. 
Po dviejų dienų pakvietė Rimgailas į savo priestatą. 
- O gal pabandykim? Vis tiek reikia mokytis. Palieku tau, 

Audriau, siaurą veiklos sritį. Visas dienas iki mano išskridimo 
sėdėsi kartu su manimi ir gilinsiesi į veiklos paslaptis. Patikė
tiniu bus Albertas. Jis perduos, kam reikia, visus įsakymus, 
sutvarkys juridinę sandėrių dalį, perduos informaciją. Dauge
lį metų dirba nelegaliomis sąlygomis, gudrus, atsargus, žo
džiu, patikimas žmogus. 

- Už tokius pinigus galima ir velniui sielą parduoti, - atsi
liepė Rūta. 

- Galvos, dukrele, reikia. Jūs abu turite aptarti visus galimus 
veiklos variantus, ir tik abu pasitarę galite veikti praktiškai. 

Audrius reikšmingai pažvelgė į žmoną. Rūta viską suprato, 
tačiau tik kiek šyptelėjo atsakydama. 

Stirbio atostogų metu Audrius buvo pakviestas į uždarą vaka
rą Maskvos restorane „Kazbek". Susirinko devyni vyrai, rūkė, 
neskubėdami gurkšnojo konjaką, kai kas gerą vyną, šampa
ną... Kiekvienas pateikė informaciją apie įvairius įvykius Ta
rybų Sąjungoje, atsakinėjo į klausimus, nurodė perspektyviau
sias biznio sritis, prekių judėjimo, valiutos, stambių sumų 
sovietinių rublių investicijas, prašė didelių kreditų, įtikinėjo. 
Rimgaila įdėmiai stebėjo visus, stengėsi įsiminti pasiūlymus, 
dalijo vizitines korteles, prašė paskambinti. Jį sudomino se
nyvo, labai energingo vyro pasiūlymas organizuoti juodųjų 
ikrų biznį Irkutske. 

!(><> 



- Gyvenu privačiame bute. Paskambinkite šiuo telefonu de
šimtą valandą, - pasakė atsisveikindamas naujasis pažįstamas. 

Šitaip nekaltai prasidėjo stambi operacija. Audrius įgaliojo 
keletą sąjungos narių parengti smulkų veiksmų planą, numa
tyti kiekvienos operacijos griežtą kontrolę, kad kiekvienoje 
dalyvautų nauji, niekados anksčiau kartu nedirbę žmonės. 

Transportuojant juoduosius ikrus iš Irkutsko, sovietų mili
cija suėmė keturis žmones, bet likęs krovinys sėkmingai pasiekė 
Maskvą, paskui ir Lietuvą. Vienoje gamykloje, panaudojus tas 
pačias skardines, visas krovinys buvo įpakuotas į eksportinio 
tipo tarą su rusišku užrašu. Keli furgonai ikrų nedideliais kie
kiais kartu su kitomis prekėmis brangiai buvo parduoti įvai
riems restoranams, o kiti, vien Rimgailos iniciatyva, panaudo
jus patikimus žmones, atsidūrė Vokietijoje. Eksporto operacijos 
dalį Audrius suplanavo pats, kruopščiai viską apgalvojo, vyk
dytojams gerai sumokėjo. Dalį markių įpareigojo jo vardu pa
dėti Hamburgo banke, o už likusius buvo nupirkti aštuoni 
naujausios laidos kompiuteriai, jie bendrų SSRS ir Vokietijos 
firmų pastangomis atkeliavo į Lietuvą ir už stambias sumas 
buvo parduoti įvairioms gamykloms. Visa operacija truko ke
turiasdešimt aštuonias paras. Grynas pelnas siekė tris šimtus 
dvylika tūkstančių, ir dar solidus indėlis Hamburgo banke. 

Po savaitės grįžo Stirbys ir iš karto pasikvietė Rūtą, žentą į 
savo kabinetą. 

- Pailsėjai, tėti? 
-Taip. Labai gerai. Nuostabus oras, kalnai, saulė. Pasiutiškai 

gerai. Neatsimenu, kada taip gerai ilsėjausi, tačiau, nors buvau 
labai toli nuo jūsų, esu gerai informuotas apie jūsų veiklą. 
Kaip baigėsi akcija su juodaisiais ikrais? - įsmeigė akis į žentą. 

- Gerai, - visai ramiai ėmė aiškinti Rimgaila. - Iš jūsų seifo 
paėmiau beveik du šimtus tūkstančių, o atgal padėjau beveik 
šešis šimtus. 

- Kliuvote realizuodami? 



- Maskvoje, „Prahos" restorane, įvyko nesusipratimas. Mi
licija sučiupo direktoriaus pavaduotoją. Skambino. Liepiau ne
sikišti. Nė vieno mūsu žmogaus jis nepažįsta, jokių važtaraš
čių nė akyse nematė. Mašinos numeris prieš įvažiuojant į 
restorano teritoriją buvo pakeistas ir aptaškytas purvu. Galai 
sukišti į vandenį. Morskaja buhalterija, kaip sako rusai. 

- Kas dar naujo? 
- Organizavau miško medienos importą iš Karelijos. Išvyko 

septyni kamazai. Po dviejų dienų bus čia. Parduosime už gry
nus gyventojams. Kelios privačios firmos užsakė Karelijos ber
žų, žada gerai sumokėti, bet kur tos medienos gauti? Daviau 
nurodymą išsiaiškinti padėtį. 

- Kas dar? 
- Pradėjome Rusijoje ir kitose respublikose supirkinėti me

no kūrinius. Orientuojamės į liaudies meną. Laukėme jūsų. 
Vyksta kaupimas. Dėl vario eksporto ir kitų dalykų problemų 
nebuvo. Štai ir viskas. 

- Gerai. Dabar prie stalo. Balkau. 
Prie stalo Stirbys linksmai pasakojo įvairiausias sanatorijos 

istorijas, gyrė puikius gydytojus, purvo vonias ir mineralinį 
vandenį. Pagaliau kalba vis tiek nukrypo į pinigus. 

- Pinigai, mieli vaikai, kaip kraujas, - apiplauna ir gaivina 
kiekvieną organą. Sanatorijoje be pinigų būtum vargšas, o jei 
nors kiek turi, tai nuveda, apglosto, apčiupinėja, masažą gerai 
padaro. Jokių problemų. Kaip, ponas Rimgaila, pamilai krau
jo skonį? Man atrodo, kad kiekvienas biznierius privalo žino
ti ne tik jo skonį, bet iš tolo užuosti jo kvapą. Čia ir yra visa 
biznio esmė. 

- Nespėjau. 
Daug vėliau, dirbdamas kartu su Rūta kieme, prisimerkęs 

Stirbys teikėsi ištarti: 
- Velniškai gabus vyras. Nė vieno reikalo nepagadino, orga

nizavo naujas, perspektyvias sritis. 



Rudeniop ėmė aiškėti jaunojo Rimgailos veiklos uošvio atos
togų metu rezultatai. Iš visos Rusijos, Ukrainos ir kitų vietų į 
specialiai parinktus punktus - Gubnovo butą Maskvoje, Stan
kevičiaus vilą prie Vilniaus, Kučerovo vienkiemį prie Kijevo, 
privatų Sladokino namą Samaroje ir kitur - ėmė plaukti iko
nos, senųjų meistrų paveikslai, drožiniai, juvelyriniai dirbi
niai, monetos, pusvelčiui perkami sabalų, kiaunių, audinių, 
meškų kailiai, unikalūs servizai - viskas, kas galėjo turėti gerą 
paklausą. Ši veikla reikalavo didelių investicijų, bet duodavo 
ir pasakišką pelną. 

Tačiau susirūpinimą kėlė pranešimai apie susidūrimus su 
milicija, jie pastaruoju metu Stirbį griūte užgriuvo. Daiktai, 
kuriuos supirkdavo, dažnai būdavo vogti, todėl reikėjo vel
niško budrumo. Stirbys įsakė vogtų daiktų nepirkti, o jei san
dėrio suma didesnė negu keletas tūkstančių - kelias savaites 
palaukti, kol paaiškės, ar prekės nelydi koks skandalas. Antra 
vertus, Sovietų Sąjungoje buvo mažai turtingų žmonių, dėl to 
nuolat augo išlaidos slaptai prekių reklamai, buvo labai ne
saugu laikyti didelį kiekį prekių vienoje vietoje. Trūko specia
listų, išmanančių menotyros subtilybes ir galinčių tiksliai įver
tinti senieną. Neišmanėliai pripirko daug šlamšto, tačiau 
pasitaikydavo ir neįkainojamų vertybių, kurias tučtuojau pri
statydavo į Kauną. Kai visa Stirbio šeima pasidžiaugdavo uni
kaliuoju radiniu, Stirbys išveždavo, paslėpdavo tik jam vie
nam žinomoje vietoje. Visa kita turėjo būti kaip galima greičiau 
parduota, išmainyta, nes Stirbys ilgai trunkančių operacijų 
nemėgo. 

Iš Klaipėdos uosto žvejybos laivu pavyko išsiųsti didelį kiekį 
supirktų daiktų. Stirbys keletą kartų labai patenkintas trynė 
rankas, o kai po dviejų mėnesių sužinojo, kad krovinys sėk
mingai pasiekė adresatą Kanadoje, per vakarienę, nusikalsda
mas gydytojų įsakymams, neslėpdamas jį užplūdusios ener
gijos, puikiai nusiteikęs, išgėrė dvi pilnas taures šampano. 



- Pirmą kartą, vaikai, taip rizikavau. Jei būtų konfiskavę, 
būčiau patyręs baisų nuostolį. Išgerkim! Iki dugno išgerkim. 
Niekas neturi žinoti, kad mes džiūgaujame ir kad galėjome 
įmerkti uodegą. Visi turi manyti, kad kitaip ir būti negalėjo. 
Jokios euforijos! Išgerkim. 

Rūta spindinčiomis akimis žiūrėjo į tėvą. 
-Tau, ženteli, teks skubiai važiuoti į Kanadą. Dokumentais, 

bilietais aš pasirūpinsiu. Sutvarkysi piniginius reikalus, suži
nosi, kas turi didžiausią paklausą, kiek moka, kaip vyksta pre
kyba, kokios garantijos. 

Rūta labai džiaugėsi, kai pagimdė sveiką, žvalią mergytę ir, 
atsiribojusi nuo pasaulio, visa siela atsidavė motinos rūpes
čiams. Stirbys taip užvertė Audrių darbais, kad jis tik trum
pam užsukdavo į namus, retkarčiais pasūpuodavo dukrytę, 
pabučiuodavo žmoną ir kelioms dienoms, kartais savaitėms 
išvykdavo. 

Pagaliau Rimgaila organizavo savo biznį. 
Laiku susiorientavęs, Rimgaila įvairiose vietose pusvelčiui 

nupirko spirito, degtinės, vyno gamybos dėl antialkoholinės 
politikos išparduodamus įrengimus. Šešiose vietose statomos 
miniatiūrinės, visiškai automatizuotos spirito ir degtinės ga
mybos linijos ne vėliau kaip pavasarį turėjo pradėti gaminti 
alkoholį. Stirbys akylai sekė žento veiklą, šelpė pinigais, sura
do reikalingus specialistus, pristatė mikromanipuliatorius, pa
sirūpino elektronine dalimi, tačiau perspėjo, kad pusė būsi
mo pelno turi būti atiduota sąjungai. Dalis tų pinigų, kaip 
kyšis, turėjo atitekti pareigūnams, kad jie nepastebėtų nele
galių fabrikėlių egzistavimo, perspėtų apie pavojų, švelnintų 
pasekmes. Kaip paprastai, visus darbus organizavo gerai ap
mokami specialistai, jie vienas kito nepažinojo, atlikdavo sa
vo darbo dalį ir išnykdavo taip ir nesužinoję, kas tikrasis šei
mininkas ir kas mokėjo pinigus. 



Kartą, su reikalais važiuodamas pro „Aguonos" parduotuvę, 
Audrius pastebėjo Sigitos bute šviesą. Suvirpėjo širdis. Sustab
dė mašiną ir keliolika minučių sėdėjo nejudėdamas, paskui 
lėtai įvažiavo į kiemą. 

Durų ilgai niekas neatidarė, pagaliau pasigirdo žingsneliai, 
čiaukštelėjo užraktas ir, kaip iš mirties, iš amžinybės, iš už
maršties pakilusi prieš Audrių, įsisupusi į baltą chalatą, ilgais 
ilgais banguojančiais plaukais pasirodė Sigita. 

- Labas. 
- Labas, - Sigita patylėjo. - Užeik. Mes trise: dukrytė, mano 

mama ir aš. 
Audrius mindžikavo nedrįsdamas įeiti. 
- Nebijok. Mama viską žino. 
Kambaryje pravirko kūdikis. Sodrus moteriškas balsas jį ra

mino. 
- J i verkia. Aš turiu eiti. Ką darysi? 
- Nežinau. Tu čia ilgam? - Audrius kalbėjo pašnibždomis, 

bijodamas, kad kas nors neišgirstų. 
- Ilgam. Čia visi patogumai. 
Staiga, nešina vystyklais, koridoriuje pasirodė Sigitos mama. 
- Skersvėjis, reikėtų uždaryti duris. Labas, Audriau, įeik, ką 

dabar jau čia. 
Sigita padėjo nusivilkti striukę, lengvai pastūmė į kambarį, 

nuvedė prie vežimėlio. 
- Pasižiūrėk. Bus laiminga. Visa į tėtį. Gražios lūpytės, šyp

sena. 
Audrius žiūrėjo kaip užkerėtas, pačiupinėjo mažytes ranky

tes, padavė iškritusį čiulptuką. Sigitos mama vonioje garsiai 
leido vandenį, skalbė. 

-Sveikinu tave, jaučiuosi nepaprastai kaltas, - jis pasilenkė, 
suėmė delnais Sigitos galvą, pabučiavo. - Gėlių neatnešiau. 

- Nereikia. Gerai, kad atėjai. 
- Koks vardas? Kada gimė? Kokia pavardė, aš pasiruošęs... 



- Nereikia. Mums jau ketvirtas mėnuo. Albinutė Navickai
tė. Viskas sutvarkyta. Grynas mano vaikas. 

- Tavo mama gyvena su tavimi? 
- Ne. Tik padeda. Poryt išvažiuoja. Liksime vienos. Gal 

kavos? 
- Ačiū, nenoriu. Eisiu. Gal ko nors tau reikia? Aš gausiu. 
- Nieko mums nereikia. Dėkui. 
-Jeigu leisi, aš ateisiu ilgesniam laikui, o dabar turiu skubėti. 
Sigita palydėjo iki pat durų, atsisveikindama nužvelgė ilge

singu žvilgsniu. 

Iš Sigitos Audrius grįžo namo pietauti, ir pokalbis prie stalo 
ilgam išmušė iš pusiausvyros. 

- Tėti, šiandien Liucija Ragauskienė atėjusi verkė, prašė už
tarimo. Tu žinai? 

Stirbys valgė tylėdamas. 
- Ragauskas, matyt, įkliuvo, - tęsė Rūta. - Vakar kelyje Jo-

nava-Kaunas sunkvežimis prispaudė jo mašiną prie šaligat
vio, ir jis per stebuklą neatsitrenkė į pakelės medžius. Prieš 
kelias dienas restorano tualete kažkoks vyras mėgino jam su
leisti kažkokių vaistų. Kuo jis nusikalto? 

Stirbio reakcija buvo žaibiška. Akimirką metęs skvarbų 
žvilgsnį į žentą, greitu judesiu balta servetėle nusišluostė lū
pų kampučius ir atsiprašęs nuėjo į savo priestatą. Grįžęs po 
kelių minučių, ramiai atsisėdo į savo vietą, valgė neskubėda
mas. Pastebėjęs klausiamą Rūtos žvilgsnį, pratarė: 

- Šunsnukis. 
Viską supratusi, Rūta atstūmė savo lėkštę, nudelbusi akis, 

kelias minutes tylėjo. 
Vakare Audrius paklausė žmonos: 
- Kas tie Ragauskai? Jeigu išdrįso kreiptis į uošvį, vadinasi, 

šiems namams labai artimi žmonės. 
- Būtent, - atsiliepė Rūta. 



- Ragauskas iš Maskvos parsivežė „uodegą". Jį seka. Du žmo
nes jau išdavė. 

- Gal galima jį perspėti? Gal jis nežino, kad yra sekamas? Ar 
jis sąjungos narys? 

- Ne tik narys, jis tėčio patikėtinis. Perduodavo įsakymus, 
organizuodavo pareigūnų papirkinėjimą, vykdė kai kurias ope
racijas. 

- Oho. Dabar suprantu, kodėl sunerimo tavo tėveliukas. Pa
kvipo dūmais. 

- Vargšė Liucija. Buvo puiki moteris. Papliauška. Visi mėgo. 
- Kodėl buvo? 
Rūta neatsakė. Vėliau Audrius sužinojo, kad, praėjus dviem 

dienoms po pokalbio su Rūta, abu Ragauskai mirė nuo per 
didelės narkotikų dozės. Rimgaila suvokė, kad reikalas nešva
rus, bet, norėdamas būti visiškai tikras, nutaikęs progą pa
klausė girto Nausėdos: 

- Algi, Ragauskai - tavo darbas? 
- Žinoma, ne. Ne aš pats, bet... - jis girtomis akimis pažiū

rėjo į pašnekovą. - įsakymas lieka įsakymu. Neklausinėk 
manęs. Nenoriu aiškinti. Tau galima, nes tu žinai. Daugelis 
mūsiškių mano, kad po Stirbio šefu bus Rūta arba net tu. Aš 
nepavydžiu, nepykstu, nes nesugebėčiau, galva ne ta. Rūtos 
gaila. Tai praleidau progą! Aš - kvailys. Matai? - jis pirštu baks
telėjo į save. - Būčiau tavo vietoje - būčiau šefas. O dabar? 
Geriu iš nevilties. Jokios perspektyvos. 

Rimgaila susidomėjo Ragauskų likimu ir nutarė sužinoti 
viską. Kartą jis paklausė Rūtos: 

- Rūta, pameni, tu užjautei Liuciją. Manau, kad tu žinojai 
apie gresiančią mirtį. Taip ar ne? 

Žmona nieko nepasakiusi tyliai išėjo iš kambario. Kai po 
minutės Rimgaila įėjo į miegamąjį, Rūta migdė dukrytę ir, 
įsakmiai pridėjusi pirštą prie lūpų, liepė tylėti. Tuokart viskas 
taip ir pasibaigė, tačiau Audrius apsiriko manydamas, kad į jo 



smalsumą niekas nekreipia dėmesio. Vieną popiete po eilinio 
reikalų aptarimo Stirbys liepė Audriui pasilikti ir be jokios įžan
gos šiurkščiai išdėstė, matyt, gerai apgalvotas mintis: 

- Tu klausinėjai Rūtos apie Ragauskus. Taip. Jis buvo mano 
pavaduotojas, o jo žmona - Rūtos draugė. Taip, man labai gai
la, daug metų dirbome kartu, bet jis padarė klaidą, kurios, 
sutelkus visas pastangas, nebuvo galima ištaisyti. Jis pažeidė 
geležine taisykle - nebendrauti su pirmoje grandyje dirban
čiais žmonėmis, pažeidė konspiracijos reikalavimus, nuėjo į 
susitikimą, vykdė sandėrius, kuriuos turėjo atlikti specialūs 
žmonės - Durininkai ir grandininkai. Mūsų nuostatai patik
rinti ir veikė be priekaištų: būrininkai atsiskaito grandinin-
kams, o pastarieji Ragauskui arba kitam pavaduotojui, kuris 
atsiskaito man. Milicijai pakliūdavo žemiausios grandies žmo
nės, retai būrininkai ir nė karto grandininkai, o jau tokie kaip 
Ragauskas net nebuvo įtariami. Mokame didžiules pinigų su
mas, kad būtume perspėti, kad žinotume, kuria kryptimi vyks
ta tyrimas. Šiuo atveju nieko negalėjome padaryti, milicija 
sparčiai vyniojo kamuolį ir turėjome skubiai nutraukti išvy
niotą siūlą ir paslėpti kamuolį. Supratai? 

- Taip, - atsakė, tačiau visas kūnas nuėjo pagaugais. 
- Puiku. Noriu pasakyti, kad tu, vaikine, apie mūsų organi

zaciją žinai dešimt kartų daugiau, negu žinojo Ragauskas. Jei
gu taip elgsiesi kaip iki šiol, dirbsi negailėdamas savęs, greit 
būsi antras arba net pirmas žmogus mano imperijoje. Pati
kėk, tai tas pats, kaip būti Lietuvos prezidentu, net daugiau, 
nes prezidentas privalo būti morališkai nepriekaištingas žmo
gus, jo karjera trapi ir laikina. Aš valdau vienas. Vienas! - uoš
vis rėkte išrėkė. - Galiu būti paskutinis iškrypėlis, nepaisyti 
jokių Dievo įsakymų, bet mano įsakymai kitiems yra gyveni
mo ir mirties klausimas. Štai kaip, - Stirbys patylėjo, nusira
mino, tęsė prislopintu balsu: - Jaunystė praėjo negrįžtamai. 
Ganėtinai pavargau, šlubuoja širdis, nebedomina pinigai ir 



visa, ką už pinigus galima nupirkti. Galiu pabėgti į užsienį, 
turiu milijonines sumas, bet nenoriu. Pasiilgau poilsio, namo 
ant ežero kranto, pulko vištų, anūkų klegesio, meškeriočiau, 
nors nė karto meškerės rankose nelaikiau. Žinok: visus reika
lus perduosiu Rūtai. Jei pasirodys, kad jos galva per silpna, 
neturi negailestingumo, kietumo, kokio reikia mūsų darbe, 
pirmasis būsi tu, tačiau visą savo turtą perduosiu dukrai. Tu 
pats turėsi užsidirbti pinigus padedamas mano imperijos. 

Iš Stirbio namų nepaprastai greit išnyko visi klientai. Organi
zaciją išsklaidė į skyrius, pagal veiklos rūšis buvo sugrupuoti 
žmonės. Griežtai nustatytomis valandomis, kad nesusitiktų 
tarpusavyje, su ataskaitomis ėjo gražūs vyrai. Stirbys buvo įsiti
kinęs, kad gražūs žmonės bet kurioje situacijoje turi papildo
mą šansą laimėti. Imperijos hierarchijos laipteliais kilo tik labai 
gabūs, protingi vyrai, neužsikrėtė jokia stipria aistra. Net per 
didelis gobšumas pinigams buvo laikomas nepageidautinu. 

Nuo šiol senis liepdavo Rūtai sėsti prie jo stalo, priiminėti 
ataskaitas, akylai stebėjo pokalbius, klausdavo žento nuomo
nės. Vakarienės metu išsamiai aptardavo reikalus, patenkin
tas juokėsi ir sakė, kad nors ir šiandien gali ramiai numirti -
reikalai patikimose rankose. 

O Audrius, jei tik važiuodavo pro „Aguonos" parduotuvę, 
nepraleisdavo progos pasibelsti į Sigitos buto duris. Atvažiuo
davo su gėlėmis, smulkiomis dovanėlėmis. Jis čia visada bū
davo laukiamas svečias, tačiau kai keletą kartų mėgino Sigitą 
pabučiuoti, ji visuomet spėdavo rankomis užsidengti veidą, 
per jėgą išsilaisvinti. 

- Nereikia, Audriuk. Tau sakiau: būsi pats garbingiausias ma
no svečias, ir tiek. Tu turi žmoną, ji privalo tenkinti tavo už
gaidas. Nekankink manęs. Beveik gailiuosi, kad kai pirmą kartą 
atėjai, kone išskėstomis rankomis pasitikau tave. 

- Gailiesi?! 



Atviras, tyras moters žvilgsnis rodė, kad ji kovos iki galo, 
nepasiduos. Sprendimas galutinis, nuolaidų nebus. 

- Tuoj išvirs balandėliai. Tau padariau, - ji mėgino nuleisti 
negirdomis Audriaus klausimą, švelniai stumtelėjo: - Eik, nu
siplauk rankas. Valgysime. 

- Balandėliai? Kokie balandėliai?! Velniop! Ne valgyti atei
nu. Man tavęs reikia. Supranti? Be tavęs gyventi negaliu. 

- Kaip ir be žmonos, - atšovė Sigita. 
Sukandęs dantis, Rimgaila čiupo striukę, trenkė durimis. Na 

ir šuniškas gyvenimas! Pažemintas, atstumtas, paniekintas. Vi
sas kūnas virte virė. Siutas temdė protą. Dideliu greičiu rovė 
iš vietos, buksuodamos žviegė padangos. 

Norėdamas nors kiek nusiraminti, įėjo į nediduką, jaukų 
barą, kuriame dažnai lankydavosi. Čia visada tvyrodavo rausva 
prieblanda, buvo labai Švaru, ramu. Čia galėjai išgerti sulti
nio, puikaus sultinio! Kilstelėjęs ranką, barmenas pasisveikino, 
parodė, kad tuoj bus įpilta. 

Audrius atsisėdo kampe, įprastoje vietoje, tuoj atnešė sulti
nio, pyragaitį. Prie baro sėdėjo keletas žmonių, Audrius atkrei
pė dėmesį į dvi sėdinčias į jį nugara merginas. Vienos plaukai 
buvo beveik balti, iki juosmens, banguoti, tankūs, kaip Sigi
tos. Prakeikimas! 

Ilgaplaukė piniginėje ieškojo kapeikų ir sekundei atsisuko, 
jos akys buvo juodos ir švelnios kaip aksomas. Audrius atsi
stojo. 

- Noriu su jumis pasikalbėti. Atleiskite už familiarumą. Pra
šau jūsų... 

- Su manimi? - išpūtė akis mergina, abi susižvalgė. Rimgai
la nuėjo prie savo staliuko, mergina kiek padvejojusi nusekė 
iš paskos. 

- Aš klausau. 
- Prašom sėstis, - Rimgaila žiūrėjo jai į akis. - Neskubėkite 

atsakyti. Jūs man patinkate. Siūlau už naktį tūkstantį rublių. 



Net rausvoje prietemoje galima buvo pamatyti, kaip nuo 
plūstelėjusio karščio patamsėjo merginos veidas, ji nuleido 
akis, pakilo eiti. 

- Na, ką jūs... 
- Du tūkstančius, - metė pavymui. 
Merginos išskubėjo laukan. 
Tai nesiseka! Rimgaila mėgino prisiminti merginos, kurią 

matė Šiškos bute, telefono numerį, pervertė užrašų knygutę -
nėra. Gal mašinoje? Eidamas mašinos link, pastebėjo stovi
niuojančią ilgaplaukę. 

- Na, kaip? 
- Aš sutinku. 
- Tada truputį palaukite. Aš paskambinsiu. 
Audrius grįžo į barą, paprašė barmeno, kad paruoštų du bu

telius konjako, likerio, geros užkandos, paskambino draugui 
ir paprašė nakčiai buto. 

Rimgaila lėbauti nemėgo, tačiau jau trys mėnesiai neturėjo 
moters, sapnuodavo košmariškus sapnus, kaip alkanas vilkas 
akimis ryte rydavo gražuoles. Vis tikėjosi, jog Sigita nusileis ir 
grįš senieji malonūs vakarai, audringos naktys. Veltui. Aud
rius tebėra atstumtas ir vienišas. 

Vieno kambario butukas buvo šiltas ir jaukus. Kambario 
viduryje dailiai paklota tachta, ant jos pūpsojo daug pagalvė
lių. Ant tualetinio staliuko buvo paliktas laiškelis su nurody
mais, kur padėtas maistas, gėrimai. Mergina baugščiai dairėsi, 
raudo, vengė žvilgsnio ir buvo panaši į pagautą žvėriuką. 

- Padėkite man, - virtuvėje Audrius pjaustė duoną. - Už-
kaiskite kavos. Mokate paruošti kavą? 

- Žinoma, - pirmą kartą šyptelėjo. 
Konjakas kaitino kraują. Audrius norėjo pabučiuoti savo 

naują draugę. 
- Nereikia bučinių, - sukuždėjo ištrūkusi. - Mes sudarėme 

sandėrį. Nereikia imituoti meilės. 



- Na, tuomet, - jis išėmė iš piniginės pinigus, atskaičiavo 
kiek reikia, padėjo šalia butelio, nusivilko marškinius, numetė 
kelnes. - Taip geriau? Teisybė, sandėrius reikia vykdyti. Renkis. 

Mergina sėdėjo nejudėdama. Priėjės pavertė aukštielninką, 
ji užsidengė rankomis veidą, tuomet Audrius numovė sijoną, 
atsegė palaidinukę. 

- Puiki tavo figūra. Kokia balta ir švelni oda. 
Liaunos šlaunys, įdubęs pilvas, siaurutis su apvadėliais korse-

tukas, kūno spalvos kojinės, baltos kelnytės žadino nenugali
mos jėgos aistrą. Pašėlusiai skubėdamas, plėšte nuplėšė visa, 
kas trukdė, užgulė, glostė, lietė, bučiavo. Ji muistėsi, malda
vo, verkė, pagaliau pasidavė. 

Po pirmojo aistros protrūkio, po gaivališkos iškrovos mer
gina puolė į vonią, ilgai prausėsi, paskui nieko nesakiusi trink
telėjo durimis, nukaukšėjo laiptais žemyn. Audrius vargais 
negalais pavijo ją, švelniai apkabino, sakė, kad jau viskas, ji 
nebeskolinga, dabar galima šiaip pasėdėti, jau vėlu, nuotaika 
gera, bus muzika. Mergina nustojo kūkčioti, nusišluostė aša
ras, nusiramino, leidosi įkalbama ir sutiko grįžti su Rimgaila. 

- Tu studentė? Kelintame kurse? 
- Trečiame. 
- Kur - Medicinos institute? 
- Ne. Nereikia klausinėti, nors, tiesą sakant, tas pats: Kūno 

kultūros institute. 
- Aš Audrius, o tu? 
- Aldona. 
- Atleisk man. Pasirodė, kad tu vyro neturėjai. Tai pirmas 

kartas? 
- Ne. Turėjau. Dar mokykloje. Du kartus. Be meilės, iš smal

sumo, šiaip, lyg nekalti žaidimai. Labai išsigandau. 
Su nepaaiškinamu gailesčiu Audrius žiūrėjo į švarų mergi

nos veidą, išdraikytus plaukus, juodą palaidinukę, karolius, 
ilgus baltus pirštus. 



- Siūlau tostą, kad visada būtume sveiki. 
Aldona šyptelėjo. 
- Tu diplomatas. Na kas gali atsisakyti tokio tosto? 
Tostų buvo daugiau. Apgirtęs Audrius vartėsi ant tachtos, 

panėrė pirštus į Aldonos plaukus, prisitraukė ją artyn, pabu
čiavo į lūpas, bučinys buvo ilgas ir nuoširdus. 

- Niekada netikėjau, kad galiu taip padaryti, - kuždėjo stu
dentė. - Padariau baisią nuodėmę. Nesmerk manęs. Aš neži
nau, kam to reikėjo. Aukštas, gražus, bet kokia mergina bėgs 
iš paskos. 

Atrodo, neliko jokių draudimų, griuvo visos užtvaros. Kiaurą 
naktį abu nesumerkė akių. Viena po kitos ritosi gaivališkos 
bangos, be gėdos, abejonių, prievartos, nusižeminimo - kaip 
vėtra siautėjo aistra. Ištroškęs sekso, Audrius buvo nepasoti
namas, o studentė girta ir nuolaidi. Vėliau Aldona pasakė, kad 
ėjo su Audriumi ne dėl pinigų ir kad tokia kalba apie pinigus 
ją, kaip moterį, giliai žeidžia. 

Turėdamas valandą kitą laisvo laiko, Rimgaila mėgdavo Ne
ries pakrantėmis pabėgioti su Diku. Kažkada, Grigo prisaky
tas, beveik kasdien darė lankstumo pratimus, vartydavosi ant 
žemės, niurkė, raičiojo šunį. Dikui tokie žaidimai nepaprastai 
patikdavo: bėgiodavo ratais, lodavo, šokinėdavo ant besi
mankštinančio šeimininko. Audrius šunį stumdavo šalin, kil
nodavo, mėtydavo. Šitaip bendraudamas su šunimi, išmokė 
jį vykdyti daug komandų. Su Diku jis atsipalaiduodavo, pa
miršdavo visas problemas. 

Kartą su draugais išsirengė į brakonierišką medžioklę. Tai 
vyko patį vidurnaktį. Buvo šviesi mėnesienos naktis. 

Palikę mašiną miško aikštelėje, užrakinę joje Diką, vyrai, 
vedini laika Topu, patraukė laukų link. Miškas tolumoje sty
rojo lyg dantyta milžinų tvora, kiekvienas didesnis žolių kups
tas, krūmokšnis ar kadagio šluota kėpsojo kaip sustingusios 



juodos dėmės. Tik pieva švietė sidabru. Nugirgsėjo išskren
dančios žąsys, virš galvų be garso nuplasnojo pelėda. Kažkur 
amtelėjo ir nutilo mieguistas sargis. Staiga vienas juodas kups
tas atgijo, šuoliais per pievą pasileido miško link. 

Šernas! 
Pamiškėje žvėris sustojo, lyg norėdamas įsitikinti, kad tikrai 

gresia pavojus, ir paskui, laužydamas sausuolius, dingo miške. 
- Pats išsigando ir mane išgąsdino, - sušnibždėjo Audrius. 
- Ko bijai? Šernui reikia bijoti, o žmogui - ko? 
- Nejauku, atrodo, kad mes nieko nematome, o mus kažkas 

mato ir seka. 
Tuo tarpu sulojo Topas. Iš pradžių tankiai, aistringai, pas

kui retai, vienodais tarpais. 
- Bėgam! Topas! 
Greitakojis Antanas mikliai skuodė pieva, šokinėjo per kups

tus, nepaisė krūmokšnių, aukštų šlapių žolių. 
- Antanai! Kur tave velnias neša? Kojas išsisukinėsim. Ar 

dega? - Audrius vos spėjo, užduso, jam svaigo galva. 
- Bėgam! Mangutai vaikštinėja po du. Vieną loja Topas, o 

kitas tuo metu šiaušia tolyn. Kuo greičiau pagausim pirmąjį, 
tuo daugiau šansų, kad Topas pagaus antrąjį. Bėgam! 

Priešais žiojėjo plati dauba, jos viduryje telkšojo pelkė, ap
augusi ajerais, krūmais, vietomis kyšojo medeliai. Lodamas 
Topas bėginėjo apie viksvomis, žemais karkliukais apaugusį 
kupstą, kurio viduryje agresyviai sukinėjosi mangutas. Anta
nas trenkė lazda, nutvėrė žvėriuką už užpakalinės kojos, pasi
suko į šunį: 

- Ieškok, Topai! Ieškok antrojo! Ieškok! 
Prityręs Topas greit apsuko ratą, radęs kvapnią brydę, zigza

gais šokinėdamas per kupstus, nurūko tolyn. Pagautas man
gutas buvo nepaprastai riebus ir sunkus. Antanas virvele vik
riai surišo kojas, padavė žvėrį Audriui, o pats pasileido ton 
pusėn, kur nubėgo šuo. 



Topas dirbo sąžiningai. Lojo, kvietė šeimininką. 
Nežinodamas, ką daryti, Antanas norėjo nusirengti ir pus

nuogis brautis prie Topo, tačiau, nutvilkytas šalčio, prablai
vėjęs vėl apsirengė, skėsčiojo rankomis. 

- Po perkūnais! Tai nepasisekė! Nieko nebus, reikia atšaukti 
šunį. Ieškosime toliau, - dėl visa ko pabėgėjo į kairę, į deši
nę. - Taip ir yra. Tupi pačiame viduryje. Matai, kur aukštieji 
medžiai? Tenai. 

Buvo aišku, kad vienas šuo manguto neįveiks, ir Audrius, 
kiek įkerta, nubėgo prie mašinos. Išgirdęs lojant kitą šunį, vis
ką šuniška kalba supratęs, Dikas skriste skrido per kupstus. 
Tuo tarpu Antanas niršo. Topas nė nemanė palikti panosėje 
kvepiančio žvėries. Girdėdamas šeimininką šaukiant, lojo be 
perstojo. Prireikė gero pusvalandžio, griežtų komandų, kol 
pagaliau nutilęs atpliauškėjo prie vyrų. 

Vos Antanas užsegė pavadėlį, Audrius paleido Diką, pasiun-
dė, pabėgėjo, parodė, pats net virpėjo iš noro sumedžioti žvė
relį. Po Diko letenomis lūžinėjo ajerai, paskui pasigirdo van
dens pliaukšėjimas. 

- Negerai padarėme. Nežinia, ką tas šuo ten veikia. Jokio 
garso. Laukiame kaip kokie kvailiai. Jau pusė nakties prabė
go, - nerimo Antanas. - Aš einu. Tu palauk savo šuns. 

Rudenio vėsa lipo aukštyn, stingdė kaulus, šiurpuliais bėgi
nėjo nugara. Šaltas mėnuo, šaltas pamėlęs dangus ir šalta bliz
ganti pieva. Audrius mankštinosi, trynė raumenis. 

Amtelėjo Dikas, sučirškė mangutas, ir viskas nutilo. Šuo, be 
abejonės, purto mangutą. 

- Dikai, balsą! Balsą! Balsą! Dikai, balsą! 
Po minutės šuo ėmė monotoniškai loti. Audrius nubėgo pel

kės pakrante, tikėdamasis, kad aptiks vietą, iš kur pavyks man
gutą paimti, bet visur kaip siena stovėjo aukšti ajerai. Nusimi
nęs Rimgaila nežinojo, ką daryti. 

- Dikai, apport! Apport! Dikai, apport! Apport! 



Audrius ragino, prašė, šaukė - jokio garso. Šuo neatsiliepė. 
Staiga pasigirdo, kaip kažkas braunasi per ajerus artyn, artyn, 
jau girdėjosi sunkus šnopavimas. Gal šernas? Dar minutė, ir 
Audrius puolė pasitikti sunkiai tempiančio mangutą Diko. Bus 
puikus kailiukas dovanų mamai. 

Išlėkus Audriui, Sigita nežinojo kur dėtis. Puolė prie lango, 
matė, kaip kriokdama i gatvę skriste išskrido balta volga, din
go už posūkio. Ištisas tris dienas viena pati valgė prakeiktus 
balandėlius, laukė - gal paskambins, gal pasibels. 

Kiekvieną rytą, pamaitinusi ir užmigdžiusi dukrytę, atsisės
davo prie veidrodžio ir atidžiai žiūrėdavo į save: šukuodavosi, 
paryškindavo lūpas, apvedžiodavo akis, švelniais teptukais iš
gaudavo sudėtingus šešėlius ir, įsisupusi į akinamai baltą cha
latą, laukdavo Audriaus. Rimgaila nesirodė, ir ilgesys varė iš 
proto. 

Šimtus kartų sau tvirtino: ji neturi moralinės teisės nusi
leisti. Kas bus po to? Kuo visa tai baigsis? Jei Audrius nenori 
skirtis su žmona, tai kokius santykius jis siūlo? Būti meiluže 
neleido Sigitos išdidumas. Jokiu būdu! 

- Dieve mano, bet jis turi lankytis šiuose namuose, kad pa
miltų dukrytę! Jis tėvas, - vaikščiodama po kambarius, virda
ma košytes, sunkdama sultis, migdydama mergytę, skalbda
ma vystyklus, nuolat kalbėjosi su savimi. - Platoniškų santykių 
išlaikyti nepavyko. Tai ką daryti? Sakyti, kad blogai jaučiuo
si? Tuomet greit nusibosiu. Kam reikalinga nesveika moteris? 
Kankinosi, raudojo, puldavo prie veidrodžio ir vėl laukė, lau
kė, laukė. 

Tačiau atėjo ne jis. Išgirdusi skambutį, kaip žaibu trenkta 
puolė atidaryti durų. Tai buvo Mantas... 

Dailus, rudakis. Kyšininkas... Puikus chirurgas. Visų numy
lėtinis. Jis atnešė gėlių. Nuo gražuolės Sigitos jis negalėjo ati
traukti akių. Sakė ir sakė komplimentus, maldavo rankos ir 



širdies. O Sigita tylėjo ir mąstė tik viena: „Negaliu... Dabar 
negaliu... Gal paskui, po kurio laiko. Gal kas pasikeis. O dabar 
negaliu... Negaliu įveikti savęs. Negaliu, ir tiek. Tegu būna 
taip, kaip yra". 

Sigita laukė Audriaus... 

Dalį reikalu perdavęs Rūtai, senis Stirbys turėjo daugiau laiko 
ir, nujausdamas didelį pelną, sukoncentravo dėmesį į mini 
fabrikėliu statybą, pamažu nubruko žentą į šoną. Prigalvojęs 
įvairiausių užduočių, siuntinėjo po Rusiją. Audrius priešta
rauti nedrįso, tačiau jautė nuoskaudą, o kai sužinojo, jog Rū
tos paliepimu jo išnuomotose patalpose buvo sukaupta daug 
maišų su cukrumi, įsižeidė ir daugiau nesikišo. Suprato, kad 
uošvis su dukra kažką nuo jo slepia, nepasitiki. 

Rūta tebevadino savo vyrą Audriuku, prieš miegą būtinai 
pabučiuodavo. Kaip ir anksčiau, nei skalbė, nei valgyti virė, 
nei su vaikais buvo. Tam buvo tarnaitė ir auklė. Tačiau viena 
permaina buvo akivaizdi: Rimgailos pamiršo teatrą, koncer
tus, parodas, jų nebedomino jokios sporto varžybos. Kartais 
visa Stirbio šeima žiūrėdavo videofilmus, televizijos laidas, ir 
tai buvo vienintelis dvasios penas. Visi buvo tikintys, bet tik 
Stirbio motina ir tarnaitės eidavo į bažnyčią. 

Viską užgožė darbas. 
Rūta iki vidurnakčio sėdėdavo savo darbo kambaryje, skai

čiavo, braižė nesuprantamą žemėlapį, kuriame miestai buvo 
pažymėti skaičiais, sujungti įvairiaspalvėmis linijomis. Ji tik 
viena žinojo, ką visa tai reiškia, sandariai uždariusi duris, il
gas valandas šnekėdavosi su tėvu. Kartą, pamačiusi, kaip Aud
rius smalsiai žiūri į šį keistą kūrinį, atsiprašė, pasimeilino ir 
pasakiusi: „Kada nors, Audriuk" - uždengė. Rimgaila suprato, 
kad visas šis didžiulis žemėlapis susijęs su slapta kompiuterio 
programa, tiksliau - su visos Stirbio imperijos veikla, ir dau
giau neklausinėjo. 



Nustumtas nuo savojo sumanymo, kasdien matydamas 
daug energingų žmonių, Audrius ieškojo tokios veiklos rū
šies, kurios negalėtų pasisavinti Stirbys ir nepasiektų Rūta. Lyg 
kuoka trinktelėtas, dieną naktį mąstė, kaip padaryti, kad tai 
būtų sistema, dalyvautų daug žmonių, nes nuo to priklauso 
pelno dydis, kaip užtikrinti veiklos konspiraciją ir, svarbiau
sia, kaip kontroliuoti pinigų masę, išvengti neplanuoto nute
kėjimo į apsukrių tarpininkų kišenes? Pagaliau iš kur gauti 
veiklos pradžiai pinigų? Daug pinigų. 

Sumanymas pasirodė labai paprastas, pagrįstas tuo, kad di
džiulėje Sovietų Sąjungoje skirtinga prekių, žaliavų kaina ir 
paklausa. Tereikia įvairiuose miestuose pasamdyti porą dešim
čių rinkos informatorių, žmonių, kurie ieškotų prekių ir žalia
vų, ir grupę žmonių, kurie visa tai vežiotų iš miesto į miestą. 
Buvo numatęs du komercijos būdus: paslaugų forma tarp ga
myklų pirkti, transportuoti ir realizuoti prekes ir žaliavas. Viską 
reikia įvesti į kompiuterį. Rimgaila turėjo atrinkti optimalius 
klientus, nustatyti kainas, atsiskaitymo būdą. Tai būtų pana
šu į nedidelę biržą, kurios vienintelis brokeris būtų pats auto
rius. Bent pradžiai, pirmiems apsisukimams. 

Rimgaila nutarė panaudoti visus savo pinigus ir pradėjo ieš
koti reikalingų žmonių. Superslaptas mechanizmas ėmė suk
tis. Reikėjo nepaprasto atsargumo, kad neįtartų uošvis, kad 
nepakliūtų į jo voratinklį, kuriuo buvo apraizgęs daugumą 
Sovietų Sąjungos miestų. 

Nuo šiol, kur tik siųsdavo Stirbys, visur ieškodavo sau tin
kamų žmonių. 

Rimgaila maloniai nustebo ir susižavėjo suvokęs, jog Aldona 
yra visiškai kitokia moteris negu Sigita ir Rūta. Judri, impul
syvaus būdo, ji buvo puiki lauko tenisininkė, daug važinėda
vo dalyvaudama varžybose, kiekvienoje naujoje vietoje jaus
davosi kaip namie. Po pergalės, ypač tapusi turnyro nugalėtoja. 



siausdavo kaip vaikas, mėgo gėles, dovanas, sveikinimus. Pra
laimėjusi būdavo nepaprastai santūri, beveik liūdna. 

Aldona apsikraudavo stiklo karoliais, aukso imitacijos gran
dinėlėmis, pigiomis apyrankėmis, net plastmasiniais aus
karais, tačiau kokie puikūs, skoningi būdavo jos aprangos 
ansambliai! 

Audrius visada atkreipdavo dėmesį ir niekaip negalėdavo 
suprasti, kodėl taip dera, atrodo, visiškai nesuderinami daly
kai: pastelinių spalvų drabužiai ir ryški, blizganti sagė plau
kuose arba asimetriškai prikabintas juodas voras su ilgais rau
donais plaukais. Rimgaila nekentė mėlynos spalvos, bet, 
pamatęs Ragauskaitę su ryškiai raudonais mokasinais, mėly
nu sijonu, oranžine palaidinuke, aiktelėjo. Klaikų derinį meist
riškai sujungė juoda spalva, puikiai parinkti papuošalai, ma-
kiažas. Maskvos, Kazanės, Sočio, Kijevo restoranuose prieš 
Audrių sėdėdavo puikių manierų, elegantiška mergina. 

- Iš kur tu išmokai taip puoštis? 
- Pati. Skaičiau, dėliodavau spalvotas juosteles, man patik

davo, ieškodavau derinių ir, kaip matai, radau. 
Pakerėtas Rimgaila nenuleido akių. Tai pana! Audrius vis 

dažniau atsisakinėdavo nakvynės privačiuose Stirbio žmonių 
namuose, ko anksčiau niekad nedarė, o papirkęs viešbučių 
administratorius kaip vyras ir žmona gyvendavo viename nu
meryje su Ragauskaite. 

Nuo pat pradžios jų santykiai buvo labai paprasti, be to 
meilės žaidimo, kurio metu vyras ir moteris prigalvoja dau
gybę taktinių vingrybių, kad galėtų išsikovoti kuo daugiau 
moralinių teisių. Nė vieno žodžio, galinčio sukelti neigiamas 
emocijas! Kaip susitarę vienas kitą gyrė, rasdavo daugybę 
pikantiškų smulkmenų, apie kurių egzistavimą partneris nė 
nesapnavo. Studentė kartais būdavo nepasiekiama, muisty-
davosi, gindavosi nuo bučinių, gaudydavo rankas, neleis
dama apkabinti, o kartais - tikra kekšė su striptizo seansais, 



gašliu raivymusi, krūtų ir nuogo užpakalio demonstravimu. 
Greit pajuto sekso skonį ir nematė jokio reikalo slėpti savo 
norų. 

- Audriuk, balandėli, aš išskalbiau ir išlyginau tavo balti
nius. Noriu, kad tu būtum pats švariausias vyras visame resto
rane. Ar gerai padariau? 

- Žinoma, - juokėsi Rimgaila. 
Aldona kaip barometras jautė Audriaus nuotaikas. Jei sek

davosi, ji kalbėdavo garsiai, juokdavosi skambiai, dėl kiekvie
no mažmožio reikalaudavo patarimo. Jei nesisekdavo, buvo 
rimta, kalbėjo tyliai, nelindo į akis. 

- Daug kartų galvojau, ką randa vienas kitame homoseksu
alai, - gulėdamas lovoje šalia Aldonos, postringavo Rimgai
la. - Man atrodo, juos traukia santykių paprastumas. 

- Kaip tai? 
- Jie - kaip vaikai, nebijo pasirodyti kvailiai. Tarp vyro ir 

moters visada yra nemalonios rizikos elementas: na, vienas 
pareiškia norą suartėti, o kitas išsisukinėja, net pajuokia, sar
kastiškai pasišaipo. Homoseksualas be jokių ceremonijų gali 
ir snukin užvažiuoti, o moters juk nemuši. Nukabinęs nosį, 
vyras nusisuka, vartosi, ilgam lieka nuoskauda. 

- Tu iš savo patirties? Dažnai negaudavai? 
- Na ką tu! 
- Aš tau nė karto neatsakiau, net baseine ir rūbinėje, atsi

meni? Siaubas! Aš kartais taip greit tavimi užsidegu, kad net 
šokdama apmirštu, negaliu įkvėpti oro. 

- Kitą kartą žinosiu: kai užkais tavo žandai, būtinai, šelme, 
nusitempsiu į rūbinę, būtinai! 

Kaip du laisvi paukščiai raičiojosi lovoje, glamonėjosi, my
lėjosi, meldė, kad niekada nesibaigtų naktys. Sužinojusi, kad 
Audrius vedęs ir turi du vaikus, ji draskėsi, nulijo ašaromis, 
šaukėsi dangaus. Kelias dienas per jėgą šypsojosi, griežtai atsi
sakė bet kokių glamonių. 



Vėlu. 
Studentė mylėjo. 
Nutarė Audrių išplėšti iš jo pasaulio ir nuvilioti paskui save. 

Sužinojęs apie žento meilės istoriją, Stirbys įsiuto, paskui ap
siramino, nutarė nesikarščiuodamas pasišnekėti. 

- Man pranešė apie tavo santykius su studente Aldona Ra
gauskaite. Kas tai? Meilė ar flirtas, na, fiziologija? 

- Fiziologija, - seniai žinojo, kad tokių santykių nepajėgs 
nuslėpti, buvo paruošęs versiją. 

- O kaip Rūta? 
- J i nežino. Pusę metų neprisileidžia. Ką man daryti? 
Toks atvirumas Stirbį išmušė iš vėžių, šyptelėjo: 
- Matai, ką reiškia jaunystė. Man pusė metų šen ar ten -

neturi reikšmės, o tu negali. Kaip vyras vyrą aš suprantu, ga
liu šiek tiek pateisinti. Tikiuosi, kad su Rūta viskas susitvar
kys, fiziologinių problemų nebebus. 

- Taip. 
- Aš galiu su Rūta pakalbėti. Na, užuolankom. 
- Nereikia. 

Stirbys skubino, nes jo sveikata sparčiai blogėjo. Tėvo ragina
ma Rūta labai stengėsi. Nežmoniškai pavargo. Krūtys išdžiū
vo, pienas baigėsi ir, palikusi dukrytę auklei, balta honda išlė
kė į rudeniu alsuojančią Palangą. Telefono skambučiai kaip 
uodega atlydėjo ir čia, reikėjo galvoti, spręsti, daug kartų per 
dieną sakyti taip ar ne. Žinojo, kad taip bus visada. 

- Panašu, Rūtyt, kad tu didelės gamyklos direktorė. Visiems 
reikalinga, ieško, skambina, ramybės neduoda, - užjaučiamai 
linguodama galvą, vaikščiodama iš paskos, bambėjo teta. 

Rūta tyčia visai dienai palikdavo vaišingosios tetos namus 
ir, apsivilkusi gražų, šiltą sportinį kombinezoną, daug valandų 
viena vaikštinėdavo vėjuotu pajūriu, gėrėdavosi šniokščiančia 



jūra, smėliu, klykiančiais vienišais paukščiais, rinkdavo ma
žyčius gintaro gabalėlius. 

Keletas poilsiautojų vyrų tučtuojau pastebėjo vienišą gra
žią moterį, mėgino prisigretinti, prisikalbinti... Nustebusi, kad 
yra patraukli, geidžiama, Rūta su malonumu koketavo, lyg iš 
paukščių skrydžio, iš aukštai, nepasiekiama žvelgė į vyrų užma
čias, kiaurai suprato tų vargšelių gudrybes ir nė per nago juody
mą neprisileido artyn. Norėdama pabūti žmonių šurmulyje, 
gal šiek tiek pašokti (negi čia didelė nuodėmė?), Rūta, net ne
žiūrėdama j rudakį armėną, sutiko pavakarieniauti restorane. 

- Gerai. Pašoksime, paklausysime muzikos, ir jokių buči
nių, slaptų pretenzijų. Kurortiniam romanui aš visiškai ne
tinku, supratote? 

-Žinoma, - plačiai skėstelėjo rankas simpatingasis armėnas. 
Stirbytė dažnai skambino į namus, klausinėjo, kaip mažo

ji, kaip Antutis, kvietė Audrių, bet jo nebuvo ir nebuvo, tėvas 
negalėjo pasakyti, ką jis veikia, kur važinėja, kuo užsiėmęs. 
Planavo su Audriumi nueiti į tą patį restoraną, prisiminti se
niai pamirštas dienas. Kur jis? Nejaugi kaip du ledo gabalus 
verpetuojantys juodi pavasario vandenys neša, suka vis to
lyn ir tolyn? 

Vakare restorano fojė pamatęs Rūtą, gerbėjas neteko žado. 
Rūtai restoranas visada buvo madų paradas, ekstravagancija, 
rafinuotas elgesys, slapti žvilgsniai, mėgavimasis svetimu sek
sualiniu tvaiku, magiška kiekvieno nekalto prisilietimo pras
mė, todėl ji pasipuošė kaip niekada. Restorane tvyro pikantiš
kų moterų kultas, elegantiškų vyrų žvilgsnių, energijos 
paslaptis. Vakaro metu visas šurmulys susisluoksniuoja kaip 
pyragas: vieni stebi, kiti stebina, vieni geria ir svaigsta, o kiti 
kaip mokslininkai per mikroskopus tyrinėja kaustančią pub
liką, treti, lyg pilvui suskaudus, šmirinėja šen ten, garsiai kal
ba, daug rūko, kilnoja pustuštes taures ir apsimeta ypatingais 
žmonėmis, nors puikiai supranta, kad tokie nėra ir nebus. 



Armėnas per visą restoraną vedė žėrinčią Rūtą prie staliu
ko. Juodi puikūs plaukai, juoda blizganti sagė, madinga juo
da, raudonai, baltai stambiai ornamentuota suknia, ožkos vil
nos akinamai baltas manto, ryškūs vertingo metalo auskarai, 
apyrankės, vėriniai, juodos akys, ryškios lūpos, baltos rankos, 
ryškiai raudoni nagučiai, šypsena svaigino apstulbusi pietietį. 

Vakaro metu viso restorano vyrai, net padavėjai ir muzi
kantai, akimis gręžte gręžė juodąją gražuolę, armėnas jautėsi 
lyg devintame danguje. Rūta pamažu valgė, šoko, ragavo šam
paną, klausėsi dainų, atsainiai žvilgčiojo į plepantį Salaną, ku
ris stengėsi iš paskutiniųjų, bet Rimgailienė nieko neėmė į 
galvą, nesigilino, nenorėjo, akimis niekur neužkliūdama sli
dinėjo po restoraną. 

Pirmą kartą per pastaruosius metus ji vėl suprato esanti graži, 
žydinti moteris. Suprato, kad visi gimdymai pasibaigė ir pra
sideda tas gražusis gyvenimo maratonas iki keturiasdešimt dve
jų. Ji maloniai atsipalaidavo nuo šampano, išbuvo restorane 
iki pat uždarymo. Kai Salanas sumokėjo, ji išsiėmė piniginę ir 
prieš baisiausiai protestuojantį armėną padėjo lygiai pusę 
sumos. 

- Mes susitarėme. Aš nenoriu, kad užmokėjęs įgytumėt ko
kias nors teises į mane. Jeigu taip įkyriai prieštarausite ir to
liau, eikite savais keliais, man jūsų paslaugos nereikalingos, -
ji kalbėjo lediniu balsu, tiesiai žiūrėdama į rudas Salano akis. 

Armėnas nusileido. Jis visiškai nenorėjo skirtis su Rūta. Pa
lydėjo iki turgavietės. 

- Toliau aš eisiu viena. Labanakt. Dėkoju už vakarą. 

- Kaip?! Jus gali kas nors užpulti. Naktis. Jūs elgiatės leng

vabūdiškai. 
- Nebūkite įkyrus. Labanakt. 
Salanas liko vienišas, įsižeidęs. Tačiau kitos dienos vakare 

armėnas surado Rimgailienę pajūryje, ir jie dviese vaikščiojo 
iki sutemų, sužvarbo, nuėjo į kavinę, išgėrė karšto vyno, kavos. 



Gulėdama tame pačiame mažyčiame kambarėlyje, kur ant 
visų sienų kabojo Švarcnegerio, begėdiškiausių seksbombų 
nuotraukos, kur pirmą kartą buvo su Audriumi, atidavė ne
kaltybę, Rūta susimąstė apie savo šeimą, apie savo gyvenimą, 
apie tėvą, apie nesibaigiančių reikalų prasmę. Kas iš viso to 
išeis? Ar reikia jai mafijos sosto? Ar moteriai pritinka toks dar
bas? Kam jai tiek daug pinigų? Dėl miražo gyventi saulėtoje 
Italijoje? Žinoma, ji keliaus, bet gyvens tik čia, Lietuvoje. 

Be šeimos, draugų, Kauno ji - kaip nudrėkstas nuo medžio 
lapas. Širdyje buvo labai neramu, atrodė, kad kažkas sprūsta 
iš rankų ir dingsta negrįžtamai. Jausmas buvo toks stiprus, 
jog, atrodė, gręžte gręžia sielą. Ji norėjo ramybės, tačiau tarp 
daugybės rūpesčių ir problemų negalėjo jos rasti. Kas gyveni
me svarbiausia? Žinoma, ne vien vaikai. Tuomet kas? 

Atsikėlusi priėjo prie telefono, paskambino tėvui. 
- Nesimiega, tėtuši. Kaip tavo sveikata? 
- Gerai. Buvo gydytojas, liepė nesinervinti, pamažu stip

rinti širdį fiziniais pratimais, pabėgioti, liepė žvejoti... 
- Puiku. Žvejok. Žinoma, Audriaus nėra? 
- Yra. Reikia? Tuoj. 
Audrius jau seniai miegojo. Pagaliau pakirdęs paėmė ragelį. 
- Audriuk, atvažiuok į Palangą. Pasiilgau tavęs. Čia labai 

gražu. Pailsėsim savaitėlę. 
- Čia prašymas ar įsakymas? Kaip, šefe? 
- Na kam tu šitaip? Atvažiuok. Lauksiu. Prašau tavęs. Man 

reikia. 
Vyras tylėjo. 
- Negali? 
- Gerai. Rytoj vakare. 
Kaip panaktinė, vidury nakties nulipo žemyn, išsikepė kiau

šinienės, pasišildė arbatos. 
- Kas atsitiko? - apsimiegojusi, įsisupusi į skarą, įėjo teta. -

Ko nemiegi? 



- Nesimiega, ir tiek. Rytoj Audrius atvažiuoja. Savaitei. No
rite arbatos? 

- Ne. Apsaugok Viešpatie, vidury nakties. Gerai. Seniai ne
mačiau. Galėjote Antutį atvežti. Tai džiaugsmo man būtų. 

- Kitą kartą. Būtinai. Basomis kojomis sušalsite, sloga už
puls. Eikite miegoti. Aš dar truputėlį pabūsiu. 

Visą dieną, laukdama vyro, kuitėsi kambariuose, tvarkė, plo
vė, šluostė dulkes, išlygino drabužius, pakeitė patalynę, pa
merkė gėlių, paprašė tetos, kad išvirtų Audriaus mėgstamu 
cepelinų, kirpykloje susišukavo plaukus, prilipusi prie veid
rodžio ilgai dažėsi, ilgai rinkosi drabužius. 

- Vajei! - pamačiusi giminaitę, suplojo rankomis teta. - Kas 
per meilė, kad šitaip laukiamas vyras. Sutarę eiti kur nors? 

-Nežinau. Nesitarėme. Man pačiai malonu. Skambinau.Jau 
dvi valandos kaip važiuoja, tuoj turi būti čia. 

Audrius įėjo nepasibeldęs, tamsiai pilku demisezoniniu pal
tu, apsivyniojęs baltu šaliku, rimtas, ramus. 

Rūta puolė ant kaklo, apsivyniojo, prisispaudė, išbučiavo. 
Sudėjusi ant krūtinės rankas, teta šypsojosi. 
- Tai graži pora. Ai ai ai, kaip balandėliai. Eikite valgyti, 

cepelinai karšti... 
- Ne, teta, ačiū. Klaipėdoje buvau užsukęs pas draugą. Kvie

čia į svečius. Kažkur prie Šventosios nusipirko vilą, neseniai 
baigė remontą, nori, kad palaimintume sienas. Laukia. Va
žiuojam, Rūta, važiuojam. 

- Net nenusirengsi? - nusivylė teta. - Kaip čia dabar? 
- Rytoj paragausim. Būtinai. Važiuojam. 
Tokius staigius posūkius Rūta mėgo, išskubėjo rengtis. 

Dviejų aukštų medinė vila stovėjo už gero kilometro nuo jūros, 
pušyne. Palikę virtuvėje Rūtą ir juodais kaip varnas plaukais 
liekną, aukštą totorių kilmės Petro žmoną Ramziją, abu vyrai 
nuskubėjo kūrenti pirties. Petras vedžiojo po savo sklypą, rodė 



kiekvieną metrą žemės, pasakojo, kas kur bus pasodinta, kur 
bus garažai, kur lauko pavėsinė, kur hamakas, kur baseinas, 
kur koplytstulpis. Rimgaila viskam pritarė, žavėjosi, gyrė, šyp
sojosi. 

Visą naktį viloje skambėjo puiki muzika, židinyje kepė, čirš
kė, gardžiai kvepėjo šašlykai, visi, išskyrus Rūtą, perėsi pirty
je, maukė šaltą alų, degtinę, šampaną, pusplikiai, nespėję iš
džiūti, šoko, purtėsi, kvatojo, siautėjo. Rūtą kankino ryškiai 
seksualus Petro ir Ramzijos elgesys: jie vienas kitą gaudė, bu
čiavosi, šoko prisispaudę prie vienas kito, kandžiojo ausų spe
nelius. Žavu! Uch, koks siutulys! 

Audriui nepatiko, kad Rūta nesimaudo, apgirtęs bandė nu
rengti, kėlė sijoną. 

- Audriau, ką darai?! Ar proto netekai?! - juokėsi, stengėsi 
ištrūkti. 

- Aš galiu duoti maudymosi kostiumėlį. Mūsų figūros, na iš 
tų vietų, panašios, - siūlė Ramzija. 

- Ne. Nereikia. Aš tuoj, - įbėgusi į gretimą kambarį, nusi
rengė, palikdama intymias juodas su raudonais papuošimais 
kelnytes ir tokią pat liemenėlę. 

- Oooooo! - sustūgo vyrai. - Tostas už gražias kojas! 
Audrius negalėjo, neprisivertė taip siausti, taip kaip Petras 

niurkyti žmoną, taškytis pirtyje, gerti. Lyg kažkas dideliu del
nu spaustų žemyn, trukdytų atsipalaiduoti, nebuvo noro kaip 
anksčiau lyg netyčia perbraukti pirštais per nuogas žmonos 
šlaunis, prisispausti, judėti, kad pajustum krūtų standumą, 
įsisiurbti į lūpas, kramtyti ir jausti, kaip per abiejų kūnus, per 
nugaros nervus, per rankas, per kojas bėginėja lyg botago kir
čiai jaudulys, suprasti, kad kūnas virsta laukiančiu virpėjimu. 
Prakeikimas! Rūtos figūra vis tiek žadino. Kūnas nebuvo mi
ręs, atgijo tai, ką vyras turi visada, buvo gyvas nuogas noras 
be bučinių, be preliudijos nerti į moters kūną, iki pamišimo 
jame plazdėti ir mirti. 



Rūta matė. Ji suprato. 
Paryčiui kažkur dingo šeimininkai. Rimgailos užlipo į antra 

aukštą, kur sakais kvepiančiame kambaryje, tiesiai ant žemės, 
gulėjo čiužiniai, antklodės, pagalvės, butelis alaus. 

- Na ką? Jau gali? - Audrius šiurkščiai apkabino žmoną, par
trenkė ant čiužinio, apnuogino, kaitino kūną. 

- Palauk, Audriuk, neskubėk, pažaiskim. Na, kur tu skubi? 
Aš nepabėgsiu. Audriau... 

- Laikas - pinigai. Tavo šūkis, tai ko dabar? 
Uždusęs, girtas, nė karto nepabučiavęs, nepasakęs daugiau 

nė vieno žodžio, nugriuvo palei sieną, užsitempė antklodę, 
užmigo. 

Rūta vartėsi, dūsavo, pagaliau nulipo žemyn, pakūreno ži
dinį, norėjo eiti laukan, ir šoniniame kambaryje pro praviras 
duris pamatė ant čiužinių gulinčius šeimininkus. Jie miegojo 
kaip nuogi vaikai, apsikabinę, prisispaudę, vos užsikloję. Rū
ta žiūrėjo ilgai. Kaip replėmis suspaudė širdį. Ji suprato savo 
nerimo priežastį. Tai Audrius. Reikia skubiai kažką daryti. Griū
va šeimos sienos, reikia taisyti. Jei įmanoma. Jei dar ne vėlu. 

Kitą dieną grįžusi į Palangą Rūta susitvarkė, palygino šu
kuoseną, išėjusi į miestą, apvaikščiojo parduotuves, nupirko 
alaus. Audrius miegojo iki vakaro. Kai atsikėlė, buvo blogai 
nusiteikęs ir pakvietė žmoną į restoraną. 

Pilnas restoranas ūžte ūžė. Audrius užsakė degtinės, žmo
nai šampano, labai daug valgė, godžiai gėrė sultis, pats vie
nas, net nepasiūlęs žmonai, maukė degtinę. 

- Audriuk, tu vis tyli, stengiesi manęs nepastebėti, gal kas 
atsitiko? Tu nepatenkintas manimi? Gal gali kaip nors išsklai
dyti mano abejones? 

- Ką čia kalbėti?! - jis žiūrėjo pro šoną, atsisuko, šyptelėjo. -
Esu visiškas Stirbių tarnas. Taip sakant, po storu padu įmurk-
dytas. Jums priklauso mano laikas, mano idėjos, mano žinios, 
mano vaikai. Aš neturiu nieko! - jis skėstelėjo rankomis. -



Mašina uošvio, namas tavo. Gaunu neva algą, gerą algą, bet 
nežinau, kiek aš uždirbu ir kokią dalį susiglemži tu ir tavo 
tėtušis. Man nepatinka. Noriu išsivaduoti. 

- Kokiu padu?! Koks šišas čia tau užėjo? - Rūtos akyse pasi
rodė ašaros. - Vaikai kiek mano, tiek ir tavo, viskas bendra. 
Prašau negadinti man nuotaikos. Jei nori, gerk ir einame na
mo. Geriau būtų, jei pakeistum plokštelę. 

- Ką namie veiksim? Kalbėsim apie pinigus, žinoma, - gra
žiausia giesmė, - jis atsistojo ir, nukreivojęs tarp staliukų, pa
kvietė šokti ryškiai pasidažiusią blondinę. 

Rūta sėdėjo sukrėsta. 
Nutarė palaukti, išgėrė du stikliukus degtinės, pilnomis ašarų 

akimis, beveik nieko nematydama, valgė. Žiūrėdamas pro lan
gą, po šokio grįžo vyras. 

- Turėčiau trinktelti antausį! Kas per elgesys?! Žmonės žiū
ri. Nori mane apjuokti? Jei atsitempei, tai būk padorus, elkis 
kaip pridera. 

- Žinai ką?! Šiaušk namo, - Audrius buvo įsiutęs. Energin
gai pakilo, apsižvalgė ir, suradęs tą pačią blondinę, nusivedė 
šokti, paskui atsisėdo prie jos staliuko, vėl šoko ir buvo visiš
kai nebeaišku, kuo visa tai baigsis. 

Rūta negalėjo sulaikyti ašarų, ieškojo nosinaitės. 
- Labas vakaras, - prieš ją stovėjo elegantišku kostiumu vil

kintis Salanas. - Galima prie jūsų staliuko? - jis pastatė butelį 
šampano. - Gal pašoksime? 

Blykstelėjo Stirbytės akys, ji skubiai žvilgtelėjo į veidrodu
ką, pasausino paakius ir, grakščiai atsistojusi, padavė armė
nui ranką. Audrius šoko su blondine. Pastebėjęs žmoną, de
monstratyviai išsivedė savo partnerę į fojė, o paskui ir suvis 
dingo. 

Salanas vaišino šampanu, įpylė degtinės, dar šokdino, Rūta 
neatsisakė, bet, pastebėjusi, kad Audrius su blondine dingo 
su visam, pareiškė norą eiti namo, buvo girta, pynėsi kojos. 



Armėnas lydėjo per visą Palangą. Ji ėjo abiem rankomis įsi
tvėrusi jo rankos, Salanas pasakojo anekdotus, ji juokėsi. 

- M e s einame pro namą, kuriame aš gyvenu. Pirmame aukš
te. Turiu išgerti vaistus, aš gydausi, gal užeikime? Pažadu jus 
palydėti. Būtinai. 

Na ką? Vaistai tai vaistai. Nesipriešino. 
Šiltame kambaryje Rimgailienė visai apgirto, pasyviai gy

nėsi nuo Salano bučinių, veržėsi prie durų, tačiau jis nepalei
do, nutempė į kambarį. Viskas paskendo kažkokiame rūke, 
sukosi, plaukė, nešė, pykino. Suprato, kas vyksta, bet nepajė
gė priešintis, springo ašaromis, prašė, maldavo... 

Prabudo paryčiui. Atsukęs nuogą apžėlusį užpakalį, armė
nas knarkė. Po visą kambarį mėtėsi jos drabužiai, bateliai, ko
jinės. 

Supratusi, kad aušta, baisiausiai išsigandusi, akimirksniu 
prablaivėjo, skubiai rengėsi, puolė į vonią, atsigaivino, susi
tvarkė. 

- Kur tu? Dar anksti, - pravėręs vonios duris, lemeno ar
mėnas. 

Prabudo Stirbio kraujas. 
- Ei tu, mergininke, pasinaudojai mano silpnumu. Žinok, 

patine, jei kam nors, - jos akys žaižaravo, - jei kam nors apie 
šią naktį cyptelsi, aš tave pasieksiu net saulėtoje tavo Armėni
joje, supratai?! Supratai?! įsakysiu iškastruoti ir tą daiktą, ku
riuo tu taip didžiuojiesi, nurėžti ir šunims išmesti, supratai?! 
Šlykštus niekšas! Dink iš akių! - trenkė durimis. 

Aušo. Rūta potekom pasileido namo. Suprato, kad nedova
notinai įkliuvo. Staiga atsisukusi pamatė jau kelintą dieną iš 
paskos slankiojantį jaunuolį. Stabtelėjo. 

- Ei, tu, eikš arčiau! - kraujas virte virė. - Mane saugai? 
- Taip, - sumišęs atsakė galiūnas. 
- Po velnių! Matei, kad girta, ko neapgynei? 
- J ū s draugiškai, juokėtės, reikėjo nors kiek riktelti, tai aš... 



- Tą tipą įsidėmėjai? Žinai, kur gyvena? 
- Taip. 
- Aplaužyk tam šunsnukiui kaulus ir niekam nė mur mur, 

net tėvui. 
- Klausau. 
Su baisiu kaltės jausmu Rūta įpuolė į kiemą ir pamatė, kad 

baltos volgos nebėra. Tyliai įėjo į kambarį, pažiūrėjo, kur sto
vėjo Audriaus daiktai, - tuščia. Rūta užsidarė vonioje, įnirtin
gai trynėsi, jei būtų galėjusi, būtų odą nusinėrusi, verkė, ai
manavo, grąžė rankas. 

- Rūtyt, kas atsitiko? - pasigirdo persigandęs tetos balsas. 
- Nieko. 
- Audriukas netrukus, kai jūs išėjote, grįžo, susirinko daik

tus ir išvažiavo. 
- Aš žinau, - melavo. - Negalėjau perkalbėti. 
- Ale girtas, kad bėdos nebūtų. 

Ilgą laiką Rimgailos dėjosi, kad vienas kito nepastebi. Nuščiu
vo pokalbiai prie pietų stalo, vakarienę ir pusryčius valgė at
skirai, kas sau, skirtingu laiku. Nesibučiuodavo prieš miegą, 
Audrius visai pamiršo vaikus, sausai, valdiškai atsakinėjo į uoš
vio klausimus. Namiškiai nieko nedrįso klausinėti, kiek įma
nydami stengėsi sušvelninti situaciją. 

Rūta labai sielojosi. Daugiau negu paprastai žaidė su vai
kais, pusbalsiu ilgai kalbėdavosi su aukle, išsiveždavo Antutį į 
miestą, grįždavo tik vakare. Užsidariusi darbo kambaryje, ty
liai dirbo, kalbėdavo telefonu ir nieko nenorėjo priiminėti. 

Jai apmirdavo širdis nuo minties, jog Rimgaila bet kuriuo 
momentu gali kirsti iš peties, nenuginčijamai įrodyti, kas įvy
ko Palangoje, tuomet - neišvengiamos skyrybos. Prakeiktas 
armėnas. Rūta dar tikėjosi, kad tėvas prireikus gali prispausti 
žentą grasinimais, priversti dar kurį laiką gyventi po vienu 
stogu, tačiau ko vertas toks gyvenimas? 



Artėjo Naujieji metai. Per Kalėdas jau kelinti metai iš eilės 
Stirbys, duktė, žentas, pasiėmę Antutį, važiuodavo į kaimą 
pas Audriaus tėvus. Kalėdų vakarai pas Rimgailas nepaprastai 
patikdavo seniui Stirbiui. Nusileidęs moterims, gerbdamas se
nąjį Rimgailą, jis ėjo į kaimo bažnyčią, klausėsi Mišių, kartu 
su kitais klaupėsi ir kėlėsi, kažką šnibždėjo. Neįprasta aplinka, 
religinė dvasia, sklandanti apie papuoštą stalą, šventi patie
kalai, pamaldžiai sudėtos rankos, Audriaus sesutės ir mažojo 
Antučio čiauškėjimas suteikdavo Kalėdų vakarui dvasingumo, 
valė sielą. Kiekvienas suvokdavo, kad žmogus yra labai mažas 
ir menkas, o amžinybė neaprėpiama ir protu nesuvokiama, 
todėl kėlė pagarbią baimę, stiprino Dievo tikėjimą. Tų vakarų 
Stirbiui užtekdavo visiems metams, dažnai prisimindavo pa
šnekovus, manė turįs tvirtus ryšius su kaimu. Tačiau ir ši išvy
ka santarvės į namus neatnešė. 

Stirbys nebeištvėręs paklausė Rūtos: 
- Kas judviem atsitiko? Susibarėte? 
- N e . 
- Prašau paaiškinti man, kas atsitiko. 
Rūta tylėjo. 
- Kalbėk! Namie nebemalonu gyventi. Visi šnibždasi, išsi

slapstė po kampus, jūs nudūrę nosis vaikštote. Audrius tie
siog stengiasi pasprukti iš namų, grįžta vidurnakčiais. Nejau
gi patys negalite susitvarkyti? Kas, dangus nukrito? Ant 
uodegos užmynė? 

- Matai, tėtuši, - ji nudelbė akis. - Palangoje buvome resto
rane. Audrius buvo piktas, nekalbus, o kai mėginau švelninti 
situaciją, pasakė keletą piktų sakinių, paliko mane vieną vi
dury restorano, ėmė šokdinti kažkokią išsidažiusią blondinę, 
o paskui su ja ir suvis dingo iš restorano. 

- Nesąmonė. Tai viskas? Išeitų, kad jo kaltė įrodyta ir ne
ginčijama. Aš noriu žinoti, kas tai per pikti sakiniai. Vadinasi, 
tu esi visiškai nekalta. 



Rūta nustėro, sutriko, skvarbus tėvo žvilgsnis grežte gręžė. 
- Jis sakė, kad jam nepatinka būti mūsų, na, mano ir tavo, 

pavaldiniu. Vadino mane šefe. Jei tau rūpi, ką aš veikiau, tai 
pasakysiu: šokau su atsitiktiniu armėnu. Man buvo be galo 
pikta, jaučiausi įžeista ir pažeminta. 

-Tipiškas bobiškas elgesys. Maniau, kad tu pakilsi aukščiau, 
o paskui? 

- Audrius pranyko. Grįžau namo. 
- Viena? 
Rūta suprato, jog tėvas žino viską, matyt, tas pašlemėkas 

seklys viską išplepėjo. Pasiruošė pačiam blogiausiam, tačiau 
tėvas buvo toks pat ramus ir neparodė, žino ar ne. 

- Gerai, eik ir pasakyk kam nors, kad pakviestų žentą. 
Audrius įslinko į uošvio kabinetą po geros valandos. 
Prisimerkęs Stirbys stebėjo aukštą, plačių pečių, taisyklingų 

veido bruožų, aukštyn sušukuotais plaukais kukliai stovintį 
vaikiną, sekundėlę gėrėjosi, paskui plačiu mostu pakvietė sėsti. 

- Noriu, kad susitaikytumėte. Su Rūta jau kalbėjau. Ką reiš
kia tavo pasakymas: „Nepatinka būti po padu". Paaiškink man. 

- Nepatinka, kai visur vadovauja žmona, jūs tai matote kas
dien. Manau, kad jūs tokių santykių tiesiog nepakęstumėte. 
Anksčiau, kai buvote šefas, viskas buvo savaime suprantama, 
aš dirbau su džiaugsmu, daug ko išmokau ir esu labai dėkin
gas, o dabar... Štai esmė... 

Stirbys barbeno pirštais. Koks trumpas, logiškas, aiškus at
sakymas. Iš termoso įsipylė pusę puoduko arbatos, gurkšnojo 
tylėdamas... 

- Matai, - pradėjo atsargiai, - visa, ką sukūriau, sukūriau 
vienas. Veikla duoda dideles pajamas ir nenorėčiau, kad viso 
mano gyvenimo rezultatas nueitų šuniui ant uodegos. Dėl 
šito aš paaukojau daug brangių žmonių, vienu ar kitu metu 
bandžiusių stoti man skersai kelio. Mėgindami priekaištauti, 
nabagėliai nežinojo, kad šioje veiklos srityje nėra jokios mo-



ralės. Mūsų sferoje žmonės gali būti nepaprastai dorovingi, 
aukštų moralės principų, bet ateina valandėlė, kai reikia rink
tis: arba tu jį, arba jis tave. Jei tu jo nespėsi nutverti už gerklės 
nors kartą, kartoju: nors kartą - pasigailėsi, supūsi kalėjime, 
būsi sutryptas, ir kaip gražus miražas išnyks visas tavo triūsas. 
Rūta ir jos vaikai yra mano kraujo tąsa, jie tiesioginiai pavel
dėtojai, o tavo indėlis tas, kad moteris be vyro pagimdyti vai
kų negali, ir viskas. Neįsižeisk, neleidžiu, apeliuoju į protą, o 
ne į jausmus. Žento sąvoka turi didelę nepastovumo dalį. At
likęs pareigą moteriai, tu gali nei iš šio, nei iš to išnykti, ko aš 
niekada, kol gyvas, neleisiu, įsidėmėk. Tu protingas vyras ir 
supranti, turi suprasti, kad kitaip pasielgti aš negalėjau. 

Abu tylėjo. 

- Visai kitas klausimas - judviejų su dukra tarpusavio san
tykiai. Nuo jų priklauso tas fonas, kuriame turi būti tęsiamas 
mano pradėtas darbas. Tai svarbu. Aš nenoriu, kad jūs pyktu-
mėtės, nesikišu į jūsų intymų gyvenimą, bet noriu, reikalau
ju, kad išoriniai santykiai būtų priimtini visiems. Atvirai pa
sakius, aš net nežinau, ką tau pasiūlyti. Tu nenori Rūtos 
vadovavimo. Pagalvojęs nusprendžiau, kad lygiai taip pat kaip 
tu elgčiausi ir aš. Ką daryti? Ji lieka po manęs, to išvengti ne
galima. Pirmieji jos darbo mėnesiai parodė, kad ji vadovauja 
dar kiečiau negu aš, net kartais žiauriai ir negailestingai. Tie
sa, ji nieko naujo nesugalvojo, rizikos nemėgsta, vadinasi, fi
nansinių šuolių nebus, bet nebus ir svaiginamų kritimų. Man 
tokia racionali politika patinka. Žinoma, galima būtų atskelti 
kokią veiklos sritį ir atiduoti tau, bet atskaitymus į organiza
cijos fondą privalėsi vykdyti. Jeigu nenorėsi žlugti, privalėsi 
naudotis organizacijos priedanga ir šitaip iš karto pateksi į 
Rūtos įtakos sferą. Nežinau, nežinau... 

- Kodėl mane nušalinote nuo spirito biznio? 
- Aš niekam neleidžiu uždavinėti klausimų, susijusių su 

mano sprendimais. Jei nusprendžiau, vadinasi, taip reikia, ir 



viskas. Tavo reikalas vykdyti, tačiau, pagerbdamas tavo idėją, 
pasakysiu. Šis biznis kol kas mane tik melžia, reikalingos mil
žiniškos pinigų sumos, ir aš, tik sutelkęs visos organizacijos 
pastangas, galiu sparčiai judėti pirmyn. Palikdamas šį biznį 
tau, turėčiau atskleisti visas organizacijos paslaptis, o to tai 
jau per daug. Tai kontrolinis paketas, raktas, kuris turi būti tik 
vienose rankose, jį atidaviau Rūtai. Ko tu nori: veiklos ar pi
nigų? i /•.•:-;HV;. /':'-;;V M *A'*r' *-vi;iv il 

- Veiklos. 
- Gerai, pagalvosiu. Nuo šiandien vykdysi tik mano nuro

dymus. Susitarkit su Rūta, nenervinkit namiškių. Su ta dar 
susitikinėji? Kaip fiziologija, susitvarkė? 

- Susitvarkė. 
- Puiku. Eik. 
Prieš pat Naujuosius metus Stirbį ištiko mikroinfarktas, jis 

atsidūrė ligoninėje. Rimgailos nesusitaikė. 

Su puokšte rožių, keliais buteliais šampano, tortu ir dovano
mis Audrius pakilo į trečią aukštą, paspaudė skambutį. Tarp
duryje stovėjo pasipuošusi besišypsanti gražuolė moteris. Jis 
žengė priekin, vienu linktelėjimu viską išmetė ant žemės, iš
skėtęs rankas čiupo glėbin Navickaitę, kaip pamišęs bučiavo 
plaukus, kaktą, lūpas, išsitepliojo dažais, bet nieko, Sigita 
juokėsi, nesislėpė, apsivijo rankomis, prisispaudė, leido, pati 
norėjo. 

- Aš nesakysiu labas, aš niekur nebuvau išėjęs. Siga, mano 
saule, kaip tavęs pasiilgau. 

- Uždaryk duris, kaimynai pamatys, - kuždėjo Sigita, - Aud
riuk, ar išprotėjai? Dažai... Audriuk... Suvėlei, kaip aš tau pa
sirodysiu? 

- Velniop, - koja užtrenkė duris, kelias minutes laikė apglė
bęs. Atsipeikėjo. - Čia tau, - padavė viską, ką atnešė. 

- Viešpatie, kiek daug. 



Nuostabus vakaras. 
Stalas, apkrautas valgiais, baltas, rožės raudonos, baltai ap

sirengusi Sigita, baltai kaip angeliukas aprengta mažoji Albi-
nutė tarsi perkėlė Audrių į pasakų pasaulį. Vakaras bėgo grei
tai, dukrytė valgė su šaukšteliu, taškėsi, vartėsi mamytės ir 
tėvelio glėbyje, krykštavo, pagaliau pavargo, paverkė ir užmi
go. Audriui viskas atrodė kaip sapne... 

Po pusiaunakčio sėdėjo abudu ant sofos, klausėsi muzikos, 
tyliai kalbėjo apie Dievą, apie jo malonę, apie senuosius Rim-
gailas, apie Sigitos tėvus, kurie Naujųjų metų išvakarėse žadė
jo atvažiuoti į Kauną, apie prabėgusią vasarą, apie Albinutę. 

Sigita baugščiai laukė, kada Audrius atsistos, atsisveikins ir 
išeis. Drebančia širdimi ruošėsi tai akimirkai, nervingai glam
žė staltiesės kraštą, pripylė dar kavos, pasiūlė pyragaičių. Aud
rius sugavo jos ranką, pamažu patraukė į save, pasisodino ant 
kelių... 

Sigita akimoju pamiršo visus įžadus, abejones, blaškymąsi. 
Pasaulis sustojo, sustingo, aplink buvo tuštuma, liko tik Aud
rius, tik jos Audrius. Pamažu visa ji, visa jos siela, visas kūnas 
subyrėjo į dulkes, kurias pasiutęs viesulas suko, nešė, bloškė į 
vieną visumą, į vieną esybę... 

Kokia laimė būti su mylimu žmogumi! Nuostabiai kvepian
tis, taip pažįstamas, toks neapsakomai saldus mylimojo kūnas, 
svaiginamas kuždesys, akimirksniu pildomi norai, ištirpęs 
laikas... 

Per pusryčius, kai mažylė vėl užmigo, jiedu, kaip laimingi 
vaikai, ėmė žaisti: 

- Grafe, - kreipėsi Sigita į Audrių, - noriu priminti, kad mes 
šiandien vakare esame pakviesti į puotą Žarkovičiaus rūmuose. 

- Taip, žinau. Liepiau paruošti karietą. Mane varžo tik tai, 
kad nemoku šokti to madingo šokio su patūpčiojimais. Visada 
pamirštu, kada mano dama turi suktis kairėn, o kada ją sukti 
dešinėn ar patrepsenti šalia dešinio šono. Tai labai sudėtinga. 



- Mielas grafe, nėra jokio sudėtingumo. Jeigu jūs nepriešta
rausite, mes kada nors galėtume parepetuoti. 

- Kodėl - kada nors? Jūs labai užimta? Gal galime tiesiog 
dabar? Aš tuoj iškviesiu mūsų koncertmeisterį. 

- Šokiui aš turėčiau nors šiek tiek pakeisti savo aprangą. Jūs 
nieko prieš, grafe? 

- Kokie niekai! Jūs puošnesnė už pačią puošniausią prince
sę. Pradėkime. 

Kvailiojo, stumdėsi, kvatojo, bučiavosi, ir, kai nepastebimai 
priartėjo atsisveikinimo akimirka, Sigita prapliupo ašaromis, 
apsivijo, prisispaudė. 

- Neleisiu. Neleisiu, - kuždėjo kūkčiodama. 

Tą dieną, kai Stirbį išvežė į ligoninę, Rūta buvo pakviesta į 
tėvo pavaduotojo jubiliejines iškilmes. Keliasdešimt garbin
giausių draugų, puošnių moterų susirinko į privataus namo 
erdvų holą, grojo pasamdyti muzikantai, šoko kaip visada pus
nuogės šokėjos, buvo švediškas stalas, svečiai šurmuliavo, kal
bėjosi, derėjosi, kvietė kits kitą išgerti po taurelę. 

Nors buvo labai aukštų pareigūnų, Rūtai asistavo šeiminin
kas. Tvirtai tikėjo, kad ji garbingiausia viešnia, pataikavo, glo
bojo, atėjusius svečius vesdavo prie jos, iškilmingai tardavo 
pareigas ir pavardes. 

- Žinote, - prie Rūtos, nutaikiusi progą, kai minutėlę liko 
viena, priėjo sena pažįstama, saldi neišvaizdi puošeiva, - ma
no gera draugė gyvena šalia „Aguonos" parduotuvės. Sako, 
kad pas jos kaimynę lankosi labai gražus jaunas vyras. Pasiro
do, tai jūsų Audrius, brangioji, - ji šelmiškai prisimerkusi žiū
rėjo tiesiai Rūtai į akis. 

- Taip. Tai jo sesuo, - net nemirktelėjusi žaibiškai atšovė 
Rimgailienė. 

- Aš taip ir maniau, nors ta vieniša moteris su vaiku nelabai 
panaši į jūsų vyrą, tiesa? 



- Nelabai. 
- Nuostabūs jų santykiai. Retas brolis eidamas pas seserį 

kiekvieną kartą neša puikias rožes... 
Jų pokalbį nutraukė simpatingas vyriškis, pasiūlęs Rūtai iš

gerti taurę šampano. Senoji draugė įkyriai žiūrėjo į Rūtą, gy
vatiškai šypsojosi, šypsojosi ir Rūta, nors iš vidaus kylantis 
baisus karštis užliejo krūtinę, kaklą, degino veidą, jai trūko 
oro, ir ji atsiprašiusi nuėjo į gretimą kambarį, laiptais nusilei
do žemyn, užsimetė lapių puskailinius ir išėjo į sodą. 

Šalo. Visas sniegas sode buvo ištryptas, kruopščiai nuvalyti 
takeliai. Rūta nejučia išėjo į gatvę, žingsniavo palengva kur 
akys veda. Pro šalį skubėjo žmonės, palydėdami smalsiais 
žvilgsniais puošniai apsirengusią moterį, avinčią blizgančiais 
aukštakulniais bateliais, visiškai netinkančiais žiemos metu, 
kai šąla ir sninga. Keletas vyrų mėgino užkalbinti, bet Rimgai
lienė nereginčiu žvilgsniu praplaukdavo pro šalį. 

Mintis rikiavo mintį, iš nebūties kilo ir kilo prisiminimai, 
šeimyninės scenos, vyro atsikalbinėjimai, šaltas žvilgsnis, ra
mus, savimi pasitikintis tonas. Ji, kvailė, idiote, manė, kad 
nuo darbų pavargęs, o jis... Rūta prisiminė daugybę momentų, 
kai vyras privalėjo būti meilesnis, atidesnis, labiau mylėti... 

Nejučia priėjo judriausią Žaliakalnio sankryžą ties Kipro Pet
rausko gatve. Mirksėjo šviesoforai, kaukdamos lėkė pro šalį 
mašinos, šen ten lakstė žmonės, stabtelėjo taksi, klausė, gal 
pavežti? Ne, nereikia. Užkalbino aukštas vyras, susirūpinęs, 
gal kas atsitiko. Ne, nieko neatsitiko. 

Tik dabar Rūta atitoko, pažiūrėjo į save, į praeivius ir supra
to, kad jos elegantiški drabužiai, ji pati šioje nakties gatvėje, 
žibintų šviesoje, be vyro atrodė kaip atstumta, išvaryta, ap
gailėtina. Akimirksniu atsipeikėjo, stumte nustūmė apėmusį 
silpnumą, gailestį pačiai sau, pyktį, lyg viską vienu mostu nu
braukė ir vėl buvo išdidi, žinojo, ką toliau darys. Ji pasitempė, 
prisimerkė ir ryžtingai, greitu žingsniu nukaukšėjo atgal. 



Grįžusi namo, jau vidurnaktį, Rūta paskambino tik jai ir 
Stirbiui žinomam žmogui, paprašė tuoj pat, ryte, atsiųsti pri
tyrusi seklį. 

- Gerai. Rytoj devintą valandą kavinukėje „Pasaka". Žinote 
kur? 

- Žinau. Plepio man nereikia. Reikia tikro profesionalo. 
- Aš supratau. Manau, nenusivilsite. 
Rūta tyčia šiek tiek vėlavo. Iš karto suprato, kad prie lango 

stovintis žilas vyras yra būtent tas žmogus. Vyras atsisuko, 
prisistatė, užsakė du puodelius kavos, pakvietė Rūtą prie sta
liuko ir, atsargiai atsisėdęs, įbedė žvilgsnį į klientę. 

Rimgailienė susikaupusi žiūrėjo pro langą, dar ir dar kartą 
viską pasvėrė, atsiduso ir, išėmusi iš rankinuko, padėjo Aud
riaus nuotrauką. Sunkiausia kalbėti. 

- Aš nešioju to žmogaus pavardę. Mane domina, ar turi jis 
moterų. Jei turi, norėčiau įrodymų, kada, kur susitinka, kiek 
praleidžia laiko. Draudžiu domėtis kitkuo, išskyrus moteris. 

- Suprantu. Tokios užduotys mums įprastos. Jūs leisite ap
žiūrėti jo garderobą, na drabužius, avalynę, ką dažniausiai dė
vi, mašiną, „diplomatą"? 

Rūta labai nenorėjo viso šito, bet nebuvo kas daryti, ji žvilg
telėjo į laikrodį. 

- Galime važiuoti dabar. 
- Po valandos. Aš turiu pasiruošti. 
- Tada paskambinkite man štai šiuo telefonu, - ji padavė 

vizitinę kortelę. - Atminkite: tai mano šeima, ir aš noriu, kad 
išlaikytumėte visišką paslaptį. 

- Galėjote to nesakyti. Visą surinktą medžiagą mes atiduo
dame klientui. 

Lygiai po valandos atvykęs į Stirbio namus vyras kruopščiai 
apžiūrėjo viską, kas priklausė Audriui, pusvalandį pasikrapštė. 

- Kada ateiti su pranešimu? 
- Kai tik bus žinių. 



Rūta paprašė tėvo, kad nutrauktų visas užduotis žentui, pa
sirūpino, kad nebūtų jokių kontaktų su aukštais organizaci
jos pareigūnais. Neramiai laukė pranešimų. 

Audrius nerodė jokio noro susitaikyti, grįždavo vėlai, kar
tais paryčiui, kartais niekam nieko nesakęs dingdavo kelioms 
dienoms. Žmona paslapčia stebėjo vyro nuotaikas, užsiraši-
nėjo, kada išeina iŠ namų, kada grįžta, tačiau tokia padėtis 
negalėjo tęstis amžinai! Kartą, kai jis valgė pusryčius, ji atsisė
do greta, įsipylė arbatos, užkalbino: 

- Ar tau neatrodo, kad mes galim per toli nueiti? Jau dau
giau kaip ištisas mėnuo nesišnekame, pamiršai Antutį, duk
rytę. Tau nei vaikų, nei žmonos nereikia? Man atrodo, tu ne
gali skųstis, kad kažkas tau įsakinėja. Esi laisvas kaip paukštis, 
net per daug laisvas. Jokios ataskaitos! Tu turbūt toks tėvas 
vienintelis visame Kaune. Man emocijų nereikia, aš kreipiuo
si į tavo protą. Kaip? Jis tyli? 

Audrius valgė omletą. 
- Nekalbėsi? - Rūta kalbėjo tyliai, ramiai, meiliai. - Šeima 

tol šeima, kol bendraujama, kol yra bendrų interesų, kai vy
ras ir moteris gerbia vienas kitą. Man atrodo, kad tiek žmona, 
tiek vyras turi saugoti šeimą. Jei jau niekas neberūpi, tuomet 
paprastai žmonės skiriasi. Man atrodo, po pirmo susipykimo 
niekas nesiskiria, ieško kompromisų. Ar aš klystu? 

Rimgaila išsiėmė baltą nosinaitę, perbraukė keletą kartų per 
veidą, sunkiai ištarė pirmuosius žodžius: 

- Aš sutinku. Tai tęstis ilgai negali, šiuo metu mes lyg plū
duriuojame vandenyne, reikia plaukti prie kurio nors kranto. 

- Geriau, kad abudu prie to paties. 
- T u paminėjai bendrus interesus. Man atrodo, jų tarp mūsų 

nėra. Uošvis sakė, kad buvau reikalingas šiai šeimai kaip pati
nas, kad pridaryčiau Stirbio turto paveldėtojų. Nesuprasdamas 
savo vaidmens, pareigą atlikau. Ramia sąžine galiu būti išmes
tas iš traukinio. Jokių kitokių bendrų interesų aš nematau. 



Pinigus šeimai uždirbi tu. Kiek man duoda uošvis, tai lyg per
sonaliai mano pinigai, jų mūsų šeimai nereikia, niekas nieka
da nėra paprašęs nė rublio. Vaikų auklėjimui aš neturiu jokios 
įtakos. Prižiūri, maitina, žaidžia auklė, uošvis perka žaislus ir 
šneka apie kažkokį ypatinga auklėjimo metodą. Koks tai me
todas? Žinau: išugdyti ypatingą uoslę ypatingam kraujui - pi
nigams. Aš neturiu jokių pareigų šeimai, jokios atsakomybės, 
išskyrus tai, kad privalau išlaikyti Stirbio žento moralinį vei
dą, ir viskas. Tu nori meilės? Meilei reikia aukotis. Tu aukotis 
nenori. Manai, kad žmogus gali visą gyvenimą mylėti iš iner
cijos? Tarp mūsų nieko nebeliko: teatrai, koncertai, net kinas, 
kai mudu kartu kur nors eidavome. Sekso nebėra, nes amži
nai tai tu, tai aš esame pavargę, miegame skirtinguose miega
muosiuose. Pagaliau nėra apie ką šnekėti, nes biznio reikalais 
aš privalau duoti tik ataskaitą, o biznio strategijos ir taktikos 
klausimus sprendžiate jūs. Žinoma, jeigu tu nori, aš ir toliau 
galiu būti patinas. Tu graži, puiki moteris, pasakyk man, pa
kviesk. Palauk, neįsižeisk, aš taip pat vadovaujuosi protu. Vis
ką susumavus, aš tavo vyras tik ant popieriaus, šeimos seniai 
nebėra. Jūs abu su uošviu mane sumurdėte. Aš niekas. Sraig
telis dideliame mechanizme, šiaip, neesminis. Mechanizmas 
gali suktis puikiausiai ir be manęs. Manau, kad kalbėti nebėra 
apie ką, išdėsčiau visus argumentus. Lik sveika. Aš važiuoju į 
miestą, turiu reikalų. 

Rūta pirmą kartą gailėjosi, kad ištekėjo už protingo vyro. 
- Palauk. Rytoj Naujieji metai. Tu būsi namuose? Man ruoš

tis? Man labai nemalonu šitaip klausti savo vyrą, bet aš netu
riu išeities, - ji atsistojo, žiūrėjo tiesiai išdidi ir ori. 

- Būsiu. Norėčiau, kad būtų nedidelė kompanija, su vaikais 
ir tostais. 

- Gerai, Audriuk, tada pas mus. Aš paruošiu stalą, o tu pa
kviesk svečius. Palauk dar, - ji žengė žingsniuką vyro link. -
Išeidamas pabučiuok mane. Kaip visada. Aš prašau. 



Audrius šyptelėjo, keletą akimirkų abejojo, paskui priėjo, 
rankomis suspaudė jos galvutę, prisitraukė, pakštelėjo į lū
pas. Išėjo. 

Nusirito labai sunkus akmuo. Kaip paminta rožė, siela ėmė 
tiestis, augo sparnai. Pasiutiškai norėjosi tikėti gyvenimu. Pa
sirodė mažytis takelis, tačiau aplink tamsu, - kad tik neiškly-
dus, kad nepametus... 

Rimgailienė pajuto, kaip priplūdo jėgų, kūnas tapo lengvas 
ir paklusnus, mintys aiškios, tikslios. Pakvietė tarnaites, auk
lę, atėjo močiutė. Prisakė ruošti naujametį stalą, pasiskirstė 
pareigomis, išsiuntė pirkinių, suūžė dulkių siurblys, pati Rūta 
paskambino telefonu ir paprašė, kad atvežtų gėrimų, vaisių, 
keletą tortų, du šakočius, mėsos patiekalų, gerų cigarečių. 

Rūta nustūmė didžiules duris tarp salono ir holo, atsivėrė 
erdvė, labai dekoratyviai atrodė laiptai į antrą aukštą, žemyn: 
čia pat virtuvė, paradinis įėjimas. Sustatė stalus, sunešė kėdes 
dvidešimčiai žmonių... 

Rimgailos pirmą kartą priiminėjo svečius. Pirmieji pasirodė 
Danguolė ir Evaldas Gurkšniai, paskui Virginija ir Edmundas 
I.učiauskai, jų sūnus Ernestas, dar po kurio laiko su rožėmis 
atėjo Dalia ir Jonas Ravinskai, Stasytė ir Antanas Kurcikevi-
čiai... 

Rūta visus svečius matė pirmą kartą, šypsojosi, kvietė prie 
židinio valandėlę paklausyti videomuzikos, apšilti po kelio
nės, siūlė sulčių, vaisių. 

Tai buvo garsiakalbiai medžiotojai ir jų šeimos, vaikai. Visi 
puikiai pažinojo Audrių, dalijosi prisiminimais, tapšnojo vie
ni kitus, džiaugėsi susitikimu. 

- Audriau, iš kur tokią liuks bobą nutvėrei? - kuždėjo ki
kendamas Antanas. - Jinai, brač, ne mūsų veislės, matyt, či
goniško gyvenimo nemėgsta. 

- Manau, kad visos mūsų žmonos ne mūsų veislės. 
- Audriuk, gal laikas prie stalo? Dar kas turi ateiti? 



-Žadėjo iš Vilniaus Romas Akelaitis su gražuole dukra atva
žiuoti. Gal jau nebeatvažiuos. Brangieji, prašom visus prie nau
jamečio stalo! 

Rūta tokioje kompanijoje niekada nebuvo! Visi kaip viena 
šeima. Po kelių tostų visi klegėjo, niekas nesivaržė, tujino, pri
mygtinai prašė ištuštinti degtinėlę iki dugniuko, Antanas už
traukė dainą, pritarė Evaldas, kiti. Sėdėdama šalia Edmundo, 
Rūta negalėjo atsiginti nuo tostų, gėrė iki dugno, muistėsi, 
juokėsi, užvertusi galvutę kvatojo nuo riebių anekdotų. Pašė
lęs tempas... Iš kur tokia žvėriška energija? 

Paskutinę senųjų metų minutę visi sustoję sugiedojo ilgiau
sių metų, visi kaip artimiausi giminės išsibučiavo, kažkas 
krimstelėjo Rūtai į lūpą. Liejosi šampanas, paskui visi šoko, 
kažkas nešiojo gėrimus, truputėlį užkandos... Išsiskirstė pary
čiui, kiti sugulė kas kur kambariuose. 

Rimgailos, girti kaip pėdai, nukėblino į priestatą, kur mie
godavo Stirbys. 

- Audriuk, kokie puikūs tavo draugai. Edmundas mane nu
girdė visiškai, o pats, toks malonus storulis, liko beveik blai
vus. Oi, kaip galvelė sukasi... 

Audrius rausvoje šviesoje nurengė žmoną, paguldė skersai 
lovos. Kol rengėsi, neatitraukdamas akių, žiūrėjo į jos dailias 
kojas, nuogas krūtis, išsitaršiusius plaukus, atmestas rankas, 
praviras lūpas. Priėjo geisdamas, visą kūną užvaldė nirtulys, 
kaip staininis eržilas staiga pajuto baisią jėgą, būtų sudraskęs 
kiekvieną, kuris stotų skersai kelio, būtų prievartavęs kiekvie
ną moterį, būtų ėmęs žiauriai, be gailesčio, nepaisydamas riks
mo ir blaškymosi. Žinojo, kad nenurims, kol nepatenkins sa
vojo šauksmo, kol nesunaikins jėgos, kol nenuramins nirtulio, 
kol su skausmu neatsitrenks į kažką moters viduje. 

Visi jausmai susimaišė. Nemylėjo, tačiau neapsakomai sal
dus buvo jos kūnas. Gailėjo, bet žiauriais, šiurkščiais judesiais 
reikalavo aukos. Ji tiesė rankas, norėjo švelnumo, o jis draskė, 



mėtė, įsiutęs reikalavo dar ir dar, be galo. Rūta rėkė, dejavo, 
prašė pasigailėti, ritosi ašaros, apimta ekstazės kramtė antklo
dę, bet Audrius paisė tik savęs, tik savojo šauksmo. 

Viskas. 
Abu tysojo kas sau, negalėdami pakelti net galvos, pajudin

ti ranku. Pamažu vėso prakaituoti kūnai, rimo alsavimas. 
Po naujametės nakties, vis dar nieko nežinodama, nesupras

dama vyro psichologijos, Rūta visa savo esybe tikėjo, kad san
tykiai susitvarkė, nieko iš esmės keisti nebereikia. Audrius jos 
ir tik jos! Kaip visada. Vėl ėmė kalbėtis prie stalo. Bučiuodavo-
si atsisveikindami, bučiuodavosi prieš miegą, ir kai po mėne
sio seklys atnešė šūsnį nuotraukų, pokalbių įrašų, trumpus 
komentarus, ji apstulbo! 

Tylėdama paėmė visą surinktą informaciją, sumokėjo pini
gus, užsirakino savo kabinete. Žiūrėjo, analizavo, klausėsi. Te
mo protas. 

Mažiausiai trys moterys: ji, Sigita ir Aldona. Visoms kalba 
švelnius žodelius, visas myli, ilgisi. Buvo galima suprasti, kad 
susitikdavo su jaunomis rusėmis Maskvoje. Palyginusi savo 
užrašus su seklio pateiktais duomenimis, su pasibaisėjimu pa
matė, kad praėjus dešimčiai minučių po intymaus bendravi
mo su ja Rimgaila bučiuodavo kitą moterį. Nuotraukose matė 
visas laimingas, švytinčias: ir Navickaitę, ir Aldoną, ir tas ru
saites... Draskyte draskė širdį pokalbių įrašai: filosofiniai išve
džiojimai, seksas, dūsavimai, buitis... Negalėjo klausytis. 

Viską sugriebė, tėškė į seifą, užtrenkė, užrakino, apsisukusi 
prisispaudė nugara, kramtė lūpas, ašaros be jokių pastangų 
bėgo skruostais. Žinoma, flirtą galima nukirsti vienu kirčiu. 
Rūta nežinojo kaip, bet tikėjo, kad galima. Blogiausia, kad yra 
Audriaus ir Navickaitės vaikas. Nuoskaudos iškreiptu veidu 
Rūta stipriai suspaudė kumščius, dažyti nagai sulindo į delnus. 
Šliaužė palei sieną keturiomis, daužė kumščiais virš galvos, 
vaitojo. Kaip įkaitinta geležis skverbėsi mintis, kad Audrius 



niekada nebus vien tik jos, reikės su kažkuo dalintis, kažkas 
visą gyvenimą persekios kaip šešėlis. Reikia pašalinti Navic
kaitę! Būtinai! Dvi naktis nemiegojo. Nulėkė į Panevėžį, mė
gino pasislėpti nuo savo skausmo, pažeminimo, įtūžio. Nieko 
geresnio nesugalvojusi, nunešė nuotraukas į ligoninę tėvui, 
išklojo viską, kas ant širdies gulėjo. Žinojo, kad Stirbys tokiais 
atvejais vadovaujasi tik protu, būna šaltas kaip geležis, kiek 
palūkuriavęs kerta kaip kobra. Be to, tėvas visada laimi, nė 
karto negirdėjo apie jokią nesėkmę. Ji tikėjo, meldė, mylėjo 
tėvą. 

- Gerai, kad pasidalinai su manimi savo samprotavimais, -
Stirbys niekada nevartojo žodžių „skausmas", „bėda", „ne
laimė", manydamas, kad tik liga nepriklauso nuo žmogaus 
racionalumo, proto, valios. - Nesisielok, aš tuos reikalus sutvar
kysiu labai greit. Iš pradžių išsiųsiu kokiam mėnesiui į užsie
nį, paskui duosiu darbo čia. Svarbu, kad nieko neįtartų. Elkis 
lyg niekur nieko. Galėsi? Pasvilinsim paukšteliui sparnelius, -
pamatęs išgąstingą Rūtos žvilgsnį, nuramino: - Nieko jam ne
atsitiks. Pažadu. 

Vos dukra išėjo, Stirbys iš karto paskambino telefonu. 
- Markai, iš visko sprendžiant, tavo žmogus, kuris atliko 

dukters pavedimą, turi likusią medžiagą. Atnešk, man reikia. 
- Gerai. Po valandos. 

Susipažinęs su dalykinių pokalbių įrašais, Stirbys net švilp
telėjo. Tai bent žentelis! 

Visko matęs senas, pilnas gilių provėžų, užšalusio vandens 
duobių, supuvusių ir šviežiai prilaužytų šakų, kurias kažkas 
pakišo po įklimpusiais ratais, vingiuoja miško kelias. Minkš-
tapadžiai šilti guminiai batai neslydinėjo, tyliai, minkštai girgž
dino sniegą. Kaip pelėda išplėtęs akis, gaudydamas menkiau
sią garsą Audrius tylutėliai sėlino mišku. Gilumoje trekštelėjo 
šaka, dar viena... 



Jei vidury nakties išvarytas į mišką baikštus miestelėnas iš
girstų naktinę miško simfoniją: godžios tylos fone nei iš šio, 
nei iš to virš galvos klyktelint paprasčiausią pelėdą, staiga per 
neužpustytus, čežančius lapus galvotrūkčiais nubėgantį pelė
ną, pasibaidžiusi kiškį ar taikiai dunksintį pro šalį briedį, keis
tus garsus, sklindančius nuo graužiamos sušalusios žievės, 
viauksinčią lapę (ar maža paslaptingų garsų vidurnaktį miš
ke), - numirtų iš baimės, o medžiotojas stengiasi susilieti su 
gamta, be reikalo nepabaidyti, neišgąsdinti jokio gyvio, nes 
šalin strimgalviais bėgantis žvėris išgąsdina kitus, o tie dar 
kitus, ir per mišką į visas puses nusirita pavojaus bangos. Il
gam visi nuščiūva, uodžia, karpo ausimis, klausosi. Naktį visi 
žvėrys bijo tik žmogaus. 

Risnojantis Dikas niekam nesukelia baimės. Jei netyčia pri
siartina prie rausiančių sniegą, ilgais snukiais verčiančių suša
lusios žemės luitus šernų, uchtelėjęs kuilys paprastai puola, 
veja šalin, o jei bandoje tokio didelio, drąsaus nėra, tai puola 
šerne vedlė, o paskui ją dveigiai, paaugliai, visa banda. Tas 
pats šuo dienos metu pats persekioja, veja, gaudo šerniokus, 
o naktį jis begėdiškai sprunka tolyn. Tokios gamtos taisyklės. 
Jas jaučia, paklūsta visi, išskyrus žmogų. 

Rimgaila girdėjo, vos galėjo įžiūrėti, kaip sunkus šuo, patik
rinęs šeimininko ėjimo kryptį, šuniška intuicija „pririšęs" šei
mininką prie vietovės, nubidzeno tolyn. įdomiausia tai, kad, 
sukdamas kilometrinius ratus, bėgdamas per šlaitus, slėnius, 
šuo visada atbėgdavo kaip tik į tą vietą, kur anksčiau buvo 
„pririšęs" Audrių, todėl jo bidzenimas visada pasigirsdavo už
pakalyje. Kad būtų stipresnis jo paliekamų pėdų kvapas, Rim
gaila nusišlapinęs gerokai patrypinėjo toje vietoje, nors, ži
noma, gal šuniui visai šito nereikėjo. 

Vos girdimai lojo Dikas. 
Pasišviesdamas prožektoriumi, Rimgaila nėrė tiesiai per miš

ką, sukėlė baisų triukšmą - kliuvo, griuvo, kėlėsi, skubėjo. 



Šalia užšalusio miško upelio, ant aukšto, apaugusio lazdy
nais gūbrio, Dikas sukinėjosi apie tuščius, brakonierių išdras
kytus urvus. Šuo krapštė kojomis, bandė įlįsti, inkštė, lojo, o 
urve retkarčiais šaižiai rėkė audinė. 

Audrius vaikščiojo gūbrio viršūne, apžiūrėjo visas skyles, 
kraipydamas galvą kalbėjo: 

- Dikai, Dikuti, nepaimsim. Kur ten tokiuose urvuose toks 
mažas žvėriukas. Girdi? Audinė mažytė, žmogaus nelabai bi
jo, jai čia erdvės kaip mums karaliaus rūmuose, girdi? 

Šuo jokių abejonių nepripažino. Apimtas pašėlusio azarto, 
graužė sušalusio urvo kraštus. Audrius suprato, kad žvėriukas 
prilindo prie pat šuns nosies, gąsdina čerkšdamas, o tai teikė 
mažyte viltį. Skubiai nulaužęs lazdyno šaką, įšoko į brakonie
rių išraustą urvo dalį, kuprine užblokavo šalutinę urvo angą, 
ir drąsuolis žvėrelis atsidūrė tarp šuns ir žmogaus trijų metrų 
urvo atkarpoje. 

- Na! Pirmyn! - Rimgaila šaka brūžindamas stengėsi nubruk-
ti audinę Dikui tiesiai j nasrus. 

Kur ten! Brangiakailis žvėriukas akimirksniu suprato, kad 
dabar didžiausias pavojus yra žmogus, todėl pribėgęs prie pat 
Audriaus kojų, nepaisydamas prožektoriaus šviesos, blizgino 
akytėmis ir čerškė. Nesugalvojęs nieko geresnio, žmogus užsi
movė kailines pirštines, pasilenkė, prikišęs prožektorių per pus
metrį nuo nosytės, griebė. Kokie lėti, negrabūs žmogaus jude
siai, net patys mikliausi! 

Kaip žaltvykslė audinė švystelėjo aukštyn pro Audriaus kojas, 
lėkdama atsispyrė į duobės kraštą ir laisva kaip juoda strėlė 
nėrė nuo gūbrio žemyn, peršoko upelį, dingo už aukšto šlaito. 

Kol Audrius ragino šunį, kol Dikas suprato, kol surado pėd
sakus, kol viauktelėjęs nuskuodė pavymui, praėjo kelios se
kundės. Audrius išsitraukė kuprinę, nupurtė smėlį, susirado 
pirštines, apsižiūrėjo, ar ko nepametė, užsimetė šautuvą ir stai
ga aiškiai išgirdo šuns lojimą. 



Pirmyn! 
Per brūzgynus braudamasis kone išsibadė akis, baisiu grei

čiu repečkojo šlaitu, užduso, rodėsi, tuoj tuoj plyš plaučiai, 
išlįs per gerklę, dieglys pjovė paširdžius. Kaipmat suprato au
dinės manevrą. 

Trumpiausiu keliu, nukirtęs du upelio vingius, žvėriukas nu
lėkė prie tos vietos, kur juodavo šaltinio versmė, mažytė že
mės vandens srovelė tyliai gurgėdama nyko po upelio ledu. 
Dikas draskė ledą. 

Žvėriuk, tu šaunuolis! Nušluostei man nosį, sukvailinai šunį! 
Pašvietęs prožektoriumi įsitikino, kad juodoji narsuolė tie

siu taikymu nėrė į versmę, prapuolė po upelio ledu ir dabar, 
saugodama savo neperšlampantį puikųjį kailiuką, tupi kur po 
šimtamečio miško giganto šakomis. 

- Dikai, mes prakišom? Einam, gana. Palik, palik, einam. 

Kiekvieno biznio pagrindas - pasiūlos, paklausos informacija. 
Rimgaila išleido krūvą pinigų, kol pradėjo plaukti žinios, kol 
pasamdė programuotoją, kuris užkoduodavo informaciją 
magnetiniame diske ir perduodavo Audriui. Kasdien, naudo
damasis Stirbio kompiuteriu, per terminalą, atlikęs analizę, 
tuo pačiu keliu į įvairias vietas siųsdavo užklausimus apie 
kainas, kiekius, pristatymo terminus. 

Tai trukdavo, kol pardavėjas ir pirkėjas, patys nežinodami, 
su kuo tariasi, pagaliau sutikdavo su sąlygomis, ir sandėris, 
panaudojus trečiuosius asmenis, įvykdavo. Nuo kiekvieno san
dėrio Rimgailai likdavo apie dešimt procentų pelno. Tai buvo 
karališki pinigai! 

Kaip buvo sumanyta iš pat pradžių, informuotojai ieškojo 
informuotojų, kiekvienas buvo užkoduotas simboliu. Kaip ska
likai jie risnojo po gamyklas, įstaigas, turgus, ieškojo pogrin
dinių, slaptų manufaktūrų, o jos dygo kaip grybai po lietaus 
ir reikalavo žaliavų ir rinkos. 



Pasimokęs iš Stirbio, norėdamas maksimaliai išvengti kri
minalinės atsakomybės, griežtai reikalavo, kad po sandėrio 
neliktų jokios informacijos, kūrė tarpines jos apdorojimo gran
dis. Aplenkdami bankus ir mokesčių inspekciją, pinigai plauk
davo iš rankų į rankas, pagaliau jų pakako, kad būtų galima 
savarankiškai nupirkti daug medienos, audinių, megztinių, 
bižuterijos, odos ir, suradus gerą pirkėją, urmu arba dalimis 
parduoti. 

Rimgaila rizikavo ir, kol pradėjo plaukti pirmieji pelno rub
liai, gyveno pagal principą: viskas arba nieko. Išleido paskuti
nius pinigus, gyveno labai kukliai, prašyti Rūtos nedrįso - nors 
sąžiningai vykdė visas užduotis, Stirbys kažkodėl algos mokė
ti nesiruošė. 

Vos grįžęs iš ligoninės, uošvis tučtuojau pasikvietė žentą ir 
be jokios įžangos, sausai pareikalavo, kad Rimgaila po trijų 
dienų visam mėnesiui išvyktų į Lenkiją. 

Audrius nenorėjo, nors, žinoma, niekam to nesakė. Jis pa
prasčiausiai susirgo. Tiek Rūtai, tiek uošviui paaiškino, kad 
pradėjo skaudėti kairė koja, vaikščiojo į fizioterapijos kabine
tą, šildė, masažavo. 

Stirbys nenurimo. Sugalvodavo visokiausių nereikšmingų 
darbų, versdamas žentą sėdėti namuose, kontroliuodavo, kur 
išeina, ką veikia, pagaliau atėmė volgą. Mėnesį pavažinėjęs su 
taksi, Rimgaila nusipirko nenaują juodą mazdą. 

Degdamas nekantrumu vienu kirčiu baigti dviprasmišką si
tuaciją, Stirbys griebė jautį už ragų: 

- Žinau, kad tu organizavai savarankišką verslą. Kažkodėl 
slepi ir nei Rūtai, nei man nieko nesakai. Suprantu, kad, bū
damas iniciatyvus žmogus, tu nori veiklos, tai natūralu, ta
čiau mes viena šeima ir jokių paslapčių negali būti. Noriu pri
minti, kad esi sąjungos narys ir priesaika neleidžia organizuoti 
panašios veiklos. Čia ne vaikų žaidimas, ir tokio elgesio pa
kęsti negaliu. Jokio gailesčio nebus, todėl siūlau: tučtuojau 



privalai išdėstyti esmę, perleisti man veiklos kontrolę ir vyk
dyti atskaitymus į organizacijos biudžetą. Savo ruožtu aš už
tikrinsiu verslo apsaugą. 

Rimgaila tylėjo. 
- Perspėju: jei atsisakysi, vadinasi, akivaizdžiai laužai prie

saiką. Gal kraštutiniu priemonių nesiimsiu, bet sužlugdyti ta
vo verslą man nieko nereiškia. Aš laukiu, - Stirbys pakilo nuo 
kėdės, iš termoso įsipylė arbatos, gurkštelėjo. - Na?! 

- Visų pirma, - tyliai prabilo žentas, - mano iniciatyva ne
verta skambaus žodžio „verslas". Tai tik daugiau negu kukli, 
iki šiol neduodanti jokio pelno pradžia, - tai buvo melas, no
ras sužinoti, kiek žino uošvis. - Mėginau įvykdyti kelias pirki
mo ir pardavimo operacijas, užsidirbau šiek tiek pinigų, kurie 
dar nepadengė išlaidų, ir viskas. Pastaruoju metu negaunu iš 
jūsų jokios algos, tai kaip man gyventi? Kažkaip turiu verstis. 

- Anksčiau labai norėjai dirbti autoservise. Ką, praėjo noras? 
- J e i tikslas tas pats, svarbu ne būdas, o rezultatas. 
Stirbys su apgailestavimu turėjo pripažinti, kad vis tiek žen

tas jam patinka. 

- Kokį pelną gavai? 
- Neskaičiavau. 
- Apytikriai. 
- Apie trisdešimt tūkstančių, - aiškus melas. 
- Taigi. Iš manęs daugiau pinigų negausi, kas dvi savaitės 

informuosi apie savo pelną, dešimtą dalį atiduosi sąjungai. 
Tu jau dabar skolingas tris tūkstančius, malonėk. Daugiau ne
gausi jokių užduočių. Esi laisvas kaip paukštis ir nemėgink ko 
nors slėpti! Sužinosiu - būsi pasmerktas. Man Rūtos gaila, bet 
ką darysi: miške miško įstatymai. 

Sėdėdamas savo darbo kambaryje, Rimgaila niekaip nega
lėjo suprasti Stirbio ledinio tono, grasinimų. Iš kur sužinojo 
apie verslą? Jis nebereikalingas? Nereikalingas jo kalbų mokė
jimas, kuriuo uošvis visada didžiavosi ir dažnai naudojosi? 



Rūtos elgesyje jokių permainų nepastebėjo, priešingai - tapo 
dar meilesnė, lipšnesnė, kvietė į spektaklius, koncertus, paro
das, tik gaila, kad Audrius vis laiko tam nesuranda. 

Po dviejų savaičių, kai liko vienu du, uošvis prieš žentą pa
dėjo kelias nuotraukas. 

- Aš noriu žinoti, kas tos moterys? Kas ši? 
Rimgaila neteko žado. Prisimerkęs mėgino kurti versijas, bet 

nieko pakenčiamo negalėjo sugalvoti. 
- Aldona. 
- Aaaa, ta pati, o šita? 
- Nieko bendra su ja neturiu. Atsitiktinė pažintis. 
- Tačiau ji keturis kartus viešbutyje praleido su tavimi po 

dvi valandas. 
- J i tai darė savo iniciatyva. Aš jai patikau. Kalbėjomės. 
- O šita? — jis parodė Sigitos nuotrauką. 
- Klasiokė. Buvusi. 
- Tu man galvos nesuk. Aš turiu nenuginčijamų įrodymų 

apie tavo intymų gyvenimą. Tai kaip čia išeina?! Gyveni ma
no namuose, mano dukra - tavo žmona, slepi savo pajamas, 
per naktis duodiesi su bobomis, tai koks tu čia žentas!!! - iš
balęs kaip popierius Stirbys barbeno pirštais, gręžė akimis. 

Abu ilgai tylėjo. 
- Va taip, - tyliai prabilo Stirbys. - Jei nors kartą, jei nors 

kartą susitiksi bent su viena iš tų moterų, kaltink save. Tu 
protingas vyras. Jei vykdysi mano įsakymus, aš viską pažadu 
pamiršti. Dar daugiau - duosiu tiek pinigų, kiek tu norėsi, bet 
su sąlyga: mylėk Rūtą, vaikus, laikykis namų ir nesikišk į ma
no ir Rūtos veiklą. Aš bijau išdavystės, todėl laikinai nušalinu 
tave nuo visų mūsų reikalų. Mano sekliai seks kiekvieną tavo 
žingsnį. Nedaryk kvailysčių, - atrodė, Stirbys neteko jėgų, jis 
atsilošė krėsle, užsimerkė, lūpos prasivėrė, sustingo bekraujis 
veidas. 

Minutę pastovėjęs, Rimgaila išėjo. 



Su žvėriška kantrybe, nes tik žvėrys visada atleidžia savo vaiku 
kaltes, senis Stirbys, nė karto nepakėlęs balso, nė karto nesu
niurnėjęs, be piktesnio žodžio, vis pagirdamas, paskatinda
mas, pasidžiaugdamas mažiausia sėkme, pamažu, bet tvirtai 
įkinkė Rūtą į savo vežimą. Kurį laiką aktyviai aptardavo kiek
vieną stambesnį reikalą ir, galutinai įsitikinęs, kad jo gyveni
mo prasmės, triūso vaisius tikrai patikimose rankose, netoli 
ežero nusipirko didelę gražią sodybą, visas pasinėrė į statybų, 
bitininkystės, sodininkystės rūpesčius. Paaukojęs vieną šimta
metės trobos galą, įsirengė puiku kabinetą, kur buvo sumon
tuotas dar tobulesnis ryšių pultas, dar didesnio pajėgumo 
elektroninis ansamblis negu Kaune. 

Suprasdamas, kad žmogaus amžius trumpas, saulės neper
gyvensi, atidavęs imperijos sostą dukrai, Stirbys jokiu būdu 
nenorėjo atsisakyti komercinio gyvenimo malonumo. Godžiai 
siurbė informaciją, dirbdamas kaimiškus darbus, analizuoda
vo ir, išlavinta uosle užuodęs didelį pelną, žaibiškai organi
zuodavo operaciją, prisikraudavo pinigų ir kuriam laikui iš
nykdavo iš komercinio pasaulio. Kaip nuodingiausioji jūros 
gyvatė murena, tūnojo savo urvelyje, laukdamas kitos aukos. 
Pralošęs ilgai šypsodamasis kraipydavo galvą, kruopščiai ana
lizuodavo priežastis. 

Kartu su Stirbiu į sodybą atsikraustė Stirbio motina, tarnai
tė ir dažnai atvažiuodavo auklė su dviem anūkais, Rūta, drau
gai. Apleista sodyba kasdien gražėjo, prisipildė žmonių šur
mulio, vaikų klegesio. 

Rūta keletą kartų tardė tėvą, ką šis ruošiasi daryti su Aud
riumi, bet Stirbys atkakliai išsisukinėjo sakydamas, kad nieko 
blogo, dar galutinai nenusprendė, dar kiek palauks, gal šiek 
tiek įkrės proto, ir viskas. 

Rūta, žinoma, netikėjo ir nerimaudama laukė rezultatų. No
rėdama užbėgti galimiems įvykiams už akių, nuolatos klausi
nėjo savo vyro, kur jis važiuoja, kiek užtruks, o vakare kaip 



įmanydama švelniau stengdavosi sužinoti, kaip sekėsi dienos 
reikalai. 

Išvykus Stirbiui, didžiulis namas Kaune ištuštėjo. Norėda
ma sumažinti darbo krūvį, bijodama, kad kas nors gali suži
noti apie jos šeimyninius nesklandumus, pagaliau norėdama 
skirti daugiau laiko savo šeimai, Rūta uždraudė pašalinių žmo
nių šmirinėjimus savo namuose, priimdavo tik pavaduoto
jus, ir tik iškilus labai rimtam reikalui. Valandų valandas pra
sėdėdavo tėvo priestate prie tėvo stalo, prie kompiuterio, 
kalbėdavo telefonu, siųsdavo nurodymus. 

Pajuto, ką reiškia didžiulė valdžia ir pinigai. Išnyko riba tarp 
gyvenimo prasmės ir gyvenimo tikslo. Tūkstančių žmonių kas
dieniai rūpesčiai - kaip pamaitinti vaikus, kaip išgyventi nuo 
algos iki algos, kaip neprarasti gero darbo, kaip tuščiose par
duotuvėse gauti reikiamą daiktą - pamažu Rūtai tapo nesu
prantami, neteko prasmės. Jos kalboje, manierose atsirado ga
l ingojo jėga. Tylūs pageidavimai akimirksniu virsdavo 
įsakymais, priekaištai - pasmerkimu, keli pagyrimo žodžiai -
tikru apsauginiu šarvu prieš likusius. 

- Aš jūsų neklausiu, kaip tai padaryti, aš noriu, kad būtų 
padaryta, - ir buvo sukrėsta sužinojusi, kad po šių nekaltų 
žodžių vienas žmogus turėjo mirti po automobilio ratais. 

Stirbys pasirūpino, kad Rūtos namai virstų tikra tvirtove. 
Išdygo pinto metalo tvora, suvešėjo gyvatvorė, kurioje buvo 
paslėpta signalizacija. Dieną naktį namą saugojo keturi žaliū
kai. Rūtą vežiodavo, lydėdavo du asmens sargybiniai. Senio 
Stirbio genialumas reiškėsi tuo, kad visa gigantiška imperija 
funkcionavo savaime, kaip didžiulis parazitas syvus siurbė visu 
savo kūnu, tačiau kiekviena siurbianti ląstelė be visumos buvo 
niekas. Kas atitrūkdavo, tas kaip šlakas be jokio gailesčio bū
davo tuoj pat sunaikinamas. Rūta - smegenys - skirstė syvų 
sroves, vienus maitino gausiai, kitus vertė badauti. Saugojo, 
kad parazitas būtų gyvybingas ir nepaliaujamai augtų. 



Po to, kai Rūta sužinojo, kokį didžiulį turtą jai palieka tė
vas, išnykus visiems buitiniams rūpesčiams, dvasioje atsirado 
vis didėjanti tuštuma. Šimtus kartų klausė savęs, kam jai rei
kalingas toks nešildantis palikimas: pinigai, auksas, brange
nybės, paveikslai? Kam alinantis darbas, žiaurumas, kova? Ko
kia prasmė? Iš kažkur atsirado abejingumas brangiems 
papuošalams, efektingam blizgesiui. Nekvaršino sau galvos 
derindama drabužių spalvas, įspūdingas detales. Pirko profe
sionalų skonį - dailininkę, kuri privalėjo galvoti, kaip aprengti 
Stirbytę, - ir jos natūralus grožis suspindėjo neįtikinamiau
siomis spalvomis. Susidomėjo menu. Dažnai, nuvažiavusi į 
Panevėžį, tėvo name atsiklaupusi ant kilimo prie ikonų, va
landų valandas pratūnodavo apžiūrinėdama, lygindama su 
menotyrininkų pateiktais pavyzdžiais. Stengėsi nepraleisti nė 
vienos meno parodos Vilniuje, pamėgo dailininkų komenta
rus, diskusijas, tapo nuolatinė antikvarinių salonų lankytoja. 

Dvasingumo vakuumas šaukėsi peno. 
Ji moteris. Ji nori būti tobula. Kas pasakys, kaip tai padary

ti? Nejaugi tobulybė - visa tai, ko nepasiekia pinigai? Kaip 
pelnyti vyro globą, vaikų meilę? Kaip saulės blyksniai debe
suotą dieną prasiverždavo sentimentalios mintys. Tik retkar
čiais... 

Pamažu karštą kūną, protą ėmė gaubti šaltis. Ji jautė, kaip 
šalti čiuptuvai, aštrūs spygliai ant užšalusio lango, skverbiasi 
gilyn ir gilyn, kėsinasi užvaldyti ją visą. 

Rūta tikino save, kad myli Audrių, bet, nors užmušk, nega
lėjo net sau prisipažinti, kad tai yra ta didžioji meilė, kuri nu
šviečia gyvenimo kelią. Ko jam trūksta? Ko nerimsta? Kam 
jam reikalingos tos moterys? Kam reikėjo to vaiko su... Ji, Rū
ta, galėjo duoti viską, ko vyrui reikia iš moters, net pinigų. 
Daug pinigų. 

Protas turi nugalėti. Protas būtinai turi nugalėti. Nejaugi 
meilė nepavaldi protui? 



Audriau, tu jau žinai pinigu paslaptingą, dievišką skonį. Ne
jaugi jis tavęs nepakerėjo, neužbūrė, nepaviliojo? Tu nori, kad 
aš būčiau tik moteris ir niekas daugiau? Tu nori mano sosto? 
Sieki erdvės, veiklos, laimėjimų? 

Vėlu, Audriau. Aš negaliu atsižadėti. Mane sukaustė šaltis. 
Tik tavo ugnis rusena ir šildo mane. Neišnyk, buk šalia. Pri
imk mane tokią, kokią sukūrė tėvas. Negali? Kodėl negali? 

Pernelyg saldus žmonos elgesys Rimgailai kėlė įtarimą. Manė, 
kad išvien su Stirbiu seka jo kiekvieną žingsnį, be jokios abe
jonės, kažkokiais šnipų diktofonais, o gal net mikrosiųstuvais 
užrašinėja kiekvieną jo pokalbį. Pasidarė ypač apdairus, važi
nėjo taksi, iš visų drabužių išpjaustė storas sagas, pakeitė plokš
čiomis, prieš užsivilkdamas kiekvieną apdarą iščiupinėdavo 
ieškodamas „blakės", dažnai keitė avalynę, nuolatos gręžio
josi atgal, mėgindamas pastebėti seklį. Su savo elektronikos 
specialistu susitikinėdavo kaip detektyvas tai taksi, tai, važiuo
damas kur pro šalį, muziejuose, parduotuvėse. Neliko nieko 
kito, kaip susiveržus nusipirkti nuosavą kompiuterį ir dirbti 
išnuomotame mažame skaičiavimo centro sandėliuke. 

Visą mėnesį nepastebėjo nieko įtartino. 
Kai atvykęs iš kaimo Stirbys sėdėdavo prie pietų stalo, Aud

rius probėgšmais tirdavo jo veidą, tačiau nepastebėdavo nei 
pykčio, nei keršto ar paniekos. Uošvio žvilgsnis buvo bukas, 
plieninis, apie reikalus nekalbėdavo. 

Artėjo Sigitos dukrytės gimimo diena, ir Rimgaila, nieko 
gudriau nesugalvojęs, pripirkęs dovanų, puokštę rožių, viską 
sukišo į kelionmaišį, per kilometrą nuo „Aguonos" parduotu
vės išlipo iš taksi, visą valandą žingsniavo po kvartalą ir, galu
tinai įsitikinęs, kad tikrai niekas neseka, skubiai niurktelėjo į 
laiptinę, šuoliais užlėkė į trečią aukštą, paskambino. 

Sigita laukė. 
Pasitiko tyliu priekaištu, nepuolė, nebučiavo, nusisuko. 



- Labas. Visai pamiršai. Įeik. 
- Nereikia! Negalėjau! Buk atlaidi. Dievas mato, kaip aš pa

siilgstu tavęs, mūsų dukrytės, šių namų šilumos. Nepriekaiš
tauk, pasistenk suprasti. 

Sigita išvirė sultinio, pagamino Audriaus mėgstamų plonų, 
taukuose paskrudintų lietinių su varške, o desertui buvo tor
tas, kava, butelis konjako. 

Niekur neskubėdami abu žaidė su dukryte, patogiai sugulę, 
iki išnaktų žiūrėjo televizorių, retkarčiais bučiavosi, tylėjo. 

- Atsitiko kas nors, Audriuk, - kuždėjo. - Tokio tylaus aš 
tavęs neprisimenu. 

- Nieko. Viskas gerai. Pavargau, ir tiek. Miegok ramiai. 
Ryte su savo mazda išrūko į Vilnių. 
Ties Žiežmariais pavijo pilkos spalvos, be numerių, tamsin

tais langais „devintukas". Nesileido aplenkiamas, važiavo pus
šimti metrų priekyje. Vos pravažiavus „Bačkonių" restoraną, 
prie Audriaus mašinos iš kairės prisigretino kitas toks pat „de
vintukas", ir jie abu mikliai prispaudė Rimgailą prie šalikelės. 

Nusileido greta važiavusios mašinos langas, pasirodė juo
dais akiniais, juodu kaspinu per kaktą perrišta ilgaplaukio vai
kino galva, jis iškišo pistoletą ir įsakmiai mostelėjo Rimgailai 
sustoti. 

Audrius ėmė stabdyti, karštligiškai galvodamas, kaip išsi
gelbėti. Tuo metu pastebėjo įvažiavimą. Vairas dešinėn! Už
nešė. Puiki japonų mašinytė pritūpė, lengvai pakluso vairui, 
išsilygino, ir lyg jam paruoštas nuvalytas keliukas į dešinę bu
vo išsigelbėjimas. Audrius, net nežinodamas, kur jis nuves, 
drąsiai pasuko į dešinę, šokinėdamas per užšalusio sniego duo
bes nurūko žemyn, išnėrė visai prie „Bačkonių" restorano, mik
liai išvažiavo į autostradą ir, lyg kipšo pastūmėtas, dideliu grei
čiu vėl nulėkė Vilniaus link. 

Ties poilsio aikštele stovėjo tik vienas „devintukas". Kitas, 
matyt, kapstėsi paskui Rimgailą. Prieš Elektrėnų viaduką ant 



kelio iššokęs kelių inspektorius, griežtai mojuodamas lazdele, 
bandė stabdyti. 

Rizikuodamas apsiversti, Audrius stabdė negailėdamas, įjun
gė atbulinę pavarą, pristūmė mašiną prie inspekcijos maši
nos, iššoko, susijaudinęs išrėkė: 

- Mane vejasi du pilki be numerių „devintukai". Bandė nu
stumti nuo kelio. Greičiau! Darykite ką nors! Jie ginkluoti. 
Va, atvažiuoja! 

Skubiai išsirito kitas inspektorius. Abu mėgino sustabdyti 
„devintukus", tačiau šie dideliu greičiu prakaukė Vilniaus 
link... 

Inspektorius atsisuko į Audrių: 
- Jie tavęs, vaikine, palauks kur netoliese. Petrai, aš gulsiu 

ant jo mašinos užpakalinės sėdynės, o tu pranešk, kad blo
kuotų kelią. Važiuok kiek atsilikęs iš paskos. 

- Klausau. 
Vos pamatęs Rimgailą, vienas „devintukas" rovė iš aikštelės 

prie šaltinio, nurūko į priekį. Kitas, praleidęs mazdą, šoko iš 
paskos. Pasiutusios lenktynės! 

- Neskubėk, vaikine, - gulėdamas ant sėdynės, mokė ins
pektorius. - Dar nusiversim. Priekyje plyni laukai. Jie, manau, 
tave stabdys tuoj už Vievio, miško ruože. Tikiuosi, kad mums 
padės Vievio inspekcijos postas. Važiuok mažumėlę viršyda
mas greitį, persekiotojai turės nusižengti taisyklėms, mums 
papildomas koziris. 

Tuoj už Vievio iš kairės prisigretino mašina. Priekyje važiuo
janti ėmė stabdyti. 

- Ką daryti? Jie spaudžia prie šalikelės. 
- Neleisk, kad nustumtų nuo kelio. Geriau sustok, - nepa

keldamas galvos inspektorius išsitraukė pistoletą, pasiruošė. 
Rimgaila sustojo. 
Pro šalia stovinčio „devintuko" langą išlindo ranka, nukreipė 

pistoletą į Audrių. Persigandęs Rimgaila linktelėjo žemyn. 



Šūvis! Pabiro stiklai. Pro užpakalines dureles tuo metu iššoko 
inspektorius. 

- Pasiduokite! Jūs apsupti! Meskite ginklą! Šausiu be įspė
jimo! 

Nuo Vievio pusės, mėlynai blyksėdamos, įjungusios sirenas, 
lėkė dvi inspekcijos mašinos. „Devintukai" šoko iš vietos. Spyg
liuotos padangos taškė rūkstantį ledą, mašinos kaip gyvos rai
tėsi, kaukė, žaibiškai tolo. Inspekcija prakaukė pavymui. 

- Na, vaikine, vos išvengei mirties. Už ką jie tave? Rodyk 
dokumentus, aiškinsimės. 

Aldona du mėnesius nebuvo sutikusi Rimgailos, todėl vaikš
tinėjo po Kauną jo ieškodama. Dažnai užsukdavo į jo mėgsta
mas kavines, restoranus - veltui. Pagaliau pamatė einantį Lais
vės alėja, prišoko, įsitvėrė į rankovę. 

- Audriuk, labas. Koks tu nemandagus! Kur dingai? Sunku 
paskambinti? 

Rimgaila apsižvalgė. 
- Einam į kavinę. 
Rado laisvą staliuką pačiame kampe. 
- Gal tau nemalonu, bet aš turiu priminti, kad esu vedęs, 

du vaikai. Mūsų romanas buvo laikinas, fiziologinis, palik ma
ne ramybėje. Ko gersi? 

- Degtinės. Daug. 
- Aš neturiu laiko. 
- Nieko. Suvedžioti užteko laiko, o dabar nori nusiplauti? 

Ne ne ne, aš nepriekaištauju, o kalbu rimtai. Seniai žinojau, 
kad turi šeimą. Na ir kas? Prašau labai nedaug: nepamiršk ma
nęs. Galime susitikti bet kur ir bet kaip. Aš sutinku bet kaip, 
tik ne per retai, ir viskas. Mirė mano mama. Paliko Vilijampo
lėje senutėlį nameliuką. Dvi lysvės daržo, viena obelis ir vie
nas agrastų krūmas. Visai netoli „Jūratės" restorano. Būni ten 
kada nors? 



- Būnu. 
- Užsuk, štai adresas, - pastūmė popierėlį. 
Pasižiūrėjęs Audrius grąžino atgal. 
- Nenori? 
- Atsiminsiu. 
Kai po dviejų valandų abu gerokai apgirtę išėjo į gatvę, bu

vo naktis, švietė įvairiaspalvė reklama, restoranuose skambė
jo muzika, prie kino teatrų būriavosi žmonės. Aldona sustab
dė taksi. 

- Važiuojam, Audriau, važiuojam. Dar anksti. Važiuojam. 
- Aš nenoriu. Kitą kartą. Negaliu. 
- Po šimts. Aš kviečiu tave. 
- Gerai. Tave nuvešiu ir ta pačia mašina grįšiu atgal. 
- Žiūrėsim. Lipk. 
Sustojęs taksistas šypsojosi. 
-Jeigu mane kviestų tokia graži mergina, aš taip begėdiškai 

neatsikalbinėčiau. Tik moterų nekęsdamas gali taip elgtis. 
- Po velnių! Aš neatsikalbinėju ir nereikia kibti prie klien

tų, - Rimgaila numetė dvidešimt rublių ant sėdynės. - Šiaušk 
ir nesikišk į pašalinių gyvenimą, - trenkė dureles. 

Aldonos nameliukas buvo visai senas, žemas, su mažyte vo
nia ir ankštu tualetu. Lubos senoviškos, medinės, ir grindys 
girgždančios, medinės, ant sienų kabojo paveikslai. 

- Kam tu mane čia atsivežei? Aš nenoriu, negaliu daugiau 
susitikinėti. Žinok, paskutinis kartas. 

- Nusirenk. Išgersim kavos. Nori likerio? Gal naminės? Drau
gė atvežė, nori? 

- Nekenčiu naminės. Smirdi. 
- Ši kvepia. Ruginė. Paragauk. 
Po valandos Aldonai vis dėlto pavyko įvilioti Rimgailą į lo

vą. Išgavo pažadą, kad kiekvieno mėnesio antro ir paskutinio 
trečiadienio vakarus jie praleis šioje trobelėje vienu du, atsiri
boję nuo viso pasaulio, nuo rūpesčių ir moralinių gniaužtų. 



Vėlai vakare Aldona iškvietė taksi, palydėjusi Audrių, su
šnibždėjo taksistui: 

- Štai jums penki rubliai ir mano telefonas. Aš noriu, kad 
pasakytumėte, kur jis gyvena, gerai? 

- Gerai, - šyptelėjo brukdamas į kišenę pinigus brunetas. 

Po dviejų dienų Laisvės alėjoje praeinantis vaikinas kumščiu 
trenkė Rimgailai j veidą. Šis iš netikėtumo loštelėjo, dribo kaip 
maišas, spjaudė kraujais. 

- Audriuk, kas tave šitaip? - susirūpinusi klausinėjo Rūta. -
O Dieve, lūpa prakirsta. Susimušei? Kas atsitiko? 

- Nieko. Šiaip incidentas. 
Nespėjus užgyti lūpai, einantį į savo darbo vietą, kur stovė

jo kompiuteris, Rimgailą užpuolė du vaikinai. Mavachi - smū
gis koja į galvą - ir Audrius nulėkė į patvorį, prarado sąmonę. 
Sunkiai grįžo į realybę. Kažkas sniegu trynė smilkinius. 

- Tuoj anūkėlis iškvies greitąją, - vebleno prisikišusi senu
tė. - Jums bloga? 

- Nereikia. Aš eisiu. 
Grįžęs namo, tris dienas gulėjo lovoje. Labai skaudėjo gal

vą. Rūta sėdėjo prie lovos neatsitraukdama. Kelis kartus buvo 
atėjęs gydytojas, davė vaistų, liepė dar kurį laiką pagulėti. 

įtarusi kažką negera, Rūta nulėkė į kaimą pas tėvą. 
- Tėti, tie Audriaus sumušimai - tavo darbas? Pasakyk! 
- Nieko nežinau, - išplėtė akis Stirbys. 
- Aš prašau tavęs, palik jį ramybėje. Pati susitvarkysiu. Ne

sikišk, gerai? 
Stirbys neatsakė, nukreipė kalbą, švelniai paėmęs dukrą už 

parankės, palydėjo iki mašinos. 

Lyg supratęs, kad artėja žiemos pabaiga, supykęs šiaurys kelias 
paras pastūgaudamas vertė sniegą, sunešė pusnis, užpustė ke
lius, baltais patalais užklojo vienkiemius. Sučirškė telefonas. 



- Audriau, rytoj paskutinė šio sezono šernu medžioklė, -
prašė medžiotoju būrelio pirmininkas. - Matai, kiek privertė 
sniego? Reikia gero šuns. Neatsisakyk, visų vyrų vardu pra
šau. Be šuns nieko nebus, pamušim kojas, ir tiek. Bergždžias 
darbas. 

- Gerai, - Rimgailos du kartus raginti nereikėjo. 
Apsivilkęs Vokietijoje pirktu baltu medžioklės kombinezo

nu, baltais medžiokliniais batais, su baltomis slidėmis Rim
gaila atrodė kaip tikras Kalėdų senis. 

Po mišką medžiotojus ant skardos lapo vežiojo vikšrinis trak
torius, surinkdavo sumedžiotus žvėris, atveždavo varovus. 

Dikas dirbo puikiai. Iki pietų krito keturi didžiuliai šernai, 
pakliuvo laputė. Nepaprastai patenkinti vyrai juokavo, plekš
nojo Audriui per petį, gyrė šunį. 

- Krėsim eglučių plantaciją palei vieškelį, - po pietų prane
šė pirmininkas. 

Eglučių plantacija buvo panaši į nelygiai suartą lauką, kur 
ant viršvagio augo metro, o kartais net dviejų metrų ir dides
nės skarotos eglutės - tikras Šernų rojus. 

Dikas lojo. Tarp tankių eglučių medžioklinės slidės daugiau 
trukdė, negu padėjo, kliuvo už į sniegą nugrimzdusių šakų, 
prasmegdavo duobėse. Rimgaila nervinosi, skubėjo, suprakai
tavo. Šuo šokinėjo apie vienintelę visoje apylinkėje po kirti
mo likusią eglę, užvertęs snukj lojo, rodydamas, kad žvėriu
kas tupi kažkur tarp šakų. Rimgaila pertaisė šautuvą 
smulkesnių šratų šoviniais, ratais šliuoždamas apie eglę, sten
gėsi tarp šakų pamatyti rudą padarėlį. Dikas uodė eglės ka
mieną, nukritusias šakeles, spyglius, žievės atplaišas, lojo ne
siliaudamas. Dabar Audrius pastebėjo, kaip netoli viršūnės, 
tarp šakų, išnyko baltas dangaus lopinėlis. „Kiaunė", - supra
to. Nusitaikė šautuvą, bet lopinėlis vėl sušvito kaip anksčiau. 
„Bėginėja, nerimsta", - pamanė. Tuo metu netoli viršūnės su
siūbavo didelė šaka, ir iš aukštybės, išskėtusi trumpas gauruo-



tas kojytes, išpūtusi purią uodegą, ilgu šuoliu kiaunė nusklendė 
žemyn, bumbtelėjo į sniegą. 

Rimgaila begėdiškai prašovė. Žvėriukas nuliuoksėjo dauba 
žemyn. Dikas inkšdamas, klimpdamas į puru sniegą, didžiu
liais Šuoliais pasileido pavymui. 

„Jei būtų sniego pluta, kiaunė bėginėtų žeme, nuvarytų mir
tinai šunį, ir tuo viskas pasibaigtų, o dabar vietomis žvėriukas 
grimzta, vietomis atsispiria, gal pasodins - įvarys į medį", -
mąstė Rimgaila. It musę kandęs pastovėjo, užsimetė šautuvą, 
kompasu pasitikrino kryptį, pasuko medžiotojų link. Tolumoje 
lojo Dikas. „Pasodino! Pirmyn!" 

Lyg kas nežmoniška jėga būtų trenkęs į kairįjį šoną, Rim
gaila kniubo kaip pakirstas. 

Dikas lojo kiaunę ištisą valandą, bet šeimininko nesulaukė, 
leidosi ieškoti. Rado sukniubusį, beveik sustingusį tankių eg
lučių sąžalyne. 

Kraujo kvapas! 
Kraujas! 
Dikas palaižė rankas, veidą ir, kapstydamas sniegą, ėmė lo

ti. Šen ten lakstydamas pratisai staugė. Netylanti aimana vil
nijo mišku. 

Nieko nesuprasdami medžiotojai žvalgėsi vieni į kitus. 
- Vladai, Kęstuti, eikite pažiūrėti, - sukomandavo medžiok

lės vadovas. - Keistai elgiasi šuo. 
Kilo baisus sąmyšis. Traktorius negalėjo pro eglutes prasi

brauti. Vyrai nupjovė kelis uosiukus, surišo virvėmis, padarė 
šiokius tokius neštuvus, paguldė, tempė per pusnis Audrių, 
visi baisiausiai nusiplūkė, skubėjo, vienas kitą ragino. 

Vos vos pramerkė akis. Viskas aplinkui plaukė, sukosi, lyg rūke 
pasinėrusias įžiūrėjo sienas, lempą. Mėgino pajudinti lūpas... 

- Tylėk. Tau kalbėti negalima. 



Lyg iš nebūties pasirodė juoda Rūtos galva, baltas chalatas, 
susirūpinęs veidas. Skaudėjo, maudė kairįjį šoną, degė veidas. 

Po savaitės jį aplankė tardytojas. Maloniai pasisveikinęs, pri
sėdo prie Rimgailos lovos. 

-Noriu jūsų paklausti. Nustatėme, kad arti jūsų šūvio metu 
nebuvo, nebuvo ir negalėjo būti nė vieno medžioklės lape 
įregistruoto medžiotojo. Nuo kelio iki tos nelemtos eglės ra
dome svetimo žmogaus pėdas. Jis stovėjo tarp eglučių per dvi
dešimt aštuonis metrus nuo jūsų. Jūs jokio žmogaus nepaste
bėjote? 

- N e . 
- Prisiminkite. Gal girdėjote kokį triukšmą, gal sureagavo 

šuo? Gal aplojo svetimą žmogų? 
- Ne. Šuo lojo kiaunę. 
- Tas žmogus jus vijosi pusšimtį metrų ir, praretėjus eglu

tėms, šovė jums į nugarą. Iš dvylikto kalibro medžioklinio 
šautuvo paleista kulka skriejo kaip tik nugaros lygyje, vadi
nasi, buvo taikyta specialiai. Ar galėjo toks šūvis būti atsitik
tinis? 

- Nežinau. Aplink, atrodo, nebuvo jokio kito žvėries, nes 
šuo būtų radęs. Galas žino, gal koks šernas buvo pribėgęs. 

- Ne. Šerno nebuvo. Tik senos briedžio pėdos. Jūs turėjote 
priešų? Kas galėjo kėsintis į jūsų gyvybę? 

- Nežinau. 
- Išsiaiškinome, kad netoli Vievio į jus iš pistoleto šovė neži

nomi asmenys. Tai sutapimas? 
- Nežinau. Priešų neturiu. 
- Labai neaišku, - patylėjęs pridūrė tardytojas. - Nuojauta 

sako, kad tarp tų dviejų įvykių yra ryšys. Ką gi, tikėsime, kad 
tai atsitiktinumai. Sveikite. Linkiu, kad tokių atsitiktinumų 
daugiau nepasitaikytų. 

Dažnai lankydavo žmona, senieji Rimgailos, medžiotojai, 
draugai. 



- Klausyk, Rūta, - kartą kreipėsi į šalia sėdinčią žmoną, - aš 
tavęs nesuprantu. Jeigu tau ir tavo tėtušiui reikia mano mir
ties, tai daug paprasčiau pribaigti mane namie ir nuvežus iš
mesti į kanalizacijos griovį. Kam tas farsas? 

- Audriuk, tu kliedi? Kokias nesąmones čia paistai? - Rūta 
pravirko, išsitraukė prikvėpintą nosinaitę, šluostėsi akis. 

- Uošvis man sakė: jei aš jums neįtiksiu, jis manęs atsikra
tys. Žinau, kad pridariau klaidų. Jei Stirbiams esu nebereika
lingas, paleiskite jūs mane geruoju. Niekam nieko niekada 
neplepėsiu, prisiekiu. Pakalbėk su tėvu. 

Rūta žiūrėjo išplėtusi akis. 
- Nebėra mūsų meilės. Pinigai nusinešė. Vaikai kaime. Vi

sas pusmetis kaip nemačiau, nes pas uošvį važiuoti nenoriu. 
Gyvename kas sau. Paleiskite mane. Iš manęs jokios naudos. 

- Tai ką tu? Siūlai skyrybas? 
- Nepyk. Tai geriausia išeitis. 
- T u karščiuoji. Kai pasveiksi, mes susėsim prie stalo ir viską 

aptarsim. Esu tikra, kad rasime optimalų sprendimą. Neskau
dink manęs, užmiršk praeitį. Atverskim naują lapą ir pradė
kim rašyti viską iš pradžių. 

- Tai neįmanoma, - ligonis šyptelėjo. 

Vieną pavakarę į palatą įėjo Sigita - apsirengusi baltu chala
tu, su balta kepuraite. Rimgaila nustėro. 

- Nebijok. Aš gydytoja, ir niekas negali man uždrausti būti 
ligoninėje. Labas. Vėl į bėdą pakliuvai? Vargšeli tu mano! Duok 
ranką, koks pulsas? 

Švelnios moteriškos rankos. 
- Dėkoju tau, Sigita. Nesiseka man. Matyt, baigsiu gyveni

mą kur patvory. 
- Na, kam tu šitaip? Gal medžioklių jau užteks, nes, o siau

be, galėjo nušauti. 
- Kaip mano sveikata? Neklausei? 



- Dabar jau gerai. Operacija nebuvo sunki. Kraujosruvos 
plaučiuose, bet jau valosi. Sakė, tu čia kaip turkų sultonas, 
net maisto atneša, - kalbėjo tyliai ir ilgai. - Nuo šiol aš dažnai 
pas tave ateisiu. Sveikatos tau, - ji pabučiavo Rimgailą j suke
pusias lūpas ir išėjo. 

Rūta ir Sigita susitiko ligoninės koridoriuje. Sustojo abidvi, 
kelias sekundes žiūrėjo viena kitai į akis. 

- Atiduok man jį, - pirmoji prabilo Sigita. 
- Niekada. Aš jo žmona. Turime du vaikus. Tu neturi teisės 

griauti mūsų gyvenimo. 
- Mylėti niekas negali uždrausti. 
- Pilna vyrų. Mylėk kiek širdis geidžia, o Audriui nekvaršink 

galvos. Aš viską žinau. Kam gimdei? Sugadinai sau gyvenimą. 
- Tai mano reikalas. Dar mokykloje aš jį mylėjau. Apgavai 

tu jį. 
- Kaip?! Man atrodo, jis smegenų turi daugiau, negu mus 

abi krūvon sudėjus. Žinojo, ką daro, - Stirbytė prisimerkė. -
Aš tau siūlau sandėrį: tu jį palieki, o aš duosiu viso tavo liku
sio gyvenimo akademikės atlyginimą. Graži suma susidarytų, 
ar ne tiesa? Tai kaip? Neskubėk, aš atsakymo palauksiu. 

- Vargšė tu moteris. Nejaugi galima pirkti ar parduoti mei
lę? - Navickaitė nusisuko, nukaukšėjo koridoriumi. 

Rimgaila suprato, kad Stirbys veltui žodžių nemėto, jei nu
sprendė, vadinasi, anksčiau ar vėliau bus galas. Kankino ne
miga, nelinksmos mintys kaip bičių spiečius ūžė galvoje, ne
leido susikaupti. Be jokios abejonės, saugiausia vieta - Rūtos 
namai. Niekaip negalėjo suprasti, kaip suderinti žmonos švel
numą ir rūpesti ir uošvio norą jo atsikratyti. Matyt, Rūta jo 
mirties vis dėlto nenori. 

Pats išsiprašęs, dar nevisiškai pagijęs, Rimgaila išėjo iš ligo
ninės. Maudė šoną, negalėjo giliai įkvėpti. Verkiant reikėjo 
atnaujinti pradėtą darbą, todėl be jokios konspiracijos susira-



do savo elektronikos specialistą, paėmė diską su įrašyta infor
macija, aptarė tolesnio darbo planus. 

Parvažiavęs namo, sėdo prie Rūtos kompiuterio, dirbo negai
lėdamas savęs. Paaiškėjo, kad, sužinoję apie šefo ligą, apsuk
rūs žmonės savo iniciatyva sudarė daugybę sandėrių, tvarkin
gai apskaičiavo „centrui" trisdešimt procentų, nemažindami 
tempo, ieškojo naujų partnerių. Toks sąžiningumas Audrių 
maloniai nustebino, tų žmonių pavardes jis pasižymėjo atski
rai. Žinoma, nutrūko tas darbas, kurį dirbo Rimgaila, o tai 
buvo pačios pelningiausios operacijos. Jis parašė užklausimus 
tiek pardavėjams, tiek pirkėjams, ar jie norėtų atnaujinti de
rybas, nors pats jautė, kad toks elgesys komersantui netinka. 
Prasivėrė kambario durys. Ramiu žvilgsniu žiūrėdama į vyrą, 
pasirodė Rūta. 

- Antra diena tu dirbi iki išnaktų. Tai paslaptis? 
- Mūsų šeima ypatinga, - šyptelėjo Rimgaila, - kiekvienas 

turime paslapčių, nors mano paslaptys, palyginus su tavosio
mis, labai mažytės ir naivios, - pastebėjęs, kad žmona tyli, 
pridūrė: - Ieškau galimybių. Noriu žinoti, kokiose srityse ga
lėčiau uždirbti šiek tiek pinigų pragyvenimui. Jau seniai ne
gaunu jokio atlyginimo. 

- Bet nusipirkai mašiną. 
- Oooo, - pakėlė pirštą, - iš santaupų. O dabar kišenėse vė

jai švilpia. 
Rūta norėjo priminti visas tas moteris, kurioms dovanoda

vo dovanas, tempdavo į restoranus, bet nusprendė, kad tokia 
pokalbio kryptis susilpnintų jos pačios poziciją, atitolintų ir 
taip gerokai susvetimėjusi vyrą, persigalvojo. 

- J e i nori, važiuok į Lenkiją. Uždirbsi vieną kitą tūkstantį. 
- Užduotį ir algą duosi tu? 
- Na... - prisiminusi vyro ambicijas, Rūta mėgino švelninti 

pokalbį. - Jei tau reikia pinigų, tai, manau, tinka bet koks ta
vo intelektą atitinkantis darbas. 



- Dėkoju, Rūta. Tu labai maloni, bet tai nusibodęs ir labai 
nemalonus etapas. Puikiai nutuokiu, kas tai per užduotis. Ne
noriu. Pavargau. Dar nesu visiškai pasveikęs. Nepyk... 

Žmona įėjo į kambarį, atsistojo. 
- Nežinau, kaip sušildyti mūsų santykius. Padėk man. 
- Visų pirma, - Audrius žiūrėjo tiesiai į juodas žmonos akis, -

paprašyk savo tėtušio, kad jis liautųsi kūręs planus, kaip ma
ne pasiųsti į aną pasaulį. 

- Audriau! Kokias nesąmones tu čia tauški? Kai tik tu užsi
minei, kalbėjau su tėvu. Jis akis išpūtė. Tai gryni atsitiktinu
mai. Gerai. Jei reikalauji, aš dar kartą pakalbėsiu, - ji žiūrėjo 
klausiamu žvilgsniu, laukdama tęsinio. 

- Kodėl išvežei vaikus? Daugiau nei pusmetis aš jų nema
čiau - tėvo nebepažins. 

- Kaime grynas oras, geras maistas, puiki priežiūra, o be to, 
aš jiems galėčiau skirti pernelyg mažai laiko. Dažnai nuva
žiuoju. Galime važiuoti kartu. 

- Uošvis su manimi nesišneka, net nežiūri. 
- Pats kaltas. Jis tave perspėjo. Man labai gaila, kad, taip 

gražiai pradėję, neberadote bendros kalbos. Neišspaudęs nė 
vieno prakaito lašo, tu iš tėvo ir iš manęs nori atimti jo viso 
gyvenimo triūso vaisius. Pripažink, kad tai daugiau negu ne
kuklu... 

- Perdedi. Noriu būti paprasčiausias žmogus, o ne skudu
ras, į kurį bet kada galima nusišluostyti kojas. Jūsų turtų man 
nereikia. Galiu užsidirbti pats. Pats! Palikite mane ramybė
je, - Rimgaila patylėjo, pridūrė: - Sužinojęs, kad pradėjau sa
vo verslą, Stirbys pareikalavo dešimtosios dalies, ataskaitų, 
kontrolinio paketo. Manau, kad tai - paprasčiausias reketas, 
jeigu tu tvirtini, kad tavo uždirbti pinigai yra bendri, nors aš 
apie juos absoliučiai nieko nežinau, tai kodėl mano uždirbti 
pinigai turi būti uošvio ir pagaliau vėl tavo su visomis iškloti
nėmis? Kam šitas akių dūmimas? Po to tu dar nori šiltesnių 



santykių? Kaip aš turėčiau tau padėti? Nori sumaišyti vande
nį su taukais. Jie nesimaišo. Jie sluoksniuojasi. 

Rūta atsiduso, kelias minutes sėdėjo tylėdama, sunkiai pa
kilusi išėjo. 

Baigęs informacijos analizę ir paruošęs visus atsakymus, Rim
gaila aiškiai suprato, kad reikia taip organizuoti veiklą, kad jis 
pats tik koordinuotų. Gerai pagalvojęs, išsirinko sau protin
gą, apsukrų pavaduotoją, supažindino su darbu, įkinkė. Nuo 
šiol elektronikos specialistas atskirame diske turėjo fiksuoti 
tik galutines suvestines ir stambiausių operacijų eigą. Norė
damas padėtį kontroliuoti iš esmės, žemiausioms grandims 
pavedė atskiru šifru dubliuoti ataskaitas, nepasilikti sau jo
kios informacijos. Po kurio laiko pastebėjo, kad jam asmeniš
kai atsirado daug daugiau laisvo laiko, sukurtoji sistema dir
bo kaip geras laikrodis. 

Po to atmintino pokalbio, neliesdama piniginių reikalų, Rūta 
stengėsi kuo daugiau bendrauti su vyru. Norėdamas per san
tykius su žmona sušvelninti uošvio įtūžį, Rimgaila nesiprie
šindamas eidavo į koncertus, parodas, dalyvaudavo pobūviuo
se. Atsivežusi iš kaimo dukrytę, Rūta pasiūlė praleisti dieną 
prie Kauno marių. 

Sočiai pavalgę pusryčius, paėmė Diką, šiek tiek maisto, 
gėrimo, nuvažiavę išsirinko smėlėtą, saulės nutviekstą pa
krantę. 

- Pasiutiškai karšta. Noriu maudytis, - pakilo Audrius. 
- Gal tau dar negalima? Nieko neskauda? 
- Ne. Nieko. 
Pūkštelėjo. Mėgaudamasis plaukė tolyn iškyšulio link, kur 

meškeriojo keletas vaikigalių. 
Staiga kažkas sugriebė už kojos ir ėmė traukti gilyn. Persi

gandęs Rimgaila iš visų jėgų ėmė spardytis, taškytis. Veltui, 
teko pasinerti. Juodas akvalangininkas tempė žemyn į juodą, 



šaltą gelmę. Audrius susirietė, spyrė jam į krūtinę, išsivadavo, 
puolė į paviršių. 

- Dikai, čia! Rūtaaaa... - spėjo giliai įkvėpti, vėl nutempė 
žemyn. 

Būdamas tvirtas, Audrius akimirksniu susirietė, griebė ak-
valangininkui už akinių, išrovė iš burnos vamzdelį. Sąlygos 
tapo lygios, bet Rimgaila jau duso negalėdamas išsilaisvinti, 
dar kartą susirietė ir iš paskutiniųjų spyrė priešui į veidą. Ap-
gniaužusi koją ranka atsileido, ir švininio diržo tempiamas 
žmogus pamažėle ėmė grimzti žemyn. Nežmoniškai norėda
mas gyventi, jau konvulsijų tampomas, pririjęs vandens, Aud
rius šokte iššoko į paviršių, visais plaučiais įkvėpė oro, ėmė 
kosėti. Dikas sukinėjosi čia pat. 

- Dikai! Dikai, čia! 
Šuo priplaukė. Šeimininkas įsikabino į gaurus prie uode

gos, pats kiek galėjo yrėsi, šiaip taip pasiekė krantą. 
- Kas atsitiko, Audriau?! Dėl Dievo, ką reiškia tavo klyks

mas? Žiūrėk! 
Iš gelmės išniro akvalangininkas, spėriai plaukė išilgai kran

to, kur ties posūkiu buvo tankūs krūmai. 
- Dikai, bėgam! - kosėdamas Rimgaila pasileido pirmyn. 
Pastebėjęs bėgantįjį, akvalangininkas sustojo, susitvarkė 

vamzdelį, įsikišo į burną, nėrė gelmėn. 
Audrius bėginėjo, žvalgėsi, bet, nieko daugiau nepastebė

jęs, grįžo atgal. 
- Kas čia darosi? - visai sunerimusi klausė žmona. 
- Nieko ypatingo... Panėriau norėdamas pažiūrėti, ar gilu, 

ir netyčia susidūriau su akvalangininku. 
-Tačiau tavo riksmas... Niekas taip nežviegia šiaip sau. Pro

tas aptemo? 
- Turbūt, - Rimgaila prisimerkęs žiūrėjo į žmoną. - Tavo tė

vas yra sakęs, kad tu dar žiauresnė už jį, už tą seną kraugerį. 
Nejaugi nekalto avinėlio grimasa ir naiviais klausimais nori 



mane įtikinti, kad tu čia niekuo dėta?! Žiūrėk, kiek žmonių 
maudosi. Pilna pakrantė! Niekas neskęsta! Staiga viduryje 
marių atsiranda akvalangininkas ir tempia mane žemyn. Vie
nintelį visoje pakrantėje! Aiški užduotis nuskandinti, nes mes 
grūmėmės. Gaila, nepagavau, būčiau prie tavęs jo dūšią iškra
tęs. Kaip pavadinti tokią žmoną, kuri savo akivaizdoje skan
dina savo vyrą?! Kaip? 

Rūta žiūrėjo suakmenėjusi. 
- Ko čia maivaisi?! Važiuojam namo! 
- Audriau... - pralemeno. 
-Velnias tu, ne boba! Tiesiog išsigimėlė. Važiuojam, sakau!!! 
Dukrytė ėmė žliumbti. Rūta greit surinko daiktus, žaislus, 

krepšius su maistu, užsimetė chalatą. 
Važiavo tylėdami. Žmona verkė. 

Vakare Rimgaila išmaišė pusę Kauno, kol pagaliau surado Al
girdą Nausėdą. 

Parodęs auksinę sąjungos nario grandinėlę, sumokėjęs šim
tą rublių, atsidūrė raudonojoje salėje. Ant pakylos, grojant 
lyriškai muzikai, penkios merginos šoko erotinį šokį. Priėjo 
administratorius. 

- Man reikia Nausėdos. 
- Tuojau, malonėkite palaukti. Pranešiu. 
Po kelių minučių pasirodė gerokai girtas Nausėda. 
- O, Audrius! Koks siurprizas. 
- Reikia pasikalbėti. 
Rimgailos veidas sakyte sakė, kad jokių atidėliojimų būti 

negali. 
-Palauk, seni, tuoj sureguliuosim, - jis mostelėjo administ

ratoriui. - Mums reikia pasikalbėti. Reikia vietos. 
- Prašom, ponai, paskui mane. 
Išėjo, pro šonines duris nusileido žemyn, pateko į šiltą ko

ridorių su daugybe durų. Priėjo dar vienas tarnautojas. 



- Laisvo kambario pokalbiui reikia. 
Žmogus tučtuojau atidarė vienas duris. Rimgaila padavė de

šimt rublių arbatpinigių. Kambarys buvo be langų, stovėjo 
raudonai paklota lova, raudonas toršeras, baltas telefonas ant 
mažo stalelio, prie jo puikavosi du raudoni foteliai. Nausėda 
dribo ant lovos. 

- Žinai, kam tie kambariai? Seksui. Liuks. Aš jau čia buvau. 
- Klausyk, Nausėda, - lediniu balsu prabilo Rimgaila. - Man 

pranešė, kad Stirbys tau davė komandą mane nužudyti. Tai 
tiesa? 

Nausėda akimirksniu surimtėjo, atsisėdo į fotelį, užsisegio
jo marškinius. 

- Ne visai taip. Jis žino, kad mes draugai, todėl pavedė kitai 
grupei. 

- Klok viską. 
- Kiek žinau, tu gerokai užrūstinai senį. Jis nori, kad tu mir

tum lyg natūralia mirtimi. Manau, nenori skaudinti Rūtos. 
Tiek žinau, ir viskas. 

Rimgaila priėjo prie Nausėdos, suėmė atlapus, išplėšė iš fo
telio, prisitraukė. 

- Pasmaugsiu, žiurke, jei visko nepasakysi. Tuoj pat! Man 
prarasti nebėra ko. Pasikėsinimas kelyje į Vilnių - tavo darbas? 

- N e . . . 
- O medžioklėje? Tavo? 
- Mano. 
- O šiandien? Sakyk, rupūže, dantimis pergraušiu tau gerklę. 
- Planas - ne mano. Tik tiek, kad žinojau. Klausyk, Audriau, 

paleisk mane, aš tau viską pasakysiu, ką žinau ir dar daugiau. 
Rimgaila numetė Nausėdą į fotelį, įsmeigė akis. Tokio bai

saus Rimgailos dar niekas nebuvo matęs. 
- Nusiramink, Audriau. Tu visada buvai šaltakraujis. Šitaip 

nieko nelaimėsi. Kiti vis tiek padarys savo darbą. Profesiona
lai. Noriu tau tik gero, patikėk. Labai tavęs gaila. 



- Nesimaivyk. 
- Na gerai. Išvažiuok iš čia. Senis labai supykęs, jo neper

maldausi. Kai nepasisekė nustumti į pakriūtę, labai rėkė, o 
ypač po to šūvio. Sakė, reikėjo šauti grankulkėmis ir viskas 
būtų baigta beregint. Tiesiog nežinau, ką dabar pasakys suži
nojęs, kad tu gyvas. Išvažiuok, būk protingas. Tegu nurims 
aistros. Galiu pasakyti, kas bus ateityje. Tu turi mirti. Išva
žiuok, maldauju. Jei mane išduosi, mes mirsime abu. Išeities 
nėra. Išvažiuok. 

- Kokia kita operacija? Kaip žada mane pribaigti? 
- Tikriausiai, kur patykoję, suleis tau mikrobų. Šiek tiek pa

sirgęs mirsi, be abejonės, užtikrintas metodas. Rūta sėdės ir 
verks prie tavo lovos. 

- J i nežino? 
- Ne. Ji priešinasi. Prašė manęs, bet aš nuleidau juokais. 

Senis spaudžia. Išvažiuok, būk protingas. Senis net savo žmo
nos nepagailėjo. 

- Nuskandino? Kaip šiandien mane, naras įtraukė? 
- Iš kur žinai? 
- Stirbio akivaizdoje? 
- Taip. 
- Tai išgama. Kaip tokius žemė nešioja? 
- J į nešioja pinigai. Jis pats galingiausias Lietuvoje žmogus. 

Jam belstis nereikia, durys visur atviros. Išvažiuok. 

- Mane seka? 
- Nežinau, bet manau, kad taip. 
- Nepastebėjau. 
- Profesionalai. Naudoja ypatingas priemones. Nebijok, jų 

čia neleidžia, nes jie neturi sąjungos ženklo. Kuo greičiau iš
važiuosi, tuo geriau. 

- Kiek man duodi? 
- Kokius du mėnesius, kol nusiramins Rūta, ne ilgiau. 
- Gerai. Manau, užteks. 



Prislėgtas grįžo namo, blaškėsi per naktį. Ryte sėdo į savo 
mazdą, nulėkė į kaimą pas tėvus. 

- Gerai, kad atvažiavai, sūnau, - nudžiugęs pasitiko tėvas. -
Su Monikutė sugalvojome didelį šiltnamį pasidaryti. Augin
sime gvazdikus. Visi dėl tų gėlių iš proto eina, tai ir mes iš 
paskos. Rytoj važiuojam į mišką karčių. Galėsi? 

- Galėsiu. 
Retino sodintą eglynėlį. Eglutės tiesios, vienodos, šakos susi

pynusios, sunku vieną nuo kitos atplėšti. Sukaito abudu. Per 
pietus susėdo ant išversto medžio, Audrius ištraukė butelį deg
tinės. 

- Gal nereikia, sūnau. Nusilpę nieko nepadarysim. 
- Noriu pakalbėti, tėti. Kalba ilga, suspėsim ir išsipagirioti. 
Tėvas sukluso. Audrius išklojo visą savo gyvenimą, papasa

kojo pokalbį su Nausėda. 
Prisipylė senasis Rimgaila į puoduką gurkšnį degtinės, be 

žodžių užsivertęs prarijo, atsilaužė žiauberę duonos, užkando 
su spirgintais lašinukais. 

-Jautė mano širdis, kad ne viskas gerai. Teisus tas žudikas. 
Išvažiuoti tau reikia. Niekas neišgelbės. Prieš vėją nepapūsi. 
Vien pagalvojus širdis verčiasi. 

- O kur važiuoti? Nežinau - kur. 
Svarstė įvairiausias galimybes, analizavo pasekmes. 
Dar kelias eglutes nukirtę, patraukė namo. 
- Žinai, aš tavo vietoje samdyčiausi kur šiaurėje profesiona

liu medžiotoju. 
- Aš nieko nemoku. Nebent kokiam vienam sezonui. 
- Žinoma. Darbas pasiutiškai įdomus, ir laikas kaip vanduo 

tekės. Aš imčiausi. 
Kitą darbo dieną, darniai dirbdami, abu išsamiai aptarė, kaip 

ir ką reikia daryti. Audrius rašys laiškus kaimyno Morkaus var
du, išvažiuos slapčia, niekam nieko nesakęs. 

Dings, ir tiek. 



Po savaitės, skubiai sutvarkęs visus neatidėliotinus reika
lus, išskrido į Murmanską. Gerų žmonių paklausęs, atsidūrė 
Kandalakše, Valstybinio medžioklės ūkio direktoriaus kabine
te. Sužinojęs, kokiu reikalu atvyko jaunuolis iš Lietuvos, di
rektorius net švilptelėjo. 

- Visokių čia pas mus ateina, - bosijo Borisas Fomičius, -
bet iš tokios tolybės dar nebuvo. Na ką gi, jei tavo noras tvir
tas, galime vienam sezonui sutartį pasirašyti. Šiaip ar anaip, 
du plotai tušti stovi, - jis priėjo prie ant sienos pakabinto 
įvairiomis spalvomis išmarginto žemėlapio, tušinuko galu ap
vedė ratą, lygų pusei Lietuvos, paskui kitą ratuką - kaip visa 
Lietuva - ir tarė: - Rinkis. Abu plotai geri, neapleisti, stovi po 
kelias trobeles, sandėlyje turime visą inventorių, motorines 
roges. Viename, kur šalia Kandalakšo draustinio, senukas Va
lentinas Grigoryčius, amžiną jam atilsį, ilgai šeimininkavo. 
Geriausias medžiotojas buvo. Ir šiandien gailime. Kitame plote, 
kur šalia kirtavietės, pastaruoju metu jaunas Andrejus Sipo-
vas medžiojo. Susirgo kaulų vėžiu jo jauna žmona, dukrelės 
nėra kam prižiūrėti. Padavė pareiškimą, o ką darysi? 

- Kiek kilometrų nuo Kandalakšo? 
- Maždaug vienodai. Kur šalia draustinio, tai kokie septy

niasdešimt, o šalia kirtavietės tai nė šešiasdešimties nebus. 
- Iš kirtavietės kur mišką veža? 
- Visur. Daugiausia pro Kandalakšą į Lesozavodską. 
- Trobelė toli nuo miškavežių trasos? 
- Gal kokie dešimt kilometrų. 
- Tada imu plotą prie kirtavietės. 
- Neskubėk. Kirsdami mišką, kareiviai ir karininkai viską, 

kas gyva, baigia iššaudyti. Veža darbams kalinius. Visokių pa
sitaiko. 

- Nesvarbu. 
- Šunų turi? Geriau kokius tris ar penkis, nes pamainos 

reikia... 



- Turiu. Vieną, bet gerą, tikrą draugą. 
- Na tai nepražūsi. Kada atvažiuosi dirbti? 
Sutarė darbą pradėti po mėnesio. 

Grįžęs į Kauną Rimgaila skubiai tvarkė reikalus, ruošėsi, ir pa
galiau atėjo diena, kai, slapčia susikrovęs drabužius, mantą, 
paėmė šunį, nieko nesakęs žmonai, nulipo laiptais žemyn, 
sėdo į savo mašiną, išrūko iš kiemo. Nieko nepaisydamas visą 
valandą prasėdėjo pas Sigitą, atsisveikino. 

- Niekam niekada nesakyk, kad išvažiavau. Laiškus rašysiu 
tėvui. Ten siusiu ir tau skirtus laiškus. Gal kada suprasi, kad 
elgiuosi teisingai. 

Senasis Rimgaila slapčia nuo žmonos buvo prikrovęs dvi 
dėžes dešrų, du kumpius, tris maišus bulvių, svogūnų, česna
kų, kelis stiklainius uogienės. Motinai pasakė, kad važiuoja 
trumpam. 

Atsisveikino ir išvažiavo... 

Rūta nežinojo kur dėtis. Audrius dingo kaip į vandenį. Viskas 
krito iš rankų, negalėjo dirbti. Nuo minčių ištino galva, atro
dė, kad Audrius žuvo smurtine mirtimi. 

Nulėkė į kaimą pas tėvą. 
- Aš nieko, dukrele, nežinau. Buvau prisakęs sekti. Tuoj su

žinosim, - Skubiai paskambino, paklausinėjo, riktelėjo, metė 
ragelį. - Avigalviai! Dvyliktą valandą išvažiavo iš namų, po 
valandos nuvažiavo pas tėvus. Daugiau jokių žinių. Po vel
nių! Aš jiems moku pinigus, kad jie viską žinotų. Šunsnukiai. 

-Tėti , jis gyvas? 
- Na, kas čia per klausimas?! - įsiuto Stirbys. - Aš nieko ne

žinau! Nieko! Užmušti neliepiau. Žinau tiek, kiek tu. Viskas! 
Rūta apsiverkė. 
- Nežliumbk, negaliu pakęsti. Gal šiuo metu jis ramiausiai 

valgo pietus kartu su tėvais. 



- T a i kvailė! - šūktelėjo Rūta. - Žinoma! Žinoma, tenai! Va
žiuoju. 

Stirbys keistu žvilgsniu palydėjo skubančia dukterį. 

Rūtos pasirodymu senoji Rimgailienė apsidžiaugė, kvietė tro
bon. Tačiau Audriaus mašinos čia nebuvo, todėl, valandėlę 
pasisvečiavusi, nusiminusi viešnia susiruošė namo. 

- Jau trys dienos nėra Audriaus. Maniau, pas jus, o dabar 
nežinau, ką ir galvoti. Gal į miliciją kreiptis? 

- Jis buvo pas mus, - sunerimusi sužiuro Monika. - Sakė, 
išvažiuoja trumpam. 

-Kur? 
- Nesakė, - skėstelėjo rankomis motina. - Tėvai, gal tau sa

kė? - paklausė Rimgailos. 
- Sakė, gal mėnesiui, o gal ir ilgiau. 
- Kur išvažiavo? Net neatsisveikino... 
- Nežinau, sakė - su reikalais. 
Važiavo atgal Rūta menkai matydama kelią. 
Ašaros tvino ir tvino, kol pagaliau, sustojusi pakely, išsiver

kė, apsiramino. 
- Jei kada nors, tėtuši, sužinosiu, kad prie Audriaus dingi

mo esi prikišęs pirštus, visko išsižadėsiu, prakeiksiu tave, ka
po nelankysiu, tegu piktžolėmis užželia. 

Stirbys susirūpinęs žiūrėjo į dukterį, sausai krenkštelėjo. 
- Nesuskystėk. Pirmiausia darbas, kova. Kas geriau kaunasi, 

tas daugiau laimi. Nieko nežinau! Ką?! Tau priesaikos reikia? 
- Tu, tėtuši, mane pažįsti. Aš pasakiau. 
Didžiulis namas Kaune kaip pavasarinė daržinė liko visiš

kai tuščias. Tyliai vaikštinėjo tarnaitė, siurbė kilimus, valė dul
kes, laistė gėles. Tyliai su vežimėliu poniai veždavo maistą. 
Rūta valgė viena, su niekuo nekalbėdavo, niekur nėjo, su nie
kuo nebendravo. Dirbo daug, negailėdama savęs, norėdama 
išblaškyti liūdnas mintis. 



Greičiau į kaimą! Taip norisi pabūti su vaikais, jie tokie pa
našūs j Audrių. 

Kur jis? 

Buvo girdėjęs, o dabar įsitikino, kad profesionalui medžioto
jui nėra nieko blogiau kaip greta žmogaus apsigyvenęs ernis. 

Rimgaila keikdamasis šliuožė spąstų taku, varinėjo Diką, iš 
nevilties lazda daužė sniegą. Kas per prakeikimas? Visi spąstai 
užtrenkti, jaukai suėsti, sudraskytos šešios audinės. 

Akylai tyrinėdamas tą vietą, kur buvo užmaskuoti spąstai, 
stengdamasis suprasti kiekvieno įbrėžimo sniege reikšmę, Aud
rius negalėjo atsistebėti žvėrimi, gamtos apdovanotu plieni
niais raumenimis, sausgyslėmis apraizgytu tvirtu kūnu, ašt
riais nagais, nepaprastai stipriais nasrais, puikia klausa, dar 
puikesne uosle, pasiutiška ištverme, įžūlumu ir drąsa. Užtikęs 
spąstus su jauku, plėšrūnas tyrinėdamas pamažu tipendavo 
aplink ir žiebdavo letena kartais per tą vielą, kuria buvo pri
rišti prie medelio ar prie kaladės, kartais tiesiog per pačius 
spąstus iš apačios, paprastai spąstai išlėkdavo į orą, užsitrenk
davo, o paskui žvėris ramiausiai suėsdavo jauką. Tikra rykštė. 
Ernių buvo daug. Matyt, juos traukė kirtavietė. 

Preciziškai lygindamas ernių pėdas, Rimgaila pastebėjo, kad 
jos skiriasi. Vienas ernis eidavo mažumėlę pavilkdamas užpa
kalinę dešinę koją, buvo ryškūs nagų įbrėžimai. Tą praminė 
Šlubiu. Kito pėdos buvo mažos, nagai susukti į vidų, tai - Šlei
vakojis. Trečiasis, matyt, buvo labai senas, nes tipendavo ma
žais žingsneliais ir retai šuoliuodavo, - Senis. Dar vienas prie
šingai - beveik vien šuoliuodavo, jį praminė Jaunikliu. Ernį 
be trijų priekinės letenos nagų pavadino Nulūžtnagiu, o tą, 
kurio priekinė kairė letena buvo nukirsta, likęs tik strampas, -
Vargšu. Žinoma, spąstų siaubūną pavadino Judošiumi. 

Gelbėdamas padėtį, bandė jaukus kišti po kelmais, tarp ak
menų, o prie angų mėsos gabalėlių link statė spąstus. Negel-



bėjo. Įpykę erniai išdraskydavo kelmus, išmėtydavo akmenis 
ir vis tiek pasiekdavo savo tikslą. 

Prakeikimas! 
Bet kuriam, tik iš medžioklės gyvenančiam, tai būtų visiška 

prapultis, bet Rimgaila nesivaikė didelio uždarbio, jam visiš
kai nerūpėjo Boriso Fomičiaus gamybinis planas, todėl ėmė 
medžioti ernius. 

Reikia pasakyti, kad visos medžioklės plotas buvo beveik 
taisyklingo skritulio formos, ties riba kas penkiolika dvide
šimt kilometrų buvo pastatytos penkios trobelės ir viena - cen
tre. Atstumas nuo trobelės iki trobelės buvo vieno maršruto 
norma. Vienas to skritulio kraštas, ten, kur stovėjo pagrindi
nė trobelė, buvo prisišliejęs prie miškavežių trasos. Taigi Rim
gaila, sukoręs per šimtą kilometrų, savaitės gale vėl atsidurda
vo pagrindiniame namelyje. Kad, medžiotojui susirgus ar 
susižeidus, palengvėtų gelbėjimo tarnybos darbas, kiekvieno
je trobelėje privalėjo prie durų kabėti maršrutų dienynas, ku
riame medžiotojas turėjo žymėti atvykimo ar išvykimo laiką 
ir savo pastabas. 

Rimgaila stengėsi, kad šeštadieniais ir sekmadieniais tektų 
bazuotis pagrindiniame namelyje, pastatytame ant didžiulio 
ežero su keliomis salomis, tarp uolų. Ežero įlankos, kaip kokie 
ilgi pirštai, giliai įsiskverbdavo į medžioklės plotus, buvo pa
togu motorinėmis rogėmis užsnigtu ledu sukarti be jokio var
go keliolika kilometrų. Vienas ežero „piršto" galas buvo tik 
tris kilometrus nutolęs nuo miškavežių trasos, todėl dažnai 
patys azartiškiausi poledinės žūklės mėgėjai atsibelsdavo iš 
Kandalakšo, prašydami nakvynės Rimgailos trobelėje, atvež-
dami laikraščių, žurnalų, laiškus. 

Lyg nutrūkę nuo grandinės, sužvarbę žvejokliai maukdavo 
degtinę be saiko. Rimgaila degtinės nemėgo, na, išgerdavo iš 
mandagumo kokį gurkšnį, apsimesdavo negalįs, užtat, nuvir
tęs ant gultų, ištempęs ausis, valandų valandas klausydavosi 



nesibaigiančių istorijų. Kartą pasiskundė žvejams, kad jam ra
mybės neduoda visas tuzinas šmirinėjančių ernių. 

- Na, aš ir manau: ko tu čia atsibastei? Tai tau niekas nepa
sakė?! Ooooo! Anksčiau čia toks Andrejus medžiojo. Ta pati 
pasaka. Ubagais išėjo. Gaudė, nuodijo ir vis tiek neįveikė. Me
tė, išvažiavo į miestą. Dirba kino motoristu. 

- Kodėl jų čia tiek daug? Kitur, girdėjau, vos vienas kitas 
pasitaiko. 

- Vasaros metu jų čia beveik nebūna, - atsiliepė kitas, rau-
donbarzdis gauruotas vyras, atžagaria ranka nubraukdamas 
ūsuose užsilikusi degtinėlės šlapumą. Pauostė duoną, užkan
do, porino toliau: - Žiemą susirenka. Visame Kolos pusiasaly
je yra tik viena vieta netoli Murmansko, pasienio zonoje, kur 
jų daugiau negu čia, o šiaip jiems čia patinka. Kur nepatiks! Iš 
vienos pusės didžiulė miško darbininkų valgykla, ten ir zekus 
maitina, visas atmatas nuo skardžio verčia žemyn, o iš kitos, -
jis mostelėjo ranka, - visai netoli ganosi dvidešimt tūkstan
čių kolūkio šiaurės elnių, supranti kiek? Knibžda. Visus nusil
pusius, nepragimdančius, apšlubusius, sužeistus brūkšt per ger
klę. Žarnas verčia velniop, plaučius - velniop, gerkles, pautus, 
plėves - velniop, kur pakliuvo. Visa banda, ėsdama kerpes, 
keliauja tolyn ir tolyn. Visureigis iš paskos tempia didžiules 
roges su mėsa... Kai prisikrauna, veža į Kandalakšo geležinke
lio stotį. Mačiau. Iki pavasario lieka pusė bandos. įsivaizduo
ji? Aplink sukasi ir sukasi didžiuliai krankliai, iš paskos slenka 
erniai, kiaunės, meškos bastūnės, vilkai, lūšys ir visa kitokia 
gyvastis. 

Rimgaila klausėsi rydamas seilę. 
- Kasmet? 
- Kasmet. Vienais metais tolėliau, kitais artėliau, o šiemet, 

girdėjau, visai už ežerų, tiesiai gal kokie penkiasdešimt kilo
metrų susidarytų, o gal dar mažiau. 

- Tai nežinojau. 



- Sakau tau. Ubagais išeisi. Andrejus sakė, kad čia vienas 
toks žvėris jam švarino spąstus, viską, ką rasdavo, sutvarky
davo. 

- Tikra tiesa. Judošius. 
Abu vyrai jau girti pasigardžiuodami juokėsi. 
- Taigi taigi... Išgeriam! Ubagėli tu mūsų... Nebijok, nu

dvėsti tau neleisim, tiesa, Igori Vladimirovičiau? Va, žuvų šiek 
tiek paliksim. 

- Na ką jūs?! Nereikia man. Aš visko, ko prireikia, atsivežu. 
- Neįžeidinėk mūsų! Ruso dūšia plati, visus sutalpina! Mes 

tau dėkingi už nakvynę, gerą žodį. 
Tai štai kaip! Na, palauk! Rimgaila žūtbūt Judošių sume

džios! Žūtbūt. 
Vėjas staugė, dejavo, švilpė, nešė, suko sniegą keturias pa

ras. Prabudo Rimgaila nuo spengiančios tylos. Pro mažą dau
giasluoksnį langelį skverbėsi blausi poliarinės nakties šviesa. 

Kaip ir čiabuviai, nuogas įlindo į šuns ir šiaurės elnių kaili
nį kostiumą, užsitempė untus, prie kuprinės pritvirtino bur
ką - kailinį apsiaustą, jei tektų nakvoti po atviru dangumi, 
įmetė į kuprinę kietai į celofaninį maišelį susuktus degtukus, 
džiūvėsių, spirito, kompasą, šovinius, kirvuką, keletą spąstų, 
užsimaukšlino kepurę, užrėmęs duris, įsispyrė į slides. Priean
gyje nuo kailių pakilo Dikas, užsimiegojęs raivėsi, žiovavo. 

Šalo nelabai stipriai. Užsikabinęs šautuvą, žiūronus, brūkš
telėjęs į dienyną, nučiuožė pro uolas įprastu maršrutu pirmo
jo namelio link. 

Dikas risnojo priekyje. Aplinkui buvo kalneliai, uolos, gi
lios griovos, skurdūs medeliai, retai augančios eglės, krūmokš
niai ir daug daug ypatingai balto sniego. Atversta žiemos kny
ga. Bet kokios pėdos daugių daugiausia dviejų valandų 
senumo. Baltieji kiškiai jau prabudę, pripėdavę, matėsi jeru
bių kojyčių atspaudai. Jokio garso, gamta lyg išmirusi. Neti
kėtai aptiko šviežias ernio pėdas! 



Audrius stabtelėjo, stengėsi susiorientuoti, karštligiškai gal
vojo. Žinoma, bėgti paskui nenuilstantį bastūną būtų bepras
miška. Kadangi gerai pažinojo vietovę, Rimgaila aplenkė uolas, 
per kurias buvo nuvingiavęs žvėris, nepaisė viliojančio beržy
no, skubėdamas skuodė slėniu, pakilo į aukštumą ir atsirado 
ant aukšto ežero kranto. Pažvelgė pro žiūronus ir visai arti 
kito kranto pamatė lėtai kėblinantį ernį. 

Greičiau! 
Rizikuodamas susilaužyti kojas, medžiotojas strimgalviais 

pasileido stačiu šlaitu žemyn ir, kiek kojos leido, nušvytravo 
ežero paviršiumi pavymui. Pajutęs šviežias pėdas, Dikas di
džiuliais šuoliais lėkė pirmyn. Pasiutęs maratonas, tačiau leng
vutis kailių drabužis nevaržė judesių, svarbiausia, gėrė drėg
mę, saugojo šilumą, kūnas neprakaitavo. 

Priekyje vos girdimai lojo šuo. Instinktyviai nuspėjęs žvė
ries judėjimo kryptį, Rimgaila pasidavė dar gerokai dešiniau, 
šokte užšoko ant lėkšto kranto, skubėjo, šliuožė tarp didelių 
akmenų ir staiga sustojo kaip įbestas. 

Šuns lojimas artėjo! 
Žaibiškai nusimetė šautuvą, užtaisė, kailiu nušluostė opti

ką, pasiruošė. Iš už kalniuko pasirodė lėtai šuoliuojantis dide
lis ernis. Dikas kone kibo už uodegos, žvėris retkarčiais atsi
sukdavo, urgzdamas puldavo šunį, tam vikriai atšokus, 
neskubėdamas bėgo tolyn. Jau būtų buvę galima šauti, bet 
Audrius bijojo kliudyti Diką. Nejaugi pabėgs? Tuoj kalniukas, 
ir baigta. Rimgaila švilptelėjo. Šuo sekundę sukluso. Šūvis! Er
nis šoktelėjo aukštyn, didžiuliais šuoliais nėrė daubos link. 
Šūvis! Žvėris dingo už kalniuko. „Nejaugi prašoviau?" - dau-
žyte daužėsi širdis. 

Kaip ant sparnų nušliuožęs per slėnį, pakilo į kalniuką. Dikas 
purtė nebegyvą ernį. 

Audrius greit nusimetė kuprinę, išsitraukė kablius su kapro-
nine virvute, apjuosė apie medį, pakabino žvėrį ir po pusva-



landžio, nudyręs kailį, kaip brangiausią trofėjų paėmęs kau
kolę, susitvarkęs pasileido tolyn. 

Už ežero, plynaukštėje, kur pasiutęs vėjas buvo beveik ap
nuoginęs kerpes, ganėsi keturi šakotaragiai šiaurės elniai. 

Slėpdamasis už kalniukų, Rimgaila pakilo į statųjį ežero kran
tą ir vėl pamatė ramiai besiganančius elnius. Šį kartą arčiau, 
už kokių trijų šimtų žingsnių. Tvirtai įrėmė šautuvą petin... 
Per optinį taikiklį elniai atrodė dideli, stambūs, lėti, milžiniš
kais ragais. 

Vienas elnias krito kaip pakirstas. Kiti šastelėjo ir nieko ne
suprasdami karpė ausimis. Tuoj pat krito dar vienas. Spardėsi. 

Likę du elniai šuoliais pasileido išilgai slėnio ežero link, bė
go ledu. Šūvis! Elnias kniubo, čiuožė ledu, skubėdamas stojo
si, pašokęs, matyt, suklaidintas šūvio aido, pasuko tiesiai į me
džiotoją, kitas lėkė kiek įkabindamas tolyn. Keistai mėtydamas 
kojas, elnias artėjo į mirtį. Šūvis! Viskas. 

Būna dvi būsenos: iki šūvio ir po šūvio. Didžiausio dėmesio, 
jėgų, žvilgsnio, klausos ir net uoslės įtampą, viso kūno neįti
kėtiną susikaupimą staiga pakeičia visiškas atoslūgis. Besidau
žanti širdis aprimsta, nei iš šio, nei iš to staiga išmuša šaltas 
prakaitas, atsipalaiduoja raumenys, suglemba kūnas, pakerta 
kojas. Rimgailai drebėjo rankos. Tai bent laimikis! 

Kol žvėrys nesustingo, reikėjo tučtuojau dirti kailius, su
pjaustyti gabalais. Būdamas fiziškai stiprus, Rimgaila plėšte 
plėšė kailius, nenaudodamas kirvuko, vien peiliu per sąna
rius supjaustė, atskirus gabalus, kad nekapotų krankliai, už-
kapstė sniegu. Atsipūtė ir nuskubėjo namo. Trobelėje pasišil-
dė mėsos konservų, su duona, užkąsdamas česnaku, pavalgė, 
išsivirė stiprios kavos, pašėrė Diką. 

Šaltyje motorinių rogių variklis springo, kosėjo ir vos užsi
vedė. Kaip visada, pasodinęs Diką rogėse, aplenkdamas uolas, 
aplinkiniu keliu sparčiai artėjo prie ežero, kur buvo palikta 
skerdiena. Kai iki tikslo liko kokie trys keturi šimtai žingsnių, 



Rimgaila pastebėjo, kad kažkas ėda ar lesa išverstus elnių vi
durius. Kranklys? Kodėl vienas? Likus dviem šimtams žings
nių, Rimgaila mašinaliai užgesino variklį, sustojo. Nejaugi dar 
vienas ernis?! Žinoma! Žvėris, nekreipdamas jokio dėmesio į 
aplinką, ėdė kepenis. Bijodamas pabaidyti, skubiai užtaisė šau
tuvą. Dikas kiek įkabindamas nuskuodė prie žvėries, spring
damas, paurgzdamas lojo. Ernis tik žvilgtelėjo į šunį ir, su
skliaudęs ausytes, skubiai plėšė ir plėšė kepenų gabalus. 

Rimgaila suko ratą, norėdamas užkirsti žvėriui atsitrauki
mą per uolas. Tik likus gal septyniasdešimt žingsnių, žvėris 
pastebėjo žmogų ir pasileido trumpiausiu keliu uolų link. Jaus
damas plėšrūno jėgą, Dikas lojo bėgdamas per atstumą. 

Šūvis! 
Aukštai pašokęs ernis persivertė, lyg pasiutęs puolė šunį, ir 

vargšas šuo neabejotinai būtų buvęs sudraskytas, tačiau tai 
buvo agonija. Nosimi dūręs į sniegą, žvėris nurimo. Rimgai
los širdis plazdėjo kaip paukštis: kokia nuostabi medžioklė! 

Visą savaitę spaudė šaltis, nesnigo. 
Rimgaila netinginiavo - nuo sutarties pradžios jau suko šeštą 

ratą nurodytu maršrutu. Žinoma, pusšimtis audinių, keturios 
kiaunės, atsitiktinai nušauta ūdra, va elniai ir tie - patys plėš
riausi žvėrys nebuvo ypatingas laimikis, tačiau maloniai glos
tė Rimgailos savimeilę, jis buvo patenkintas. 

Tolumoje sulojo Dikas. Rimgaila nušliuožė dauba, aplenkė 
vieną uolų grūstį, kitą, rangydamasis tarp akmenų, užkopė 
ant kalniuko. Koks tuzinas elnių, sustoję ratuku, atkišę ragus, 
gynėsi nuo šuns. Vienas kitas šakotaragis mėgino Diką nu
durti, bet vikrus šuo lengvai išsisukdavo. I elnių būrį šaudyti 
buvo lengva, ir Rimgaila be vargo ištuštino visą šovinių apka
bą. Krito penki elniai, kiti skubiai išsisklaidė ir netrukus nu
liuoksėjo viena kryptimi. 

Nuo visiškai netikėto ir tokio gausaus laimikio Audriui ma
žumėlę drebėjo rankos, per nugarą perbėgo lengvas nirtulys, 



tačiau Audrius greit susikaupė. Reikėjo skubiai imtis darbo. 
Bedorodamas elnius, vėl išgirdo lojant Diką. 

Kas gi čia dabar? 
Rimgaila šoko prie šautuvo, pripildė lizdą šovinių, vieną 

įvarė į vamzdį, pasiruošė. Šuns balsas aidėjo kairėje, paskui 
lėtai persimetė į dešinę, artėjo. 

Tolumoje pasirodė dviem elniais kinkytos nartos. Kailiniais 
apsirengęs žmogus nepasisveikinęs iš tolo apžiūrėjo elnius ir 
ėmė aiškinti: 

- Matai, žymė? Kolūkio elniai. Užmušei. Ne tavo. Kolūkio. 
Nustebęs Rimgaila apžiūrėjo žvėris, bet nieko nepastebėjo. 
- Matai? - priplota nosimi žmogus priėjęs parodė. - Matai? 

Žymė. Matai? 
- Matau. 
- Kolūkio. Reikia atiduoti kolūkiui. 
Rimgaila skėstelėjo rankomis, atseit, jei kolūkio, tai kolūkio. 
- Nemačiau. Ką dabar daryti? Aš turiu už juos sumokėti? 
- Ne. Mokėti nereikia. Kolūkis. Reikia atiduoti kolūkis. 
- Dovanokite, aš nežinojau. 
Supratęs, kad derybos baigtos, samių tautybės žmogus išsi

traukė peilį ir nepaprastai vikriai, ilgais tiksliais judesiais per 
kelias minutes nudyrė vieną elnią, nenaudodamas jokio kir
vuko, tik peiliu tiksliai laviruodamas per sąnarius, supjaustė į 
gabalus. 

Rimgaila buvo bešokąs padėti, bet samis į jo iniciatyvą ne
sureagavo, be to, darbas vyko taip greit, kad beliko tik stebėti 
iš šalies. 

Kokia gėda! 
Kai po darbo samis atsitiesė, sniegu nuvalė kruviną peilį, 

paslėpė tarp savo kailių, Audrius priėjo artyn, uždėjo mažam 
žmogui ranką ant peties. 

- Dovanokit. Daugiau taip nešaudysiu. Kiekvieną kartą pa
tikrinsiu žiūrėdamas pro žiūronus. 



- Medžiotojas? 
- Taip. Čia mano plotai. 
- Aaaaaaa. Rusas? 
- Ne. Mano tėvynė už dviejų tūkstančių kilometrų nuo čia. 

Aš gyvenu Lietuvoje. 
- Kaip čia atsiradai? 
- Iš kvailumo. Po žiemos išvažiuosiu. 
- Negrįši? 
- N e . 
- Aaaaa. Rusas? 
- Ne, lietuvis. 
- Gerai. Aš važiuoju, pasakysiu, kad čia elnias. 
Bjaurios nuotaikos slegiamas, Rimgaila nusliūkino trobelės 

link. 
Pririnko katiliuką švaraus sniego, užkūrė „buržuiką", pri-

drožė sušalusios elnienos, pridėjo makaronų, druskos, prie
skonių ir atsigulė ant gultų... 

Piktai, net springdamas ėmė loti Dikas. Išgirdęs žmonių bal
sus, Audrius iššoko į lauką. Netoli namelio stovėjo dvi kinky
tos nartos ir du samiai. 

- Užeikite. Užeikite, būsite mano svečiai. Dikai! | vietą! Sa
vi. Matai, savi. Dikai! I vietą! - šuo niekaip negalėjo nurimti, 
bet, paklusęs šeimininkui, nubidzeno. - Užeikite. Tuoj išvirs 
sriuba. Pavaišinsiu. Pakalbėsim. 

Atvykėliai tylėdami susižvalgė ir neskubėdami įėjo į trobelę, 
nusimetė kailinius, padėjo ant gultų kepures, nusimovė pirš
tines. 

- J ū s dviese ganote? Sakė, dešimt tūkstančių? 
- Ne. Mes keturi. Tiek nebus. 
- Seniai dirbate elniaganiais? 
- Nuo vaikystės. Aš mokiausi technikume. Žinau Lietuvą, 

ten šilta. 
- Nelabai. Per radiją sakė, kad dabar šeši laipsniai šalčio. 



Atvykėliai šyptelėjo. 
- Sakiau - šilta. 
- Norite spirito? - nežinodamas, kaip užimti svečius, pasiū

lė. - Norite? Po trupučiuką, gerai? 
Nuo lentynėlės paėmė bala žino kiek nenaudotą stiklinai

te, išėjo į lauką, ištrynė sniegu, išsitraukęs nosinę iššluostė, iš 
kareiviškos gertuvės įpylė per pirštą nuo dugno, užsveikino. 
Atvykėliai tylėdami smalsiai stebėjo. 

- Oi, ne rusas. Matau, ne rusas. 
Spiritas su sriuba gal ir nelabai tiko, bet nieko, skanu, tik 

degina. 
- Žinai, samiai anksčiau negerdavo. Visai. Po karas čia pra

dėjo statyti komunizmas. Privažiuoti iš viso pasaulio daug 
žmonių. Statyti kalėjimas. Anksčiau kiekvienas šeimas turėjo 
savas elnias. Penkis. Penkiolika... Daugiau. Ženklas. Kiekvienas 
šeimas turėjo ženklas. Jei kaip tu, dabar pykšt ne savas ženklas, 
tai sutikęs kaimynas atiduoti elnias. 

- Mokykloje vaikus moko jūsų kalbos? 
- Ne. Rusiškai. Daug blogas žmogus privažiavo. Atsirado 

vagis, degtinė... Žuvis gaudyti negalima, miškas kirsti negali
ma, elnias turėti negalima, ubagas samis. Žuvis kiek nori, o 
negalima... Kvailys valdžia. 

Kitas samis, netardamas nė žodžio, siaurutėmis akytėmis 
nemirksėdamas stebėjo šeimininką. 

- Vagių visur daug. Milicija nesusitvarko. 
- Mes patys milicija. Blogas žmogus prievartavo kaimynas 

žmonas. Mes jį sugauti, rankas surišti už nugaros, kojas suriš
ti, daug šakų su lapais pririšti. Blogas žmogus įmetėm vanduo 
ir už virvė tempėm dvi valandas po ežeras. Po du mėnesiai 
mirė. 

- Ką blogi žmonės vagia? Elnius? 
- Blogas žmogus vagia žuvį, tinklus. Mes jį pasaugoti, pa

čiupti. Pavasario vanduo daug, medžiai apsemti. Mes blogas 



žmogus nuvežti pats vidurys ir išmesti. Vanduo šaltas. Jis 
plaukti, plaukti ir įlipti į apsemtas medis. Jis šaukti, mes ne
girdėti. Nėra. Blogas žmogus mirė. 

- Sakykite, o vilkai, erniai, meškos daug elnių sudrasko? 
- Daug. Mes šaudo. Ernis šeši nušauti, devyni vilkas, vienas 

lūšis. 
- O meškų? Kiek meškų? 
- Vienas. Vasara. Dabar vienas meška nemiega, vaikšto. Di

delis. Piktas. 
- Paskui elnius vaikšto? 
- Ne. Yra - nėra, yra - nėra. Elnias gaudo. Piktas. 
Rimgaila siūlė šiek tiek pamiegoti, bet svečiai, nuoširdžiai 

padėkoje, atsisveikino, išvažiavo. 
Tolumoje burzgė visureigis. 

Buvo vėlyvas ketvirtadienio vakaras. Rimgaila nutarė šiek tiek 
pamiegoti ir iš ketvirto namelio tiesiai pro centrinį šliuožti į 
pagrindinį būstą. Kuteno viltis, kad kas nors gali atvažiuoti ir 
atvežti žurnalų, laikraščių, gal kokį laišką... Viso labo apie pen
kiasdešimt kilometrų. Juokas. Bėda buvo ta, kad to maršruto 
jam dar nebuvo teke įveikti. Centrinė trobelė buvo pusiauke
lėje, ežero dešiniajame krante. 

Pirmus dešimt kilometrų įveikė lengvai ir greit. Pakely jo
kio žvėries neaptiko. Dikas bėginėjo aplinkui tai atsilikdamas, 
tai užbėgdamas į priekį. Pradėjo snigti, snigo vis stipriau. Rim
gaila dažnai kompasu tikrino kryptį, šliuožė skubėdamas. Aiš
kiai sulojo Dikas. Velniava, per sniegą nieko dorai negalėjo 
įžiūrėti. Beskubėdamas kone nusirito nuo skardžio, atsitren
kė į akmenis, kepurnėdamasis užkopė į statų kalną. Nusiėmė, 
užtaisė šautuvą, pamažu šliuožė artyn prie Diko. Šuo lojo du 
briedžius. Kelias sekundes galvojo, ką daryti: nežinomas marš
rutas, nežinoma vieta, prakeiktas sniegas, kuris po storu pata
lu gali paslėpti sumedžiotus žvėris. 



Kas bus, tas bus. Tokia reta proga! Briedžiai buvo taip arti, 
kad optikos nereikėjo, tik prisitaikė ir išpoškino vieną po kito 
du šūvius. Kaip vėjo nupūsti abu briedžiai akimirksniu dingo, 
buvo gaila, kad prašovė. Tokie žvėrys... 

Nusiminęs pasileido pavymui ir pastebėjo aiškų kraujo pėd
saką, kurio net tirštos snaigės neįstengė paslėpti. Už šimto 
žingsniu vos neužlipo ant kritusio žvėries. Didžiuliai, kaip iš
skėsti delnai su ilgais pirštais, beveik juodi ragai buvo įsmigę 
į sniegą. Džiaugsmas kaip šilta banga užplūdo krūtinę. Šuo 
lojo netoli, už kalvos. Netrukus pasivijo ir antrą sužeistą briedį. 

Kol sutvarkė laimikį, praėjo kelios valandos. Kai pagaliau 
nušluostęs kruviną peilį atsitiesė, lyg iš prakiurusio dangaus 
verste vertė sniegą, kur pasisuksi - vos už kelių metrų augo 
vientisa balta siena. Toliau eiti visiškai nepažįstama vietove 
būtų tolygu savižudybei. Reikėjo ruoštis nakvynei. Vargais ne
galais, vis paklaidžiodamas, abu briedžio kailius sutempė prie 
stačios uolos, nukirto didoką eglę, nugenėjo šakas, paklojo 
guolį, ant jo užtempė vieną briedžio kailį, nuo kuprinės atri-
šęs, įsisupo į burką, atsigulė, ant viršaus užsimetė kitą kailį, 
apsikamšė, po galva pasikiša kuprinę, šalia pasidėjo užtaisytą 
šautuvą ir iš baisaus nuovargio bemat užmigo. 

Baltos laumės nešė praeitin. Su žibaline lempa Audrius sto
vi tvarte ir laukia, kol motulė pamelš karvę. Griežiniais su
pjaustyti burokai... 

Tėvas eina per pelkę, visai mažas Audrius sėdi, įsitvėręs į 
plaukus, tėvui ant pečių ir bijo, kad tik nesukluptų, nepar-
griūtų... Prabudo. Aplinkui tebeplytėjo balta judanti tyla. 
Pasimugino, atsiduso ir vėl užmigo. Šį kartą nesapnavo, tik 
kažkas persmelkė kūną. 

Artėja, artėja tikrovė. Jau! 
Pašėlusiai lojo Dikas. Rimgaila muistėsi, šiaip taip išsilaisvi

no iš burkos, apčiuopė šautuvą, stengėsi pakelti į ragą sušalu
sį, storai apsnigtą briedžio kailį. Nesisekė. Iš visų jėgų įsiręžęs 



kilstelėjo kailio kraštą. Kaip viesulo sukamos blaškėsi mažytės 
snaigės, kamuoliais krito tai kairėn, tai dešinėn, o tarp jų kart
kartėmis išnirdavo plati, ruda meškos galva, trumpas, storas 
liemuo, švysčiojo letenos su baltais nagais. 

Meška riaumodama gaudė lojantį šunį. Drąsus Dikas, jaus
damas, kad žvėries jokiu būdu negalima prileisti prie miegan
čio šeimininko, vos meškai pasisukus uolos link, žaibiškai pri
šokęs, stengėsi įsikabinti į šlaunis. Akimirksniu iškilo samio 
pasakojimas... Bastūnas! 

Audrius, tirtėdamas iš baimės, apsipylęs šaltu prakaitu, karšt
ligiškai taikėsi šauti. Blogiau nesugalvosi. Sunkus kailis kaip 
dangtis spauste spaudė žemyn. Pakišo kuprinę, nepakako, aki
moju ištraukė kirvuką, pakėlė kailio kraštą - įspraudė. Atsivė
rė nedidelis plyšys. Šiaip taip pasisuko, iškišo šautuvo vamz
dį, persikreipęs įrėmė į petį. 

Pagaliau per optiką pamatė judančią masę. Juodas kryžiu
kas šokinėjo gaudydamas žvėries krūtinę. Meška puolė šunį, 
tačiau nesėkmingai. Šiurpiai suriaumojusi, pakilo ant dviejų 
kojų. Šūvis! Klaikiai sustūgusi, griebė sau už šono ir dar įnir
tingiau puolė Diką, į šipulius sudaužė patrešusį medį, danti
mis įsikabino į liauną berželį, kaip viksvą perlaužė, raičiojosi. 
Iš baimės Audriui barškėjo dantys, kilo velniškas noras apsi-
vožti tuo prakeiktu kailiu ir laukti baigties, tačiau mirties bai
mė buvo nepalyginamai stipresnė, juodas kryžiukas stabtelė
jo ties plačia žvėries nugara. 

Šūvis! Dar šūvis! Meška raičiojasi! Atsistojusi dviem šuoliais 
prišoko prie sušalusios briedienos, kraupiai maurodama, lete
na kelis kartus tvojo per mėsos gabalus, atsisukusi vėl puolė 
šunį. 

Šūvis! Šūvis! Šį kartą - paskutinis. Apleido jėgos. Audrius 
sukniubo, griebė šovinių, grūste grūdo į šautuvo lizdą, vieną 
įvarė į vamzdį. Atsitokėjo nuo spengiančios tylos. Tik Dikas, 
kimiai urgzdamas, kandžiojo, draskė meškos šlaunį... Nuo 



kiekvieno trūktelėjimo mataravo pražiotas žvėries snukis, siū
bavo pakelta paskutiniam kirčiui koja. 

Baisus silpnumas apėmė visą kūną. Pasidavęs, lyg visiškai 
nukamuotas, Rimgaila ištraukė kirvuką, suvėrė kailius, pasken
dęs tamsoje gulėjo, kol visiškai nurimo širdis, nustojo mušti 
smilkiniuose, atsipalaidavo virpantis kūnas. 

Paaiškėjo, kad meška labai sena, likusi tik viena iltis, kitos 
nulūžusios, priekiniai dantys nutrinti iki pašaknų, tuščias 
skrandis, žarnose kažkokia juoda masė. 

- Vargšele tu, - pusbalsiu bambėjo Audrius, - nesugebėjai 
žiemos miegui sukaupti riebalų. Teko ieškoti maisto. Arba tu 
mane, arba aš tave. Žinoma, šautuvas daugiau negu viena il
tis ir nagai. 

Visiškai nusikamavęs artėjo prie pagrindinės trobelės. Dar 
iš tolo pamatė rūkstantį dūmelį ir per visą ežerą nusidriekusias 
mašinos vėžes, o galiausiai ir su priekaba stovintį „gaziką". 

- Ooooo, Borisai Fomičiau! Kas per siurprizas?! O o o o . . . -
abu apsikabino, pasisukiojo, patapšnojo vienas kitam per nu
garą. - 1 . 

- Žiūrėk, ką aš tau atvežiau. 
Prietemoje, pasislėpusi už indaujos, stovėjo Sigita. Audrius 

neteko žado. 
Sigita kiek pamindžikavo ir puolė Rimgailos glėbin. Kelias 

minutes stovėjo tvirtai prisispaudę, nejudėdami, vos kvėpuo
dami. 

- Dieve, Audriau, kokia juoda barzda! 
- Labas. Kaip tu čia atsiradai?! Iš kur tas kailinis kostiumas? 

Kas per maskaradas? 
- Tai Borisas Fomičius. Kai pamatė mane su tuo beveik de

misezoniniu žieminiu paltu, kai sužinojo, kur ruošiuosi, už 
galvos susiėmė, mes dabar abu vienodi. 

Pasibučiavo. 
- Na, Borisai Fomičiau, per amžius jūsų gerumo neužmiršiu. 



- Na, ką jau čia... 
- Audriuk, poryt Kalėdos. Gal nė dienų nebeskaičiuoji? Aš 

susitikimo proga atvežiau pusę torto ir butelį šampano. 
- Koks tortas?! Koks šampanas?! Fomičiau, mes ją pavaišin

sime šiaurietiškai, kaip pridera. Sėsk, Sigita, užimk svečią, o aš 
tuoj apsisuksiu. 

Greit „buržuika" įkaito raudonai, kaip pirtis prišilo trobelė, 
katile kunkuliavo pridrožti elnienos gabaliukai. Audrius pri-
pjaustė svogūnų, gausiai papipirino, įmetęs saują džiovintų 
grybų, žiupsnelį džiovintų bruknių, sandariai užvožė dang
čiu, garas veržėsi per plyšelius. Užplikė arbatos, kavos - nešė, 
ką turėjo geriausio. Galiausiai į puodelį pripylė spirito, pada
vė Fomičiui. Visi trupučiuką išgėrė. 

Išviręs elnienos pjausnys su grybais buvo nuostabus. Lyg 
sriuba, lyg košė, pilvai nuo valgymo užsivertė aukštyn, ap
sunko, apgirto kūnai. Vyrai siūbavo, bandė vienas kitam kaž
ką protingo pasakyti, aiškino, mosikavo rankomis, galiausiai 
pasidavė, nugriuvo ant gultų ir užknarkė. 

Sigita sutvarkė stalą, iššlavė trobelę, išskalbė Audriaus marš
kinius, nosines, kojines... Prisėdusi niekaip negalėjo atsižiūrėti, 
glostė Audriaus veidą, plaukus, vešlią barzdą, tyliai bučiavo 
ir, prigludusi šalia, užmigo. 

Iš ryto visi kone kibirais gėrė arbatą, vėl sočiai privalgę el
nienos sriubos ir nutarė važiuoti parsivežti briedžių. 

- Su mašina neprivažiuosime, nieko neišeis, - prieštaravo 
Audrius. 

- Aš šiuos plotus puikiai pažįstu, nes prieš septynerius me
tus pats čia medžiojau. Mes važiuosime ledu, upelių vagomis. 
Na, daugiausia teks kokį kilometrą ant slidžių skerdieną tempti 
iki mašinos, bet tai smulkmena, - aiškino Fomičius. 

Borisas Fomičius tikrai puikiai orientavosi, lėkė dideliu grei
čiu, lenkė uolas, vengė užpustytų vietų, keliose vietose buk
savo, bet tai tik paįvairino kelionę. 



Iš tikro gerą kilometrą mėsą reikėjo tempti slidėmis iki ma
šinos. Ne tiek sunku, kiek nepatogu, nes mėsa vis slidinėjo į 
šalis, kliuvo, teko šliuožti du kartus. 

- Na, viskas, - sušilęs tarė Fomičius. - Aš jus palieku. Sėk
mės jums! Dėkoju už vaišingumą. O kada atvažiuoti? 

Sigita ir Audrius susižvalgė. 
- Aš su mamyte susitariau dviem savaitėm. 
- Sausio penkioliktąją, - išpyškino Rimgaila. 
- Audriuk, aš tiek negaliu. Beveik mėnuo, ką mama pa

sakys? 
- Atvažiuokite penkioliktą. 
- Gerai. Sėkmės jums. Žaviuosi aš tavo žmona, Audriau. 
Rimgaila padėjo Sigitai atsisegti slides, pats, gerai surišęs, 

užsivertė visą mantą ant pečių, ir jie pamažėle, pasidairyda
mi, vis pašnekindami Diką, patraukė į centrinį namelį. 

- Iš tavo, Audriuk, laiškų aš niekaip negalėjau įsivaizduoti, 
koks tai miškas, kokios uolos, kokie ežerai, kaip tokiose platy
bėse galima ką nors sumedžioti. Čia kaip pasakų šalyje. Siela 
prisipildo dieviško gerumo. Norėčiau, kad būtų nors truputė
lį šilčiau. Baisiai šalta. Be tų kailių sušalčiau. 

- Tau iš tikrųjų šalta? 
- Ne, ką tu! Nuostabu. Nosytė šąla. 
Audrius bučiavo, šildė, jie šliuožė toliau, kvailiojo. 
- Ar nepaklysime? 
- T u mane įžeidinėji. Dabar čia mano namai. Ar galima pa

klysti savuose namuose? 
Visus penkiolika kilometrų Dikas neaptiko nė vieno žvė

ries. Tiesa, pakilo keli pulkeliai baltųjų kurapkų, keli kėkštai, 
kelios jerubės, tolumoje vienas kurtinys, sklandė amžinai al
kani krankliai, gailiai cypsėjo maži paukšteliai. 

- Štai ten, šalia tų eglių, yra namelis. Žemai - kaip dubuo 
užšalęs ežeras. 

- Koks baltas sniegas! Akys bijo. 



Dar po valandos prišliuožė plynaikštę, kur, prisispaudusi 
prie uolos, stovėjo mažučiukė trobelytė. Pribėgęs prie žemi
nės, Dikas ėmė piktai loti, neatsitraukdamas žiūrėjo j duris. 

- Ko dabar jisai? - sunerimo Audrius. - Po velnių! Kažkas 
gyvena. Žiū, vos vos rūksta kaminas. Gal žvejai? 

Atsidarė trobelės durys, pasirodė nesiskutęs, kareiviškai ap
sirengęs vyras. 

- Ei, kas jūs?! Turistai? 
- Kokie turistai?! Aš medžiotojas. Čia mano plotai, o pats iš 

kur? 
- Aš pusiau medžiotojas. Atsivijau sužeista briedį. Netoli 

nuo čia pribaigiau. 
- Kas leido šauti briedį?! - piktai klausė Rimgaila. - Kurioje 

vietoje pribaigėte? Kur sužeidėte? 
- Prie miškavežių trasos. 
Rimgailai kilo įtarimas, nes joks sužeistas briedis negalėjo 

kaip niekur nieko nužygiuoti gerą pusšimti kilometrų. Aiškus 
melas. 

- Aš atsiprašau, kad užėjau į jūsų namelį, - teisinosi žmo
gus. - Buvo labai šalta, norėjau karštimo, išgėriau arbatos. Ne
pyksite? 

Šie žodžiai šiek tiek išsklaidė įtarimą, ir Rimgaila, nieko ge
resnio nesugalvojęs, atsisegė slides, padėjo tą patį padaryti 
Sigitai. Visi sugužėjo į trobelę. Staiga nepažįstamasis atsisuko 
ir kažkuo kietu smogė Rimgailai į galvą. Audrius sukniubo. 
Klaikiai suklykusi, Sigita puolė prie Audriaus ir gavo smūgį į 
veidą. Moteris griuvo aukštielninka, iš prakirstos lūpos bėgo 
kraujas. 

Žmogus dar du kartus smogė Rimgailai į veidą, nukabinęs 
virvę mikliai surišo virš galvos rankas, permetė galą per lubų 
siją, pritempė aukštyn suglebusį kūną, pritvirtino, kitu virva
galiu surišo kojas. 

- Audriau! - šoko atsipeikėjusi Sigita. 



Nepažįstamasis trenkė jai į paširdžius, ir perkreiptu iš skaus
mo veidu Navickaitė ėmė raitytis ant grindų. 

Audrius palengva išgirdo ūžimą, gal ūžė jo paties galvoje, 
bet ne... Skaudėjo veidą, iš priekinių dantenų sunkėsi krau
jas, bėgo smakru. Atmerkė akis. 

Žmogus, nepaisydamas pašėlusio Sigitos pasipriešinimo, 
klyksmo, plėšte plėšė nuo jos kostiumą. Sigita įsikabino į niek
šo veidą ir gavo smūgį į kepenis, į veidą. 

Jos veidas persikreipė, plačiai išsižiojusi gaudė orą, nebetu
rėjo jėgų priešintis. 

- Gyvuly, suski, ką tu darai? Girdi? Aaaaa! Užmušiu! Užmu
šiu! Paleisk mane! Paleisk, jei esi vyras! Girdi? - Rimgaila kiek 
galėdamas daužėsi, draskėsi, stengėsi dantimis pasiekti virve. 

Žmogus prišoko artyn. 
- Užmuši mane?! Tu, kalės vaike! Še tau! Še tau! Še tau! Va! 

Va! - įsiutęs daužė į paširdžius, pilvą, kelis kartus trenkė į vei
dą, staigiu judesiu sugriebė už kiaušų, stipriai suspaudė. 

Nuo klaikaus skausmo aptemo akys, ir Rimgaila neteko są
monės. 

Sukosi, ūžė pasaulis. Norėjosi vemti, žiaukčioti, gaudė orą. 
Įtempęs raumenis prisivertė nepaisyti skausmo, atmerkė akis. 

Blausioje žibalinės lempos šviesoje svieste švietė baltas Si
gitos kūnas. Rankos kaip nukryžiuotos buvo atmestos į šonus 
ir pririštos prie gulto kojų, veidas išpurtęs nuo sumušimų. Ji 
verkė. 

- Sigaaaaaa! - klykė Rimgaila. - Niekšas! Paleisk ją, sakau! 
Girdi? Prašyk ko nori. Nori daug pinigų?! Nori pinigų?! Pa
leisk! Paleisk! - jis raivėsi, tampėsi, negalėjo išsivaduoti. 

Niekšas lėtai iki nuogumo išsirengė, jo kūnas buvo nepa
prastai liesas, paveikslais ištatuiruotas. Zeko kūnas. 

- Paleisk, girdi? Prašyk ko nori. Girdi! Sigaaaa! Dovanok man! 
Siga, dovanok! Paleisk! Dikai! Dikai, čiaaaa! Čia! Čiupk! Čiupk! 
Dikai, čiupk! Aaaaaaaaa! Supūsi, prakeiktasis, kalėjime. Tu darai 



nusikaltimą. Paleisk, aš prižadu niekam nesakyti, girdi? Pa-

Zekas žaibiškai atsisuko. Nuogas prišoko prie Rimgailos pa
klaikusiomis akimis, perkreiptu veidu, švokšdamas, kiek turė
jo sveikatos, trenkė į paširdžius. 

- AŠ tau parodysiu kalėjimą! Tuoj iki tavęs prisikasiu, pra
keiktasis, turėk kantrybės! Še tau, balandėli! Pačiulpk! Iš-
graužk! - jis trankė kumščiais. 

Rimgaila įtempė gerai treniruotą pilvo presą, sukiojosi, kad 
smūgiai kliūtų tik į raumenis, tik į raumenis. Atsivedėjęs abiem 
kojomis spyrė zekui į pilvą. Zekas parkrito ant grindų, raičio
josi, žiaukčiojo, atsigaivelėjęs pašoko ir trenkė Rimgailai į pa
smakrę. Andriui vėl aptemo akys. Dikas tuo tarpu plėšė nuo 
durų prikaltus elnių kailius, graužė lentas. Rimgaila pramerkė 
akis. Zekas maigė Sigitos krūtis, pasilenkęs laižė spenelius, kan
džiojo, murmėjo. Audriaus skruostais ritosi ašaros, konvulsi
jos tampė kūną. 

- Siga, dovanok man, dovanok... Kam tu atvažiavai? Ach, 
ach... 

Zekas glostė nuogą jos kūną, kaip grobį bučiavo, maigė, ban
dė praskėsti kojas. Sigita įnirtingai pasipriešino ir vėl gavo smū
gį į paširdžius. 

- Tu, kiaule, jei nesiliausi, užmušiu. Na! Na! Štai taip! 
Ji verkė, tysojo nejudėdama. Zekas kaip įmanydamas norė

jo save sujaudinti, maigė savo ir Sigos tarpkojį, brūžino save 
krūtimis, prikišęs lempą, pasinėrė į anatominius tyrinėjimus, 
bandė atlikti sueitį, nevilties apimtas, persikreipęs kriokė, blaš
kėsi. Tai tikras maniako veidas, pamišėlio akys! Rimgaila su
prato: artėja mirtis. Atsiminė, kad durys užsuktos žalios odos 
juostele. Kažkada pats įkalė vinį, užlenkė. Gal atsilenks? Atsi-
spyręs kojomis į sieną, pasiūbavo ir kiek galėdamas stipriau 
trenkė kulnimis į lauko duris. Įsigilinęs į savo žaismą, zekas 
nesureagavo. Audrius dar kartą spyrė į duris, dar kartą... 



Išgama nebeištvėrė, pašoko, čiupo prie „buržuikos" numestą 
pliauską, atsivedėjęs tvojo Audriui per galvą, tačiau šis pasku
tinę akimirką šiek tiek kryptelėjo, ir pliauska, nubrūžinusi 
skruostą, skaudžiai sutrenkė petį. Paklaikęs zekas surado pei
lį, šoko prie Sigitos. 

-Sigaaa!!! - suklykė Audrius ir iš paskutiniųjų spyrė į duris... 
Išgama šoko prie Audriaus, užsimojo... Tuo metu su trenks

mu atsidarė durys ir kaip pilkas žaibas šuo puolė nuogą zeką. 
- Aaaaaaaa! - ir smogė peiliu. 
Šuo Šastelėjo ant gulto ir griebė priešą už peties, galingai 

trūktelėjo, griebė už sprando, urgzdamas gerkliniu balsu tem
pė paskui save. Prapliupo kraujas. Zekas mėgino persiversti, 
švysčiojo peiliu, mėgindamas pataikyti, bet Dikas šokinėjo, 
nesidavė, staiga iš šono apžiojo kaklą, suleido iltis, žvėries jė
ga bloškė į šalį, išmetęs peilį žmogus abiem rankom dar ban
dė nustumti šuns galvą, klaikiai gargaliavo. Urgzdamas Dikas 
trūktelėjo dar kartą. O siaubas! Fontanu tryško arterinis krau
jas, srovele bėgo šuns snukiu, bet šuo purtė ir purtė, kol zekas 
visiškai nurimo, nugriuvo, sustingo atviros, krauju aplietos 
išgamos akys. Tik tada paleido. Minutėlę stovėjo stebėdamas, 
ar zekas nesukrutės, šiepė kruviną snukį, dusliai urzgė, paskui 
lėtai išsliūkino laukan. 

Klykė Sigita. Ji blaškėsi, verkė, žiaukčiojo. Rimgaila drebėjo 
visu kūnu. 

- Nežiūrėk į mane! Nežiūrėk!.. - maldavo raudodama Sigi
ta. Ji brūžino į gulto briauną virvę, kuria buvo surištos rankos. 

Liūdnos Kalėdos. Liūdni Naujieji metai. 
Nė karto nepasiskundusi, kaip po šalnos staiga mirė Stirbio 

motina, pašarvojo ten pat, kaime, kur niekas jos nepažinojo, 
su jokiu kaimiečiu nė žodeliu nebuvo persitarusi, todėl nė 
vienas neatėjo pagerbti mirusiosios. 

Tokia buvo Stirbio valia. 



Beveik nemiegojęs pats sėdėjo prie gėlėse paskendusio karsto 
dvi paras. Nei verkė, nei dūsavo. Žiūrėdamas į vieną tašką, 
pamažu lingavo pirmyn atgal, pirmyn atgal, sunėręs rankas, 
visas iš karto keistai pakumpęs, sumažėjęs, pajuodęs. 

- Tėti, einam, pamiegosi, gal ko užvalgysi. Tavo sveikata ne 
geležinė, pasisaugoti reikia, - prašė Rūta. 

- Ne, vaikeli, nenoriu. Prisėsk. 
Stirbys nemėgo jokių gedulingų melodijų, ašarų, pašarvo-

nės bruzdėjimo, todėl ir laidotuvės buvo tokios kuklios. 
- Visą gyvenimą jos klausiau, - tyliai prabilo tėvas. - Išmo

kė kovoti iki galo. Niekada nieko neslėpiau: tie patarimai iš 
pradžių atrodydavo absurdiški, bet paskui paaiškėdavo jų ne
paprastas tikslumas ir originalumas. Buvo reto proto moteris. 

- Aš nežinojau, kad tu su ja tardavaisi. Ji buvo tokia tyli. 
- Taip. Tai didelis jos privalumas. Atmenu: verslo pradžiai 

reikėjo daug pinigų, paprašiau. Ji pasisodino mane priešais ir 
paprašė paaiškinti, kam tie pinigai. Aptarėme viską iki smul
kmenų, ir davė daug pinigų. Neprisiruošiau grąžinti. Sakė, kad 
mano sėkmė - jai geriausi dividendai. Taip ir likau skolingas. 
Matai, kaip... 

- Na ką tu, tėti, jai nieko netrūko. 
Be raudų, be giedojimo, vien tik su kunigo malda palaidojo 

Panevėžio miesto kapinėse. Pastūgaudamas šaltas žiemos vėjas 
sūkuriais nešiojo sniegą, švilpdamas košė medžių šakas, vertė 
iš kojų. Paskutinis nuo kapo pasitraukė plikagalvis Stirbys. 

Vakare Stirbiui pakilo temperatūra, o giliai naktį išvežė į 
ligoninę. Nepaisant visų pastangų, aštraus plaučių uždegimo 
nugalėti nepavyko. Nuo vaistų ėmė šlubuoti širdis, gydytojai 
nežinojo, ko griebtis, naudojo deguonies inhaliacijas, skubiai 
stiprino širdį, lakstė, stengėsi, tačiau, sprendžiant iš jų susirū
pinusių veidų, buvo aišku, kad ligonio būklė kritiška. 

- Aš mirštu, - visai tyliai, kad tik prisikišus galėjo suprasti, 
kuždėjo tėvas Rūtai. - Neprieštarauk. Testamentas mano sei-



fe. Viskas tavo. Tavo motina norėjo tave iš manęs atimti. Ne
smerk manęs. Labai norėjau sūnaus, bet ji niekaip nepastojo. 
Išauklėjau tave taip, kaip norėjau. Aš didžiuojuosi tavimi. 
Draudžiu verkti. Kiekvienas turime mirti, tokia gamtos logi
ka. Sudegink mano kūną ir palaidok šalia motinos... - gaudė 
orą, žiopčiojo ir prarado sąmonę. 

Kai gydytojai vėl šiaip taip sugrąžino realybėn, Stirbys griež
tu judesiu parodė, kad nori pabūti su dukra. 

- Tavo vyras Kolos pusiasalyje, Kandalakše. Medžioja. Tele
fonu prasitarė ta merga su benkartu. Iškart suradome. Labai 
gabus vyras. Norėjo apžioti mūsų kąsnį. Gobšus, tačiau jis mū
siškis, vampyras, mėgstantis šviežią pinigų kraują... Mokyk 
savo vaikus kovoti iki galo. Tegu kaip vos nujunkę vilkiukai iš 
karto pajunta, koks saldus pinigų kraujas. Kalk galvon, kad 
tik tas laimi, kas šalto proto ir negailestingos širdies... - pri
trūkęs oro, ilgai tylėjo. - Svajojau turėti tokį sūnų kaip tavo 
vyras. Kaip gaila, kad smuko žemyn. Nesipykite. Būkite... 

Mirė lyg staiga užgesusi žvakė, nesiblaškydamas ir be 
skausmo. 

Kelias dienas Stirbio namas Kaune buvo atviras visiems. Kaip 
kažkokios brolijos vienuoliai, nešė gėles, vainikus vien vyrai. 
Retai kokia moteris. Orūs, gražiai apsirengę, keliolika minu
čių pastovėdavo prie karsto, vaikščiojo po kambarius, tyliai 
šnekučiavosi, prie švediško stalo užkandžiavo. Daugelis suži
nojo kažką svarbaus, kiti kažką pardavė, kažką pirko, sutarė, 
sulygo. Vieni manė, kad velionis buvo tik turtingas, malonus 
žmogus, kiti - kad gerai išmanantis meno kolekcionierius, ir 
tik labai nedaugelis žinojo, kad mirė nelegalios imperijos pa
triarchas, vienas iš turtingiausių žmonių Lietuvoje. Šitie su 
neslepiamu smalsumu apžiūrinėjo Rūtą, stengėsi perprasti jos 
žmogiškąsias savybes, pataikavo, perdėtai rūpinosi velionio 
reikalais. 

Paskutinė Stirbio valia buvo įvykdyta. 



Dikas trynė ir trynė galvą, sprandą į sniegą, raičiojosi, stengė
si apsivalyti nuo šleikštaus žmogaus kraujo. Nusipurtęs nubi-
dzeno tolyn, sukdamas kilometrinį ratą apie trobelę. 

Staiga tolumoje tarp medžių pastebėjo kažką judant. Susto
jo, nuleido uodegą, įtempęs ausis, akis ir uoslę, stengėsi su
prasti, kas juda. Keli žvėrys persirito per kalniuką, dingo slė
nyje. Dikas stovėjo, laukė. Penki vilkai supo auką - Diką. 
Pasislapstydamas vedlys pamažu artėjo tiesiai prie šuns, o li
kusieji skleidė vėduoklę, stengdamiesi atspėti aukos gelbėji
mosi kryptį. 

Dikas pastebėjo vilką ant kalvos. Juos skyrė gili akmenuota 
dauba. Šuo instinktyviai pajuto pavojų ir apsisukęs šuoliais 
pasileido trobelės link. Tuoj pastebėjo, kad dar vienas žvėris 
kiek įkabindamas neria toli kairėje, siekdamas užkirsti kelią, 
užbėgti už akių. Supratęs, kad gaudynės prasidėjo, šuo paspar
tino šuolius ir stengėsi bėgti priedangomis, kalvota ežero kran
tine, sukdamas lanku dešinėn ir dešinėn, vis arčiau ir arčiau 
trobelės. 

Vedlys jau vijosi skuosdamas ledu. Jausdamas mirtiną pa
vojų, Dikas taip pat nusirito nuo kranto ir tiesiausiu keliu, 
per užsnigtą ledą, nešėsi prie išganingojo kranto. Toli dešinė
je pašėlusiu greičiu šuoliavo dar trys žvėrys. Dikas taip spar
čiai dar niekados nebuvo bėgęs, tačiau vedlys nenumaldomai 
artėjo ir artėjo. 

Kairėje pasirodė dar vienas šuoliuojantis vilkas. Jausdami 
greitą galą, jie visi vijosi negailėdami jėgų. Dikas dar pajėgė 
išsaugoti atstumą, bet greit silpo, ir vedlys sparčiai artėjo. Iš
šoko ant kranto, ant tako, kuriuo žmonės nešdavo vandenį. 
Vilkas griebė šunį už šlaunies. Baisiausiai urgzdami, susipynę 
į kamuolį, jie vėl nusirito ant ledo. Prityręs kovotojas šuo su
sirietęs griebė vilkui už užpakalinės kojos, galingai suspaudęs 
žandikaulius, vienu krimstelėjimu sutrupino kaulą ir tučtuo
jau griebė už pilvo, bet vilkas jau laikė nutvėręs šunį už spran-



do, neleido judinti nasrų. Šuo, jausdamas, kad jokiu būdu ne
galima užleisti iniciatyvos, draskė pilvą, traukė vilką po savi
mi. Vešlūs šuns sprando gaurai sekunde kitą apsaugojo nuo 
žūties. Dikas griebė už kitos kojos, perkando, trūktelėjo vilką, 
tas, netekęs atspirties, griuvo ant šono, ir neaišku, kuo viskas 
būtų pasibaigę, bet tuo momentu kitas vilkas griebė šuniui 
tiesiai už gerklės. 

Šūvis! 
Abu vilkai atšoko. 
Šūvis! 
Sveikasis šuoliavo šalin, į pagalbą lėkę vilkai spruko kas sau, 

vedlys šliaužė palikdamas kruviną pėdsaką. 
Šūvis! 
Vienas krito. 
Šūvis! 
Gailiai kiauktelėjo vedlys. 
Šūvis! 
Klimpdama į sniegą, griuvinėdama Sigita kiek įkabindama 

lėkė žemyn. 
- Audriau! O, Dieve, jie perplėšė jam gerklę! Greičiau! 
Kraujavo perplėšta šlaunis, perplėštas Šonas, iš dviejų žaiz

dų kakle sunkėsi kraujas. Šuo bejėgiškai stengėsi atsikelti. 
- Dikai! Dikuti mano! Viešpatie, kaip aš suvėlavau. 
Užnešė šunį aukštyn. 
- Aš negaliu grįžti į trobelę! Ten klaiku! Suprask! 
- Liaukis! Šuo svarbiau už viską! Jis išgelbėjo mūsų gyvybes! 

Greičiau! Turiu vaistinėlę, ten ketgutas, chirurginės adatos, 
adatkotis ir novokainas. Greičiau! Tu gydytoja, po velnių, ko
kie čia sentimentai?! Liaukis verkšlenti! 

įpuolęs į trobelę, Rimgaila nuplėšė nuo gulto antklodę, už
dengė lavoną, sunkiai uždegė žibalinę lempą, surado dar dvi 
žvakes, pastatė, kad būtų šviesiau, baisiausiai skubėdamas, 
puolė prie „buržuikos", prikišęs tošelių, puste įpūtė ugnį. 



- Ruoškis operacijai. Spiritas gertuvėje. Dėl Dievo, tik 
greičiau. Kraujuoja. Daryk ka nors! Ko tu jo bijai? Jis miręs! -
Rimgaila atsivedėjęs spyrė negyvam zekui j užpakalį. 

- Na?! ^HiEN ' ' 
Sigita išsigandusi žiūrėjo į įsiutusi, greitais tiksliais judesiais 

dirbantį Audrių. Jis paguldė šunį ant stalo. Susitvardžiusi tvars
čio tamponais trombavo žaizdas, iš gertuvės pripylusi į dube
nėlį spirito, sumetė instrumentus, išbėgusi sniegu nusitrynė 
rankas, prie „buržuikos" pradžiovino, išsitrynė spiritu, pakė
lusi palaikė, kol nudžius. 

- Čia nesterilu. 
- Žinoma. Ne klinikos. Svarbu, kad nebūtų pažeisti gyvy

biškai svarbūs organai, sausgyslės. Pradedam? 
- Taip. Palaikyk. 
Susiuvo raumenis, į žaizdą pripylė bicilino miltelių, užtrau

kė odą, antibiotikais pabarstė siūlus. Dikas net nesukrutėjo, 
gulėjo tyliai inkšdamas. 

- Atrodo, nieko rimta, - atsidususi pasakė Sigita. 
- Tegu tavo žodžius išgirsta dangus. Tu dar pabūk, o aš eisiu 

nudirsiu vilkams kailius. 
- Aš tavęs labai prašau... Nepalik manęs su šituo... Aš bijau. 
- Ko? Neatsigaus. 
- Suprask mane. 
- Tai ką daryti? 
- Aš pabūsiu lauke. 
- O Dikas? 
- J i s pagulės. 
- Na, gerai, - nenorom nusileido Rimgaila. - Atmink: čia, 

Šiaurėje, jokio gailesčio, jokio suskystėjimo negali būti. Čia 
vilko įstatymai: arba tu mane, arba aš tave. Mes, žmonės, 
gyvename vadovaudamiesi tais pačiais įstatymais, nepaste
bėjai? 

- O kur gailestingumas, sąžinė, moralė, pareiga? 



- Dieve! Kokios smulkmenos! Tu užaugai šiltnamyje ir net 
nežinai, kaip žmonės pelno pinigus. Lygiai kaip vilkai! Aš 
žinau. 

Susitvarkę palengvėle patraukė pagrindinės trobelės link. 
Stengėsi kuo daugiau kelio šliuožti ledu, kad būtų lengviau 
šlubuojančiam Dikui. Vos įėję į trobelę puolė šildyti vandenį, 
pylė kubilan, abu nusimaudė, Sigita dar išsitrynė spiritu. At
rodė baisiai. Sumuštas Sigitos veidas ištino, persikreipė. Visas 
kūnas - vienos mėlynės, ant kaklo zeko dantų žymės, nepa
prastai skaudėjo sukandžiotos krūtys. Audriui dviejose vieto
se perskelta galva, krauju pasruvusios, sudaužytos lūpos, stip
riai paraudusi kairė akis, nubrozdintas skruostas... 

Slėgė žmogžudystė. Dikas maisto nelietė, gulėjo trobelės ker
tėje nejudėdamas, akimis sekiojo žmones. 

- Audriuk, šiandien Kalėdos. Nors mūsų nuotaika nekokia, 
aš paruošiu stalą, gerai? 

- Paruošk. Neišmanau, kokiu būdu reikia pranešti apie ze
ko mirtį. Jaučiu, bus nemalonumų. 

Kol Sigita iš kelioninio krepšio dėliojo viską, ką turėjo, Aud
rius kalbino šunį, stengėsi įbrukti nors gabaliuką elnienos. 

- Neėda. Nosis karšta ir sausa, matyt, pakilo temperatūra. 
- Po valandos dar suleisim antibiotikų. Eikš, stalas jau pa

ruoštas. 
Stalas tikrai atrodė šventiškai šiaurės sąlygomis: puikavosi 

balta staltiesė, po truputį visokių valgių, tortas, butelis šam
pano ir kryželis su kančia. 

- Pasimelskim, Audriuk. Padėkokim Dievui, kad likome gyvi. 
Aš žinau, už ką mane baudžia, už nuodėmę. 

- Nereikia taip. Patylėkim. Pasimelskim. 
Jau daug vėliau, prislėgti nežinomybės, pasiklausę radijo, 

muzikos, Vatikano žinių, pajutę nežmonišką nuovargį, paga
liau suprato, kad kaip reikiant ir nepasisveikino, nepasidžiaugė 
susitikimu, nepajuto kits kito švelnumo. 



- Nebučiuok manęs. Aš negaliu. Tas zekas... Suprantu, kad 
tu nori manęs, bet aš negaliu. Mano mielas, mano vieninteli, 
palauk truputėlį. Aš atsigausiu, aš žinau, bet ne dabar, būk 
atlaidus. Aš taip išsiilgusi tavęs važiavau... Tas nykus, šaltas 
traukinys į Murmanską, bet man buvo gera, nes aš važiavau 
pas tave. Nežinojau, ar rasiu, tas direktorius atkalbinėjo, bet 
aš užsispyriau, o dabar lyg kažkas užkrito. Dovanok man, - ji 
pravirko. 

Tylėdamas, priglaudęs prie savęs, Audrius glostė ir glostė 
jos kaulėtus pečius, trūkčiojantį kūną, nereginčiomis akimis 
žiūrėjo į aprūkusias lubas, keikė savo akmenuotą likimą. Nu-
lijusi ašaromis, Sigita aprimo ir užmigo. 

Kažkas smarkiai pasibeldė į duris. Kimiai sulojo Dikas. 
- Ei, medžiotojau! Nebijok, čia kareiviai, atidaryk! 
- Nebijau. Šiaurėje blogu žmonių nedaug. Dikai, į vietą! I 

vietą! 
Už durų stovėjo šeši baltai apsirengę su slidėmis ir automa

tais kareiviai, didelis vilkinis šuo. 
- Laba diena. Pabėgo zekas. Nematėte? 
Kažkodėl Rimgailai pasidarė silpna. 
- Užeikite. Šunį palikite lauke, nes susipjaus su manuoju. 

Mačiau. Papasakosiu. 
Kareiviai tylėdami išklausė Rimgailos ir Navickaitės pasa

kojimo, kai ką patikslino, su užuojauta žiūrėjo į sudraskytus 
veidus. 

- Jums pasisekė. Iš tikros mirties ištrukote. Tai bent laika! 
Niekada nepatikėčiau. Tas zekas vieną sargybinį papjovė, per
sirengė jo rūbais, paėmė automatą ir pabėgo. Labai snigo, mes 
negalėjome sekti. Blokavome visus kelius, žinojom, kad jam 
nėra kur dėtis. Žinojo ir jis, kad už viską teks atsakyti. Būtų 
jus nužudęs, net neabejoju. Labai pavojingas recidyvistas. Ra
šykite paaiškinimą. Valerijau, pranešk centrui. 

- Klausau. 



Kol surašė paaiškinimus, kol Sigita pavaišino visus arbata, 
davė po gabalėlį torto, praėjo daugiau kaip valanda. 

- Aš - strėlė. Aš - strėlė, - sučirškė radijo stotis. - Ar girdite 
mane? 

Kareivis griebė mikrofoną. 
- Aš - pirmas. Aš - pirmas. Girdžiu jus puikiai. 
- Aš - strėlė. Aš - strėlė... Pranešimas pasitvirtino. Operaci

ja baigta. Operacija baigta. Kaip supratote? 
- Aš - pirmas. Supratau. Operacija baigta. Grįžtame į baze. 
- Iš kur taip greit? - nesuprato Rimgaila. 
- Nuskrido malūnsparniu. Brangi kiekviena minutė, nes dau

gybėje postų šąla kareiviai, kovinė parengtis. Dėkojame už 
vaišingumą. Gyvenkite ramus. Tam recidyvistui, šiaip ar taip, 
būtų buvęs galas. Jokio teismo nebus. Užteks jūsų paaiškini
mo ir mūsų paliudijimo. 

Pasidarė šiek tiek linksmiau. 
Be šuns apie jokią medžioklę nebuvo galima net svajoti, 

todėl dvi savaites Audrius ir Sigita gyveno savo malonumui. 
Sočiai valgė, vartėsi ant gulto, šiaip iš nuobodumo tikrino spąs
tus, rodė Navickaitei įvairių žvėrių pėdas, aiškino, šaudė į tai
kinius, j kranklius. 

Tiksliai sutartu laiku atvažiavo Borisas Fomičius. 
- Aš viską žinau. Siaubinga istorija. Garbė Dievui, kad vis

kas taip laimingai baigėsi. 

Po Stirbio mirties ištuštėjusiuose Rūtos namuose įniko lanky
tis Algirdas Nausėda. Pabrėžtinai tvarkingas, gerai iš puikios 
medžiagos pasiūtu kostiumu, visas kvepiantis, rafinuotų ju
desių, minkštapadžiais batais, maloniai burkuodamas, sten
gėsi sudaryti supervyro įspūdį. 

Rūta pakentė. Kartais susidomėjusi, kartais nutolusi, klau
sėsi Nausėdos išvedžiojimų, dažnai liepdavo padengti pietų ir 
vakarienės stalą dviem, tačiau išsisukinėdavo nuo pasiūlymų 
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rodytis viešose vietose. Nepakvietė i kaimą, i tėvo nupirktą 
sodybą. 

O Nausėda laukė ir vis tikėjosi. 
- Žinau, tu ilgiesi Rimgailos. Jis negrįš, o dienos bėga. 
- Iš kur tokios žinios? - sukluso Rūta. 
- Mes kalbėjomės. Sakė, išvažiuoja su visam. Šefas norėjo 

atsikratyti. Sužinojo ir išsigando. 
- Melas. Tu jam pasakei? 
- Ne. Sužinojo pats. 
- Keista. Draugai jūs lyg ir nebuvote. 
- Kodėl? Mes susitikdavome net dažniau, negu tu manai. 
Lėkštos Nausėdos kalbos, vis pasikartojantys tie patys saki

niai, visokios apkalbėlės, pakikenimai, dviprasmiški kompli
mentai ir tarp eilučių tvyrantis gašlumas vis labiau erzino. 
Rūta pamažu leido suprasti, kad Nausėda viso labo tik malo
nus pavaldinys, ir tiek. Radusi progą, su įniršiu išbarė, suma
žino atlyginimą. Algirdas Nausėda suprato, kad pralošė pačią 
brangiausią partiją. 

Praėjo mėnuo. 
Dikas, nors vis dar šlubavo, veržte veržėsi į medžioklę. Visą 

žiemą savo plotų žemėlapyje Rimgaila kruopščiai žymėjo vie
tas, kur pamatydavo vilkų, lūšių ir ernių pėdas. 

Dabar, vasario pradžioje, galėjo padaryti šiokias tokias išva
das. Akivaizdu, kad kai kurie erniai visą žiemą sukinėjasi apie 
miškovežių trasą, zekų valgyklą ir retkarčiais užklysta į me
džiotojo plotus. Judošius vaikėsi kolūkio elnius ir tam tikru 
ritmu apeidavo didžiulį ratą, tikrindamas Rimgailos spąstus. 
Tai supratęs Audrius net šyptelėjo: tas ritmas buvo jo paties 
ritmas, kai atlėgdavo pyktis, vėl pripjaustydavo kelis kilogra
mus mėsos, pūkšdamas, vis tikėdamas stebuklu, vėl spendė 
spąstus. 

Na palauk, balandėli! 



Netoli trečiojo namelio, kur Judošius pasirodydavo dažniau
siai, paaukojęs kelias valandas, siauroje landoje tarp uolų Aud
rius surentė iš nukirstų medžių vieną šalia kitos dvi sienas, 
pakabino jauką, paspendė dvejus spąstus. Tarp tų sienų er-
niui tebuvo vietos tik tik. Prie jauko pririšo ploną virvelę, kitą 
jos galą pritvirtino prie gerai įtverto ir kruopščiai nutaikyto 
šautuvo gaiduko. Žinoma, tai buvo griežtai uždraustas būdas, 
bet ką daryti? Kulka būtų kliudžiusi kiekvieną, kas bandytų 
lįsti tarp tų rąstų sienų ir prisiliestų prie jauko. Po to Audrius 
visą savaitę nėjo iš namelio, laukė lemtingojo šūvio. Kai pa
liktas šautuvas pagaliau iššovė, Rimgaila prisisegė slides, čiu
po seniai paruoštą kuprinę, žiūronus, paragino Diką ir skriste 
nuskriejo prie uolų. Tai buvo Judošius... 

Užuodęs žvėrį, Dikas net inkšdamas nusekė šviežutėliu krau
jo pėdsaku. Po geros valandos pašėlusio lėkimo visas suplu
kęs Rimgaila suprato, kad ernis sužeistas gana lengvai. Jau tik 
kur ne kur matėsi mažyčiai kraujo lašeliai ir šalia didžiuliai 
Diko šuoliai. 

Patikrinęs kompasu ėjimo kryptį, Audrius nustatė, kad ernis 
šuoliuoja pačiomis tankiausiomis vietomis ir traukia vis tolyn 
ir tolyn į vakarus. Priešais - ilgas ežeras. Nejaugi bėgs ledu? 

Audrius lėkė kiek įkabindamas, pribėgęs ežero krantą, iš kar
to išgirdo toli dešinėje Diko balsą. Ledu bijai, suki ratu! 

Rimgaila pasileido skersai ežero, tikėdamasis perkirsti Ju-
došiui kelią. Netruko pribėgti ilgą, siaurą ežero įlinkį giliai de
šinėje. Dar pašliuožęs šimtą žingsnių, visas atsilapojęs, garuo
damas, įraudęs Rimgaila čiupo šautuvą, nurovęs kepurę, 
sulaikęs kvėpavimą, mėgino suprasti, kur loja šuo. 

Puiku. Dikas lojo dešinėje. Artėja. Širdis blaškėsi. Vieninte
lė proga! Kad tik nepraleidus... Pralėkė kelios minutės... Nie
kas nesirodė... Šoktelėjo ant kranto. 

Dikas tankiai, piktai lojo giliai dauboje. Velniava! Atsargiai, 
stengdamasis nepadaryti nė vienos klaidos, Rimgaila šliuožė 



prieš ernio judėjimo kryptį. Dabar iniciatyva buvo jo ranko
se. Dairėsi, klausėsi. 

Štai! Judošius tupėjo susirietęs, prisišliejęs prie didelių ak
menų ir piktai urgzdamas akimis sekiojo šunį. Šauti neparan
ku, nes užstoja medžiai. Medžiotojas pamažėle ėmė sukti ra
tuką. Pajutęs žmogų, Judošius staigiu šuoliu šastelėjo ant 
akmens, palindo po išvarta, nuliuoksėjo slėniu, nepaprastai 
lengvai užsiropštė beveik stačia uola ir dingo. Dikas beviltiš
kai atsiliko. 

Tai nepasisekė! 
Kiek įkabindamas Rimgaila vėl šliuožė įlankos link. Vos už

šokęs ant ledo, staiga tolumoje pamatė mažyčiais šuoliukais 
tolstantį ernį. 

Gerai prisitaikė - šūvis! Po kelių sekundžių Dikas lodamas 
šokinėjo apie susirietusį, nurimusį Judošių. 

Apžiūrinėdama paveikslus Žilinsko galerijoje Rūta netikėtai 
susipažino su gerokai žilstelėjusiu docentu. 

- Man, kaip ir jums, patinka šis paveikslas. Tai Fabras. Atro
do nesuprantama, kaip dailininkas, visiškas elgeta, galėjo ta
pyti tokius saulėtus, pilnus optimizmo ir vilties darbus. 

Rūta žiūrėjo nustebusi. 
- Nesistebėkite. Jus dažnai čia matau ir spėjau pastebėti, 

prie kurių paveikslų dažniausiai stoviniuojate. Aš skulptorius. 
Kurį laiką dėsčiau studentams kompoziciją. Dabar esu laisvas 
kūrėjas. Netrukdysiu? 

- Ne. Man įdomu, kaip paveikslus vertina profesionalai. 
Šio menininko mintys buvo tokios netikėtos, originalios, 

kad kartais rodėsi, jog jis ne šios žemės žmogus. Kaip viena 
akimirka prabėgo kelios valandos, jis pakvietė į restoraną. Do
cento šypsnys, jo kiek kumptelėjusi nosis, valingas smakras, 
plonos plačios lūpos, smulkučiai balti dantys ir ak, tie plau
kai - Rūtą kerėte kerėjo. Minutėlei dingęs, jis atnešė rožę. 



- Sako, kad juoda rožė - liūdesio karalienė. Dovanoju tik 
vieną žiedą, kad liūdesio nebūtu per daug. Matau, jus kažkas 
slegia. 

- Dėkoju. Neseniai beveik vienu metu mirė mano senelė ir 
tėvas. 

- Prašom nesupykti... 
Žinoma, Rūta labai gedėjo tėvo, bet nepalyginamai dides

nė kančia buvo Audriaus ilgesys. Ją tarsi buvo apėmęs visuo
tinis šaltis - jj juto kiekvienoje ląstelėje, jis bėginėjo nervais ir 
nedavė nei dieną, nei naktį ramybės. Su netikėta Audriaus 
netektimi Rūta susitaikyti niekaip negalėjo. Nežinodama tikro
sios priežasties, nesuprato vyro elgesio, manė, kad tai kažkoks 
nepaaiškinamas medžioklės kliedesys, dar neišaugtas vaikėzo 
siautėjimas. 

Intensyviai dirbdama, Stirbytė be jokio aiškaus tikslo kau
pė didžiulius pinigus, keitė j auksą, bižuteriją. Draugiu netu
rėjo, nemėgo pinigų teikiamų malonumų, todėl nedvejoda
ma sutiko su visais docento pasiūlymais. 

- Rytoj centriniame tektoriume labai įdomi paskaita apie 
neatpažintus kosmoso objektus. Gal norite pasiklausyti? 

- Norėčiau. 
Rūta miglotai suprato, kur gali nuvesti toks intensyvus ben

dravimas, bet, prisiminusi Rimgailos lakstymą pas Navickai
tę, jų vaiką, jo šiurkštumą, pateisino save. 

- Noriu nulipdyti jūsų portretą. Jūs sutiktumėte pozuoti? 
- Su drabužiais? 
- Žinoma, - plačiai nusišypsojo skulptorius. 
- Gerai, - tyliai ištarė Rūta. - Pažadėkite man, kad originalą 

arba bent kopiją padovanosite ar parduosite man. 
- Sutinku. Važiuojame. Ten viskas paruošta. Aš noriu dirb

ti. Jaučiu neišpasakytą jėgų antplūdį. 
Netoli klinikų, siaurame skersgatvyje, stovėjo didžiulis keis

tos formos baltas namas raudono šiferio stogu. 



- Čia aš gyvenu ir čia mano dirbtuvės. Aš vienišas, nebijo
kite. Antrame aukšte gyvena senutė mano motina. Neturiu 
nei kanarėlės, nei kokio žalčio, nei žuvyčių, nei kokerspanie-
lio. Mano darbas yra visas mano gyvenimas. 

Visame name tebuvo du kambariai: vienas, gyvenamasis, 
ilgas, žemas ir platus, o kitas - kaip skulptūrų prigrūsta sporto 
salė. Rūta vaikščiojo, apžiūrinėjo gerokai apdulkėjusius ir vos 
pradėtus darbus, didžiulį vario skardos pano su kenčiančiais, 
išsigandusiais, lyg bepročių veidais, begalę torsų, nuogų figū
rų. Kai kuriuos darbus buvo mačiusi atvirukuose, fotoalbu-
muose, Kauno aikštėse. Kai atsisuko, skulptorius, apsivilkęs 
mėlynu chalatu, sukryžiavęs rankas ant krūtinės, šypsodama
sis laukė. 

Kai sumedžiojo Judošių, Rimgailos reikalai iš karto pasitaisė, 
ir per vasario mėnesį jis pagavo per šimtą audinių, net dvide
šimt aštuonias šiaurės žydrąsias lapes. Atvažiavęs Borisas Fo-
mičius net švilptelėjo iš nuostabos... 

- Et, dar kokį sezoną pamedžiotum, a? Dar pasisemtum pa
tirties, lygių tau nebūtų. Tiesa, štai dar nuo Naujųjų metų už
silikusi telegrama. Mirė kažkas. 

„Su Naujaisiais metais! Laukiu sugrįžtant. Mirė tėvas ir se
nelė. Bučiuoju, Rūta". 

Audriui net karšta pasidarė, prisėdo. 
- Borisai Fomičiau, man reikia grįžti namo, į Lietuvą. 

Laikas. 
- Kaip? Ne, balandėli. Sutartis galioja iki balandžio pirmo

sios. Mes taip sutarėme. 
- Žinau. Man reikia. Būtinai. 
- Tai kvailys, kad parodžiau tą telegramą. Būtum sau ra

miausiai dirbęs. Na, tiek to. Nebedaug liko. Surink spąstus, 
paruošk ilgam stovėjimui trobeles, atsiskaitysi, ir atsisveikin
sim. Kaip tik tas laikas ir bus. 



Rimgaila ruošėsi labai energingai, tačiau ne taip lengva bu
vo viską sutempti j pagrindinį namelį, užkonservuoti įrangą, 
išblizginti namelius. 

Šliuoždamas iš antro į trečią namelį, medžiotojas užkopė 
ant kalvos ir pro žiūronus ėmė atidžiai tirti vietovę. Vos už 
šimto žingsniu, karpydamas ausimis, tupėjo beveik baltas di
džiulis vilkas. Atstumas idealus! Akimirksniu nusimetęs šautu
vą, čiaukštelėjęs spyną, įvarė šovinį, primetė prie peties, tačiau 
vilką tarsi vėjas būtų nupūtęs. Nieko nesuprasdamas vėl pa
žvelgė pro žiūronus. Žvėris kėblino į kalvą. Gerai nusitaikęs, 
kai netrukdė jokie krūmeliai, spustelėjo gaiduką. Vilkas lyg 
griuvo, lyg klupo, lyg tik kryptelėjo. Vėl šovė, dar ir dar kartą. 

Baisiausiai skubėdamas, nušvytravo pavymui ir iš džiaugs
mo net šūktelėjo. Didžiulio vilko šuolių pėdsakai buvo pa
ženklinti krauju. 

Ar yra toks žmogus, kuris galėtų pavyti sužeistą vilką? Na, 
nebent sunkiai sužeistą. Rimgaila nuo skubėjimo sušilo. Paga
liau prišliuožė kruviną guolį! Prie pat ežero Rimgaila pastebėjo 
vilką, lėtais ilgais šuoliais liuoksintį pačia pakrante. Toloka, 
tačiau iššovė. 

Baltasis vilkas staiga pakeitė kryptį, šoko ant ledo, bėgo at
sukęs dešinį šoną. Rimgaila išpyškino dar penkis šovinius. Vil
kas lyg kryptelėjo, lyg kniubo ir dingo iš akių. 

Po pusvalandžio Rimgaila aptiko dar vieną kruviną guolį. 
Medžiotojas buvo pasirengęs sekti kad ir kelias paras iš eilės. 
Dikas bėgo šiek tiek priekyje. Štai jis viauktelėjo, atšoko, pa
šiaušęs keterą ir iššiepęs iltis, kimiai urzgė. 

Vilkas nevikriai pašoko, trūkčiodamas kruviną dešinį šoną, 
vinguriuodamas tarp medelių, sparčiai tolo. Rimgaila vėl iš
šovė, paskui dar pusvalandį persekiojo sparčiai tolstantį žvėrį. 
Kad ir gerai treniruotas, Rimgaila ėmė silpti, trūko oro, rodė
si, tuoj tuoj plyš plaučiai. Ir vilkas pavargo, pastebėjo jį gulin
tį prie akmenų. Nespėjo dorai nusitaikyti, o baltasis Šastelėjo 



už akmens ir vėl pasirodė toli priekyje. I nubėgantį žvėrį šauti 
negarbinga, bet čia ne kas kitas, o vilkas! 

Plėšrūno jėgos seko, dažnai kalvotoje vietovėje jis šmėžavo 
tai kairėje, tai dešinėje. Rimgaila išpyškino dar keturis šovi
nius. Vilkas tebebėgo. Gal geležinis? Audrius suabejojo savo 
taiklumu. Tiktai kai vilkas išbėgo į visai atvirą aikštele, Rim
gaila suprato, kad laimėjo. Iš nuovargio drebėjo rankos, ma
žumėlę ašarojo akys. 

Stropiai prisitaikęs į toli nubėgusį žvėrį, lėtai paspaudė nu
leistuką. Vilkas tikrai krito, tačiau šiaip taip pakilęs, vilkdamas 
užpakalinę koją, ėmė šuoliuoti trimis kojomis. Aišku, kad tiek 
daug kraujo netekęs žvėris vis tiek guls į mirties guolį, tačiau 
kaip jis vis dar gali bėgti šitaip sužeistas, tiek kartų šautas?! 

Audrius beturėjo tris šovinius. Kai tik žvėris atgulė pailsėti, 
Rimgaila prisitaikė, susikaupė, sulaikęs kvėpavimą, įtempęs 
raumenis, įveikė savo tirtantį iš nuovargio kūną, „pasodino" 
optikos kryžiuką ant vilko krūtinės ir lengvai, neskubėdamas 
spustelėjo nuleistuką. 

Šūvis! 
Vilkas virto, ėmė raičiotis, kandžiojo sau šoną. 
Reikia pribaigti žvėrį. Nenorėdamas šūviu į galvą sugadinti 

nepaprastai vertingo trofėjaus, nusitaikė į krūtinę, tačiau vilkas 
truputėlį kilstelėjo, ir nežmoniškai nusivylęs Rimgaila suprato, 
kad paskutinė kulka niurktelėjo į sniegą. 

Didžiausiai medžiotojo nuostabai, baltasis vilkas šiaip taip 
atsistojo ir, nors plūdo kraujas, palengva liuoktelėjo vieną šuo
liuką, paskui kitą, skersas ėmė tolti ir, aplenkęs uolą, dingo. 

Rimgailos skruostais riedėjo ašaros, jam buvo gaila atkak
laus sužeisto žvėries. Susitvardęs griebė kelias saujas sniego, 
prispaudė prie veido. Paskui išvertė kišenes, iškratė kuprinę: 
tuščia, jokio šovinio... 

Apėmė baisus silpnumas. Kūnas drebėjo, linko kojos. Prisi-
vertęs šiek tiek pajudėti, prisilaužė eglišakių, pasiklojo guolį 



šalia akmens... Kai susisupęs į burką, atsipalaidavęs prigulė, 
kūną taip įkyriai maudė, jog, atrodė, jokia jėga negali privers
ti keltis. Be to, jis nebesiorientavo vietovėje. Nepažįstamas 
ežeras, aukštos eglės, šimtamečiai beržai - jis čia nėra buvęs. 
Kur galėtu būti jo įprasta trasa? 

Kaip malonu gulėti. Gera... 
Po dviejų valandų ėmė žvarbti. Suprakaitavęs kūnas aušo, 

prakaitas iš vidaus sudrėkino kailius, sumažėjo šilumos izo
liacija. Samiams net pažastys ir kojų padai neprakaituoja, to
dėl jie puikiausiai miega net didžiausiame šaltyje po atviru 
dangumi, sukritę ant nartų. Aborigenai - lėtuoliai, niekada 
taip kaip Rimgaila nelaksto. 

Bala jų nematė. 
Dieve, kaip sunku... 
Palengva susitvarkė, įsikišo burnon džiūvėsį, užsimetė ku

prinę, paėmė geležine lazda virtusį šautuvą. Žinoma, vilkas 
krito, o gal... Jei sutvertas iš kaulų ir mėsos, tai turėjo kristi. 
Būtinai... 

Kruvina šliūžė vingiavo atvira vieta, paskui žvėris pasuko 
aukštųjų eglių link. Nepaprasta vilko ištvermė... Nepaprastas 
vilko gyvybingumas, nepaprastas noras gyventi. Krito taip ir 
nepasiekęs aukštųjų eglių... Vienišas senas patinas... 

Susižavėjęs Rimgaila žiūrėjo į laukinį gražuolį. 
Baltasis vilke, tavo gaivalinga jėga susiliejo su žmogaus krau

ju ir gyvens amžinai, kol su paskutiniu atodūsiu susilies su 
kitu kūnu ir krauju ir niekada neišnyks. Tu vienišas, ir tavo 
gaivalinga jėga vieniša ir pritinka vienišam, pasiruošusiam, 
užgrūdintam. Tokių niekada nebūna daug. Tik vienetai. Tik 
vienetai. Kaip Stirbys. Kaip Baltasis vilkas. Kuris dabar? Kas 
Pasiruošęs? 

Vilko galvą paliko prie kailio. Susitvarkęs Rimgaila pažvelgė į 
pilką poliarinės nakties dangų ir ryžtingai pasuko dešinėn. 



Šliuožė keletą valandų. Aplink vis panašios vietos: eglės, 
uolos, užšalę apsnigti upeliai, ežerai. Nepastebėjo nei slidžių, 
nei nartų pėdsakų. Tik laukinė gamta. 

Nejaugi paklydau? Dar ir dar kartą kompasu tikrino kryptį, 
suko j rytus, tik į rytus. Nežmoniškai nuvargo. Kūnas apsun
ko, drebėjo raumenys, svaigo galva. 

Leisdamasis nuo stataus ežero kranto, Rimgaila per vėlai 
sureagavo, nespėjo pasukti slidžių ir tėškėsi į statų kaip siena 
akmenį... 

Atsipeikėjo nuvirtęs nuo skardžio. Iš sumuštos nosies bėgo 
kraujas, velniškai skaudėjo dešinį kelį, svaigo galva, abiejų sli
džių galai buvo nulūžę. 

„Likimas dar vieną šunybę iškrėtė", - blykstelėjo mintis. Su
kandęs dantis kėlėsi. Suradęs nulaužtas slidžių viršūnes, me
džiokliniu peiliu priurbino skylučių, tvirtai pririšo prie nulū
žusių slidžių. Žinoma, greitis sumažės, bet nors eiti galės 
neklimpdamas... 

Ėjo labai ilgai, ilsėdamasis tik po dešimt minučių, su Diku 
pasidalijo paskutinius kelis džiūvėsius, išgėrė spirito. Trobelės 
nebuvo... 

Nuovargis darė savo. Kelio sąnarys ištino, ėmė žvėriškai skau
dėti, galėjo žingsniuoti tik viena slide, kita vos pasiremda
mas, šėtoniškas alkis graužė skrandį. Nejaugi mirtis? 

Kęsdamas skausmą ėjo ir ėjo. 
Gerokai dešinėje sulojo šuo. Kad tik ne meška, nes tuomet 

galas. Dėl visa ko išsitraukė medžioklinį peilį. Laukė. 
Dikas lojo vienoje vietoje, vienodu balsu. 
Nuklibinkščiavo ir net krūptelėjo iš netikėtumo: nekreip

damas jokio dėmesio į šunį, ernis plėšė neseniai papjauto šiau
rės elnio vidurius. Ernis nedomino. Mintyse jau pakvipo pa
kepinta elniena, gaivinantis mėsos sultinys jau tekėjo į skrandį. 

Nurijęs seilę, negaišdamas nušlubavo tiesiai prie ėdančio 
žvėries, mosikavo šautuvu, lazda, šūkaliojo. Audrius suprato, 



kad šis, iš dangaus nukritęs, kitaip nepavadinsi, mėsos kalnas 
yra išsigelbėjimas, nakvynė, penas nusilpusiems raumenims. 

Alkanas ernis šito nežinojo, pripažino tik savus įstatymus. 
Žmogus ir šuo kantriai laukė, kol žvėris pasisotins. Neišken
tęs Dikas skubino lojimu. 

Paėdęs plėšrūnas urgzdamas, pašnairuodamas kelis kartus 
apėjo savo auką ir, prie elnio kaklo suradęs patogią įdubą, 
susirangė. Rimgaila, nesitikėjęs tokio įžūlumo, kiek paėjęs pir
myn, pašūkavo, pamosikavo, Dikas lodamas visai prisiartino 
prie elnio, bet žvėris nė nemanė trauktis. 

Išeities nebuvo, alkis vertė ryžtis. Rimgaila iškratė iš kupri
nės daiktus, numetė šautuvą, kaire ranka laikydamas tą kup
rinę lyg skydą, o dešinėje nešdamas beržinę lazdą, lėtai arti
nosi prie žvėries. Dikas lodamas sėlino iš šono. 

Erniui tokia taktika nepatiko. Žvitriom akytėm sekiodamas 
abu priešus grėsmingai suurzgė ir, kaip spyruoklės išmestas, 
žaibiškai puolė šunį, bet pamatęs, kad žmogus žengė keletą 
skubių žingsniukų artyn, puolė Rimgailą. Audrius užsimojo 
lazda, tačiau žvėris perkando untus ir įsikibo į blauzdą. Rim
gaila atsivedėjęs trenkė lazda, tuo tarpu Dikas griebė žvėrį tie
siai už sprando, tačiau ernis, vikriai pasisukęs, perkreipęs sa
vo gyvatišką galvą, ėmė ėste ėsti šuns kaklą. Vilkdamas paskui 
save žvėrį, šuo stengėsi išsivaduoti, kandžiojosi, bet ernis kaip 
siurbėlė įsikibęs nepaleido. 

Rimgaila pastebėjo, kad ernis nebevaldo užpakalinės kūno 
dalies, matyt, lazda pavyko permušti stuburą. Nepaisydamas 
baisaus skausmo kelio sąnaryje, Audrius puolė bėgti paskui 
ernį ir, rizikuodamas užduoti šuniui, tvojo ir tvojo lazda žvė
riui per nugarą, šonus ir, kai pagaliau Dikui pavyko išsivaduo
ti, galingu smūgiu į galvą pribaigė. 

Jėgos Rimgailą apleido visiškai, norėjo griūti tiesiog ant snie
go ir, nepaisydamas alkio, šalčio, ištiesti kojas, užmerkti akis. 
Žinojo, kad tai pragaištingos mintys. Prisivertė prilaužyti šakų, 



paruošti guolį, reikėjo daug sausuoliu laužui, išpjovė kelias 
šakutes iešmui, mikliai nulupo odą nuo elnio kumpių, ilgais 
bryzais pripjaustė mėsos, užkūrė laužą ir, vos minutę pačirš-
kinęs, godžiai prarijo pirmąjį mėsos gabalą. Daugiau nebepa
jėgė nieko daryti, kniubo ir užmigo... 

Kelio sąnarys dar labiau ištino, maudė ernio perkąstą kitos 
kojos blauzdą, ir apie jokį ėjimą tolyn nebuvo galima nė pa
galvoti. Šitaip, kentėdamas ir tikėdamasis nežinia ko, pralei
do dvi paras. Jį atrado elnių piemuo. 

- Aš važiuoti ir matyt bėda. Slidės nulaužtos, pasiramsčiuo
ti lazda. Bėda. Maži žingsneliai. Bėda. Kas atsitiko? 

-Maniau, kad mirsiu. Sumušiau koją, o čia ernis perkando. 
- Ernis? Tu nušovei? Elnias nušovei? Kolūkis elnias. Matai, 

žymė? 
- Matau, - šyptelėjo Rimgaila. - Elnią ernis papjovė. Netu

riu šovinių. 
- Kur šovinius padėjai? 
- Nušoviau vilką, - parodė kailį. 
Piemuo vartė, vartė kailį, atsitiesė, atsiduso. 
- Tas vilkas žmogaus protas turėjo. Aš daug kartų matyti, 

bet nešauti. 
Kodėl? ; . > 

- Tas vilkas vienas gyveno. Ten, kur tas vilkas, ten nėra ki
tas vilkas. Labai gražus vilkas. Baltoji dvasia - toks vardas sa
miai duoti. Nėra. Tuščia pasidarė. Kaip čia atsidūrei? 

- Paklydau. Ėjau į rytus. Pats nežinau kaip, - parodė kom
pasą. 

- Ėėėėėė... Blogas tavo kompasas. Tavo namas į pietus, va 
ten, o tu eini į rytus, blogas tavo kompasas. 

Skulptorius padarė gipsinį Rūtos portretą ir užsimanė iškalti 
tokį pat iš marmuro. Dirbo iki išnaktų, negailėdamas nei savęs, 
nei pozuotojos. Pamažu balto akmens luitas mažėjo, ryškėjo 



gražiai pasukta Rūtos galvutė, į šalis išsidraikę vešlūs plaukai. 
Bijodamas, kad Rūtai gali pritrūkti kantrybės, docentas daž
nai pasakodavo apie kūrybos polėkį, apie tobulybę, apie žmo
gaus ir visos gyvybės egzistencijos prasmę, apie slaptas biolo
gines sąsajas, kuriu negali užfiksuoti jokie prietaisai, apie 
reinkarnaciją. 

Rūta klausėsi išsižiojusi. Ji net neįsivaizdavo, kad būna to
kių vyrų: išsilavinusių, įdomiai mąstančių, raiškiai ir sklan
džiai kalbančių. Kaskart priblokšdavo mintis, kad ji bendrau
ja su žmogumi, gyvenančiu visiškai kitokiame pasaulyje, jam 
gyvenimo prasmė - gero akmens gabalas, raižikliai ir plaktu
kas, jis nuolat siekia efemeriško tikslo - grožio ir tobulumo. 
Jis dirba negalvodamas apie pinigus - šito Rūta negalėjo su
prasti. Ji tiesiog žado neteko, kai po keliolikos valandų poza
vimo ir sunkaus sekinamo darbo skulptorius griebė plaktuką 
ir į gabalėlius sudaužė nepavykusį darbą. Buvo gaila prarasto 
laiko, bet, matyt, docentui tai buvo įprastas reikalas, nes taip 
pat atsidėjęs pradėjo darbą iš naujo, vėl dėstė savo samprota
vimus ir net neužsiminė apie nesėkmę. 

Baigtas, iki blizgesio nušlifuotas kūrinys buvo puikus. Rūta 
atrodė kaip deivė. Dvelkė nepaprastai švelniu moteriškumu. 
Tai buvo svajinga gražuolė, neturinti nė krislo stirbiškų bruo
žų, kas būtų galėję priminti jos tikrąjį veidą. 

Dovana buvo puiki, ir nežinodama, kaip atsidėkoti, Rūta 
priėjusi paprasčiausiai pabučiavo į lūpas. Skulptorius suvir
pėjo... • • • -r:):*. *>; •:, v • Cfeifi 

Sumanymas buvo įgyvendintas, reikėjo atsisveikinti, bet 
skulptorius nenorėjo išsiskirti ir sugalvojo visokiausių preteks
tų susitikimams. 

- Gal norite paslidinėti kalnuose? Yra du kelialapiai. Būtų 
puiku. 

- Ilgam? 
- Dešimčiai dienų. Galima susitarti ilgesniam laikui. 



Minutėlę pagalvojusi, Rūta sutiko. Kas čia blogo? Niekada 
nėra buvusi kalnuose, nematė apsnigtų viršūnių, svaiginan
čių tarpeklių, neįsivaizdavo, kuo kvėpuoja kalnuose gyvenan
tys žmonės, kas žavi tuos pamišėlius alpinistus, kurie rizikuo
ja gyvybe, kad tik galėtų užlipti į kokį kalną. 

Kelionė buvo nuostabi. Beveik dvi savaitės visiškos užmarš
ties, daugybė puikių vakarų restorane, pažintys su naujais žmo
nėmis. Rūta norėjo visų malonumų, kuriuos tik galėjo suteik
ti didžiulė kalnų turizmo bazė. Patyręs, kokia turtinga jo 
draugė, docentas mažumėlę išsigando, bet, dėkodamas liki
mui už tokią nuostabią dovaną, greit atsipeikėjo, pasidarė dar 
lipšnesnis, dar subtilesnis, dar paslaugesnis. Jis buvo labai ga
lantiškas ir atsargus, per visą tą laiką Rūtos net nepabučiavo... 

Grįžę į Kauną, vienas kitam dėkodami, atsisveikindami vi
sam laikui, jie ilgai vaikščiojo Laisvės alėja, užsuko į restora
ną, išgėrė šampano, ir Rūta pati dorai nesuprato, kaip atsidū
rė docento namuose. Skulptorius vėl vaišino šampanu. Galva 
maloniai svaigo, ir užtvanka griuvo. Pliaupiantis vanduo, pu
tojanti, kunkuliuojanti srovė plovė kliūtis, vis didėjanti jėga 
nešė užtvankos likučius, ir jausmai kaip vanduo, sklidinai pri
pildęs išdžiūvusią vagą, verpetavo, sukosi, nešė... Rūta įverti
no docento kantrybę, taktą, laukimą, atkišo lūputes, leidosi 
bučiuojama, glamonėjama, užsimerkusi šypsojosi, glaudė jo 
galvą, pasidavė ieškančioms rankoms, išsiilgusiam kūnui. 

Jau namuose, vonioje, nugrimzdusi į karštą vandenį, kedro 
sakais kvepiančio šampūno putas, išsitiesusi, atsipalaidavusi, 
lyg apmirusi ilgai jautė jo tvirtą glėbį, kuždesį, prisilietimus, 
svaigo prisiminimuose. 

Nėra žiauresnės moters už įsimylėjusią moterį. Rūta dirbo pa
šėlusiu tempu, ragino, greitino kitus, griežtai reikalavo ata
skaitų, siųsdavo dar griežtesnius įsakymus. Keli puikūs spren
dimai davė gerą pelną. Tiesa, atsitiko didelė nesėkmė - sudegė 



viena spirito mikrogamykla, milicija intensyviai ieškojo savi
ninkų, ir Rūta, verta savo tėvo įpėdinė, įsakė pašalinti vienin
telį vyrą, dirbusį gamyklėlėje ir valdišku moskvičiumi vežio
jusį spiritą likerio, kalvadoso, konjako gamintojams. Papirktas 
milicijos pareigūnas nuolatos pranešinėjo apie tyrimo eigą, 
stengėsi užgniaužti bylą. 

- Būtina nukirsti informacijos plitimo kelius! 
Tai reiškė, kad Nausėdos komandai pavesta izoliuoti ar net 

likviduoti kiekvieną žmogų, sutikusį duoti milicijai parody
mus, nes kuo toliau, tuo daugiau žmonių dalyvavo šiame biz
nyje. Visiems burnų neužčiaupsi, tačiau gailestingumas reiš
kė pražūtį. Šiaip taip pavyko bylą įstumti į aklavietę. Suimti 
tik du nereikšmingi žmonės, jiems sumokėta, jie tylės! 

Rūta lengviau atsikvėpė. Docentas nežinojo nei Rūtos tele
fono, nei adreso, todėl buvo priverstas nuolatos laukti. 

Nors vyriškas docento valdingumas, jo balsas, jo akys, jo 
kūnas ir traukė kaip magnetas, Rimgailienę vis dėlto ėmė 
graužti sąžinė, ji vis prisimindavo Audrių. Pati nesuprato, kas 
jai darosi. Kaip mokinukė žiūrėjo į skulptorių su viltimi ir pa
sitikėjimu, svaigino gražus balsas, kerėjo katiniški judesiai, vir
pėjo nuo kiekvieno nepaprastai stiprių rankų prisilietimo. Vi
siškai neliko savojo aš, ji pasidavė, nors aiškiai žinojo, kad šis 
nuostabus ryšys, staiga prasidėjęs, taip pat staiga gali baigtis. 
Nieko nežinodamas apie jos praeitį, net apie vyrą ir vaikus, 
apie darbą, nes niekada nieko neklausinėjo, mylėjo ją tokią, 
kokią matė, kokią suprato. Rūtai nepatiko viena vienintelė 
aplinkybė: skulptorius mėgo mylėtis tik savo, kaip pats sakė, 
seksodrome, plačioje, kietoje, tvirtoje lovoje, niekuo neužsi
klojęs, ryškiai šviečiant keliems šviestuvams. Visa tai akino ir 
erzino, tačiau, nenorėdama pasirodyti kaprizinga. Rūta nusi
leido. 

Nešdavo į lovą mažyčius stiprios kavos puodukus, pasiūly
davo apelsinų, bananų, sukdavo galvą aiškindamas apie na-



tūralų instinktų šauksmą, vertė eksperimentuoti, ilgai ir kan
triai aiškino apie įvairių tautų papročius fizinės meilės srityje, 
rodė indų meno albumus, straipsnių iškarpas, nuotraukas, pie
šinius. 

Seniai atkreipė dėmesį į juodą apskritimą prie ryškaus švies
tuvo tamsiame sienos fone. Kai nuogas skulptorius kažkur iš
ėjo, Rūta pasistiebusi, ranka pridengusi ryškią šviesą, mėgino 
įžiūrėti, kas tai yra. Smilktelėjo baisi mintis, mikliai palietė -
abejonių neliko: tai videokamera, tiksliau - tik objektyvas. Pati 
kamera paslėpta už sienos. Rūtą išmušė karštis. 

Docentas atnešė dėžę puikių šokoladinių saldainių. 
- Dėkoju, mielasis, - kaip galėdama lipšniau sukuždėjo įtū

žusi Rūta. - Man laikas namo. Vėluoju. Gal galėtum iškviesti 
taksi? 

Neprieštaraudamas skulptorius išėjo į kitą kambarį. Rim
gailienė žaibiškai apsirengė. Galvūgalyje, toje pusėje, kur vi
sada vartydavosi tas docentas, rado valdymo mygtukus. Rūtą 
krėtė šaltis. Išbėgusi iš kambario, plėšte atplėšė tamsaus kam
barėlio duris, iš ant stovo primontuotos kameros ištraukė ka
setę ir išbėgo lauk. 

Vos parsiradusi į namus, puolė žiūrėti įrašo. Iš pykčio krau
jas virte virė. Viskas kaip ant delno! įdomiausia tai, kad to 
šiukšlės snukio negalėjai matyti, tik pakaušį, o daugiau... Ji 
duso. įsiutusi blaškėsi po kambarius. Tai brudas!!! 

- Važiuojam! - rėkte išrėkė savo asmens sargybiniams. 
Pamatęs baltą hondą, iš pasiutimo pagražėjusią meilužę, tris 

augalotus vyrus, skulptorius išpūtė akis. 
- Kas atsitiko? 
- Kas atsitiko?! Videokamera! Kur kasetės?! Vikriai! Viskas! 

Vyrai, padėkite jam prisiminti. 
Vienas trenkė į paširdžius, žiaukčiodamas docentas susilei

do ant grindų, jį pakėlė, dar du smūgius trinktelėjo į veidą. 
Numetė. 



- Nieko. Užpilkite šalto vandens. Prisimins. Na?! Ieškokite! 
Du vyrai krėtė kambarius, dirbtuves, rado šūsnį pornografi

nių nuotraukų, keturiasdešimt aštuonias kasetes. 
- Dar yra?! - Rūta kreipėsi į skulptorių. 
Prakirsta lūpa docentas niūriai žiūrėjo į Stirbytę, tylėjo. 
- Nesakai? Tempkite jį į dirbtuves! - ji pirmoji pasisuko ir 

nukaukšėjo, atlapojo duris. 
- J e i , balandėli, neatiduosi, aš įsakysiu sudaužyti visas tavo 

skulptūras. Supratai?! Kur kasetės?! 
- Daugiau neturiu. 
- Šitaip?! Pradėkite. 
Žaliūkai sudaužė torsą, numušė galvą Apolonui, prakiurk-

dė varinį pano. 
- Liaukitės, prašau jūsų, - subliuvo skulptorius. - Antrame 

aukšte, sekcijoje, pirmos durelės iš kairės... 
- Atneškite. 
Dar keturiolika kasečių. 
- Viskas? 
- Taip. 
- Duodu dešimt minučių, - atsigręžusi į vieną žaliūką, pra

švokštė Rūta. 
- Tas niekšas pamiršo žaidimo taisykles! Priminkite jam! -

tarpduryje dar šūktelėjo: - Visą gyvenimą prisiminsi, šunie! 
Negailėkit! - trenkė duris. 

Keturiolikoje kasečių šmėžavo tas pats docento pakaušis. 
Tai buvo sumontuoti ir įgarsinti pornografiniai filmai. Gaš

lūs garsai, vyrų šnopavimas, moterų aimanos. Moteris buvo 
vis kita... O, siaube!.. Nervinis drebulys kratyte kratė. Paėmė 
butelį konjako, taurę, viena didžiulėje svetainėje, tuščiu žvilgs
niu žvelgdama pro langą, po pusę taurės beveik vienu mauku 
ištuštino visą butelį. Nė karto nesusiraukė, nebuvo neskanu, 
visai neapgirto, tik atsipalaidavo... Šitaip žioplai pakliūti... 
Šitaip leisti savimi pasinaudoti... 



Su paskutiniu konjako gurkšniu lyg nurijo nuoskaudą, lyg 
atsiribojo nuo prisiminimų, uždraudė išdavikiškam kūnui il
gėtis. Jautėsi taip, lyg nuoga būtų pasirodžiusi Laisvės alėjoje 
ir lyg šiaip taip būtų susitarusi su visais mačiusiais, kad tylėtų. 
Viešpatie, jeigu kas nors dar matė? Kaip apsiginti? Kaip pasi
teisinti? Jeigu liko kokia kopija? Jeigu kas nors pasakys ir, o 
dangau, parodys Audriui? Ji atsinešė dar vieną butelį... 

Tarnaitė vos užtempė girtą šeimininkę į antrą aukštą, kaip 
negyvėlę nurengė, apklostė, padėjo ąsotį rūgščių obuolių sul
čių, stiklinę, kažką negera nujausdama, sunkiai atsiduso, ty
liai uždarė duris. 

Rimgaila susikrovė mantą, kailius į savo mazdą, nunešė Bori
sui Fomičiui likusius dešimt litrų spirito, šiltai atsisveikino ir 
nurūko į pietus. Atvažiavęs į Medvežjegorską, paskambino į 
Kauną: 

- Siga, aš važiuoju! 
Kai kur kelias nevalytas, bebuvo siauri koridoriai per pus

nis. Artėjant prie Lietuvos, vis labiau jautėsi pavasaris. Už Le
ningrado sniegas jau buvo patižęs, vakarėjant pasidarė taip 
slidu, kad nori nenori reikėjo perpus sumažinti važiavimo grei
tį. Švintant netoli Daugpilio Rimgaila vos nenulėkė į griovį -
vienas ledas. Iš nuovargio merkėsi akys, judesiai sulėtėjo, ko
jos buvo lyg švino pripiltos. Ištikšiu kur nors, - šmėstelėjo 
mintis. Išsukęs į šunkelį, atvertė sėdynę ir, patogiai atsilošęs, 
akimirksniu užmigo. 

Anksti ryte, kai plačiabriauniais kirstukais kiemsargiai ėmė ka
poti šaligatvių ledą, garsiai brūžindami šaligatvį stumdyti snie
gą, Sigita šoko iš lovos. Tyliai, kad nepažadintų dukrytės, šlep
sėjo po kambarius, tikrino, ar nesimėto koks drabužis, žaislas, 
ar visi daiktai savo vietose. Koridoriuje Audriui padėjo šlepe
tes, vonioje pakabino chalatą ir ėmėsi ruošti cepelinus. Kol 



virė, svetainėje padengė stalą: užtiesė sniego baltumo išsiuvi
nėtą staltiesę, primerkė gėlių, sudėliojo lėkštutes, įrankius, tau
res, butelį šampano, pripjaustė mėsos, ilgai trepsėjo, kol pa
ruošė, sutvarkė... Prisiminusi atnešė marinuotų pomidorų, 
raugintų agurkų, ant atskiro staliuko padėjo tortą, kavos, ki
tokių saldumynų. Paskui ilgai rinkosi, ką čia apsivilkus? Ge
riausiai tiks dar rudenį iš dailės salono pirkta vakarinė juoda, 
ilga, meniškai išsiuvinėta suknia. Atvažiuoja Audrius... Ji no
rėjo būti nepaprastai graži, norėjo, kad pirma minutė būtų 
kaip pasaka. Tiesa, ji varžėsi dėl apnuogintos nugaros ir pe
čių, bet nieko labiau tinkamo šiai progai neturėjo. Kruopščiai 
apsirengė, susišukavo, priderino papuošalus, paryškino švel
niai rožiniu pieštuku lūpas, pasikvėpino. 

Užsimetusi ant pečių baltą šalį, stovėjo prie lango, laukda
ma įvažiuojant Audriaus. Praėjo valanda, atsikėlė dukrytė. 
Audrius nesirodė... 

Tik prieš pietus mazda įvažiavo į kiemą. 
Vos išlipęs iš mašinos, išleidęs Diką, Audrius pamojavo ran

ka. Sigitai rodėsi, kad širdis iššoks iš krūtinės! 
Rimgaila kaip gyvas tokios Sigitos nebuvo matęs. Stovėjo 

netekęs žado, bijodamas apkabinti, priglausti, netgi prisiliesti. 
- Tu kaip saulė. Bijau prieiti... 
- Čia viskas dėl tavęs, - sukuždėjo. 
Daug vėliau, truputėlį atlėgus pirmam susitikimo džiaugs

mui, pajuodęs, pavargęs ištarė tik du žodžius: 
- Vonia ir lova. 
- O cepelinai? Žiūrėk, kiek visko prigaminau. 
- Po šimts! Tada dar ir cepelinai. Atnešk į vonią porą puo

dukų stiprios kavos, kad liežuvį raitytų. Privalau pagerbti ta
ve ir tavo stalą. Eikš, Albinute, Dievuliau, kokia tu didelė ir 
kokia panaši i mamytę... 

Po vonios visi valgė... Audrius šampano nenorėjo. Norėjo 
degtinės. Kvailiojo, žaidė su dukryte, kol mirtinai pavargęs, 



* 

apšilęs ėmė knapsėti, nevalingai merkėsi akys, viskas krito iš 
rankų. Nusimetęs chalatą, griuvo į lovą. Bėgo valandos. Rim
gaila miegojo be sapno, be judesio. 

- Netriukšmauk, Albinute, tėvelis miega. Pažadinsi. Matai? 
Miega. 

Išpūtusi akis, dukrytė žiūrėjo į miegantį dėdę, nesuprato. 
Pagaliau prabudo. 
įsisupusi į rudą gėlėtą frotinį chalatą, Sigita mezgė. Paste

bėjusi, kad Audrius pagaliau pabudo, padėjo mezginį, persė
do ant lovos krašto, švelniai žiūrėjo, prisilietė prie rankos. 

- Labas rytas. Na ir miegojai... 

- Šešiolika valandų. Jau maniau - neprabusi. Seniai visi pa
pietavo. 

- Tegu. Uch, kaip gera... Užmušk - nesitiki. Einu, nusisku-
siu barzdą. Gal šiek tiek atjaunėsiu... Šiaurė baigėsi. Kur Dikas? 

- Balkone... Jam karšta. 
Pavalgęs, vis dar negalėdamas atsipeikėti, Audrius čiupo Sigi

tą glėbin, griuvo į lovą, bučiavo, atsegė chalatą, paglostė krūtis. 
- Akys nori, o kūnas molinis. Esu kaip sudaužytas. Dar pa

miegočiau. 
- Miegok. Tikiuosi, neiŠnyksi? - baikščiai paklausė. 
- Ne. Skirsiuosi. Jei leisi, gyvensiu pas tave. Sakyk, už ką tu 

mane myli? Aš blogas. Tik skausmą tau suteikiu. 
- Tu geras. Nežinau. Niekas nežino. 
- Kada tu mane įsimylėjai? 
- Ooooooo, dar penktoje klasėje. Visi berniukai buvo mu

šeikos, o tu mergaites gynei. Rūbinėje dėl manęs su Gajausku 
susimušei. Kliuvo tau tada. 

- Neatsimenu. 
- Nosį sugurino. Norėjau kraują pavalyti, o tu kad užrikai: 

„Dink iš akių". Fui, koks nedraugiškas buvai. Paskui, jau aštun
toje, mokyklos šokiuose mane net vienuoliktokai šokdindavo, 



daug kas siūlė draugystę, norėjo palydėti, o aš vis į tave žvilg
čiojau. Nešokdavai. Stovėdavai palei sieną, kalbėdavaisi su 
draugais. Tada pirmą kartą savo gyvenime per mergaičių kvies
tinį priėjau prie tavęs. O tu ir vėl: „Su zubrylomis nešoku". 

- Atsimenu. Šokti nemokėjau. Gėda buvo. 
- Reikėjo taip ir sakyti: „Nemoku šokti". Būčiau pamokiusi. 

Vos neverkiau. Parbėgau namo, užsidariau, kritau į lovą ir pra
dėjau žliumbti. 

- O paskui? - Audrius žiūrėjo net nemirksėdamas. 
- Paskui po dešimtos klasės visą vasarą tavęs nemačiau. Kai 

rugsėjo pirmąją visi susirinkome, net karšta pasidarė. Labai 
išaugai, suvyriškėjai, surimtėjai. Mūsų panelės tave akimis ėmė 
sekioti, o tu - nė motais. Tada pastebėjau, kad truputėlį tau 
patinku. 

- Och tu, šelme! įsimylėjęs buvau, prisipažinti bijojau. Be 
tavęs gyventi negaliu. Nusirenk. 

- O man ir taip gerai... - ji muistėsi, stengėsi lyg pabėgti, 
stūmė Audrių šalin, juokėsi, sukinėjo veidą vengdama buči
nių, gaudė rankas ir pagaliau pavargusi pasidavė. 

* Balkone, nugriuvęs ant šono, kiek ilgas išsitiesęs, Dikas 
sapnavo šiaurę, judino kojas, neprašiepdamas nasrų amsėjo, 
urzgė... 

Asmens sargybinis padavė nuotrauką: 
- Kartais ta moteris sukinėjasi apie mūsų namą, kažko lau

kia, stebi. 
Kurį laiką Rūta niekaip negalėjo prisiminti. Aha! Audriaus 

meilužė! 
- Nepavojinga, nors pasakykite jai, tegu nešdinasi. Studen

tė. Tai mergų veislė atsirado: nei gėdos, nei sąžinės. Varykite 
šalin! - ir vėl nuotaika sugedo. 

Skrisdama lėktuvu į koordinacinį susitikimą Maskvoje, Rim-
gailienė niūriai žiūrėjo į debesis, panašius į vatos kamuoliukus, 



kartais pasirodančią pilkai melsvą, keliais ir upėmis išvagotą 
žemę, mąstė. 

Žinojo, kad Audriaus sutarties terminas baigėsi, bet namuose 
jis nepasirodė. Kur jis? Visą pusmetį nemačiusi savo vyro, Rū
ta pagaliau suprato, kad jų tarpusavio santykiuose įvyko kaž
koks tragiškas, gal jau ir nepataisomas lūžis. Niekaip negalėjo 
įsivaizduoti susitikimo. Ką sakys Audrius, ką ji, kaip elgsis? 
Kaip nurungti, išmušti iš Audriaus galvos tą Navickaitę, tą 
vaiką? 

Rūta su nuoskauda prisiminė tėvą - jis žinotų, patartų, at
vestų į protą. Atsiduso. Bendrakeleivis pasiūlė saldainių, bet 
Rūta tik pakėlė delną, nė žodžio nepasakiusi, papurtė galvą, 
nusisuko į apvalų langelį. 

Po nevykusio romano su tuo docentu Rimgailienė į vyrus 
net pažiūrėti nenorėdavo. Tai šlykštūs padarai! Žinoma, ir Aud
rius toks pat, trankosi su studentėmis, laksto pas tą mergą su 
vaiku, uch brudai! O tokia nuostabi buvo pradžia... Kodėl vis
kas taip pasisuko, kas dėl to kaltas? Ką reikėjo daryti, kad iš
saugotų vyrą? Tėvas buvo teisus sakydamas, kad jį reikia ap
krauti darbu, bet paskui pats tėvas paleido žentą pasroviui. 
Kodėl? Kažkas tarp jų įvyko, ji jautė. 

Nuoskaudos, pažeminimo, gėdos, pykčio, kaltės jausmas su
sipynė į vieną mazgą ir, atrodė, išeities nebėra. Bet ji nesku
bės, gal viskas susikratys savaime... Gal Audrius dar sugrįš... 
Kas galėtų priversti jį pažiūrėti į jųdviejų santykius visiškai 
kitokiu, abiem palankiu žvilgsniu? Koks stresas galėtų jį iš
mušti iš vėžių? 

Gal organizuoti Navickaitei autoavariją, o gal suleisti kokių 
mikrobų, sudaužyti ir sudarkyti jos veidą, sulaužyti kaulus? 
Deja, visa tai netinka, nes nostalgija Audriaus sąmonėje išlik
tų iki mirties. Rūta tai žinojo. Dar blogiau, jeigu jos vyras li
goninėje slaugys svetimą moterį. Paslaptis neišvengiamai iš
kils į paviršių. Išeities nėra... 



Susitikimas buvo neeilinis ne todėl, kad suvažiavo įvairių 
regionų biznio vadai, ir ne todėl, kad Rūta pirmą kartą matė 
savo pavaldinius, o todėl, kad kiekvienas iš jų atsivežė daugy
be pirkimo ir pardavimo pasiūlymų, išdėstė samprotavimus 
kur, kaip, kokiose srityse galima organizuoti naują gamybą, 
prašė pinigų bizniui plėsti, nurodė organizacinio darbo trū
kumus, pageidavo operatyvesnės informacijos, didesnio atly
ginimo. 

Per savo statytinį Rūta koregavo susitikimo eigą, atsakinėjo 
į klausimus, sankcionavo sandėrius. Ji tik klausėsi, todėl nie
kas taip ir nesuprato, kas iš tikrųjų vadovauja paradui. 

- Kiek žadate būti Maskvoje, ką norėtumėte pamatyti? 
- Savaitę. Noriu pamatyti kokius du spektaklius Didžiaja

me operos ir baleto teatre, patekti į Tretjakovo galeriją, Puški
no muziejų ir dar kai ką, jeigu ką nors įdomaus sugalvosite. 

- Sunkoka, - šyptelėjo pašnekovas. - Pasistengsime. 
- Už viską mokėsiu pati... 
- Gal jums reikia palydovo? Na, jeigu sumanysite pasėdėti 

restorane ar norėsite šiaip pasivaikščioti? 
- Ne. Noriu pabūti viena. 
Visą savaitę ir spektakliuose, ir pertraukų metu, sėdėdama 

savo ložėje ir vaikščiodama tarp paveikslų, ir vėlai vakare sa
vo kambaryje minkštoje viešbučio lovoje Rūta sprendė savo 
gyvenimo rebusą. Kam vyrui reikalinga moteris? 

Moteris - žemė, meilė, lietus; vaikai - saulė. Ar gali medis 
augti be žemės, be saulės, be lietaus? Rūtai pasirodė, kad ji 
rado siūlo galą, kaip išpainioti susipynusi kamuolį. Žinoma, 
tai moteriškumas, tai vaikai, tai namų židinys. Ji bus laukian
ti žmona, gera motina, ji nugalės. Būtinai nugalės. 

Rimgaila peržiūrėjo visą informaciją, kur buvo užfiksuoti san
dėriai, sumos, terminai, padarė suvestinę, sužinojo bendrą 
apyvartos apimtį, pelno dydį ir patenkintas suprato, kad jo 



asmeninis kapitalas turėtų būti didesnis negu pusė milijono 
rublių... 

Susėdęs su Vladu Kirliu, savo pavaduotoju, ir peržiūrėjęs jo 
pateiktą ataskaitą, iš karto pamatė, kad trūksta pačių pelnin
giausių sandėrių. Rimgailos asmeninis nuostolis buvo didžiu
lis - apie du šimtus tūkstančių rublių. 

- Tai visa informacija? 
- Taip, - nė nemirktelėjo Kirlys. 
- Štai, brangusis, kitas diskas. Jame šiek tiek kitokia infor

macija. Aš apsidraudžiau. Trūksta pinigų. 
- Gal ką nors praleidau? 
- Neapsimetinėk. Puikiai žinai, kad iš čia nieko negalima 

išmesti. 
- Kiek skolingas? 
- Du šimtus tūkstančių. 
Vladas susimąstė. 
- Jei grąžinsiu, galėsiu dirbti toliau tą patį darbą? 
- Pirmiausia pinigai, - sausai atkirto Rimgaila - Lauksiu dvi 

savaites. Jei neatiduosi, kaltink save. Eik. Laisvas. 
Vladas Kirlys nesirodė nei po dviejų savaičių, nei po mėne

sio. Dingo kaip į vandenį. Tokios didelės sumos Rimgaila nie
kaip negalėjo dovanoti. Negana to, pasirodė, kad egzistuoja 
dar daugybė sandėrių, kurie nepateko į jokias ataskaitas. Toks 
nesąžiningumas siutino. Rimgailai neliko nieko kito, kaip įkur
ti kažką panašaus į Nausėdos tarnybą, ir jai įsakė surasti ir 
perspėti Vladą Kirlį. Po savaitės pabėgėlis buvo surastas Klai
pėdoje. Nė kiek neišsigandęs, apmulkinęs persekiotojus, mė
gino pasislėpti netoli Šiaulių, kaime pas savo tėvus, tačiau 
pasamdyti vyrukai buvo budrūs ir, pagavę Kirlį, taip aptalžė, 
kad vargšas atsidūrė ligoninėje. Vos pasveikęs vėl žiauriai buvo 
sumuštas, sulaužyta ranka, perskeltas antakis, krauju užplau
kė akys. Vos išėjęs iš ligoninės, Vladas susirado Rimgailą, puolė 
ant kelių: 



- Neturiu aš pinigų. Dovanok man. Leisk dirbti. Atiduosiu 
iš algos. Negadink man sveikatos. 

- Neturi?! Mašiną ir videoaparatūrą! Per tris dienas! 
- Audriau, ar proto netekai? Žinai, kiek kainuoja „Audi"? 

Tris šimtus tūkstančių! 
- Nekalbėk pasakų. Aš žinau puikiai. Viskas! Laukiu. 
- Na, tada laikykis! - pagrasino Kirlys. - Dantis už dantį! 
- Durneli tu. Kilpa ant tavo kaklo jau užsiveržė. Nejauti? 

Miręs tu man nereikalingas, neatiduosi skolos. Jeigu tavo pro
telis tyli, na tada dar šiek tiek tave pakankinsiu, dar pagulėsi 
baltuose namuose, o paskui - žiūrėsim. Tai kaip? 

Kirlys suprato. Bandė nusiderėti, bet Rimgaila gailesčio ne
pripažino. 

Išgirdusi, kad Audrius jai dovanoja tokią gražią plieno spal
vos mašiną, Sigita išsigando. 

- Audriuk, aš bijau. 
- Ko tu bijai? 
- Pasodins mus abu į kalėjimą. Kas augins dukrytę? 
- Kokias nesąmones paistai? Kur mašiną laikysi? Pas tėvus 

ar čia, aikštelėje? 
Išplėtusi akis, ji priėjo prie Rimgailos, delnais glostė jo krū

tinę. 
- Audriuk mielas, būk geras, nebeužsiiminėk tais nešvariais 

reikalais. Turi specialybę, gali, jei nori, įsidarbinti kokiame zo
ologijos sode. Ryte kaip visi normalūs žmonės eitum į darbą, 
vakare grįžtum, aš tavęs laukčiau, pasidalintume įspūdžiais, 
pasiguostume. Visą laiką galvoju, bijau, šąla širdis, atrodo, gir
džiu, kaip kažkas pasibeldžia į duris, milicija daro kratą, varo 
tave į kalėjimą. 

- Tu ką! Rimtai? 
- Labai rimtai. Kam tu kaip žolė ant asfalto, kaip medis ant 

stogo - vis ne taip kaip kiti? Vis spraudiesi ten, kur negalima 
spraustis. Vis per jėgą, konfliktuoji su įstatymais. 



- Siga, ką čia pliauški? Atsipeikėk! 
- Audriuk, būk protingas. Atiduok tą mašiną, - skruostais 

ritosi ašaros. 
Visai sutrikęs Rimgaila priglaudė prie savęs, išbučiavo, glostė 

kaulėtus pečius, ramino. Po ilgų įtikinėjimų Sigita pagaliau 
nusileido. 

- Nuvarykime tą mašiną į mano tėvelio garažą. Po mėnesio 
ginsiu disertaciją. Nėra laiko pašaliniams rūpesčiams. Pažadi, 
kad tai paskutinis įtartinas pirkinys, pažadi? 

- Sigute... 
- Pažadi? 
- Na gerai. Neverk. 

Ankstyvą pavasarį Audrius aplankė tėvus, ilgai kalbėjosi, pa
sakojo apie šiaurę... Motinėlė skundėsi: 

- Martelė nė brūkšt šion pusėn nepasirodė... 
Tik po Velykų, gerokai atšilus ir sužaliavus žolei, Rimgaila 

pagaliau susiruošė į tikruosius savo namus. Lyg užsivertęs ant 
kupros didžiulį sunkų akmenį lėtai važiavo pažįstama gatve
le, sustojo prie tvoros, minutėlę pasėdėjo, atsiduso. Palei tvo
rą ir po visą kiemą išsirangiusi augo lyg siena aukšta gyva
tvorė, medžiai patikimai slėpė namą. Varteliai buvo užrakinti. 

Paspaudė mygtuką. 
Iš gilumos priėjo aukštas vyras, plačiai nusišypsojo, pasi

sveikino ir įleido. Balta honda stovėjo prie garažo. Šalia ant 
smėlio krūvos žaidė Antutis. Prisimerkęs sūnus žiūrėjo į sto
vintį tėvą ir nežinojo, ką daryti. 

- Eikš, Antuti, sūnau mažas, - ištiesė rankas. Kiek padvejo
jęs berniukas priėjo, nusišypsojo. - Koks tu didelis! Palauk, 
nuvalysiu. Visas smėliuotas... 

- Kur Dikas? 
- Kaime, pas senelį. Atsimeni senelį? 
- N e . 



- Mamytė yra? Nori pas mamytę? 
- Nenoriu. Aš noriu žaisti. 
Svetainėje buvo atidaryti langai, plaikstėsi užuolaidos, ty

liai skambėjo muzika. Apsivilkusi gėlėto šilko chalatą. Rūta 
skaitė žurnalą. Išpuošta kaip naujametis žaisliukas po kamba
rį bėginėjo dukrytė. 

Tyliai įėjęs, Audrius sustojo. 
- Sveikas. Didysis pražuvėlis atsirado, - Rūta lėtai padėjo 

žurnalą, atsistojo, plačiu mostu pakvietė prie stalo, paskam
bino skambučiu. Įėjo tarnaitė. - Ką gersi? 

- Aš nevalgęs. Užvalgyčiau. 
- Gerai. Paruošk ką nors, - kreipėsi į tarnaitę. 
Susėdo. 
Audrius drebėte drebėjo, sunkiai valdė kreivą, kaltą šypsnį, 

nenuleisdamas akių žiūrėjo į dar lieknesnę jos figūrą, puikius 
plaukus, visą nepriekaištingai susitvarkiusią ir gražią. 

- Na kaip? Pasikeičiau? 
- Pagražėjai. 
- Dėkoju. Tu mane apžiūrinėji tokiu pat žvilgsniu kaip tada 

Palangoje, kai susitikome pirmą kartą. 
Audrius čiupo prabėgančią dukrytę, pakilnojo, pasisodino 

sau ant kelių, bet mažoji sėdėti nenorėjo, pasimuistė, išsiva
davo ir nubėgo. 

- Gražūs vaikai. 
- Tavo vaikai, Audriuk, tavo. Auga be tėvelio. 
- Tai kad tu, manęs nė nepaklaususi, pusmečiui išvežei juos 

į kaimą... 
- Gerai, Audriuk, nepradėkime, - skubiai nukirto. - Kas bu

vo, tas buvo. Vieno kalto šeimoje nebūna, abu kalti. Štai tu 
pusmečiui, net žodelio neištaręs, dingai. Niekas nežinojo kur. 
Dingai be žinios. Žadėjau pulti į miliciją. 

Audrius tylėdamas žiūrėjo į žmoną. Tarnaitė atnešė šaltų 
užkandžiu, taurę sulčių. 



- Yra zrazų su bulvėmis. Pašildyti? 
- Žinoma, žinoma, jis mėgsta. Atnešk ir man kavos, gabalė

lį šakočio. Seilė bėga žiūrint, kaip jis valgo, - norėjo pašiepti: 
ar tavęs, kur ten gyveni, nemaitina? Bet laiku susiprato, kad 
nereikia komplikuoti ir taip jau sudėtingų santykių. 

Rimgaila tylėdamas valgė. Suvalgė ir atneštus zrazus. 
- Kaip sekasi medžioklė? - gurkšnodama kavą, paklausė 

Rūta. 
- Gerai. 
- Tu atvažiavai į namus ar į svečius? 
Rimgaila, visai nesitikėjęs tokio klausimo, sutrikęs gurkš

nojo sultis. 
- Aš čia priregistruotas. 
- Aaaaaaaaa. Tik tiek? 
- Na, ir vaikai... 
- O aš? Kas aš tokia? 
- Nešauk. Tu žmona. 
- Tuomet aš suprantu, kad tu grįžai į namus. Duok rakte

lius, tegu įvaro į kiemą mašiną. 
Nebuvo kur dėtis, padavė raktelius. Rūta, trumpai išėjusi, 

grįžo. . . . . . • • • . > • - j y .>.iV,-
- Gal nori po kelionės išsimaudyti? Viskas paruošta. Nu

plausi dulkes, - pasiūlė Rūta. 
- Gerai, - jis niekaip negalėjo suprasti, ar ji šaiposi, ar nieko 

nesupranta. 
Gulėdamas karštame suputojusiame kvepiančiame vande

nyje Rimgaila save tikino, kad pradėti rimto pokalbio jis ne
gali, nors jokiu būdu nepamiršo, ko čia atvažiavo. Tikėjosi, 
kad Rūta blaškysis, prasidės isterija, ašaros, priekaištai, įžeidi
nėjimai, tuomet jis išklos viską, kas ant širdies guli, pareika
laus skyrybų, susirinks būtiniausius daiktus, dokumentus ir, 
trenkęs durimis, išvažiuos. Viskas susiklostė kitaip. Jis tai pa
darys, tačiau ne dabar, ne šiandien. 



Kai įsisupęs į chalatą, įsispyręs į šlepetes išėjo iš vonios, Rū
ta jam padavė žydrą, su dekoratyviais užrašais, storą sportinį 
kostiumą, geltonas kojines, žemus minkštapadžius kedus. 

- Tai buvo naujametė dovana tau. Turėtų tikti. 
- Dėkui. 
Drabužių, su kuriais atvažiavo, jau nebuvo. 
- Šiandien sekmadienis. Mes žadėjome važiuoti į Rumšiškes. 

Gal nori pabendrauti su savo vaikais? Jie taip tavęs pasiilgo. 
Rimgaila šyptelėjo. Rūtos gudrumas buvo nenusakomas... 
Rumšiškėse, nacionaliniame muziejuje, praleido visą die

ną. Klausėsi liaudiškos muzikos, dainų, stebėjo žemaičių šo
kius, valgė nacionalinius valgius, vaikai sūpavosi, visi pasiva
žinėjo ratais. 

Rūta vaikščiojo už nugaros laikydama sulankstytą striukę, 
su saulės akiniais, glotniai aptempta suknele, aukštakulniais 
bateliais. Rimgailai buvo malonu, kad dauguma vyrų pavy
džiai nužvelgdavo jo žmoną, paskui gražiai aprengtus vaikus 
ir pagaliau, žybtelėję akimis į jį, nusisukdavo. 

Tai buvo viena iš tų dienų, apie kurias svajoja kiekviena 
moteris. Rūta džiaugėsi šeimos idilija, buvo dėkinga vyrui už 
pakantumą, vaikams už bėginėjimą, net už vaikišką jų verkš
lenimą, užsispyrimą. Audrius visą dėmesį skyrė vaikams ir tik 
kartą, kai nebuvo kitos išeities, patarnavo žmonai, servetėle 
nušluostė Antučio užtėkštą riebalų lašelį nuo Rūtos veido, ir 
dėkingas jos akių blykstelėjimas daugiau negu kas kitas sušil
dė jų santykius. Paskui žmona pasiskundė, kad šiek tiek spau
džia bateliai, jau sunku vaikščioti, ir lyg niekur nieko įsikabi
no savo vyrui už parankės. Audrius neprieštaravo. Tai buvo 
nuostabi diena! 

Kai grįžo namo, svetainėje visi keturi pavakarieniavo. Rūta 
visiems pati patarnavo, šaukšteliu maitino dukrytę. Audrius 
išbarė Antutį už taškymąsi sriuba, visiems juokiantis mažoji, 
įkišusi rankytę į kompoto stiklinę, žvejojo slyvas. 



Vakare, kai auklė nusivedė vaikus į vaikų kambarį, Rūta lė
tai užlipo aukštyn, persirengė nakčiai, pavalė veidą, galvojo, 
kaip čia pasielgus, kad vyras pajustų visą šeimos gyvenimo 
žavesį. Neiškentusi išėjo į koridorių, tyliai pasibeldė į vyro 
miegamojo duris. Audrius atidarė. 

- Ar negalėtum pataisyti suveriamo veidrodžio? Vyriai iš
klibo. Noriu susitvarkyti, ir kažkaip nepatogu viena ranka lai
kyti tamponą, o kita veidrodį. 

- Dabar? 
- Ten tik reikia varžtą prisukti, ir viskas. Tik tiek. Aš tau 

palaikysiu. 
- Gerai, - Rimgaila šyptelėjo, pasiėmė atsuktuvą. 
Susisupusi į rožinį peniuarą, kur lyg per šydą švietė nuogas 

kūnas, žmona visaip stengėsi padėti, tačiau daugiau trukdė. 
- Dėkui tau, - nespėjus Audriui nė žioptelėti, apsivijo ran

komis apie kaklą, pabučiavo. Atšlijusi ilgesingu žvilgsniu žiū
rėjo tiesiai vyrui į akis. - Pasiilgau tavęs. Kas čia blogo? Pabūk 
su manimi. Jeigu nori, aš užsiklosiu atskira antklode. Man 
liūdna. 

Atmetęs rankas už galvos, Audrius barė save už minkštu
mą. Žadėjo Sigitai grįžti šiandien vakare. Paskambinęs pasa
kė, kad skubiai išvažiuoja į Minską, kad būtinai grįš, kai Sigita 
gins disertaciją. Šlykščiai melavo. 

Apsikabinusi, visu kūnu prisišliejusi, Rūta tyliai kvėpavo. 
- Papasakok ką nors apie šiaurę. 
- Nieko įdomaus. Šaltis ir sniegas. 
- Kur gyvenai? 
- Medžiotojų nameliuose. Mažytė, iš rąstų suręsta, dažniau

siai žemėmis apipilta trobelė, jos viduryje stovi geležinė 
krosnelė - „buržuika". Įkaista akimirksniu. Kai prikūreni, būna 
karšta kaip pirtyje, - Rimgaila kalbėjo tyliai, lėtai, sklandžiai. 

- Meškų buvo? 
- Buvo. 



- O Dikas? Dikas tau padėjo? 
- Be šuns ten nėra kas veikti. 
- Na, papasakok, man įdomu. 
- Nieko nebeatsimenu, - jis visai nenorėjo ko nors pasa

koti. - Paskui miegosim, gerai? 
Audrius ilgai pasakojo apie kurtinius, kaip sunku juos su

medžioti ir kaip jis norėjo parsivežti kurtinio iškamšą. 
- Parsivežei? 
- Parsivežiau. 
Išdavikas kūnas ėmė geisti kūno. Rūta jautė. Kaip voras, į 

kurio voratinklį pakliuvo geidžiama musė, ji vyniojo ir vy
niojo apie Audrių voratinklį, nepalikdama jokių šansų išsi
gelbėti. Delniuku glostė jo nuogą krūtinę, tyliai kvėpavo, van
giai raivėsi ir atsidavė nė karto nepabučiuota, nepaglamonėta, 
be žodžių, paklususi menkiausiam vyro judesiui. Ji laimėjo. 

Žinojo, kad po to bus žodžiai, bus bučiniai. Niekada taip 
nenorėjo vyro kaip dabar. Be šviesos, be atminties, su viltimi 
ir nuolankumu. Tik paryčiais, taip nė karto ir nepasibučiavę, 
netarę nė žodžio, nusisukę kas sau, užmigo nuvarytų arklių 
miegu. 

Iš ryto, pramerkusi akis, Rūta laukė. Audrius pakilo, pakšte
lėjo jai į lūpas ir išėjo į vonią. Žiūrėdama į lubas, Rūta gulėjo 
aukštielninka, sūrios ašaros užtvindė akis, bėgo skruostais, sun
kėsi į pagalvę, lūpos virpėjo, ir pasidavusi silpnumui, pasisu
kusi kniubo į pagalvę, išsiverkė. 

Tik gerokai įdienojus, visa šeima susirinko prie stalo. Auklė 
maitino dukrytę, Antučiui patarnavo Rūta, žiūrėjo, kad nieko 
netrūktų Audriui. 

Vakarop, patogiai susėdę foteliuose, abu Rimgailos žiūrėjo 
vaizdajuostę. 

- Audriuk, aš supratau, kad už tave ir vaikus nieko branges
nio šiame pasaulyje neturiu... Nenoriu skirtis... - staiga Rūta 
pravirko, suradusi nosinaitę dar mėgino sulaikyti ašaras, bet 



jos kaip iš versmės liejosi ir liejosi, ir, nesugalvojusi nieko ge
resnio, užbėgo laiptais aukštyn, pasislėpė miegamajame. 

Rimgaila jautėsi nei šiaip, nei taip. Jam, žinoma, buvo labai 
gaila žmonos, bet ką jis galėjo padaryti? Kitos išeities nėra. 
Atsidusęs išjungė televizorių, dar kurį laiką pavaikščiojo po 
kambarius ir, lėtai užlipęs į antrą aukštą, įėjo į žmonos miega
mąjį. Atsisėdo ant lovos. 

Parkritusi kniūpsčia, Rūta šnirpščiojo nosimi. 
- Neverk. Ašaros nepadės. 
- Žinau. Taip lengviau, - patylėjo. - Aš turbūt vienos mei

lės paukštis, kaip gulbė. Visą gyvenimą tik tavęs norėjau, tik 
tave vieną giliai širdyje nešiojau. Dėl mano klaidų iš dalies esi 
kaltas ir tu. Užsispyręs, nė kiek nepasiduodi, eini pakėlęs gal
vą, nieko nepastebi. Jei liksiu viena, taip ir pravargsiu be vyro 
iki senatvės. Nejaugi tu to nesupranti? - ji kūkčiojo. 

Na ką daryti? Rimgaila palietė jos pečius, glostė, gašliu žvilgs
niu nužvelgė jos stangrią figūrą, lieknas kojas ir vėl, prakeiki
mas, užsidegė geismu. 

- Neverk, Rūta, neverk. Na, atsisuk. Atsisuk. 
- Nenoriu. Aš bjauri. 
- Na ką tu kalbi? Atsisuk. 
Audrius per jėgą atvertė žmoną aukštielninką, ji apsivijo 

rankomis apie jo kaklą, prisispaudė, įsikniaubė, jis plėšte at
plėšė nuo savęs jos gražų užverktą veidą, apibėrė bučiniais, 
abu raičiojosi, ieškojo vienas kito, kandžiojosi, siautėjo ir pa
galiau sustingę pasidavė gaivališkos bangos nešami... Krantų 
nėra. Tik gelmė, tik gelmė... 

Pavakarę Rūta prikalbino vyrą nueiti į pobūvį, ir Rimgaila 
vėl kaip karštą alsavimą pajuto pinigų kraujo skonį. Aplinkui 
šmirinėjo rafinuoti vyrai, išsipusčiusios, žėrinčios moterys, sta
las lūžo nuo visokių valgių ir gėrimų, o juk parduotuvės tuš
čios, žmonės vos galą su galu suduria. Atrodė, jog aplinkui 
išdžiūvusi žemė, o čia - oazė, jog aplink - stūgaujančio vėjo 



išjudinta, šėlstanti, banguojanti jūra, o čia - ramus užutekis, 
kuriame puotauja plėšriosios žuvys. 

Namo ėjo pėsčiomis. 
- Audriuk, po tėvelio mirties aš turbūt esu pati turtingiau

sia moteris visoje Lietuvoje. Turiu namą Kaune, namą Pane
vėžyje, testamentu namą atiduoda teta Palangoje, mano ir 
didžiulė sodyba kaime, kur gyveno tėtis, paveikslu galerija, 
auksas, bižuterija, apyvartoje keli milijonai rublių, milijoni
nė sąskaita užsienyje, tėvo nupirkta vila prie Viduržemio jū
ros netoli Genujos... kur nė pati nežinau ir kas ten gyvena. 
Sakyk, ko tau trūksta? Gali pirkti ką tik nori. Gali važiuoti j 
Afriką medžioti buivolų ar raganosių. Aš - tavo žmona, turi
me du gražius vaikus, visa esybe myliu tave. Pasakyk man, ko 
tau trūksta? Kartais atrodo, kad iš skausmo plyš širdis. 

- Aš nušoviau Baltąjį vilką. 
- Kuo dėtas vilkas? 
- Visi vilkai pilki ir gyvena gaujomis, o vienas vilkas šiaurė

je buvo beveik baltas, pjovė kitus vilkus ir gyveno vienišas. 
Besivaikydamas tą gražuolį, būčiau žuvęs, bet Dievas neleido 
mirti. Mane sutikęs Baltasis vilkas padarė klaidą, o aš pada
riau klaidą, kad sutikau Baltąjį vilką. Aš mačiau, kaip jis kovo
jo dėl savo gyvybės. Tas vilkas padėjo man suprasti egzisten
cijos esmę: reikia kopti tik aukštyn, ten, kur žėri viršūnė. 
Negalima gailėti jėgų, savęs ir kitų... Jei gailėsi, kiti per tavo 
lavoną kops į viršūnę... Rūta, aš negaliu būti antras. Negaliu 
kopti šešėlyje, man reikia saulės, erdvės. 

- Nejaugi mes kopiame į tą pačią viršūnę, ir joje nėra vietos 
dviem? 

- Aš pasirinkau kitą viršūnę, kad netrukdyčiau tau. Jūs abu 
su Stirbiu nustūmėte mane nuo savo viršūnės. Aš jau vieną 
kartą kritau ir žinau, kaip skauda. 

- Baisu, kai vilkas vilką pjauna. Tas tavo Baltasis vilkas buvo 
išsigimęs, nes visi normalūs turi turėti šeimas. Egzistencijos 



esmė ne vienišumas, o palikuonys. Tas kopimas į viršūnę tėra 
tik savo egzistencijos aprūpinimas, o ne tikslas. Tai miražas. 

- Rūta, man baisu, nes dažnai pagaunu save, kad mano 
gyvenimo filosofija darosi panaši į tavo tėvo filosofiją. Tavo 
tėvas buvo tikras Baltasis vilkas. Buvo vienišas ir nepaprastai 
žiaurus. 

- Vis dėlto jis buvo geras tėvas. 
- Jis buvo tikras Baltasis vilkas. Jis žudė. Kažkada man buvo 

nesuprantama Ragauskų mirtis, nesuprantama tavo motinos 
mirtis, paskui atėjo ir mano eilė, ir tik todėl, kad išvykau j 
šiaurę, lyg pasislėpiau, likau gyvas. Man pasisekė, nes mirė 
tavo tėvas. 

Netekusi žado Rūta sustojo. 
- Melas. Mano tėvas nieko bendra su tavo samprotavimais 

neturi. 
- Tavo motiną Stirbio akivaizdoje paskandino naras lygiai 

taip pat, kaip būčiau buvęs paskandintas aš. Man pasisekė tada 
išplėšti vamzdeli ir spirti akvalangininkui į krūtinę. Tavo mo
tina, žinoma, to padaryti negalėjo. Per medžioklę pasamdy
tas žmogus šovė man į nugarą. Tik per stebuklą likau gyvas. 
Po to būtų suleidę kažkokių mikrobų, ir po kurio laiko tikrai 
būčiau miręs. Turėjau bėgti, išlošiau. Likau gyvas. 

- Savo kaltinimus gali pagrįsti įrodymais? 
- įrodymų neturiu, tačiau viską žino Nausėda. Pasistenk ne

išduoti manęs, nes prasidės naujas medžiojimo turas. 
- Pasistengsiu. Ar tu tiki, kad aš nieko nežinojau? 
Ėjo tylėdami. 
- Tikiu, Rūta, nes žinau. 
- Visa tai turėjo įtakos mūsų santykiams? 
- Turėjo. Buvo akimirkų, kai tavęs, kaip bendrininkės, tie

siog nekenčiau, daug kartų norėjau bėgti iš tų tavo namų. 
- Dėkoju tau už atvirumą. Man labai daug kas paaiškėjo. 

Tavo ankstesnis elgesys įgavo logišką prasmę. 



Disertacijas gynė keturi disertantai. Pirmąjį profesūra labai kri
tikavo, abejojo išvadomis, kiekvienas pateikė savo samprota
vimus, ir po slapto balsavimo niekas negalėjo pasakyti, ar di
sertantas apgynė darbą, ar ne. 

Sigita Navickaitė skaitė savo pranešimą išbalusi, mediniu 
balsu, jos rankos drebėjo, kai ilga rodykle rodė lentelėse skai
čius, kreives, skaitė išvadas. Sigita pabrėžtinai mandagiai at
sakinėjo į klausimus. 

Abu Sigitos oponentai rado jos darbe keletą neesminiu klai
dų, o šiaip vienbalsiai iki debesų išgyrė disertaciją, sakė, kad 
tai visai nauja neurochirurgijos sritis, atverianti dideles per
spektyvas. Darbo vadovas, jau mokslų daktaras Grigas, išgyrė 
Navickaitės darbštumą, kruopštumą ir pabrėžė, kad turės savo 
katedroje dar vieną mokslų daktarę. Paskelbus slapto balsa
vimo rezultatus, paaiškėjo, kad visi keturi disertantai savo 
darbus apgynė, nors pirmąjį išgelbėjo vos vienas balsas. 

Per iškilmingą vakarienę restorane Grigas atsisėdo tarp Si
gitos ir Audriaus, meiliai šypsojosi, daug gėrė, daug valgė, ener
gingai vadovavo stalui, reikalavo tostų. 

- Na, vaikine, tavo Sigita jau mokslų kandidatė, sveikinu. 
- O mane už ką? 
- Kvalifikacija - didelis dalykas, tai galimybė karjerai, gali

mybė uždirbti šeimai daugiau pinigų, kas mūsų laikais ne taip 
jau mažai. 

- Man atrodo, kad pinigus šeimai turi uždirbti vyrai, o mo
terys tegu augina vaikus, šeimininkauja. Mačiau, kaip ji ruo
šėsi šiam disertacijos gynimui. Alinantis darbas. Pamiršo duk
rytę, teko išvežti tėvams. 

- Na ir pasakei. Dažnai moterys turi velniškai racionalų mąs
tymą. Ar gali visuomenė sau leisti, kad reprodukcijos procese 
žūtų protai? Manau - ne. Sigitos sugebėjimas gilintis į proble
mą unikalus, be to, ji labai darbšti ir kruopšti... 

- Ar visa tai gali būti suderinama su moteriškumu? 



- N u o vyro priklauso, - juokėsi Grigas. - Išgeriam, Audriau! 
Džiaugiuosi, kad pasveikai, savo negalia prisidėjai prie mano 
ir Sigitos disertacijos. Keliu tostą už tai, kad ne kiekvienam 
vyrui Dievas leido mylėti gražią, protingą moterj. Tu išimtis, 
tau sekasi, - išgėrė vienu mauku, užkando. - Tau iš tikrųjų 
sekasi, nes, kiek žinau, tu pirmas ligonis, kuris po tokios sun
kios traumos visiškai pasveiko, nepaisant menkų pakitimų, 
kurie pažymėti mūsų mokslinėse ataskaitose. 

Lietuvoje brendo nauji įvykiai. 
Po tautos Sąjūdžio pirmojo suvažiavimo visiems tapo aiš

ku, kad atsirado nauja, absoliučios daugumos remiama poli
tinė jėga, kuri veda Lietuvą j nepriklausomybę. Komunistai, 
iš pradžių atlaidžiai žiūrėję į grupės inteligentų demokratinių 
laisvių reikalavimus, išsigandę masių susigriebė per vėlai, kai 
Sąjūdžio pašaukta tauta Išsiliejo į tūkstantinius mitingus, į 
Baltijos kelią, iškovojo, kad būtų giedamas senasis himnas, 
kad plevėsuotu virš Gedimino kalno Trispalvė ir būtų sugrą
žinta Trijų Kryžių kalnui jo senoji prasmė... 

Rimgaila, kaip tūkstančiai kitų, stengėsi nepraleisti nė vie
no Sąjūdžio renginio. Kiekvienas tautos iškovojimas buvo jo 
asmeninė pergalė. Gyvenimas, kaip pavasario vandenys, įgavo 
greitį, kliokė sūkuriai, išmetė ant kranto abejinguosius, susiur
bė gelmėn priešininkus, ištaškė į akmenis tuos, kurie mėgino 
apiplaukti sūkurius. Sąjūdis vedė Lietuvą į visišką nepriklau
somybę. 

Kaip atrodys nauja Lietuva? 
Kokie bus santykiai su likusia Sovietų Sąjunga? 
Kaip pasikeis verslai, komercija? 
Kur koncentruoti savo dėmesį? 
Kokios prekės, kokiais etapais turės didžiausią paklausą? 
Rimgaila savo elektronikos specialistui liepė parengti spe

cialią programą, kad būtų galima analizuoti laikraščių, tele-



vizijos ir radijo pateiktą medžiagą apie bet kokius gamybos 
sutrikimus, apie žaliavų judėjimą, kainas. Prašė savo informa
torių teikti visą įmanomą medžiagą apie pasiūlą ir paklausą. 

Rudeniop paaiškėjo, kad alkoholio gamyba būtų pelningiau
sia sritis, ir Audrius su nuoskauda prisiminė tą laiką, kai Stir
bys jį nustūmė nuo labai pelningo verslo. Giliai giliai širdyje 
pavydėjo Rūtai. Duomenų analizė rodė, kad rinkoje didėja 
trikotažo gaminių deficitas, bet ta sritis Rimgailos visiškai ne
viliojo, tačiau su didžiausiu pasitenkinimu sekė medienos pa
klausą, kaip ant mielių kylančias baldų kainas. 

Lietuvą užplūdo lenkų turistai, o su jais visur šniukštinė-
jantys skalikai - komersantai. 

Rimgaila akimirksniu pasinaudojo ta situacija ir, užmezgęs 
ryšius su keliomis biznierių grupėmis, iš visos Sovietų Sąjun
gos pradėjo vežti elektros prekes. Tūkstančiai kavos malimo 
mašinėlių, elektrinių oblių, šildytuvų, krosnelių, grąžtų, ar
batinukų ir dar visko, ko galima buvo gauti, subyrėdavo į len
kų kelionmaišius. 

Tai buvo lengviausiai organizuojami ir pelningiausi preky
biniai sandėriai. Plačiosios Sovietų Sąjungos didžiųjų miestų 
universalinių parduotuvių, prekybos bazių administratoriai 
už nedidelį priedą pardavinėjo gamyklos supakuotas elektros 
prekes konteineriais. 

Iš lenkų Rimgaila reikalavo dolerių, markių ir tik kraštuti
niu atveju imdavo rublius. Dalį valiutos pasilikdavo tikėda
masis kurso kilimo, visa kita tučtuojau parduodavo valiuti
niams komersantams, uždirbdamas pasakišką pelną. 

Pasimokęs iš Stirbio, darbą organizuodavo pasitelkęs pati
kimus žmones, jie iš pradžių dėl nesąžiningumo labai greitai 
keitėsi, bet ilgainiui nusistovėjo tas pats branduolys. 

Visą vasarą Rimgaila intensyviai važinėjo po Sovietų Sąjun
gą, tarėsi su administratoriais, užsukdavo į gamyklas, ieškojo 
ryšio su produkcijos realizacijos skyriais, pirkdavo prekes, 



duodavo informaciją samdiniams, kad persiųstų, vežtų į Lie
tuvą. Milicija lipo ant kulnų. Konfiskavo prekes, piniginėmis 
baudomis nubaudė dešimtis žmonių, du atsidūrė teisiamųjų 
suole, bet visiems krisdavo toks gražus pinigas, kad niekas 
nepaisė jokių pavojų. 

Kruopščiai perskaičiavęs, Rimgaila nustatė, kad daug pel
ningiau vežti krovinius mažais kiekiais traukiniais, ir nors ke
lionės išlaidos keleriopai padidėjo, bet beveik baigėsi incidentai 
su milicija. 

Per visą vasarą Rimgaila Rūtos namuose taip ir nepasirodė. 
Keletą kartų matė jos mašiną Kauno gatvėse, net abu buvo 
sustoję prie vieno šviesoforo, bet apsimetę, kad nepastebėjo, 
kiekvienas nuvažiavo savais keliais. 

- Audriuk, mūsų klinikos gavo naują biomėginimų analiza
torių, ieško gero specialisto, biologo. Gal norėtum dirbti diag
nostikos skyriuje? Aš tavęs labai prašau, būk nuolaidus. Visą 
vasarą trankaisi ir trankaisi kažkur. Aš laukiu ir laukiu, jau 
duobė prie lango. Nebegaliu daugiau. Nejaugi tu nenori nor
malios šeimos, normalių santykių, kaip daugumos žmonių? 

- Mano toks darbas. įsivaizduok, kad aš deputatas ir važi
nėju į sesijas. 

- Šaipaisi? 
- Niekaip nesuprantu, kodėl tau kliudo mano verslas? Na 

kam man tavo tas analizatorius? Kam tie keli rubliai už visą 
mėnesį darbo? Nori, aš tau duosiu to būsimojo darbuotojo 
algą už visus metus? Nori? Atsikabink tu nuo manęs su tais 
siūlymais. Nenoriu! Vemti verčia! 

- Tu nesupranti. Viešpatie, kaip tu nesupranti. Ne vien pi
nigai esmė. 

- Pamanykit, kokia tu dvasinga. Aš randu ir pristatau prekes 
kitam žmogui, darau paslaugą, už kurią gaunu dividendus. 
Tai geras darbas ar blogas? 



- Rūpiniesi tik savimi. 
- Po šimts! Rūpinuosi tuo kitu žmogumi, o varomoji jėga 

yra mano arbatpinigiai. Nejaugi neaišku?! 
- Varomoji jėga yra egoistinis noras kitą žmogų sukvailinti, 

išplėšti iš jo kišenės pinigus. 
- Tegu neperka! Aš jam per prievartą nebruku. Perka tas, 

kam reikia... 
- O jei labai reikia ir pinigų neturi? Tu išlupi paskutinius. 

Tai nesąžininga ir bjauru. 
- Na, jei neturi pinigų ir labai reikia, tada tegu tas ubagas iš 

Varšuvos skrenda į Maskvą ir nusiperka skutimosi mašinėlę 
pats! 

Tokie dažnai pasikartojantys, beveik visada pasibaigiantys 
Sigitos ašaromis beprasmiai ginčai Audrių erzino. Kaskart bu
vo priverstas keltis, numesti laikraštį, atsitraukti nuo krepši
nio ir eiti raminti, glostyti, kuždėti, bučiuoti, žadėti, aiškiai 
žinodamas, kad neišpildys. Tos scenos varė į neviltį, kartais 
siutino, jis užjausdavo ją lyg kvailesnę seserį. 

Savo ruožtu Sigita visa galva pasinėrė į kažkokį Grigo orga
nizuotą eksperimentą. Vos prašvitus bėgdavo į klinikas, su tam
sa grįždavo, pavalgiusi porą kartą paglostydavo Albinutę ir 
sėsdavo prie rašomojo stalo, kažką braižė, skaičiavo, analiza
vo straipsnius, rašė pati. 

Rimgaila ištisus vakarus žaidė su dukryte, o jai užmigus vie
nas žiūrėdavo videofilmus, skaitydavo laikraščius, žurnalus. 
Buvo priverstas visai šeimai gaminti pietus ir vakarienę, vaikš
čioti į parduotuves, rūpintis skalbimo milteliais ir tualetiniu 
popieriumi. 

- Klausyk, Sigute, kiek tai tęsis? Išdžiūvai, pajuodo paakiai. 
- Nežinau. Eksperimentas baigiasi. 
- Ačiū Dievui. Maunam į kaimą pailsėti, a? 
- Tu pamiršti, kad aš dirbu ir negaliu dingti visai dienai, o 

tuo labiau dviem. 



- Tu dirbi per naktis. Turi juk kada nors pailsėti. 
- Dirbu savo laisvalaikiu. 
- Velniam reikalingas toks darbas, kad net pailsėti nėra ka

da? Kokia prasmė? Ar kada nors kas nors pasikeis? 
- Tu ilgai sirgai, ar matei dykaduoniaujantį gydytoją? 
- Ir dar kiek! Pyškina domino, kirkina sesutes, kažkur išeina 

ir vėl grįžta, švilpauja, bet, žinoma, ne Grigas. Tas - jautis. 
- Užtat jis mokslų daktaras, Lietuvos šviesulys. Jei nebūtų 

tokių, tu dabar būtum beviltiškas invalidas. Man atrodo, jog 
verta visą gyvenimą susikūprinus dirbti, kad tokie kaip tu au
gintų vaikus. 

- Oooo! Švystelėjai aukščiau stogo. Pasiduodu. 

Su repetitore visą mėnesį Rūta tobulino savo anglų kalbos įgū
džius ir rugpjūčio pabaigoje ištisiems trims mėnesiams išvy
ko į Vokietiją. Bonos banke prisistatė kaip mirusio tėvo turto 
paveldėtoja. Tučtuojau buvo atlikti visi formalumai, ji paėmė 
truputį pinigų ir tėvo turtingo draugo šeimoje gyveno kaip 
namie, mokėsi kalbėti vokiškai. Rudolfas Šeleris, sužinojęs apie 
senojo Stirbio vilą Italijoje, organizavo Rūtai nelegalią kelio
nę privačiu lėktuvu iki Genujos. Greit surado nedidelį namą 
visai netoli Viduržemio jūros, ten gyvenantys italai šiltai suti
ko šeimininkę, vaišino, aprodė Genują, palydėjo iki Romos. 

Vis dėlto, suradę po pietų laisvo laiko, nuošalioje vietelėje prie 
Nemuno sugulę užuovėjoje, Sigita ir Audrius drybsojo prieš 
saulę, mažoji Albinutė kapstė smėlį. 

- Lyg Dikas loja. Gal pasigirdo? 
- Aha, tikrai loja, - pakėlė galvą Audrius. - Jei loja, vadina

si, kažką rado. Einam. 
Ant skardžio, apsuptas būrio vaikų, šuo dantimis trupino 

sutrešusi, kinivarpų subadytą kelmą, cypė, urzgė, amsėjo. 
- Dėde, jis pelę rado? - klausė vaikai. 



- Kažin. Greičiausiai šešką. 
- Šeškaaaaą! Šuo šešką rado! 
Dikas intensyviai platino kumščio pločio skylę. 
Stipriai įsiręžęs, Rimgaila pastūmė kelmą į vieną pusę, į ki

tą, giliai žemėje lūžo visai supuvusios šaknys, ir kelmas kone 
išvirto. 

- Palaukite, vaikai, mes tą šešką pagausime gyvą. Aš tuoj, -
Audrius nubėgo prie mašinos, norėdamas atsinešti bagažinė
je užsilikusią pašto siuntimo dėžutę, tuo metu klaikiai suspie
gė mergaitė, suklykė vaikai... Rimgaila šoko atgal. 

Dikas lakstė užutekio pakrante, puldinėjo į vandenį, lojo, o 
toli nuo kranto, visu ilgiu išsitiesusi, žvitriai sukinėjosi kaip 
nuodėgulis juoda audinė. 

- Tas šeškas kaip puolė ant Auksės, kad ta tik nenuvirto iš 
baimės! 

- Nepasakok, pats į kelnes tik nepridėjai... 
- Tai ne šeškas, vaikai. Tai visada prie vandens gyvenantis 

žvėriukas - audinė. 
- Oi gražus, o vikrus! Kai šuo puolė iš paskos, tai persigan

dęs Romas keberiokšt aukštielninkas. Cha cha cha!.. 

Po kelių dienų Rimgaila turėjo skristi į Maskvą, bet, išvertęs 
visą butą, niekur nerado savo paso. Nieko nesuprasdamas nu
ėjo ir išgriozdė mašinos saloną, iščiupinėjo bagažinę. Nėra. 
Piktas sėdėjo namuose, nežinojo, ko griebtis. 

- Nematei mano paso? Prakeikimas! Gal pamečiau? 
- Kam tau jo reikia? - sausai paklausė grįžusi iš darbo Sigita. 
- Poryt būtinai turiu būti Maskvoje. Gyvas ar miręs turiu 

būti. 
- Apsieisi. Pabūk namuose. 
- Nematei? 
Sigita atsisėdo prieš Audrių, žiūrėdama tiesiai į akis, paglos

tė jam ranką. 



- Pagailėk manęs, Audriuk. Kai tu išvažiuoji, man viskas 
krenta iš rankų. Vis galvoju, kur, kaip tu, ką veiki, ar dar gyvas, 
gal jau kokioje daboklėje sėdi... 

- Nesąmonės! Nori, kad aš sėdėčiau rankas susidėjęs na
muose ir laukčiau, kol būsimoji profesorė teiksis parsibelsti iš 
klinikų? Kaip kalinys?! 

- Geriau jau būk mano kalinys, negu bastykis dievai žino 
kur. 

- Kur pasas? 
-Negausi. Nenoriu, kad užsiiminėtum kriminalu. Labai pra

šau: susirask padorų darbą, kad nereikėtų blaškytis, rizikuoti, 
nervintis. Aš myliu tave ir noriu, kad tu visada būtum mano. 
Kai tu namie, aš padarau dvigubai daugiau, negu planuoju. 

- Po velnių! Aš ne tavo jūros kiaulytė! Atiduok pasą arba aš 
visai išeisiu iš šių namų! Kas per idiotiškas elgesys! Atiduok 
pasą, sakau! 

Apsiašarojusi Sigita užsirakino vonioje. Skalbė. įsiutęs Rim
gaila trankėsi po kambarius. Sigita raudojo, bet paso nedavė. 

Audrius nebeištvėręs čiupo striukę ir puolė lauk, bet Sigita 
pasivijo, apsikabino, prašė atleidimo, raudojo. Susitaikė lovo
je. Per jėgą Sigita ištraukė pažadą, kad Audrius niekur neva
žiuos, ir tik tada atnešė dokumentą. 

Melas. Rimgaila žūtbūt turėjo būti Maskvoje. Žūtbūt. 
Paliko Albinutę vaikų darželyje, paskambino Sigitai, teisino

si, pagaliau įsiutęs tėškė ragelį, čiupo kelionmaišį ir išdūmė. 

Rūta grįžo iš Vokietijos vėlyvą rudenį visai kitas žmogus. Pa
jutusi didžiojo biznio alsavimą laisvoje šalyje, ji suprato, koks 
sunkus, alinantis, absurdiškas, pavojingas jos verslas. 

Siena kairėje, siena viršuje, siena priešais, dešinėje ir už nu
garos... Trūksta oro, erdvės, galimybių... 

Netoli Kauno pilies, skersgatvyje, rado visiškai apleistą, iš
daužytais ir lentomis užkaltais langais, vietomis įgriuvusio-



mis lubomis senovinį namą ir, užsidegusi slaptu sumanymu, 
ėmė ieškoti būdų, kaip išsinuomoti šį namą gamybinei veiklai. 

Kaip lašinius pajutusi katė, Rūta daug kartų landžiojo po 
apleisto namo vidų, ilgai stoviniuodama planavo, pasikvietu
si statybininką bandė suskaičiuoti restauravimo išlaidas. 

Vieta buvo labai perspektyvi: netoli miesto autobusų stotis, 
Katedra, Santuokų rūmai, fotosalonas, restoranai, dešimtys 
parduotuvių. Nuo ankstyvo ryto iki vidurnakčio šimtai, tūks
tančiai žmonių šmižinėjo po visą kvartalą. Tai iš tikrųjų nepa
prastai gera vieta, ir ji ryžosi. 

Paaiškėjo, kad nuomos sutarties pasirašymo sėkmė priklau
so nuo specialios komisijos, kurios pirmininku buvo išrinktas 
pats miesto Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas 
Jonas Rimkevičius, sprendimo. Rūta prašė visų miesto admi
nistracijos aparate dirbančių pažįstamų žmonių supažindinti 
su tuo pavaduotoju, bet niekas jai negalėjo padėti, niekas to
kios misijos nesiėmė. Tuomet, sulaukusi priėmimo dienos, Stir-
bytė nuėjo pati, išsakė savo norą, paprašė paramos. Valdinin
kas klausėsi tylėdamas, smalsiu žvilgsniu apžiūrinėjo gražią 
moterį, svarstė, trynė smakrą, ilgai kalbėjo apie Senamiesčio 
reikšmę Kaunui ir visai Lietuvai, kalbėjo apie ateitį, pagaliau 
pareiškė, kad niekuo negali jai padėti. Tačiau Rūta pralaimėji
mų nemėgo. Ji ėmėsi žygių ir netrukus buvo pakviesta į pobū
vį, kur turėjo dalyvauti Jonas Rimkevičius. 

Sėdėjo greta. Valgė, šoko, šnekučiavosi. Rimkevičius susiža
vėjo Rūta. 

- Dėl viso pikto parašykite prašymą, - sukuždėjo pavaduo
tojas. - Poryt panašius klausimus svarstysime, žiūrėsime, ką 
komisija pasakys. 

- Girdėjau, kad nuo jūsų nuomonės priklauso daugiau ne
gu pusė sėkmės, - koketavo Rūta. - Jei patenkinsite mano pra
šymą, miestui bus naudinga, nes vietoj sukiužusio namo bus 
puiki, reikalinga įstaiga. 



- Na ką jūs... - lipšniai šypsojosi Rimkevičius. - Komisijos 
pirmininkas neprivalo piršti savo nuomonės. 

Prakeiktasis nei dovanų, nei kyšių neėmė. Rūta svarstė, kaip 
pasielgti, nes vakaras ėjo į pabaigą ir jokio konkretaus atsaky
mo nesulaukė. Pavaduotojas aiškiai maivėsi. 

Trumpam išėjusi, paskambino į namus. 
- Karoli, skubiai atvaryk mašiną. 
Kai pasibaigus pobūviui visi ėmė skirstytis, Rūta pasiūlė: 
- Aš jus parvešiu. Jūs nieko prieš? 
- Jūs, kaip ir aš, ragavote alkoholio. Gali būti nemalo

numų. 
- O, labai mažai. Tik kvapas, bet aš turiu tokio specialaus 

skystimėlio. Vienas gurkšniukas, ir joks šuo nesuuos. Nebijo
kite, kažkodėl mane stabdo retai. 

Rimkevičius neprieštaravo. 
- Kur jums? 
- Gyvenu Vilijampolėje, už „Inkaro" gamyklos. Žinote? 
- Žinoma. 
Važiavo lėtai. 
- Man visiškai nesinori miego, o jums? - tyliai paklausė Rūta. 
- Reikia. Jau vėlu. 
- Laukia žmona, vaikai? 
- Nėra nei žmonos, nei vaikų. Gal nereikia biografijos? -

paprieštaravo. - Jei nenorite miego, galime užeiti pas mane. 
Išgersime kavos, pašnekėsime, gal rasiu konjako taurelę. 

- Gerai, - tyliai ištarė Rimgailienė. - Čia kažkur turi būti 
butelis šampano, paieškokite. 

Rūta taip ir neužmigo, ji sunkiai užmigdavo svetimoje vie
toje. Klausėsi naktinio Kauno garsų. Sukniaukė katė, kažkas 
atsuko čiaupą, suūžė vamzdžiai. Paryčiais pakilo vėjas, už lango 
susiūbavo naktinis žibintas ir nuo jo atsimušė siūbuojanti pa
švaistė tamsiame kambaryje. Lygiai tiksėjo laikrodis ir lygiai 
kvėpavo šalia gulintis vyras. 



Rūta atsargiai išsivadavo iš miegančiojo glėbio, ilgai žiūrėjo 
j juodą, susivėlusią baltos pagalvės fone Jono galvą, ištiestas 
rankas, glotnų kūną. 

Kojūgalyje, tarp užtiesalo, paklodės, sujauktų drabužiu, nie
kaip negalėjo rasti savo kelnyčių, liemenėlės... Neskubėdama 
užsitempė korsetuką, prisegė kojines, užsivilko suknelę, van
giai susirinko papuošalus, sumetė į rankinuką, susišukavo, no
sinaite nusivalė lūpas, apsivilko apsiaustą, iš rankinuko išėmusi 
padėjo atskleistą prašymą, kelias minutes žiūrėjo j miegantį 
žmogų, atsiduso, įsispyrusi į batelius, tyliai išėjo. 

Namuose ilgai gulėjo karštame, kvepiančiame vandenyje, 
kruopščiai nuplovė kūną, neskubėdama šluostėsi, įsisupusi į 
šiltą chalatą, kietai sučiaupusi lūpas, iki paryčių žiūrėjo video
filmus ir mąstė, ar tikslas pateisina priemones, ar visas tas 
reikalas vertas tokios aukos. Taip, kitos išeities nebuvo. Tai -
sandėris. 

Penktadienį namo nuomos sutartis buvo patvirtinta. 
Rimkevičius surado rangovus, skyrė restauravimui šiek tiek 

pinigų. Kol tvarkė reikalingus dokumentus, Rūta Vykdomaja
me komitete pasidarė dažnas svečias. Rimkevičius kvietė į ka
binetą, vaišino kavute, vadino į restoraną, siūlė dalyvauti įvai
riuose vienadieniuose seminaruose, po kurių visada būdavo 
tranki vakarienė, bet Rūta šypsodamasi atsisakinėdavo, skun
dėsi negalia, gal vėliau, gal kada nors... 

Pusmetis, praleistas su Sigita, buvo kupinas nepaprastai šiltų, 
gražių akimirkų ir visiško nusivylimo, barnių, net neapykan
tos, pagiežos, bjauraus šiurkštumo ir prievartos. Tik vieną kartą, 
apimti pakilimo, jie nuėjo į spektaklį Kauno dramos teatre ir 
tik vieną kartą buvo krepšinio varžybose Kauno halėje. 

Ištisus vakarus Sigita galėjo kalbėti apie nervus, mielininio 
apdangalo savybes, sinapses, kažkokio acetilcholino reikšmę, 
regeneracijos procesus, skausmo svogūnėlius, neuronus, apie 



vegetacinės nervų sistemos tyrimą viscerosensoriniais reflek
sais, kas Rimgailos visiškai nedomino, visi Navickaitės moks
liniai išvedžiojimai atrodė jam sausi ir nuobodūs, tačiau net 
užsiminti apie savo verslą Audriui buvo uždrausta, ir, nori ne
nori, visos kalbos sukosi apie Albinutę, klinikas, Sigitos ben
dradarbius, jos darbą ir perspektyvas. Kiekvieną dalykinį po
kalbį telefonu Sigita palydėdavo piktu žvilgsniu, kiekvieną 
Audriaus išvykimą - ašaromis ir priekaištais. 

Toks iškreiptas gyvenimas darėsi vis labiau neįmanomas. 
Svarbiausia, kad du protingi žmonės, ramiai susėdę, nepajėgė 
išsiaiškinti savo santykių. Audrius niekaip negalėjo tuo pati
kėti ir kantriai laukė prašvitimo stebuklo. 

Audringi fatališkos aistros prasiveržimai, pasiutęs noras pa
skandinti savyje Audrių, išplėšti jį iš supančios aplinkos, pri
glausti prie kenčiančios širdies, nuo visko apsaugoti, globoti 
buvo nepaprastai stiprūs ir gąsdino. Kaip alkanas žvėris Rim
gaila su džiaugsmu priimdavo siūlomą kūną, bet kratyte kra
tėsi peršamo gyvenimo būdo. Audrius jau nebetikėjo idiliš
kos šeimos perspektyva, gyveno prislėgtas, liūdnas, darbas 
nebesisekė, dažnai vėluodavo, milicija suėmė valiutos perpar
davinėtojus, ir Audrius nuolat laukė blogos žinios, tačiau šį 
kartą debesys praslinko pro šalį... 

Kartą važiuodamas per radiją klausėsi Lietuvos kriminali
nės tarnybos ataskaitos. Tarp informacijos apie vagystes, smur
tą diktorius perskaitė žinią, kad Kaune sudegė Gutauskui pri
klausęs namas, žuvo pensininkė Gutauskienė, apdegė ketverių 
metų anūkas. 

Nieko nelaukęs nuvažiavo ir pamatė visiškai sudegusią lūš
ną, ant aukšto Neries skardžio vieniši stūksojo apgriuvę ūki
niai pastatai, tualeto būdelė. 

Rimgaila su pasitenkinimu apžiūrėjo didelį, gal net dvide
šimties arų, žemyn skardžiu besileidžiantį subrendusį sodą, 
tamsų vandeni nešančią Nerį, tiltus, aname krante dunksantį 



Vilijampolės rajoną, gatves, mašinas, žmones, medžiais ap
augusią visą upės pakrantę. 

Vieta taip patiko, kad jau kitą dieną susirado net Kėdainiuose 
gyvenantį senuką Gutauską, kartu apgailėjo sudegusią jo žmo
ną, paprašė tą nelaimingą sklypą parduoti. Ilgai derėjosi, ta
rėsi ir pagaliau susitarė, kad šimto penkiasdešimt tūkstančių 
rublių suma priimtina abiem pusėms. 

Su įkarščiu kibo tvarkyti būsimosios statybos reikalų. Paau
kojęs krūvą pinigų kyšiams, sutvarkė reikalingus dokumen
tus, patvirtino namo restauracijos individualų projektą. 

Nei tėvas, nei Sigita apie pirkinį nieko nežinojo. 
Iki pirmųjų šalnų ant skardžio išdygo didžiuliai, trisdešim

ties žingsnių ilgio ir penkiolikos pločio pirmojo rūsio, o virš 
jo - mažesni antrojo rūsio pamatai. Pagal parengtą projektą 
iš gatvės pusės turėjo atrodyti paprastas dviejų aukštų namas. 

Kasdien iki išnaktų triūsė brigada darbininkų: išcementavo 
rūsių grindis, sudėjo langus, duris, įstiklino, o vėliau, vis pasi
šildydami kaloriferiais, klojo izoliacinę medžiagą, tinkavo, dėjo 
grindis, dažė ir iki Kalėdų abu rūsius visiškai įrengė. 

Rimgaila Sigitos bute pasidarė visiškai retas svečias, grįžda
vo pavargęs, išsitepliojęs, miegodavo kaip užmuštas. Sigita pro
testuodavo kaip įmanydama. 

-Tu, Sigita, nusiramink. Negali būti, kad du vienas kitą my
lintys žmonės taip vienas kitą kankintų. Padarykime pertrau
ką, atsikvėpkime, pagyvenkime nors mėnesį atskirai. Aš ne
matau kito kelio. Gal šiek tiek tu pasikeisi, gal šiek tiek aš? 
Pabandykime. 

- Visą mėnesį?! Kur tu gyvensi? 
- Važiuosiu pas tėvus, į kaimą. 
Sigita patylėjo ir pratarė: 
- Aš žinau išeitį, bet tu kaip ožys atkakliai nenori suprasti. 

Mūsų meilė tavo rankose, Audriuk. 
- Kokia ta išeitis? 



- Nepyk. Tau reikia susirasti normalų darbą ir gyventi kaip 
visi žmonės. Tik tiek. Viskas bus gerai, pamatysi. Vakarais tu 
būsi namuose, niekur nelakstysi, nurims mums nervai, atsi
ras daugiau laisvalaikio. 

Rimgailą ištiko tiesiog nervinis šokas. Staigaus įsiūčio pa
gautas vos valdėsi, nuėjęs į virtuvę išgėrė stiklinę sulčių, pa
stovėjo žiūrėdamas pro langą, šiek tiek apsiramino, grįžęs pa
bučiavo Sigitą: 

- Einam, protinguole, miegoti. Laikas. 
Tai sakydamas jau žinojo, kad niekada jokia jėga nebesulai

kys šiuose namuose. Argi čia meilė? 
Kai Navickaitė išėjo į darbą, Rimgaila susirinko visus savo 

daiktus, sumetė į mašiną, ilgesingu žvilgsniu pažiūrėjo į to
kius mielius langus, užtrenkė dureles ir neatsigręždamas nu
važiavo. 

Gyvens savo rūsyje. 

Pasitiesę maišus, suklupę ant kelių, senieji Rimgailos klojime 
perrinkinėjo bulves: kur kiaulinės, kur sėklinės, kur valgomos, 
mėtė dėžėn jau supuvusias. 

- Seniai Audriuko nebuvo. Gal kas atsitiko? 
- J a u daugiau kaip trys mėnesiai, gali sakyti, nuo viduvasa

rio, - susirūpinęs atsiliepė Antanas. 
- Nuvažiuotum, ar ką jau, - siūlė Monikutė. 
- Ketinau, bet vis laiko nerandu. 
Audrius netrukus atvažiavo pats, dovanojo tėvui šiltą spor

tinį megztinį, kad ilgais žiemos vakarais, sėdėdamas prie tele
vizoriaus, nesušaltu, motinėlei - importinę žieminę striukę, 
sesutei - mėlynakę lėlę. 

Valgė, šnekučiavosi, tačiau atrodė prislėgtas. Vos vieną naktį 
permiegojęs, pasiėmė Diką, atsisveikindamas be šypsnio pri
silietė lūpomis prie motinėlės kaktos, sausai padavė ranką tė
vui, linktelėjo galva ir išvažiavo. 



- Tėvai, kažkas su tuo mūsų vaiku bus atsitikę, - jau po mė
nesio susirūpinusi kalbėjo motinėlė, kai sūnus vėl ilgai nesi
rodė. - Kai anąkart buvo, vaikščiojo lyg lazda permuštas, nie
ko nekalbėjo, sakė, viskas gerai, o mano širdis jaučia, kad slepia, 
nesako teisybės. 

- Visada pasipasakodavo, o šį kartą nė čiūkšt. Nebūdinga 
jam. Rytoj dviem dienom pritarkuosiu burokų karvei, pripil
siu į girdyklę sklidinai vandens, prinešiu malkų ir popiet va
žiuosiu. 

- Būtinai. 
Monikutė išlėkė į seklyčią, atrinko baltinius, kojines, pa

kvėpino nosinaitę, pagarbiai viešumon pakabino kostiumą, 
priderino kaklaraištį... 

- Pasiutai? - jau nudirbęs darbus, papietavęs ir įėjęs persi
rengti, išpūtė akis Rimgaila. - Aš ne į vestuves važiuoju. Atro
dysiu lyg gaidys koks. Nereikia kostiumo. Juodos bažnytinės 
kelnės, rudi marškiniai ir tas Audriaus dovanotas megztinis, 
ar ne gerai? Patogu vairuoti. 

- Gal ir gerai, - nusileido. 
Duris atidarė pati Sigita. 
Pamačiusi Audriaus tėvą sutriko, kaip aguona paraudo, vil

tis atsispindėjo jos veide, mėgino šypsotis, kvietė vidun, ragi
no nusirengti. 

- Uch, kaip čia gražu, - vaikštinėjo senasis po kambarius. -
Labas, mažyte, na eikš pas senelį, eikš. 

Mažoji Albinutė, pirmą kartą pamačiusi nepažįstamą žmo
gų, muistėsi, veržėsi iš rankų, galiausiai paleido dūdas. 

- Ėėė, kaip čia dabar, - paleido anūkėlę, atsitiesė. - Aš tau, 
žiūrėk, ką atvežiau. Čia šokoladas, imk, ko bijai? 

Jausdama, kad senasis Rimgaila ne šiaip sau atvažiavo, gal 
pasakys ką nors apie Audrių, gal bandys sutaikyti, Sigita sukte 
sukosi svetainėje. Greit padengė stalą, pripjaustė mėsos, pa
dėjo daržovių mišrainės, vyno, taures, pakvietė prie stalo. 



- Ne ne, Albinutė ką tik pavalgė. Tegu žaidžia, - pamačiusi, 
kad senelis kalbina anūkėlę, suskubo pasakyti Sigita. 

- O kur sūnus? - sėsdamas prie stalo, paklausė tėvas. 
- Kaip? - sukluso. - Sakė, kad gyvens pas jus, kaime. 
- Pas mus? - nustebo tėvas. - Kada sakė? 
- Prieš gerą mėnesį. 
- Nieko nesuprantu. Jis čia nebegyvena? 
- Ne, - paraudo kaip žarija. - Mes... na jis... Aš siūliau jam 

susirasti normalų darbą, kaip visi žmonės, o jis užsispyrė, ir 
tiek. Trankosi kažkur, savaitėmis prapuola, aš laukiu, laukiu, 
nemiegu naktimis, vis bijau, kad ko neatsitiktų. Negaliu aš 
taip, o jis - ne, ir tiek... - Sigita šluostėsi akis. - Nutarėme pa
daryti pertrauką. Sakė, mėnesiui, bet jau praėjo daugiau. Ne
žinau, ką ir galvoti. 

Rimgaila nei valgė, nei gėrė. Pasirėmęs žiūrėjo tai į Sigitą, 
tai kažkur pro langą, tyliai atsiduso. 

- Nuo birželio mėnesio namuose buvo tik vieną kartą. Pasi
ėmė Diką ir dingo. Motina kraustosi iš proto, man taip pat 
neramu. 

Sigita žiūrėjo išplėtusi akis. 
- Gal žinai, Sigute, kur jis galėtų būti? 
- Gal... - visai sumišusi prasitarė. 
- Ne ne, - supratęs paskubėjo pertarti tėvas. - Ten jo tikrai 

nėra. 
-Tada nesuprantu. Nieko nežinau. 
Rimgaila žiūrėjo tiesiai Navickaitei į akis: 
- Aš netikiu, kad dėl tokių niekų žmonės gali susipykti. Sa

kyk teisybę, kas atsitiko? 
Sigita aiškino dar dešimt kartų, tėvas dar dešimt kartų klau

sė to paties, bet nieko taip ir nesuprato. 
Išgėrė vieną puodelį kavos, pakilo, prieškambaryje, abiem 

rankom suėmęs kepurę, dėkojo už svetingumą, prašė dova
noti, jei užgavo širdį. 



- Aš jūsų prašau, - visai tyliai prakalbo Sigita. - Kai jį pama
tysite, pasakykite, kad aš su viskuo sutinku. Tegu žino. Pasa
kykite jam. 

- Būtinai pasakysiu. Ieškosiu. Gal jau gyvo nebėra? 
- Apsaugok Viešpatie... Sėkmės jums. Dėkoju, kad atvažia

vote. 
Visai nusiminęs Rimgaila kelias minutes nejudėdamas sė

dėjo savo mašinoje, galvojo. O gal?.. 
Be didelio vargo rado skersgatvį, tačiau vos pažino tą vietą, 

kur turėjo būti Stirbio namas, jį slėpė krūmai, medžiai, tvora. 
Kai paspaudė vartelių mygtuką, iš gilumos atėjo aukštas vyras. 

- Klausau jūsų. Ko norėjote? 
- Sakykite, čia ponas Stirbys gyvena? 
- Jau metai, kai miręs. Gyveno čia. 
- Ooo, nežinojau. Čia gyvena mano sūnus, Audrius Rim

gaila. Ar yra jis namuose? 
-Jūsų sūnus? - nepatikliai paklausė vyras. 
- Taip. Rūta Stirbytė jo žmona. Gal aš ne čia pataikiau? 
- Šit kaip. Na įeikite, - plačiai atvėręs vartelius, įleido, už

trenkė. - Eikite paskui mane. 
Rūtos nebuvo. Didžiulis namas buvo pilnas paveikslų, se

nienų, lyg koks muziejus. Senasis Rimgaila ilgai apžiūrinėjo 
Rūtos balto marmuro portretą, negalėjo atsistebėti vis dar žy
dinčiomis gėlėmis. 

įėjo tarnaitė. 
- Ponia su vaikais išvyko į kaimą. Po valandos turėtų būti, 

nes devynioliktai valandai užsakė vakarienę. Gal jūs alkanas? 
Gal sulčių? 

- Ačiū. Nieko. Aš palauksiu. 
Sulčių vis dėlto atnešė, pripylė taurę, pasiūlė. 
- Dėkui. Palaukite. Sakykite, kur Audrius? 
Tarnaitė sumišo, paraudo. 
- Aš jo tėvas. 

• 



-Supratau, man sakė. Nuo praėjusio rudens ponas Audrius 
šiuose namuose buvo tik vieną kartą vasaros pradžioje. 

- Aaaaa... - numykė tėvas. - Dovanokite man. 
- Gal kas atsitiko? 
- Nežinau, - skėstelėjo rankomis. - Važiuosiu. Nėra, tai nėra. 
Tuo tarpu į kiemą įvažiavo mašina, klegėdami laiptais lipo 

vaikai, šūktelėjo Rūta. Su trenksmu atsidarė lauko durys, ir 
įgriuvę mažyliai kaip įbesti sustojo žiūrėdami į nepažįstamą 
dėdę. ...r* ... 

Jėjo Rūta, aukšta, liekna, prasiskleidusiu blizgančiu lietpal
čiu, dailia šukuosena, pasidabinusi auskarais, kaklo vėriniu, 
žiedais... Daili moteris, nieko nepasakysi... 

Rūta plačiai nusišypsojo, priėjo, paspaudė ranką. 
- Laba diena. Koks malonus siurprizas, - tirštas raudonis 

tik dar labiau paryškino jos gražų veidą. - Vaikai, Antuti, duk
ryte, čia senelis, jūsų tėvelio tėtis, pasisveikinkite. 

Anūkai stumdėsi, daug vaikiškai šnekėjo ir džiaugėsi. Tai 
buvo gardaus juoko, ir iš karto visas kambarys, visas namas 
tapo jaukesnis, malonesnis. 

- Tikriausiai, tėti, - Rūta visada taip vadindavo savo uoš
vį, - jūs su mumis pabūsite? Neprieštaraukite, nors vieną va
karą pabūsime drauge. Nuo vestuvių dienos nei jūs, nei ma
no uošvienė čia nebuvote. Tuoj pavalgysime, ko nors 
išgersime. Gal kaip anais gerais laikais padaužysime domino. 
Būtinai! 

- Kad aš... • • 
įėjo tarnaitė. 
- Kur padengti stalą? 
- Valgomajame. Paruošk kambarį brangiam svečiui. 
- Man nepatogu. Aš turiu važiuoti, - lemeno tėvas. - Jei bū

čiau žinojęs... 
- Ne ne, - nutraukė Rūta. - Jūs tėtis, mano vyro tėvas, mū

sų vaikų senelis. Koks svečias galėtų būti brangesnis? Jokie 



gyvenimo įvykiai šito negali nustelbti. Aš manau, kad mums 
yra apie ką pasikalbėti. Nejaugi paskubomis? 

- Su Monikute sutariau, kad galiu parvažiuoti ir rytoj... 
- Puiku. Jūsų mašiną vyrai jau įstūmė į kiemą. 
Vakaras buvo labai malonus, nors senasis Rimgaila jautėsi 

kiek nesmagiai, nežinojo, ką kalbėti, kur dėti rankas, apvertė 
taurę vyno, susigėdęs atsiprašinėjo, bet Rūta savo dėmesiu, 
natūraliu nuoširdumu mažino įtampą. Kai auklė nuvedė vai
kus miegoti, namas pritilo, nuo sočios vakarienės, nuo vyno 
aptingo protas. Rūta nusivedė uošvį į savo darbo kambarį, 
atsinešė butelį kiaušininio likerio, taures, patogiai susėdę, jie
du pradėjo lošti domino. 

Pripylė likerio. 
- Aš klausau, tėti. 
Rimgaila atsitiesė, atsiduso. 
- Nieko negaliu pasakyti. Nuo birželio mėnesio vos vieną 

kartą buvo namuose. Pasiėmė šunį ir dingo. Maniau - čia. 
- Linksmas? 
- Liūdnas. Mažai kalbėjo. Šiek tiek padėjo prie ūkio, ir viskas. 

Jau mėnuo, kai neturime jokios žinios. Atvažiavau ieškoti. 
- T a i kur jis gyvena? 
- Ooo, jei žinočiau... 
- Tai gal su Navickaite? Anksčiau, nors man labai gėda apie 

tai sakyti, lyg tenai gyveno? 
- Man, Rūtele, labai nesmagu, kad sūnus toks šalaputris, 

bet mes su Monikute, kaip pati supranti, nieko negalime pa
daryti. Buvau ten. Jau seniai nėra. 

- J a u nebegyvena? - labai susidomėjusi klausė Rūta. 
- Seniai. 
- Susipyko? 
- Nežinau. Ko gero, taip. Aiškino, bet taip ir nesupratau 

kodėl. 
Stirbytė maišė domino kaladėles. 



- Štai ir netikėk astrologija. Netoli Maskvos gyvena toks vi
dutinio amžiaus vyras. Aiškiaregis. Buvau nuvažiavusi. Pasa
kiau, ką noriu sužinoti, liepė atvažiuoti po savaitės. Kai nuva
žiavau, pasidėjo prieš save kelis rutuliukų, linijų, taškų, skaičių, 
tekstų primargintus lapus, pradėjo aiškinti. Pamačiau, kad tai 
baisus darbas. Pasakojo ilgai. Liepos mėnesį Audriui turėjo 
būti materialinė krizė, o rugpjūčio - dvasinė. Tą mėnesį prasi
dėjo kažkoks naujas jo kelias. 

- Man gėda. Tikriausiai vėl koks meilės nuotykis? 
- Ne. Materialinėje sferoje. 
- Na, o jūsų santykiai? Tai ar gyvensite, ar kaip? 
Rūta šyptelėjo. 
- Gal tas žiniuonis pasakė, kur dabar gyvena? 
- Na pagalvokime: materialinė krizė, naujas kelias, meilės 

naujos nėra, žvaigždės nerodo, vadinasi, gyvena kažkur sava
rankiškai, gal nuomoja butą, o gal net ne Kaune, - Rūta šypso
josi. - Gal ir galėjo pasakyti, bet tokių smulkmenų neaiškino. 

Pamažu kiaušininis likeris išseko. 
- Pralošiau, pralošiau, tėti. Jūs puikiai skaičiuojate variantus. 
- Tu, martele, šiek tiek išsiblaškiusi, o gal man senam patai

kauji? 
- O neee... Man nebūdinga. Gal norite prieš miegą pasile

pinti vonioje? Viskas paruošta. Eime. 
Rimgaila norėjo prieštarauti, bet Rūta paėmė uošvį už pa

rankės, nuvedė, prileido pilną vonią karšto vandens, įpylė šam
pūno, pakabino chalatą, padėjo šlepetes. 

-Puikus vanduo. Atsigausite. Aš palauksiu, pažiūrėsiu filmą. 
Neskubėkite. 

Ji išėjo. 
Rimgaila kaip gyvas nebuvo pasinėręs į toki kvepiantį van

denį, pliuškenosi visą valandą, nusišluostęs apsisiautė storu, 
šiltu, iki pat žemės chalatu, apsiavė aukštas šlepetes, daugiau 
primenančias vilnones puskojines su odiniais padais, akimirks-



niu pasijuto kaip pasakų princas. Išėjęs iš vonios, nulipo že
myn, kur Rūta, susirietusi fotelyje, žiūrėjo videofilmą. 

Liūdnas grįžo namo. 

Toli pasklido Diko šlovė. Dažnai sužmogindami šunį medžio
tojai vienas kitam pasakodavo fantastiškiausias istorijas, 
džiaugsmingais šūksniais sutikdavo kiekvieną Rimgailos su le
gendiniu šunimi pasirodymą medžioklėse. 

- Bus rimta medžioklė. Laimikis, gali sakyti, kuprinėse, -
porino senieji. 

-Štai tas garsusis šuo, Lietuvos čempionas, medžiojo šiaurė
je, daug kartų gelbėjo savo šeimininką...-kuždėjo jaunesnieji. 

Glostė, kad ir ką sakytum, tokios kalbos Rimgailos savimei
lę. Kaip anais laikais Kauno „Žalgirio" komanda žaidė per aukš
taūgį Sabonį, taip dabar medžiotojai organizuodavo medžiok
les taikydamiesi prie Diko, visiškai pasitikėdami jo uosle, jo 
meistriškumu, jo greitakoju šeimininku. 

Kai Audrius apsigyveno rūsyje, jo darbas įgavo ritmą, nie
kas nebenurodinėdavo, kada gulti, kada keltis. Didžiulis Diko 
voljeras buvo prišlietas prie rūsio sienos. Padėjęs kojas ant 
palangės, šuo matydavo, ką veikia šeimininkas. 

Vieną dieną telefonu pakvietė medžioklėn: 
- Audriau, vakar sužeidėme milžinišką šerną. Ar negalėtu

me pavažiuoti, gal tavo stebuklingas šuo surastų? Astrausko 
šuo išsigando ir metė, o be šuns bijome persekioti, gali toks 
suplėšyti žmogų. 

- Toli? 
- Prie Pravieniškių. Važiuojam. Trofėjaus savininkas žadėjo 

dėžę šampano. 
- Gerai. Paskubėkite, nes greitai temsta. Laukiu. 
Tokių šerno pėdų Rimgaila dar nebuvo matęs - kaip briedžio. 
- Kokius tris šimtus kilogramų svers. Oho. Na, Dikai, pa

prakaituosime. Kraujo nedaug, nesuprantu kur sužeistas. 



- Iš pradžių buvo daug, o paskui sumažėjo. Iki čia mes sekė
me, nuėjome beveik du kvartalus. 

- Ar bent nutuokiate, kur galėtų gulti, kur gulyklos? 
- Čia arti niekur nėra - retas miškas. Tik už kokių trijų kilo

metrų yra prižėlusi griova. Jei ten nukėblins, amen, mes nie
kada jokio šerno iš ten neišvarome, o jei kaip ėjo, taip ir eis, 
tai greičiausiai guls dar už dviejų kvartalų, tankiame eglynė
lyje. Ten dažnai guli. Tu, Audriau, eik pėdomis, o mes atkirsi-
me eglynėlį. 

- Gerai, tik prie šuns nebėkite, kad nebūtų nelaimės kokios. 
- Žinoma, ką mes, ne naujokai. 
Abu medžiotojai sėdo į mašiną ir nuburzgė. 
Audrius vedė šunį su ilgu pavadėliu, kad nenuviliotų paki

lęs žvėris, kad eitų tik kraujo pėdsaku. Iš pradžių Dikas veržėsi 
kažkur į šonus, tampėsi, bet paragintas, pamokytas, paglosty
tas suprato, ko iš jo nori šeimininkas, bėgo uostydamas, tiks
liai sekė pėdomis ir labai skubėjo. 

Audrius stebėjosi, kad šernas gana žvaliai ėjo ratu, paskui, 
lyg būtų persigalvojęs, stačiu kampu pasuko kairėn. Tai buvo 
visiškai netikėta vingiuota linija, nusidriekusi menkai apsnigtu 
lauku. 

Eiti gruodu buvo palyginti lengva, ir Rimgaila, taupydamas 
laiką, vos ne potekom pasileido paskui Diką. Viduryje lauko 
lyg kažko išsigandęs didysis šernas vėl pasuko kairėn ar, pada
ręs didžiulį lanką, grįžo atgal, bet pamažu pėdos krypo deši
nėn dešinėn. Nuo kalno atsivėrė didžiulė nendrių, karklų pri
žėlusi, matyt, šaltiniuota, nes pačiu viduriu vingiavo upelis, 
lopais tyvuliavo neužšalęs vanduo, griova, ji, tai siaurėdama, 
tai per šimtą žingsnių išsiplėtusi, driekėsi į abi puses. Viskas 
aišku: didysis guli melduose, šabakštyne. 

Minutėlę pagalvojęs, Rimgaila paleido šunį ir palypėjęs ant 
pačios aukščiausios kalvos stebėjo, kas bus. Dikas nurisnojo 
šerno pėdomis tiesiai į nendryną. 



Netaikus prie atviro vandens, ten, kur augo didžiausios nen
drės, karklynuose, vienodu ritmu ėmė loti šuo. Rado... Ką da
ryti, kaip pranešti tiems velniai žino kur esantiems medžioto
jams? Vienam lįsti tiesiog į nasrus labai nesaugu. Na, o jei jis 
ir pribaigs tą didįjį, tai kas pajėgs tokį kalną iš tokios marma
lynės ištraukti? 

Dikas lojo. 
Audrius niekaip negalėjo apsispręsti, pagaliau, radęs du ne

labai reikalingus smulkių šratų šovinius, iššovė į viršų. Gal 
suprato? 

Audrius atsargiai brovėsi per neužšalusiame dumble styran
čias nendres. Stabtelėjęs kruopščiai patikrino šautuvą, išvalė 
užsilikusius nešvarumus, užtaisė dviem kulkomis, paskui pa
galvojęs, kad tankumyne kulka gali rekošetuoti, vieną šovinį 
pakeitė grankulkėmis. Stingdė kraują mintis, kad ten, kur lo
ja šuo, guli sužeistas ne šiaip sau šernas, o tikrai didžiulis žvė
ris. Tvirtai nusprendė: jei nebus jokios atviros vietos, jis nelįs, 
nerizikuos, atšauks šunį, nusispjaus ir lips į krantą. 

Kuo tolyn, tuo giliau guminiai batai grimzdo į dumblą, įky
riai lindo mintis, kad tai savižudžio kelias. Šuo lojo gal tik už 
kokių trisdešimt žingsnių, tačiau matyti galėjai vos ištiestos 
rankos atstumu, aplinkui vien nendrės kaip siena ir žvėrių 
takai. Dumblo beveik iki kelių, iš baimės Audriui kaukšėjo 
dantys, bet medžiotojo aistra ginė pirmyn. 

Šernas negali gulėti vandenyje. Be jokios abejonės, ten sau
sas guolis, gal kalva ar koks didelis kupstas, ant kurio šernės 
prieš gimdymą prinešė, prilaužė nendrių. 

Dikas lojo vienodai, matyt, seniai jausdamas sėlinantį šei
mininką. Staiga galingai uchtelėjęs šernas puolė šunį. Dikas 
cyptelėjo, matyt, žaibiškai šoko šalin. 

Šernas porą kartų čiaukštelėjo žabtais ir grįžo į guolį. Išsida
vei, brangusis! Vadinasi, tu, žvėrie, guli šuns dešinėje ir turi 
labai daug sveikatos, kad ryžaisi tokiems išpuoliams. 



Dikas lojo maždaug už dešimties metrų. Iš šuns tylaus atšo
kimo galima spręsti, kad ten sausuma, gal net tvirtas takas. 
Pamažėle pamažėle Rimgaila slinko nendrių brūzgynu, aplen
kė kelis sužėlusius karklynus. Dumblas vis seko, seko, ir paga
liau Audrius atsistojo ant tvirtos žemės, meldai retėjo, ir dar 
už kelių metrų pamatė tekantį beveik juodą upelio vandenį. 
Atbėgo Dikas. Audrius paglostė, paragino, pats nesiryžo slinkti 
pakrante. Iš baimės drebėjo kojos, rankos, džiūvo burna. Žval
gėsi ieškodamas išeities. 

Kuilys, galingai krioktelėjęs, vėl puolė šunį, Dikas-atšoko 
net iki Audriaus. Viskas vyko taip žaibiškai, kad medžiotojas 
vos spėjo primesti prie peties šautuvą, tačiau šernas nesivijo 
tiek toli, pašnirpštęs grįžo į guolį. 

Pavojus praėjo. Rimgaila lengviau atsiduso. Nejaugi žvėris 
dar nesuuodė žmogaus? Būtų puiku, jei pavyktų persikelti per 
upelį ir krantu prisiartinti prie žvėries, tačiau upelis pasirodė 
per platus. Priešais, šaknis paskandinęs, vandenyje augo di
delis karklo krūmas. Medžiotojas tylutėliai prislinko, šiaip taip 
palypėjo du metrus nuo žemės, siūbuodamas žvalgėsi. Didy
sis, be jokios abejonės, gulėjo vos už dvidešimties žingsnių 
ant kalvelės, palindęs po karklo krūmu. 

Nieko geriau nesugalvojęs, patogiai įsirėmė, nusitaikė į tą 
vietą, kur turėjo būti žvėris, ir šovė... Žvėris nesureagavo, tuo
met iššovė dar kartą. Susiūbavo karklynas... Milžiniškas šer
nas šoko Audriaus link, mėgino nutverti šunį. Dikas šoko at
gal, šernas paskui... Kliudytas dar vieno šūvio, šernas pagaliau 
sukniubo. Pakilęs dar puolė priekin, po tuo krūmu, kur buvo 
medžiotojas, kruvinu snukiu sugriebęs rankos storumo šaką 
vienu krimstelėjimu perlaužė, krestelėjo galvą. Rimgaila iš bai
mės norėjo šokti aukštyn, tačiau triokštelėjo šaka ir, praradęs 
pusiausvyrą, stačia galva, rėkdamas pūkštelėjo į ledinį upelio 
vandenį. 

Pratisai, beveik staugdamas sulojo Dikas... 



Iš pirmų šūvių supratę kur Rimgaila, abu medžiotojai, galvo
trūkčiais atlėkę, jau stovėjo pasalose. Išgirdę tą rėkimą, savaip 
supratę Diko lojimą, persigando, nežinojo ko griebtis. 

- Šernas tikriausiai sumaigė Audrių, suplėšė šunį... 
- Reikia pulti gelbėti. 
- Proto netekai. Nori, kad būrų ne vienas, o trys lavonai?! 
- Ką daryti? Gal jis ten kraujuoja? 
- Gal padegti nendres? 
- Kaaaaaą?! Einam! Bėgam! 
- Aš bijau. Neisiu. 
- Eik velniop, skystakiauši, gal jis ten miršta, supranti?! Aš 

eisiu pirmas, o tu dengsi. Jei mane permes šernas, šauk nieko 
nežiūrėdamas. 

- Neisiu. Užmušk - neisiu. Reikia surasti kitus šunis, jie pa
rodys kur šernas, o tada kitas reikalas. 

- Ką čia paistai, baily? Duok savo šautuvą, gal dviem šautu
vais atsiginsiu... - ir kiek įkabindamas nubėgo pakrante, pas
kui nutraškėjo tiesiai prie karklų, kur nutilo šuo. 

Tuo tarpu Rimgaila, šalto vandens nutvilkytas, stengėsi pa
sroviui nunerti kiek galima toliau, prisispaudęs prie savęs šau
tuvą plakė rankomis ir kojomis, vos kvėptelėjęs dar ir dar nė
rė tolyn, kol pagaliau ryžosi iškišti galvą, apsižvalgyti. 

Pro šalį slinko apledėjęs krantas. Tyčia leidosi nešamas sro
vės, kad kuo toliau liktų pavojinga vieta. Pagaliau nuspren
dęs, kad jau laikas, ėmė ieškoti, už ko nusitverti, apsidraskė 
rankas, bet įsikabino į nusvirusio karklo šakas, vos ne vos išsi-
kepurnėjo į krantą, tiesiai per lūžtančias nendres skubėjo ten, 
kur turėjo būti griovos kraštas. 

- Ei, ką darai? Čia aš! - persigando pamatęs, kad prie krašto 
stovintis medžiotojas taikosi. 

- Tfu, o aš maniau, kad šernas... Tu gyvas? Nesužeistas? 
- įkritau į upelį, velniškai šalta, krečia drugys. Kur mašina? 

Vežkite mane į artimiausią trobą, nes galą gausiu. 



Atbėgo Dikas, vizgindamas uodega žvelgė j šeimininką, tar
si sakydamas, kad medžioklė vis dėlto jam patiko. 

Kaimo trobelėje buvo šilta, kvepėjo viralu, spragėdami de
gė žabai. Sodietis mikliai rado darbinius drabužius, liepė per
sirengti, močiutė padavė rankšluostį. 

- Apsaugok Viešpatie, vaikeli, gali susirgti, išsitrink, atsida
ryk pakuros dureles, šildykis karščiu, tėvai, duok stiklinę krū
minės, bėda. 

Po gero pusvalandžio į trobą suvirto abu medžiotojai. 
- Na, Audriau, sveikinu. Pasirodo, tam šernui buvo peršauti 

kumpiai, žaizdos gyvybei nepavojingos. Tavo šernas, tiksliai 
pataikei. Tokio dar nebuvau matęs: visas sprindiniais gaurais 
apaugęs, knyslė sieksninė, o iltys... oho, auksas garantuotas. 

- Kaip suradai? Nebijojai? 
- Kur čia nebijosi, kinkos tirtėjo, bet išgirdau, kaip Dikas 

paurgzdamas kažką tampo. Atsargiai priėjau ir žiūriu - guli. 
- Kaip ištrauksime? 
- Reikia šimto metrų ilgio virvės ar troso. Paprašysime trak

torininko. 

Kalėdas ir Naujuosius metus, tėvų džiaugsmui, Audrius praleido 
kaime. Kaip visada anksti kėlė, kartu su visais gulė, padėjo 
tėvui paskersti paršą, suplukęs malė mėsą dešroms, nuo Kalė
dų iki Naujųjų prižiūrėjo rūkyklą, kad nebūtų per karštas 
dūmas, kad, neduok Dieve, nepradėtų tirpti lašinukai, kad 
neapdegtu, nesuanglėtų dešrų, skilandžių šonai, nesusmegtų 
lašiniai. 

Puikus tai buvo Audriui metas. Niekas nieko neklausinėjo. 
Tėvui visada patiko sūnaus darbštumas, jo protinga skubra, 
rankų miklumas. Ar senasis, pridrožęs karnų ir atšutinęs jas 
puode, imdavo pinti krepšius, ar motinėlė pasidėdavo šūsnį 
maišų lopyti, Audrius tyliai prisėsdavo greta, pasidalydavo 
darbais. 



- Audriuk, - neiškentės prabilo tėvas prie pietų stalo, - kai 
tu tiek ilgai nebuvai, mes su Monikutė nebežinojome, ką ir 
galvoti. Buvau Kaune, užsukau į Sigitos namus. Nežiūrėk 
taip, mums su Monikutė vienodai skauda. Tai kur dabar gy
veni? 

Nuleidęs akis, Audrius patylėjo, padėjo šaukštą, pasirėmė 
ant stalo, atsiduso. 

- Pirkau Kaune sklypą. Pasistatydinau pamatus, įrengiau. 
Tuose pamatuose ir gyvenu. Ne taip jau blogai. Daug kamba
rių, yra telefonas, šalia - Diko voljeras, tik nėra nei šilto, nei 
šalto vandens. Prausiuosi miesto pirtyje. 

- Na, o Sigita? - tyliai paklausė motinėlė. 
- Et, mam, skauda širdis. Atrodė, ir meilė buvo, ir pasiilgę 

buvom, ir svajojom, o kai suėjom, tai lyg kipšas koją būtų 
pakišęs. Nesuprantu. 

- Man kalbėjo, kad nepatinka tavo darbas. Taip ir nesupra
tau: ko ji nori? 

- Prasimanė, kad aš kone vagis ar koks užkietėjęs nusikaltė
lis. Vertė eiti už skatikus dirbti, o aš nenorėjau ir nenoriu net 
pagalvoti, - patylėjęs tarė: - Ne čia esmė. Nesutampa mūsų 
gyvenimo ritmas. Ji namisėda, {lenda į savo knygas ir visam 
vakarui prapuola. Gaminu valgį, maitinu Albinutę, jai ką nu
nešu. Žinoma, tai nesunku, bet toks jausmas - lyg gyvenčiau 
vienas. Kai pasikelia nuo to savo rašomojo stalo, tuoj koman
dos: padaryk tą, padaryk aną, vaikšto iš paskos ir šneka, ką ji 
perskaitė, ką suprato, su kuo nesutinka, o aš nieko apie tą jos 
mediciną nesuprantu, žiovauju ir siuntu. Žodžiu, reikia gy
venti tik jai. Negaliu. 

- O kaip planavai? Kaip, manei, gyvensite? 
- Na, maniau, dirbsime kas sau, bet kai turėsime laisvo lai

ko, važiuosime į koncertus, žiūrėsime sporto varžybas, mau-
dysimės, linksminsimės, na, kaip turi būti. 

- O tu jai sakei apie tai? 



- Žinoma. Tūkstantį kartų, bet ji apie mano darbą nė girdė
ti nenori, o praleistas su manimi vakaras, jos manymu, yra 
žuvęs vakaras, nes lieka neperskaityti kažkokie straipsniai, ne-
nubrėžtos kažkokios kreivės. 

- Negalėčiau aš taip, - pritarė tėvas. - Matai, kaip viskas per
sivertė, o atrodė, tokia puiki pora buvote, - pridėjo pagalvo
jęs. - Vaikeli, o Rūta? - Tu gi neišsiskyręs, ką manai daryti? 

Audrius suvis nutilo. Tėvai sėdėjo prie tuščių lėkščių, atau
šo viralas, pabalo atšalę taukai, spirgai, seniai seniai nuslin-
kusi nuo stalo kamputyje žaidė mažoji. Motinėlė šakute brai
žė stalą, tėvas sėdėjo pasirėmęs abiem rankomis. 

- Na mat, - prabilo. - Ta istorija su Sigita... Aš labai kvailai 
atrodau. Lyg koks kvailys vis negaliu apsispręsti. Iš savigarbos 
turėčiau skirtis. 

- O vaikai? 
- Lankysiu. Gal užaugę prisimins? 
- Sigita tavęs laukia. Sakė, su viskuo sutinka. 
- Nieko, tėti, nebus. Žinau, kad iš tų pelų grūdų nebus. Ne

grįšiu. Nė matyti nenoriu. Širdis nepritampa. 
- Ėėė... Tada tikrai nieko nebus. 
- Gaila vaikų, - numykė motinėlė. - Padarėliai nekalti. Tik

ra nelaimė. Tokie gražūs tavo vaikai. Baisu pagalvoti, kaip mes 
su tėvu mažosios laukėm, o tau pats Dievas vaikus davė. Viso
kie principai, ambicijos, visur meilės ieškai, o šeimos nėra. 
Tai ir gyvensi kaip vilkas vienas? Gal ieškosi trečios? 

- Neieškosiu. Gyvensiu kaip Baltasis vilkas, kurį nušoviau. 

Vasario pradžios vakarą, kai staugė vėjas ir pustė, grįžęs į savo 
kiemą Rimgaila iš karto pastebėjo tuščią Diko voljerą. Girgž
dėdamos nuo vėjo judėjo atlapotos metalinės durelės. Neries 
skardžiu kildamas aukštyn, pasiutęs vėjas sūkuriuodamas ne
šė skaudų sniegą, mušė į pusnis, raitėsi pažeme, švilpė tarp 
šakų. Spyna buvo nupjauta... 



Rimgaila klausinėjo kaimynų, tačiau niekas nieko nežino
jo, niekas nieko nematė. 

Vienplaukis, be pirštinių stovėjo Audrius prisišliejęs prie vol
jero, išskėstomis rankomis įsikirto į šalto metalo tinklą. Kilo 
graudulio kamuolys, plūdo į akis. 

Ech! 
Reikia visiems pranešti! Gal kas padės surasti? Greičiau! 
Šiaip taip atplėšęs iki pusės užpustytas duris, Rimgaila pa

matė užkištą laišką: „Aš raudonojoje salėje. Sudie. Dikas". 
Akimirksniu viską suprato. Šoko prie mašinos, užvedė, no

rėjo tuoj pat apsisukti ir iš tos skubos pasinėrė pusnyje, kaukė 
variklis, ratai sukosi vietoje. Prakeikimas! 

Pasiutusiai skubėdamas kasė sniegą, įsiręžęs išjudino maši
ną iš vietos, sėdo ir pamažu pamažu pajudėjo. 

Prie durų keli žaliūkai vyrai sustabdė. Parodė žiedą. Salėje 
skambėjo kurtinantis riksmas, švilpesys, trepsėjimas, kažką rė
kė diktorius. Apsupę viduryje stovintį narvą, žmonės klykė, 
judėjo, veržėsi artyn, mosikavo rankomis. Rimgaila šoko tie
siai į minią, įžūliai stumdė, nusviedė kažkokią moterį, trūkte
lėjo už atlapų vyriškį. 

Kaukazo aviganis smaugė Diką! 
- Žmonėėės! Čia mano šuo! Pagailėkite! Leiskite! Leiskite! 

Dikai! Dikai! Dikaaaaaaai! - rėkė Rimgaila, bet jo balsas ištir
po visuotiniame triukšme. 

Audrius veržėsi prie sklendžių, plėšė kažkieno rūbus, mėtė 
šalin žmones... Kažkas trenkė jam į veidą. Iš nosies šliūkštelė
jo kraujas. Panaudojęs ušu, Audrius kirto įsiutusiam milžinui 
į gerklę, tas išvertęs akis rankomis griebėsi už kaklo, kirto dar 
vienam besibraunančiam vyrui, ir tas kniubo. Kilo baisios muš
tynės. Spiegė moterys, baisiai keikdamiesi rėkė vyrai. 

Spengė ausyse nuo skausmo ir nuo kaukiančio vėjo. Spigino 
velniškas šaltis. Rimgaila pramerkė akis. Burnoje jautė šleikštu 



savo kraujo skonį. Kaip tada, po sunkvežimio ratais... Gulėjo 
kniūpsčias ant sniego, beveik užpustytas, nejautė rankų, ty
sojo atšalęs kūnas. 

- Sušalsiu, - dingtelėjo mintis. 
Pakilęs keturpėsčias purtė iš plaukų sniegą, spjaudė krauju. 

Šalia gulėjo negyvas, beveik užpustytas Dikas. 
- Aaa, jau atsigaivelėjai?! Sūdžiau! Žinosi, kaip laikyti liežu

vį už dantų. 
Audrius pasuko galvą. Tai buvo išsipustęs kaip pasakų kara

laitis Nausėda. 
- Taip tau ir reikia, pizduk nelaimingas! Dėkok Rūtai, už

draudė. Būčiau kaipmat pasiuntęs į dausas! Ryk! - atsivedėjęs 
spyrė į Diką. 

- Aaaaa!! - subliuvo Rimgaila, nutvėrė sprunkantį Nausė
dą, parmetė ant sniego, nepaisydamas jo klyksmo, pasiutusio 
spardymosi, griebė už gerklės ir ėmė smaugti. Kažkas atplėšė, 
spardė kojomis. 

Vėl tylu. Vėl iš tolybės atūžia kaukiantis vėjas, vėl šaltas 
sniegas... Rimgaila kėlėsi keturpėsčias, apsižvalgė. Pakėlęs sun
kų Diko kūną, neišlaikęs pusiausvyros, vėl nugriuvo. Vargais 
negalais nuvilko Diką iki mašinos. Kažkoks žmogus padėjo 
įkelti jį į saloną. 

- Gal iškviesti miliciją? Baisu į jus pažiūrėti. 
Audrius papurtė galvą, užtrenkė dureles ir nuvažiavo... 
Gerokai po pusiaunakčio įsuko į kiemą, paspaudė signalą, 

tačiau niekas ilgai nesirodė. Pagaliau, įsisupęs j kailinius, pa
sirodė tėvas, merkėsi nuo ryškios žibintų šviesos. 

- Viešpatie, Audriau, o Viešpatie... 
- Padėk, tėve, neišlipsiu. 

Aukšta temperatūra laikėsi dvi savaites. Pamažu atlėgo suti
nęs veidas, užgijo keliose vietose prakirstos lūpos, šašais pasi
dengė prakirsta galva, taisėsi mėlynėmis išmargintas kūnas. 



- Kur Dikas? 
- Sušalęs miega prie būdos. Uždengiau. 
- Nieko neklausinėk, tėve. Gal kada nors... Nepyk. 
Kai tik pasveiko, kad galėjo išeiti j lauką, abu Rimgailos pa

ėmė kastuvus, laužtuvą, įdėjo į bagažinę sušalusį šunį, nuve
žė į Užpalius, prie jau seniai mirusios Verkaitienės sodybos. 
Nešė Diką dviese. Išrinko miško aikštelėje vietą, nukasė snie
gą, pasikeisdami, tylėdami kirto įšalusią žemę. Paguldė egli
šakių guolyje. 

Išaušo Kovo vienuoliktoji. Visa Lietuva troško nepriklauso
mybės. Visas Kaunas alsavo vienu ritmu. Minios žmonių gat
vėse, būriai studentų dainuodami stebėjo transliaciją iš Vil
niaus, kur Aukščiausiosios Tarybos rūmuose susirinko tautos 
deputatai. Per Kauną nugriaudėjo džiaugsmingas „Valioooo-
ooo!", kad pirmininku buvo išrinktas Vytautas Landsbergis, 
kad buvo nustumtas, nors ir nenugalėtas, komunistų lyderis. 

Kažkas čiupo glėbin Rimgailą, kažkas pabučiavo, kažką jis 
pamėtėjo aukštyn. Niekas neskubėjo namo. Šviesos degė per 
naktį. Rimgaila vaikštinėjo Kauno gatvėmis. Staiga pribėgo 
vaikas. 

- Antuti, mažuti, iš kur tu čia? - pakėlė, priglaudė prie sa
vęs sūnų, pabučiavo. 

Atsisukęs Rimgaila pamatė prisiglaudusią prie auklės dukry
tę, atokiau - Rūtą. Pastatė ant žemės sūnų, žiūrėjo į žmoną. 

- Labas vakaras. Nesušals vaikai? Jau naktis. 
- Labas, Audriau. Kiekvienas lietuvis turi prisiminti šią naktį. 

Gal ir mažieji prisimins, nors miglotai, bet jie visą gyvenimą 
žinos, kad šią naktį buvo čia. Tu vienas? 

- Vienas. 
- Gal neatsisakysi pabendrauti su šeima? 
Audrius šyptelėjo, jam pasirodė malonūs pro šalį plaukian

tys žmonės, nuostabios jų šypsenos... Puiki naktis! 



Dukrytė ėjo priekyje su aukle, Rūta - abiem rankomis įsi
kabinusi Audriui už parankės, jo rankoje šiltas sūnaus del
niukas. 

- Gal vaikai tegu važiuoja namo? - sukuždėjo Rūta. 
-Tegu. 
- Jūrate, važiuokite su vaikais namo, jau laikas. Taksi už 

kampo. 
Dviese vaikščiojo iki paryčių. 
- Kaip tu manai gyventi? - pagaliau paklausė Rūta. 
- Vienas. Kito kelio nėra. 
- O kaip mes? Kaip aš, vaikai? 
- Aš bėgau. Nėra ko slėpti. Planavau visai kitaip, o išėjo, 

kad likau vienišas. Nežinojau, kad mirs tavo tėvas. Esu kaltas. 
Pažeminau tave kitų akyse, nusigrežiau nuo vaikų. Atleidimo 
nelaukiu. 

- Mes abu kalti. Tu pas ją nebegrįši? 
- N e . 
Laisvės alėja nuo fontano iki Soboro ėjo tylėdami. 
- Važiuojam namo, Audriuk. Pavargau. Sušalau. 
Nieko nepasakęs pasidavė Rūtos vedamas, nuolankiai įsė

do į taksi. 
Sulaukusi patogios minutėlės, lyg tarp kitko, Rūta pasakė: 
-Jeigu tu nori, imk vadovauti visam mano bizniui. Nemo

teriškas tai darbas. Pavargstu, - patylėjo. - Pavyko išsinuomoti 
apgriuvusį namą Senamiestyje. Vyksta remontas. įrengsiu sa
loną moterims. Bus madų šou, grožio mokykla, prekiausime 
kosmetikos priemonėmis. Toks darbas man patinka. Moteriš
kas. Pagalvok. 

Lyg akląjį Rūta vedė Rimgailą slaptais Stirbio imperijos la
birintais. Su nuostaba pastebėjo, kad Audriui visiškai nerūpi 
smulkmenos. Lyg alkanas plėšrusis paukštis lėkė padangėmis, 
žvilgsniu aprėpdavo, suprasdavo, vertindavo, įsimindavo iš
tisas imperijos sritis. Dažnai klausdavo to, kas Rūtai nė į galvą 



nebūtų atėję. Ji išsigando. Niekaip negalėjo suprasti, ar tai vi
siška Stirbio gyvenimo esmės pabaiga, ar tiesiog kitokia to 
gyvenimo tąsa. 

Rūta blaškėsi, dažnai eidavo prie tėvo ir jo motinos kapo. 
Galvojo. Jokio artimo žmogaus, į kurį galėtų atsiremti, prašy
ti patarimo. Kasdien tūkstančius kartų klausė savęs, ar teisin
gai elgiasi. Nepaprastai sunku atsisakyti valdžios. Dėl ko? Dėl 
meilės, kurios gal ir nėra. Žinojo, kad Audrius niekada nebus 
jos pavaldinys. Negalės, nes toks sutvertas. Tebūnie užkeiktas 
tas jo užsispyrimas! Gal yra koks kitas kelias? Iš moteriškos 
intuicijos suprato, kad bet koks bandymas nustumti Audrių į 
antrą vietą reikš neišvengiamą santykių atšalimą, o gal net 
skyrybas. 

Dieve, kokie baisūs buvo tie metai, kai jo nebuvo namuose. 
Kokios ilgos naktys ir kokios ilgos dienos... Gelbėjo tik vai
kai... Šildė, bet niekada negalėjo pakeisti vyro šilumos. Jie 
džiaugsmas tik darnioje šeimoje, o jei viena - rūpestėlis. 

Rūta su Audriumi buvo pabrėžtinai pagarbi, stengėsi neįky
rėti, nereikalavo bučinių, glamonių. 

Jis ir nebučiavo, tik kartą per mėnesį miegojo vienoje lovo
je, tačiau meilės žodžių nebuvo. 

Keista, bet Audrius pamėgo namus, noriai žaidė su vaikais, 
juokavo su tarnaitėmis, aukle, žvalus vaikščiojo po sodą. Ilgai 
stoviniuodavo prie tuščio Diko voljero. Ramiai išklausydavo 
statančio namą rangovo ataskaitas, bejausmiu veidu duoda
vo dideles pinigų sumas. 

- Kam tau tas namas? 
- Vaikams. Atiduosiu Antučiui, - patylėjęs pridūrė: - Pra

dėjo važinėti užsieniečiai, nejaugi samdysime viešbutį? 
Tokie žodžiai veikė kaip raminantys vaistai. 
Visa virpėdama iš susijaudinimo, išdžiūvusioje burnoje vos 

apversdama liežuvį, Rūta organizacijos tarybos posėdyje savo 
vyrą, Audrių Rimgailą, paskyrė vadu. Tikėjosi, kad susėdę žili 



vyrai nustebs, reikalaus paaiškinimo, triukšmaus, nesutiks. 
Teks įtikinėti, prieštarauti, argumentuoti. Tačiau taip neatsi
tiko. Žilagalviai sėdėjo ramūs, net nesusižvalgė ir nė nenu
traukė jos kalbos, nesuabejojo. 

- Gal kas neaišku? 
Vyrai tyliai persitarė keliais žodžiais. 
- Norime žinoti, ar remsite verslą savo asmeniniais pinigais. 
- Žinoma, - atšovė Rūta. - Kam reikalingi gulintys pinigai? 

Noriu dividendų. Tikiuosi, manęs nenuskriausite? Organiza
vau naują veiklos sritį, kuriai reikia stambių investicijų. 

Daugiau niekas nieko neklausė, visi sužiuro į Rimgailą. Pa
brėžtinai orus, pasitempęs, bejausmiu veidu, lėtais, minkštais 
žingsniais praėjęs pro visus, atsisėdo į Stirbio kėdę. Pasidėjo 
prieš save švaraus popieriaus lapą, tušinuką, sudėjęs rankas 
visus apžvelgė, aiškiu, ramiu balsu tarė: 

- Noriu išsamių veiklos ataskaitų. Skaičių nereikia. Vienu 
sakiniu pateikite savo pasiūlymus ateičiai. Kalbėkite trumpai. 
Akcentuokite svarbiausius dalykus. 

Po valandos, kai pasibaigė ataskaitos, Rūta pakvietė visus į 
šoninį kambarį papietauti. Pro išdrožinėtus paauksuotus rė
mus lyg iš viršaus žemyn žvelgė rūstus Stirbio veidas. Visur 
jautėsi jo tvarka, jokio alkoholinio gėrimo, tik vaisvandeniai. 
Stirbio kruopščiai parinkti tarybos nariai, įpratinti prie negai
lestingos disciplinos, patriarcho dėka turtingi, jausdamiesi vi
siškai saugūs nuo bet kokių nemalonumų, tylėdami ar pus
balsiu šnekučiuodamiesi valgė, užgėrinėjo sultimis, krimto 
vaisius. Kai kurie smalsiai žvilgčiojo tai į Rūtą, tai į Audrių, 
laukdami pokalbio tąsos. 

Rimgaila neskubėjo. Tik po gero pusvalandžio pasigirdo 
balsas. 

- Dėkoju už gerus pasiūlymus. Noriu atkreipti dėmesį į keletą 
dalykų. Sovietų Sąjungos byrėjimas neišvengiamai pasireikš 
ekonomine krize. Didėjant įmonių laisvei, galima prognozuoti 



tiekimo ir realizacijos chaosą. Manau, kad komercijos sparta 
įgaus pasiutusį greitį. Operatyvinės informacijos sistema turi 
dirbti nepriekaištingai ir tam pasiruošti, - jis žvilgsniu parodė 
į Gavėną, pasuko galvą į Rupeiką, - turime įsigyti daugiau au
tomobilių kroviniams gabenti. Dabar svarbiausia - gamybos 
chaosą lydės bendras jos nuosmukis ir didėjantis deficitas pre
kyboje. Būtinos investicijos iš užsienio. Išmuš mūsų valanda. 
Kiekvienas turime pagalvoti apie bendrų su užsienio firmo
mis įmonių kūrimą. Pagrindinis kursas - orientacija į vaka
rus. Būtina išmokti anglų kalbą, na ir bendros įmonės steigė
jų kalbą. Jeigu kas jaučiate, kad jums per sunku, išeikite į 
pensiją, jūs užsitarnavote, perduokite reikalus ištikimiems sa
vo vaikams. Rizikuokite. Visada galėsite jiems padėti. Vado
vausite. Kartoju: labai patikimiems, nes mūsų organizatoriaus 
Stirbio pateikti vidaus tvarkos nuostatai galioja ir šiandien. 
Noriu konkrečių pasiūlymų. Susitiksime lygiai po trijų dienų. 
Sėkmės, ponai. 

Rūta įdėmiai sekė kiekvieno tarybos nario veido išraišką, 
stengėsi perprasti mintis. Audrių priėmė. Matyt, gerbė. Tai svar
biausia. 

Po trijų dienų šalia tarybos senbuvių kai kur sėdėjo jauni 
vaikinai, viena mergina. Jie tik klausėsi. Žinoma, laikinai. 

Rūta džiaugėsi: tai ne Stirbio gyvenimo pabaiga, tai tąsa. 

Vėlyvą rudenį, kai šaltas vėjas draskė paskutinius Laisvės alė
jos medžių lapus, Rimgaila vos ne kaktomuša „Merkurijaus" 
parduotuvėje susidūrė su išeinančia Sigita. 

- Labas, Siga. Kaip tu čia? Kaip gyveni? 
Navickaitė nustebusi smalsiai stebėjo Audriaus veidą, su

čiaupė lūpas. 
- Na, kalbėk gi! 
Jie pasitraukė, kad netrukdytų praeiviams. Sigita apsižval

gė, žvilgtelėjo į laikroduką. 



- Sveikas. Gal gali skirti man keletą minučių? 
- Žinoma. Einam j kavinę. Štai, už kampo. 
Kelneris padėjo du puodukus stiprios kavos. Sigita visų prie

dų griežtai atsisakė. 
įdėmiai apžiūrinėdamas Navickaitės gražų išsiuvinėtą pilką 

megztinį, veidą, kruopštų makiažą, nuostabius vilnijančius 
plaukus, gurkšnodamas kavutę, Audrius niekaip negalėjo įveik
ti jausmo, kad ši nuostabi moteris priklauso jam. Na ir kas, 
kad jis pusę metų jos nematė? Jis dirbo. Ji supras. Turi supras
ti tai. Jis dabar tikrai žinojo, kad gali suteikti jai viską, ko tik ji 
panorės. Buvo pasirengęs finansuoti kelionę į užsienį, nupirkti 
kokią vasarvietę prie jūros, kur jie galėtų netrukdomi džiaug
tis gamta ir vienas kitu. Jis šypsojosi. 

- Sigita, gal galime susitikti kur ramesnėje aplinkoje? Kam 
taip skubėti? Gal pakviesi į svečius? Buvau labai užsiėmęs, ke
lis mėnesius važinėjau, - melavo. - Dabar viskas susitvarkė. 

Sigita prisimerkė. Jos veidas buvo griežtas ir bejausmis. 
Gurkštelėjo kavos. 

- Tu, Audriau, ne gyveni, o žaidi gyvenimą. Kažkoks nesu
laikomas plevėsavimas. Jokios rimtos veiklos, jokių rimtes
nių pastangų, lyg nuolatinė šventė. Gyvenimas lyg pienės pūką 
nešanti srovė. Nesulaikysi. Jis trumpas. Dukrytei jau dveji me
tukai. Tu manai, kad niekas nesikeičia? Lyg pasakų princas 
retkarčiais pasirodysi, pamosi pirštuku, ir aš atbėgsiu? Meilė 
kaip rožė, kad žydėtų, reikia vilgyti rasa. Nesupranti? 

Pajutęs šaltą dvelksmą, Rimgaila nuleido akis, gurkšnojo ty
lėdamas. 

- Man visiškai nesuprantamas tavo gyvenimo būdas. Nėra 
tikslo. Pinigai negali būti tikslas. Jie tik priemonė. Ar supranti? 

Rimgaila atkuto, pokalbis apie pinigus jį sudomino. 
- Apsidairyk aplink. Visa ši gatvėje kuždanti žmonių masė 

dirba tam, kad turėtų ką įdėti j skrandį, kad nenumirtų iš ba
do vaikai. Retkarčiais koks nors dvasinis priedas. Na, kinas, 



dar rečiau teatras, kokia knyga. Tik vienetai turi ypatingų tiks
lų. Gal kuria muziką, gal tapo paveikslus, gal rašo apsakymus. 
Tai kodėl mano noras sočiai pavalgyti smerktinas? 

- Todėl, kad tai egoistinis noras, juk tiek, kiek tu sugriebi, 
negali pravalgyti net per visą gyvenimą. Kam tau tiek reikia? 
Tu galėtum išmaitinti minią vargšų, invalidų, sunkiai ser
gančių. 

- Tegu šitais rūpinasi valstybė. Mes mokame mokesčius. 
- J ū s ? 
- O ką tu darai? Tu kitokia? 
- Aš dirbu. Pragariškai dirbu. Nuo aušros iki tamsos. Gavo

me daug japoniškos aparatūros. Padeda Grigas. Po kokių dve
jų trejų metų apsiginsiu daktaratą. 

- Na, būsi profesorė. Ir kas? Gausi šiek tiek daugiau pinigų. 
-Nieko nesupratai. Mano kvalifikacija, mano indėlis į mik

rochirurgiją ne abstraktus, o išreikštas žmonių dėkingumu. 
Šimtai žmonių grįžta į gyvenimą. Supranti? Niekas nekartos 
šių klaidų. Mūsų tyrimai leidžia medicinai palypėti laipteliu 
aukštyn. Kiti atsispirs nuo to laiptelio ir eis dar toliau. Tai lyg 
siena, kurią mūrija viso pasaulio mokslininkai. Būsiu turtin
ga, jei mirdama galėsiu pasakyti, kad toje sienoje yra ir mano 
plyta. Kur tavo plyta? - Sigita pastūmė tuščią puoduką, mos
telėjo ranka. - Atsakymo nereikia. Nesiteisink. Norėjau sutik
ti tave ir paklausti, kiek skolinga. Butas, mašina ir visa kita. 
Nenoriu būti skolininke. Tai kiek? 

Rimgaila tylėdamas kurį laiką sukinėjo puoduką. 
- Nenori daugiau susitikti? 
- N e . 
- Kodėl? Tikrai buvau labai užsiėmęs. 
- Nereikia. Tai kiek? 
- Dovanoju. Žodžio nekeisiu. Praeities neištrinsi. Mes turi

me dukrą. 
- Ne. Tai aš turiu dukrą. Tu turi savo vaikus. 



- Na, kam tu šitaip? 
Sigita pakilo. 
- Laikas man. Nelydėk. Nereikia. Dėkoju tau už viską. Buvo 

nuostabių akimirkų, buvo ašarų ir laukimo. Visas gyvenimas 
prabėgo. 

Rimgaila vis dėlto šiek tiek palydėjo. 
- Žinai, Audriau, aš labai daug apie tave galvojau. Kodėl tu 

toks? Juk tu gabus. Nepaprastai gabus. Gal todėl paprastų žmo
nių vargeliai tau nesuprantami. Medalio mokykloje negavai, 
bet visi jautė, kad mokaisi probėgom, kad turi didelį neap
čiuopiamą rezervą. Štai išryškėjo. Aplinkybės išryškino. Ne
suprantu vieno: kaip toks niekingas daiktas - pinigai - tave 
suviliojo? Maniau, kad tu aukštesnio skrydžio paukštis. Laikas 
bėga, o to skrydžio vis nėra. Kur dabar gyveni? Valkatauji?! 

Ji nužvelgė firminius džinsus, naujus kedus, puikią striukę. 
Audrius šyptelėjo, nieko neatsakė. 

- Nelydėk manęs, - ji uždėjo ranką ant jo krūtinės, kelias 
sekundes atviromis akimis žiūrėjo į veidą. - Viskas baigta. Duk
rytė mano. Pamiršk. Sudie. 

Nukaukšėjo tolyn, pasuko į kairę, vėjas plaikstė šviesius plau
kus, prasegto apsiausto skvernus. Rimgaila nervingai sekė vis 
labiau atsilikdamas. Nepaprastai skaudžiai dilgsėjo širdį. No
rėjosi šūktelti, pavyti, apkabinti... 

Sigita sustojo prie Audriaus dovanotos mašinos. Ant užpa
kalinės sėdynės šokinėjo baltaplaukė Albinutė. Prie vairo sė
dintis žilstelėjęs vyras kelias sekundes kalbėjo su įlipusia Sigi
ta. Tyliai pajudėjusi iš vietos mašina nutolo gatve. 

Po įtemptos treniruotės su svoriais, nusimaudęs Andrius stab
telėjo prie atviro lango, norėdamas šiek tiek atvėsti. Staiga 
pajuto, kaip kažkas karštu delniuku glosto jo plačią nugarą. 
Po įdegusia, šampūnu kvepiančia oda nervingai trūkčiojo pa
vargę raumenų mazgai. 



Audrius lėtai atsisuko - beveik juodos žmonos akys dvelkė 
begaliniu švelnumu, vos vos paliesdama glostė jo kūną. 

- Myli mane? - vos girdimai paklausė Rimgaila. 
- Labai. 
Jai nepaprastai norėjosi paklausti to paties, bet suprato, kad 

dar ne laikas. Gal jis nežino, bet žinos. Ji jautė. Nereikia truk
dyti ateinančio. Lyg žvakės liepsnos. Kad tik neužpūtus, ne
užgesinus... 

Audrius lėtai paglostė jos skruostus, atmetė plaukus, švel
niai suspaudęs galvutę, pakėlė šiek tiek aukštyn. Pabučiavo 
kaktą, nosytę, palietė lūpas. Žmona prisimerkusi, beveik ne
kvėpuodama stebėjo jo veidą, akis, stengėsi atspėti, kas deda
si viduje. 

- Bijai? )tfS3> V- ~ £ 
Ji suprato. 
- Bijau. 
- Tu atvira. Žinojau. 
Patylėjo. 
- Nebijok. Man kito kelio jau nebėra, - sausais bučiniais 

apipylė gražų žmonos veidą. - Nebėra. Jei suskystėsiu, žinau, 
galas. Kasdien matau jų veidus, tai negailestingi žmonės. Po 
tariamo nuolankumo kauke - amžinai alkani vilkai. Prašiepti 
snukiai laukia šviežio kraujo - pinigų. 

- Tau reikia to paties? - vos girdimai paklausė. 
Audrius ilgai tylėjo, retais judesiais bučiavo. 
- Sakyk. To paties? 
- Ne. Pinigai negali būti tikslas. Jie tik priemonė. 
- Priemonė? - išpūtė akis Rūta. - Mano tėvas pirko paveiks

lus ir visa, kas gražu. Artimiausiu metu nuvažiuosime j Pane
vėžį. Pamatysi. Ko tu nori? Kam tau pinigai? 

- Laikai keičiasi. Jei galėsime legalizuoti savo verslą, galėsi
me legalizuoti ir pajamas. Gal tada pastatysime kokią ligoni
nę, kur gydysis tokie invalidai, koks kažkada buvau aš pats. 



Po mėnesio, sėdėdamas Stirbio krėsle, išsikvietė ypatingos pa
skirties būrio vadą. Lėtai vaikščiodamas po kabinetą, laukė 
ateinant. Žvilgčiojo pro langą. 

Elegantiškam vyrui poliruoto rašomojo stalo paviršiumi be 
žodžių pastūmė didelę sumą pinigų. 

- Supratau. Kas? 
- Algirdas Nausėda. 
Po savaitės, išgirdęs apie tragišką Diko žudiko baigtį, Rim

gaila kelias dienas vaikščiojo lyg lazda perdaužtas. Nekalbus, 
nepaprastai rimtas sėdėjo prie pietų stalo, atgulęs nakčiai il
gai žiūrėdavo į lubas, vartydavosi ir dūsaudavo. 

- Kas nors atsitiko? - sunerimusi nuolatos klausinėjo Rūta. 
Audrius, ilgai tylėjęs, pagaliau iškošė: 
- Aš - Baltasis vilkas. 
- Netiesa. Tu turi šeimą. 




