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Neparduoti
žiedeli
Vyresnysis inspektorius Arvydas Zunda lygiai devynioliktą
valandą atsiminė prižadėjęs žmonai Zelmai eiti j teatrą. Griebė
telefono ragelį - paskambins, jog tiesiai į teatrą eisiąs. Tačiau na
mie niekas neatsiliepė.
- Velniai rautų, aišku, ji jau seniai išėjo!
Patampė susigarankščiavusias rankoves, nužvelgė džinsines
kelnes. Pagalvojo - žmona barsis, kad toks į teatrą atėjo, bet tiek
to: verčiau nepavėluoji, negu paknopstomis lėkti namo persirengti.
Zelma nepratusi laukti prie teatro durų!
Tačiau prie teatro žmonos nerado.
- Mat kaip, - šyptelėjo, - nutarė mane nubausti: bilieto netu
riu, teatran neįeisiu, visą vakarą turėsiu nagus krimsti!
Pasidairė - prie kasos langelio u lrŠ as: bilietai parduoti!
- O aš vis tiek įeisiu! - nušvito pamatęs mergaičiukę su dviem
bilietais rankoje. - Abu ar vieną parduodi? - prišokęs paklausė.
- Abu... ne, vieną, tiktai vieną galiu perleisti. Šiandien labai
labai noriu į teatrą, mano draugė vaidina, ooo...
Mergaičiukė vis dar dairėsi, ar nepasirodys tas, kuriam skir
tas antrasis bilietas.
- Šaunu! - A rvydas išplėšė iš mergaičiukės rankų bilietą. - Ir
aš labai noriu į teatrą... Moku už abu...
Dirstelėjęs į bilietus, pajuto krūtinėje dilgtelėjimą: Zelmos
pirktų bilietų eilė aštuntoji, o šitos mergaičiukės - septintoji. T?.!
-
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dilgtelėjimas {žiebė kerštingas mintis: kaip niekur nieko atsisės,
tegul Zelma spokso į pakaušį...
Įėjęs po paskutinio skambučio dirstelėjo j aštuntą eilę, o ten
žiojėjo dvi tuščios vietos. Arvydas nė pats nepajuto, kaip išsmu
ko laukan. Puolė prie telefono.
- Alio! - išgirdo žmonos balsą.
- Tu namie?
- Namie...
- Ak tu namie! - įdūkęs riktelėjo. - O aš kaip koks asilas
tavęs prie teatro laukiau! Nė užsukti nesuspėjau, lyg pasimatyman skuosdamas, taksistui saują pinigų sukišau...
Arvydas nutilo - pasigirdo, Zelma lyg ir verkia.
- Kas atsitiko? - suklusęs, net išsigandęs paklausė.
- Nieko... Aš, Arvi... tas teatras man tiesiog iš galvos išgara
vo. Pas mus nelaimė...
- Nelaimė?! - Arvydas netyčia nuspaudė telefono svirtelę. Alio, alio! Zelma, kokia nelaimė? - tebelaikydamas prie ausies
ragelį, šaukė.
Tik dygūs pypsniai beldėsi į ausį.
Vėl pasigavęs taksi, parlėkė namo.
- Kas atsitiko? - pakartojo tą patį klausimą. - Kokia, po vel
nių, nelaimė? Tu gyva, sveika, butas neapvogtas...
- Mūsų vyriausiojo inžinieriaus duktė nuskendo.
- Nuskendo! Va kąs! - Arvydas, jausdamas palengvėjimą,
sudavė kumščiu sau į delną. - O aš pamaniau - tau kas atsitiko.
- Būtum matęs, kaip klykia jos motina... Ji irgi dirba mūsų
gamykloje. Ekonomistė, planavimo skyriuj... Duktė pavasarį bai
gė devynias klases, įstojo į muzikos mokyklą. Vienturtė duktė.
Bukeliai visiems gyrėsi - gabi, talentinga mergaitė. Iš tiesų ji ne
žiopla. Be protekcijų, be kyšių muzikos mokyklon įstojo. Tėvai
net nežinojo. Jie norėjo, kad vidurinę baigtų, pelningesnę specia
lybę pasirinktų. Dabar menininkai skursta...
- Hm! - numykė Arvydas, pirštais trindamas iš mergaičiukės
nupirktus bilietus. - Nuskendo... Žinoma, baisi nelaimė, bet ką
mes galime padėti? Policija beveik kasdien suranda lavoną...
- Arvi, Bukelytė ne pati nuskendo!
-
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- Ne pati? - Arvydas vos nesusikeikė. - Ne pati? - pakartojo
policijos vyresniojo inspektoriaus balsu. - Gal pasakysi, kad...
kad... tokios mergaičiukės kartais susigundo su berneliais pasiva
žinėti...
- Ne, ne, Arvi! - riktelėjo Zelma. - Ji dora mergaitė. Kaip
nuskendo - nežinau. Rado ežore, kur niekas nesimaudo... Su rū
bais tarp meldynų. Todėl aš manau...
- Daug ką tu manai! - kirste nukirto Arvydas. - Tave, Zelmut, kadaise atlikta praktika vidaus reikalų organuose sugadino visur matai nusikaltimus... Nors antra vertus, kiekviena natūrali
mirtis beveik visada susijusi su tam tikru nusikaltimu... Aš nese
niai kapsčiausi tokioj byloj: šėlavo prie ežero jaunimas, žinoma,
gėrė, maudėsi, paskui žiūri - dingo vienas vyrukas! Ne tądien, o
tik kitą rado jį nuskendusį. Konkretaus kaltininko neatsekėm, bet
tie, kurie paplūdimyje šėlavo, manau, visą gyvenimą jaus kaltę.
Tad ir Bukelytė gal...
- Ne mane, o tave, Arvi, darbas policijoj sugadino!
Traukdama iš rankinuko nosinę, Zelma išmetė teatro bilie
tus. Arvydą apėmė širsmas. Keturi bilietai nuėjo per nieką. O juk
vyresniojo inspektoriaus alga - ne komersanto uždarbis.
- Atrodo, aš pavyzdingas policininkas, - burbtelėjo.
- O aš nenoriu, kad būtum tiktai policininkas! - užsiplieskė
Zelma, imdama bilietus. - Dieną naktj dirbi, va, net teatran ne
nuėjom...
- Ar aš kaltas? - Arvydas atgniaužė saują, kurioje laikė bilie
tus. - Aš... - užkando žodį, nutaręs nesakyti, kad kerštaudamas
nusipirko dar du. - Ar šiaip, ar taip Zelmut, šis vakaras turi būti
paskirtas poilsiui. Namie išgerkim po taurę šampano. - Arvydas
atsiminė turįs nuo žmonos nuslėpęs šampano butelį. - Palauk, aš
tuoj...
Arvydas virtuvėje paleido vandenį.
- Atšaldysim... Esu alkanas kaip vilkas... - atidarė šaldytuvą.
- Oi, Arvi, mes turtingi! - Zelma pastūmė Arvydą nuo šaldy
tuvo. - Mama atvažiavo, kaimiško kumpio atsivežė...
- Valio, puikus gyvenimėlis, kai ant stalo toks gardumėlis! Arvydas paėmė iš žmonos rankų kumpio gabalą. Pavalgysim, šam
pano išgersim, tada... Gyvatė!..
-
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- Kas tau? - Zelma sužiuro j vyrą.
- Įsipjoviau, kad jį velniai!
- O Viešpatie! - Zelmai nutirpo širdis. - Nereikia imtis ne
savo darbo. Šaudyti moki, o kumpio papjaustyti... Duokš, jodu
patepsiu, aprišiu!.. Vaje, pilna kriauklė kraujo!
- Nieko, visas neištekės!
Aprištu pirštu, apsimesdamas didžiausiu invalidu, Arvydas
stenėdamas atidarė langą.
- Gaudyk, ko žiopsai, asile! - kieme nuskambėjo balsas.
Instinktyviai Arvydas pasisuko ir sugavo sviedinį.
- Ei, jūs, maradonos, vartai, atrodo, ne šioje vietoje! - išsikoręs pro langą, sušuko.
Apačioje nuščiuvę aukštyn žvelgė trys paaugliai.
- Meees... atiduokit sviedinį! - šiaip ne taip vienas atgavo
žadą.
- Šekit! - Arvydas mestelėjo kamuolį. - Tiktai žinokit - kitą
syk ne rankomis gaudysiu, o ant šakutės pasmeigsiu!
Kieme vėl subumsėjo kamuolys. Zelma prisėdo ant palangės.
- Matai, beveik suaugę bernai, o siautėja kaip vaikai, - mos
telėjo galva į kiemą. - Gal ir ta mergaitė, išlaikiusi egzaminus, su
kompanija pašėlauti išvažiavo.
- Viena, be kompanijos ji išvažiavo. - Zelma vėl apniuko. Sakėsi, pabusianti pas tetą. O teta, Bukelienės sesuo, kažko Vil
niun atvažiavo. Kaip Dangutė, paklausė Bukelienė. Teta nustebo:
kad mergaitė, nė dienos kaime nepasisvečiavusi, namo, Vilniun,
išdūmusi... Bukeliai visus gimines, dukters pažįstamus ant kojų
sukėlė - kur Danguolė, klausinėjo. Nė kvapo... O užvakar iš ra
jono policijos pranešė, kad ji...
- Kur mergaitė nuskendo? - pasiteiravo Arvydas.
- Prie Aukštašilio rado. Arvi, o jeigu ją...
- Gana, žinau, ką pasakysi! - Arvydas užspaudė žmonai bur
ną. - Patariu - nepradėk spėlioti. Kaip išmintingoji liaudis sako:
ne tavo pupos, ne tavo kiaulės!
- Kodėl ne mano? - užsiplieskė Zelma. - Aš juk...
- Todėl, kad tu ne policijoj, o juristkonsulte dirbi! - nukirto
Arvydas. - Be tavo spėlionių policija nustatys, kas ir kaip!
-
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- O jeigu nenustatys?
- Žinoma, visko gali būti! - Arvydas skėstelėjo rankomis. Mūsų laikais lavonai, smurtinės mirtys - kasdieninis reiškinys. Šaudo, žudo, patys nusižudo ..
- Ne, ne! Bukeliai, visi jų giminės vienu balsu kartoja - nu
žudė Danguolę. Mergaitė nesišlaistė pakampėmis, mokslas jai se
kėsi... Nei rūkė, nei gėrė...
Prie durų sutilindžiavo varinis varpelis, kurį Arvydui vestu
vių proga padovanojo ir pats asmeniškai įrengė viršininkas Salie
tis. Rinkti varpelius - Saliečio hobis. O, kiek jis jų turėjo! Sky
riaus darbuotojai savo akimis nepatikėjo, kai viršininkas patį gra
žiausią jaunavedžiams atrinko. Vilius Stupuras pašmaikštavo:
praktikantė Zelma seniui širdį užkabino!
- Vilius! - Zelma šoko atidaryti durų.
- Palauk! - sustabdė ją Arvydas. - Paslaptį pasakysiu.
-Kokią?
- Mūsų Salietį vyresnybė išguja į užtarnautą poilsį, o jo vie
ton...
- Vilių paskirs! Štai kodėl tu j am tokią pagarbą pajutai. Svei
kinu, nors kartą supratai, kad visur, net ir policijoj, be nuolankaus
pataikavimo kaijeros laiptais nekopsi!
Zelma atidarė duris:
- Prašom, didžiai gerbiamas...
Arvydas alkūnės niuksu užčiaupė žmonai bumą.
- Sveiki, vaikučiai! - pasisveikino Stupuras, pažastyje man
kydamas gniutulan suvyniotą striukę. - Išgirdau viršuje - tipu tapu, pokšt, triokšt! Pagalvojau - susimušė mano jaunavedžiai, sa
kau, eisiu, gal pavyks sutaikyti, o čia - taika ir ramybė!
- Nevisai, dėdule! - gimnazistiškai knikstelėjo Zelma.
- Užplosiu tau minkšton vieton, žinosi, koks aš dėdulė! Tik
gaila - rankos užimtos, - praskleidęs gniutulą, Stupuras parodė du
alaus butelius. - Šaltas, beveik nuo ledų... O, aš čia pas jus, ma
tau... - dirstelėjęs į kambarį. - Šampanas, žinoma, manęs nežavi,
jei ant stalo pūpsotų vyriškesnio gėralo butelis... Pala, pala, kokia
proga užsimanėt paišdykauti? Gal...
- Jokios progos nėra, - Arvydas pertraukė Stupurą. - Ėjom į
-

7

-

teatrą, bet nenuėjom, dabar, apgailestaudami, kad šuo ant uode
gos nuvizgino brangius bilietus, šampanu bandom sielvartą nu
malšinti.
- Fu, šampanas - dabartinių biznierių gėralas, o aš, Arvydai,
nevirškinu tų pačių praeityje spekuliantais vadintų dabartinių ko
mersantų. Verčiau išgerkim proletariško gėrimo - alučio!
Stupuras nulupo alaus gelažtėles. Pripylė dvi stiklines, vie
ną išgėrė, alkūne nusišluostė lūpas.
- Ačiū Dievui, baigiasi mano vargo dienos - tuoj žmona iš
kaimo grįš, tada kaip žmogus pavalgysiu... Džiaukis, Arvi, kad
ne mokytoją vedei. Manoji išvažiuoja visai vasarai...
- Arvydas džiaugiasi, kad dirbu ne policijoj. Juk jūs abudu
iš manęs norėjot tokią pat, kaip patys esate, ubagę padaryti. Dirb
dama jursitkonsulte, aš beveik tiek užkalu, kiek jūs abu...
- Nefilosofuok, - Arvydas subarė žmoną. - Vilius alkanas, o
ir mano pilvas gurgia...
Zelma išėjo į virtuvę, Arvydas ištraukė pusiau nugertą kon
jako butelį.
- Gal iš tiesų Zelma toje akcinėje bendrovėje tūkstančius gau
na, kad jūs taip...
Mirktelėjęs Stupuras paėmė taurelę. Išgėręs apsidairė.
- M-taip! - sumykė. - Butas pustuštis. Vis dar kaip jaunave
džiai gyvenat. Išklibęs stalas, taburetės...
- Zelma taupo baldams, o aš... Mūsų algos, Viliau, sumau
tos...
- O prisidurti prie algos kaip mūsų kolegos, šefuojantys tur
gus, nei aš, nei tu - nemokam, nors ir esam buvę milicininkai,
kuriuos be gailesčio pliekia ir pozicijai, ir opozicijai tarnaujantys
laikraščiai.
- Taigi, kad nepasiduotume, vis dėlto išgerkim ir šampano!
Arvydas pripylė tris stiklus.
- Man verčiau iš ano, mažesniojo!
Stupuras neraginamas puolė prie Zelmos atneštų valgių. Nu
malšinęs alkj, paklausė:
- Zelmut, ar teisybė, kad pereini j advokatūrą?
- Ne, Arvydas tyčia mane advokate vadina! - Zelma piktokai
-
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dėbtelėjo j vyrą. - Ir šiandien, kai pasakiau apie nelaimę mūsų
gamykloje...
- Kokią nelaimę? - sukluso Stupuras.
- Atidėkim šitą temą kitam kartui, - tarė Arvydas.
- Jei tau ausis bado, eik virtuvėn, kavos išvirsi!
Zelma stumte išstūmė Arvydą ir atsisėdo arčiau Stupuro:
- Viliau, būk žmogus, paskambink rajono policijai, paspausk,
kad jie ten...
- Oi Zelmute, tie spaudimai - va man kur! - Stupuras brūkš
telėjo skiausčiu delnu sau po smakru.
- Žinau. Bet... Dėde Viliau, maldauju, pasiteirauk, kas su Bukelių dukra atsitiko. Aš prižadėjau. Gamykloj visi žino, kad Ar
vis policijoj dirba.
- Ale tu ir įkyri! - šyptelėjo Stupuras, degtuku rakinėdamas
dantis. - Bet kadangi sočiai pamaitinai, jausdamasis lyg ir skolin
gas, turiu atsilyginti... Surašyk viską popieriukan, kad man ne
reiktų smegenis varginti, - skimbtelsiu...
Vėlai vakare Stupurui atsisveikinus, Arvydas sėdo prie tele
vizoriaus, Zelma virtuvėje suplovė indus. Šeštadienis ir sekma
dienis Arvydui - pusiau darbo dienos. Apie Bukelius su Zelma
nebesikalbėjo. Ir pirmadienį jinai neminėjo mergaitės, tačiau Ar
vydui vis tiek pasąmonėje blandė skenduolė. Gal todėl, kad Zel
ma lyg tarp kita ko pasakė: Danguolės tėvai visko pertekę - užsie
niniu automobiliu važinėja, sode vilą turi, dabar namą statosi, bet
nuolat pešasi. Ir vis dėl to turto. Gal jų dukrą kokie reketininkai
kaip tik dėl turto ir nužudė?..
- Žieduota, auskaruota ji vaikščiojo! - motociklu važiuoda
mas į valdybą Arvydas prisiminė Zelmos pasakytus žodžius. Velniai rautų, o aš Zelmai tik vestuvinį žiedą nupirkti tegebėjau.
Ir tas kaip siūlelis! O visose pakampėse sudygusių biznierių vai
keliai saujomis pinigus žarsto!
Suktelėjo rankeną, tačiau motociklas nešoko pirmyn kaip
anksčiau, kol buvo naujas, tiktai sukriokęs užsmardino juodais
dūmais. Arvydas susigėdo. Juk ir jis vis dažniau pasidairo į auto
mobilius ir retsykiais pasvarsto, kokio reiktų imtis biznio, kad
daugiau pinigo atsirastų...
-
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Eidamas į skyrių, sutiko komisarą Salietį. Kaip visada Sa
lietis atėjo trim minutėm anksčiau, kad lygiai devintą būtų kabi
nete. Arvydas pasisveikino, tačiau komisaras tarsi nepamatė pavaldihio. Matyt, mūsų šefas tikrai paskutines dienas stumia, pa
galvojo Zunda. Pirmadieniais visi skyriaus darbuotojai dvyliktą
valandą rinkdavosi Saliečio kabinete. Vienąsyk viršininkas juo
kais pasakė: kviečiu dvyliktą valandą dėl to, kad, skubėdami valgyklon, neturėtumėte noro ilgai postringauti, nes tiktai trumpa kal
ba - geras darbas...
Ruošdamasis pasitarimui, Zunda peržvelgė užrašų knygutę:
joje surašyti skubūs, vien degantys darbai.
- O šiandien prie jų prisidės dar skubesni! - burbtelėjo pats
sau. Vienus nustumi, kiti ant kulnų lipa...
Į kabinetą įėjo inspektorius komisaras Stupuras.
- Sveikas! - pasisveikino.
- Sveikas, tamsta viršininke! - pašokęs dirbtinai išsitempė
Arvydas. - Ar nuo šios dienos, ar nuo oficialaus įsakymo pasira
šymo datos tave šitaip tituluoti?
Stupuras lyg sudribo į laisvą kėdę, kur ne taip seniai sėdėda
vo praktikantė Zelma. Vėliau šią vietą užėmė nuolatinis darbuo
tojas, Arvydas tapo lyg ir jo viršininkas. Mintyse planavo: jeigu
Stupuras paveldės komisaro Saliečio postą, tada gal jam, Arvy
dui, atiteks Stupuro kėdė. Jis nesiveržė į viršininkus, tačiau nesi
norėjo, kad imtų komanduoti koks nepažįstamas, gal ką tik iškep
tas policininkėlis. O Stupuras, nors ir daug vyresnis, buvo ne tik
geras viršininkas, bet ir savo viršininkyste nepiktnaudžiaujantis
draugas.
- Ne, Arvi! - lyg musę vaikydamas, mostelėjo Stupuras. Nei nuo šios dienos, nei nuo kitos viršininku manęs netituluosi.
Aš, kaip ir Salietis, beveik nurašytas žmogus.
Pavaikščiojo po kabinetą, vėl atsisėdo.
- Tu galėtum suveikti, - tarė Arvydas, - ministerijoj pažįsta
mų turi...
- Subinėn aš niekam nelindau ir nelįsiu! - Stupuras mostu
nukirto Zundą.
- Lįsti - nebūtina, bet laukti, kol iš dangaus pradės kristi kepti
-
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karveliai - irgi kvaila. Jei savim nepasirūpinsi, niekas kitas tavęs
nepamatys.
- Baikim! - numojo Stupuras. - Užėjau norėdamas pasakyti,
kad Zelma tam tikra prasme teisi.
- Kokia prasme? - Arvydas išraudo. Zelma ir jam neseniai
pasakė lygiai tokius pat žodžius: pažįstamų ieškok, užtarėjų susi
rask, nes antraip ligi pensijos pastumdėliu dirbsi.
- Kur nebus teisi? - Arvydas pats atsakė. - Dabar visos mote
rys nori, kad jų vyrai didelius pinigus luptų. Tokia pasiutusi mada
užėjo. Komercija, bankai, parduotuvės, įvairiausios akcinės bend
rovės. - Ten - išmintingi vyrai, o tie, kurie valdiškose tarnybose kvailiai! Cha cha! Bet aš...
- Ne tą norėjau pasakyti! - Stupuras nutraukė Arvydą. - Dėl
tos mergaitės Zelma tam tikra prasme teisi. Paskambinau rajonan. Ten jie, nenorėdami ilgai terliotis, dėl jos mirties buvo padė
ję tašką... Dabar mergaitės teta, Bukelių pažįstami vėją sukėlė neieškosit žudiko, skundus prezidentui, Seimui, pozicijai ir opo
zicijai rašysim... Rajono policija apsidžiaugė, kai paskambinau,
jiems, matai, rūpi, kaip nors byla atsikratyti: mergaitė mūsų mies
to gyventoja. Taigi tokios tokelės... Raportavau šefui. Jis tik nu
mojo. Sako, jei bus tokia sumauta tvarka, greit mes visi išsipjausim, išsišaudysim arba patys galą gausim... Tarp kitko, šiandien
pasitarimo nebus.
- Kodėl? - nustebo Arvydas. - Man verkiant reikėjo su komi
saru pasitarti.
- Nesipainiok jam akyse. Senis piktas kaip širšė. Sako, dirb
kit, mažiau liežuviais malkit... Arvydai, o gal iš tiesų aš perdaug
šneku, kad mane taip... Tfiu, ką aš čia vėl.. Žodžiu, šefas pasakė,
kad tu, turėdamas tokią pagalbininkę... Ne, ne, tavo Zelmos jis
neminėjo! - Stupuras, pamatęs surauktą Zundos nosį, sumostigavo rankomis. - Smurtinės mirtys - tavo sritis.
- Negi tu manai, kad toji Bukelytė...
- Palauk, dar nebaigiau, - Stupuras nutraukė Zundą. - Reke
tas, mafijozai - kasdienybė, čia mes, policija, be aukštosios val
džios pagalbos ne ką galim padaryti, o va gaudyti tų, kurie mote
ris prievartauja, mums niekas nepadės...
-
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• Manai, kad tą mergaitę:..
- Ką aš manau - ne taip svarbu, - Stupuras vėl pertraukė Zun
dą. - Tik sakau: jei būtų mano valia, tokius niekšus...
Bilsnojimas į duris neleido Stupurui baigti minties.
- Prašau! - vienu kartu abudu ištarė.
- Laba diena, - pasisveikino įėjęs vyrukas.
- Sveikas, Zigmai, - Stupuras ištiesė jam ranką. - Toks grei
tas? Vos tik paskambinau, jau ir atvažiavai.
- Čia tik geras pusvalandis kelio, - Zigmu pavadintasis pas
paudė Stupuro ranką. - Mano viršininkas komisaras Veščiulis skun
dų kaip velnias kryžiaus bijo... O kai jūs paskambinot... Sako, gal
ta padūkusi moteris iš tiesų aukštybėse galingą dėdę turi. Pasipils
skambučiai, laikraščiai ims talambinti, užtat ir skubėjau...
- Tai mano galva! - Stupuras pliaukštelėjo sau į kaktą. - Nė
nesupažindinau! Inspektorius Zigmas Mikšys, o čia - mano kole
ga vyresnysis inspektorius Arvydas Zunda.
- Mes lyg ir pažįstami, - prasišiepė Mikšys.
- Argi? - Zunda sulaikė saujoj inspektoriaus ranką.
- Taip, prieš dvejus metus vos protokolo jums nesurašiau...
Tada, kai skendo mergina su akvalangu...
Stupuras su Zunda nusikvatojo, o inspektorius Mikšys iš
raudo.
- Va, matai, vyruti, - Stupuras pamerkė Zundai, - jei tada
Zelma būtų nuskendusi, man jos skandintojo nebūtų tekę ieškoti,
su Zigmo pagalba mes tave už sprando būtume čiupę... Sėkmės
jums, vyručiai. Ilgai nesiterliokit, sakiau, mūsų šefas piktas kaip
širšė... Ir jūsiškis komisaras, Zigmai, nori greičiau sudėti visus
taškus.
Stupuras išėjo.
- Sėsk! - Zunda parodė Mikšiui kėdę. - Tarp kita ko, toji
mergina, apie kurią čia užsiminei ir kuri tada net negalvojo skęs
ti, ne per seniausiai sėdėjo prie šito stalo.
- Ji pas jus dirba? - šniurkštelėjęs nosimi, Mikšys apsidairė.
- Aš pagalvojau - kodėl čia kvepia kvepalais?
- Nuostabią uoslę turi, - nusijuokė Zunda. - Prie šito staliuko
ji prieš dvejus metus sėdėjo... Na, duokš, ką turi.
-
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- Čia tik keli popieriukai, - šiek tiek sutrikęs, tarė Mikšys. Anksčiau mūsų rajone per metus po vieną, du skenduolius pasi
taikydavo, o dabar... kaip visur - ten lavonas, šen lavonas. Dažnai
sunku nustatyti tapatybę. Kad ir šita Danguolė Bukelytė... ne vie
ną dieną mirko vandenyje, nuotraukos baisios...
- Kaip nustatėte jos tapatybę? - pasidomėjo Zunda. - A, štai
muzikos mokyklos pažyma. Nesumirkusi, neperšlapusi. Vadina
si, ji nuskendo ne nuoga... Bet nuotraukose...
Zunda vėl žiūrėjo skenduolės nuotraukas, mintyse sau prie
kaištaudamas už nelogiškus klausimus.
- Menka ta jos apranga - suknelytė, apatinukai... O pažymą
radom rankinuke, - paaiškino Mikšys. - Toje vietoje, kur ji nus
kendo, niekas nesimaudo. Pakrantė apaugusi krūmokšniais, nei
valties, nei kokio plausto. Ežeras nežuvingas, todėl...
- Kodėl jūs konstatavote, kad toji nuskendo? - paklausė Zun
da.
- O kaip kitaip! - šyptelėjęs išskėtė rankas Mikšys. - Tie,
kurie smaugia, šaudo, kitokias aukas pasirenka. Šitoji ne iš nar
komanų ar sektantų gaujos, o jos tėvai dar ne tokie pinigingi, kr d
juos kas šantažuotų. Todėl mes ir padarėm, jei taip galima išsi
reikšti, švelninančią išvadą - nelaimingas atsitikimas. Jau sakiau
- nuošali vieta, žuvies - katino ašaros, tiktai lelijų pilna... Susigal
vojo mergiotė žiedų pasiskinti, na ir...
- Šit kaip! - sklaidydamas popierius krenkštelėjo Zunda. Perž
velgė ekspertizės aktą. “ Smurto pėdsakų nerasta”, - garsiai pers
kaitė. Nerasta, nerasta! Trumpai drūtai - viens du, ir viskas! Argi
šitaip kas rašo aktą!
- Tai kad... žinot, lavono būklę... Beveik savaitę vandenyje,
toks šiltas oras... Juk žinote, kaip šiais laikais policija darbais už
sivertusi...
- Gerai, palik medžiagą, savo telefono numerį užrašyk. Jei
gu ko reikės, paskambinsiu. Ir mano telefoną užsirašyk...
Išlydėjęs inspektorių, Zunda vėl ėmė sklaidinėti aplanką.
- Hm, žiūrėk tu man! - atvertė Bukelytės nuotraukas. - Ne
laimingas atsitikimas...
Arvydo ranka automatiškai surinko Zelmos telefono numerį.
-
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- Čia aš, - tart. - Kada Bukelytės laidotuvės?
- Šiandien po pietų.
- Kur laidos?
- Karveliškių kapinėse. Buvom nuvažiavę, kur ji pašarvota.
Karstas uždarytas...
- Ir gerai, kad uždarytas. Ją pamačius, naktim nemiegotum.
Iki...
Padėjęs ragei), vėl skaitė lavono ir įvykio vietos apžiūros
protokolą.
- Lyg ir viskas surašyta, bet...
Atsiminė, Zelma sakė - Bukelytė žieduota, auskaruota vaikš
čiojo... Kuo buvo apsivilkusi, kokiais bateliais mūvėjo, kas rasta
rankinuke - protokole perskaitė.
- Velniai rautų! - Arvydas pajuto smarkiau tvinksint smilki
nius.
Inspektorius Mikšys sakė: matyt, ji norėjo pasiskinti lelijų,
šmurkštelėjo į vandenį, o ten žolės, dumblynas, visokios šakos...
- O ar apsiavusią, ar basąją rado, šito žiopliai neužfiksavo!
Dar kartą peržvelgė protokolus. Apie žiedus, auskarus, laik
rodį - nė žodžio.
- Va kaip! Nejaugi koks niekšelis dėl blizgučių ją nužudė?
Suskambo telefonas. Pakėlęs ragelį, išgirdo žmonos balsą:
- Arvi, Danguolė turėjo vaikiną. Ir jis buvo kažkur dingęs...
- Kaip dingęs? Kada?
- Nežinau. Kalba, kai Danguolė pas tetą kaiman išvažiavo, ir
jis kažkur prapuolė. Jie kartu vidurinėj mokėsi... Man ką tik viena
bendradarbė pasakė - užvakar jis atsiradęs. Sako, išbalęs, pajuo
d ę dabar serga... Vakare vardą, pavardę pasakysiu. Arvi, jie nepilnamečiai, bet man regis... aš taip spėju - tas berniukas su
Danguole užsienin išvažiuoti kombinavo, todėl manau...
- Gana, užteks! - Arvydas sudraudė žmoną. - Nepradėk ver
sijų kurpti. Ir atsimink: ne tu, o aš policijoj dirbu!
Trinktelėjo numestas ragelis.
- Aha, įsižeidė! - tarė pats sau. - Žinoma ir aš avinas. Ji man
tokią mintį pakišo, o aš - su barniais... Nagi, pagalvokim. Jei ruo
šiesi važiuoti į užsienį, aišku kaip dieną - jie turėjo šiokį tokį kapitalėlį. O jeigu turėjo... Hm...
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Arvydas prisiminė savo jaunystę. Mokėsi rajono mieste, gy
veno pas tetą, kuri tai šiokia, tai kitokia proga vis pakišdavo pini
gėlių. Kartais net pasakydavo: nei tėčiui, nei mamai nesigirk, kad
duodu... Matyt, ir Bukelytė važiavo pas tetą pasipinigauti...
- Pradžiai šnektelsim su tuo jos bernužėliu, - pažvelgęs į laik
rodį, nutarė.
Vėl pasigirdo skambutis. Arvydas neskubėjo kelti ragelio.
Manė, žmona skambina. Mintyse sumetė, kojos paklaus.
- Alio, aš klausau!..
- O aš jau norėjau viršininkui pasakyti, kad jūsų nėra.
- Esu, esu! - Arvydas atpažino sekretorės balsą.
- Skambinu, skambinu - jūs neatsiliepiat... Kodėl į pasitari
mą neinat?
- Į kokį pasitarimą? - nustebo Zunda.
- Pas viršininką. Negi užmiršot!
- Stupuras sakė, kad pasitarimo nebus. Dabar jau...
- Aš nieko nežinau, - nutraukė jį sekretorė. - Liepė pakviesti,
tai ir kviečiu...
Koridoriuje prie viršininko durų sutiko Stupurą.
- Apgavai mane! - žnybtelėjo.
Stupuras tiktai rankas išskėtė. Komisaras Salietis ne sėdėda
mas už stalo, o stovėdamas pasitiko darbuotojus. Jis nemėgo ne
šioti uniformos. Ir žiemą, ir vasarą vilkėjo pilkšvą kostiumą. Šį
kart buvo uniformuotas. Uniforma nauja, mažai nešiota, tačiau
Salietis atrodė lyg maišan įkištas.
“Nejaugi ir aš toks būsiu prieš pensiją?” - pagalvojo Arvy
das.
- Visi susirinkom... - prakalbo komisaras ir kostelėjo į kumštį.
- Šiandien kaip matot... - Vėl kostelėjo. - Mes čia... gal paskutinį
kartą susirinkom į tokį darbinį pasitarimą, todėl... - pažvelgė į
laikrodį. - Pusvalandis ligi pietų pertraukos... Kitą pirmadienį už
šito stalo jau sėdės kitas...
Arvydas nejučiom dirstelėjo į Stupurą, kuris muistėsi, tar
tum jausdamas už apykaklės krentančius šaltus vandens lašus. Sa
lietis atsisėdo. Ir nė žodžio daugiau apie būsimas permainas. Pas
makrėj sunertų rankų alkūnėmis įsibedęs į stalą, kaip visada žvel
-
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gė į skyriaus darbuotojus, kurie nedrįso savo viršininkui žiūrėti į
akis. Kiekvienas paklaustas kitaip, negu anksčiau kalbėjo. Baig
damas pasitarimą, komisaras lyg atsiprašydamas tarė:
- Galiu pasakyti - neblogas vyras čia dirbti ateina, o aš... iš
tiesų, gal aš per senas tokiems tempams, ir mat... na, tiek to... Pirštu bakstelėjo į laikrodį: - pasitarimas baigtas...
Koridoriuj Stupuras užsirūkė.
- Kelinta šiandien cigaretė? - įgėlė Arvydas.
- Velniai žino! - suniurzgė Stupuras. - Kvailas mūsų šefo
užsispyrimas - neleisti kabinete rūkyti.
- Man atrodo, labai gerai, kad per pasitarimus neleidžia rū
kyti - ilgai neužsisėdim.
- Užtat rašom, vis rašom! - nei iš šio, nei iš to užsiplieskė
Stupuras. - Popieriai, ataskaitos... Ir vis priekaištai - ne taip para
šyta, blogai padaryta!
- Ko šiandien toks piktas? Su vyresniuoju inspektorium Žvibu
vos nesusipešei.
- Bambeklis tas Žvibas! - drėbė Stupuras. - Kas ką pasako,
jam vis užkliūna. Tik pasakei, kad intuicija tau sako, jog vargu ar
Bukelytė skindama lelijų žiedus nuskendo, Žvibas tuoj prikibo.
Girdėjai, ką jis postringavo? Policija turi remtis faktais, o ne in
tuicija! Jis ir temoka vien faktus registruoti. Vienoj pusėj rašo
pliusus, kitoj žymi minusus. Suskaičiuoja kurių daugiau ir daro
išvadas.
Jam nerūpi, kodėl žmogus nusikalsta. Manai, domisi nusi
kaltimų priežastimis? T fiu! O vyresnybei jis patinka. Garantuoju,
ateis Saliečio vieton koks švancelis, Žvibas tuoj pas jį su savo
faktais fakteliais, o aš ir tu, Arvi, liksim kvailių vietoj, užtat...
Nebaigęs Stupuras pratrūko keiksmais.
- Ak štai kas tau ant nuospaudos užlipo!
Ir Zundai buvo nelinksma, kad Saliečio kėdėje sėdės kaž
koks naujokas. Bet neišmanė, kokiais žodžiais galėtų paguosti Stupurą.
- Nieko, Viliau, kaip žmonės sako - kada nors ir ant mūsų
bambų bus kermošius.
• Tau gal bus, jei išmoksi šunuodegiauti, o man jau basta.
-
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Tokio amžiaus maži sraigteliukai dideliais varžtais nebepavirsta.
- Stupuras šyptelėjo ir, prasegęs švarką, timptelėjo petnešas. - Ne
bent mane išrinktų Seimo nariu ar prezidentu! Cha cha!
- O man kokį postą skirsi? - ir Zunda ėmė žaismingai kalbė
ti.
- Tau? - Stupuras nustojo juoktis. - Nežinau. Greičiausiai
policijoje liksi juodadarbiu, nes esi toks pats stuobrys, kaip ir aš.
- Kodėl aš stuobrys? - šitokio įvertinimo Arvydas nelaukė.
Net įsižeidė. - Atrodo...
- Palauk, - šelmiškai mirktelėjo Stupuras. - Žinau, ką pasa
kysi.
- Na, na?
Arvydas susitvardė.
- Tiek to! - Stupuras niuktelėjo jam į pašonę. Dabar Bukelytės žūtyje priežasčių ieškosi, savo darbą analizuosi, apibendrini
mus darysi, gal nustatysi,-kad ji nužudyta, tada stropiausiai žudi
ko vaikysies ir kaip visada į teismą eisi, o paskui, į savo storus
sąsiuvinius genialias mintis užrašinėdamas, mokslinį darbą kurp
si. Po metų kitų gal ir sukurpsi. Bet kas iš to, vis tiek tau koks
šūdelis komanduos...
Niekam Arvydas nesigyrė renkąs medžiagą disertacijai, ta
čiau Stupuras kažkaip suuodė. Gal Zelma prasitarė, gal užrašai,
vienas kitas straipsnis spaudoje ką nors pasakė. Išgirdęs lyg pa
šaipą, neįsižeidė, bet pajuto savotišką nuoskaudą. Stupuras šitai
iškart pastebėjo.
- Nepyk. Arvi, pats matau, kad nusišnekėjau. Kartais nė ne
pajuntu, kai savo nesėkmes kitam bandau suversti. Aš - senas kui
nas, einu savo vežėčių tempti, o tu - skenduolės žudiko ieškok...
Čiau!
Valgykloje paskubom papietavęs, Zunda nuvažiavo į Bukelytės laidotuves.
- Tu čia? - nustebo Zelma.
Karstą jau nešė į laidotuvių automobilį.
- O jos bernelis ar neatėjo? - paklausė Zelmos.
- Jis serga, psichiatrinėje ligoninėje guli.
- Va tau!
-
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- Sužinojęs, kad Danguolė nuskendo, isterijon puolė, net nu
sižudyti bandė, vos spėjo greitąją pagalbą iškviesti. Vakar jį pa
guldė. Rytis jo vardas.
- Pavardę, ne vardą pasakyk!
- Mišeikis. Kartu su Danguole mokėsi.
- Šitą telefonu sakei.
- Gal ir sakiau, nepamenu... - Zelma suspaudė Arvydo alkū
nę. - Negaliu, kojos stingsta... Bukelienė šiandien prie karsto ke
lis kartus alpo. Gydytoją kvietėm...
Paskui karstą nutįso vainikų eilė. Bukelienės klyksmas draskė
širdis. Šiaip ne taip du vyriškiai ir juoda skarele apsirišusi mote
ris ją pasodino į naujutėlaitį opeliuką.
- Arvi, o tas, matai, kur prie “Moskvičiaus” vairo sėdi, Ry
čio tėvas. Jis dirba...
- Nesvarbu, kur jis dirba. - Arvydas atgniaužė Zelmos pirš
tus. - Aš lekiu, iki...
Skubėjo į ligoninę - reikia sužinoti, kur visą savaitę bastėsi
Danguolės berniukas. Kodėl tik sekmadienį grįžo namo? Isterija,
psichiatrinė ligoninė! O gal jis labiausiai kaltas dėl Bukelytės mir
ties? Gal kitos išeities nerasdamas, ligoje ieško išsigelbėjimo?
Paklaidžiojęs painiais ligoninės užkaboriais, pagaliau rado
Ryčio Mišeikio palatos gydytoją.
- Ne, jo lankyti negalima, - kilstelėjusi nuo popierių akis,
pareiškė gydytoja.
- Kodėl?
Zunda pats susigriebė, koks naivus jo klausimas. Tuo labiau,
kad dygios gydytojos akys į jį žvelgė lyg į ligonį.
- Gal skaityti nemokat - ligoniai lankomi nuo penktos valan
dos. Įleidžiam tik artimus gimines, o jūs nepanašus nei į jo tėvą,
nei į brolį.
Zunda prunkštelėjo, pats nesuprasdamas, kodėl prajuokino
gydytojos žodžiai.
- Ko juokiatės? - sumišo gydytoja.
- Maniau, psichiatrinėj tiktai seniai dirba, o jūs tokia jauna,
bet...
- Žinau, ką norit pasakyti! - dar griežtesniu balsu nukirto
-
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gydytoja. - Daug kas pamano, jog ir mes, gydytojai, panašūs į
savo pacientus.
- Apsirikot, gerbiamoji! • tebesišypsodamas tarė Zunda. Aš norėjau pasakyti - jūs jauna, bet jau užkietėjusi biurokrate!
Mano pavardė Zunda, aš iš policijos! - parodė pažymėjimą. - Ma
tot, esu ne šiaip sau lankytojas, o... o su juo, su Ryčiu, ar galima
susikalbėti?
-Nežinau, mes susikalbam! - ir gydytoja nusijuokė, - o jums,
jei būtinai reikia...
- Reikia, labai reikia. Kaip paslaptį pasakysiu - man irgi kar
tais pavyksta susikalbėti su psichiniais ligoniais, nors dažniau ten
ka susidurti su apsimetėliais.
- Rytis Mišeikis gydosi nervų skyriuje, - raustelėjusi tarė gy
dytoja, - o aš, gerbiamas policininke, ne psichiatrė, aš nervų ligų
specialistė.
Gydytojos balse Arvydas išgirdo lyg ir pašaipą. Nustebo su
jaunomis moterimis nebemokąs užmegzti žaismingo, lengvą flir
tą primenančio pokalbio. Kol buvo nevedęs, kažkaip savaime žo
džiai plaukdavo, o apsivedus išnyko laisvumas, pašnekesių žais
mingumas. Nejučiom išsprūsdavo grubus, netgi dviprasmiškas žo
dis.
- Šit kaip! - dėbtelėjo į gydytoją. - Prisipažįstu, daktare, men
kai nutuokiu, kuo nervų ligos skiriasi nuo psichinių.
- Matau! - vėl suakmenėjusiu veidu tarė gydytoja.
- Tai ir gerai! Tikiuosi, padarysit išimtį ir leisite man pasi
kalbėti su Ryčiu. Jūs, be abejo, žinote...
- Žinau, - gydytoja atsistojo. - Ryčio mergaitė nuskendo, už
tat mes jį ir gydom.
- Kas jam? - pasidomėjo Zunda.
- Atrodo, nieko ypatingo. Eime į palatą. Patariu su juo kal
bėti atsargiai. - Gydytoja paėmė nuo stalo rankeną. - O tarp kitko,
aš pažįstu jūsų žmoną. Ji baigė teisę, o aš...
- Šit kaip? - Arvydas sutriko. Pagalvojo - tai šaipysis Zelma
išgirdusi, kaip šnekėjausi sujos pažįstama.
- Mes kartu ansamblyje šokom, - jau koridoriuj tarė gydyto
ja. - O kai už policininko ištekėjo, tai visos iš nuostabos mirėm!
.
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Arvydas plykstelėjo lyg ugnis, nors nebe pirmą kartą išgir
do panašius žodžius.
- O kuo policininkas blogesnis už gydytoją? - pagiežingai
metė.
Stabtelėjusi prie palatos durų, gydytoja įdėmiai, lyg ir su
nuostaba pažvelgė į Arvydą.
- Zelmai pasakyčiau, o jums... - nusijuokė. - Mano pavardė
Bukčienė, Janina Bukčienė. Perduokit Zelmai sveikinimus... Nie
kad nemaniau, kad sujos vyru teks va šitaip...
Palatoje Bukčienė šnibždėjo Arvydui visiškai kitokiu, be
veik motinišku balsu:
- Su juo švelniau. Berniukas niekaip neatsigauna. Gal nesisakykit, iš kur esat?
- O aš kaip tik norėjau su juo oficialiai, - tarė Arvydas, - nes
iš patirties žinau: kartais žmogus, jei jaučia kaltę... kokia ta kaltė,
didelė ar maža, nesvarbu, bet pasipasakojęs nusikaltęs žmogus
dažnai atgauna lygsvarą... taigi, daktare, tam tikra prasme mūsų
specialybės panašios; jūs gydot kūną, o mes švarinam sąžinę. Ži
noma, ne savanoriškai, dažniausiai priverstinai...
- Ryti, pas tave atėjo! - Bukčienė palietė j sieną nusigręžusj,
iki ausų antklode apsiklojusį ligonį.
- Atėjo?! - Mišeikis lyg įgeltas atsisėdo lovoje.
Jo akyse Zunda pamatė išgąstį. Ir pagalvojo: gerai būtų, jei
iš po balto chalato jis pamatytų policininko uniformą.
- Kaip čia tu? - Zunda apsidairė, ieškodamas kur galėtų pa
togiau atsisėsti.
- Ryti, užsimesk chalatą, išeisim pasivaikščioti, - Bukčienė
padavė Mišeikiui drabužį.
Paklusniai apsivilkęs, Rytis įsispyrė į šlepetes. Zunda nuste
bo - bemiokėlis išlakus, suaugusio žmogaus pečiais, muskulinga
krūtine, tiktai veidas vaikiškas, akys - baugščios, nelyginant narvelin uždaryto žvėrelio. Bet tos akys, Arvydas pastebėjo, vos tik
gydytojai pasakius, kad eisiąs laukan pasivaikščioti, nušvito sa
votišku džiaugsmu.
- Aš... daktare... mane išleidžiat? - sumiksėjo Rytis.
- Išleisim, žinoma, išleisim, - Bukčienė paglostė sujauktus
ligonio plaukus.
-
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- Man į mokyklą reikia.
- Nieko, nieko, pažymą parašysim.
- Kad psichiatrinėj gulėjau? Nenoriu! Nereikia! Ir taip visi
mane psichu vadina!
- Kas tave vadina? - Zunda pasigavo Ryčio žodžius.
Rytis susigūžė. Bukčienė priekaištingai pažvelgė į Zundą. Atsisėskim tenai ant suoliuko, - Bukčienė parodė pavėsyje altanėlę. - Pasikalbėsim...
- Daktare, gal mes dviese, kaip vyras su vyru šnektelsim? Zunda mirktelėjo Bukčienei. Ši, kiek padvejojusi, nuėjo, bet tuoj
grjžo.
- Štai, Ryti, nuryk tabletytę, - daktarė įkišo Ryčiui į bumą
tabletę. - Nebijok, neužmigsi. Kad kalbėdamas nesijaudintum. Aš
pati kartais vieną kitą nuryju.
- Ačiū, daktare, - vyriškai kinktelėjo Rytis.
Zunda, užmetęs alkūnes ant suolo atlošo, iš šono stebėjo Rytį,
kuris, nudelbęs akis, nervingai traškino pirštus.
- Taaaaip! - nutęsė Zunda. - Čia aplinkui lyg ir nieko, gražu,
beveik kaip parke, bet... - Sugavo Ryčio žvilgsnį, ir tuoj pat rymo
si kitaip, ne kaip su ligoniu kalbėti. - Ryti, be abejo, supranti,
kodėl aš atėjau.
Rytis tarsi neišgirdo, tiktai keliais suspaudė nukarusias ran
kas.
- Aš iš policijos...
Ir vėl tarsi jokios reakcijos, bet pažvelgęs į Ryčio veidą, Zun
da pamatė - jis gelsvėjo kaip vaškas.
Velniai rautų, mintyse nusikeikė Zunda, nejaugi šitas vaikė
zas nusikaltėlis? Tyli kaip bumon vandens prisiėmęs!
- Žinau, sunku tau, Ryti, kalbėti, bet reikia. Daktarė man sa
kė - tu beveik sveikas.
- Sveikas?! - šūktelėjo Rytis.
Ką reiškė tas šūksnis, Arvydas nesuprato. Nei džiaugsmo,
nei nuostabos. Rodės, šiaip sau išsprūdo.
- Tave greit išleis, - kinktelėjo Zunda, - Bet mes turime da
bar pasikalbėti. Tavo draugė... Žinai, Danguolė nuskendo...
- Ne, ne, ne! - isteriškai pratrūko Rytis. - Ji nenuskendo! Ją
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nužudė! Žinau, ne pati ji nuskendo! Mes susitarėme išvažiuoti, aš
jos laukiau, stoty laukiau... Neatėjo, bet aš vis laukiau, laukiau...
Tada jai namo paskambinau... Pasakė - išvažiavo. Ir aš išvažia
vau! Mes buvom susitarę išvažiuoti...
• Kur norėjot išvažiuoti?
Rytis neatsakė. Nutilo.
- Būk vyras, susiimk, pasakyk viską iš eilės - kaip, kur, kada
su Danguole išvažiuoti buvote susitarę. Negražu, net šlykštu šniaukroji kaip vaikas. Jei esi įsitikinęs, kad Danguolė ne pati
nuskendo, mes norim nustatyti, kodėl ji nuskendo. Man sakė plaukti ji mokėjusi, o matai, nuvažiavo Aukštašilin ir nuskendo.
Pagalvokim abu, kodėl ji stotin neatėjo, o ten nuvažiavo?
Rytis nubraukė ašarą:
- Ten jos teta gyvena.
- Ak teta! O tu kada išvažiavai?
- Sekmadienį. Buvom susitarę šeštadienį išvažiuoti, ji nea
tėjo.
- Bet tu vis tiek išvažiavai?
- Išvažiavau! - Ryčio akyse plykstelėjo lyg ir pykčio ugne
lės. - Galvojau, Danga mane apgavo, tyčia pasakė, kad abu išva
žiuosim... Neatėjo. Aš supykęs nutariau vienas išvažiuoti ir nie
kad, niekad nebegrįžti, su ja nebesusitikti.
- Bet grįžai.
- Grįžau, - šniurkštelėjo Rytis. Jo veidu tekėjo ašaros. - Pa
maniau...
- Sakyk, sakyk, ką pamanei? - Zunda paragino nutilusį Rytį.
- Mes pinigų maža turėjom, Danga žadėjo gauti...
- Štai kas - ji neatėjo todėl, kad pinigų negavo. - O gal...
- Ne, ne, - Rytis pamataravo galva. - Ir be pinigų ji būtų atė
jusi! Išvažiavęs aš supratau - jos tėvai ją kur nors išgrūdo, kad...
kad... Danga man sakė - geruoju jie neleis mums susituokti...
- Jūs buvot susitarę tuoktis? - nustebo Zunda ir dar atidžiau
pažvelgė į sunykusį, vaikišką Ryčio veidą.
- Buvom. Danga ir muzikos mokyklon įstojo - ten mokyto
jai nesikabinėja... Aš būčiau darbą susiradęs. Bet kai Danga pasa
kė, kad jos seniai šiaušiasi, mes susitarėm išvažiuoti...
-
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Zunda mintyse atsisakė besiformuojančios versijos, kurios
daigus pajuto, skaitydamas ekspertizės aktą: vienas nereikšmin
gas įrašas vertė manyti, ar tik ne koks niekšelis, slėpdamas savo
piktadarystę, merginą ežeran įgrūdęs. Dabar ši versija atrodė nie
kam tikusi: greičiausiai ji buvo apiplėšta ir nužudyta.
- Mes nutarėm išvažiuoti ir apsivesti, - išgirdo Ryčio balsą.
- O kaip būtumėt gyvenę? - paklausė Zunda.
- Nežinau, - Rytis gūžtelėjo pečiais. - Ką nors būtume dirbę.
Danga žiedų turėjo...
- Žiedų? - Zunda nutraukė Rytį. - Kokių žiedų ji turėjo?
- Auksinių. Vieną su raudona akim, kitą - su mėlyna. Ir auk
sinį laikrodį. Įstojus į muzikos mokyklą jai mama nupirko. Sa
kėm, parduosim... Ir auskarai buvo auksiniai...
- Bet nepardavėt?
-N e.
- Taaip! - numykė Zunda. Jis jau žinojo, ko pirmiausia teks
ieškoti. Žiedų, laikrodžio, auskarų. Danguolė su Ryčiu jų nepar
davė, kažkas juos parduos.
- Ar Danguolė papuošalus nuolat nešiojo? - paklausė.
- Nešiojo, - dustelėjo Rytis. - Vieną ant šito piršto, - parodė o kitą... Kitas jai buvo per didelis, bet ji vis tiek nešiojo... Moky
tojos purkštavo, kad Danga žieduota... Ir už auskarus auklyba
niurzgė, bet Danga vis tiek nešiojo...
Prie altanėlės sustojo išbalęs, giliai įdubusiom lyg kiaurom
akim ligonis. Sumurleno sau panosėje nerišlius žodžius ir, tartum
ko išsigandęs, tursenančia ristele nuskubėjo takeliu. O už medžio
užsiglaudusi moterjškutė, kinkuodama kaip laikrodžio švytuok
lė, pusbalsiu kartojo - tik tak! Tik tak! Jausdamas kūnu sliuogian
tį šiurpulį, Zunda pažvelgė į šniaukrojantį Rytį ir pamanė: štai
kaip nutinka, kai piemengaliai tuoktis užsimano!
- O tu žinai, kiek metų turi nugyventi žmogus, kad gautų
teisę susituokti? - Arvydui savaime išsprūdo priekaištas.
- Mes... - Rytis pašoko. - Atstokit, Danga negyva, jos nebė
ra, ir aš negyvensiu, aš... aš nusižudysiu! - klykė Rytis.
- Gal jau užteks! - išgirdusi isterišką klyksmą, kaip mat altanėlėj atsirado gydytoja Bukčienė. - Pavargai, Ryti? Eime į palatą,
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atsigulsi, pamiegosi... Nusiramink, Dangutės vis tiek nebeprikel
si...
Ramindama, glostydama Bukčienė nusivedė Rytį.
- Matai, ir jis nusižudys! - išeidamas iš ligoninės kiemo, bur
bėjo sau Zunda. - Diržo tokiems jaunikliams reikia! Velniai žino,
ką susigalvoja! Ir še tau: gyvenime tėvams - amžinas skausmas,
kitiems... Ir šitas, ko gero, psichopatas bus ir kabės tėvams ant
sprando!
Eidamas gatve, visa krūtine atsipūtė. Nedaug matė ligoni
nės užtvaroje vaikščiojančių ligonių, tačiau bejausmės, klaikios,
keisto išgąsčio kupinos jų akys rodės, sekė iš paskos, gerklę spaudė
šiurpulingi gniaužtai.
- Nesiseilėkim! - Arvydas prisivertė atsigniaužti tuos gniauž
tus.
Dirstelėjo j laikrodį. Bukelytė jau palaidota. Tokiu sunkiu
momentu nedera kalbėtis su jos tėvais. Pagaliau nėra ir reikalo.
Svarbiausia - žiedai.
- Vadinasi, “Neparduoti žiedai” ! - balsu ištarė. Net pralinks
mėjo, tiriamai bylai radęs pavadinimą.
Grįžęs į savo kabinetą, surinko Zelmos telefono numerį.
- Jos nėra, - sududeno ragelyje senyvo amžiaus žmogaus bal
sas. - Laidotuvėse.
- Nėra - nereikia! - padėjęs ragelį, Arvydas ėmė žingsniuoti
po kabinetą. - Paskambinsim inspektoriui Mikšiui... - sustojo prie
telefono. O ką Mikšiui pasakys? Nieko naujo nesužinojo. Paklau
sęs, kur Bukelytės žiedai, aišku, nieko doro neišgirs.
Sėdo prie kitų mįslingų bylų. Namo parėjo neįprastai anksti
- tuoj po šešių.
- Arvi, ar labai esi pavargęs? - paklausė Zelma.
- Nelabai. Matai, kada parėjau! - bakstelėjo į laikrodį.
- Oi, kaip gerai, kad nepavargęs. Turiu pasiūlymą.
- Siūlyk.
- Važiuojam į Aukštašilius.
- Kur, kur? - Arvydas, lyg neišgirdęs, prisimerkė.
- Pas Danguolės tetą važiuokim.
- Ko mums ten?
-
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Zelmos pasiūlymas Arvydą nustebino. Ji beveik atspėjo jo
ketinimą pasižvalgyti Aukštašiliuose. Pagalvojo, ar tik ne telepa
tija?
- Žinai, po laidotuvių Bukeliai pakvietė gedulingų pietų...
- Ir tu, be abejo, kaip dabar jprasta, šiek tiek įkaušai! - nusi
juokė Arvydas. Jam buvo pikta, kad Zelma kaišioja nosį ne į savo
reikalus.
- Ne, prie stalo nieks negėrė. Kas norėjo išgerti, sliūkino j
nuošalesnį kambarėlį, - tarė Zelma. - Tame kambarėly, kur vyrai
gėrė, tokį žmogų mačiau...
- Kuris į nusikaltėlį panašus! - jau atlyžęs, šyptelėjo Arvy
das. - Tai bent! Mums belieka jį supakuoti ir į kalėjimą atgabenti!
Už pašaipą Zelma neįsižeidė. Per laidotuves ir laidotuvėse
mintis kausčiusią širdgėlą jau užgožė noras rasti Danguolės mir
ties kaltininką. O kad toksai yra, ne tik ji buvo įsitikinusi, bet ir
visi Bukelių bendradarbiai.
- Tyli? Matyt, atspėjau, didžiai gerbiama detektyve, tavo min
tis? - Arvydas pasiraitojo marškinių rankoves ir ėjo plautis rankų.
- Aišku, tu soti, o aš kaip vilkas valgyti noriu...
- Palauk, Arvi! - Zelma užtvėrė Arvydui kelią. - Tas žmogė
nas - Danguolės tetos vyras...
- Vyras? - nustebo Arvydas. - Kaip čia dabar? Berods, vakar
sakei, kad ji našlė.
- Tikrai ji našlė, o tas tipas - jos sugyventinis.
- Oho! Pasirodo, tu viena galėtum daugiau nuveikti už visą
mūsų policijos skyrių.
Virtuvėje Arvydas uždegė dujas.
- Nesišaipyk!
- Aš nesišaipau. Gromuliuoju tavo mintį į Aukštašilius nu
važiuoti. Žinai, nebloga mintis... Man ir pačiam knieti ten pasiž
valgyti.
- Oi, Arvi, kaip gerai! - apsidžiaugė Zelma. - Danguolės teta
- simpatinga moteris, o tas jos sugyventinis... Laidotuvėse moti
na, tėvas rauda, o jis... Būtum girdėjęs, kaip jį šeimininkė... Ne
Bukelienė, ta, kuri namie šeimininkavo, aprėkė. Su tuo tipu dar
du vyrai tame kambarėlyje vis gėrė ir gėrė. Šeimininkė jiems pa
-
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sakė: užtenka jums lakti, čia ne balius, o laidotuvės, gėdos netu
rit... Sugėdinti abudu vyrai išėjo, o tas tipas, matau, žiūri bukom
akim, paskui apsidairė, ar kas nemato, ir įsikišo butelį kišenėn...
Arvi, ir kapinėse kažkas sakė - ten, Aukštašilyje, visi girtuokliai,
dirbti tingi, naminę varo... Arvi, gal jie prisisiurbę Danguolę...
Keptuvėje suspragsėjo kiaušinienė, tikštelėjo ant rankos įkai
tusio sviesto purslas, bet Arvydas skausmo nepajuto. Tarsi matė
Aukštašilio apylinkes, po kurias ne kartą slampinėjo. Ežerėliai,
tarp klonių, miškų pūpsančios vienišos trobos, smėlingose dirvo
se vėjo šiurenama skurdi augmenija, grakščios stirnos... ir pokšt
brakonieriaus šūvis!..
- Velniai rautų, kiaušinienę sudeginau! - užuodęs svilėsius,
nusikeikė.
- Sakiau, aš iškepsiu! - Zelma atėmė iš vyro keptuvę. - Sėsk,
svogūną nusilupk!
- Tu su svogūnais nevalgai.
- Sakiau, aš soti.
Kol Arvydas valgė, abu tylėjo.
- Ko taip spoksai? - pajutęs žmonos žvilgsnį, Arvydas nus
tojo kramtęs.
- Šiaip sau.
- Matau, jau versiją sukurpei?
- Versijos neturiu, tiktai idėją... Nesišaipyk! - Zelma gluste
lėjo prie Arvydo. Jei mano idėja bus labai kvaila, tada jau juokis į
sveikatą.
- Na, na, porink!
- Tad klausyk! - Zelma ištiesė rankas ant stalo. - Aš mačiau,
Danguolės teta išvažiavo su tuo tipu...
- Ir kas iš to?
- Tuoj pasakysiu... Mudu tuoj pat sėdam ant motociklo ir
lekiam į Danguolės tetos sodybą...
- O ten griebiam ją nagan!
- Ne! Mes lyg ir atsitiktinai ten užklysim. Pasakysim, per
nakvoti norim. Mano bendradarbė sakė - tetos sodyba labai gra
žioje vietoje, joje nuolat kas nors vasaroja... Gal ir tada kas nors
gyveno... Juk žinai, kaip snobai ir snobeliai vasarodami mėgsta
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pašėlauti... Gal koks tipelis su Danguolės tetos sugyventiniu pri
sisiurbė ir...
Žmonos idėja smelkėsi j protą ir širdį.
- Arvi, važiuokim ! - Zelmos rankos apsivijo Arvydo kaklą.
• Kasdien ligi vėliausios nakties dirbi, nei šeštadienio, nei sekma
dienio nematom, niekad nebevažiuojam į gamtą. O ja u ruduo čia
pat... Aš taip noriu po mišką pasivaikščioti, pariešutauti...
- Hm... bet... ta Bukelytės teta ar jos sugyventinis tave atpa
žins, - vis dar dvejodamas, ištarė Arvydas.
- Neatpažins. Juodus akinius užsidėsiu, kitaip apsirengsiu...
Iki ten - keturiasdešimt kilometrų. Žinau kaip ir kur važiuoti.
- Ak tu lapute! - Arvydas pataršė žmonos plaukus. Mintyse
sau tarė: ar šiaip, ar taip, vis tiek reikės važiuoti į tą Aukštašilį,
tad kam atidėlioti. - Skelbiu soclenktynes, kuris greičiau susiruošim! - Aš jau beveik susiruošusi. Tiktai džinsus apsimaunu, striu
kę apsivelku...
Per penkias minutes abu susiruošė kelionėn.
- Palauk, Viliui pasakysiu, kur važiuoju! - kieme prie moto
ciklo tarė Arvydas.
- Ne, atgal negrįžk, - sulaikė jį Zelma. Nesiseks. Be to, jų
greičiausiai nė vieno nėra namie. Girdėjau, kaukė šunelis.
- A, tada neverta eiti! - Arvydas apžergė motociklą.
Vėjas plaikstė iš po šalmo išslydusių Zelmos plaukų sruogą.
Krūtine prigludusi, Zelma pabučiavo Arvydo kaklą. Melodingai
surypavęs, praskriejo raudonas automobilis. Arvydas užsikrėtė
lenktynininko azartu, padidino greitį ir aplenkė raudonuką. Auto
mobilio vairuotojas, sušvytavęs šviesomis, garsiniu signalu pra
nešė, kad ir jis toks pat greičio mėgėjas. Įgudusia akimi Arvydas
tolumoje pamatė kelių policijos automobilį ir sulėtino greitį, o
raudonuko vairuotojas, aplenkdamas motociklą, džiaugėsi savo
pergale. Bet neilgai: priekyje kelių policininko rankoje sušvitravo rainuota lazdelė.
- Mus stabdo? - nusigando Zelma.
- Ne, skalpuos raudonojo vairuotoją. Policija žino - tokie
pinigingi, o ne “Java” važinėjantys.
- O aš išsigandau! - Zelma dar labiau prigludo prie Arvydo
-
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nugaros. - Arvi, nelėk taip smarkiai, keturiasdešimtame kilomet
re reikės sukti j dešinę... Per laidotuves viena moteris man nusakė
kelią.
- Oho, kokia tu pražvalgi? - Arvydas pamažu spaudė stabdį.
- Gal sustojus pabučiuoti?
• Kai nuvažiuosim, nakčiai įsikursim, galėsi ne tik pabučiuoti!
- Zelma kumščiu dunkstelėjo Arvydui į šalmą. - Žiūrėk, rodyklė,
užjos - keliukas, porą kilometrų mišku, tada plynas laukas, o jo
pakraštyje, liepų pavėsyje, Bukelienės sesers troba...Namas - skar
da dengtas, sakė, kito tokio arti nėra.
- Bukelienės sesuo gal jau ūkininkė? - kreivuliuodamas miš
ko keliuku, paklausė Arvydas.
- Nežinau. Žemės, aišku, turi, bet ji pensininkė. Anksčiau
mokytojavo, jos vyras čia dirbo eiguliu.
- O sugyventinis?
- Nebuvo kaip kamantinėti. Gal miško darbininkas... Bet man
dingsi - jis Bukelienės sesers išlaikytinis...
- Ooo, iš tiesų čia kaip pasakoj! - nuo kalniuko atsivėrė plati
panorama. - Kai susikrausiu milijonus, čia susiręsiu pilį.
- Ne pilies mums reikia, o baldų...
Zelma vos neprasitarė - juk vaikiuką gimdyti noriu! Apsivedę
tarėsi metus kitus dviese, patys sau pagyventi, bet kuo toliau, tuo
labiau jinai jautė, kad tuoj tuoj pasiduos motinystės šauksmui.
Iš lieknų pušų miško iššoko motociklas į vakarėjančios sau
lės nutviekstą laukymę, kurios pakraštyj e, kaip Zelma ir sakė, bo
lavo skardinis stogas.
- Žiūrėk, kokia tu šauni vedlė! - Arvydas pristabdė motocik
lą. - Užsidėk akinius.
- Jau užsidėjau. Pažiūrėk, į ką aš panaši? • Zelma nušoko
nuo dar teberiedančio motociklo.
- Iš proto kraustais! - Arvydas skersom pasuko motociklą. Užsimuštum, vėl kažkam reikėtų knaisiotis, kas pritrenkė!..
Suglumęs nutilo. Iki eigulio kiemo liko keliolika metrų. Pri
važiavęs prie alyvų krūmo, už statinių tvoros Arvydas pamatė ap
silupinėjusiais šonais seniausios laidos “Moskvičių”. Vienmarš
kinis, su berete ant galvos vyriškis bandė jį užvesti rankena.
-
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- Arvi, čia jis! - sukušteno Zelma.
- Sakei - gėrė, pasigėrė, o matai - iš Vilniaus atvažiavo ir vėl
kažkur ruošiasi! - priekaištingai tarė Arvydas.
- Tie du tikrai gėrė, o šitas... aš nemačiau, bet butelį degtinės
tikrai pasiglemžė, - murmtelėjo Zelma.
Pamatęs motociklą ir svetimus žmones, vyriškis tepaluota
ranka nubraukė kaktą.
- Labas! - pasisveikino Arvydas. - Gal pagalbos reikia?
- Tai kad... - vyriškis koja pajudino rankeną. - Motociklu
šito klekerio nepatempsi.
- O gal pastumti galim? - Arvydas apėjo apie “Moskvičių”.
• Dažniausiai ant kalniuko pasistatau, paleidžiu pakalnėn ir
užsiveda, o šįsyk... Nugi, važiavom iš Vilniaus, rėpliojo, nesiožiavo, dabar, kad jį griausmas, nė už ką neužsiveda. Jei netingi,
pasuk rankeną, aš starteriu pamakalosiu.
Imdamas rankeną, Arvydas užuodė iš vyriškio burnos sklin
dantį alkoholio dvelksmą. Aišku, kaimietis įpratęs šunkeliais va
žinėt, ten kelių policininkai retai užsuka... Betgi jis iš pat Vil
niaus parvažiavo.
- Davaj, suk! - pravėręs dureles, šūktelėjo vyriškis.
Arvydas pasuko rankeną, vyriškis pamakalojo starterį, ir supurkštė, sučiaudėjo karbiuratorius, sutirtėjo užversti kapotai, va
rydamas siaubingą dvoką, užgargaliavo motoras.
“Va kodėl jis nebijo įkaušęs vairuoti, - mintyse tarė Arvy
das. - Tokioj smarvėj geriausią uoslę turintis kelių policininkas
jokio gėralo neužuos”.
- Lengva tavo, žmogau, ranka! - išsikoręs pro dureles, šaukė
vyriškis. - Jei netingi, kapotus nuleisk.
Arvydas pamėgino nuleisti kapotais vadinamas skardas, ta
čiau jos nepasidavė.
- Čia mat su sekretais! - atraizgęs vielas, šyptelėjo vyriškis.
Vėl įsėdęs “Moskvičiun”, nuspaudė signalą.
- Tai bent! - nusistebėjo Arvydas. - Technika kaip grabas, o
kaukia neblogiau už gaisrinę...
Iš trobos išėjo moteris. Zelma nežymiai kumštelėjo Arvydą.
- Nu, aš važiuoju! - pamojo moteriai “Moskvičiaus” vairuo
-
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tojas. - O pats pameškeriot ar pavėžiaut atbirbei? - pasiteiravo.
- Aga! - kinktelėjo Arvydas.
- Aš va ten, anuos rūmuos gyvenu, - galvos kryptelėjimu
vyriškis parodė tolėliau tarp medžių užsiglaudusią trobą. - Jei čia
pirmą kartą ir vietų nežinai, galėčiau vedliu pabūti, bet vakare ne
ką pagausi, nebent kokį vėžioką.
- Ačiū, ateisiu pas tamstą! - padėkojo Arvydas.
O Zelma jau kalbino namo šeimininkę:
- Kaip čia gražu! Važiavom, važiavom, žiūrim - jau beveik
vakaras, sakom, reikia nakvynei vietos pasiieškoti. Mano vyras
linkęs miške palapinę statytis, o aš noriu arčiau namų, kad būtų
jaukiau. Šeimininke, ar nepyksite, jei jūsų pašonėj palapinę pa
sistatysim?
- Kam jums palapinę, prašom į trobą. Naktys jau šaltos, Bukelienės akys įdėmiai smaigstė svečius. - Pas mane nuolat vasa
rotojai gyvena, tik dabar nė vieno neliko. Kam darbas, kam moks
las. Įpratau prie daugumos, dabar net neramu, kad visur taip tylu...
Pavažiavęs žolėtu keliuku, “Moskvičius” sustojo. Brakšte
lėjo sankaba. Dūmydamas automobilis atbulom kieman įsistūmė.
- Aneliut, gal... nu, tu nepyk!.. E, ką aš čia... - tarsi ko nusi
gandęs, vairuotojas užtrenkė dureles. Vėl dvokiančių dūmų gūsis
pūkštelėjo iš išmetimo vamzdžio.
- Pe-e...- Bukelienės sesers lūpose užstrigo neištartas žodis.
Zelmai pasirodė, kad moters akyse suspindo ašara, o Arvy
das mintyse konstatavo, kad jinai kažko susibarė su kaimynu, ku
rį Zelma vadino sugyventiniu.
- Ar tik jis neišgėręs? - Arvydas galva parodė ton pusėn, kur
nubirbė “Moskvičius”.
- Taigi, - atsiduso moteris. - Buvom laidotuvėse, nė stiklelio
negėrė, o čia... Prašom į vidų, niaukstosi. Ar tik nepradės lyti?
Oras nešaltas, bet man... sopuliai visu kūnu vaikšto...
Pasitaisiusi pečius gaubiančią skarelę, moteris vėl giliai atsi
duso. Arvydas su Zelma susižvalgė: sutrikę nebežinojo, nei ką
sakyti, nei ką daryti. O moteriškė, tarsi užmiršusi ką tik pakvietusi
pakeleivius pernakvoti, sukniubo gonkose ant suoliuko ir pravirko.
- Kas jums? - Zelma prisėdo prie jos.
-
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- Dieve, o Dieve tu mano! Niekaip negaliu atsigauti...
Suošė lapuotos medžių šakos. Jose pasisukiojęs vėjas pa
barbeno gonkų stiklus, kuriuose, tarsi nakvynės prašydami esi, sublikseno už miško keteros išnykstančios vakarės saulės raudoni atš
vaitai, tačiau, nespėję pasisvečiuoti, kaipmat užgeso. O jau įsis
markavusio vėjo gūsis trenkė į sieną praviras gonkų duris.
- Po laidotuvių visada nelengva, - ištarė jis vien tik dėl td,
kad netylėtų. - Bet... - skėstelėjęs rankas, priekaštingai pažvelgė į
Zelmą - ko tyli kaip nebylė?
Zelma negalėjo žodžio ištarti. Ir jai verksmas gniaužė kva
pą. Jau net gailėjosi prikalbinusi Arvydą čia atvažiuoti. Užteko
jaudulio laidotuvėse.
- M-ntaip! - nesulaukęs iš Zelmos pagalbos, numykė Arvy
das. - Mirtis niekad nelaukiama... neprašyta ateina...
- Nelaukiama... - moteris skarelės kampu nubraukė paakį. Nuskynė žiedelį. Ak tu Dieve mano, nespėjo pagyventi, ir jau ne
bėra. Kad nors būtų sirgusi, tada ką tu, žmogau, padarysi... Ir jau
ni miršta, o ji nabagė... nuskendo mano nabagėlė...
Sodybos šeimininkė pravirko. Žiojosi Zelma kažko klausti
ar guosti, bet Arvydas prispaustu prie lūpų pirštu neleido jai pra
bilti. Iš patirties žinojo - retas žmogus sugeba slėpti skausmą ir
džiaugsmą. Tiktai džiaugsmas trykšte ištrykšta, o skausmas lieja
si palengva, nelyginant pro tankią drobulę košiamas pienas.
- Sesers duktė nuskendo, - po ilgos tylos, jau šiek tiek apsi
raminus, ištarė šeimininkė.
- O kaip ji nuskendo? - pasidomėjo Arvydas.
Šeimininkė paėmė iš pasuolio svogūnų krepšelį, nubraukusi
sudžiūvusius lukštus, peilio galu raižė suvytusias uodegytes.
- Gal padėti? - pasiūlė Zelma. - Arvi, duok peilį...
- Priaugo šiemet svogūnų, - dustelėjo šeimininkė. Ar nuo
svogūnų, ar šiaip vėl surasojo jos akys.
- O kam uodegytes perrėžiat? - paklausė Zelma.
- Kad per anksti dygti nepradėtų... Perrėžti greičiau džiūva...
Nesisekė jai darbas. Nužėrusi nuo sterblės lukštus, krepšelį
su svogūnais pasistatė greta savęs ant suolo. Arvydas pagalvojo:
negi jie taip ir tylės?

- Oi, man akis ėda!
Ir Zelma nustojo aižyti svogūnų uodegėles. Arvydas pravė
rė duris.
- Gal plaukti ji nemokėjo? - burbtelėjo.
- Mokėjo, kur nemokės. Ji čianuo mažumės vasarodavo. Pet
ras... mano kaimynas Danguolytę plaukiot, nardyt išmokė...
- Tai kaip ji galėjo nuskęsti? - vėl nusistebėjo Arvydas.
- O Dieve, jei aš žinočiau! - šeimininkė patursinėjo po gonkas. - Atvažiavo tokia susikrimtusi, susigraužusi. Sakau: pavar
gai, Danguolyt, kol mokyklon įstojai, sakau, pas mane atsigausi,
pailsėsi, kiek lenda, pamiegosi, mokslas dar neprasidėjo... Jinai ten bakst, kitur - vikst, ir vis verkia. Klausiu, kas tau? Nesako...
Žinia, jauna, puikybės pilna, manau, paverks, apsiramins... iki pa
vakarių prasistumdė, vakare sako: teta, aš išvažiuoju... Kur tu,
vaikeli, sakau, jau temsta, naktis, ryt, jei jau užsigeidei išvažiuoti,
kaimynas... dėdė Petras ligi stotelės pavėžins... Užsidarė kamba
ryje. Aš su gyvuliais šen ten, pasižiūriu - išėjusi... Pamislijau, su
savo berneliu Ryčiu taikytis išdūmė... Buvo jie abu pas mane ke
lis kartus... Rytis geras, tylus berniukas, Dangutė mėgo koman
duoti... Ir čia būdami jie susipykdavo, bet kaip mat vėl susigerindavo... Kaip buvo susitarta, po savaitės tėvai turėjo atvažiuoti jos
parsivežti ir... Dieve, o Dieve, visi mes kaip be galvos, lakstom,
jos ieškom, policiją ant kojų šukelėm... Kaimynas... Petras ją su
rado... Graužtuos, kankinuos, kam tada jos neužrakinau. Būtų pa
verkus ir...
Danguolės teta vėl ėmėsi svogūnų. Jos rankos kaip koks au
tomatas lupinėjo lukštus, peilis lengvai pjaustė šaknis, aižė suvy
tusius laiškus. Zelma užmiršo pagalbininkės vaidmenį. Kelias gal
veles apvaliusi, nekantraudama laukė, ką Arvydas sakys. Užsi
miršusi net nusiėmė tamsius akinius. O Arvydas stovėjo praviro
se duryse ir žvelgė į kiemą, kurį vis labiau gaubė sutemos. Pasi
girdo automobilio blerbimas. Šeimininkė atsistojo. Ir jos akys gau
dė šmėščiojančias “Moskvičiaus” šviesas. Pagaliau kelelio posū
kyje išniro ir pats automobilis. Arvydui dilgtelėjo: nerimauja Ruklienės sugyventinis. Matyt, reikės be slapukavimo ir su vienu, ir
su kitu tiesiai pasikalbėti.
-
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- Mes, gerbiama Rukliene, žinom, kad nuskendo jūsų sesers
duktė Danguolė, - pasisukęs į šeimininkę, tarė.
Zelmai vos akiniai iš rankų neiškrito. Tik dabar ji pamatė,
kad svogūnus valė, akinius nusiėmusi.
- Jūs... tamstos... - Ruklienės ranka siekė įjungti šviesą.
- Taip, aš iš policijos, tiktai ne iš rajono, o iš Vilniaus. O
mano žmona... ji kartu dirba su Danguolės Bukelytės tėvais...
Kieme iš tebeburzgiančio automobilio išlipo kaimynas Pet
ras, apėjo aplinkui, kaimišku įpročiu, tarsi tikrindamas, ar nekli
ba ratų apkaustai, paspardo padangas, pažvelgė į dangų, klinktelėjo durelėmis.
- Zelmut, tu su vairuotoju pasišnekėk, - Arvydas beveik prie
varta išprašė Zelmą iš gonkų, - o mes vieni du su gerbiama Ruk
liene. - Išsiėmė pažymėjimą: - Aš - vyresnysis inspektorius Zun
da. Mums pranešė, kad rojono policijoj tamsta žadėjai rašyti skundą.
- Žadėjau, - kinktelėjo Ruklienė. - Pati nežinau, ką ten pri
kalbėjau... Čia atvažiavę jie pasakė: nesisaugojo, brido, kur ne
reikia, va ir... Žinau, mėgo ji braidyti po vandenį... Dar kai mo
kykloje dirbau, kiek privargau su vaikais; pašąla - jie ant ledo
čiužinėti; atšyla, žuvys neršti pradeda - berniukai su tais bučiais...
Kiek nesakai, kiek nekalbi - kas iš to? Čia ir suaugę nesilaiko per
nerštą, o vaikai... Mergaičių vasarą nuo lelijų nenuginsi. Vainikus
pina, karoliukus daro... Man ir policija šitaip pasakė... Ne, nėjo ji
tada lelijų skinti, sakiau, ne tas jai buvo galvoje, namo, Vilniun
traukė... Dieve tu mano, jei būčiau žinojusi... Laidotuvėse pasakė
- Dangutės berniukas, tas jos Rytis, iš proto išsikraustė. Tylutis
jis, o Danguolytė...
- Jūs nusiraminkite...
Arvydas jau buvo tikras - klydo inspektorius Mikšys saky
damas, kad Bukelytė pasišovė lelijų pasiskinti. Kaip teigė Ruk
lienė, jinai sutemus išėjo.
- Ne, gerbiama Rukliene, Rytis iš proto neišsikraustė.
- O man sakė... Net pagalvojau... jauni kartais visokių kvai
lysčių pridaro...
- Be abejo, bet...
-33

-

Lauke, kur Zelma šnekino Ruklienės kaimyną Petrą, žybseno cigaretės galiukas. Arvydui pasivaideno - žiedo akutė! Rytis
sakė: vienas Danguolės žiedas buvo su raudona akimi.
- ... lagaminėlis su Danguolytės rūbeliais čia pasiliko, - Ar
vydas išgirdo Ruklienės žodžius. - Užtat ir pamaniau: susitaikys
su Ryčiu, abu atvažiuos...
- O žiedus, laikrody... Danguolė su žiedais ant pirštų išėjo? paklausė Arvydas.
Ruklienė nesąmoningai kilstelėjo rankas. Nei vedybinio, nei
jokio kito žiedo ant jos pirštų nebuvo. Tiktai sekundę Arvydo
akys susidūrė su Ruklienės akimis, tačiau pasirodė, kad jose šmės
telėjo baimė.
- Ne... nežinau, - nudelbusi akis, tyliai tarė Ruklienė. - Gal
su žiedais. Jinai... Dangutė mėgo puoštis. Būdavo, maustinėja žie
dus, derina vienus, kitus auskarus... O tada... neįsidėmėjau...
Nutilusi atsiduso. Arvydo krūtinėje sukrebždėjo įtarimas: ar
tik Danguolės žiedais nebus teta susigundžiusi. Ko gero, mergai
tė juos paliko lagaminėlyje, o Ruklienei pagailo atiduoti mergai
tės tėvams... Zelma sakė, jie turtais pertekę...
- Oi, kaip sunku buvo čia po karo gyventi, - tarsi patvirtin
dama įtarimą, pasakojo Ruklienė. - Mane tada jaunutę paskyrė
čia mokytojauti. Aplinkui miškai, juose tie... žaliukai, kuriuos da
bar rezistentais vadina... Naktim jie vaikšto, dienom - skrebai...
Užtat nesirinkdama ir ištekėjau... Už eigulio ištekėjau, bet vietoj
laimės didesnė baimė prasidėjo... Vyras kasdien miške. Išeina ir
nežinai - pareis ar nepareis...
Patylėdama, pamąstydama, tarsi ne kam kitam, o pati sau
Ruklienė kalbėjo.
- Gyvenom, vargom, baisybes užmiršom, bet nelaimės ir vėl
čia...
Kieme nuskardėjo Zelmos juokas. Arvydas atsistojęs pravė
rė duris ir vos garsiai neaprėkė žmonos, kad ji, užsimiršusi, kas
čia įvyko, kvatoja kaip kokia pamaiva. Jau prie pat gonkų elekt
ros šviesoje ji nusiėmė tamsius akinius, vėl juos užsidėjo ir dar
labiau prapliupo juoktis.
Arvydas neišlaikė:
-
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- Ko kvykauji?
- Arvi, mane atpažino...
- Aga, atpažinau! - patenkintas krizeno ir Petras.
Abu įėjo j gonkas.
- Ką atpažinai? - nustebo Ruklienė.
- Šitą ponią. - Petras nusmaukė nuo galvos beretę. - Važiuo
ju namo ir manau: kur ją mačiau? Niekaip negaliu atsiminti, bet
kad mačiau - tikrai žinau. Paskui - topt galvon: Dangutės laidotu
vėse mačiau! Cha cha! - nusikvatojo. Ponia, jūs neužpykit; ten į
mane ir va į ją, Aneliutę, jūs visąlaik spoksojot, ką mes kalbam
klausėt... Aš ir pamaniau: gal jūsų vyras koks aferistas ar mafijo
zas? Gal ką nugirdę susigalvojot čia atvažiuoti?.. Nu, ir pasukau
automobilį atgal. O va ponia pasakė, kad tamsta iš policijos...
Petras staiga suglumo. Arvydas dirstelėjo į Ruklienę, tada į
Zelmą, kuri, tarsi atsiprašinėdama už juoką, nudelbė akis.
Medžius ir trobesius apgobė nakties tamsa. Nurimo vėjas,
nustojo obelyse obuolius knebinėti kėkštai. Romioj tylumoj tik
tai blerbseno “Moskvičiaus” motoras.
- Išjunk tą savo smarvę, arba varyk iš kiemo! - Ruklienė šluo
tele sušlavė svogūnų lukštus. - Prismardinsi, miegoti negalėsim.
- Negi jau taip smirda? - nusistebėjo Petras.
- Eik, eik, pavaryk toliau, - paliepė Ruklienė.
Petras paklusniai išėjo. Kai jis grįžo, Ruklienė atnešė puo
dynę pieno, medaus dubenėlį, duonos puskepalį.
- Vis tiek Vilniun nebevažiuosit, - lyg atsiprašydama tarė.
- Ką čia su pienu. - Petras pastūmė savąją stiklinę. - Mums
ko nors stipresnio reiktų.
- Tai kad tu, Petrai... - Ruklienė priekaištingai pažvelgė į
kaimyną.
- Liko dar, visos neišgėriau, - prasišiepė Petras. Kaip savo
gryčios šeimininkas įėjo trobon ir atnešė pusiau nugertą puslitrinį
butelį, tris stiklinaites.
- Užkandos paieškosiu, - sukruto Ruklienė.
- Oi ne, aš pieno noriu! - Zelma prisitraukė puodynę. - Su
kaimiška duona, medum. Nieko nėra skanesnio! Arvi, ir tau pri
pilsiu...
-
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- Nea! - Petras uždengė Arvydo stiklinę. - Mes pirma po kieliškėlį. Šita degtinė... žvilgtelėjęs į Zelmą, nusijuokė: - Alia ma
tai, ponia, gal ir jūs išgersit?
- Ne, man pienas geriau patinka.
- Tada tamstą prašau...
Petras kilstelėjo stiklinaitę, susidaužė su Arvydu. Abu išgė
rė. Neužkandęs Petras peštelėjo Ruklienę:
- Aneliut...
Ruklienė atsistojo:
- Mes atsiprašom... Tamstos valgykite, vaišinkitės...
Abu įėjo į trobą. Grįžo Ruklienė viena.
- O kur... - Zelma nežinojo, kaip pavadinti Petrą.
- Tai bent! Mane vaišino, o pats pabėgo! - tarė Arvydas.
- Nepabėgo, tuoj ateis... Jūs valgykit. - Ant stalo atsirado
mėsos, pakvipo raugintais agurkais. - Petras savo gryčion nulapeno, - paaiškino Ruklienė. - Jis visus, kurie prie širdies, savais gė
rimais vaišina. Ant žolelių užpylęs metus laiko, paskui...
“Nejaugi mane naminuke vaišins?” - pagalvojo Arvydas.
- Ar jūsų kaimynas vienas gyvena? - paklausė Zelma.
- Vienas. - Ruklienė paraikė daugiau duonos. - Kaip ir aš,
taip ir jis vienas. Kaimynystėj gyvenam, vienas kitą remiam. Jis
man vyriškuos darbuos padeda, aš moteriškuos pasirūpinu. Va,
taip ir stumiam dienas... Prašom, užkąskit, kol jis tą savo buteliu
ką atneš... Ne girtuoklis jis, geras žmogus, rtuo pat pirmų mano
darbo mokykloj dienų kaimynystėj... Kai pradėjau dirbti, čia bu
vo daugiau gyventojų ir vaikų... Išvažinėjo, išsikėlė, o aš ir Pet
ras... Jis taip ir liko nevedęs...
Arvydas įsidėjo į lėkštutę mėsos, įsikrėtė porą šaukštų pa
pjaustytų agurkų su grietine. Paragavo, tačiau skonio nepajuto.
Vis galvojo, svarstė, kodėl Ruklienė sumišo, kai žiedus paminė
jo? Kodėl ji pasižiūrėjo į savo pirštus?
- O kodėl jūs su Petru neapsivedat? - išgirdo Zelmos žodžius.
- Tai kad... - Ruklienė šyptelėjo. - Daug kas šito klausia, o
man lyg ir sarmata. Aš jau pensininkė, jis irgi nebejaunas... gal
jau taip savo amželį nugyvensim...
Virstelėjo durys. Įėjęs Petras pastatė ant stalo butelį su plau
kiojančia viksvele.
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- Nu va! Laidotuvėse tiktai stikliuką pakilnojau, o gaspadinė kakarinę paleido: čia jums ne baliuška, čia laidotuvės! Lyg
pats nežinočiau ar koks parmazonas būčiau. Dargi man kelionė
prieš akis.. Kaimo keliais važinėdami mes nelabai baiminamės...
Aneliut, ir tamsta, ponia, šitos negeriat, užtat va jums serbentinio
vynelio atnešiau...
Tarsi atsiprašinėdamas, tarsi laukdamas Ruklienės žodžio,
praskėtė švarką, kurio vidinėj kišenėj slėpėsi ilgakaklis butelis.
- Statyk, jei atsinešei, - vėstelėjo ranka Ruklienė.
- Eėėė! - Jočas pagniaužinėjo sudiržusius delnus. - Mes su
tamsta... nu, nežinau, kaip patį ir vadinti.
- Vardu vadinkit, - tarė Zunda. - Arvydu.
- O aš - Zelma. Taip išgyrė jūsų trauktinę, kad ir aš panorau
paragauti! - Zelma pakišo Jočui stiklinaitę.
- Oo! Nu vo! O tu, Aneliut, sakai... E, išgerkim! - Jočas kils
telėjo stiklinaitę. - Atvažiavom iš laidotuvių, krūtinėj negera, vis
skrebena ir skrebena... Paėmiau burnelę, bet vienam argi tas, kas
su gerais žmonėm...
- Deegiina! - išgėręs Arvydas pašmėžavo ranka bumą.
- Sakiau! Sakiau! Macnakaip ugnis! - džiūgavo Petras.
Arvydas, kaip ir Jočas, prikišo prie nosies duonos riekelę.
- Ne duoną uostyk, mėsos kąsk! - nusijuokė Zelma.
- O tamsta, ponia, negėrei, tik lūpas pavilgei! - Jočas prie
kaištingai žvelgė į Zelmą. - Nebijok, nesusirgsi, iš obuolių sunk
ta, sava.
- Ne, šita man per stipri, mes su šeimininke vyno paragau
sim.
- Kaip sau žinot, - Petras vėl pripylė dvi stiklinaites. - Ant
ros neišgėrus - tas pats kas straksėti viena koja. Aneliut, nu ko tu?
Nepriverksi, nepriliūdėsi... Nelaimė baisi, ką bekalbėti, bet negi
tu kalta... Ji mat griaužias, kad išleido Danguolę... Aš pats savo
ausimis girdėjau - kalbinai, draudei... Bet argi dabar jaunimas klau
so? Prašom, išgerkim, negi taip ir smarksosim nosis nukorę...
Arvydui sudilgseno: kodėl Ruklienė nepasakė, kad tą vaka
rą, kai Danguolė išėjo, ją matė Jočas?
- Kelintą valandą Danguolė išėjo? - paklausė.
-
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- Nuu... - Petras dirstelėjo j Ruklienę. - Potamsyje išėjo. Aš
pamiškėj karvę perkėlinėjau, žiūriu - mergiotė beveik bėgčiomis.
Sakau, kur tu, Dangut?.. Ji sako - namo... Ryčio pasiilgai, bėjo nė
dienelės pabūt negali, - pajuokavau, o ji dūmė ir nudūmė...
Stojo ilga tyla. Petras vienu ypu maktelėj o stiklinaitę, neužkandęs, net duonos nepauostęs, atvirkščių delnu nubraukė lūpas.
- Gerbiamas Jočai, o ar Danguolė buvo su žiedais? - paklau
sė Arvydas ir įdėmiai pažvelgė ir į vieną, ir į kitą.
- Žiedas, žiedelis!.. - burbtelėjo Petras.
Arvydui pasirodė, kad ir Jočas lygiai taip nusigando, kaip
neseniai žado neteko Ruklienė.
- Matote, rajono policijos protokole užrašyta, kad nusken
dusią Danguolę rado be žiedų, be auskarų ir be auksinio laikro
džio.
Vėl stojo slogi tyla.
- Aneliut, sakyk, ko tyli! - nebeišlaikė Jočas.
- Tai kad... Ruklienė žvelgė į Jočą, tarsi ko maldaudama.
- Tu nesakai, tai aš pasakysiu! - Jočas kumščiais dunkstelėjo
į stalą. - Tu man sakei... abu mes žinom, kas Dangutę ežeran įki
šo!..
- Petrai, o Viešpatie Dieve! - pašokusi aiktelėjo Ruklienė. Ar jau pasigėrei?!
Zelmai užspringo kąsnis gerklėj. Jinai priekaištingai pažvelgė
į Arvydą. Šis lyg ir paniekinamai šypsojosi.
- Pasigėriau! - dar labiau niršdamas, užriko Petras. - Nu ir
kas, kad pasigėriau! Viską pasakysiu!
- Petrai, nustok! - Ruklienė atėmė iš kaimyno stiklinaitę.
- Gerbiama Rukliene, tegu sako, - tarė Arvydas. - Prašau,
Petrai.
Arvydas nesivaržydamas pavadino Jočą vardu.
- Ag mat... - sumykė Jočas. Ir staiga vėl pratrūko: - Svikliaus
Jaska ją prigirdė! Tėvas buvo išgama ir sūnus toks pat! Latras!
Mušeika! Mafijozas! Jis...
- Petrai, pats nežinai, ką pliurpi! Nei tu matei, nei ką...
- Ir tu nematei, bet žinai! - Jočas tarsi negirdėjo Ruklienės
balso. - Iš kojis geria? Iš kur pinigais švaistosi? Vagia, plėšikau
-
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ja! Visur kaip vilkas šlaistos... Jis, jis mūsų Dangutę prigirdė! Pa
matė žiedus ir...
- Vaje, karvę pamelžti užmiršau! - sukruto Rukliene. - Ir ta
vo, Petreli, užsibaubs nemelžta... Eime, tegul svečiai pailsi... Jūs
pasėdėkit ar lauke pasivaikščiokit, mes tuoj... Patalus paklosiu...
- Šeimininke, aš padėsiu jums karvę pamelžti! - Zelma ats
pėjo Arvydo norą pasilikti dviese su Joču.
- Tai kad... dygiom akim žiūrėdama į Jočą, Rukliene mindži
kavo prie durų.
- Eikit, greit ateisiu, - vengdamas jos žvilgsnio, tarė Jočas.
Rukliene su Zelma išėjo. Jočas pažvelgė į butelį, bet nepa
lietė.
- Ji bijo, - tyliai ištarė. - Pamiškėj vieni gyvenam. Aš savo
ūkj turiu, ji - savo. O tas Svikliaus Jaska... Kalėjime sėdėjo... Tė
vas karo metais žydus šaudė, visokio turto prisigrobė. Po karo
irgi miške buvo...
- Gal nešaudė, gal tik apkalbos sklinda, - Arvydas pabandė
jį ginti.
- Pats savo akimis nemačiau, - Petras gūžtelėjo pečiais. - Bet
kad jis savo draugus žaliukus enkavedistams išdavinėjo, visi žino.
Pats prisigėręs pliurpdavo: oho, panorėsiu, jus visus raz dva k
stenke!.. Ir dabar Jaska gąsdina. Atšliaumoja, vynelio duok, sako...
- Ir duodat?
- Duodu, kaip neduosi. Užpykęs ateis, uždegs ar kitą kokią
eibę padarys... Gal išgerkim? Negalvok, aš ne latras, bet išgerti
mėgstu...
Susidaužęs su Joču, Arvydas nugėrė mažą šlakelį, o Jočas
išlenkė iki dugno. Jau apgirto. Arvydas jautė - priskaldys žmoge
lis malkų pilną vežimą, tačiau gal tame vežime atsiras ir toks pa
galys, už kurio bus galima užsikabinti?
- Kur dabar Sviklius? - paklausė.
-Namie.
- Ir tėvas namie?
-N e. Jo seniai nebėra. Gėrė, bastėsi, paskui prapuolė... Jas
ka - mafjiozas. Jo tėvas, žinau, šautuvą turėjo...
- Šautuvą? - automatiškai pakartojo Arvydas.
-
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- Aga, šautuvą, - sumirksėjo Jočas. - Ne medžioklinį, kariš
ką, nupjautu vamzdžiu... Taigi mat... - lyg ko susigėdęs, pakilno
jo iki pusės nugertą butelį, tačiau nei svečiui, nei sau nebepylė. Nesusigraibau, kodėl pasaulis taip surėdytas? Tamsta policijoj dir
bi, tai pasakyk, iš kur dabar tiek daug žulikų, sukčių atsirado? Aš
visą gyvenimą dirbu, Aneliutė buvo mokytoja, dabar pensininkė,
bet nesėdi rankų sudėjus, vis triūsia, dirba, o tokie, kaip Sviklių
Jaska... Tamstai pasakysiu - nėra pasauly teisybės ir nebus... Tu
riu, matei, drandaletą. Sukiužęs, surūdijęs, kitas seniai laužan bū
tų išmetęs, o aš važinėju... Kasdien su juo vargstu, bet geresnį,
kad ir pavažinėtą - nebe mano kišenei nusipirkti...
- Arvi, aš karvę melžiau - nešdama pieno milžtuvę, tarpdury
pasigyrė Zelma.
- Kitam gali skelti pasakėlę, tiktai ne man!
Apsidžiaugė Arvydas, kad atėjusios moterys nutraukė jau
įgrisusią kalbą. Ar yra kas konkretaus Jočo pliauškaluose - nea
nalizavo, tačiau veiklos planas ryškėjo: pernakvos Ruklienės so
dyboje, anksti rytą nuvažiuos į rajono policiją.
- Eime, - Jočas peštelėjo užsigalvojusį Arvydą.
- Kur? - krūptelėjo Arvydas.
- Svikliaus rūmus parodysiu.
Arvydas atsistojęs pasirąžė.
- Kur jūs naktį susigalvojot? - Ruklienė draudė vyrus.
- Žinia, kur - už kampo arklių girdyt! - nusikvatojo Petras.
Iš aukštybių pro debesų properšas spinkseno viena kita
žvaigždė. Juodesnėj negu naktis miško sienoj suūkė paukštis.
- Tamsu, nors pirštu akin durk! - pajutęs vėsą, Arvydas užsi
sagstę striukę.
- Apsipras akys ir nebebus taip tamsu, - kostelėjo Jočas. Duok ranką, aš...
- Nejaugi vesi mane kaip kokį vaiką!
Įžengus į pušyną, pakvipo sakais ir grybais. Arvydas iš nuos
tabos net šūktelėjo: juodoj sienoj ryškėjo pušų kamienai, aukšty
bėse laikantys milžiniškas kepures, tarp tų kamienų raizgėsi pa
mėkliškos virvės, tose virvėse, aukštai ir pažemėje ūžavo, šnopa
vo keisti garsai, tai šen, tai ten žibseno smulkutės žiežirbėlės.
-
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- Matai, kaip pūzrai šviečia, o kai jonvabaliai kaip žvakutės
- atsižiūrėti negali... Mėnesienoj čia kaip rojuj. O ankstų rytą, kai
tik teka saulė... Gal prikelt su aušra, parodysiu, kur baravykai au
ga?
Po kojomis kažkas sucakseno, ir tuoj iš krūmo šlumštelėjo
žvėris.
- Eik šalin, ko tu čia! - paspyrė tą žvėrį Jočas.
Arvydui kūnu nusliuogė keista šiluma. Nepamanė, kad iš
krūmų vilkas išpuolė, tačiau kai šuns snukis bakstelėjo į blauzdą,
širdis žemyn smuktelėjo.
- Tamsta nebijok, - nuramino Jočas. - Kai aš kartu, Pilkis
nesikandžioja. Va, jei būtum vienas... Dienom pririštą laikau, nak
tim paleidžiu, jis iš paskos ir seka. Mano būstas čia pat. Vienas su
Pilkiu gyvenu. Jaunas buvau - miške dirbau. Aneliutę, mokytoją,
nusižiūrėjau, ji už eigulio ištekėjo, o aš... aš... Tada, mano jaunys
tėj, čia mergų buvo per akis, pačios korėsi ant kaklo, bet aš... N u
gi, taip išėjo: nei geresnės, nei gražesnės už Aneliutę neradau, va,
taip nė pats nepamačiau, kad senberniu palikau...
Priekyje binzenantis vilkinis šuo urgztelėjęs sustojo.
- Nu, nu, ko tu, Pilki? - Jočas paglostė šunį.
Prasisklaidė debesys, aukštybėse žibsenančios žvaigždės už
gesino pažemės smulkius šviesyčių taškelius. Arvydas nesuvokė,
ar akys apsiprato, ar nuo žvaigždžių naktis pašviesėjo, bet ir jis
miško proskynoje pamatė dvi stirnas.
- Ag matai, ko Pilkis urzgia! - sukušteno Jočas. - Sunkiai,
bet vis dėlto atpratinau jų neliesti. Būdavo, pamato ir vejasi kaip
padūkęs. Dabar tik urzgia ir laukia, ką pasakysiu... Cyc, Pilki, čia
ne šėmas bulvėse... Va, jei šėmą pamatytų, tada jo nesulaikytum.
Mano ir Aneliutės bulves jis saugo...
Dingo iš proskynos stirnos, miške trekštelėjo sausa šaka, to
lumoj supoškeno, nelyginant kas kirvio pentim būtų storą medžio
liemenį tuksenęs. Virš galvų pralėkdamas sukvykė nakties paukš
tis.
- Iš tiesų čia gūdu! - pasimuistė Arvydas.
- Mes įpratę, - tarė Jočas. - Aplinkiniai gyventojai išsikėlė,
mes su Aneliute pasilikom.
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- O kodėl neapsivedat? - Arvydas pakartojo Zelmos pasa
kytą Ruklienei klausimą.
Jočas sustojo. Nakties tamsoje čirkštelėjęs degtukas apšvie
tėjo veidą. Stiprių cigarečių dūmas tvokstelėjo Arvydui j nosį.
- Ag mat., nugi...
Jočas užsikosėjo, o Arvydas, kad ir tamsoje, tebematė jo vei
dą. Velniai rautų, pagalvojo, kišu snapą, kur nereikia. Atvažiavau
Bukelytės mirties priežasčių ieškoti, o knaisiojuos visokiausiose
smulkmenose. Kiek kartų komisaras Salietis priekaištavo už tai,
kad į pašalius nuklystu. Tačiau iš galvos nėjo viena ir ta pati min
tis: kodėl rajono policija lengva ranka Bukelytei nuosprendį pa
rašė? Ruklienės kaimynystėje gyvena girtuoklis, greičiausiai re
ketininkas, bet apie jj nė žodžio neparašyta.
- O tamsta žinai, kokia mirtimi mirė Aneliutės vyras? - išgir
do Jočo balsą.
- Nežinau, - prisipažino Arvydas.
- Ag, matai... - Jočas padu užtrynė nuorūką. - Susieidavo
Antanas su žaliukais... Eigulys, kaip nesusieis. Tampė jį enkave
distai, bet prisikabinti negalėjo ar nenorėjo, va, užtat jį patyliu
kais. Nepasakysi, kas, o žmonės paleido liežuvius, kad aš jį iš
pavydo..
- Štai kaip!
Tokios kalbos Arvydas nelaukė.
- Aneliutė manęs nekaltina, bet širdis užduota... Kaip aš įro
dysiu,kad ne aš jį?.. Ne aklas, matau, šita nežinia mums abiem ant
kaklo akmeniu kabo... Tamsta manai, aš girtas? Ne, aš negirtas,
pats nežinau, kodėl sakau... Tada, kai jis dingo, ėjau milicijon,
sakiau - ne aš Antaną. Nesiginu - pavydėjau, neapkenčiau, bet jo
neliečiau. E, ką čia kalbu, vis tiek tas pats, ligi lentos mes va taip
su Aneliute... Aure, to žydšaudžio troba! - Jočas parodė tarp me
džių vilko akimi žiburiuojančią švieselę. Sviklius, gyvas būda
mas, elektros neįsivedė, jo pati vos kruta, o Jaskai ne tas galvo
je... Gal užeinam?
- Kur? - Arvydas sustojo.
- Tenai. Jaska, mačiau, girtas šlitinėja, su juo ir kitas.
- Ką su girtu - grįžkim atgal...
-
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Grįždami iki pat Ruklienės tvoros nebeištarė nė žodžio. Neat
sisveikinęs Jočas išnyko tamsoje. Arvydas liko vienas prie vartų.
Nesuprato, kodėl jam įsivogė į galvą įtarimas - ar tik ne Jočas vis
dėlto nudėjo Ruklienės vyrą? Net pagalvojo: turėčiau daugiau lai
ko, pasiknaisiočiau senoje tragedijoje.
Nespėjo atverti vartelių, iš tamsos į apšviestą kiemą atlapeno Jočas.
- Ag mat... - pūstelėjo jis, - ačiū tamstai, kad nepaklausei
manęs kvailio ir nėjai tenai... Jaską patampysit, paleisit, o mums
su Anele kaimynystėje reikės gyventi...
Šitai pasakęs, Jočas vėl ištirpo naktyje. Arvydas nenustebo tokius žodžius girdėti - ne naujiena. Baimė, visur baimė.
- Arvi, kur taip ilgai slampinėjot? - troboje užsipuolė Zelma.
- Mes jau ketinome eiti ieškoti. Maniau, pasiklydot.
- Su Petru niekur nepasiklysi. Po mišką jis kaip po savo kie
mą be šviesos vaikšto. - Ruklienė atnešė iš trobos patalus. - Zelmutė sako, kad ant šieno nakvosit. Troboj būtų patogiau, bet jei
norit, galit ir ant šieno. Nesulytą šiemet suvežėm...
- Gerbiama Rukliene, ar seniai dingo jūsų kaimynas Sviklius? - pats nesuprasdamas kodėl, paklausė Arvydas.
- Tai kad... - Ruklienė su patalais prigludo prie gonkų durų.
- Dingo jis, pradingo. Vienas Dievas žino, kur prapuolė... Štai,
ponia Zelma, batareika, daržinėje pasišviesit...
- Ačiū... - Zelma paėmė iš Ruklienės patalus ir tuoj juos ati
davė Arvydui... - Arvi, pamatysi, daržinėj ne tik šienu, bet ir obuo
liais kvepia... labanaktis, šeimininke...
Rytą Arvydas be žadintuvo kartu su aušra atsikėlė. Atsargiai
nušliuožė nuo prėslo, tylučiai pravėrė kluono duris.
- Taip anksti atsikėlėt? - nusistebėjo Ruklienė.
- Aga, bėgu miškan, gal pusryčiams grybų pririnksiu. - Ar
vydas pasišokėjęs nusitvėrė liepos šakos, prisitraukė keletą kartų
kaip ant skersinio, tada iš šulinio pasisėmė vandens. - Petras sakė
- baravykų čia kaip prisėta.
- Naja, klausyk tamsta jo! - šyptelėjo Ruklienė. - Jis randa, o
kiti... Pasižiūrėkit, antai jau parsineša kašelę.
- Čia jums, - Jočas padavė kašelę Arvydui.
-
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- Oho! - Arvydas pakilnojo grybus.
- Tuoj pakepsiu, - pasisiūlė Ruklienė.
- Nuostabu! - džiaugėsi Arvydas. - Tuoj žmoną prikelsiu,
pasigirsiu, kad aš prigrybavau...
Arvydas pagalvojo, kuo Ruklienei atsilygins už vaišes ir nak
vynę? Duoti kelis litus lyg ir nepatogu, o šiaip, tik ačiū pasakius
išvažiuoti, irgi negražu. Nutarė - tegul Zelma pasuka galvą. Tempte
nutempė ją už kojų nuo prėslo.
- Oi, oi, oi! - cypavo Zelma, graibstydama šieną. - Sadistas!
Ne tik pamiegoti neleidi, bet ir sušaldyti nori!
- Kelkis, jau diena!
- Aš dar miego noriu!
- Jei nori - miegok, o Vilniun galėsi pėsčia eiti! Ruklienė
grybus kepa...
- O, jei taip, tai rengiuosi...
Zelma paskubom apsirengė.
- Arvi, tu nepyksi?
- Už ką? - sukluso Arvydas.
- Vakar šeimininkei savo rankinuką padovanojau... Pama
čiau, jos toks sunešiotas, o manuoju taip grožėjosi...
- Puiku Zelmut! - Arvydas pakštelėjo lūpomis žmonai į kak
tą. - Aš visą naktį nemiegojau, galvą sukau, kaip atsilyginti, o tu viens du, ir gatava!
- Dar ne viskas.
- Kas dar?
- Šeštadienį mes čia dviem dienoms atvažiuosim. Aš priža
dėjau.
- Pažadėjai - patiešijai, netesėsi - sugriešysi, - Arvydas pasa
kė vaikystėje girdėtą patarlę. Jis skubėjo - reikia užsukti į rajono
policiją. Valgė nejausdamas grybų skonio. Atsisveikinęs su Rukliene, Zelmą nuvežė į autobusų stotį.
- Gal aš motociklu parvažiuočiau? - tarė Zelma, skaičiavusi,
kad važiuodama autobusu, pavėluos į gamyklą. - Teises turiu, tik
tu neduodi man važiuoti.
- Kodėl neduodu? - burbtelėjo Arvydas. Nepatiko jam žmo
nos pasiūlymas.
-
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- O kada viena be tavęs važiavau?
- Na, gerai! - Arvydas nusimovė pirštines. - Jei iki policijos
be menkiausios klaidos mane nuveši, galėsi Vilniun viena važiuoti,
o aš kaip nors.
- Laikykis! - užvedusi motociklą, Zelma palinko prie vairo.
- Egzaminą išlaikei! - atsisveikindamas Arvydas iškėlė nykš
tį. - Dumk sau! Tiktai žiūrėk - ne greičiau kaip septyniasdešimt
kilometrų!
- Dėkoju, gerbiamas vyrensysis inspektoriau, už vertingus
patarimus! - Zelma nesusilaikė prie pat policijos durų nepabučia
vusi Arvydo. - Čia ilgai neužsibūk, lauksiu...
Arvydas įėjo į policijos būstinę.
- Viršininko nėra! - pasakė budintis policininkas įtariai jį
nužvelgęs.
- O inspektorius Mikšys?
- Ir jo nėra. Negi laikrodžio neturi! - grubiai metė.
- Turiu. - Arvydas atsmaukė rankovę.
- Turi, bet nematai, kad dar ne darbo laikas.
- Mums, policijai, visada darbas. Iš Vilniaus aš. Vyresnysis
inspektorius Zunda.
Budintis policininkas net nepažvelgė į Zundos pažymėjimą,
tiktai atsistojęs užsisagstę sagas.
- Atsiprašau,- išsitempė, - budintis vyresnysis policininkas
Augulis. Gal komisarui Veščiuliui paskambinti?
- Nereikia. Pirma norėčiau su inspektoriumi Mikšiu pasima
tyti.
- Tuoj iškviesiu! - Augulis paėmė telefono ragelį. - Čia pat,
anoj gatvės pusėj gyvena...
Zunda atsisėdo. Kadaise jis stebėjosi, kodėl provincijos vi
daus reikalų skyrių darbuotojai, net aukštesnių laipsnių, sutikda
mi iš sostinės atvykusius kolegas, jausdavosi tartum pavaldiniai.
Paskui prie to priprato, kažkaip savaime net ėmė didžiuotis rodo
ma pagarba. O vienąsyk, išvykęs rajonan su savo viršininku Saliečiu, už puikavimąsi vos papeikimo neužsidirbo. “Atmink, mū
sų darbe ne žvaigždutės, postas svarbiausi, - dudeno Salietis. Pro
tu, pagarba žmogui, sąžiningumu pelnom pripažinimą...”
-
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- Taigi! - lyg iš naujo girdėdamas pamokymus, garsiai ištarė.
- Klausau! - nebaigęs pokalbio su Mikšiu, sustingo Augulis.
- Inspektorius Mikšys tuoj ateis.
- Nieko, - Arvydas susigėdo. - Šiandien, atrodo, bus geras
oras.
- Rugsėjis, bet žmonių dar privažiuoja. Pradės lyti, nustos
važinėję, gal visokiausi biznieriai sumažės, tada... Va, inspekto
rius Mikšys ateina! - apsidžiaugė Augulis.
Zunda nutarė: nesakys, kad buvo Danguolės Bukelytės tra
gedijos vietoje.
- Labas rytas! - pasisveikino Mikšys. - Taip anksti atvažia
vote?
- Aš... - Zundai vos neišsprūdo, kad iš vakaro jau šitame ra
jone.
- Prašom, - Mikšys pakvietė svečią j savo kabinetą. - Tik
riausiai dėl tos skenduolės?
- Ne, - Arvydas ėmė gudrauti. - Atsekiau reketininkų pėdo
mis. - Išsiėmė bloknotą, pavartė lapelius. - Va, ar jums nieko nep
rimena Svikliaus pavardė?
- Sviklius Jonas? Kad j j velniai! - šūktelėjo Mikšys. - Nejau
gi jau ir Vilniuje šunybes krečia?
- Vadinasi...
- Taip, taip, mes jį pažįstam! - Mikšys neleido Zundai nieko
daugiau pasakyti. - Pernai buvome pasodinę...
-U ž ką?
- Už chuliganizmą, muštynes, tyčinį kūno sužalojimą. Bet
jis nesėdėjo, amnestija...
- O kur jis dabar?
- Nežinau. Dienom dažniausiai čia šlaistosi, kartais namie...
- Kur - namie?
- Kaime... Čiobilių kaime jo motina gyvena...
- Pala, pala! - Zunda atsistojo. - Jei aš nepainioju, toji mer
gaitė irgi Čiobilių kaime nuskendo. Mes turim žinių - ji visąlaik
vaikščiojo žieduota, auskaruota. Neseniai jai motina nupirko auk
sinį laikrodį, tačiau jūsų protokole apie papuošalus nėra nė žode
lio todėl...
-
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- Jaska! - suriko Mikšys. Nejaugi Jaska? Sviklių Jpnds tos
mergaitės tetos kaimynas! Tai bent velniava! - pliaukštelėjo del
nu sau į kaktą. - Luktelėkite keletą minučių, aš tuoj...
- Išeini? - ir Zunda atsistojo.
- Aš tuoj... Matote, kaip čia pasakius... - nutęsė Mikšys. Zunda
aiškiausiai matė: inspektorius nenori kažko sakyti. O gal be virši
ninko nedrįsta?
Mikšys pamindžiukavęs tarė:
- Mūsų mieste gyvena Svikliaus draugelis. Irgi su recidyviniu kvapeliu. Mes jį stebim, pabaram, o jis...
- Gal ir aš galėčiau pauostyti tą jo recidyvinį kvapelį? - sup
ratęs, kur buvo besukąs inspektorius, mirktelėjo Zunda. - Zinai,
kolega, ar šiaip, ar taip, matyt, mums dar ne kartą teks kartu pa
dirbėti, tad vadinkim vienas kitą vardais. Aš - Arvydas.
- Mano vardas Zigmas! - Mikšys pirmas ištiesė ranką. - Ne
žinau, gal aš ir neteisus, bet Klingių Juliaus man gaila. Tėvus se
niai pažįstu, ir jį nuo mažumės. Vidurinę baigė, studijuoti nesku
ba. Motina užsigeidė daktaru padaryti. Pati ligoninėj sesele dirba,
tai prisiprašė daktarų, kad jos vienturtėlį nuo kariuomenės išsuk
tų. O jis ėmė laidokauti.
Trinksėdamas, iš asfalto promušų vandenį taškydamas, gat
ve nuklepetavo sunkvežimis. Iš paskos lodami nuskuodė du šu
nys. Mikšys su Zunda iš centrinės gatvės pasuko į negrįstą, išmankytom vėžėm gatviukę.
- Žiūrėk tu man, kokie gražūs rūmai! - nusistebėjo Zunda,
Mikšiui sustojus prie vartelių.
- Mūsų rajone yra ir gražesnių, - burbtelėjo Mikšys. - Klingiai - darbštūs žmonės. Matai, visas sklypas - vieni šiltnamiai.
Didelius pinigus iš vasarotojų lupa. Klingys - auksinių rankų žmo
gus. Anksčiau dirbo statybose. Ir dabar stato, tiktai ne valdiškus
namus, šiandieniniams kapitalistams pilaites renčia...
Mikšys paklebeno užrakintų vartelių rankeną.
- O, Zigmas! Koks ankstyvas svečias! - šluostydama žemė
tas rankas, iš šiltnamio atėjo moteriškė.
- Labas, - pasisveikino Mikšys.
Zunda matė - vardu pavadintas, inspektorius nejaukiai pasi-47-

juto. “Kiek jai metų?” - pagalvojo, žiūrėdamas į Klingienę. Mik
šys sakė - ligoninėj sesele dirba, vadinasi, dar ne pensininkė, ta
čiau iš veido - suvytusi, raukšlėta lyg senė.
- Kūr sūnus? - Zundai pasirodė, kad Mikšys per griežtai pak
lausė.
- Kur? Ak tu Dieve, ar vėl kokią šunybę iškrėtė? - Klingienės akyse sušmėžavo baimė.
“Ne, ji dar ne pensijinė”, - susidūręs sujos akimis, konstata
vo Zunda.
- Zigmuti, juk žinai...
- Ką aš žinau, sakyti nereikia! - nukirto inspektorius. - Šlais
tosi, nieko nedirbdamas, o jūs pinigus saujomis kišat!
- Neduodam. Ką tu, Zigmai. Nei aš, nei tėvas - nebeduodam.
Pasakėm - susitvarkysi, mokytis įstosi... Automobiliui taupom.
Visi jauni žmonės ratuoti. Ir Juliukui reiktų.
- Jūs taupot, o sūnus geria! Kur Julius?
- Mes norėtume su j umis pasikalbėti, - matydamas, kad Mik
šys vis labiau širsta, įsiterpė Zunda. Ne ašaros motinos akyse, o
gilus skausmas, tarsi stovint prie neišgydoma liga sergančio lo
vos.
- O ką aš žinau, - jau slėpdama akis šniurkščiojo Klingienė.
- Sakyk nesakęs - kiaurai pro ausis praeina. O Jaska pamoja pirštu
- Juliukas ir seka iš paskos kaip šunelis. Anądien atėjo Jaska, pil
ną krepšį butelių prisikrovęs. Išvariau, - sakau, mano namuose
negersit! Jaska pasišaukė Julių ir... sako, mes paežerėj pliumpint
galim... Neleidau Juliaus, prašiau, maldavau - kur tau klausys...
Pažiūrėkit, kiek butelių... - Klingienė, atidariusi vartelius, parodė
po serbentų krūmu pakištą dėžę. - Surinkau, kad žmonėms akių
nebadytų...
- Konjakas, šampanas... Vien užsieniniai gėrimai! - Konsta
tavo Zunda. Iš kur tas Jaska toks turtingas?
- Šitokie gėrimai... - Klingienė skuduru pridengė dėžę. - Nuė
jau krautuvėn pažiūrėti, kiek kainuoja - plaukai pasišiaušė... Vieš
patie Dieve, Jaska pražudys Juliuką... Zigmai, juk žinai, kol jis su
Jaska nesišlaistė, vaikas kaip vaikas buvo. Tu jį nuo mažumės
pažįsti... Inspektorius Mikšys neatsisveikinęs užtrenkė vartelius.
-
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- Mat kaip - Jaska ir Julius! - ištarė Zunda vien tik tam, kad
netylėtų.
- Kol jie savo namo neturėjo, mes gyvenom vienoj laiptinėj,
- Mikšys žengė sparčiu žingsniu, tarsi bijodamas, kad Klingienė
atgal nepašauktų. - Julius iš tiesų buvo neblogas vaikas. Gerai
mokėsi, grojo akordeonu. Būdavo ateina pas mane, klausinėja, ar
baisu vagis, chuliganus gaudyti... Sakydavo, baigsiu vidurinę, teisę
studijuosiu, o tėvai laužė medicinon...
- Iš kur tas Jaska toks turtingas, kad rinktinius gėralus
maukia? - paklausė Zunda.
- Aš irgi suku makaulę... jau seniai matom - tokie kaip Jaska
šiai stos, kažkur važinėja, vakarais kavinėse, restoranuose. Negi
visus patikrinsi, ką veikia?.. Mano šefas tikriausiai jau atėjo...
Mikšys pažvelgė J laikrodį.
- Žinoma, komisarui Veščiuliui aš privalau prisistatyti, - tarė
Zunda. - Bet nesu linkęs su viršininkais filosofuoti. Man labiau
rūpi Jaska ir Julius. Zigmai, kaip manai, kur Julius galėtų po iš
gertuvių sveikatą lopyti?
- Mieste jo nėra. Žinau, Klingienė, ieškodama sūnaus, visas
užkampes iššniukštinėjo...
Mikšys stabtelėjo.
- Palauk...
Nubėgo risčia prie Klingių namo. Grįžęs tarė:
- Nėra... motociklo nėra. Beveik žinau... ne, spėju - greičiau
siai su Jaska išvažiavo.
- Gal atspėtum, kur?
- Pamėginsiu, - šyptelėjo Mikšys. - Vienąsyk po išgertuvių
ir muštynių Jaską supakavom tėvų gryčioj. Jis visada ten išsimie
goti nusibeldžia.
- Štai kaip!
Jočys vakar siūlė užeiti į Sviklių trobą. Atsisakė. O dabar
norėtų tenai pasižvalgyti.
- Zigmai, kaip manai, ar mums nevertėtų nukakti į Čiobilius?
- Tikrai, važiuokim! - apsidžiaugė Mikšys.
- Tad eime, susitarsim su komisaru Veščiuliu....
Komisaras jau laukė svečio iš Vilniaus. Eidamas į jo kabi
-
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netą, Zunda tikėjosi pamatyti j Salietį panašų žmogų, tiktai gal
provinciškai nublukusia, pasiglamžiusiom rankovėm uniforma.
Apsiriko: už stalo sėdėjo vidutinio amžiaus, bet jau aptukęs, neuniformuotas vyras. Jo kaklaraištis neuždengė prasiskėtusių marš
kinių plyšio, iš rankovių kyšojo sugrubę pirštai.
- Kokie vėjai ankstyvą svečią pas mus atpūtė? - Veščiulis
neatsistojo, šiek tiek kėdėje pasimuistęs, per stalą ištiesė ranką.
- Vyresnysis inspektorius Zunda, - Arvydas paspaudė kietą
komisaro ranką.
- Patį aš pažįstu, - tarė Veščiulis.
- Pažįstat?- nustebo Zunda.
- Matai - neatsimeni, o aš atsimenu! Pernai rudenį per pasi
tarimą ministerijoj beveik kartu sėdėjom. Vilius Stupuras, aš ir
tu.:. Cha cha! Su Vilium mes kartu mokslus krimtom, kartu pas
kyrimus gavom... Tada jis šaipėsi, kad mane nugrūdo provincijon, bet va matai: aš - komisaras, o Vilius tik inspektorius komi
saras. Cha cha! - net parausdamas juokėsi Veščiulis! - Čia aš sau
ponas ir karalius, jūs ten... Aga, kokios bėdos atvedė į mūs val
das? - surimtėjęs paklausė.
- Komisare, skenduolės Bukelytės madžiagą Vilniuje aš įtei
kiau vyresniajam inspektoriui Zundai, - už svečią atsakė Mikšys.
- Ak štai kas! - primerktose Veščiulio akyse Zunda pamatė
neslepiamą pašaipą. - Negi ir jūs išsigandot rėkavimo? Čia mus
spaudė tos mergaitės teta, giminės, kad mes, anot jų, tingim pak
rutėti. Aš pasakiau - surašėm kas ir kaip, ir kvit! Gal jūs ten rim
tesnio darbo neturit?
Veščiulio akys viršininkiškais dygliais smaigstė Mikšį ir Zun
dą.
- Ne, komisare, - Zunda paskubėjo Mikšiui į pagalbą. - Dar
bo turim, bet...
- Bet? - šaute iššovė Veščiulis.
Zunda pagalvojo, kodėl komisaras nei jam, nei savo paval
diniui nepasiūlo sėstis. Nejauku buvo stovėti kaip mokiniui prie
mokytojo stalo.
- Matote, mes žinome, kad Danguolė Bukelytė turėjo du žie
dus, auskarus ir laikrodį, kurių...
-
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- Lavono apžiūros metu mes nieko neradome, - prabilo ir
Mikšys. - Todėl...
- Sėskite! - Veščiulis mostu užčiaupė Mikšį. - Tfiu! Tai tau!
negi reikės iš naujo kapstytis? - Susigriebęs, kad nedera taip kal
bėti paklausė: - Kas dar?
- Komisare, ten, kur nuskendo mergaitė, netoliese, Čiobilių
kaime, gyvena Jaska... tai yra Jonas Sviklius, jis seniai mūsų įs
kaitoje...
- Sviklius... Ak Sviklius - grublėti Veščiulio pirštai barkšte
lėjo į stalą. Tačiau komisaras nieko nebeklausė ir neragino kalbė
ti. Žvelgė į tolį tarsi bandydamas kažką pamatyti.
Zundai knietėjo pasiteirauti, kas tie Svikliai? Jočas išsitarė,
kad Jaskos tėvas buvęs nedoras žmogus, bet gal tai neteisybė, gal
pasakė, norėdamas apšmeižti kaimyną?
- Sviklius... - pakartojo Veščiulis.
- Kas tokie to Jaskos tėvai? - lyg nieko nežinodamas, pasi
teiravo Zunda.
- Tėvo jis neturi, tiktai motiną, - paaiškino Mikšys. O tėvas...
- Tu nė velnio nežinai! - mostu jį tildė Veščiulis. - Ir aš ne ką
žinau... Naa... Mano jaunystėj, kai dar trumpom kelnėm laksčiau,
šūviai čia aidėjo dažniau nei dabar. Miške - žaliukai, čia stribais
vadinami liaudies gynėjai, rusų kareiviai, o vėliau... taip, taip daug
vėliau, tada aš jau uniformuotas vaikščiojau, kažkas nušovė ką
tik iš lagerio grįžusį Aukštašilio eigulį. Mes pradėjom ieškoti, kas
toks tas piktadarys - saugumiečiai iš mūsų visą medžiagą perėmė.
Netrukus dingo, lyg skradžiai žemę prasmego va šito Jaskos tė
vas. Saugumas vėl mums pasakė - nekiškit savo snapo. Taip ir
nėkišom, o dabar... Tfiu tu, dabar ant policijos visus šunis karia...
Šaudo, žudo, vagia, plėšia, o jei ką suimam, tuoj šimtai gynėjų
atsiradai Būtų mano valia, aš...
Komisaro Veščiulio kumščiai susigniaužė nelyginant gele
žinės replės, tačiau jis nepasakė, ką darytų, valią turėdamas. At
sistojęs išėjo iš už stalo. “Oho, na ir storumėlis!” - žiūrėdamas į
sagas plėšiantį komisaro švarką, nusistebėjo Zunda. Tarsi išgir
dęs svečio mintis, Veščiulis atsisagstė sagas. Zunda dar labiau
nustebo: komisaras buvo storulis, bet visai nepilvotas.
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- Žiedai! - tarė jis. - Matai, kaip! Kartą už puslitrį pasmaugė!
- Komisare, todėl mes ir manom, kad vertėtų paklibinti Jaską, - Zundos žvilgsnio paragintas, prakalbo Mikšys. - Ką tik bu
vom užėję pas Klingienę, jos sūnus... su Jaska jos sūnus seniai
susimetęs... Jaska didžiausią krepšį gėrimų atsinešė ir...
- Trumpiau, - nukirto inspektorių Veščiulis. - Sakykit, ką
planuojat?
- Aš norėčiau į Čiobilius nuvažiuoti, - tarė Mikšys.
- O pats kaip manai?
- Palaikyčiau inspektoriui kompaniją, - kinktelėjo Zunda.
- Tad ir dumkit!
Komisaras, atsisėdęs į savo vietą, pakėlė telefono ragelį.
- Kietas tavo vadas, Zigmai, - jau Mikšio kabinete tarė Zun
da.
Mikšys nieko neatsakė.
- Ar galiu Vilniun paskambinti? - paklausė Zunda.
- Prašau.
Surinko Viliaus Stupuro telefono numerį:
- Alio! Sveikas, aš - periferijoj...
- Žinau, eidamas darban, mačiau - Zelma motociklu parbirbė. Paklausiau - kas tau leido motociklu važinėti... ji ir pasakė,
kad tu užsikabinai...
- Šiek tiek, grįžęs papasakosiu...
Padėjo ragelį. Kieme burzgė automobilis. Priėjo stoviniavo
vyriokas su foto aparatu.
- Sveiki, tvarkos dabuotojai! - kilstelėjo jis ranką.
- Kas čia toks? - pasiteiravo Zunda.
- Mūsų laikraščio fotokorespondentas, - burbtelėjo Mikšys.
- Kokio velnio tu čia? - sušnypštė.
- Ketvirtosios valdžios atstovai - visur ir visada! - nesutriko
vyrukas. - Ponai, kolegos, gal reikia mano pagalbos?
- Nereikia!
•
O su jumis pasivažinėti galima? Juk žinot, kad mes, spau
dos darbuotojai, ubagiškai gyvenam, todėl, nenorėdami pėsti
vaikščioti, ir bandom prisiklijuoti.
Mikšys dirstelėjo į Zundą.
-
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- Zigmai, nebūk švabas, paimk kompanijon. Mums kaip tik
reikia nuotraukytės apie policijos darbą. Susipažinkim, - fotoko
respondentas ištiesė Zundai ranką. - Aš - Simas, o tu... galvą dedu
- tu, kaip ir Zigmas - mentas! Cha cha! Atspėjau! Aš žmones kaip
nuluptus pažįstu... Nepyk, už tokį žodį, gamtoj gerą nuotraukytę
padarysiu. Panai ar žmonai... O jei šaudysit, aš foto spragtelėsiu.
Įsakysit išnykti - išnyksiu...
Nesiklausydamas fotokorespondento turškesio, Mikšys ati
darė automobilio dureles.
- Prisikabino! - burbtelėjo Zundai. - Bet... su laikraščiu mes
geruoju...
- Tegul važiuoja...
Zunda nesėdo priekyje greta vairuotojo.
- O’kei, važiuojam! - įsiropštęs vidun, fotokorespondentas
mirktelėjo Zundai. - Mano užduotis - nenušienautų, usnėtų javų
plotelį nufotografuoti... Ir besikuriančio ūkininko sodybą...
- Kur važiuojam? - paklausė vairuotojas.
- Suk Aukštašilio pusėn, o ten parodysiu, - ti estei ėjo ranka
Mikšys.
Zunda svarstė, kaip reikės suktis inspektoriui Mikšiui suži
nojus, kad jis jau buvo Aukštašilyje. Gal atvirai pasakyti? Ne,
dabar nesakysiu, o paskui - pažiūrėsim.
- Zigmai, gal pakeliuiužsukim į Juozo pilį? - fotokorespon
dentas dunktelėjo kumščiu viruotojui į nugarą. - Oho, kokia jo
pilis. Kaip kokio grafo ar kunigaikščio. Trijų aukštų. Su bokštais
bokšteliais. Tiktai armotos nėra. Sako, negaliu statyti, vis tiek va
gys metalo laužui nukniauks.
- Kai išeisiu pensijon, armotą pasistatysiu! - susijuokė vaimotojas. - Dabar pelės ir šikšnosparniai mano pilį saugo.
- Ne pilį, tavo raugintus ir džiovintus grybus, - tarė Mikšys.
- Jie kol kas, ačiū Dievui, vagims nerūpi. Grįždami galėsim
užsukti - pavaišinsiu.
- O buteliukas bus? - fotokorespondentas timptelėjo ausies
spenelį.
- Krūminės rasiu! - nusijuokė vairuotojas.
Zunda nebesiklausė, ką tarškė bendrakeleiviai. Kaip ir va
-
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žiuodamas motociklu, taip ir dabar jis negalėjo atsigrožėti apy
linkėm. Jo gimtinė - nuobodi bemiškė lyguma, o čia - kalnai, pa
kalnės, žiūrėk, netikėtai prieš akis suspindi ežero plėmas. Šlumš
teli automobilis tarpumiškin - sakais pakvimpa, o vingulio, palei
upelj, drėgnumu alsuoja juodalksnynas, tolėliau ima baltuoti ber
žai, juos bando užgožti plačiašakės drebulės. Nebesuprato Zun
da, ar tuo pačiu keliu važiuoja, kuriuo skriejo motociklu. Lyg ir
tas pats, bet {dienojus, rudeninės saulės nutviekstas, jau kitokių
spalvų.
- Nelėk, tuoj suksim, Mikšys jspėjo vairuotoją. - Svikliaus
sodybą žinai?
- Pro Ruklienės kiemą važiuosim? - paklausė vairuotojas.
- Ne, reikėtų pamėginti iš kitos pusės.
- Pamėginsim...
- Ruklienė... - lyg sau pusbalsiu ištarė Zunda.
- Ruklienė - Bukelytės teta. Jinai...
Mikšys nebaigė.
- Sakyk, nebijok, Zigmai, aš ne pliurpalas, - fotokorespon
dentas pajudino juodus akinius. Fu, kaip baisu! Redaktorius no
rėjo tos nuskendusios mergaitės nuotrauką laikraštin dėti, aš už
sispyriau - kam tokios baisybės! Tarp kitko, sklinda gandai, kad
ji ne pati vandenėlin įsibrido...
- O kas tavo manymu, ją įgrūdo? - Zunda palietė greta sėdin
čio fotokorespondento ranką. Šis skubiai atsitraukė. - Cha cha! nusijuokė Zunda. - Tu, pasirodo, bailys!
-A š...
Fotokorespondentas nespėjo atsakyti. Iš tankumyno į miško
keliuką išpuolė moteris, sumataravo rankomis. Sucypė stabdžiai.
Staigiai stabdomas automobilis vos neatsitrenkė į pušies kamieną.
- Boba! Kad ją kur perkūnas! - nusikeikė vairuotojas. - Vos
nepriplojau!
- Kas atsitiko? - Mikšys iššoko iš automobilio.
- Ten... ten... va ten... - akseno moteris, trypdama iš krepšio
pabirusius grybus.
Fotokorespondentas spragtelėjo aparatu. Vairuotojas apėjo
automobilį:
-
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- Dar keli centimetrai, ir remontuok bagažinę!
- Ten... ten negyvas žmogus! - šiaip taip atgavusi kvapą, mo
teris rodė miško gilumon. - Einu, grybauju ir... o Dieve tu mano vos neužlipau...
Medyje tukseno genys. Iš lazdyno krūmo samanomis su rie
šutu dantyse skuodė voveraitė. Užbėgusi išsiskėtrojusios pušies
liemeniu, šmurkštelėjo į kiaurymę ir tuoj pat iškišo smalsų snu
kutį. Bet jau be žiemai skirto riešuto.
- Žmogus? - pakartojo inspektorius Mikšys.
- Negyvas? Sakai, negyvas? - atkuto fotokorespondentas. Kur jis?
- Jis... jis.... Ten guli... kruvinas... baisus...
Visi nubėgo į tą pusę, kur rodė moteris. Kniūpsčiomis gu
lintį vyrą pirmas pamatė fotokorespondentas. Spragtelėjo apara
tu. Mikšys su Zunda pritūpė prie negyvėlio. Pro medžių šakas
prasiskverbė saulės blyksnis tarsi sustingo suveltuose negyvėlio
plaukuose. Musių tumulas pakilo nuo samanose sukrešėjusio krau
jo.
- Va tai tai negyvėlis! - vairuotojas šniurkštelėjo nosim. Zigmai, čia gi Klingių Julius. Girtas kaip pėdas. Negi neužuo
džiat - bravoru trenkia! - vairuotojas bakstelėjo koja į Juliaus batą.
Mikšys atsargiai pajudino Julių.
- Trinktelk jam! - patarė vairuotojas. - Ne pirmą kartą šitaip
drybso.
Mikšys atvertė Julių aukštielninką.
- Aaa! - kruvinom lūpom sugargaliavo Julius.
- Ar jis pats taip, arkas kitas? - ištarė Zunda, pamatęs tinimu
užtekusią gulinčio dešinią akį, sugurintą nosį, perskeltą lūpą, iš
kurios, matyt, irpritekėjo musėms peno.
- Gyvas! Jis gyvas! - jau be baimės sušuko atsėlinusi gry
bautoja. - O aš pamaniau... Pone tu Dieve, nugi ir žmonės dabar prisilaka kaip kiaulės, susimuša...
- Ar jį pažįstat? - paklausė Zunda.
- Ar aš? - grybautoja šastelėjo tolėliau nuo gulinčio Juliaus.
- Aš čia grybavau... Ne mūsų jis žmogus...
Skersom, atatupstom, paskui ristele moteris nuturseno miš
-
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ku. Zunda nusijuokė. Mikšys, delnu pliaukštelėjo per veidą, ban
dė atgaivinti Julių.
- Nevark, Zigmai, - vyptelėjo vairuotojas. - Kol neišsimie
gos, žmoniškos kalbos iš jo nesulauksi.
- Kad jį kur velnias nujotų! - Mikšys atsistojo. - Negi jį čia
paliksim? Gal reiktų...
- Ne, aš nevešiu! - pasišiaušė vairuotojas. - Neteršiu maši
nos. Nešalta, išmiegos, prasipagirios, pats namo parsliūkins.
Fotokorespondentas nesiliaudamas iš visų pusių fotografa
vo Julių.
- Masinei nuotraukai? - Zundą siutino fotografo abejingu
mas.
- Ne, jam pačiam atminčiai padovanosiu. Kartais tokios nuot
raukos labiau padeda, negu iškilmingi pamokslavimai ir graudu
lingi verkšlenimai.
- Įdomu, kur jo motociklas? - Zunda atsiminė Mikšio žo
džius, kad Julius savo motociklu išvažiavęs.
- Tikriausiai Jaskos kieme. Važiuojam...
Vairuotojas užvedė variklį. Vinguliavo kreivuliuotu keliu
ku. Jau ir Svikliaus sodyba. Naktį Zunda nematė, kokia troba,
koks tvartas, dabar savo akimis nepatikėjo, kad tokioj lūženoj ga
lėtų kas gyventi. Įdubęs sutrupėjusio šiferio stogas tarsi spaudė į
žemę mažalanges sienas, sukrypusias be prieangio grytelės duris.
Pro jas kyštelėjo vyro galva. - Jaska! - Mikšys iššoko iš dar tebe
riedančio automobilio.
Durys užsidarė.
- Ei, Jaska! - vėl pašaukė Mikšys. Bet durys neatsidarė.
Mikšys žengtelėjo prie trobos.
- Zigmai, o jeigu... - vairuotojas sugriebė Mikšį už rankos. Atsimeni, pernai jis medžiokliniu šautuvu mosavo. Tada šautuvo
neradom, bet ką žinai. Negėręs jis kvailas, o išgėręs dar kvailes
nis...
Zunda prisiminė ir Jočys minėjo nupjautavamzdį šautuvą.
- Nagi, Zigmai, mes viens du! >liuoktelėję abu prigludo prie
sienos. Vienas iš vienos durų pusės, kitas - iš kitos. Zunda pamė
gino koja stumtelti duris.
-
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- Užsisklendė! Ei Jaska, atidaryk, policija! Čia aš, Mikšys! inspektorius padundeno į duris.
- Nė velnio, jis neatidarys! - šnibždėjo Zunda. - Mėginsiu
langą išgrūsti. Rėmas sutręšęs.
- Palauk! - Mikšys sulaikė Zundą. - Tarsiuos geruoju. Šiaip
jis didvyrį vaizduoja, bet policijos bijo. Jaska, girdi, atidaryk, mes
radom leisgivj Julių. Pasakysi, kas j j taip ir mes...
Automobilio burzgimo, svetimų žmonių balsų pabaidytas,
inkšdamas būdoje pasislėpė šunėkas. Staiga jis iššoko ir skalyda
mas, pasiutusiai lodamas pasileido į kitą trobos pusę.
- Jaska! Ten Jaska! - fotografas puolė šunėkui iš paskos...
Kol Mikšys su Zunda baladojosi į duris, jis pasiruošęs fotografuoti,
stovėjo nuošaliau, užtat pirmas ir suprato, ko taip išdrąsėjo šuo.
- Stok! Jaska, stok! - ir Mikšys pamatė tarp medžių šuoliuo
jantį Jaską. Griebė pistoletą, tačiau nespėjo iššauti - Jaska įsmuko
į pušaičių tankumyną.
- Pusplikis išdūmė! - šnopavo fotokorespondentas kartu su
policininkais vydamasis Jaską. - Skudurus po pažastimis pasib
rukęs... Spėjau porą kadriukų...
- Užsičiaupk! - užriko Mikšys, norėdamas išgirsti kur amseno šunėkas.
Cyptelėjęs šuva nutilo. Šen puolė vyrai, ten, po jaunuolyną
naršė - Jaskos ir šunėko nė kvapo! - mano pažįstamas medžioto
jas sako: kartais ir devyni vilkai vieno zuikio nepagauna, o mes
tiktai trys. - Zunda parodė tris pirštus.
- Aš - ketvirtas! - fotografas kilstelėjo aparatą. - Ko gero aš
daugiausia laimėjau.
- Simai, pirma juostelę išryškink, tada girkis, - tarė vairuoto
jas, - gal ten tik tuščias plėmas.
• Ne, man taip nebūna!
Virpčiodamas pirštais Mikšys išsiėmė cigarečių pakelį ir iš
tiesė Zundai.
- Ačiū, nerūkau! - Zunda išspjovė gličių seilių taškalą.
- Jis čia gimęs, augęs, kiekvienas krūmas ir kimsas jam slėp
tuvė. - Mikšys užsitraukė dūmą. - Gal judošius kur užsiglaudęs
tūno ir šaiposi, o mes stovim kaip avinai.

- Ką darom? - paklausė vairuotojas.
- Eik, Juozai, pasidairinėk Juliaus motociklo, o mes... Ne
jaugi Jaska tą mergaitę? - garsiai svarstė Mikšys.
- Panašu, - kinktelėjo Zunda. - Užeikim į trobą. - Atsiminė,
Jočas ir Ruklienė sakė: Jaskos motina - sirguliuoja, vos bepaeina,
o sūnui - nė motais.
Pąklebino duris. Užsklęstos.
- Ei! - prisikišęs prie lango, šūktelėjo Mikšys.
Niekas neatsiliepė. Tiktai katinas liuoktelėjo nuo apšniaukšto
stalo.
- Matai, kaip! - žvelgdamas j Zundą, Mikšys tarsi laukė patari
mo.
Abu apėjo aplink namą.
- Lipk vidun, - parodė atvirą langą, - duris atidarysi.
Tačiau ir pats Zunda paskui Mikšį pro langą įlipo.
- Tikras kiaulininkas! - pamatęs sujauktą trobos galą, nusis
tebėjo.
Tolėliau, prie krosnies, pasigirdo dusli dejonė. Sklido ji iš
už skudurais atitverto kampo.
- Matai...
- Vėl tu su savo matai! - pyktelėjo Zunda.
Praskleidė skudurą.
- Sūneli, vaikeli... Ak Dieve, Dieve švenčiausias...
Išdžiūvusiomis it šakaliai rankom, remdamasi į lovos kraš
tus, lovoje bandė atsisėsti moteris. Tačiau nevaliojo, žila, suvelta
galva nukrito ant murzinos pagalvės. Aitrus pūvančio kūno dvo
kas vyrams užspaudė nosis.
- Radom! Radom Juliaus motociklą!.. - Atlapotose duryse
džiūgavo korespondentas.
- Jonai, sūneli, mirštu, - sunkiai šnopuodama, vapeno Sviklienė. - Kunigą pašauk... ir... ir mokytoją... Ruklienę šauk... Nieko
kito neprašau, tiktai juos pašauk.... mirštu vaikeli...
Zunda su Mikšiu stovėjo it sustingę. Sutrikęs, užmiršęs fo
toaparatą, tarpduryje mindžikavo Simonas. Pirmąkart jam nekilo
rankos nuspausti mygtuko.
- Nėra jūsų sūnaus. Jonas... - Zunda negalėjo ištarti daugiau
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nė žodžio. Tokio skurdo dar nebuvo matęs. Ne antklodė, o nešva
riais dvokiančiais skarmalais klojėjo Sviklienė. Prie lovos ant su
lankstytos taburetės priskretęs dubenėlis, jame į marmalynę įbes
tas sulankstytas šaukštas. Jokio vaistelio, net stiklinės su vande
niu.
- Nėra... nėra... - vėl Sviklienė pabandė atsisėsti. - Dieve tu
mano, aš viena, vis viena... Sūnau, vaikeli, pabūk su manim, pa
gailėk, paskutinį mano prašymą išpildyk... kunigą... pašauk kuni
gą... Viešpatie švenčiausias, aš žinau... žinau už ką tu mane bau
di...
Padūmavusios Sviklienės akys įsirėmė į Zundą. Ar ką ji matė,
ar ne - Zunda nesuprato, tačiau pirmąsyk gyvenime pajuto, - sun
ku, oi kaip sunku tikinčiam žmogui be kunigo numirti. Jautė, nori
Sviklienė apsišvarinti, gal kokią sunkią nuodėmę išpažinti, todėl
ir šaukėsi kunigo, prašė, maldavo kaimynę mokytoją Ruklienę
pašaukti.
- Močiute, mes iš policijos...
Zunda nė pats nesuprato, kodėl šitaip pasakė. Gal todėl, kad
kadaise jam, ką tik universitetą baigusiam teisininkui, dabartinis
viršininkas Salietis aiškino: mūsų darbe reikia mokėti išklausyti
žmogų. Gal ir juokingai tau atrodys, bet sakau: mes turim moky
tis iš kunigų - jie retai barasi, išgirdę prisipažįstant nusikaltėlį.
Užtat jiems žmonės ir sako savo nuodėmes. Iš patirties žinau, di
džiausias nusikaltėlis, pripažinęs kaltę, dalį kaltės nusimeta nuo
pečių...
- Po... po... policija... - bekraujėmis lūpom šnabždėjo Svik
lienė, jau gyvo padaro akimis žiūrėdama į svetimus žmones. N e
simatė jose nei baimės, nei jaudulio. Graibstė krūtinę suvytusia
ranka, kosčiojo dusulingu balsu.
- Močiute, mes...
- Sakiau tau - ateis, jie ateis... - lyg nuodėmklausiui pusbal
siu šapteno Sviklienė.
- Kas ateis? - neišlaikė Mikšys. - Mes...
Zunda delnu užspaudė jam bumą.
- ... tu ir aš... abu mes kalti... kalti... kalti... mūsų Jonas...
sūnau, vaikeli, prašau, maldauju...
-
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Sviklienė ranka tegrabaliojo ant krūtinės prasiskėtusiuose
marškiniuose. Nesuradusi nei kryželio, nei medalikėlio, truktelė
jo it karštu vandeniu apsiplikinusi.
- Dieve... sūnau. Jonai, Jonai! - suklykė. - O Dieve tu ma
no...
Atsisėdo Sviklienė, kvėptelėjo gargaliuodama, sustingusiu
žvilgsniu pažvelgusi, tarsi dar tikėdamasi išsigelbėjimo, abiem
rankom suspaudė krūtinę, iš kurios spraudėsi klaikus, nelyginant
skęstančiojo riksmas, mėšlungiškai virpantys pirštai drėskė marš
kinius, o lūpose geso neištartas žodis...
Kad ir kas mirtų - senas ar jaunas, doras ar niekšas, mirtis
visada, net ir pašaliniams, įsminga į širdį dygia ašaka, sukelia sa
votišką nuostabą, net šoką. Ar giminė, ar svetimas, žiūrėdamas į
bedvasį kūną, kažko dar laukia, dar negali suprasti, kad va jau
baigta: tas, kuris išpūtė paskutinį kvapą, niekad nebeatsikels, ne
sudejuos, pagalbos nebesišauks.
- Nagi... mat... hm! - atsargiai pasitraukęs nuo lovos, jau lau
ke visais plaučiais atsipūtė Zunda.
Sumišęs, dar labiau negu Zunda pasimetęs, Mikšys paspyrė
kieme besivoliojantį butelį. Pamiškėje, nedrįsdamas slėptis savo
būdoje, suskalijo iš kažkur parbėgęs šunėkas.
- Va, šuo! Gal ir Jaska čia pat?..
Fotokorespondentas, tarsi ketindamas fotografuoti, pakėlė
aparatą.
- Ne, jo čia nesulauksim, reikia... - Zunda atsiminė girtą Ju
lių. - Zigmai, paliepk vairuotojui, tegul kaimynams pasako, kad
mirė Sviklienė ir pakeliui Julių automobilin teįgrūda. Kartais neiš
sipagiriojęs žmogėnas už stikliuką ne tik draugą, bet ir tėvą, mo
tiną parduoda.
- Ir aš važiuoju! - pasisiūlė fotokorespondentas.
Dviese liko stoviniuoti kieme.
- Žiedai, auskarai, - tarė Mikšys.
- Čia jų, aišku, nerasim, tad ir kratos daryti neverta, bet pa
sižvalgyti, kur Jaska su Julium puotavo ne pro šalį.
Nespėjo įeiti vidun, išgirdo grįžtančio automobilio burzgi
mą.
-
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- Nėra Juliaus! - fotokorespondentas išlipo iš automobilio. Toliau važiuoju motociklu. Dėkoju, vyručiai, už pavėžėjimą. Jei
reikės nuotraukyčių ir straipsniuko iš šitos kelionės - bus! Su ma
no autografu. Čiau, kolegos...
Mikšys žvelgė į Zundą, aiškiai laukdamas patarimo. Tačiau
Zunda pats nežinojo, ką daryti. Negi rašys aktą, kad policijos aki
vaizdoje mirė senutė Sviklienė, kad jos sūnus pabėgo, kad kažkur
dingo su juo girtavęs Klingių sūnus.
- Va, Jočys ateina. Ir gerai - nereikės važinėti kaimynų kviesti.
Šitai taręs, Zunda suprato - nebegalima slapukauti, reikia
Mikšiui pasakyti, iš kur pažįsta Jočą.
- Aš čia vakar buvau, kalbėjau ir su Rukliene, ir su Joču, tarė.
- Valdžia geriau žino, ką daro, - atšiauriai burbtelėjo Mikšys.
- Nepyk, Zigmai, man ne piktavališkai taip išėjo.
- Labas. - Jočas pačiupinėjo ant galvos beretę. - Užgirdau
automobilio burzgimą, pamaniau... Mat Jaska pro mano gryčią
kad skuodžia, net padai rūksta...
- Kur nuskuodė? - užmiršęs nuoskaudą, puolė klausinėti Mik
šys.
- Argi klausiau? - šyptelėjo Jočas. Vieškelio pusėn nurūko.
- Važiuojam! - Mikšys kumštelėjo vairuotoją.
- Palauk! - Zunda neskubėjo sėsli į automobilį. - Ar šiaip, ar
taip nepavysim... Jis - ne kvailys, apmovė mus. Aš tuoj... - paėjė
jo prie Jočo. - Sviklienė mirė, - tarė.
- Mirė? A, mat! - nenustebo Jočas, tiktai nusismaukė nuo
galvos beretę ir vėl užsidėjo. - Užvakar jai šio to pavalgyti atne
šiau... Nepažino, su anuo pasauliu kalbėjo. Taigi, gal ir gerai, kad
mirė.
- Giminėms, kaimynams reiktų pranešti.
- Nugi reikės. Aneliutei pasakysiu, ji žinos, ką daryti...
Kažką po nosim burblendamas, Jočas nuėjo Ruklienės so
dybos pusėn.
- Dabar galim važiuoti. - Zunda įsėdo automobilin.
- Kur? - paklausė vairuotojas.
- Aš.. - Zunda dirstelėjo į greta sėdintį Mikšį. - Jūs, be abejo,
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gaudysit Jaską, žiedų, auskarų, auksinio laikrodžio ieškosit, o aš
grįšiu Vilniun. Atrodo, mano misija baigta. Pavėžėkit mane į ke
lią, padėsit sustabdyti pakeleivingą automobilį.
- Matai, dabar žiedus surasti - tas pats, kas adatą šieno veži
me...
Tylėjo iki pat kelio. Mikšys išlipo iš mašinos.
- Stabdau! - pamatęs atvažiuojant gelsvą automobilį, iškėlė
ranką.
- Kur važiuojat? - paklausė.
- Pirmyn! - vairuotojas dūrė pirštu j langą.
- Kaip atsakinėjat? - riktelėjo inspektorius Mikšys. - Polici
ja, ar nematot!
- Na ir kas, kad matau? - nusišaipė vairuotojas. - Mašina
nauja, neprisikabinsit, pats alkoholiu nedvokiu. Norit dokumen
tus patikrinti, prašau... Aš va čia, netoliese, prie ežero bakūžėlę
turiu. Jei yra ūpo, galit palydėti. Iškilmingai, kaip vyriausybės
narys su palyda važiuosiu....
Mikšys atšlijo. Automobilis truktelėjo iš vietos.
- Chamas! -pavijui drėbė Mikšys.
Tuo tapru Zunda pats sustabdė raudoną, sumankytom dure
lėm automobilį. Prie vairo sėdėjo ilgaplaukė dama.
- Laba diena, - pasisveikino. - Gal į Vilnių važiuojat?
- Taip, į Vilnių, - nusišypsojo vairuotoja. Tarsi norėdama
pademonstruoti, kad ji kur kas gražesnė už aplamdytą automobi
lį, iškopė laukan. - Teises, technikinį pasą parodyti? - kreipėsi į
uniformuotą Mikšį.
- Ne. Šitas pilietis labai skuba, gal galėtumėt iki Vilniaus?
- Gal! - vairuotoja dėbtelėjo į Zundą. - Tiktai jis, šitas labai
skubantis pilietis, be policijos pagalbos galėjo pasiprašyti pavė
žinamas. Sėskite! - krestelėjo ilgus, ant pečių krintančius plaukus.
Įsitaisęs greta vairuotojos, Zunda prisirišo diržu. Vairuoto
jos kelnėta koja spaudė akseleratorių. Spidometro rodyklė gero
kai peršoko devyniasdešimt kilometrų skaičių.
- Ar nebijot su manim važiuoti? - posūkyje pakrypdama į
pakeleivį, paklausė vairuotoja.
- Ko man bijoti? - Zunda gūžtelėjo pečiais.
-
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- Paprastai vyrai nemėgsta važiuoti, kai prie vairo moteris.
- Argi?
- Aga! Ir šiandien patyriau. Kėblina toks senutėlis. Sustoju,
siūlausi pavėžėti, o jis, pamatęs, kad vairuotojas ne vyras, nusis
pjovęs tiesiai šviesiai pasakė: su boba nevažiuosiu!
- Argi jūs boba?
- O kaipgi! Ištekėjusi, du vaikus turiu.
-Nejaugi?
Įsižiūrėjęs j kremais ir pudromis nuglaistytą vairuotojos vei
dą, Zunda mintyse konstatavo, kad ji išties ne tokia jauna, kokia
pasirodė iš pirmo žvilgsnio.
- Vilniuj gyvenat? - patylėjęs lyg tarp kitko paklausė.
Dėbtelėjusi j pakeleivį, vairuotoja sukikeno.
- Ko jūs? - sutriko Zunda.
- Šiaip sau! - vairuotoja pirštinėta ranka persibraukė plau
kus. - Matyt, ir jūs toks pat.
-K oks?
- Ogi kiekvienas, kurį tik pavėžėsiu, kažkodėl susitikti pa
siūlo. Cha cha! Tokia, matyt, mano dalia. Kitos moterys jaudina
si, o aš tiesiai šviesiai pasakau - esu ištekėjusi, du vaikus auginu,
mano sūnus jau beveik studentas, tačiau vyrukai - netiki, kaip ka
tinai murkia: ką jūs, pati j studentę esate panaši!
Zunda vos neprunkštelėjo iš juoko: moteriškė prašyte prašo
komplimento! Ir susitikti, matyt, neatsisakytų. “Nejaugi ir Zelma
šitokia pasidarys?” - pagalvojo.
- Jūs tikriausiai ligi ausų įsimylėjęs? - neišgirdusi kompli
mento, neslėpdama paniekos tarė vairuotoja.
- Aha, atspėjot. Užtat ir Vilniun taip skubu.
- Nekantraudamas pasimatyti su ja, pasiprašėt policijos pa
galbos?
- Man nereikia pagalbos prašyti, - tarė Zunda. - Aš pats poli
cijoj dirbu.
Šitai pasakęs, dirstelėjo, kaip reaguos vairuotoja.
- Cirkas! - nusijuokė ši. Tačiau greitį sulėtino. - O man jau
liežuvis niežtėjo policininkus pakeikti.
- Už ką mus keikti?
-
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Automobilis jau riedėjo tiktai septyniasdešimt kilometrų grei
čiu. Viruotoja nebesišypsojo, jos akyse žvilgėjo dygios adatėlės,
lūpose žaidė kreiva šypsena.
- Tiek to, nesakysiu. Kur išlipsite?
- O j kurią pusę jūs važiuojat?
- j Antakalnį.
- Tada mane kur nors Savanorių prospekte, kaip sakoma, iš
meskite.
- Galiu ligi pat policijos nuvežti, - vėl šyptelėjo vairuotoja. Žinosiu, kur dirbat. Jei už greičio viršijimą įkliūsiu, pagalbos atei
siu, nors...
Staiga nutilusi, vairuotoja nei iš šio, nei ši to sustabdė auto
mobilį draudžiamoj sustoti vietoj.
- Oi, benzinas baigiasi! - lyg ko nusigandusi, sušuko.
- Ačiū už pavėžėjimą. Automobilio neturiu, bet jei pamaty
sit mane motociklu važinėjantį - stabdykit, visada pavėžinsiu!
Ir įšoko į troleibusą.
Vos spėjo įeiti į kabinetą, suskambo telefonas.
- Tu jau čia? - išgirdo Stupuro balsą.
- Nuo pat ankstaus ryto! - tarė Zunda.
- Meluok sveikas! Išsibeldei velniaižin kur.
- Ne velniaižin kur, berods, telefonu sakiau, kur mano kau
lelius rankioti, jeigu kas...
Nutilo. Vėl kaip ir prie Svikliaus namų apėmė pyktis. Mik
šys - jaunas, nepatyręs, o jis - luptas vilkas, ne tokius kaip Jaską
nagan griebęs, bet šįkart apsižioplino.
- Ko tyli? - smigtelėjo į ausį Stupuro balsas. - Užeik, naujie
nų turiu.
Nenoromis atsistojo, pasirąžė. Naktį ant šieno blogai mie
gojo. Dar ta kelionė, senosios moters mirtis.
-P o velnių!
Keiktelėjęs nužingsniavo į Stupuro kabinetą.
- Žodžiu raportuoti ar raštu surašyti, ką nuveikiau? • nepa
sisveikinęs paklausė.
- Nei raštu, nei žodžiu, aš jau žinau. - Stupuras pasigraibė
pastalėje.- Kavos nori?
-
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- Noriu. Labai noriu!
- Žinodamas, kad atbildėsi, įjungiau kavinuką. Veščiulis
skambino. Ir jis, ir Mikšys tavęs ieško.
-K o?
- Cha cha! - nusijuokė Stupuras. - Inspektorius Mikšys man
pakušteno, kad tu su kažkokia fifa nežinoma kryptimi nurūkęs...
Einu pas Salietį. Gal pranešti, kad mūsų genialusis detektyvas
Zondas... Gerai, kavos išgerk ir Veščiuliui arba Mikšiui susuk.
Veščiulis iš pažiūros kaip ir snaudalius, o iš tikrųjų kietesnis už
nagą... Nepaskambinsi - visą valdybą ant kojų sukels, tavęs ieš
kodamas...
Kava plikino bumą, bet jis gėrė pasigardžiuodamas. Aišku,
mąstė, Veščiulis taršė Mikšį, nori, kad ir mane šefas pataršytų.
- Ką galvoji? - Stupuras neskubėdamas sriūbčiojo kavą.
Zelma buvo teisi, sakydama, kad Bukelytė ne pati nusken
do.
Arvydas baigė gerti kavą.
- Einu, skambinsiu tam tavo bičiuliui, - tarė.
- O aš pasakysiu Saliečiui, kad skenduolės byla vėl rajono
policijos rankose.
- Palauk, dar nesakyk. Pirma sužinosiu, ko iš manęs Veščiu
lis su Mikšiu nori.
- Gerai! - kaip visada, tarsi patvirtindamas sutartį Stupuras
timptelėjo petnešas. Pliaukštelėjo ir - taškas!
Savo kabinete Arvydas surinko Veščiulio telefono numerį.
- Komisaras Veščiulis klauso! - pasigirdo kirviu kapojami
žodžiai.
- Jums skambina vyresnysis inspektorius Zunda.
- Atsiradai! Gerai. Klausyk, prieteliau, mums tavo pagalbos
reikia. Viliui skambinau, norėjau jo paprašyti, bet Zigmas sako,
kad tu operatyviau suveiksi...
Arvydas tylėjo.
- Ar girdi? - riktelėjo Veščiulis.
- Girdžiu.
- Aga, gerai. Mūsų skyriuj Klingiokas sėdi.
- Julius? - nustebo Zunda.
-
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- Tas pats, kurį miške negyvą užklupot. - Veščiulio balse
pasigirdo lyg ir pašaipa. - Ir dabar jis pusgirtis... pamačiusi savo
vienturtėlio sugurintą nosį, motina atitempė jį policijon. Prašo,
maldauja, kad surastume mušeiką, o sūnelis šniaukroja...
- Kas jį sumušė?
- Jaska. Tas pats, kuris jus apmovė...
Zundai magėjo sužinoti, už ką Jaska sumušė savo draugelį,
bet klausti neskubėjo.
- Toks dalykas, prieteliau, - Veščiulis giliai atsiduso. - Gal
pusgirtis vaikigalis ir sapalioja, bet patikrinti reikia. Sako, gavęs
pylos už tai, kad nėjęs apiplėšti vasarnamio....
- Apiplėšti? - šūktelėjo Zunda.
- Aga. Mūsų rajone grabštukų užtenka. Klingiokas tvirtina
Jaską įrodinėjus, jog jis ne vagiliauti norįs, bet atkeršyti jį apgavusiam vilos savininkui...
Arvydui sudilgseno širdį: vilos savininkas pusvelčiui iš Jaskos nupirko žiedus ir auskarus, o Jaska, pragėręs pinigus, nutarė
per mažai gavęs...
- O kurtas vasarnamis? - paklausė.
- Netoli Aukštašilio, - tarė Veščiulis. - Pilaitė vilniškio. Minginas jo pavardė. Rodos, kažkoks mokslininkas ar profesorius.
Matyt, pinigingas vyras, kad iš sukežusios lūšnelės puikius rū
mus sulebedino. O tokių piniguočių žmonos - poniutės. Mes ma
nom... Pats supranti. Pasala stebės tą pilį, o tu mums savininką
surask.
- Gerai, komisare, rasim tą mokslininką ar profesorių Minginą ir gal net šiandien jį pas jus atitempsiu...
Telefonų knygoje - gausybė Minginų. Pirmiausia nutarė
skambinti į mokslo įstaigas.
- Taip, universitete dirba Minginas Jonas, - po kelių nesėk
mingų skambučių, pagaliau išgirdo. - Tiktai mūsų Minginas ne
profesorius, net ir ne eilinis dėstytojas. Jis - stalius.
Paslaugus balsas pasakė namų, darbo adresą. Zunda nedels
damas nuvažiavo į stalių dirbtuvę.
- Kas čia Minginas? - įėjęs paklausė.
- Aš... - lentikę pjovęs žmogeliukas padėjo pjūklą.
-
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- Labas, pone Minginai, - Zunda ištiesė ranką ir paslapčia
apsižvalgė. Tokioj dirbtuvėj triūsiantis žmogelis vargu ar gali bū
ti turtuolis. - Mano pavardė Zunda, - tarė. - Aš - policijos vy
resnysis inspektorius.
- Tai žiūrėk! Už ką aš policijai užkliuvau?
Minginas kalbėjo be baimės. Akyse matėsi paprasčiausias
smalsumas.
- Ne, jūs neužkliuvot. Mus domina jūsų vila.
- A, štai kas! - Mingino veidu nuplaukė šypsenėlė.
- Taigi. Ar Aukštašilio apylinkėse turite namą?
Zundą trikdė Mingino šypsenėlė. Manė - negi ta šypsena sle
pia gudrų biznierių ar kokį sukčių?
- Namą! - Minginas jau juokėsi. - Taip, ir turiu, ir neturiu. Jis
mano ir ne mano. Popieriuos mano, bet iš teisybės - ne mano.
Matot, tamsta, kaip...
- Palaukit, aš nieko nesuprantu.
- O ko čia nesuprasti? - Minginas liovėsi juokęsis. - Aš jį
seniai, dar sovietiniais metais, pusdykiai nusipirkau. Kad nereik
tų sodo kolchoze kapstinėtis. Pabrangus benzinui, ėmiau arčiau
sklypelio dairytis. Atsirado pinigingas žmogelis. Pasakė - tu man
gryčią ilgiems ilgiems metams išnuomok, aš iškart pinigus sumo
ku ir dar padėsiu sode namelį suręsti. Va, taip mes ir padarėm.
Taigi tamsta matai - popieriuos jis mano, o tikrumoje - ne mano.
- O kieno?
- Rukuižos... - Minginas prisimerkęs žvelgė į pjūkliuko aš
menis. - O kas, negi mes ką nė taip padarėm?
- Matote, mes gavom žinią,kad ten lyg ir vagys landžioja.
- Vagys? Va kaip! Kaimynystėje ten geri žmonės. Bet ką ga
li žinoti, dabar vagių visur pilna. Rukuižos adresą pasakysiu, ne
liks jis skolingas, atsidėkos...
- Ačiū...
Netrukus Zunda jau važiavo į Žvėryną, kur gyveno Rukuiža.
- Oho! - nusistebėjo pamatęs vijokliais apaugusį namą. - Ačiū,
Jonai, važiuok policijon, aš čia paslampinėsiu...
Prie vartelių lentelė - piktas šuo. Spustelėjo skambutį. Dar ir
-
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dar kartą paskambino. Tingiai atrisnojo didelis gauruotas šuo. Ne
suamsėjo, tingiai kyštelėjo snukj prie vartelių ir, tarsi pasiruošęs
laukti šeimininkų atsigulė.
- Nė kvapo, po velnių! - nusikeikė Zunda. Pažvelgė j laikro
di- Jau seniai po pietų. Iš taksofono paskambino Stupurui:
- Viliau, nesiseka, paskambink savo bičui, tegul akių nuo
tos vilos nenuleidžia. Aš ieškau savininko, bet kol kas nerandu.
Be to, reikėtų sužinoti, kas per vienas tas Rukuiža. Gediminas
Rukuiža. Kur dirba? Nežinau.
- Bandysiu sužinoti, o tu - žiūrėk, nepabaidyk!
- Aš - ne daržo kaliausė!..
Vakare po darbo Zunda vėl stoviniavo prie Rukuižos namo.
Atsargiai klausinėjo kaimynų, bet šie nieko įdomaus nepasakė.
Gyvena keturiese, turi dvi mašinas. Vyras ir žmona, - abu šauniai
važinėja... Sūnus, duktė grįžo, o tėvų - nė kvapo. Nėjo klausti
vaikų, kur tėvai. Vis laukė, o nesulaukęs nutarė atidėti susitikimą
rytdienai. Parėjo namo.
- Net nepaskambinai, - papriekaištavo Zelma. - Vilius pasa
kė, kad grįžai ir vėl kažkur išsidanginai.
- Zelmut, pirma valgyt duok, o kai pavalgysiu, galėsi apkul
ti!
Arvydas apkabino žmoną.
Zelma virtuvėje paruošė vakarienę.
- O ar tu jau pavalgei? - Arvydas užgulė lėkštę.
- Seniai.
Valgė Arvydas pasigardžiuodamas.
- Žinai, kartais naudinga pabadauti! - pasiglostė pilvą. Šiaip
valgydamas skonio nejaučiu, o dabar lyg karališką vakarienę sušveičiau... Ko tokia susmurgusi?
- Pati nežinau. Nekaip jaučiuosi.
- Matyt, motociklu pašėlusiai lėkei! - Arvydas suspaudė žmo
ną glėbyje. - Viskas, amen - niekad viena nebevažiuosi. O dabar
nunešiu, paguldysiu. Prižadėk, ryt nueisi į polikliniką.
- Gerai, nueisiu. - Zelma išslydo iš vyro glėbio. - Arvi, aš
sušnipinėjau, kokius žiedus turėjo Danguolė.
Žiojosi Arvydas drėbtelti, kad nesikištų ne į savo reikalus,
-
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tačiau susilaikė: juk pats ketino pasiklausti, ar teisingai mergaitės
teta Ruklienė nupasakojo papuošalus.
- Negi su mergaitės tėvais spėjai apie tai pasikalbėti?
- Ne. Bukelytės bendradarbė išsitarė, jog jos pusseserė dir
banti juvelyrinėje, jinai, toji bendradarbė, padėjusi Bukelienei su
dukra papuošalus pasirinkti. Aš ir suveikiau... Dar neužmiršau,
ko išmokau per praktiką policijoj e - smulkiai aprašiau, net nupai
šiau Danguolės papuošalus.
- Šaunuolė!- pažvelgęs į Zelmos piešinukus, Arvydas nusi
žiovavo. - Aš pavargau, einu miegoti.
- Ir gerai L
Kitądien, eidamas j darbą pasibeldė j Stupuro duris.
- Kaip tik laukiau, - išeidamas į laiptinę, tarė Stupuras. - Ne
gaiškime, pakeliui pasikalbėsim. Ką nuveikei?
- Beveik nieko. Man nepasisekė. Nesusitikau, nesužinojau,
kas toks Rukuiža.
- O man pasisekė, - Stupuras palietė vidinę švarko kišenę. Žinau, kuo verčiasi ponas Rukuiža.
-N a?
- Jis - klestintis biznierius. Perka, parduoda, o ką - štai jo
kromelio adresas, telefonų numeriai. Rukuiža ten pagrindinė fi
gūra.
- Mat kaip!
- Taip. Be to, vėlai vakare man paskambino Veščiulis, sako,
būtinai atboginkite vilos savininką į rajoną - ten pakvipo krimi
nalu. Tad nedelsdamas dumk. Su šefu susitarta.
- Ačiū, Viliau...
Policijos kieme laukė vairuotojas.
- Sveikas, Jonai, - pasisveikino Zunda.
- Toli važiuosim? - pasiteiravo vairuotojas.
- Kol kas po miestą pasisukinėsim, o vėliau... Ar turi spinin
gą, meškerę?
- Kaip visada! - vairuotojas pralinksmėjo. - Bet šiandien vargu
ar žuvis kibs. Oras vaiskus, be jokio vėjelio.
- Nesakau, kad tau teks pažvejoti, bet ten, kur važiuosim,
ežerų per akis.
-
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- O kur ežerai, ten ir laiko pažvejoti atsiranda! - Jonas įjungė
variklį.
Sėdėdamas greta vairuotojo, Zunda negalėdavo susikaupti,
tad atsisėdo vienas ir pasinėrė į savo mintis. Koks tas Rukuiža?
Arvydas mėgo iš anksto, dar nematęs žmogaus, mintyse įsivaiz
duoti. Labai džiaugdavosi, jei tas paveikslėlis būdavo šiek tiek
panašus į originalą. Rukuižą įsivaizdavo jauną, galantiškai apsi
rengusį, paslaugių manierų vyrą.
- Čia, Jonai, stabtelsim, - tarė vairuotojui prie neišvaizdaus
namo.
Žvelgdamas į tą, kaip Stupuras sakė, Rukuižos kromelį, jau
buvo tikras - pamatys ne klestintį, bet savimi pasitikintį biznie
rių. O vidun įėjęs vos neprunkštelėjo. Didelis, senais baldais aps
tatytas kambarys nebylojo apie biznio sėkmę. Ir jame tebuvo tik
viena, tokia pat kaip baldai, apmusijusi moteris.
- Labas, - pasisveikino Zunda. - Ar čia pono Rukuižos ofi
sas?
- Čia, - kinktelėjo moteris, įdėmiai žvelgdama į svečią. - Ko
kiu reikalu?
- Argi būtinai turiu pasakyti?
- Nebūtinai, bet, matote, pono Rukuižos nėra, tad...
- Kur ponas Rukuiža? - nekantravo Zunda.
- Jis serga.
- Gaila. Manau, jo liga nemirtina?
- Nežinau, aš ne gydytoja...
Tuo kalba ir baigėsi.
- Važiuojam, - tarė vairuotojui. - Ten, kur mane vakar pali
kai...
Žvėryne Zunda vėl paspaudė vartelių skambutį. Stumtelėjo
vartelius - neatsidarė. Gal šis skambutis neveikia?
- Am! - staiga sulojo šuva. Bet prie vartelių neatbėgo.
- Pririštas, - konstatavo Zunda, spaudinėdamas skambučio
mygtuką ir kartu klebindamas vartelius.
Šuva dar kartą tingiai sulojo.
- Ša, Barai!..
Kada atsidarė namo durys, Zunda negirdėjo.
-
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- Jūūs? - takeliu kartu su šunim atėjusi moteris sutriko ne
mažiau už Zundą.
- Tai bent! - susitvardęs Zunda pabandė nusišypsoti. Prie var
telių stovėjo vakar jį pavėžėjusi moteris. - Ne veltui policiją keikėt, - nežinodamas, ką sakyti, ištarė.
- Argi aš keikiau? - moteris glostė šunj. - Aš tiktai... kaip
mane suradot? Ir... ir ko jums?..
- Vilma, kas ten? Gal jau paštą atnešė? - paklausė iš už vy
nuogienojų.
- Oi! - išsiveržė Vilmai. - Mano vyras!..
- Ponas Rukuiža? Aš kaip tik jo ir ieškojau.
- Jūs... jūs... žinot, nepasakykitjam, kad pavėžinau, aš... čia
pas tave, Gedai! - tarė Rukuižienė.
- Pas mane? - Rukuiža šiek tiek nustebo.
- Taip, aš pas jus. - Zunda mintyse sudraskė susikurtąjį pa
veikslą. Rukuiža - ne jaunuolis. Jis buvo panašus į nebesportuojantį sportininką, bet jauno biznieriaus įžūliai žvelgiančiomis aki
mis. - Aš vyresnysis inspektorius Zunda, - išsiėmė pažymėjimą. Atsiprašau, kad policija trukdo sergantį.
- Menka mano liga. Policijai nereikės manęs į ligoninę vež
ti. Cha cha! - nusijuokė. - Kadaise, atsimenu, mano tėvas - darbo
žmogus, sakydavo: radikulitu serga tiktai ponai ir tinginiai, o aš,
atrodo, nei ponas, nei tinginys, šitą ponišką ligą žvejodamas pasi
gavau... Nestovėkim kaip basliai. Vilma, kviesk poną policininką
į trobą.
Rukuiža neslėpė pašaipos. Ėjo jis priekyje. Tarsi supratęs
šeimininko mostą, šuo nubindzeno pirmas. Prieškambaryje atsi
gulė prie durų kaip ištikimas sargas.
- Pasitrauk, Barai. - Rukuižienė paglostė šunį. - Baras nesi
kandžioja, vidun visus įleidžia, tik išeiti be mano, Gedo ar vaikų
pagalbos - nė negalvok.
Zundai vis dėlto virptelėjo kinkos, žengiant pro liežuvį iškorusį sargą. Kodėl šeimininkai, turėdami tokį patikimą sargybi
nį, užrakina vartelius? Ir langinės kažkodėl net dieną privertos.
Tačiau apsipratus akims pamatė - abu langai iš lauko tiktai vijok
liais užraizgyti. Pasienyje ant aukšto stovo užsižiebė trys elektri
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nės žvakės. Zunda vos garsiai nenusistebėjo: svetainė erdvi, ta
čiau beveik tuščia. Viduryje didelis nedažytas lentų stalas, aplin
kui - paprastų lentų, kai kur kailiais apmesti suolai. Vienintelė
kėdė stirksojo stalo gale.
- Aš... matote, pone Rukuiža, - dairinėdamasis sumykė Zunda.
- Sėskite! - Rukuiža parodė suolą, o pats įkrito į kėdę.
Štai tada Zunda ir suprato, kodėl kambarys toks neįprastas.
Juodo ąžuolo įmantriai išpjaustytoje kėdėje už galingo stalo Ru
kuiža jautėsi nelyginant vienvaldis genties vadas.
- Ar ir kaime jūsų namas šitaip įrengtas? - Zunda pats nuste
bo, taip pradėjęs kalbą.
- Koks namas? - nuogos Rukuižos alkūnės įsibedė į nedažy
tų lentų stalą.
- Kalbėkim atvirai, - Zunda susidūrė su Rukuižienės akimis,
kuriose pamatė lyg ir priekaištą.- Stalius Minginas sakė...
- Ak pasakė! - nusijuokė Rukuiža. - O jūs, esu tikras, manėt,
aš ginsiuos, dievagosiuos - ne mano tas namas? Ne, nesiginsiu.
Negalėdamas jo nupirkti, ilgiems metams išsinuomavau. Ten že
mė nežinia kieno, gal atsiradus savininkams, dėl sklypo bus gali
ma susitarti, tada... O apskritai, nuomoti man naudingiau.
- Gedai, - Rukuižienė palytėjo vyro plaukus, - tu dar be pus
ryčių, gal...
Ką ji dar sakė, Zunda nebegirdėjo. Akys sustingo prie Ru
kuižienės rankų: ant vieno piršto žibseno du žiedai, iš kurių vie
nas buvo lygiai toks, kokį nupaišė Zelma.
- Palaukit! - sustabdė išeinančią Rukuižienę, nutaręs nė žo
džio nesakyti, kodėl rajono policijos komisaras prašė atvežti vi
los savininką. Pagudraus. - Man jūsų valdos nerūpi, - tarė, - mane
domina kitkas.
- Būtent?
Rukuiža atsistojo, spūstelėjo baltą mygtuką - sienoje netikė
tai atsivėrė spinta su indais ir buteliais. Paėmė vieną butelį, tris
ilgakojes taures.
- Kavos išvirsiu! - stovėdama už vyro nugaros, suokalbiškai
mirkseno Rukuižienė. Tarsi demonstruodama išpuoselėtas rankas,
jinai pasukiojo vieną žiedą, tada kitą.
-
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- Ponia Rukuižiene, mane kaip tik domina va tokie kaip jūsų
žiedai. - Zunda suspaudė kairę Rukuižienės ranką.
- Žiedai? - abu kartu ištarė.
- Taip! - pajutęs Rukuižienės rankos truktelėjimą, Zunda pak
lausė: - Ar pažįstate tokį Jaską?
- Pažįstam, žinoma, aš jį pažįstu.
Pripylęs gėralo, nesiūlydamas kitiems išgerti, Rukuiža mak
telėjo iš savosios taurės.
- Prašom, - susigriebė pasiūlyti Rukuižienė. - Aš jo beveik
nepažįstu. Kai su vyru nuvažiuojam, atšliaumoja, Gedas jam dar
bo suranda, išgerti duoda. Girtuoklis, kaip daugelis kaimiečių.
- Cho, cho! - nusijuokė Rukuiža. - Mes irgi geriam, bet gal
šiek tiek kultūringiau. Atleiskit, užmiršau jūsų pavardę.
- Zunda. - Arvydas paleido Rukuižienės ranką. - Vadinasi,
pažįstat Joną Sviklių?
- Kad jis Sviklius ir Jonas - nežinau. - Rukuiža sukiojo taurę.
Žmona jau sakė - malkų pakapoja, mašiną nuplauna, šiaip kokią
paslaugą atlikti pasisiūlo.
- O ar pirkti nieko nesiūlė?
- Pirkti? - Rukuižos rankose lyg ir virptelėjo taurė.
- Na, žiedų, auskarų.
- Kokių, po velnių, žiedų? - Rukuiža vienu ypu baigė gerti. Plikas kaip tilvikas vaikšto. Eik, atnešk kavos! - metė žmonai.
- Sakot plikas?
Zunda priėjo prie sienoje žiojėjančios spintos, tarsi skaičiuo
damas pabaksnojo butelius:
- Nepasakyčiau, kad čia pas jus itin daug gėralų, gal ten va
sarnamyje, daugiau, kad tas Jaska gardžiuojasi...
Rukuiža neišlaikė. Žengtelėjęs atidarė duris:
- Po velnių! Vilma, ateikš!
- Tuoj, nešu! - pasigirdo žmonos balsas.
- Jei jis ten įlindo, aš jam kailį nudirsiu! Bet... negali būti žmona vakar grįžo, nieko nesakė. Vilmute, sakiau, ateikš!
- Einu, jau einu!
Įėjo Rukuižienė, nešina padėklu su kava.
- Va, jis sako, mūsų troba apiplėšta!
-
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- AS taip nesakau, tiktai...
Pamatęs priekaištingas Rukuižienės akis, nutilo. Patylėjęs
tarė:
- Gerbiama Rukuižiene, kada jus grjžote iš to kaimo?
- Aš... Vakar. - Rukuižienės žvilgsnyje Zunda pamatė dėkin
gumą. - Su drauge atvažiavau... Jei netiki, Gedai, paskambink Ra
selei. | Antakalnį ją nuvežiau. Negi nežinai - viena ten bijau nak
voti...
- Bijai! Pati nežinai, ko bijai! - rūstavo Rukuiža. - Klausiau,
ar nebuvo koks Sūdžius įsibrovęs? Po velnių, negali būti! Žioplė!
- puolė žmoną. - Nuvažiuoji ir nieko nematai.
- Ką tu, Gedai, aš...
Tarsi laukdama pagalbos, Rukuižienė pažvelgė į Zundą.
- Nuostabus jūsų žiedas, gerbiama Rukuižiene! - Zunda vėl
suėmė Rukuižienės kairės rankos pirštus.
- Ar patinka? - Rukuižienės akys vylingai sublizgo. - Ir man
patinka. Mano brangučio dovana.
Pasukiojusi žiedą, Rukuižienė prigludo prie vyro.
- Ar seniai nešiojate? - paklausė Zunda.
-Aš...
Susidūrusi su vyro akimis, Rukuižienė paraudo. - Matyt, pa
galvojo, kad jaunasis policininkas per ilgai laikė jos ranką, nes
vyras jau Šnairavo.
- Prašom, išlenkt taurelę, atsigert kavos! - jau susitvardęs
tarė Rukuiža.
Zunda pajuto - reikia veikti, kol Rukuiža dar nespėjo susi
gaudyti kas ir kaip.
- O ar jūs žinote, nuo kieno rankos šitas žiedas numautas? Zunda nepalietė nei taurelės, nei kavos. - Jaska, tai yra Jonas Sviklius nužudė mergaitę, o jos žiedą jums, pone Rukuiža, pardavė.
- Viešpatie! - lyg skaudžiai nusideginusi, Rukuižienė nut
raukė nuo piršto žiedą su mėlyna akute ir numetė ant stalo. - Ge
dai!
- Ne! Ne! Ką jūs čia niekus tauškiat! Jaska man sakė...
Rukuiža nutilo.
- Vadinasi, mūsų spėjimas pasitvirtino - žiedą jums pardavė
-
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Sviklius. Jei neprieštarausit, aš kol kas j j paimsiu ir... Žinote, ger
biamas Rukuiža, reikės mudviems pasivažinėti.
-K ur?
Net ir prieblandoje Zunda pamatė - sotumu žvilgantis Ru
kuižos veidas papilkėjo.
- Ten, kur pirkot šitą žiedą.
- Tai kad aš...
- Jis serga! - akimirksniu atkuto Rukuižienė. - Aš važiuosiu.
Jaską pažįstu. Parodysiu, kur jis gyvena.
- Ne! - Rukuiža dunkstelėjo kumščiu į stalą, net taurės skimbtelėjo.-N iekur viena nevažiuosi! Abu važiuosim. Niekšas! Bjau
rybė! Maldavo,kad pirkčiau. Paklausiau, kieno žiedas? Motinos
sakė. Serga ji, mirti žada, va man ir atidavė, kad kokios kūmutės
nepasigriebtų. Aš tuoj, persirengsiu ir važiuojam...
Vos spėjo Rukuiža išeiti, Rukuižienė sušnabždeno:
- O Dieve, kaip baisu! Nenakvosiu aš viloj... jūs matėt, vie
na važiavau, o draugė... Nežinau, kaip jums atsidėkoti, kad neišdavėt. Mano vyras toks pavydus ir... Žinau, jis į mūsų vilą vežasi
mergšes...
- Vadinasi, revanšas? - suokalbiškai pamerkė Zunda.
- O kad ir taip! Rukuižienė net paraudo. - Mes labai jauni
susituokėm, kartais vienas kitam nusibostam... Nejaugi tikrai ma
no žiedas... Toks mielas, gražus, taip man patiko...
Iš antro aukšto Rukuiža nusileido tarsi pajaunėjęs - džinsi
nėm kelnėm, tokia pat striuke. Žvelgdamas į jį, Zunda pagalvojo:
tokiu panelės žavisi. O jeigu dar ir dosnus...
- Vilmute, tavo mašina važiuosim - manoji apgedus.
- Gerai, mielasis, juk abudu išgėrėm po taurelę!
Zunda vėl pamatė - Rukuižienė maldauja pagalbos.
- Gerbiamas Rukuiža, galim mūsų mašina važiuoti, - Zunda
mostelėjo į langus. Pamatęs Rukuižos veide kreivą šypsnį, tarė: Nebijokit, automobilis be policijos ženklų.
- Kaip gerai! - apsidžiaugė Rukuižienė, - nereikės man va
žiuoti. Aš... Šlykštynė Jaska, jam akis iškabinčiau...
Abu vyrus palydėjo ligi automobilio.
- Geduk, pasisaugok, kad labiau nesusirgtum! - pakštelėjo
vyrui į žandą.
-
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- Visur, kur pasisuki - niekšybės, kiaulystės! - burbtelėjo Ru
kuiža. - Jaska... Niekad nemaniau, kad jis galėtų... Girtuoklis, lat
ras, bet kad jis būtų... Nenorėjau imti žiedo, maldavo, kad paim
čiau.
Zunda neaiškino, kas ir kaip. Tylėjo ir Rukuiža. Vairuotojas
bandė pakalbinti bendrakeleivius, bet atsako nesulaukė nei iš vie
no, nei iš kito.
- Policijon važiuok, - jau mieste tarė Zunda. Suerzėjo, pasi
muistė Rukuiža, tarsi pajutęs blauzdomis rėpliojant vabalėlius.
- Mes jūsų laukiam, - pasitiko inspektorius Mikšys.
- Čia Gediminas Rukuiža, - Zunda pristatė bendrakeleivį. Ano namo, kur jūs... - nežinodamas, ką sakyti, nutilo.
Nieko nesuprasdamas, Mikšys suklapseno akimis.
- Taip, taip, Zigmai, tas namas ne mokslininko, kaip jūs sa
kėt, bet štai gerbiamo Rukuižos, kuriam stalius Minginas jį iš
nuomavo ilgiems metams.
- O aš maniau, kad jūs ir esat tas Minginas! - Mikšys parodė
Rukuižai duris į policiją. Tam įėjus vidun, tarė Zundai: - Mes su
gavom Jaską. Skambinau į Vilnių. Jūsų kolega Stupuras pasakė pas mus išvažiavai.
- Bravo, Zigmai! - Zunda niuktelėjo Mikšiui. - Jei turėčiau,
medalį duočiau.
- Mano viršininkas tau dėkingas.
- Už ką? Juk Jaską vieni, be manęs pagavot.
- Mums nė gaudyt nereikėjo. Pats atėjo.
- Kaip atėjo? - Zunda nepatikėjo savo ausimis. - Tiesiai į
policiją?
- Ne. Namie jį paėmėm.
- Tai bent! - Zunda dar labiau nustebo. - Nejaugi tada jis
nepabėgo? Juk Jočas matė jį dumiant plento pusėn.
- Bėgo, bet netoli tenubėgo. Matyt, kažkas pasakė, kad mo
tina negyva... girtuoklis, bet dar liko kruopelytė žmoniškumo...
Pamatė jį Jočas, tas Ruklienės sugyventinis, ir atbirbė “Moskvičium” mums pranešti. Mes Jaską nagan, kaip reikiant užlaužėm...
- Ir jis prisipažino? - nekantraudamas paklausė Zunda.
- Ne, kur tau prisipažins, bet mums pasisekė. Supranti, Ar
-
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vydai, Jaska ne šiaip girtuoklėlis, jis... Mes dar nežinom, ar jis iš
tų plėšikų, kuriuos seniai gaudom ir negalim pagauti... Žodžiu,
suimdami Jaską, radom fotoaparatą, puikų magą, du laikrodžius.
Klausiam, kur gavai? Sako, tenai, ano tipo pilaitėj e, - Mikšys mos
telėjo galva į duris, pro kurias policijon įėjo Rukuiža. - Mes lapa
tai į tą pilį ir... visą sandėlį užtikom. Vogtų daiktų! Komisaras
todėl ir prašė, kad atbogintum pilaitės savininką.
Zundai svaigo galva. Delnu pasitrynė kaktą:
- Nė velnio neraukiu!
- Ir mums kol kas dar daug klaustukų. Laukėm šito veikėjo,
nuodugnios kratos nedarėm. Dabar viską išversim... Arvydai, aš
beveik galvą dedu, kad šito boso berniukai tą mergaitę. Gal ten ir
žiedus, auskarus rasim. O Jaska - nieko dėtas, jis turi tvirtą alibi.
- Šit kaip! - Zunda kišenėj suspaudė žeidą. - Sakai, tvirtas
tvirčiausias jo alibis?
- Šimtu procentų negarantuojam. Bet jau turim žinių, kad tą
dieną, kai nuskendo mergaitė, jis buvo toli toli.
- O žiedas? - Zunda išsiėmė iš kišenės žiedą.
- Radai žiedą? - sutriko Mikšys.
- Jį Jaska pardavė, kitaip sakant už gėralus ponui Rukuižai
atidavė.
- Tai žaltys! Tai gyvatė! - Mikšys suspaudė kumštyje žiedą,
tarsi norėdamas jį sutraiškyti. - Visi jie susigiedoję! Visi kaip su
sitarę tvirtina, kad tą savaitę jie su Jaska buvo išvažiavę. Na, aš
juos pačiupinėsiu! Galvą dedu: Jaska su savo draugeliais - šito
tipo berniukų kompanijoj L
Klausydamas Mikšio tiradų, Zunda jautė vis labiau krūtinę
smaigstant dieglį.
- Eime, komisaras nekantraudamas laukia! - išgirdo pykčiu
kunkuliuojantį Mikšio balsą.
- Kolega... Gerbiamas Zunda, kas gi čia, po velnių, dedasi! stumtelėjęs policininką, prie Zundos žengė Rukuiža. - Aš suim
tas? Už ką? Kas jum s leido?..
- Nežinau, pone Rukuiža. - Zunda skubėjo į komisaro Veščiulio kabinetą. - Mano užduotis buvojus čia atvežti, dabar esate
nebe mano valioje.
-
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Komisaras Veščiulis džiugiai sutiko Zundą.
- Ar jau Zigmas persakė naujieną? - spausdamas ranką pak
lausė komisaras.
- Sakė.
- Taigi, tos mergaitės mirtis mus atvedė prie didesnių ryklių.
Va kaip! Jūs gaudot reketininkus, plėšikus, atrodo, ir mes jų pė
das užklupom.
- O Bukelytė? Negi jūs padėjot tašką? - širsdamas paklausė
Zunda.
- Nepadėjom, tik atidėjom. - Veščiulis mostelėjo pirštu Mik
šiui: - Paimk brigadą ir su šituo tipu jo gryčion. Manau, ir pats
norėsi ten pasižvalgyti, - pamerkė Zundai.
- Ne, aš noriu patikrinti dar vieną versiją.
- Kas dar? - sukluso Veščiulis. - Kokią versiją?
- Dar nežinau, patikrinsiu, tada pasakysiu, o jūs... Gal Rukuižos valdose rasite ir mums ką nors įdomaus. Zigmas sakė turto per akis.
- Sutarta! - Veščiulis pliaukštelėjo ranka Zundai į delną. Mes spausim šitą uždaros akcinės bendrovės veikėją, tu... Linkiu
sėkmės...
Zunda išvažiavo. Netrukus jis jau sveikinosi su Bukelytės
teta Rukliene.
- Pas mus nelaimė! - nubraukusi ašarą, sudejavo Ruklienė.
Vos įvažiavus kieman, Zunda pamatė pakeltu kapotu Jočo
automobilį, tačiau šeimininkas priėjo netursinėjo. Todėl, išgirdęs
Ruklienės dejonę, pagalvojo, ar tik jos sugyventiniui kas nenuti
ko? Gal Jaskos draugeliai spėjo atkeršyti, kad važiavo į policiją?
- Karvė išputo ir... ir... - Ruklienė daugiau nebegalėjo ištarti
nė žodžio.
Zunda vos balsu nenusijuokė, tačiau spėjo užgniaužti besi
veržiantį juoką: juk vis dėlto Ruklienei nelaimė.
- Ak tu, Dievuliau, nebėra mano karvytės... Vis per tuos Sviklius. Išėjau padėt Sviklienės pašarvoti... Tamsta žinai, Petras sa
kė, kad žinai... Sviklienė... ji, vargšelė, prisikentėjo... Tėvas buvo
nedoras, sūnus... Prie lovos policija paėmė... Sakiau, Petrui, ma
tai, latras, laidokas, kol močia buvo gyva, jos nežiūrėjo, dabar
-
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verkta suklupęs, kojas apkabinęs... policija galėjo palaukti, kol
motiną palaidos... Nežinau, kaip reikės be karvės gyventi... Buvo
tokia minkšta melžti, nesispardė...
Ruklienė vis dairinėjosi, tarsi ko laukdama. Zunda, nežino
damas ką sakyti, ėmė mėsčioti iš delno į delną žiedą. Nepradėjo
šnekos apie radinį, šiaip jį vartaliojo. Ruklienė staiga nutilo. Zunga dirstelėjo į ją ir akyse pamatė nuostabą, netgi keistą baimę.
- Kas jums? - kumštyje sugniaužęs žiedą, paklausė.
- Tas... tas žiedas... va... - pabalusiom lūpom pralemeno Ruk
lienė.
Zunda padavėjai žiedą. Iš tolo ir prie pat akių prisikišusi į jį
žiūrėjo, virpčiojančiom rankom pabandė užmauti ant pabrinku
siais sąnariais piršto. Žiedas buvo per mažas.
- Jis, šitas žiedas... - Zunda nespėjo baigti.
-N e, ne, jis ne Dangutės! - pašoko Ruklienė, pabėgėjusi kie
mu, grįžo atgal. Jos akys degė, lyg dumplės kilnojosi krūtinė. Kur tamsta, jį gavai?
Zundą nustebino ne Ruklienės klausimas, į galvą šovė keis
ta mintis - šitas daiktas ne pirmąsyk jos rankose. Jau tada, kai
klausinėjo, kokius žiedus nešiojo Bukelytė, Ruklienė jaudinosi.
Vengė žiūrėti į akis. Dabar ji virpėjo nelyginant drugio krečiama.
- Jūs nesijaudinkite! - Zunda palietė Ruklienės ranką. - Šitą
žiedą jūsų kaimynas Sviklių Jonas pardavė vienam piliečiui, sa
kydamas, gavęs iš motinos, todėl mes...
- Jaska pardavė? - nesiklausydama, ką sako Zunda, sušuko
Ruklienė. - Jo m otinąjį turėjo... Petrai! Petreli!..
Ruklienė pasileido bėgti į kaimyno Jočo kiemą.
- Gerbiama Rukliene! - Zunda šokosi vytis, krūtinėje jaus
damas savotišką, niekad nepatirtą karštį. - Šitas žiedas...
Ruklienė tarsi apkurto. Šaukdama Petrą, nulapeno prie kai
myno namo. Duryse it ką tik iš miego nubudęs stovėjo vienplau
kis, vienmarškinis, basas Jočas.
- Kas atsitiko? Ko tu? - Žengtelėjo prie Ruklienės. Pamatęs
vakarykštį svečią, stabtelėjo, o Ruklienė lyg pamišusi puolė prieš
jį ant kelių, apkabino kojas.
- Atleisk, dovanok, Petreli! - Zunda išgirdo Ruklienės rypavimą.
-
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- Tu dabar čia ką? - atplėšęs klūpančios Ruklienės rankas,
Jočas apkabino ją nelyginant nusigandusį vaiką, paglostė galvą.
- Žiedas... va, žiedas! - Ruklienė atgniaužė saują.
- Žie-žiedas?! - neatitraukdamas akių nuo saulės blyksniuo
se kibirkščiuojančio žiedo, sunkiai dvėsaudamas išpūtė Jočas.
- Dovanok, Petreli, aš kvaila, akla kaip višta! - Rankomis
apglėbusi Jočo kaklą, Ruklienė bučiavo jo veidą, akis, susivėlu
sius plaukus. - Nenorėjau tikėti nei galvoti, kad tu Antaną, bet vis
skrebeno širdyje... Dabar matau - ne tu, Petreli, jį... Sviklius An
taną nušovė... Sakei, tikinai, kad Sviklius, bet aš netikėjau, vis
rodės...
Staiga Ruklienė nutilo, suzmego, matėsi - tuoj tuoj neišlai
kys kojos ir čia pat, sodo žolėje, kris kaip negyva. Zunda vos spė
jo sugriebti ją už parankės.
- Kas jums? - vis dar nesusivokdamas, paklausė.
Ruklienė neatsakė. Užsimerkusi, į obels liemenį atsirėmusi
sėdėjo ant suolelio abiejų vyrų pasodinta. Jočas bėgomis atnešė
puodelį vandens, pagirdęs kaip ligonę, delnu nubraukė apšlaksty
tą smakrą.
- Žie-iedas? - ištarė, žvelgdamas į žiedą, kurį nejučiom buvo
paėmęs iš Ruklienės rankų.
- Kieno jis? - vėl paklausė Zunda.
Jočas nusuko akis, o atsigaivaliojusi Ruklienė abiem ran
kom suspaudė žiedą laikantį Jočo delną.
- Mano, jis mano! - proverksmiais ištarė Ruklienė.- Po mūsų
šliūbo su Antanu va jis, Petras, šitą žiedą užmovė man ant piršto.
- Ruklienė glustelėjo prie Jočo. - Atsimeni, Petreli...
- Mat... ag mat... - Jočas lyg gėdydamasis ištraukė delną iš
moters rankų.
- Atsimeni, sakiau, nenešiosiu aš jo, negaliu, bet vis tiek man
palikai... Slapsčiau, Antanui nerodžiau, bet jis pamatė, atėmė... Ruklienė pro ašaras nusišypsojo. - Karšto būdo, amžiną atilsį, jis
buvo, kaip degtukas užsiliepsnodavo... Radęs žiedelį, pečiun, šulinin baudėsi įmesti. Neįmetė, mačiau, su savim, nešiojo!. Pak
lausiau, kam tu šitaip? Užriko - tavo kavalieriui gerklėn sukišiu!..
Primušė jis, tave, Petreli, bet žiedo neatidavė, o paskui... paskui...
-
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Ak tu Dieve mano, grįžo Antanas iš lagerio, vėl jam įtarimai, aš
durna ir pagalvojau, kad tu Petreli, o čia, matai Sviklius...
Ruklienės galva įsirėmė Petrui į krūtinę. Pastoviniavusi pa
sitaisė skarelę, tada paėmė iš Jočo žiedą, bet nebebandė ant piršto
mauti.
- Per mažas jis man, Petreli, net nebežinau, ką su juo daryti...
Žvelgdamas į Ruklienę su Joču, Zunda matė mirštančios
Sviklienės rankas. Sugargažėjusiais, išsiskėtojusiais it išrauto me
delio šaknys pirštais. Draskė pirštai prasiskėtusius marškinius, ieš
kojo ant krūtinės medalikėlio ar kryželio. Dabar, tik dabar Zunda
suprato, k o ji ten neradusi klaikiai suriko. Tvykstelėjo prieš akis
kiti su Bukelytės žiedai, jos auskarai, auksinis laikrodukas. Au
syse vėl suskambo Veščiulio balsas: menkniekis tie žiedai, pats
mus užvedei ant didesnių ryklių pėdsakų... Girdėjo ir inspekto
riaus Mikšio žodžius: Jaska niekuo dėtas dėl tos mergaitės žū
ties...
- Vadinasi... nagi Danguolės Bukelytės žiedai... Kur jų ieš
koti?..
Ištarė Zunda ir sutriko. Atšlijo nuo Jočo ir Ruklienė.
-Neieškokit jos žiedų, - Ruklienė nudelbė akis. - Mes... Jas
ka nekaltas, jis nepaėmė... Danguolytė... Ak tu Dieve, ir man, ir
jiems, mums visiems protas pasimaišė...
- Pala, pala, ką tu čia dabar, Aneliut? - Juk sakei...
Trypinėjo Jočas it supančiotas. Žvelgė tai į Ruklienę, tai į
Zundą.
- Neturėjo Danguolytė žiedų... Jinai... - nebaigė Ruklienė.
- Ji buvo be žiedų, be auskarų, be auksinio laikrodėlio! jausdama krūtine kylantį karštį, bet vis didėjantį pasišlykštėjimą,
šūktelėjo Zunda.
- Taip, taip, - kinktelėjo Ruklienė. - Tėvas su mama atėmė
žiedus, auskarus, laikrodėlį. Atvežė ją čia, pasakė: būsi protinga,
nustosi trainiotis su Ryčiu, viską atiduosim... Palikę pas mane,
abu išvažiavo, o ji... O Dievulėliau, nebežinau, kas paminėjo žie
dus, mes ir užsikabinom...
- Tu... tu žinojai, kad Jaska nekaltas? - trūkčiojančiu balsu
paklausė Jočas.
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- Žinojau, kaip nežinosiu, bet pagalvojau - latras, ar dabar,
ar kitąkart vis tiek kalėjiman paklius.. O motinai, tėvui, visai mū
sų giminei tokia nešlovė, kad Danguolytė pati... Dovanok, Petre
li, kad aš taip... Gal ir negerai, bet kiekvienam savi marškiniai
arčiau kūno...
Nieko nesakydamas, Petras Jočas nuėjo j Ruklienės kiemą,
nuleido “Moskvičiaus” kapotą ir įsiręžęs, nė kreiva akim nepaž
velgęs į stoviniuojančią Ruklienę, stūmėsi iš ten, kur daugelį me
tų ir vairuotojui, ir automobiliui buvo jaukiau, negu savuose na
muose. Ruklienė klyktelėjo, tačiau Jočas nė neatsigręžė.
Neatsisveikino su Rukliene ir Zunda. Važiavo šleikštulio
apimtas.
- Užsuksim į rajoną? - paklausė vairuotojas.
-N e.
- Argi neįdomu, kokį sandėlį padėjom jiems surasti?
Zunda nieko neatsakė. Nors darbo dienos pabaiga buvo dar
tolokai, Vilniuje į policiją nevažiavo. Keistos apatijos apimtas,
nė kiek nenustebo ir žmoną namie radęs.
- Duok, Zelmut, kavos! - numetęs striukę, krito ant sofos.
- Kas tau? - susirūpinusi paklausė Zelma.
- Nieko, noriu pagulėti.
Zelma užkaitė kavą, sviestu aptepusi duonos riekelę, uždėjo
sūrio, paskrudino keptuvėje. Arvydas kramtė lyg ne savo danti
mis.
- Naujieną pasakysiu, - Zelma glustelėjo prie jo.
- Kokią naujieną?
- Bukelių duktė pati nusiskandino.
- Iš kur ištraukei?
- Šiandien buvau konsultacijoj. Gydytoja kažkur išėjus, iš
sikalbėjau su sesele... Arvi, tu nežinai, koks šlykštynė tas Bukelis! Supranti, duktė pasakė tėvui ir motinai, kad susitarusi tuoktis
su Ryčiu. Tėvas uždūko, prievarta nuvežė konsultacijon patikrin
ti... O motina žiedus, auskarus, laikrodį atėmė. Prievarta abu kai
man išvežė...
- Niekšų visada ir visur nestinga, - tarė Arvydas, vėl tapęs
vyresniuoju policijos inspektoriumi. Apėmė toks pyktis, kad įma

nytų abu Bukelius tuoj patkalėjiman pasodintų. Bet žinojo - nie
kas jų nebaus.
- Arvi, o man Bukelių gaila...
- Gaila! - šokosi Arvydas. - Kodekse nėra tokio straipsnio,
kuris tavo gailestį traktuotų kaip lengvinančią aplinkybę.
- Žinau, bet jie, neduok, Dieve, niekam taip... jie patys save
nubaudė.
- Be abejo!
Pataršęs žmonos plaukus, Arvydas nusijuokė.
- Ko tu juokiesi? - nustebo Zelma.
- Pagalvojau, kad tau, gerbiama Zundiene, reiktų pereiti į
advokatūrą. Taip atkakliai gini nusikaltėlius.
- O žinai, bandysiu pereiti, - tok:;: pat tonu atsakė Zelma. Bet ne dabar, po ilgų ilgų atostogų.
- Ar tilrrai? Tu buvai konsultacijoj ir...
Arvydas iš jaudulio negalėjo ištarti žodžio.
- Tu greitai būsi laimingas tėvelis!
- Valio! - spausdamas glėbyje žmoną, užriaumojo Arvydas.

Nuody
taure
Arvydas Zunda namo parėjo tik truputį vėliau, tačiau Zelma
iškart pamatė - jis suirzęs. Ir ji buvo suirzusi. Juk prižadėjo kai
mynus aplankyti. Jinai jau apsivilkusi šventine suknele, plaukus
kirpykloje susišukavusi, o Arvydas praėjo, lyg žmona būtų kokia
suvytusi senutė! “Negi užmiršo, kad į svečius eisim”, - pagalvojo
Zelma. Tačiau vyrui nieko nesakė. Tarsi keršydama, virtuvėje pa
dėjo ant stalo šaltus kotletus, duonos, nesupjaustytą agurką.
- Ar skanu? - burbtelėjo, kai Arvydas ėmė žiaumoti kotletą.
- Nežinau.
- Kaip nežinai? Matau, valgai lyg nesavais dantimis!..
Zelma susigėdo. K oji šitaip! Gal Arvydas susidūrė su kokiu
pavojingu nusikaltėliu, gal jo gyvybė kabojo ant plauko, o ji - su
kaprizais. Policija - ne šiaip sau kokia kontora, ten visko pasitaiko.
- Oi Arvi, aš tuoj salotų padarysiu, kotletus pašildysiu! Ma
niau, namie nevalgysi, juk kaimynai k v ietėjų dukters šventė.
- Ak, tiesa, ir užmiršau! - Arvydas numetė šakutę, tačiau vis
dar nepastebėjo, kad žmona pasipuošusi.
- Galim ir neiti! - Zelma nebepyko.
- Tai ir neikim! - šyptelėjo Arvydas. - Tik kavos išvirk. Kuo
stipresnės.
Zelma pastatė ant dujinės viryklės kavos nuoviromis apke
pusį virdulėlį.
- O, kaip kvepia! - Arvydas apkabino žmoną. - Šiandien tu
tokia puošni...
-

84-

- Tik dabar pamatei?
- Visada matau, bet... Nepyk, Zelmute, šiandien niekur ne
noriu eiti. Tokia šuniška nuotaika, nuėjęs kitiems apetitą gadin
čiau... Išgerkim po taurelę vyno, gal nuotaika praskaidrės.
Zelma neklausė, kojis toks surūgęs: jau buvo įpratusi nieko
neklausinėti. Arvydas svetainėje atidarė indaujos dureles, paėmė
taures, iš kurių iškilmingom progom dviese pasivaišindavo, tada
pravėrė žemutines dureles.
- Zelma! - šūktelėjo.
- Ar vyno nerandi? Butelis...
Pamačiusi Arvydo rankoje ne vyno butelį, Zelma aiktelėjo:
- Oi, kokia aš žioplė! Atiduok! Aš jį...
- Kur gavai?
Arvydas apžiūrinėjo naujutėlaitį “diplomatą”.
- Aš tau, tavo gimtadieniui nupirkau. Tik ne šiandien, o kitą
savaitę įteiksiu...
- Klausiu, kur gavai?
Arvydo akyse Zelma pamatė lyg ir pyktį, lyg ir panieką.
- Nebijok, kyšių ir dovanų man niekas neduoda. Ir šitą dova
ną ne iš tavo algos, iš savo santaupų nupirkau...
- Matau, žinau - tu nevogei, - Arvydas pertarė žmoną, - ma
ne domina, kur pirkai?
- Turguj, ne valiutinėj parduotuvėj! - nusijuokė Zelma. - No
rėjau tau užsienietišką dovaną nupirkti, o visur, tose naujose par
duotuvėse dolerių, markių prašo. Turguj dar, ačiū Dievui, užsie
nines prekes ir už mūsų pinigus parduoda.
- Užsieninė prekė! - Arvydas iš visų pusių tebeapžiūrinėjo
“diplomatą”. Tokių “užsieninių” lagaminėlių šiandien jis matė visą
krūvą. Ne parduotuvėje, ne turguje, o nužudyto Česlovo Grendos
bute, kuriame policija tuščiai ieškojo nužudymo įkalčių.
- Argi jis ne užsieninis? - nustebusi paklausė Zelma. - Argi
nematai - užsieninė firma...
- Mnt!- sumykė Arvydas, vėl ir vėl tikrindamas, ar jam skir
toji dovana nepanaši į kratos metu paimtuosius “diplomatus”. Ganėtinai gražus.
- Tau patinka? - apsidžiaugė Zelma. - O aš bijojau...
-
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-K o?
- Per brangiai sumokėjusi...
- Tai kiek už jį suplojai? - Arvydas buvo jau beveik tikras,
kad žmonos pirktasis yra to paties darbo.
- Nesakysiu! - Zelma paėmė “diplomatą”. - Mano pinigai mano paslaptis.
- Tegul būna paslaptis, b et., žinai, šiandien iš vieno buto
paėmėm kelis tuzinus štai tokių, tariamai užsieninių diplomatų...
- Jis ne užsieninis? - plykstelėjo Zelma. - Juk čia... Negi aš
tokia žiopla!
Arvydas nebeištvėrė nenusišypsojęs:
- Tu ne žiopla, šis lagaminėlis iš užsienio, tiktai ne iš to,
kurio ženklu pažymėtas...
- Kiaulė, niekšas, išgama! - užsiplieskė Zelma. - Man rusiš
ko šlamšto nereikia! Aš jam, tam sukčiui, akis iškabinsiu. Nune
šiu ir tėkšiu kiauliškon marmūzėn!
- Kur tu jam tekši? Gariūnuose?
Arvydas pajuto smarkiai dunksenančią širdį.
- Ne Gariūnuose, Kalvarijų turguje pirkau. Aš...
- Stop! - Arvydas delnu užspaudė žmonos bumą. - Zelmute,
negi turguje atpažinsi tą prekeivį?
•
Atpažinsiu! Ir dar kaip! Mano regima atmintis kaip fotoa
paratas!
- Oi Zelmute, kokia tu šaunuolė! - Arvydas pabučiavo žmo
ną. - Po turgus slampinėti - ne mano specialybė, bet velnioniškai
būtų šaunu, jei sužinočiau, kas tuos diplomatus... ir, žinoma, ta
vąjį, pavertė užsieniniais... Neklausinėk, nieko daugiau nepasa
kysiu. O šitą, man skirtąjį, paslėpk. Jeigu šiandien būtų mano gi
mimo diena, tu neįsivaizduoji, gerbiamoji advokate, kaip aš bū
čiau dėkingas. Juk man davei šiokį tokį siūlelį... Rytoj šeštadie
nis, abu keliausim į turgų...
* * *

Vyresnysis inspektorius Arvydas Zunda tą naktį ilgai neuž
migo. Galvojo apie pradėtąją tirti žmogžudystę. Iš ligoninės poli
-
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cija gavo žinią, kad naktį iš Mineikių atvežtas pardavėjas Grenda
miręs ne nuo apdegimo, jis - nunuodytas! Žmogžudystė arba savižudystė, konstatavo lavoną skrodęs gydytojas. O policijai mįs
lė - nunuodytas ar nusinuodijęs?
- Vadinasi, spėliosim - žmogžudystė ar savižudybė? - tarė
komisaras Pulokas, pasikvietęs į kabinetą komisarą inspektorių
Stupurą ir vyresnįjį inspektorių Zundą.
- Spėlioti gal ir nebereikia. - Stupuras pažvelgė į kolegą Zun
dą. - Ką tik kalbėjau su Mineikių apylinkės inspektoriumi Daujo
tu: parduotuvė, kurioje dirbo Grenda, nesudegė, tiktai šiek tiek
apsvilo. Supuolę miestelio gyventojai ugnį užgesino. Jie ir apskrudusį Grendą išvilko. Vežamas į Vilnių jis mirė. Inspektorius
Daujotas spėjo padaryti šiokias tokias išvadas. Jo manymu, dėl
šio įvykio pats Grenda kaltas.
- Kodėl? - pasidomėjo Pulokas.
- Daujoto apklaustieji gyventojai sako, jog vakarėjant matę į
parduotuvę motociklu atvažiavusį vyruką. Kada jis išvažiavęs, jie
nežino, bet gaisras greit kilęs... Daujotas mano, kad Grenda su
svečiu gėręs...
- Ir viskas? - paklausė Pulokas.
- Lyg ir viskas, - Stupuras skėstelėjo rankomis. - Daujotas
nežino, kad Grenda nunuodytas ar nusinuodijęs. Grenda - ne itin
reikšminga figūra, tik pardavėjas. Tos parduotuvės vedėja - Keršulienė Sofija, keturiasdešimt dviejų metų, išsiskyrusi, bevaikė,
dabar atostogauja. Laikinai vedėjavo Grenda. Parduotuvė nepri
vatizuota, bet... inspektoriui Daujotui ne paslaptis, kad ir vedėja,
ir pardavėjas užsiiminėjo šiokiu tokiu privačiu bizneliu...
- Mūsų laikais vargu ar rasi nebizniaujantį prekybininką, įsiterpė visąlaik tylėjęs Zunda.
- Ir valdiškas turtas nežinia kaip tampa privačiu, - šyptelėjo
Pulokas. - Bet... argi mes, policija, galim viską apžioti, tuo labiau,
kad net valdžios vyrai nesugeba įstatymais apibrėžti, kuo biznis
skiriasi nuo sukčiavimo. Kapstomės žmogžudystėse, butų plėši
kus, automobilių vagis gaudom, paskui reketininkus sekiojam...
Pulokas šratinuku bakstelėjo į stalą. Iš šratinuko spalvos Zun
da suprato, kad viršininkas laukia jo žodžio.
-
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- Komisare, aš norėčiau tuoj pat važiuoti į Mineikius. Kol
nepasidairiau įvykio vietoje, nenoriu spėlioti.
- Gerai, pagalbininku pasiimk inspektorių Vilpišių.
Dar kartą bakstelėjęs šratinuku į stalą, Pulokas atsistojo.
Koridoriuj Stupuras ploną aplankėlį perdavė Zundai.
- Linkiu tau sėkmės, - tarė. - Aš bandysiu surasti Grendos
būstą. Ten, kur įregistruotas, negyveno. Gal kur butą ar namą spė
jo nusipirkti.
- Jei rasi jo būstą, nedaryk kratos, palauk, kol aš su Romu
grįšiu.
- Sutarta! - kinktelėjo Stupuras. - Aš neabejoju, kad tas gais
ras susijęs su vagystėmis.
Zunda nužingsniavo į savo kabinetą.
- Ruoškis, Romai, - tarė kolegai Vilpišiui. - Į Mineikius...
Trumpai Zunda papasakojo kas ir kaip.
- Oho, šaunu! - Vilpišius neslėpė džiaugsmo. - Ligi šiol tik
popieriukus tevarčiau, gal akis į akį susidursiu su tikru žudiku!
- Tas žudikas kol kas šieno kupetoje! - šyptelėjo Arvydas. Mums teks nuodėguliuose pasikapstyti. Tu, Romai, mėgsti fanta
zuoti, pamėgink versiją sufantazuoti. Bet tokią, kuri bent šiek tiek
būtų panaši į tiesą.
- Aš jau turiu versiją! - užkaito Romas.
- Varyk! - Arvydas smalsiai pažvelgė į jaunesnį kolegą. Juk
ir pats kadaise sunkiausias problemas mintyse kaip mat išgvilden
davo, tačiau jos pasirodydavo esančios sunkesnės ir sudėtingesnės.
- Pirmiausia, Grenda ne pats nusinuodijo!
- Taip, pritariu šitai išvadai! - Arvydas užlenkė vieną pirštą.
- Antra, pats jis uždegti parduotuvės negalėjo! - Romas taip
pat užlenkė pirštą.
- Kodėl?
- Juk jis buvo nunuodytas!
- Greitoji pagalba jį išvežė dar gyvą.
- Na ir kas? - vis labiau skubėjo Romas. - Galvą dedu - jį
nunuodijo tas motociklininkas, kurį matė miestelio gyventojai. Ir
jeigu jo neatpažino, aišku kaip dieną - jis ne vietinis! Gal koks
Grendos draugelis ar pažįstamas!..
-
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- Taigi - gal gal! - Arvydas pertraukė Romą.
- Kodėl gal? - Romas įsižeidė. - Mes surasim motociklininką...
- Aga, su šalmu ant galvos! - prunkštelėjo Arvydas. - Moto
ciklininkų tūkstančiai. Ir dauguma šalmuoti.
- Visam pasauly mes neieškosim, - jau be entuziazmo tarė
Romas. - Pirmiausia sužinosim, kokiu motociklu buvo atvažia
vęs, paskui...
- Ne paskui, dabar, tuoj pat važiuojam j Mineikius ieškoti to
motociklo! - išeidamas iš kabineto, Arvydas mirktelėjo Romui.
Nuo Vilniaus iki Mineikių - netoli, bet Romui kelias prail
go. Važiavo tylėdami. Zunda prabilo tiktai miestelyje:
- Romai, važiuok pas apylinkės inspektorių, štai jo adresas,
o aš čia pasisukinėsiu...
- Klausau, gerbiamas viršininke! - burbtelėjo Vilpišius.
Zunda pėsčias nuėjo prie parduotuvės, kuri mažai kuo sky
rėsi nuo daugelio kitų kaimo parduotuvių. Tik šitos langai balta
vo faneros lopais, sienose aiškiai matėsi murzino vandens nud
rengtos rievės. Dvokė degėsiais. Arvydas priėjęs paklebeno durų
spyną.
- Ko ten čiupinėji, krautuvė nedirba!
Atsigręžęs Zunda susidūrė su senioko akimis.
- Matau, kad nedirba, bet...
- Jei matai, nesigrabinėk, kur nieko nepadėjai! - apsibarė se
niokas.
- O kas man užgins pasigrabinėti?
- Aš! Aš čia saugau.
- Saugai! - nusijuokė Zunda. - O nuo gaisro neišsaugojai!
- Tada nesaugojau. Česka krautuvėj buvo. Dabar, kai signa
lizacija sudegus, aš sargauju. Kad koks šalaputris pro langą vidun
neįlįstų. Matai, duris pūdine spyna užrakino, o languos - faniera.
Pastūmei ir... Nėra Zonės, ir tvarkos nėra.
- O kur Zonė? - pasiteiravo Zunda.
- Išvažiavo. Nebūt išvažiavus, nebūt ir nelaimė atsitikus. Iš
važiavo, Česka pasijautė gaspadorium, nu ir davaj gerti.
- Nejaugi Česka gėrė? - perdėtai nusistebėjo Zunda. - Man
regis...
-
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- Kas tau regis, man nerūpi...
Pamatęs iš automobilio kopiantį apylinkės inspektorių Dau
jotą, seniokas staiga nutilo.
- Va, policija! Mauk iš čia! - seniokas stumtelėjo Zundą.
- Kodėl mauti? Ir aš, jei tamstai taip knieti, policija! - Zunda
parodė pažymėjimą.
- Tfiu tu!..
Paėjęs seniokas atsisėdo parduotuvės pašalėje ant suoliuko.
- Laba diena. Aš - inspektorius Daujotas! - pasisveikino vi
dutinio amžiaus lėtos eisenos uniformuotas policininkas.
- Aš Zunda, - Arvydas paspaudė inspektoriaus ranką. - Ar
esate vietinis?
Žymiai už save vyresnio Daujoto Zunda negalėjo vadinti ins
pektoriumi.
- Taip, vietinis. O kas?
Daujoto akys nukrypo į sargą, kuris, tarsi ką pametęs, žiūri
nėjo sau po kojomis.
- Kazy, tu jau spėjai Česką su žemėmis sumaišyti! - pagrasė
sargui.
- Nei aš jo maišiau, nei ką, - burbtelėjo sargas. - Aš jam ne
buvau skolingas, jis man irgi...
- Namas ne kažin kiek apdegęs, - apėjęs parduotuvę, konsta
tavo Vilpišius.
- Žmonės spėjo vandeniu užpilti, - paaiškino Daujotas. - Tas
kambariokas, kur Česka... kur pardavėjas Grenda gulėjo, - bai
sus...
- O kas išmalė parduotuvės langus? - paklausė Zunda.
- Mes, kas gi daugiau. Užsiplieskė anoj pusėj, žmonės, kaip
kaime įprasta, puolė turtą nuo ugnies gelbėti.
- Ir vogti! - leptelėjo Vilpišius.
- Kodėl vogti? - Daujotas net nepažvelgė į Vilpišių. - Kai
dega, mūsų žmonės šitaip nedaro... Gesinant ir signalizacija ėmė
veikti... Negi kas galėjo žinoti, kad ugnis parduotuvėn nepersi
mes... kol atvažiavo gaisrininkai, mes ugnį jau buvom užpylę. Vis
ką, ką iš parduotuvės išnešėm, atgal sunešėm. Langus užkalėm,
Lapienį sargų pastatėm... Rajono valdžia neskuba, sako, saugo
-
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kit, atvažiuosim revizijos daryti... Gaisras blogiau už vagį... Gren
da, žmonės man sakė, tądien buvo išgėręs...
- Su kuo jis gėrė? - Zunda pertarė Daujotą.
- Argi supaisysi. Dienos karštos, vyrai čia pat, parduotuvėj,
alaus butelį atsikemša, nu ir... Visiems Grenda nesvetimas buvo,
visi su juo geruoju... Melioratoriai - smarkūs vyrai, bet ir su jais
Česka nesipyko. Dabar, kai to darbo melioratoriams nebe kas, vė
jai jų kišenėse, o Česka - supratingas, bargan puslitrį kitą duoda
vo. Ir tąvakar, prieš uždarant parduotuvę, Auželis, Kutra, Šileikis
čia sukinėjos.
- Kas jie tokie? - paklausė Zunda.
- Buvo melioratoriai, dabar kaip ir bedarbiai, kaip ir ne. Bet
jie geri vyrai. Didelis miestas netoli, bet mūsų miestelio žmonės
dar nesugadinti...
- Nesugadinti! O Grendą nunuodijo, parduotuvę uždegė!
Zunda vos netvojo Vilpišiui alkūne į paširdžius už nelaiku
lepteltus žodžius.
' -Nunuodijo?! - ramiose Daujoto akyse švystelėjo lyg ir nuos
taba, lyg ir išgąstis, tačiau jis tuoj pat nusijuokė: - Jį gyvą, tiktai
truputį apdegusį greitoji paėmė. Daktarei sakiau - ar verta dėl to
kio menkniekio ligoninėn vežti? Daktarė, apžiūrėjusi Česką, man
prašnypštė: jei būtų mano valia, aš jį blaivyklon nuvežčiau! Prisi
gėręs kaip kiaulė...
Nieko kito Zundai neliko, kaip pasakyti Daujotui tiesą.
- Deja, gerbiamas inspektoriau, Grendos nebėra. Mes turim
neginčijamą ekspertizės išvadą, kad jo mirties kaltininkas - nuo
dai. Šitą išvadą tik mes žinojom, dabar jūs sužinojot, o kitiems Grenda mirė nuo apdegimų.
- Taip, suprantu, - nusiėmęs kepurę, Daujotas nubraukė išra
sojusią kaktą. - Va kaip. Melioratoriai sakė man - pas Česką buvo
atvažiavęs svečias. Pamaniau, abu išgėrė, Česka užsirūkęs nuvir
to pamiegoti...
- Kas tas jo svečias? - vėl Zunda pertraukė Dauj otą.
- Nežinau. Motociklu atvažiavo... Miestelis prie didelio ke
lio, kasdien čia atvažiuoja, pravažiuoja...
- Norėčiau užeiti į tą kambarį, kur kilo gaisras.
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Zunda pajuto, jog nieko gero iš Daujoto nebeišgirs.
- Prašom, - Daujotas išsiėmė iš kelnių kišenės pundelį raktų.
- Kol atvažiuos tikrintojai, aš visur, kur galėjau, užrakinau. Českos kambaryje, rodos, viską apžiūrėjau, ką pamačiau - surašiau...
Hm, nejaugi Česką nuodais tas svečias pagirdė?.. Mykė Česka,
putojo, aš bandžiau prakalbinti, bet jis... ne, jis nekalbėjo, tiktai
jo akys...
- Kokios buvojo akys? - pasidomėjo Vilpišius. Išsitaręs, kad
Grenda nunuodytas, suprato - ne vietoj mestelėjo savo trigrašį. Iš
pradžių rodės - skradžiai žemės prasmegs, tačiau kai Zunda tą
patį pasakė, atsigavo.
- Matot, kaip čia jums pasakius... - Daujotas kitoje parduo
tuvės pusėje atrakino aprūkusias, šviežiom lentom sulopytas du
ris. - Jo akys buvo tokios... ne kaip pasigėrusio... lyg ko nusigan
dusios, gal net pastėrusios. Tada nepagalvojau, o dabar... Iš tiktų
jų viena kojajis jau buvo grabe. Daktarė jaunutė, pačiupinėjo pul
są, degtinės kvapą užuodė...
Zunda paėmė iš Daujoto rankų naują pakabinamą spyną.
- Tąkart durys buvo užrakintos ana spyna. Melioratoriai ją
išlaužė. - Daujotas parodė senąją spyną.
- O raktas iš vidaus joje buvo? - paklausė Zunda.
- Nežinau... Auželis, Kutra ir Šileikis čia darbavosi. Mat jie
netoli parduotuvės slampinėjo.
- Ir, aišku, matė, kada ir kokiu motociklu išvažiavo tas Grendos svečias? - neištvėrė Vilpišius.
- Nežinau. - Daujotas atidarė duris. - Aš nemačiau.
- Dar nesutemus, galima sakyti, dieną žmogų nunuodijo, par
duotuvę uždegė, o jūs nieko nematėt! - kaip koks viršininkas pap
riekaištavo Vilpišius.
- Palauk, Romai! - Zunda sutramdė Vilpišių ir įėjo į svilė
siais dvokiantį kambarėlį. - Ehė, čia ne tiek ugnis, kiek vanduo
pasidarbavo.
- Kai dega, žmonės vandens negaili, - Daujotas gūžtelėjo
pečiais. - Ačiū Dievui, prūdas po ranka, nespėjo ugnis namo apimti.
Jeigu būtų parduotuvėn persimetusi. Ten visokie rūbai, kostiu
mai...
-
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Zunda stabtelėjo prie užplombuoto seifo.
- Ar jis buvo atrakintas? - paklausė.
- Užrakintas. Tik apdegęs. Rašomas stalas sūdovytas, tele
fonas, kėdės... Česką štai čia sukniubusį vyrai rado...
Daujotas parodė ugnies ir vandens nuniokotą sofą.
- Ir visus nusikaltėlio pėdsakus kaip arkliai ištrypė!
- O tau ar teko kada nors iš degančio namo žmogų gelbėti? suirzusiu balsu paklausė Daujotas.
- Neteko, bet... - neaiškiai atsakė Vilpišius.
- Duok Dieve, kad netektų! Besidairydamas pėdsakų, žmo
gų užmirštum!
“Šit kaip! Pasirodo, ne iš kelmo spirtas tas griozdas Daujo
tas, - mintyse konstatavo Zunda. - Moka atsikirsti ir įgelti!”
- Na, gerai, nebediskutuosim! - garsiai tarė.
Pirmas išėjo laukan. Prie parduotuvės jau sukinėjosi keletas
berniūkščių. Stoviniavo ir pora moterėlių.
- Važiuojam, inspektoriau, į jūsų būstinę, - pasiūlė Zunda.
- Prašau. Matau, norėsit pasikalbėti su tais vyrais, kurie ma
tė Grendos svečią ir pirmieji puolė gaisro gesinti. Ei, Sauliau! Daujotas pašaukė augesnį berniūkštį. - Lėk, surask Auželį, Kutrą
ir Šileikį, pasakyk, tegul pas mane ateina.
- Mes tuoj! - Saulius mostelėjo savo kompanijai.
- Palaukit! - sulaikė juos Vilpišius.
- Ko tau? - Zunda pradarė automobilio dureles.
- Jūs važiuokit, aš... - Vilpišius šyptelėjo. - Ką jau ką, o mo
tociklus, automobilius šitokie vyrai visada apžiūri! Aš su jais pa
sikalbėsiu.
- Gerai! - Zunda užtrenkė dureles. - Sėsk, Sauliau, - atidaręs
dureles iš kitos pusės, pašaukė Saulių, - pavėžinsim.
Saulius šmurkštelėjo į automobilį.
- O meees? - pavydžiai žiūrėdami į nuvažiuojantį draugą,
užčirškė berniukai.
- Jūs man čia reikalingi. - Vilpišius įsimaišė jų tarpan. - Aš
policininkas.
- Tas, kuris Saulių nusivežė, taip pat policininkas? - paklau
sė baltaplaukis berniukas.
-
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- Aga, mes abu policininkai! - mirktelėjo Vilpišius.
- O kodėl automobilis ne policijos?
- Ne policijos, bet gali būti ir policijos. Kai reikia, mes viens
du lempą ant stogo!
- Matėm, televizoriuj rodė...
Vienas per kitą suklego berniūkščiai.
-Š a , vyrai! - Vilpišius iškėlė ranką. - Matyt, netoli gyvenat,
jei čia lakstot?
- Ir toli, ir netoli, mes iš visur! - už visus atsakė strazdanotas
berniukas.
- Ką čia veikiat?
- Kaip ką? Nieko! Mums atostogos...
- Kai degė parduotuvė, irgi čia buvot?
- Buvom! - choru atsakė. - Gaisrą gesinti padėjom!
- Oho! - Vilpišius nusivilko švarką. - Bet pardavėjas Česka
vis tiek sudegė.
- Girtas buvo, užtat ir sudegė! - perdėm vyriškai nusispjovė
strazdanius.
- O su kuo jis prisigėrė, irgi matėt?
- Ne, mes tik motociklą matėm...
- “Iž Planetą” !
- Mes jj apžiūrėjom!
- Su tokiom lempom!
- Jos ir per rūką šviečia!
- Durniau, ten buvo kalogenai!
- Pats tu glušas! Ne kalogenai, priešrūkinės lempos! Gelto
nos.
- Vyrai, nešaukit visi kartu! - Vilpišius numaldė berniūkščių
tarpusavio ginčą. Šiokį tokį motociklo vaizdą jau turėjo, jeigu pa
sakytų ir numerį... Tačiau, kaip paprastai būna, svarbiausio daly
ko nė vienas berniukas neįsidėmėjo.
- Gaila, labai gaila, kad nematėt numerio. Eime, parodykit,
kur motociklas stovėjo.
- Ten, va ten! - vaikai lenktyniaudami nuskuodė.
Kiemo pakraštyje lapojo ne vienas medis. Skėtrojosi alyvų,
jazminų krūmai, žalia juosta slėpdami ištremptą kiemą.
-
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- Čia, šičia prie medžio atremtas motociklas stovėjo! - paro
dė vienas berniukas.
Šerpetotas, nubrozdintas medžio kamienas. Vilpišius net ne
bandė ieškoti žymių. Žengė žingsnį ir sustingo: Netoliese, po nus
virusiom jazmino šakom, pamatė motociklo padangų vėžes. Čia,
matyt, motociklininkas, apsisukdamas paliko abiejų padangų žy
mes. Vilpišius jas apžiūrėjęs, krūtinėje pajuto dundenimą: taip,
nusikaltėlis buvo atvažiavęs “Iž Planeta”. Priekinė padanga vie
nokia, užpakalinė kitokia!
- Ačiū, vyručiai, jūs labai padėjot! - Vilpišius visiems iš ei
lės paspaudė rankas. - Dabar sakykit, ką dar pastebėjot? Kokios
spalvos buvo motociklas?
Vaikai šaukė vienas per kitą. Vienas prisiminė tą, kitas aną.
Vilpišius, dar kartą padėkojęs, nurisnojo į inspektoriaus būstinę.
- O vis dėlto jis paliko pėdsakus! - įgriuvęs vidun, tarė. Motociklas “Iž Planeta”!
- Mūsų miestely nei apylinkėse niekas tokio motociklo ne
turi. - Daujotas žvelgė pro langą. - Pro Mineikius ne viena dešim
tis motociklų ir automobilių kasdien pravažiuoja... Va, ateina me
lioratoriai... Visus kartu ar po vieną kviesti? - paklausė Dari Dtas.
- Tegul užeina visi, - Zunda atsisėdo prie nedidelio suilo.
Kažkodėl nuojauta sakė - iš jų nieko gero nepešim. Nors inspek
toriui Vilpišiui vaikai ir padėjo surasti vėžes, tačiau kas iš to? Teisingai inspektorius Daujotas sako - šimtai motociklų prava
žiuoja,..
įjjfoet ne visi su tokiom lempom ir ne visi etiketėm apklijuo
ti! - Arvydo balse pajutęs pašaipą, atkirto Vilpišius.
- Sakai, etiketės?! - Zunda nebesišaipė iš pagalbininko. - Ko
kios?
Romas nebespėjo atsakyti. Kartu su Daujotu į kambarį įėjo
trys vyrai. Vienas pusamžis, paburkusia nosim, lyg ko išsigandu
siom akim; antras pietietiškai juodo gymio, garbanotas, labiau pa
našus į stileivą, negu į darbininką, tiktai tepalais persisunkusios
rankos rodė, kad jis mechanizatorius; o trečias - smulkutis, jud 
rus, iš pirmo žvilgsnio lyg ir neželiančia barzda - priminė viduri
nės mokyklos mokinuką.
-
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- Štai, vyrai, - prabilo Daujotas, - su jumis svečiai iš Vil
niaus nori pasikalbėti.
- Sėskite! - Zunda atsistojęs su visais pasisveikino.
- Galim ir atsisėsti, - už visus atsakė smulkusis vyrukas. Mano pavardė Kutra. Jonas Kutra, dirbau darbų vykdytoju, dabar
pusiau dirbu, pusiau ne...
Atidžiai jį nužvelgęs, Zunda nustebo: Kutra buvo ne toks
jaunas, koks pasirodė iš pirmo žvilgsnio: prie akių jau raizgėsi
smulkios raukšlytės, tiktai smakras, aiškiausiai niekad gyvenime
skustuvo nematęs, slėpė metus.
- Aha, pusiau bedarbis! - mintyse jį pavadinęs bobabumiu,
Zunda nežinojo, nuo ko pradėti. - Argi pačiam vidurvasary me
lioratoriai darbo neturi?
- Darbo turėtume, bet va kur bėda - sunku rasti mokėtoją už
mūsų darbą, užtat ir bastomės, kartais, kai gaisrininkai užmiega,
gaisrus gesinam. Cha cha! - nusijuokė Kutra. - Jei taip sovieti
niais laikais žmogelį būtume išgelbėję, bent medalį gautume, o
dabar sava valdžia net ačiū nepasako.
- Kad nėra už ką jums, Joneli, ačiū sakyti, - vyptelėjo Daujo
tas.
- O Česka? Juk iš ugnies jį išvilkom! - šūktelėjo garbanius. Jei ne mes, amen jam!
- Ir dabar galite pasakyti amen, - tarė Zunda. - Jūsų išgelbė
tasis Grenda pakeliui į ligoninę mirė.
- Mirė? - vienan balsan sušuko visi trys melioratoriai.
- Negali būti! - pašoko garbanius. - Jis visai nebuvo apde
gęs. Aš jį kieman išnešiau, ant žemės paguldžiau, ten jis...
- Taigi tokie dalykai, vyrai...
Zundai ant liežuvio galo kybojo Daujoto pasakyti žodžiai,
kad Grenda buvo išgėręs. Gal jis su šitais vyrais gėrė? Gal ir dėl
gaisro jie kuo kalti? Bet negalėjo susikaupti, padrikos mintys jau
kėsi galvoje...
•
Motociklas? O velniai žino, koks jo motociklas, - išgirdo
Kutros balsą.
- Ir tu, Šileiki, nematei, kokiu motociklu j is atvažiavo? - Dau
jotas jau klausinėjo garbanių.
-
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■■ Mes išvis nematėm, kada ir kuo jis atvažiavo, - už ČrVkį
atsakė Kutra. - Daujotai, juk jau sakėm: kai atėjom, Česka jj pro
užpakalines duris vedėsi. Parduotuvė jau buvo uždaryta, užtat mes
norėjom pro kitas duris įeiti...
- O tas vyriškis...
- Mes jo beveik nematėm, - Kutra nutraukė Zundą. - Jis bu
vo su šalmu. Tokiu, kokius rokeriai mėgsta. Nei veido, nei akių
nesimato.
- Kada ir kur jūs gaisrą pamatėt? - jausdamas krūtinėj besitvenkiantį irzulį, paklausė Zunda. Nepatiko jam Kutra. Nespėjo
paklausti, jis jau skuba atsakyti.
- Ne aš, Auželis pamatė, - Kutra per petį nykščiu dūrė j be
perstojo šnarpštaujantįjį. - Česka - geras vyras, bet tąkart... Pagal
vojom, gal koks jo viršininkas atvažiavo, todėl ir nelindom į akis...
Susėdom prie prūdo tūkstančio palošti. Vieną išvarę, kitą varyda
mi susibarėm, tada va jis, Auželis, sako: eisiu, nejau Česka toks
kiaulė, kad puslitrio neišneš...
- Jo, jo, aš nuėjau, - pirmąkart prakalbo Auželis. - Mums
Česka visad bet kokiu laiku pasukdavo...
Nutilęs delnu perbraukė veidą. Nei Zunda, nei Daujotas jo
neragino.
- Nuėjau... ne, anon pusėn užėjau, žiūriu - rūksta Českos kam
pas! Aš lapatai atgal, sakau, vyrai, Česka dega! O jie - kvatoja,
sako, nedavė puslitrono, tegul žaltys svyla...
- Mes, dievaži, nepatikėjom! - Kutra priglaudė delną prie
krūtinės. - O šitas šaukia - dega, dega! Ir tikrai - dūmai pasimatė...
Mes bėgom tenais, o toliau - sakyta persakyta...
- Kai atbėgot, ar durys buvo užrakintos? - paklausė Vilpi
šius.
- Kas jas žino, - Kutra gūžtelėjo pečiais. - Kamarėlės langas
su grotom, pro jas viduje liepsną pamatėm, va jis, Šileikis...
- Jūs duris atidarėt? - Zunda paklausė.
- Koks ten atidarymas! Dėjau pečiais, ir įvirto, - garbanius
lyg atsiprašinėdamas, skėstelėjo rankas.
- Taaaip! - nutęsė Zunda, nebeklausinėdamas vyrų, nes jautė
- nieko naujo jie nepridės. - Ačiū, vyrai...
-
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- Nėra už ką. - Kutra vienintelis ištiesė ranką. - Nei šis, nei
tas, negi Česka iš tiesų taip kvailai nusikapetino?..
Jis pirmas išėjo pro duris. Auželis stabtelėjo:
- O tamstos, ponai, nežinot, ar greit parduotuvę atidalys?
- Kai Keršulienė atvažiuos, tada ir atidarys. Bejos revizijos
niekas nedaro, - paaiškino Daujotas.
- Ehehehe, mautas reikalas! - visa krūtine atsiduso Auželis.
Pro langą Zunda akimis sekė nueinančius melioratorius. Jų
žodžiuose lyg ir nesijautė klastos. Slampinėdami be darbo, vyrai
panoro išgerti, laukė, kol Grendos svečias išvažiuos... Ir jeigu ne
jie, greičiausiai ugnis būtų nušlavusi visus nusikaltimo pėdsakus.
- Vadinasi, be vedėjos revizija neprasidės, - tarė Zunda.
- Taip man sakė rajone. - Daujotas atskleidė ant stalo gulintį
sąsiuvinį. - Štai telefonas, galite pakalbėti.
- Ne, aš nekalbėsiu. Jūs, gerbiamas Daujotai, pasirūpinkit,
kad kuo greičiau grįžtų vedėja... Inventorizacijos aktą mums at
siųskite.
- Gausit, kai tik jį turėsim, jums persiųsim...
Visi trys išėjo į kiemą. Zunda pasirąžė:
- Atrodo, Romai, nieko ypatingo čia neužčiuopėm!
- O vėžės? - Vilpišius spėjo pastabomis primarginti kelis
bloknoto lapelius.
- Ak tiesa, ne tik vėžės, ir etiketės ant motociklo bako! Ger
biamas Dauj otai, dėl visa ko pasidairyk po miestelį. Kartais nusi
kaltėliai bando pasižvalgyti ten, kur iškrėtė šunybę.
- Klausykit, inspektoriau, o ar pats Grenda neturėjo moto
ciklo? - paklausė Vilpišius.
- Ne, Grenda “Mersedesu” važinėjo.
Daujotas neslėpė pavydulingo vypsnio.
- Žiūrėk tu man, ir tokių miesteliūkščių veikėjai nenori nusi
leisti sostinės turčiams!
Tą pačią minutę Zunda pagalvojo - teisus komisaras inspek
torius Stupuras: biznis ir biznieriai visur vienodi.
- Kur dabar tas jo “Mersedesas”? - paklausė Daujoto.
- Garažioke. Keršulienė turi nuosavą namą, Česka jos kieme
susikalė būdelę.

- Arvi, reikia pasižvalgyti po tą būdelę! - nekantraudamas
tarė Vilpišius.
- Gal ir verta, - abejingai gūžtelėjo Zunda.
- Gražus Českos automobilis. Žiemą važinėj o suklerusiu “Ži
guliuku”, pavasarį žiūrim - jau užsieniniu duodas! - Daujotas
pliaukštelėjo trim pirštais. - Ne veltui dabar televizija sako: tur
tingiausi žmonės - prekybininkai. Keršulienės namas netoli par
duotuvės...
- Važiuojam, Arvi! - vis labiau nekantravo Vilpišius.
- Galim važiuoti...
Netrukus automobilis sustojo prie menkučio, statinių tvora
aptverto namelio. Nublukęs, vietomis apsamanojęs šiferio stogas,
kadaise geltonais dažais nudažytos, bet jau apsilupinėjusios sie
nos ryškiai skyrėsi nuo šalimais esančių baltų, raudonų, geltonų
plytų mūrinukų. Keršulienės namelis gūžėsi prie žemės, tarsi slėp
damas medžių paunksnėje kuklius langus. Ir ūkinis pastatėlis kie
mo gilumoje buvo menkutis. Priėjo nesimatė nei šuns būdos, nei
kokio kito podėlio, tiktai iš galo glaudėsi plačiom durim, negrabiai
iš neobliuotų lentų sukaltas, kaip kad Daujotas sakė, garažiokas.
-Ten Českos “Mersedesas”! - Daujotas mostelėjo garažo pu
sėn.
- Eime, pabandysim nors pro plyšį žvilgtelėti...
Zunda dar nebuvo nusprendęs, ką darys prie garažo.
- Užrakintas. - Daujotas paklebeno skersai durų permestą
štangą, kurios gale karojo patentuota spyna.
- Ką gi, kvieskit kaimynus!
Vis dėlto Zunda nutarė brautis vidun. Daujotas nužingsnia
vo j daržus, kur kapstėsi Keršulienės kaimynas.
- Gal tu, Romai, kaip mechanika besidomintis vyras, šitą au
tomatiką be rakto atrakintum? - Zunda parodė spyną.
- Greičiausiai atrakinčiau. - Vilpišius pačiupinėjo spyną. Bet čia nebandysiu. Inspektorius Daujotas dar pagalvos, kad aš
buvęs vagis.
Daujotas susirado kieme dalbelę, užkišo už štangos.
- Nelaužk, Jonai, - sulaikė jį Jovaiša. - Anam gale, prie tupinyčios, lentą pastūmus galima vidun įeiti.
-
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- Va kaip! - Zunda pamerkė Vilpišiui.
Visi nuėjo i kitą garažo galą. Jovaiša parodė lentą, kuri iš
tiesų kadarojo ant vienos vinies. Pastūmus atsivėrė landa.
- Žiūrėk tu man, Česka toks akuratnas, viską po raktu laikė,
o čia - kaip pro tvoros mietus! - nusistebėjo Bitinienė.
- Čia Keršulienė sau duris pasidarė! - nusijuokė Jovaiša. Česka išvažiuodamas garažioką užrakina, o jinai pro šitą skylę
vidun įeina.
- Ag matai, kur mūsų vyrai vakarais...
Jovaišos niuksas nutildė Bitinienę. Bet šito nematė nei Dau
jotas, nei Zunda su Vilpišium - jie pro skylę jau buvo sulindę
vidun.
Lentinio garažo sienoje švietė mažytis kaip kumštis lange
lis, tačiau “Mersedeso” žvilgesys rėžėsi akin ir prieblandoje. Ga
ražo pasieniuose stovėjo tvarkingai sukrautos dėžės, dauguma tuš
čių butelių pridėtos.
- Parduotuvėj ne per daugiausia vietos, užtat čia juos laiko, paaiškino Daujotas.
- Ir išvežti iš čia geriau, - šyptelėjo Jovaiša. - Pilnus atveža
tuščius išveža.
- Argi Grenda gražiu automobiliu šitas bjaurias dėžes vežio
jo? - nusistebėjo Vilpišius.
- Mašina didelė, pikapas...
Daujotas pabandė atidaryti automobilio dureles. Nė vienos
neatsidarė.
- Leiskit, aš pabandysiu!
Vilpišius išsiėmė peilį. Pasikrapštęs atidarė užpakalines du
reles.
- Arvi, matai...
Įsliuogęs vidun, atidarė šonines.
• Žiūrėk, Arvi, taip ir maniau - dokumentai!
Padavė Zundai piniginę, kurioje buvo techninis pasas, vai
ruotojo pažymėjimas, keletas nereikšmingų popierėlių, pluoštelis
pinigų.
- Ne kažin kas, bet vis šis tas! - peržvelgęs dokumentus, Zun
da per tą pačią landą pirmas išniro laukan. - Šitą lentą, gerbiamas
-
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Daujotai, reikėtų stipriai prikalti. Ačiū už pagalbą! - padėkojo Jo
vaišai ir Bitinienei.
- Tamstytės, ar teisybė, kad Českos nebėr? - palydėjusi Dau
jotą su svečiais ligi automobilio, pasidomėjo Bitinienė.
- Taip, jis mirė, - už Daujotą atsakė Zunda. - Dar kartą dėko
jam...
***
Nespėjo Vilniuje jeiti j kabinetą, tuoj užsuko Stupuras.
- Jau namie, vaikučiai?
- Kaip matai.
- Kokie rezultatai?
- Menki! - Zunda numetė ant stalo Grendos piniginę. - Tech
ninis pasas, vairuotojo pažymėjimas... Romas dar surado moto
ciklo vėžes...
- “Iž Planetos” vėžes, - patikslino Vilpišius.
- Sveikinu! - Stupuras ištiesė Vilpišiui ranką. - Sakyk, ko
kios tos vėžės?
Komisaro-inspektoriaus balse Romas neįžvelgė pašaipos.
Tarsi raportavo:
- Vėžės dviejų ratų. Motociklas su priešrūkinėmis lempo
mis, bakas apklijuotas užsieninėmis etiketėmis...
- Penketas su dviem pliusais! - jau aiškiai pasišaipė Stupu
ras, pasiklausęs ne tik Vilpišiaus, bet ir Zundos išvadų. - Dabar
žiūrėkit, ką aš turiu... - Stupuras atskleidė aplanką: - Česlovas
Grenda, trisdešimt dviejų metų, nevedęs, baigė Ekonomikos fa
kultetą...
- Su aukštuoju mokslu ir tokios sumautos krautuvėlės par
davėjas! - nusistebėjo Vilpišius.
- Na ir kas? Tavo specialybė, Romai, berods, fizikas, o dir
bi...
- Aš - kas kita! - Romui nepatiko ankstesnės specialybės pri
minimas. - Stojau, kur buvo lengviau įstoti.
- Bet baigei su pagyrimu, tave paskyrė į institutą...
- O mūsų Romukas ne aspirantūrą, bet teisės fakultetą įvei
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kė! - Stupuras pamerkė Vilpišiui. - Klausykit, vaikučiai, toliau...
Grenda, baigęs universitetą, dirbo miesto prekybos sistemoje. Pas
kutiniais sovietinės valdžios metais už machinacijas buvo teis
tas...
- Matai, Arvi, mes...
- Aš dar nebaigiau, kolega inspektoriau! - Stupuras pirštu
pagrasė Vilpišiui. - Nuteisė pusantrų metų laisvės atėmimo. Ta
čiau anoji valdžia po pusmečio jį išleido. Kaime įsidarbino, ten
dirbdamas dar spėjo senomis kainomis Vilniuje pasistatyti trijų
kambarių kooperatinį butą...
- O šiemet pavasarį nusipirko “Mersedesą”! Ne senutėlį, bet
beveik naują! - neišlaikė Vilpišius.
- Taip, inspektoriau, ir šitą mes žinom. O va kokiais klijais
tos užsieninės etiketės ant motociklo bako priklijuotos, jūs nenustatėt!
Stupuras aiškiai šaipėsi. Vilpišius raustelėjo. Į policiją jis
atėjo dirbti iš mokslinio instituto, dar nespėjo įprasti prie naujos
tvarkos, kaip ir institute mėgo pasiginčyti, savo teiginius grįsti
ilgiausiais išvedžiojimais. Ir laipsnius, pareigas kartais supainio
davo.
- Kokiais klijais tos etiketės priklijuotos, aš pauostęs nusta
tysiu, va, kad tik motociklą surasčiau!
- Bravo, Romai, gerai atsikirtai! - Zunda pagyrė Vilpišių. Vilius mėgsta mumis, žemesnio rango darbuotojais, jodinėti! Mane
kaip kuiną plakė!
- Užtat iš tavęs padariau pasaulinio garso detektyvą! - Stu
puras atsisėdo prie Zundos stalo. Gerą uoslę turi, galėtum eksper
tu persikvalifikuoti.
- Ačiū už patarimą, aš verčiau viršininku pasidarysiu, tada...
- atsiminęs, kad komisaras inspektorius - jo tiesioginis viršinin
kas, Romas prikando liežuvį.
Stupuras nusijuokė, jo veidu nusliuogė žaisminga grimasa.
Šyptelėjo ir Zunda:
- Žinai, Viliau, jeigu Romas pereitų į ekspertus, aš tau pirmas
galvą nusukčiau, nepaisydamas, kad esi šioks toks mūsų abiejų
viršininkas.
-
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- Kaip pasakytų mūsų gerbiamas šefas - gana diskusijų, im
kimės darbo. - Stupuras atsistojo. - Į Grendos butą su jumis va
žiuoja vyresnysis inspektorius Žvibas. Ar šiaip, ar taip tas nužu
dymas, matyt, susijęs su valstybinio turto grobstymu, o Žvibas
toj srity nepamainomas specas. Tad sėkmės! - išeidamas pamoja
vo.
Kieme automobilyj e su kitais darbuotoj ais j au sėdėj o ir Žvi
bas.
- Aš pačiam skolingas, - tarė jis.
- Už ką? - nustebo Arvydas.
- Vienąsyk, kai sirgau, pats mano pradėtą darbą užbaigei,
dabar...
- Sirgti aš nežadu, - Zunda nutraukė Žvibą.
- Nesvarbu, skolingas nenoriu būti...
Iki Grendos buto nė vienas nebeištarė nė žodžio.
- Arvi, gal ir šitas duris įsakysi man be rakto atidaryti? apžiūrėjęs du užraktus, paklausė Vilpišius.
Žvibas ištiesė delną, kuriame geltonavo du raktai:
- Ekspertas, skrodęs Grendos lavoną, perdavė.
- Matai, neteks, tau, Romai, knebinėti. - Zunda spaudinėjo
gretimų durų skambučio mygtuką.
- Mes iš policijos! - Grendos kaimynei parodė pažymėjimą.
Moteriškutė, atatupstom smukusi atgal, užtrenkė duris.
Nelaukdamas paliepimo, Vilpišius paskambino prie kitų du
rų. Jas pravėrė smulkutis, su akiniais ant nosies senukas. Parodęs
jam pažymėjimą, Zunda tarė:
- Gal ir jūs užtrenksit duris, kaip kaimynė?
- Kam jas užtrenkti? - senukas nusiėmė akinius. - Jinai - mo
teris, visų bijo...
- Aš bijau?! - atsilapojo ką tik užsitrenkusios durys. - Tams
ta manęs neapkalbinėk!.. Ko jūs čia tokiu pulku?
- Norim įeiti į jūsų kaimyno butą.
- Kaip įeiti? - senukas nelyginant samdytas sargas atsistojo
prie Grendos buto. - Atsiras šeimininkas, jei kvies, galėsit įeiti...
- Aga, nėra šeimininko, nėra ko ir jums landžioti! - ir mote
riškutė stojo greta senuko. - Namas naujas, nespėjom įsikelti, jau
-
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ir eina virtinėm. Tai akies įdėti, tai durų apmušti. Tamstos gal iš
policijos, betsvetiman butan be šeimininko ir policijai nevalia.
Zundai dingtelėjo - matyt, neblogas buvo Grenda vyrukas,
kad taip greit sugebėjo su kaimynais susigyventi.
- Palaukit vakaro, Grenda parvažiuos, - senukas nesitraukė
nuo durų.
- Nebeparvažiuos jūsų kaimynas, - tarė Zunda.
- Kaip neparvažiuos? - traiškanotos senuko akys slystelėjo
nuo vieno prie kito.
- O pondie! - apstulbo moteris.
- Mirė jūsų kaimynas, - skubėjo pasakyti Zunda, bijodamas,
kad Romas ar Žvibas ko kita nepasakytų.
- Mirė?! - abu kartu sušuko Grendos kaimynai.
Nieko nesakydamas, Žvibas atrakino duris.
- Negali būti! - senuko rankoje šokčiojo akiniai. - Šitoks vy
ras. Jaunas, sveikas...
- Gal avarijon pakliuvo? - smalsiai sužibo išsigandusios mo
teriškuos akys. - Mėgo išgerti, o automobilis naujas, greitas... Vie
nąkart pavežė mane turgun. Dievulėliau, vos nemiriau iš baimės!
Lekia, visus lenkia!..
- Pradėkim! - įėjęs vidun, Zunda atidarė kito kambario duris.
- Tai bent! - nusistebėjo Vilpišius. - Vienam žmogui, o toks
butas!
- Inspektoriau, mes atvažiavom ne butu grožėtis! - mestelėjo
Žvibas, akimis tarsi įkainodamas kiekvieną daiktą, kurių buvo pilni
visi kambariai.
Kilimai, ant sienų paveikslai ištaiginguose rėmuose, užsie
niniai baldai, krištolo šviestuvai, naujausios mados dvivietė lova.
Zunda atidarė rūbų spintą.
- Tuščia! - nusistebėjo moteriškutė. - Tai dabar navatni jau
ni žmonės! Mašinom važinėja, paveikslus, visokius niekus ant
sienų kabina, muzikas perka, o patys apskurę vaikšto!
- Nesakyk, mūsų kaimynas apdribęs nevaikščiojo. - Ir se
niokas dirstelėjo į tuščią spintą. - Švarkiokas odinis, kelnės bran
gios, batai - tūkstantiniai. Jis ne moteris, kad išsicackinęs stypčiotų!
-
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- Arvydai, ateik čia! - iš kito kambario pašaukė Žvibas.
Jis stovėjo pravertose duryse j belangj kambarėlį, kuriame
tarp įvairiausių pundų, popierinių dėžių tvarkingai sukrauti juo
davo naujutėlaičiai, žvilgančiais apkaustais “diplomatai”. Atsar
giai lyg kokį dūžtantį daiktą paėmęs, Žvibas atidarė vieną laga
minėlį, prištais pabarškino antrą, trečią...
- Tušti, - konstatavo.
- O kas čia? - Zunda pasilenkė prie pundų.
- Džinsai! Striukės! V aitu Dievulėliau! - suplojo rankomis
kaimynė. - Parduotuvėse ir turguje tokie brangiai kainuoja! Neži
nojau, kad mūsų kaimynas daug turi, gal kaip saviems būtų pi
giau pardavęs! Anūkas vis zyzia - močiute, nupirk užsieninius
džinsus...
Vyresnysis inspektorius Žvibas priekabiai apžiūrinėjo džin
sinius siuvinius, patampė siūles, vėl rausėsi po “diplomatus”.
- Taip ir maniau! - šyptelėjo.
- Ką manėt? - neišlaikė Vilpišius.
- Paskiau, - Zunda, net neklausdamas suprato - Žvibas įtaria
falsifikatus. - Romai, pabandyk atrakinti stalo stalčius.
Vilpišius peilio yla pakrapštė spyneles ir ištraukė stalčius.
- Neskubėk raustis! - Zunda atsisėdo prie stalo. - Matai, kiek
kasečių. Surink, gal reikės perklausyti, - paliepė Vilpišiui. Ar Gren
da vienas šitame bute gyveno? - paklausė kaimynų.
- Vienas, - kinktelėjo senukas.
- Kur tamstai vienas! - paprieštaravo moteriškė. - Nuolat kom
panijos ūžė.
- Boboms visada taip, jei susimetę vyrai išgeria, tai ir ūžia!
- Alia tamsta nesakyk! - moteriškės akis tarsi magnetas trau
kė džinsinės kelnės. - Savo akim mačiau - tuščių butelių ne kartą
automobilin nešė.
Nesiklausydamas senuko ir moteriškės ginčo, Zunda išvertė
visus stalčius, tačiau nieko tokio nerado. Atskirame aplanke užti
ko universiteto baigimo diplomą, kvitus. Dideliuose vokuose bu
vo sugrūstos nuotraukos. Nė vienos, keliančios bent šiokį tokį
įtarimą: universitetas, studentų būriai, pavienės, matyt, kurso drau
gių nuotraukos.
-
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- Grenda buvo viengungis, užtat tiek daug merginų nuotrau
kų, - Zunda vis dar jas žiūrinėjo.
- Ir gyvų jam užtekdavo, - prasišiepė seniokas. - Nesugriu
vęs vyras, kur mergos nesikabins.
- O toji, kuri čia, kai atsikėlėm, kartu su juo gyveno, bet greit
išgaravo! - sukikeno moteriškutė. Ji peštelėjo Žvibą: - Tamstyte,
jei šeimininko nebėr, gal policija pigiai drapanėles parduos?..
- Pažiūrėkit, kuri iš jų gyveno su Grenda? - Zunda paskleidė
ant stalo merginų nuotraukas.
- Aš nežinau, man jos visos vienodos! - paniekinamai krus
telėjo senukas.
- Ne, čia jos nėra, - peržvelgusi nuotraukas moteriškutė pa
mataravo galvą. - O gal ir yra, matės, neištekėjus su juo gyveno,
tad vis slapukaudama vaikščiojo... - Tai kaip? - moteriškutė vėl
prisigretino prie Žvibo. - Turguj ir tose privatininkų krautuvėse
aš neišgaliu anūkui džinselių nupirkti, o jis man ramybės neduo
da - persiplėšk, bet užsieninius nupirk...
- Močiute, šitos kelnės, šitos striukės - ne užsieninės, - jau
išeidamas pro duris, tarė Žvibas. - Tamstos anūkas už tokį pirkinį
ačiū nepasakys...
Įkopęs automobilinVilpišius juokaudamas tarė:
- Lengvai jūs atbaidėt įkyrią pirkėją nuo užsieninių džinsų!
- Striukės, kelnės, lagaminėlis - ne užsienio darbo - Žvibas
patapšnojo lagaminėlį, į kurį turėjo įsidėjęs striukę ir kelnes.
- Nejaugi? - nustebo Vilpišius.
- Galėsi laboratorijoj pasitikrinti...
Zunda jau ten, Grendos bute, suprato, ką įtarė Žvibas, todėl
nesikišo į kolegų pokalbį. Jam galvą kvaršino kitos mintys: už ką
Grenda nužudytas? Apiplėšimo pėdsakų nematė nei Mineikiuose, nei bute.
- Kad Grenda sukčius, tai aišku, - išgirdo Žvibo balsą. - Tik
nesuprantu, kodėl jo bute pinigų neradom?
- Žinau, aš žinau, kur jis laikė pinigus! - kaip visada karštai
šūktelėjo Vilpišius. - Mineikiuose,parduotuvės kontorėlėj! Atva
žiavo koks bendras įkaušusiam kolegai šliūkštelėjo nuodų, pini
gėlius - kišenėn, degtuką į popiergalius ir...
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- Atrodo, teks veikti dviem kryptim, - lyg negirdėdamas Vilpišiaus samprotavimų, tarė Žvibas. - Aš imuosi ieškoti “diploma
tų” ir džinsų gamintojų, pats, Arvydai, su Romu, žudiką gaudysi.
Kur šitie “diplomatai” pagaminti, kur kelnės pasiūtos, manau, ne
sunkiai sužinosi, o kas jas pavertė užsieninėm, na... čia jūsųproblema...
Policijos kieme išlipęs iš automobilio, Žvibas nulingavo su
“diplomatu”.
- Arvi, ar tau neatrodo, kad jis mums kliuvinys? - Vilpišius
akimis palydėjo nueinantį Žvibą.
- Neatrodo! - Zundą.įžeidė jaunesniojo kolegos replika, ta
čiau nepradėjo moralizuoti.
Iš savo kabineto paskambino Stupurui.
- Ar galiu namo keliauti - Romas žvilgtelėjo į laikrodį.
- Lėk, žinau, su tuo pačiu sijonuotu, o gal Grendos firmos
džinsais mūvinčiu draugeliu dumsi prie Žaliųjų ežerų slidėmis
pasitreniruoti. Dar ne vėlus vakaras.
- Nuo tavęs jai, Arvi, sveikinimus perduosiu!
Romas bėgte išbėgo. Zunda nuėjo į Stupuro kabinetą.
- Atspėk, ką čia turiu? - Stupuras paglostė ant stalo gulintį
aplanką.
- Nespėliosiu, verčiau pavartysiu! - Zunda siektelėjo aplan
ko.
- Skaitysi - akis gadinsi, trumpai tau persakysiu. Kooperati
nį butą Grenda pasistatė be eilės. Ir už jį jau visa suma sumokėta.
Išvada tokia: ponas Grenda ne tik sumanus, bet ir kietą užnugarį
turintis verslininkas, nors neužregistravęs jokios firmos nei akci
nės bendrovės. Toliau. Mineikių parduotuvės vedėja ponia Keršulienė Palangoje, lepina savo kūną turtuolių viloje. Palangiškiai
kolegos sako - poniutė vos nenualpo išgirdusi, kad sudegė par
duotuvė. Beje, mano turimomis žiniomis ji jau dumia iš Palangos
į Mineikius, o tu... tu Arvi, ją galėsi griebti nagan pirmadienį...
Matau, degi, norėtum su ponia Keršuliene tuoj pat pasimatyti?
- Norėčiau, - prisipažino Arvydas.
- Tu atsakingas už šitą bylą, - Stupuras atsistojo. - Be abejo
galėtum rytoj, nors ir šeštadienis, į Mineikius nuvažiuoti. Bet ar
-
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verta skubėti? Aš ką tik skambinau inspektoriui Daujotui, priža
dėjo poniutę pagloboti. Tegul jinai pasiklauso girdų girdelių, te
gul pasijaudina... Davėm komandą, kad nedelsiant būtų padaryta
inventorizacija, o tada, jau po inventorizacijos, Daujotas poniai
Keršulienei nurodys tavo koordinates... Na kaip?
- Gal tu, Viliau ir teisus.
- Tada žygiuojam namo! - Stupuras stumtelėjo Arvydą. - Pa
keliui paporinsi, kas gero Grendos bute...
Ir štai “diplomatas” Arvydui sujaukė miegą. Bet kartu davė į
rankas ir šiokį tokį siūlą. Nebeabejodamas žinojo: Grendos bute
rastos prekės skirtos turgui.
- Nemiegi? - Zelma prisiglaudė prie besivartančio vyro.
- Ir miegu, ir nemiegu. - Arvydas pasikišo rankas po galva. Vis neišeina iš minties tas “diplomatas”. Supranti, narplioju nu
žudymo bylą, kuri kaip tik susijusi su panašiais lagaminėliais.
- Miegokim, sakiau, rytoj eisim į turgų, gal man pasiseks
rasti tą prekeivį. Žinok, neišsimiegojusi aš jo neatpažinsiu.
- Gerai, miegam...
Kitą dieną abudu troleibusu nuvažiavo į Kalvarijų turgų.
Skersai išilgai išvaikščiojo, tačiau to, kurio ieškojo, nerado.
- Vilius pasakytų - neieškokit, vaikučiai, adatos šiene, nes...
- O ką tavo kolega Romas pasakytų? - Zelma, jau kelintą
kartą raginama eiti namo, vis tebeslampinėjo po turgų.
- Jis pasakytų: ponia advokate, ne čia ieškote, važiuokit į
Gariūnus...
- Neteisybę jis pasakytų! - Zelma vėl pertraukė Arvydą. Aš, kaip advokatė, žinau: medžiotojai ir prekeiviai turi savo plotus.
Tiktai labai labai stambūs tūzai ir medžioja, ir prekiauja ten, kur
užsigeidžia, todėl... Arvi!... - griebė už rankos vyrą. - Žiūrėk, tas,
kuris džinsus išskėtrojęs laiko... jis, jis man pardavė “diplomatą”.
Dabar matai, džinsais prekiauja...
Arvydas sužiuro į vyruką. Ne kelnės prikaustė žvilgsnį, Arvydas negalėjo atitrauki akių nuo ant vyruko rankos kadarojančio šalmo, - jis buvo lygiai toks, kokį pagal melioratorių nupa
sakojimą turėjo Grendos svečias.
- Nejaugi čia ta adata šiene? - jausdamas krūtinėje kaitulį,
-
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pusbalsiu ištarė. Ir tuoj šyptelėjo, pamatęs tolėliau kitą tokiu pat
šalmu besipuikuojantį vyruką.
- Arvi, ką darom? - šnabžtelėjo Zelma.
- Ar čia tikrai jis? - tyliai paklausė Arvydas.
- Jis, tikrai jis! Sakiau, mano akys - kaip fotoaparatas! Einu,
džinsų kainos paklausiu.
- Ne! - Arvydas sulaikė Zelmą. - Aš pabandysiu su juo derėtis.
- Cha cha! - nusijuokė Zelma. - Tu derėsies, jis sakys - še
imk, ką tada?
- Dar nežinau, bet ką nors sugalvosiu... Paklausiu, ar neturi
parduoti “diplomatų” !
Priėjęs prie vyruko, tiesiai paklausė:
- Kiek prašai?
- Ar pirksi? - vyrukas nepasakė kainos.
- Pažiūrėsiu. Gal pirksiu, gal ir ne...
Arvydas patampė kelnes, žvilgtelėjo j etiketę.
- Lyg ir tinkamos.
- Ne tavo dydžio. - Vyrukas nužvelgė Arvydą nuo kojų ligi
galvos. - Tavo ūgis - šimtas aštuoniasdešimt, jei ne daugiau, o
kelnės mažesniam bičui.
- Man visokių reikia, didelių ir mažų. Jei sulygsim, jei dau
giau turi ir žinoma, jei nuolaidą padarysi, delnais sumušim.
- Cha! - juktelėjo vyrukas. - Kiek pasiūlyti galėčiau, tiek fa
neros nesukrapštytum.
- Mano faneros neskaičiuok. Jei turi - tarkimės!
- Gerai, eime!
Už turgaus aptvaro vyriokas priėjo prie motociklo.
“Java” ! Arvydas nusivylė, bet trauktis nebuvo kur. Kelnės
atrodė irgi panašios į tas, kurias rado Grendos bute.
- Sėsk! - užvedęs motociklą, vyrukas mostelėjo šalmuota gal
va. Truputį pavažiuosim...
“Java” skriejo Žirmūnų pusėn, iš ten per tiltą pasuko į Vala
kampius. Magėjo Arvydui paklausti - kur važiuojam, tačiau susi
laikė. Motociklininkas demonstravo aukštą vairavimo klasę.
- Tu, matyt, lenktynininkas! - pagyrė Arvydas, kai motocik
las išsukęs iš gatvės, nuriedėjo į paupį.
-
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- Lenktyniauti dar nebandžiau, bet jei reikėtų, kokiam snarg
liui sporto meistreliui nepasiduočiau...
Arvydas net išsižiojo krūmyno pavėnėj pamatęs paslėptą “Iž
Planetą”, kurios bakas mirgėjo etiketėmis. Ir ant motociklo rėmo
buvo tokios lempos, kokias įsidėmėjo Mineikių berniūkščiai. Ne
toliese ant alkūnių pasikėlę i juos sužiuro rūpestingai suglaisty
tais plaukais, ligi juodumo įdegęs, matyt, ką tik išsimaudęs vyriš
kis.
- Sveikas, šari! - pasisveikino motociklininkas. Pritūpęs
šnabžtelėjo jam kelis žodžius.
Nuogalis atsisėdo, o tada, rankomis smėlio nepalietęs, liuok
telėjo stačias ir, tarsi demonstruodamas muskulingą krūtinę, pasi
rąžė. Arvydas žengtelėjo artėliau. Nuogalis patampė drėgnas kel
naites.
- Šari, tu jau maudeis? - motociklininkas nusimetė striukę.
- Matai, dar šlapias, - Šaris pamaigė krūtinę. Staiga nusijuo
kė. Viekai visur didelis biznis kvepia, o pats kiauru klynu vaikš
to! - užkabinęs koja, parvertė jau ligi pusės nusirengusį Vieką.
- Nesispardyk! - Vieką pabandė sugriebti Šario koją ir j į paklupdyti.
- Šiknelis tu! - Šaris prispaudė Vieką. - Maukis kelnes, par
duok ponui biznieriui! Cha cha! O jei tau, kolega, senos nepatin
ka, jei naujų nori, pavaikštinėk paupyje, prisirankiosi!
Šitai pasakęs, Šaris nuvirto ant patiestos paklodės.
- Kokio velnio mane čia atitempei! - įsiutęs Arvydas, su
griebė Vieką už alkūnių ir pastatė ant kojų.
- E, berneli, nesišakok! - vėl pašokęs Šaris suspaudė Arvydo
dešinę ranką.
- Mauk iš kur atėjęs! - šypsodamasis tarė Šaris. - Šakosies snukutis pavirs kraujuotu šniceliu! Gud baj, monsinjore! - nuvir
tęs ant patiesalo, įžūliai žiūrėdamas Arvydui į akis, dar mirktelė
jo.
“ Na, palauk, tu man dar pašokinėsi!” - mintyse pats sau tarė
Arvydas. Neskubėdamas ėjo, nors kojos ragino šuoliais lėkti.
Nulydėjęs jį akimis, Šaris viena ranka sugriebė Vieką už pe
ties, o kita trenkė į paširdžius.
-
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- Už ką-ką! - dvėsaudamas sustenėjo Vieką.
- Še dar! - skausčiu delnu Šaris tvojo per sprandą. - Seilius!
Buvo sakyta - džinsus kaimo bernams, susmurgusioms merge
lėms kaišiok! O tu tokį bičą atsivedei! Ką žinai, gal jo kompanija
tik ir ieško tokių glušelių, kaip tu! Daug mat jam džinsų reikia!
Tegul kitur pasiieško... Už baudą šiandien nieko negausi !
- Man nieko ir nereikia! - Vycka atsisėdo. - Pasikarkit su
savo “diplomačiukais”, džinsiukais! Nusibodo! Nebesivalkiosiu
po turgų!
- Kas tau nusibodo? - Šaris užsimerkė ir atsuko veidą saulei.
- Kokteilius siurbti, motociklu važinėti nusibodo? O gal su merg
šėm gniaužinėtis nebenori? Ką gi, Zeksas sako - su skystablauz
džiais mums ne pakeliui, tokius mes nurašomi
Vieką krūptelėjo. Kaip mat pritūpė prie Šario kojų:
- Aš... Ką tu, Šari... Prekiauti aš nemoku. Kito kokio darbo
man duokit... Pasakyk Zeksui - aš ne pirštu penimas, tu, Šari, ži
nai, tik prekiauti man nesiseka...
- Gerai, pagalvosim! - Šaris paspyrė Vieką. - O dabar dumk
turgun, savo normą turi įvykdyti... Še tau, kad neverktum! - mes
telėjo Viekai prabangius juodus akinius.
- Man atiduodi? - lyg vaikas apsidžiaugė Vieką. Išsiėmė veid
rodėlį, šiauštelėjo ežiuku kirptus plaukus, užsidėjo akinius.
- Liuks atrodai! - Šaris išrietė nykštį.
***
Nebevažiavo Arvydas į turgų, kur liko Zelma. Iš automato
paskambino namo.
- Oi Arvi, kai su tuo snukiu išvažiavai, aš kaip negyva...
- Zelmut, aš truputėlį užtruksiu...
Norėdamas išvengti žmonos priekaištų, nuspaudė telefono
svirtelę. Surinko Stupuro numerį. Neatsiliepė.
- Sode, ak sode Vilius! - garsiai tarė.
Sėdo į troleibusą ir nuvažiavo į kelių policijos būstinę. Su?>
nos “Iž Planetos” savininko pavardę.
- Vadinasi, Eigclis... Šarūnas Eigelis jus domina, - keliu ;
-
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licijos darbuotojas kaip mat suradęs motociklininko pavardę, ke
lis kartus ją pakartojo. Avariją padarė?
•
Ne, mus domina Eigelio adresas. Nei pavardės, nei adreso
nežinojom, tiktai motociklo numerj.
- Žinot, adresas gali būti ir ne tas, - paaiškino inspektorius. Eigelis - studentas, gal bendrabutyje gyvena, o gal ne, o motocik
las bendrabučio adresu įregistruotas... Vasara atostogos, sunku bus
rasti ir motociklą ir jo savininką.
- Bandysim ieškoti. Ir už “Javos” koordinates dėkoju...
Išėjęs iš kelių policijos, Arvydas pagalvojo: nejaugi taip leng
vai išvynios kamuolį? Zelmai sakė: - tu - šaunuolė, padėjai už
čiuopti siūlo galą. Bet ar tas siūlas tikras? Ir šeštadienį, ir sekma
dienį tramdė save, kad nenueitų į būsimų dailininkų bendrabutį
teirautis, kas per tipas tas Eigelis. Pirmadienį iš pat ryto užsuko į
Žvibo kabinetą. Ten sėdėjo ir Stupuras.
- O, vilką minim, vilkas jau čia! - kaip visada Stupuras atsai
niai kyštelėjo ranką pasisveikinti. - Kas naujo didžiųjų krimina
listų padangėje?
- Šį tą turim. - Zunda žvelgė į Žvibą, skaitinėjantį kažkokį
raštą.
- Ir vyresnysis inspektorius Žvibas tau naujienų turi, - Stu
puras mirktelėjo Zundai.
- Mano naujienos tokios, - Žvibas dėjo ant stalo raštą. - Grendos bute rasti “diplomatai” - iš kaimyninės sandraugų respubli
kos atvežti, džinsai - mūsų respublikoje siūti, o etiketės...
Žvibas išėmė iš aplanko etiketę. Zundai smilgtelėjo į galvą
keista mintis, bet garsiai jos nepasakė, tik nusijuokė.
- Ko tu? - Stupuras dirstelėjo į jį.
- Nieko!..
Buvo besižiojąs sakyti, kad rado motociklą. Nesuspėjo - į
kabinetą įsiveržė inspektorius Vilpišius.
- Viskas aišku, aš garantuoju...
- Pasisveikinti, inspektoriau, reikia! * griežtu tonu nukirto
Žvibas.
- Labas rytas, gerbiami ponai! - sušuko Vilpišius, - Žvibo
delne pamatęs metalinį ir skudurinį užsieninių firmų ženklus, ap
-
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sidžiaugė. - Žiūrėkit, kiek jų turiu! Šeštadienį ir sekmadienį pusę
miesto aplaksčiau ir prisirankiojau! Siūkit, ponai, kelnes, striu
kes, duokit man “diplomačiukus” ar kitokius daikčiukus, aš juos
beregint paversiu amerikoniškais, vokiškais, prancūziškais, gal
net japoniškais!
- Bravo, Romai! - Stupuras paėmė keletą Vilpišiaus atneštų
firminių ženklų.
- Panašumo turi! - sulyginęs savuosius ženklus su Vilpišiaus
atneštaisiais, burbtelėjo Žvibas.
Ir Zunda paėmė keletą skudurėlių. Jam galvoje dilgseno ta
pati mintis, kuri nežinia kada gimė - vakar ar užvakar, ar tą akimir
ką, kai pamatė Vilpišiaus ant stalo paskleistus firminius ženklus.
- Šit kaip! - sumykė, vartaliodamas džinsinę etiketę. - Man
regis, aš žinau, kur jos gimsta...
- Nuuu!
Ne tik Vilpišius su Stupuru, bet ir Žvibas išpūtė akis.
Zunda trumpai persakė, kaip jis bandė apsimesti prekybi
ninku ir ką sužinojo kelių policijoje. Stupuras nusikvatojo. Vilpi
šius užsiplieskė kaip degtukas:
- Griebkim Šarį ir jo parankinį Vieką! Abu supakuokim! Prispausim uodegas, kaip bananai išsilukštens!
- Kokie, Romuk, bananai? Mūsiški ar turginiai? - šypsoda
masis paklausė Stupuras.
- Tokiems sukčiams žudikams guminių bananų negailėčiau!
Be gailesčio ir be jokios širdgėlos snukius talžyčiau! - karščiavo
si Vilpišius.
- O tada laisva spauda mus be gailesčio ir be jokios gėdos
enkavedistais ir kagėbistais išvadintų! - burbtelėjo Žvibas. - Va
dinasi, mano pagalbos jums nebereikia.
- Matyt, ne! - Stupuras atsistojo. - Eime, vyručiai, pasitarsim
ir nutarsim...
Stupuro kabinete neilgai tarėsi.
' - Lėk, Romai, į bendrabutį, - eidamas koridorium, tarė Zun
dai, - jei Eigelis ten gyvena, tuoj duok man žinią, o jei negyvena paklausinėk kur glaudžiasi. Aš pasiteirausiu, koks jis studentas,
ar gabus dailininkas.
-
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- OTcei, lekiu...
Vilpišius išbėgo. Zunda užgulė telefoną, tačiau visi nume
riai, kuriuos rinko, buvo negyvi.
- Studentai atostogauja, ir jų valdžios nė dvasios...
Paėmė lapelį su Vickos adresu.
- Ne, šito tipuko kol kas neliesim...
Suskambo telefonas.
- Arvi, turiu Šario adresą! - greitakalbe bėrė Romas. - Kad
būtų greičiau, ateik prie autobusų stotelės...
- Gerai, - Zunda padėjo telefono ragelį.
Stotelėje, laukdamas troleibuso, Romas berte bėrė:
- Bendrabučio budinčioji memliojo: aš nieko nežinau! Aš
šen bakst, ten vikst - tuščia! Laimė, pasipainiojo mergaičiukė, to
ji ir pasakė gatvę. Numerio nežinojo, bet koks namas, vaizdžiai,
kaip tikra dailininkė, nupasakojo... Va, mūsų troleibusas, sėdam...
- Anas, Arvi, namas. Laužytu stogu, su bokšteliais. Matai,
palėpėn kyla rantyti laiptai. Eigelis toje palapinėje...
Vilpišius parodė supleišėjusiais veidais, pajuodijusius senius,
ir pirmas ėmė kopti laiptais. Pasidairė skambučio. Neradęs myg
tuko, dunkstelėjo kumščiu į duris.
- Smarkiau belsk, - patarė Arvydas. - Tokie vyrukai mėgsta
naktimis šlaistytis, o grįžę kietai miega!
Dar pabaladojus sušlepseno žingsniai.
- Labas! - pasisveikino Arvydas su žiovaujančiu, užmiego
tom akim Eigeliu, kuris, lyg bandydamas kažką atsiminti, delnu
perbraukė veidą ir įdėmiai pažvelgė į nekviestus svečius.
- Matai, drauguži, anądien paupyje nesisekė susitarti dėl biz
nio, tai atėjau pas tave į namus. Ne vienas, su kolega. Kad pelno
daugiau turėtum...
Sumišusiu Eigelio veidu nusliuogė šypsena. Ir mieguistu
mas išnyko.
- Ak, štai koks tu biznierius! - nusijuokė. - Aš jau ten supra
tau, kas per tipas!
Ir Arvydas suprato, kuo jį palaikė Eigelis. Tad nutarė toliau
pavaidinti.
- Jei supratai - tau geriau. Česka... Česlovas Grenda - tavo
kompanjonas, jis žino, kas mes tokie!
-
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Pasakęs šiuos žodžius, Arvydas įdėmiai stebėjo Eigelio vei
dą, akis, kuriose sušmėžavo smalsumas ir įtarumas.
- Česka... mn... Česka...- atatupstom Eigelis pasitraukė į kam
barį, neskubėdamas, net pernelyg neskubėdamas apsimovė kel
nes, ant nuogo kūno užsitempė berankovį.
- Jei Česka žino, kas jūs tokie, jį spauskit, o iš manęs špygą
gausit!
Rodės akimirka, ir Eigelis puls abu tariamus reketininkus!
- Žinai, Šari, paupyje mačiau - tu moki net ir kojomis veikti,
bet mes nežadame muštis...
Arvydas apsidairė. Kambaryje nesimatė jokios prabangos.
Sienos nukabinėtos paveikslais. Tapybos darbai, akvarelė, grafi
ka. Pasienyje išrikiuotos įvairiausiom etiketėm padabintų butelių
eilės. Ant stalo tvarkingai sudėti laikraščiai, žurnalai ant palan
gės didelėje vazoje stirpsojo daugybė teptukų. Televizorius pri
dengtas raštuotu rankšluosčiu. Nei tabako, nei degtinės dvoko,
nei viengungiškų neskalbtų rūbų tvaiko.
- Ir aš ne mėgėjas muštis, bet kaip uola, apsiginti moku! šyptelėjo Eigelis.
- Taip, Šarūnai Eigeli, gintis tau teks, tik ne kumščiais! Mes
iš policijos! - Arvydas parodė pažymėjimą. - Svarbiausia mums
rūpėjo sužinoti, ar pažįsti Česlovą Grendą.
- Na ir kas, kad pažįstu? - Eigelis gūžtelėjo pečiais. - Jis prekybininkas, duoda man uždirbti. Kas čia blogo? Kriminalo ne
matau!
- Ir mes nematytume, jei prekiautum ne lietuviškais, užsie
ninėm etiketėm pagražintais džinsais! - pašaipiai tarė Arvydas. Romai, parodyk jam tuos ženklelius.
- Galit nerodyti, turiu pats jų!
Eigelis nusijuokė. Arvydui pasirodė - be jokios baimės.
- Butelius demonstruoji, tai gal ir džinsus, “diplomatus” pa
rodyk! - tarė Vilpišius, paėmęs iš kampo lagaminėlį. Tokį pat,
kokius rado Grendos bute.
- Ne, šitą užsieniniu pavertė ne pagal mano eskizą pagamin
tas firminis ženklas. O nei kelnių, nei striukių aš neturiu... Jei jums
jos kuo užkliuvo, kitur ieškokit! - purkštaudamas metė Eigelis.
-
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- Paieškosimi - Arvydas pasklaidė ant stalo etiketes. Ar tas
motociklas, kuris pakrūmėje stovėjo, tavo?
- Mano. O kas?
- Kur jis? - neišlaikęs įsiterpė Vilpišius. Jo akyse švytėjo
džiaugsmas. “Iž Planeta” ! Tu su juo...
Rūstus Arvydo žvilgsnis užčiaupė Romą.
- Na ir kas, kad “Iž Planeta” ! - Eigelio balse pasigirdo ironi
ja. - Dabar daug kas geresnius perka. Kartais gal net vogtus. Aš
parduotuvėje pirkau. Galiu dokumentus parodyti...
- Nereikia! - Zunda sulaikė Eigelio ranką, siekiančią doku
mentų. - Kur tavo motociklas?
- Netoli. Garaže.
- Ko kabinėjatės! - jau irzliau prakalbo jis. - Pavaikščiokit
po turgus, paklausinėkit, beveik visi pardavėjai sakys, kad sku
duras ar koks šlamštas - iš užsienio atvežtas. Net bobelės savo
megztus “Adidais” ir kitokiais vardais padabina. Nesibaiminda
mas sakau: policijos mes nesisaugom... Aš - tuo labiau, pats pre
kiauju... Žinau, užlaušit Vieką, jis pasakys...
- Ką? - vienu balsu paklausė Zunda ir Vilpišius.
- Kad aš... na, kad aš toks lyg ir tarpininkas. Vieką, Amas,
Jadzia turguje darbuojasi, aš ieškau Českos, prekes gaunu... Man
Česka prisakė, aš jiems sakau - saugokitės Zekso kompanijos...
- Kas toks tas Zeksas? - Arvydas spyrė Eigelį. Pagalvojo:
suki, vyre, uodegą! Bet nieko, žiūrėsim, ką sakysi, į Mineikius
nuvažiavęs.
- Nežinau, aš jo nepažįstu. - Eigelis šyptelėjo. - Greičiausiai
tų, kokiais jus palaikiau, vadeiva.
- Tiek to, sakysim, nežinai. Romai, paimk keletą savo ko
lekcijai. - Zunda mostelėjo į firminių ženklų šūsnelę. - Ir važiuok
skyriun, o aš su Šarūnu noriu jo motociklu pasivažinėti. Jei, žino
ma, jis sutiks mane pavėžėti.
- Prašau, galėsim pasivažinėti! - jau leisdamasis laiptais že
myn, Eigelis apsivilko odinę striukę. - Kur važiuosim?
- Į Mineikius. Manau, kelią žinai.
- Žinau, - vyptelėjo Eigelis. - Bet nesuprantu, ko mums ten?
Prekes mes Vilniuj gaunam.
-

116-

- Grendos bute?
- Ne. Sutartose vietose Česka perduoda... Keista...
- Kas tau keista? - eidamas greta Eigelio, paklausė Zunda.Nieko. Šiaip sau galvoju. Visur šaukia - prekyba, laisva rinka.
Man nepatinka turguj šlaistytis, bet kaip nors verstis reikia...
Ėjo vinguliuota gatvele. Eigelis nutilo, nebekalbino jo ir Zun
da. Abipus gatvelės prasidėjo miškas, statūs šlaitai. Tolėliau atsi
vėrė gili loma, pilna metalinių garažų.
- Ten mes, keli motociklininkai, viename garaže techniką
laikom...
Prie vartų Eigelis pasisveikino su sargu. Atrakinęs garažą,
vieną šalmą pats užsidėjo, kitą padavė Zundai.
- Puikūs šalmai! - užsimaukšlinęs tarė Zunda.
- Neblogi.
Eigelis išstūmė laukan motociklą. Už šalmo stiklų nesimatė
Eigelio akių, tačiau Arvydas jautė jo žvilgsnį. “Įdomu, ar šitaip
pasipuošusį pažintų mane inspektorius Daujotas, - pagalvojo at
sisėsdamas už Eigelio nugaros. Važiuodamas apgailestavo nepaliepęs Romui paskambinti į Mineikius inspektoriui Daujotui. Iš
anksto ateitų tie trys melioratoriai.
Eigelis motociklą vairavo puikiai!
- Seniai važinėji? - prisikišęs prie Eigelio šalmo, sušuko.
- Beveik nuo vaikystės!
Staigiame posūkyje kryptelėjus, Arvydas instinktyviai, lyg
pats vairuotų, tiestelėjo koją.
- Pasiutai, šitaip lėkdamas toli nenuvažiuosi! - vėl išrėkė Eigeliui.
- Nebijok, neužmušiu! Tik nesėdėk kaip smėlio maišas!..
Motociklas pribirbeno prie parduotuvės. Arvydas iškart pa
matė - ten stoviniavo trys melioratoriai.
- Kas čia dabar? Ceskos universalka apdegus? - nusistebėjo
Eigelis.
Zunda dirstelėjo į melioratorius, kurie atidžiai stebėjo mo
tociklininkus. Bravo, Romai, mintyse Arvydas pagyrė Vilpišių,
kad jis susiprotėjo surengti šitą nebylią akistatą.
- Ir tavo draugas Grenda šičia sudegė, - tarė Eigeliui.
-
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Jo veide nesušmėžavo nei nuostaba, nei baimė. Arvydui pa
sirodė -jis savotiškai atsiduso.
- Kaip sudegė? Kada sudegė?
Paprasčiausias smalsumas, daugiau nieko.
- Va, ateina šios apylinkės policijos inspektorius, parodys,
kur kada ir kaip Grenda sudegė. Inspektoriau, nuveskite šį pilietį
į tą kambarį, kur sudegė Česlovas Grenda.
Kai tik Daujotas su Eigeliu nuėjo, Zunda pašaukė meliora
torius:
- Na, kaip? Ar šitas vyrukas panašus į tą, kurį čia matėte?
- O velniai žino! - po ilgos tylos ištarė Kutra. - Šalmas, rūbai
lyg ir tokie p a t
- Šitą, tikrai šitą motociklą mes tada matėm! - žvirblių pul
keliu iš visų pusių supurpseno berniūkščiai.
- Mikimauzas! - bakstelėjo pirštu į baką pats mažiausias ber
niukas.
- Durniau, čia beždžionė! - suniekino vaikiuką augėlesnis.
Berniūkščiai šaukė, vienas kitą pastumdami, baksnojo pirštais eti
ketes, rodė lempas, glostinėjo vairą.
- Viskas, bėkit! - Zunda nuginė vaikus. - O jūs, gerbiamas
Šileiki, kaip manot? Ar čia tas pats vyriškis? - atsikratęs neprašy
tų pagalbininkų, paklausė garbaniaus melioratoriaus.
Šileikis neatsakė. Tada to pačio paklausė amžiumi vyriau
siojo.
- Nežinau, - nusibraukė panosę Auželis. - Svetimų aš neįsitėmiju.
Zundos akys nukrypo į garbanių.
- Iš rūbų, šalmo - lyg ir tas pats, o rankos... - Šileikis nutilo.
- Rankos? - sukluso Zunda.
- To rankos... kaip manojo rankos buvo. - Šileikis sugniaužė
ir atgniaužė kumščius. - Jis sveikinosi su Česka... Šito rankos... Šileikis gniaužinėjo kumščius. - Nežinau, ar šitas tas pats.
- Mes nežinom, - Kutra pasiglostė bebarzdį smakrą. - Mes
buvom truputį apsinešę, ne ką žiūrėjom į tą, mes jį keiksnojom,
kad privertė laukti.
- Ačiū, vyrai.
-
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- Nėra už ką. Ar jau galim eiti? - už visus paklausė Kutra.
- Galit...
Atsisveikinęs su melioratoriais, Zunda liko kieme. Motocik
las ir Eigelis? Ten, savo kambaryje, Eigelis, nors ir atrodė niekuo
dėtas, bet jaudinosi, šičia šalčiausiai laikėsi, lyg būtų koks užkie
tėjęs recidyvistas.
- Nagi pažiūrėsim! - murmtelėjęs Arvydas įėjo į apdegusį
kambarėlį, kur tebestoviniavo Daujotas su Eigeliu.
- O Keršulienė gal Vilniun išvažiavo? - lyg tarp kita ko pak
lausė Zunda, atidžiai stebėdamas Eigelį.
- Išvažiavo, - tarė Daujotas. - Vakar lakstė, rajonan važiavo,
sakė, inventorizaciją rytoj darys...
- Gaila, kad su ja prasilenkėm, būtume tave, Šarūnai, su Keršuliene supažindinę.
Vėl įdėmus Zundos žvilgsnis Eigeliui į akis.
- Aš ją pažįstu, - šyptelėjo Eigelis. - Čia, šitam kambarėlyje,
Česka mane supažindino.
- Kada? v
- Žiemą. Česka... ne “Mersedesu”, senu “Žiguliuku” atsive
žė. Gėrėm uliavojom, Česka šičia nukrito miegoti... - Eigelis paž
velgė į apdegusią sofą. - Aš vedėją palydėjau...
- Ir prieš gaisrą Grenda čia gėrė. - Zunda stebėjo, kaip į tai
reaguos Eigelis.
- O, pagerti jis mėgo! - vėl nusišypsojo Eigelis...
“Dabar ar ne dabar pasakyti, kad Grenda nužudytas? - gal
vojo Arvydas. Vis labiau jį stebino Eigelio šaltakraujiškumas. Tai
kėlė savotišką pyktį. Galvoje dilgseno prieštaringos mintys: vie
na vertus - Eigelis naivuolis. Kas čia tokio, kad etiketes dariau? O
kitaip pažiūrėjus gal kaip tik tas jo naivumas ir dangstė suktu
mą...
- Įdomu, kam mane ten nusitempėt? - jau važiuodamas iš
Mineikių, pasiįdomavo Eigelis.
- Sakiau, Grenda sudegė.
- Girdėjau, faras sakė - inventorizaciją darys... Bet, atrodo,
parduotuvė ne kažin kiek apdegė...
- O tu norėtum, kad ji būtų supleškėjusi!
-
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Oi kaip Arvydui magėjo pažvelgti jam j akis!
- Gal sustojam! - lyg supratęs už nugaros sėdinčio bendrake
leivio mintis, Eigelis pristabdė motociklą.
- Galim sustoti! - nušokęs nuo motociklo, Zunda nusiėmė
šalmą.
- Ar čia ne nuostabu? - Eigelis ranka apvedė lanką, visa krū
tine atsipūtė.
- Tie paveikslai tavo kambaryje - tavo darbo? - nei iš šio, nei
iš to paklausė Arvydas.
- Jūs, aišku, žinot, kur ir ką aš studijavau! - Eigelis paspyrė
pagaikštį.
- Mes daug ką žinom.
- Matau...
- Aš menkas įstatymų žinovas, bet, kaip matau norit mane
įpainioti... dėl Ceskos mirties.
Užsidėjęs šalmą, Eigelis paslėpė akis.
- Panašiai.
Arvydas atsisėdo už Eigelio nugaros. Praskriejus gyvenvie
tę, netrukus pasimatė Vilniaus panorama.
- Užsuksim pas mus, - jau mieste, sustojus sankryžoje prie
raudonos šviesos, tarė Arvydas.
- Kur pas jus?
- Į policiją.
Pasikeitus šviesaforų šviesai, pyptelėjo automobilis.
- Mane suimat? - negirdėdamas raginančių važiuoti signalų,
Eigelis atsisuko į bendrakeleivį.
Dabar net per šalmo stiklus Arvydas pamatė išsigandusias
Eigelio akis.
- Ne... kol kas ne... Važiuok, o tai mus abu sunkvežimis sut
raiškys. Nežinau, kaip tu, o aš mirti neturiu jokio noro...
Policijoj Zunda nusivedė Eigelį į savo kabinetą. Paliko jį
sėdėti koridoriuje, pats užsuko pas Stupurą.
- O, kaip gerai pataikiau! Kava jau išvirta! - Arvydas pasit
rynė rankas.
- Gal pavaišinsiu, gal ir ne! - Stupuras pylė tik vieną puodu
ką.
-
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- Nebūk skrudžius, Viliau! Įpilk lašą gerklei praskalauti. Aš
su Eigeliu jo motociklu pasivažinėjau. Dulkių pilna bumą.
- Neskiesk, į Mineikius kelias asfaltuotas!
- Taigi, bet pamėgink velniaižin kokį tipelį apkabinęs, ge
riausiu keliu važiuoti - ne tik dulkes burnoje pajusi...
- Suminkštinai širdį! - gausi kavos! - Stupuras ir Arvydui
pripylė puodelį. - Romas man raportavo, sakė: atletiškas vyrukas,
pavėžės tave kur už miesto, dės niuksą, o pats - aida! Skelbk tada
paiešką visam pasauly... Kas naujo Mineikiuose?
- Konkretaus nieko! - Arvydas pūsčiodamas išgėrė kavą. - O
kaip ponia Keršulienė?
- Irgi nieko, nepėsčia. Žvibas su ja šnekėjo. Smarki bobelė.
Padūkusią audrą sukėlė, sako, reketininkai, mafininkai krautuves
sprogdina, degina, o policija miega. Pati nusigando šitaip pasa
kius...
- Ar pasakėt, kad Grenda nunuodytas? - pasidomėjo.
- Šito ji dar nežino. Žinoma, jei pati pirštų neprikišusi. O
tavasis?
- Ir jam nepasakiau. Daujotas parodė, kur gulėjo apdegęs
Grenda.
-K ą jis?
- Šiek tiek susijaudino, bet liko santūrus.
- Kietų nervų tipas... - Stupuras paslėpė kavinuką. - Mes su
Žvibu Keršulienę įtariam.
- Ji buvo Palangoje...
Avydas stengėsi įsivaizduoti, kaip atrodo Keršulienė. Ma
tyt, gražuolė, jei Eigelis susigundė su ja flirtuoti. Eigelis tuo nesi
gyrė, bet iš jo šypsenos Arvydas matė - jis ne šiaip sau ją namo
lydėjo. Toptelėjo - gal kaip tik ponios Keršulienės pavedimu Ei
gelis tąsyk atvažiavo į Mineikius? Žinodamas, kad Grenda nebe
gyvas, nesijaudindamas aiškino: falsifikuotų prekių tiekėjas Grenda.
- Ačiū, Viliau, už kavą. Einu pas Žvibą...
Nepasakė Stupurui, kad koridoriuj sėdi Eigelis. Reikia jį pa
leisti, pats sau nutarė. Tačiau vėl pagalvojo: o jeigu jis, kaip sakė
Stupuras, padus pasipustys, kas tada?
-
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- Ne, čia jį spausim. Tik ne šiandien, rytdienos palauksim...
Koridoriuj, atrėmęs galvą į sieną, Eigelis tarsi snaudė. Ar
vydas praėjo pro šalį nieko jam nesakęs. Darydamas Žvibo kabi
neto duris vos nesusitrenkė su juo kaktomušom.
- Aš kaip tik pas patį einu.
- O aš pas jus.
- Inspektorius Vilpišius sakė, Eigelį atsivežei?
- Aure, sėdi.
- Dabar ar vėliau kvosi?
- Nežinau.
- Patarčiau neskubėti, - tarė Žvibas. - Rytoj ar kurią kitą die
ną, kai su juo kalbėsi, norėčiau ir aš dalyvauti. - Žvibas įdėmiai
pažvelgė į Arvydą. - Užeik, Keršulienės apklausos protokolą pasklaidysi. Ir su Ilgūnu kalbėjau.
- Su kokiu Ilgūnu?
- Su tuo, kuris šeštadienį patį motociklu vėžino.
- A, Vieką! Man rodos, jis smulki žuvelė.
- Kur smulkios žuvelės, ten ir ryklių užtenka. - Žvibas pada
vė Zundai aplanką. - Pats, be abejo, važiuosi patikrinti, kada Grendos mirties dieną Eigelis grįžo į garažą?
- Važiuosiu...
Zunda apsidžiaugė vyresniojo inspektoriaus pakišta minti
mi. Atėjęs į savo kabinetą, skubėdamas skaitė Keršulienės paro
dymus. Nieko įdomaus. Vedėja gyrė pardavėją... Paskutinės eilu
tės sudomino: Grenda turėj o merginą, ruošėsi ją vesti, net pareiš
kimą į metrikaciją buvo padavęs. Paskui jiedu susipyko...
Užvertė aplanką.
- Romai, tau užduotis, - tarė į kabinetą įėjusiam Vilpišiui.
- Eigelį palaupinėti? - apsidžiaugė Romas.
- Ne, mes jį kol kas uždarysim. Važiuok į metrikaciją, suži
nok, su kokia panele Grenda buvo susigundęs tuoktis.
- O’kei, aš viens du apsisuksiu!
- Ir aš iškeliauju. - Arvydas atsistojęs pasirąžė. - Ryt grieb
sim nagan Šarūnėlį. Dar reikia kai kur užsukti...
Po darbo Arvydas nuvažiavo prie metalinių garažų. Parodė
sargui pažymėjimą.
-
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- A, mat, - sargas nenustebo, - jūs su Šarūnu, mačiau, važi
nėjot...
- Važinėjau.
- Pas mus policija neretai pasimaišo. Mašinų daug, pakliūva
į avarijas... Kartais ir įkaušusius atsiveja. Vienąkart...
- Ar liepos 23 dieną jūs sargavot? - Zunda pertarė sargą.
- Dieną ne aš, naktį aš, - pagalvojęs atsakė sargas.
- Jūsų pavardė Keraila?
- Keraila. O kas?
- Ar seniai pažįstat Šarūną Eigelį?
Keraila nusijuokė ir nieko neatsakė.
- Kieno garažas, kur Eigelis ir kiti motociklininkai laiko sa
vo žirgus? Gal jūsų?
- Ne, garažas ne mano, manasis porininkas jį nusipirko. Pri
vatizacija, žmogau! - Keraila mirktelėjo. Aš - ne komersantas, ne
turiu tokios gyslelės, o kiti perka, parduoda. Čia metalinį garažą
turi, kiti - mūrinį...
- Gerbiamas Keraila, gal atsimenate, kada liepos 23 dienos
vakare Eigelis uždarė savo motociklą?
- 23 dienos vakare? - Keraila dunkstelėjo kumščiu į metali
nes duris. - Ar nužiūrėsi, kada kas grįžta. O kas? Gal ką pritren
kė? Mėgsta jaunikliai lakstyti... Mat ir nepasigyrė... Negi Eigelis
ką nors užkliudė?
- Ach! - kinktelėjo Zunda. - Užtat ir norim sužinoti tikslų
laiką. Ta avarija įvyko septintą, gal aštuntą valandą.
- Žiūrėk tu man! - nusistebėjo Keraila. Ajajai, sakau, ko jis
toks nelinksmas su jumis išvažiavo. G irtojo nemačiau... Hm, ka
da gi jis tą dieną atvažiavo? Bijau pameluoti, motociklistų mes
nelabai žiūrim... neatsimenu, tikrai neatsimenu. Gal buvau kiek
užsnūdęs, jei vėlai atvažiavo. Vyrukai kartais motociklus pro kar
telės apačią įstumia... Jei labai reikia, galiu paklausinėti, gal kas
ir matė...
- Nereikia! - mostelėjo Zunda.
Nieko nepešęs, Arvydas parvažiavo namo. Vonioj apsiprausė šaltu vandeniu. Kambaryje atsivertė įvairiausias paskalas skel
biantį laikraštį.
-1 2 3
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- Kodėl nežiūri televizoriaus? - paklausė žmona.
- Neturiu ūpo. Žinai, Zelmut, netoli mūsų namų kavinukė
atsidarė, eime, pavaišinsiu.
- Nežinau, kokios kainos?
- Na ir kas, vieną kartą per metus galima sau leisti komersantišką prabangą! Juk esu tau skolingas.
-U ž ką?
- Už “diplomatą”, gerbiama advokate.
- Ar tu jo nekonfiskuosi?
- Ne, kaip pasakė vienas tipas - dabar laisva prekyba, bet
kokį šlamštą galima pardavinėti. Drožiami Už tavo šimtaprocen
tinę regimąją atmintį po konjako stiklelį išgersim!
- Žinoma, iš mano advokatinio uždarbio! - nusijuokė Zelma.
Kitą dieną vos atėjęs darban, Zunda paprašė atvesti Eigelį.
Paskambino vyresniajam inspektoriui Žvibui. Sis tuoj pribuvo,
atsisėdo stalo gale. Vilpišius pasiruošė rašyti protokolą. Eigelis
lyg maišas ant kėdės. Neišsimiegojęs, susmurgęs, tačiau ironiš
kai besišypsantis. Šaipaisi, pagalvojo Zunda, gerai, pažiūrėsim,
ar ilgai vaidinsi šaltakraujį ir akiplėšą!
- Manau, išprotavai, kodėl ne namie miegojai? - Zunda atsi
sėdo kitoje stalo pusėje priešais Eigelį.
- Bandžiau protauti, bet nesisekė! - Eigelis sukryžiavo ant
krūtinės rankas.
- Mes tau padėsim. - Zunda per stalą ištiesė Eigeliui popie
riaus lapą. - Paskaityk!
Eigelis atsainiai paėmė. Iš tolo dirstelėjęs, arčiau akių prisi
kišo. Pažvelgė į Zundą ir vėl įniko skaityti.
- Kąą-ąą! - lyg nusiplikinęs rankas, mestelėjo popierių.
- Aha, matai, ekspertizės aktas! Tu savo draugelį nunuodi
jai! Mes...
Susidūręs su Zundos akimis, Vilpišius nutilo. Eigelis staiga
šoktelėjo, bėginėjančiom akim pažvelgė į vieną, kitą, laižė lūpas.
- Jū-ūs... iš proto kraustotės! Česka... Jis gi ten, Mineikiuos...
- Sėskit! - griežtai tarė Zunda ir priekaištingai dėbtelėjo į
pagalbininką Vilpišių. - Sakyk, Eigeli, kur buvai liepos 23 dieną
apie devynioliktą valandą?
-
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- Aš... beveik ligi pietų miegojau, paskui motociklu važinė
jau... Česka... Cha cha! Jūs kažką painiojate! Aš tą dieną...
- Tą dieną tu, Eigeli, devynioliktą valandą buvai Mineikiuose! - Zunda vėl nutraukė Eigelį. - Ten prie medžio stovėjo tavo
motociklas.
- Ir paliko va šitas vėžes! - Vilpišius parodė Eigeliui nuot
raukas.
- Ne! Ne!- Eigelio kumščiai sudunkseno j krūtinę.
Zunda dirstelėjo j išpuoselėtas ilgais pirštais rankas. Prisi
minė Šileikio abejones, - ano, su Grenda pasisveikinusio moto
ciklininko, rankos buvusios darbininkiškos.
- Ne! Ne! Nebuvau tą dieną Mineikiuose! - tebekartojo Ei
gelis. - Su Česka aš čia, Vilniuj, susitikdavau, o Mineikiuose...
Sakiau, žiemą buvau... Paklauskit garažų sargo - motociklą anks
čiausiai pastačiau... Vakare niekur nevažiavau...
- Deja sargas neatsimena, kada j garažą atvažiavai, - Zunda
pažvelgė j užrašų knygutę. Iki Mineikių - nepilna valanda kelio.
Ten motociklas stovėjo gal ligi 20 valandos. Atgal važiuoti be
veik valandą. Tad apie dvidešimt pirmą, dvidešimt antrą valandą
Eigelis galėjo būti Vilniuje.
- Nebuvau, nebuvau Mineikiuose! - vis tą patį kartojo Eige
lis. - Anksti garažan atvažiavau...
- O kas tą vakarą prie garažų budėjo? - paklausė Zunda.
- Nežinau. Sargo nemačiau.
- Gal tą kartą kaip tyčia sargo nė nebuvo! - pašaipiai tarė
Vilpišius.
- Nežinau. Bet Mineikiuos aš nebuvau...
- Gerai, - Zunda atsistojo. - Šitaip kalbėdami - nesusikalbėsim. Imk popieriaus lapą ir viską, viską smulkiai aprašyk. Kolega
Žvibai, norėtumėte ko paklausti?
- Ar seniai šita gamyba vertiesi? - Žvibas bakstelėjo pirštu į
firminius ženklus.
Eigelio veidu nuslydo šypsena.
- Kai iš instituto išėjau, - patylėjęs tarė.
- Neišėjai, tave išfugino! - metė Vilpišius.
Eigelis nereagavo j kandžią repliką.
-
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- Beveik trejus metus šituo amatu vertiesi! - konstatavo Žvibas.

- Užtat bedarbio pašalpos neprašau, - ūktelėjo Eigelis. - Toks
dabar laikmetis - kaip kas išmano, taip sukasi...
Eigelis jau atkuto. Kalbėjo be baimės. Zunda savotiškai nu
sivylė. Ar nuojauta, ar kas, tačiau kuo toliau, tuo labiau kušteno
vidaus balsas - vargu ar pats Eigelis sąmoningai nužudė Grendą.
Galėjo būti tiktai kito, didesnio nusikaltėlio, pagalbininkas ar bend
rininkas.
Eigelį išlydėjo uniformuotas policininkas.
Zunda koridoriuj pasivijo Žvibą.
- Ką manot?
- Daug ką.
- O konkrečiai?
- Teks mums pasivazoti su to motociklo vėžėm.
- Manot, ne Eigelis nužudė Grendą? - Zunda išdavu savo
abejones.
- Kas ką nužudė, pačiam kapstytis, man kitkas neduoda ra
mybės, - ir įsivedęs Zundą j kabinetą, padavė kaligrafiškai prira
šytą popieriaus lapą. - Čia šiokie tokie mano skaičiavimai arba,
jei nori, matematiniai samprotavimai.
Peržvelgęs stulpeliais surašytus skaičius, Zunda suprato, ką
norėjo Žvibas pasakyti: iš prekybos falsifikuotais džinsais, laga
minėliais pasistatyti kooperatinj butą ir nusipirkti “Mersedeso”
neįstengtum.
- Jūs manot...
- Grenda turėjo dar kažkokį biznį. - Žvibas pasiėmė skaičia
vimus. - Ieškau, spėlioju, koks galėtų būti tas jo biznis ir vis abe
joju. Nesakau, bet man regis - šitas instituto nebaigęs dailininkas
nenuodijo savo draugelio...
Zundai akyse pasimatė Eigelio rankos. Gniaužinėjo jis del
nus, pirštus tampė. Sąnariukai vis brakšt brakšt.
- Ar šiandien jūs eisit valgyt, ar neisit? - pravėręs duris, pak
lausė Stupuras. - Arvydai, turiu naujieną.
- Kokią?
- Nupirksi vakare butelį alaus - pasakysiu.
-
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- Jei jūs ir pietaudami tik apie nuodus ir nusikaltimus kalbė
sit, tai aš neinu. - Žvibas užrakino kabineto duris.
- Duodu žodį - nekalbėsim! - Stupuras priglaudė delną prie
krūtinės.
Nelindo Arvydui valgis. Pirmąsyk negalėjo sukurpti kokios
nors j tikrovę panašios versijos. Kad Eigelio motociklas palikęs
vėžes, lyg ir nebuvo abejonių, bet kaip įrodyti? Eigelis nesijau
dindamas aiškino, - buvau Grendos pagalbininkas. Firminiai ženk
lai... viskas rodė - Grendos mirtis nutraukė ir Eigelio biznį.
- Tylim kaip iš laidotuvių grįžę! - neišlaikė Stupuras. - Klau
syk, apie moteris galima pakalbėti? - Stupuras peštelėjo Žvibą.
- Kas man - skieskit, jei jos taip rūpi! - burbtelėjo Žvibas.
- Dėkoju! - Stupuras mirktelėjo Arvydui. - Mano naujiena
tokia - buvusi Grendos sužadėtinė Regina Čižaitė gyvena Švenčionių rajone pas motiną. Ir svarbiausia - ne viena gyvena.
- Argi jau spėjo ištekėti? - nusistebėjo Arvydas.
- Ne, ji neištekėjo, bet vaikinuką jau turi. Mažą mažuliuką!
Tas vaikiukas Vilniuj e pasigautas.
- Ak, štai kas! - Arvydas pastūmė lėkštutę. - Grendos kaimy
nė tarškė - pas kaimynėlį, panelė slapstydamasi vaikščiojo. Ma
tyt, jau buvo su pilvuku.
- O dabar turi Grendos įpėdinį...
- Jūs sau šnekėkit, o aš einu! - Žvibas demonstratyviai atsistojo.
- Aga, taip taip... Arvydai, tu užeik pas mane, - burbtelėjo
Stupuras. Gaižiai šyptelėjęs pridėjo: - Aš juk, Zunda, šioks toks
tavo viršininkas!..
Prieš keletą metų, kai Arvydas pradėjo dirbti kartu su Stupuru, šis taip iškraipė jaunojo bendradarbio pavardę. Būdamas
geros nuotaikos, neretai kolegą pavadindavo pravarde. Tačiau šį
kart Arvydas matė - Stupuras nelinkęs laidyti žaismingas repli
kas, nors ir bando pokštauti.
- Atsimenu, žinau, pone viršininke! - Arvydas pabandė pras
kaidrinti Stupuro nuotaiką. - Leiskite, gerbiamas viršininke, pa
dėkoti už surastą Grendos sužadėtinę.
- Ne man, o savo pagalbininkui Romui dėkok!
-
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Kabinete Stupuras nusivilko švarką, atsisėdo. Bet ir vėl tuoj
atsistojo, kaip visada patampė petnešas.
- Grendos sužadėtinė... Eigelis su mergina...
Pavaikščiojęs po kabinetą, Stupuras atsidusęs mostelėjo:
•
Eė, kaip mano gimtam kaime žmonės sako: neturėjo boba
bėdos, nusipirko paršiuką...
- Viliau, kas atsitiko? - Arvydas nebegalėjo tylėti ir lyg pa
šalinis stebėti suirzusi Stupurą.
- Nieko! - Stupuras gūžtelėjo pečiais.
Atsisėdo, barkštelėjo kavinuko dangtelį, tačiau plytelės nejjungė.
- Nebeturi kavos? - Arvydas atsiminė - žmona dėžutę jdavė.
- Tuoj, Zelma nusipirko didelį maišą, primalė ir...
- Palauk! - Stupuras sulaikė beišeinantį Arvydą. - Sėsk...
Arvydas paklusniai atsisėdo.
- Berods, tau Arvi, sakiau, - po ilgokos tylos prabilo Stupu
ras. - Mūsų Eglutė... aš mačiau, atsitiktinai mačiau, ją vežiojo toks...
Motociklas - “Iž Planete”... Eglutė suaugus, studentė, bet... Šiaip,
man kas, jos valia su kuo susitikinėti...
Stupuro akyse Arvydas aiškiausiai matė pasišlykštėjimą, kad
duktė susitikinėja su nusikaltėliu. Bet jose šmėžavo ir tėviška šird
gėla.
- Ką tu čia, Viliau... - Arvydas nežinojo, ką sakyti. - Gerai,
einu, tuoj pat aš jį...
Kaip Stupuras, taip ir Arvydas negalėjo ištarti Eigelio pa
vardės.
Įėjo į savo kabinetą ir paprašė atvesti Eigelį.
- Laušim? - apsidžiaugė Vilpišius.
- Bandysim laužti... - Arvydas pagalvojo: būtų gerai likus
vienam su Eigeliu. Tad tarė Vilpišiui: - Romai, nueik, pasitark, ar
galėsim gauti mašiną? Paskui nuvažiuok pas Grendos sužadėtinę.
- Lekiu! - Romas išėjo.
Įvedė Eigelį. Suimtasis atsisėdo priešais Zundą. Pilkas suak
menėjęs veidas, tačiau prašieptos lūpos rodė - tuoj tuoj pabirs iš
jų žodžiai.
- Truputį šnektelkim ir galėsi keliauti į savo palėpę!
-
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Įdėmiai žiūrėdamas j buvusio studento veidą, Arvydas neju
čiom tyrinėjo, ar bent kiek panašus į Stupuro dukrą. Keturis kur
sus baigęs, o Eglutė - to pačio Dailės akedemij a paversto institu
to pirmakursė.
- Jūs mane paleidžiat? - sušuko Eigelis. Bet jo balse Zunda
neišgirdo tikro džiaugsmo.
- Paleisim ne todėl, kad esi švarut švarutėlis.
- Aš nedemonstruoju švarumo, tik sakau - Mineikiuose ne
buvau.
Šitai Eigelis pasakė be isterijos, ramiai.
Arvydas sugavo jo akis.
- Žinau, jums kaip ir daugeliui, visi kurie užsiima prekyba ar
kitokia komercine veikla, - sukčiai, apgavikai, gal net mafijozai.
Aš žaviuosi tais, kurie moka pinigus daryti, bet prekyba, komer
cinė veikla - ne mano sfera. Vidurinėj neblogai mokiaus, institute
man sekėsi...
- Bet tave išgujo! Aptingai, nebenorėjai mokytis, bohemos
užsigeidei!
Arvydas nesuprato, kodėl panoro Eigelį niekinti, įžeidinėti.
Ramiau, šalčiau! Ne vidaus balsas taip sakė, - tarsi išgirdo pirmo
jo viršininko žodžius: mes galim pykti, jaudintis, smerkti nusi
kaltėlį, bet priešais tave sėdintis neturi to matyti...
- Iš instituto pats išėjau, - išgirdo. - Metams išėjau, vėliau
mane išbraukė. Nežinau, kodėl išėjau. Dabar... Ne tik dabar, se
niai gailiuosi, kad maniau esąs už visus gudresnis, talentingesnis.
Nueinu, nuvažiuoju, dažnai sukiojuos ten, kur nevykusiai studi
javau...
- Smagu pasisukioti. Gražios merginos, o tu - pinigingas...
Arvydui mintyse - Stupuro duktė. Rodės, va tuoj tuoj Eige
lis paminės jos pavardę ar vardą. Tarsi norėdamas kitur nukreipti
kalbą, metė:
- Tiek to, kaip matau, tu man nieko konkretaus neparašei.
- Kodėl neparašiau? Viską surašiau. - Eigelis ištraukė iš ki
šenės tvarkingai perlenktą popieriaus lapą.
- Ir su kokia mergina tą vakarą ligi vėliausios nakties vaikštinėjai? - Zunda nekantravo pažvelgti į popierių. Nejaugi ten Stu-
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puro dukters vardą pamatys? - Pavardę, vardą, j os adresą užrašei?
- Stela jos vardas, - šyptelėjęs tarė Eigelis.
- Stela! - staiga atslūgus įtampai, nusijuokė Arvydas. - Ma
tai kaip! - ranka savaime palietė telefono ragelį, bet jo nenukėlė.
Vėliau užeis pas Stupurą.
- Pavardės nežinau.
- Nežinai! - Arvydas nesivaržydamas nusikvatojo.
Eigelis, suglumintas spoksojo tarsi būtų netikėtai pravažiuo
jančio automobilio purvais aptėkštas.
- Na, gerai! - juokas nutrūko. - Pavardės nežinai... kad turė
tum alibi, kur ji gyvena, be abejo, užsirašei?
- Nežinau, kur ji gyvena. - Eigelio akyse pasimatė sumiši
mas. - Aš tą dieną, pastatęs garaže motociklą, ėjau namo... ruo
šiausi padirbėti, svajoju parodą surengti, užtat kasdien, daugiau
sia vakarėjant... Aš mėgstu saulėlydžius... Buvau jau beveik prie
namų, girdžiu - labas Šari! Žiūriu - nepažįstama mergina... Oi,
atsiprašau, sako ji, apsipažinau... Aš sakau: Šaris aš... Na, žinote,
susipažinom. Mergina šauni, pakviečiau užeiti - nėjo... Šiltas bu
vo vakaras, pasigyriau, kad motociklą turiu, sakau, maudytis prie
Žaliųjų ežerų dumkim... Ji sako - čia aplinkui labai gražu, pasi
vaikščiokim... Jinai konservos studentė... Vaikščiojom, slampinėjom, naa... jau gal po dvylikos ją iki troleibuso palydėjau, pasižadėjom susitikti, bet...
Eigelis išskėtė rankas.
- Susitikot?
- Ne... Žinot, kaip po tokių naktinių pasivaikščiojimų būna adju, susitiksim, bet nei vienas, nei kitas nepasako, kur susitiks...
Ne toks kvailas, kaip galvojat, esu, matau, netikit, manot, suku
uodegą, o aš teisybę sakau. Man ta naktis išties savotiška, nuosta
bi pasaka... Ir Stela lyg pasakų fėja...
Zunda nebeklausė kas toji mergina, kuri buvo su Grenda su
sižiedavusi. Ją gaubė miglos, bet ji atsirado! Tad gal ir Stela ne
vien Eigelio fantazijos vaisius? Tegul pats Eigelis bando jos ieš
koti.
- Ar žinojai, kad Grenda ruošėsi vestis? * nei ši šio, nei iš to
paklausė.
-
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- Kur nežinosiu! - vėl Eigelio veidu nuplaukė šypsena. - Da
bar užsieniniai gėrimai madingi, bet Česka užsiprašė, kad vestu
vinių etikečių prirašyčiau.
- Kodėl jie neapsivedė?
- Nežinau. Gal Zekso išsigando.
Ir vėl Zeksas! Kažkokia paslaptinga asmenybė.
- Grenda galėjo jo išsigąsti? - lyg tarp kita ko pasiteiravo.
- Taip tik spėju. - Eigelis jau atsigavo. Nebesivaržydamas
ištiesė rankas ant stalo, pasiėmęs šratinuką, pasukinėjo tarp pirš
tų. - Česka - prekybininkas, o prekybininkus... jūs irgi žinot, kas
ir kaip. Vienąkart, jau iširus Českos vestuvėms, mes kaifavom jo
bute. Naktj suskambo telefonas, aš atsiliepiau, kažkoks tipas pa
siteiravo Českos. Česka pasikalbėjęs mane išfugino ir prisakė nie
kad jo butan kojos nebekelti, todėl aš...
- Užteks! - Arvydas pažvelgė į laikrodį. - Gali eiti. Motocik
las kol kas tegul lieka mūsų kieme.
- Jūs jį...
- Ne, mes jo nekonfiskavom, paėmėm kaip daiktinį įrody
mą.
- Vis tiek netikit, kad tą vakarą su mergina slampinėjau?
- Rasi Stelą, tada patikėsim. Žinoma, jei jai nepatarsi, kaip ir
ką ji turi sakyti.
- Aš ją rasiu, ji pasakys teisybę...
Išleidęs Eigelį, Zunda paskambino žmonai - namo pareisiąs
vėlai.
- Mes jau pasiruošę dumti! - pranešė Vilpišius.
- Aš važiuosiu vienas, - tarė Arvydas. - Tu, Romai, čia dar
belio turėsi. Štai paskaityk, ką Eigelis pripaistė. Jei rasi racionalų
grūdą, prie konservos pasisukinėk. Eigelis gal net neieškodamas
Stelą ras. Bet būtų gerai, kad mes ją rastume. Net pirmiau už Ei
gelį.
- Vargu arką sužvejosiu, - nusivylusiu balsu tarė Vilpišius. Studentai atostogauja. Stela ne toks dažnas vardas, gal kas ir ži
nos...
Prieš išvažiuodamas Arvydas užsuko pas Stupurą.
- Su kažkokia Stela tą vakarą Eigelis miške uogeles rankiojo.
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- Fu! - atsipūtė Stupuras. Nieko jis neklausinėj o. - Nori kavos?
- Neturiu laiko - išvažiuoju. Gerbiamas viršininke...
- Aš tau kai vošiu! - Stupuras užsimojo. Ir vis dėlto užkaitė
kavinuką. - Nežinau, kas pasakė, bet girdėjau: laimingiausias pa
sauly kriminalistas buvo Šerlokas Holmsas, nes neturėjo nei vai
kų, nei žmonos, o mes... Ė, tiek to! - numojo. - Ko toks suirzęs?
- Mąstau! - Arvydui neišėjo iš galvos Zeksas,
- Kad būtų linksmiau, mąstykim abu.
- Nebeturiu laiko, kieme automobilis jau pypsi. Viliau, no
rėčiau paprašyti vienos paslaugos.
- Varyk, kokios?
- Reikėtų sužinoti, ar Grendanesėdėjo kartu su tokiu Zeksu.
Nežinau, ar čia pavardė, ar pravardė, bet būtų labai smagu, jei
pavyktų užčiuopti, koks tipas taip vadinasi.
- Grįžęs, visų, kurie su Grenda putrą srėbė, pavardes ir sla
pyvardžius ant stalo rasi.
- Dėkoju!
Beveik šimtas kilometrų. Ligi Laučiūnų, kur gyveno buvusi
Grendos sužadėtinė. Rugpjūtis, seniai zenitą perkopusi saulėplieskė kaitra. Tingus leipulys merkė akis.
- Tvanku! - išvažiavęs už miesto, vairuotojas policininkas
iškorė pro langelį ligi alkūnės nuogą ranką.
Arvydas atsilošęs užpakalinėje sėdynėje atsagstė visas marš
kinių sagas. Miego nenorėjo. Savotiškas tingumas kaustė mintis
ir liežuvį.
- Ar miegat? - policininkas pažvelgė į veidrodėlį. Arvydas
nenorėdamas kalbėti, tyčia užsimerkė. - Gerai mūsų valdžia su
galvojo, pratindama be vairuotojo profesionalo važinėti. Gal iš
moksim užsienietiškai dirbti... Bet tokia, kaip ten mašina, kažin
ar greitai važinėsim... - Neišgirdęs atsako, policininkas vairuoto
jas prakalbo apie kitką: - Tvanku, dusina, gal lietaus sulauksim...
Viskas perdžiūvo...
Arvydas dirstelėjo į laukus. Iš tiesų, jie troško lietaus. Neš
lameno nuo dulkių apsunkę pakelės medžių lapai, nupjautų rugių
ražienos, nesimatė žalumos, lūžinėjo vėlyvųjų miežių varpos, tiktai
cementiniai stulpai nejautė troškulio. Visur jie kyšojo. Aukšti, že
-
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mi, piramidėm suremti. Nuo jų tiesėsi, vieną su kitu rišo nukarę
laidai. Priekyje, viršum miško, nelyginant milžiniškas laumžirgis
kabojo lėktuvas, o jo ilga gauruota uodega vis plačiau klojo pušų,
skarotų eglių kepures. Šlumštelėjo automobilis į tą laumžirgio
apskraidytą mišką. Pasijautė ne vėsi gaivuma, ne išraižytais pušų
kamienais Miaukiančių sakų kvapas - chemijos dvokas užspaudė
šnerves.
- Ir užsimanyk tu man tokiam karštmetyje smarvę barstyti! policininkas vairuotojas užsuko langelį.
- Užtat visokiausi parazitai išnyks, - burbtelėjo Arvydas.
- O ne! - praskriejęs dvokiančią zoną, policininkas vėl nulei
do lango stiklą. - Mes gaudom sukčius, žudikus į kalėjimus sodinam, o šito brudo vis daugiau ir daugiau atsiranda. Jie vislūs kaip
ir visokiausi vabalai. Nesiklausė Arvydas policininko filosofavi
mo. Neišėjo iš galvos paslaptingasis Zeksas. Jei jį būtų minėjęs
tiktai Eigelis, galėtų nardyti - tai tik pėdų mėtymas. Tačiau šitą
pavardę ar pravardę Stupurui su Žvibu pasakė ir Eigelio bendri
ninkas Vieką.
- Jonai, kaip paaiškintum žodį “zeksas”? - pasiteiravo poli
cininko.
- Zeksas? - pakartojo policininkas. - Gal tas pats, kas kaifas.
Kai lankiau vidurinę, mes buvom įsikandę “šakes”. Būdavo, kas
antras žodis vis - šakės, šakės! Paskui “liuksova” ir, žinoma, “bai!”
- policininkas veidrodėlyje pamerkė Zundai. - O zeksas - gal iš tų
dabartinių naujadarų kokiomis pasivadina firmos ir bendrovės?
Arvydas bandė mintyse nupiešti Grendos sužadėtinę. Iš nuot
raukų sprendžiant buvo išvaizdus, bet, rodė sujauktas butas, ne
itin tvarkingas vyras, o tokie mėgsta naudotis kitų patarnavimais.
Taigi jo pasirinktoji turėtų būti nuolanki mergina. Arvydas be
veik neabejojo pamatysiąs verkšnojančią, už nesėkmes Grendą,
visą pasaulį keikiančią, savo nuoskaudą provincijoje slepiančią
vienišą motiną.
- Kur miestely parkuosim? - pasiteiravo vairuotojas.
- Sustosim va ten, - Arvydas parodė aikštelę. - Pasidairyk,
kokiais vardais čia komersantai kioskelius vadina, - tarsi tęsda
mas konsultaciją, tarė.
-

133-

- Mano pagalbos jums nereikia?
- Kol kas ne...
Pasiklausęs praeivių, Zunda nesunkiai rado siaurutę, ežero
pusėn nusidriekusią gatvikę, be šaligatvių, be jokio grindinio.
Viso labo keli namai.
-Aha!
Stabtelėjo prie vartelių. Už jų - gėlėse skendintis kiemas.
Švarus lygus takelis pro gonkas vedė | kitą vienaaukščio namo
pusę. Prie tvartelio puolė viauksėti kudlotas šuniukas, gardeliuo
se prie vielinio tinklo glaustinėjosi pūkuoti nulėpusiom ausim triu
šiukai. Obels pavėsyje Arvydas pamatė vaikišką vežimėlį. Ką tik
lojęs šunytis, stiebdamasis ant užpakalinių kojyčių, tarsi prašėsi
paglostomas ir nuo grandinės paleidžiamas. Ne prašalaičiui šune
lis cypaudamas gerinosi - duryse stovėjo liekna, aukštesnė negu
vidutinio ūgio, juodus plaukus raudona juostele persirišusi kokių
dvidešimt penkerių metų mergina ar moteris.
- Labas. Ieškau Reginos Čižaitės...
- Jei ieškot, tai ir suradot! - nusišypsojo Čižaitč.
Arvydas suglumo: visai ne tokią įsivaizdavo.
- Mano pavardė Zunda, aš...
Kažkodėl kliuvo liežuvis pasakyti, kad iš policijos, tačiau
meluoti negalėjo. Iš keblios padėties išgelbėjo vežimėlyje suknirksenęs vaikiukas.
- Atsiprašau, mano žmogus nerimauja. - Čižaitė, vėl nusi
šypsojo prie vežimėlio.
Neatrodo, kad ji nelaiminga ar pasimetusi, - pagalvojo Ar
vydas.
- Rubuilis jūsų žmogus, - tarė žvelgdamas į motiną, kurios
veide nesimatė vienišos motinos drovumo, atvirkščiai, jame švie
tė pasididžiavimas.
- Neveik, mažutėli! - motina įspraudė vaikiukui į bumą čiulp
tuką. - Gavo, ko ieškojo, dabar ramiai miegos...
- Aš... gerbiama Čižaite, aš iš policijos, - vis dėlto prisistatė
Zunda.
- Iš policijos?! - sušuko Čižaitė.
Šitame jos šūksnyje Zunda ne baimę - džiaugsmą išgirdo.
-
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- Prašom, sėskit, - parodė suolelį prie sienos. - Troboj tvan
ku, Čia pavėsis... Atsiprašau, aš tuoj...
Netrukus Čižaitė atėjo jau be prijuostės, pintinėle obuolių
nešina.
- Jūs iš Vilniaus? - paklausė ir, nelaukusi atsakymo, tarė: Žinojau, kad atvažiuosit... Prašom, vaišinkitės...
- Žinojot, kad atvažiuosiu? - Zunda net nebandė slėpti nuos
tabos.
- Valgykit, obuoliai skanūs. Šiemet jų labai daug.
- Tikrai skanūs! - Arvydas atsikando obuolio. Oho, kiek Vil
niuje tokie kainuoja!
- Nežinau... Mes nepardavinėjam. Nei čia, nei kur kitur, man...
Čižaitė pasimuistė, tarsi pajutusi netikėtai už apykaklės įkritusį
vandens lašą. - Jūs... - atsistojo, nuėjusi pasūpavo vežimėlį... Suėmėt Česlovą Grendą? - grįžusi paklausė.
Zunda nustebo, tačiau to neparodė nei žvilgsniu, nei jude
siu. Mintyse sumetė - paslapukaukim, tiesos nesakykim!
- Grenda... na, kaip čia pasakius...
- Žinau, suėmėt! - neleido išsižioti Čižaitė. - Žadėjo atva
žiuoti - neatvažiavo, telegrama paštan telefonu pasikalbėti pak
vietė, aš su juo...
- Jūs su juo kalbėjote? - Zunda nutraukė Čižaitės greitakalbę.
- Kalbėjau. Iš Mineikių Česius skambino, sakė, vedėja atos
togauti išvažiavusi, vienas dirbąs, išvažiuoti negalįs... aišku, jūs
jį suėmėt...
- Kodėl turėjom jį suimti?
- Todėl, kad, - Čižaitė nutilo, įsispitrinusi nemirksėdama žvel
gė Zundai į veidą. Arvydas, pats nesuprasdamas kodėl, nudelbė
akis. Čižaitė griebėsi už krūtinės: - Viešpatie, Dieve, sakykite,
kas atsitiko Česiui? Jį nužudė? Nužudė?!
Zunda pajuto - nebegalima slapukauti, tiesa pati spraudėsi.
- Sunku sakyti, bet ką gi... aš kaip tik dėl to ir atvažiavau.
Buvęs jūsų sužadėtinis nužudytas...
Čižaitė įsikniaubusi į delnus, tyliai, be kūkčiojimų verkė.
- Ašaromis jam nieko nebepadėsit... - Zunda prisilietė prie
išlenktos Čižaitės nugaros.
-
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- Taip, aš žinau...
- Tad ir pasakykit viską viską, ką žinot.
- Viešpatie, man ir sakyti nereikia, čia... čia viskas surašyta!
- Čižaitė prispaudė ranką prie krūtinės. - Seniai susipažinau su
Česium. Tada buvau konservatorijos pirmakursė. Stela mane su
pažindino...
- Stela? - Zundai savaime išsprūdo šūksnis. Tačiau tuoj pat
susitvardė. - Keistas vardas...
- Mes su ja vienakursės. Ji - miesto panelė, aš... - Čižaitė
mostelėjo j kiemą, medžius, - aš paskui ją visur sekiojau, ją mėg
džiojau... Česius buvo parduotuvės vedėjas, Stela iš jo gaudavo
deficito... Ir man kai ką pasukdavo...
Nutilo, virpčiojantys pirštai neramiai šokčiojo. Zunda kant
riai laukė.
-... paskui... aš nežinojau, kad jį nuteisė... Pernai rudenį vėl
jį sutikau ir... jis jau dirbo Mineikiuose, tėvas jam butą Vilniuje
pastatė. Taip jis man sakė... Baldai, kilimai... aš pas jį jau gyve
nau... gyvenau, buvau laiminga, kol sužinojau...
- Ką sužinojot? Gerbiama Regina, mes turim viską žinoti, Zunda ragino nutilusią Čižaitę.
- Aš... o Dieve mano! - Regina giliai giliai atsiduso. - Mes
buvom laimingi, oi, kaip laimingi. Vakarais niekur neidavom, dvie
se namie... Vienąsyk naktį paskambino, Česius, pažiūrėjęs pro durų
akį, įstūmė mane į miegamąjį: tylėk, nekrebždėk, pasakė, tavęs
čia nėra... aš... specialiai nesiklausiau, bet girdėjau - pradžioje jie
tyliai kalbėjo, paskui susibarė...
- Ko barėsi?
- Ne, Česius nesibarė, atėjusysis įtūžusiu balsu švokštė: tu
sukčiauji, padirbinėtom prekėm prekiauji, mane apmauti susigal
vojai! Manei, nesužinosiu, kad be mano žinios kromelį atidarei!..
Nesupratau jų kalbos, Česius jį vis ramino, tylėk sakė... Ak, tu
nori, kad aš tylėčiau! - vis pikčiau šaukė nepažįstamasis, - bijai,
kad kaimynai nesužinotų, koks tu komersantas, kas tau šitą butą
pastatė, iš kokios kišenės pinigus “Mersedesui” sėmei! Sukčius
tu! Už degtinę savo dalį gauni! Riebią dalį. Tu tik parduodi, o
spiritas mano, trauktines, užpiltines mano komanda gamina...
-
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Trinktelėjo koridoriuj durys, tas išėjo. Aš supratau - Česiaus pre
kyba ne tokia, kaip turėtų būti... Paklausiau, jis rėkti, šaukti, kaip
ir tas, pradėjo... Tu nori, kad aš būčiau už kitus kvailesnis, rėkė
jis, dabar visi, - kas prekiauja, tas sukčiauja! Gerai, išmesiu bal
dus, kilimus, sąžiningiausiai vien pardavėjo algelę parnešiu, bu
tas bus plikom sienom... Aš jį vagim, recidyvistu pavadinau... Česius tvojo man... Išvažiavau... gimė sūnus, toks panašus j Cėsių...
Aš jam paskambinau. Atvažiavo, pamatė mūsų Paulių.
Čižaitė vėl pradėjo verkti. Zunda neramino, neguodė, min
tyse gretino išgirstą naujieną su žinomais duomenimis. Degtinėj
trauktinės! Atsiminė butelius Grendos garaže prie Keršulienės san
dėliuko; matė Eigelio bute surikiuotus butelius, kaip pats Eigelis
sakė, skirtus vestuvėms, sukaktuvėms. Ir vyresniojo inspektoriaus
Žvibo iškelta versija, jog reikia ieškoti didesnio pasipelnymo šal
tinio prekyba “diplomatėliais”, džinsiukais...
-... apsidžiaugė Cesius, kad turi sūnų, - Zunda išgirdo grau
dų Čižaitės balsą. - Mes susitaikėm, jis pasakė - basta, nebebus
suktybių, tas prakeiktas Zeksas užpainiojo...
- Zeksas! - Zunda pagavo Čižaitės ranką. - Koks Zeksas?
Jūs jį pažįstate?
- Nepažįstu. - Čižaitė pamataravo galvą. - Česius jo labai
bijojo, bet... kai skambino iš Mineikių, pasakė - Zeksą pasiunčiau
po velniais... Todėl aš... Viešpatie Dieve, jis Česių nužudė! Tada
girdėjau, šnypštė: negiedosi, kaip aš groju, tau chana!..
Cypaudamas pradėjo loti kudliukas.
- Mama iš darbo pareina! - nusigandusi pašoko Čižaitė. Prašau, nesakykit, nieko j ai nepasakykit, kad... Ji jau prakeikė Če
sių. Ji nežino, kodėl mes nesusituokėm... Visko jai prikalbėjau,
bet teisybės nepasakiau. Mama nebūtų leidusi man gimdyti...
Zunda spustelėjo Čižaitės ranką.
- Mama, čia mano buvęs kursiokas! - pasitikusi motiną, Či
žaitė pabučiavo jai į skruostą. - Atsitiktinai pro šalį važiavo ir
užsuko.
- Labas, - pasisveikino Čižienė. - Ko trobon nekvieti? Pavai
šintum svečią.
- Mes jau vaišinomės, mažąjį Paulių saugodami!
-
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Zunda nusijuokė, netikėtai tapęs žymiai jaunesnis Čižaitės
kolega.
- Aš Pauliuką pasaugosiu, - padėjusi ant suolo rezginėlę su
pirkiniais, Čižienė nuėjo prie vežimėlio.
- Palydėkit, kaip sakoma, ligi kiemo vartų. Jūsų valia saky
sit ar nesakysit, kas atsitiko Grendai, bet mums, manau, pati sup
rantate, susitikti dar reikės...
- Aš važiuosiu, šiandien pat Vilniun važiuosiu... Viešpatie,
reikėjo man anksčiau policijon eiti... Kur jis dabar?
- Palaidotas...
- Kada jį nužudė? - Čižaitė laikėsi, kad vėl nepravirktų.
- Liepos 23 dieną.
- O Dieve, o dabar jau... Aš vis tiek važiuosiu Vilniun...
- Ne, gerbiama Regina, mes nenorėtume, kad važiuotumėt.
Taip gal ir jums bus geriau... Česlovo Grendos vis tiek nebeprikelsit...
- Neprikelsiu...
Apsisukusi Čižaitė delnu lūpas užsispaudė.
- Palaukit! - Zunda čiuptelėjo ją už parankės. - Prieš atsis
veikindamas dar norėčiau paklausti...
Čižaitė sustojo.
- Jūs minėjot savo draugę Stelą...
- Stasė ji. Stasė Jankūnaitė.
Nesidomėjo Čižaitė, kam Stela policijai reikalinga.
- Kur ji dabar? Konservatorijoj studijuoja?
- Nebestudijuoja.
- Baigė?
- Nebaigė. Ji gastroliuoja... šiaip visur važinėja. Vasarą - Pa
langoj, Nidoj ar kur kitur prie jūros, o žiemą... - Čižaitės lūpose
pasimatė grimasa. - Pas mane kartais atvažiuoja.
- Kada pas jus buvo? - trumpa Stelos charakteristika, grima
sa jos lūpose tarsi tvirtino, kad šitoji Stela ar tik nebus ta pati,
kurią minėjo Eigelis.
- O, seniai. Žiemą, aš dar studijavau, o ji jau nebestudijavo.
- Gerbiama Regina, ar kartais neturit Stasės Jankūnaitės nuot
raukos? - paklausė Zunda.
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- Turiu. Iš studentavimo laikų. Ir naują, neseniai iš Rygos
pajūrio atsiuntė. Kai ji kur toliau išvažiuoja, mes susirašinėjam...
- Galite parodyti tą iš Rygos pajūrio?
- Prašau...
Čižaitė, nesmalsavo, kam ir kodėl policijai parūpo jos drau
gė. Ji ėjo lyg medinėm kojom, tarsi neregė žiūrėdama sustingu
siom akim. Kartu su svečiu įėjusi trobon, nepakvietė sėsti, tylė
dama paėmė iš knygų lentynėlės albumą, pasklaidžiusi padavė
šviesiaplaukės maudymosi kostiumėliu apsirengusios merginos
nuotrauką.
- Mnt! - numykė Zunda, galvodamas, ar kartais nematė Ste
los? Pastaraisiais metais policija neretai susidūrinėjo su tokio ti
po paukštytėmis. - O ji ar tikrai blondinė? - šyptelėjo.
Nieko neatsakiusi, Čižaitė parodė Stelos, dar studentės, nuot
raukas.
- Graži mergina, - konstatavo Zunda. - O gal pažįstate ir tokį
Eigelį? Jis buvęs Dailės instituto studentas. Šaris... Šarūnas...
-Šaris! - Čižaitės ranka kilstelėjo prie lūpų. Tuo gestu tarsi
bandė atgal įgrūsti ištartą vardą.
- Kas jums? - nustebo Zunda.
- Žinau, dabar žinau... Šaris, Šarūnas! Jo napažįstu, bet ži
nau, jis su Česium, išvien. Česius turėjo daug visokiausių etike
čių, firminių ženklų. Paklausiau, kam jie? Česius nusijuokė: turiu
draugelį, bet kokį šlamštą užsienine preke paverčia... dargi sakė kaimiečiai mėgsta gėrimus su gražiom etiketėm... Viešpatie, aš
nežinau, gal tas Šaris Česių tada užsipuolė...
Zunda pagalvojo: gal Eigelis ne tik piešti moka, bet ir vai
dinti sugeba? O Stela? Juk ji lyg ir nebe mitinė asmenybė. Jeigu
pasitvirtins, kad Eigelis tą vakarą su ja vaikštinėjo, tada jo alibi
tikras...
- Ačiū, gerbiama Regina, - padėkojo Zunda. - Jūs mums la
bai padėjot.
- Gal Stelos laiškus parodyti? - paklausė Čižaitė. - Aš vasa
rom vis namie, o Stela gastroliuoja, jos laiškai tokie linksmi, skai
tydama pavydėdavau...
Zunda neskaitė, tik dirstelėjęs į vieno kito pradžią, pabaigą
grąžino adresatei.
-
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- Šie laiškai iš kurortų, o mes norėtume žinoti, kur ji Vilniu
je gyvena.
- Su tėvais...
Greitakalbe Čižaitė pasakė Stelos adresą ir staiga nutilo. Paž
velgęs jos akyse Arvydas pamatė lyg ir pyktį.
- Sakykit, gal ji... gal ką nors su Česium?.. Viešpatie, nejau
gi man Česius melavo ir po to, kai susitaikėm, nejaugi, man prisiekinėdamas, su ja apgaudinėjo?
- Argi jis kada nors draugavo su Stela? - savo ruožtu paklau
sė Zunda.
- Ne, Česius buvo ne jos skonio, bet... bet paskui Stelą visa
da pinigingi vyrai sekiojo...
Čižaitė tvardėsi, bijodama pravirkti.
- Regina, paskutinis klausimas - ar Stela žinojo, kad jūs...
na, su Grenda...
- Nežinojo. Beveik niekas nežinojo. Nežinau, kodėl jis sakė
- nėra ko girtis, kad mes vesimės. Vilniuj vestuvių, sakė, nekel
sim, jo tėviškėje, o gal mano... Dieve, o Dieve, nejaugi Česius ir
ji...
- Neverkit ir nebespėliokit, Česlovo Grendos nebėra, mes
norim išsiaiškinti, kas jį nužudė... Jeigu Jankūnaitė pas jus atva
žiuotų ar šiaip duotų žinią, kur esanti, nedelsdama man paskam
binkite...
Užrašęs telefono numerį, lapeliuką padėjo ant stalo. Čižaitė
tarsi nematė. Nepalydėjo jinai svečio nė ligi durų. Stovėjo it sus
tingusi, savyje paskendusi.
- Ar jau išeinat? - Čižienė stumdinėjo po kiemą vežimėlį.
- Sudiev, močiut. Pakeliui važiuodamas užsukau...
Miestelio aikštėje apie kioskelius vaikštinėjo policininkas
vairuotojas. Pamatęs ateinantį Zundą, žengė jo pasitikti.
- Aš jau norėjau skelbti jūsų paiešką, - pasišaipė policinin
kas.
- O radai dvi skardinėles alaus! - Arvydas peštelėjo polici
ninko ranką.
- Čia užsieninis alus pigesnis, negu Vilniuje, tai ir susigun
džiau. Vieną sau, kitą jums.
-1 4 0
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- Ar tikrai užsieninis?
Arvydui visur vaidenosi falsifikatai.
- Suomiškas... Namo važiuosim? - pasiteiravo policininkas.
Arvydas, jau sėdėdamas automobilyje, nieko neatsakė. At
lupęs skardinėlę, paragavo alaus.
- Jums gerai, man reikės Vilniun vežtis, - pavydžiai tarė vai
ruotojas.
- Gerk ir tu, nieko neatsitiks. J ei kelių policij a užklups - išsi
suksim.
- Pasikeiskim vietom, tada aš gersiu! - šyptelėjo policinin
kas.
- Gudrus esi, Jonai bet tau trūksta logikos. Sakykim, tu įkliūni, aš, kaip vyresnysis inspektorius, tave išgelbėju, o jei mane
griebtų už pakarpos, tu, būdamas tiktai policininkas, manęs nega
lėtum užtarti.
Zunda baigė gerti alų. Kaistantis pilvas priminė Čižaitės mi
nėtą spiritą. Iš kokių šaltinių jis tekėjo? Eigelis ir Stela? Dar Zeksas? Kuo jie susiję?
- Jonai, ką pasakytum, jei pasuktume j šalį? - nutraukęs min
čių raizgalynę, tarė policininkui vairuotojas.
- Jei pas merginas, aš mielai.
- Į Mineikius.
- Tolokai. Bet man kas, už sudegintą benziną jums kailį dirs...
- Tiek to, tegul diria, važiuojam!
Mineikiuose jie sustojo prie parduotuvės vedėjos Keršulienės namo. Iš apdegusios parduotuvės langų jau išlupta faniera.
Prie durų švietė užžiebta signalizacijos lempa. Kad jau po inven
torizacijos, Arvydas žinojo. “Trūkumo nerasta - pasakė vyresny
sis inspektorius Žvibas, - tik va keista...”
Kas keista, Žvibas nepaaiškino. Gal įtartinas pasirodė par
duotuvės vedėjos elgesys? Ir Arvydui nuojauta sakė - parduotu
vės vedėja negalėjo nežinoti, kokia papildoma veikla vertėsi par
davėjas Grenda.
- Ko aš čia atvažiavau? - stabtelėjęs prie Keršulienės namo
durų, pats savęs paklausė. Akys savaime nukrypo į pašiūrę, ku
rioje aną kartą matė dėžes su tuščiais buteliais. Pabaladojo duris.
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Keršulienė, pamačiusi nepažįstamą žmogų, nei nustebo, nei
nusigando. Romios akys žvelgė tarsi sverdamos, dėbtelėjo į gat
vėje stovintį automobilį. Zunda atsiminė Keršulienės kaimyno pa
sakytus žodžius: mūsų Zonia - gera moteris. “Aga, vyrams ji net
labai gera”, - lyg ir su pašaipėle tarė kaimynė. Tada Arvydas pa
galvojo, kad parduotuvės vedėja, kaip gyvanašlė, bet dar nesena
moteris, kitokiais atžvilgiais vyrams palanki, šįsyk, žvelgdamas į
neišvaizdžią moteriškutę, suprato - ji, kaip ir Grenda, po darbo
valandų mėgstantiems išgerti buteliuką pasukdavo. “O gal reikė
jo pasiųsti Joną, kad butelio paprašytų?” - dingtelėjo Arvydui.
Tačiau sumetė • tai naudos neduotų.
- Aš iš Vilniaus, vyresnysis inspektorius Zunda, - parodė
Keršulienei pažymėjimą.
- Iš Vilniaus? - plykstelėjo Keršulienė. - Buvau aš Vilniuj,
policijai viską pasakiau. Kai parduotuvė degė atostogavau, Pa
langoj buvau.
- Taip, šitą mes žinom.
Zunda jautė - nepakvies Keršulienė į vidų. Mintyse įsivaiz
davo jos būstą: svetainėje ant sienų sentimentalūs su gulbėmis ir
stirnelėmis kilimėliai, apvalus stalas, indaujoje - krištoliniai stik
liukai, ant sofos - aksominės pagalvės.
- Ko jums dar, jei žinot! - Keršulienės akyse mirguliavo pyk
tis.
- Ne viską žinom. Norėtume dar kai ką išsiaiškinti be to, ką
Vilniuj pasakėt, - žiūrėdamas Keršulienei į akis, Arvydas žengė į
priekį.
Parduotuvės vedėja neišlaikė.
- Prašom! - jau maloniai tarė. - Mes vis dar negalim atsigau
ti. Česka su žmonėm sugyveno... Kartais per daug išgerdavo, bet
ne tiek, kad kaip kiaulė patvory voliotųsi... Išgirdus, kad atsitiko
nelaimė, pagalvojau...
- Ką pagalvojot?
- Matot, dabar daug kur sprogdina, degina... Mūsų parduo
tuvė dar neprivatizuota, bet jau ne vienas taikosi ją perimti į savo
rankas... Prašom sėsti... Keršulienė pastumdė ant sofos pagalvė
les. Arvydas nusišypsojo - nesuklydo spėliodamas, koks Keršu-
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lienės būstas. “Dabar ji man pasiūlys išgerti”, - pagalvojo. Vedė
ja, tarsi išgirdusi svečio galvoje besirezgiančias mintis, atidarė
indaujos dureles, už kurių puikavosi įvairiausių gėrimų buteliai.
- O ne, ne! - Zunda nesėdo ant sofos. - Aš tuoj važiuosiu.
- Tuoj ar ne, bet po stikliuką išgerti galima. - Keršulienė
išėmė du butelius - konjako ir degtinės. - Jūs, policija, įnratę prie
nelaimių, o aš vis netikiu, kad Českos nebėra... Konjako ar bal
tos? Mūsų krašte vyrai daugiau linkę prie baltos.
- Ir aš baltos išgersiu!
Nors ir buvo tikras, kad “Kvietinė” fabriko gamybos, tačiau
Arvydo akis traukte traukė eiketė. Keršulienė, pripylusi vieną stik
liuką degtinės, į kitą šliukštelėjo konjako. Padėjo ant stalo vazelę
su sausainiais.
- Sausainiai - menka užkanda. Atsimenu, anksčiau be geros
užkandos niekas negerdavo, dabar - daug kam cigaretės užten
ka... Prašom, išgerkim...
Keršulienė vienu maktelėjimu išlenkė stikliuką, ranka pavė
davusi bumą, pastūmė svečiui vazą su sausainiais. Zunda paraga
vo degtinės. Pažvelgė pro langą į garažą.
- Jūs pažįstat Eigelį? - pats nesuprasdamas kodėl, paklausė.
Keršulienės ranka sustingo ore su pusiau išvyniotu saldainiu.
- Grendos draugas. Jo vardas Šarūnas, - patikslino Zunda.
- Ak Šaris! Šarūnas! - Ileršulienės veidą išpylė raudonis. Buvo jis vienąkart pas Ceską z .važiavęs. Mielas, geras berniukas.
Pabaliavojom, padainavom... Ak tu svieteli margas, kaip kartais
gyvenime nutinka! Českos automobilis garaže, o vairuotojo ne
bėra. Šitaip nabagas džiaugėsi, jį nusipirkęs. O kaip saugojo! La
biau negu kitas vyras žmoną...
- Kodėl Grenda neapsivedė? Atrodo, turėjo sužadėtinę?
- Turėjo! - Keršulienė atsiduso.
- Ar ją pažįstat?
- Nepažįstu. Matyt, kokia šmirka, kad Česka, jau padavęs
pareiškimą, persigalvojo. Trijų kambarių butas, automobilis, vi
sokios - ir mokytos, ir gražios - prie tokio vyro kabinas... Gal dar
stikliuką išgersit? Jei neskubat, geresnės užkandos papjaustysiu.
- Ačiū. Jei galima, norėčiau Grendos automobilį pamatyti.
-
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Zundai rūpėjo garažo pasienyje sustatytos dėžės su tuščiais
buteliais. Gal jos paruoštos tai degtinei, kurią minėjo Čižaitė?
- Tai kad... Užrakintas garažas. - Keršulienė lyg ir raustelė
jo. - Aš nežinodama, kad galima, atrakinau, butelius su dėžėm
išnešiau... Inspektorius Daujotas barėsi. Bet man... inventorizaci
jai tų butelių reikėjo.
- Kur dabar tie buteliai?
- Kaip kur? - nustebo Keršulienė. - Išvežėm... Daujotas kitą
spyną užkabino, aš jam pasakiau - gink Dieve, nebeisiu garažan,
ko man ten... O automobilj kas iš čia pasiims?.. Jei jums labai
reikia garažan užeiti, paprašysiu kaimynų vaikų, Daujotą pašauks...
- Tiek to, nereikia, - Zunda atsistojo. Išeidamas pagalvojo:
kaip Keršulienė reaguotų, jei pasakyčiau, kad Grenda nunuody
tas? - Ačiū, ponia Keršuliene, už vaišes.
- Kokios čia vaišės...
Laukėjau temo. Išlydėtas pro duris, Arvydas bandė atspėti,
kas dedasi Keršulienės galvoje. Kambaryje jos akys sakyte sakė nori ji kažko paklausti, bet nesiryžta.
- Taigi... hm... kol gausit kitą pardavėją, teks vienai dirbti.
Keršulienė tarsi neišgirdo. Prie pat automobilio gribštelėjo
Zundą už rankovės:
- Ar teisybė, kad Česka ne nuo nudegimų mirė?
Arvydas staiga pasisuko, tačiau vakarėjančioj prieblandoj ne
pamatė Keršulienės akių. Toks jos klausimas buvo netikėtas.
- O kaip jūs manot?
Su didžiausiu malonumu būtų plykstelėj ęs Keršulienei j veidą
šviesos bluostą. Gal būtų pamatęs baimės ar įtartino jaudulio po
žymių?
- Aš... žmonės visaip pakalba. Sako, pas jį buvo kažkas atva
žiavęs, o Česka - karšto būdo, gal užtat žmonės ir pagalvojo...
- Ir jūs, ponia Keršuliene, galvokit...
Šitaip mįslingai pabaigęs Arvydas sėdo į automobilį ir išva
žiavo. Iki pat Vilniaus nesurado atsako nei jokios loginės išva
dos, kad Keršulienė būtų prisidėjusi prie nusikaltimo.
- Pasuk, Jonai, į Antakalnį, mane prie Petro ir Povilo bažny
čios išleisi...
-
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Nutarė Zunda užeiti pas Eigelį. Nesuprato kodėl, bet kuo
toliau, tuo labiau pynėsi prieštaringos mintys. “Nei simpatijų, nei
antipatijų įtariamajam neturiu jausti”, - išgirdo savo buvusio pir
mojo viršininko balsą. O dabartinis šefas mėgo kartoti: nusikaltė
lio nei sąžinė, nei akys negali būti švarios. Kaip ir rankos. Tiktai
sąžinė, kai nusikaltėlis tyli ar meluoja, nieko nepasako, o iš akių
daug ką galim išskaityti.
- Rankos, vėl rankos! - atsiminęs Eigelio rankas ir melioratoriaus žodžius, garsiai tarė Arvydas.
- Kokios rankos? - sukluso policininkas Jonas.
- Sakau, net ir švarios rankos gali būti purvinos!
Arvydas pats nusijuokė iš savo aforizmo.
- Sustok, jau beveik atvažiavom. Iki rytdienos, Jonai!
Išlipęs iš automobilio, pasuko į gatvelę, kur glaudėsi Eige
lis. Nenorėjo pas jį eiti. Slėgė nuovargis ir abejonės, galvoje kaip
neperkoštos drumzlės jaukėsi mintys. Naktis gobė dar neapšvies
tas gatves. Arvydas nužingsniavo siaura, medžių šakom užgožta
gatvike, Arvydui rodės - ne mieste, gūdžiame kaime ieško užsi
metusios trobos. Sustojęs įsiklausė. Kažkas lyg griaudėjo, iš kaž
kur tarsi sklido dūzgimas. Netrukus viršum galvos išniro skais
čiais žybsniais sau kelią rodantis lėktuvas. Nuskrido, nutilo griau
dėjimas, Arvydas tegirdėjo tik po kojomis dunksenančius medi
nius laiptus. Iš Eigelio mansardos sklido muzika.
- Tai būtų šaunu, jei Eigelį užklupčiau su Stela besimyluo
jantį!
Krumpliais pabarbeno į duris. Niekas neatsiliepė.
- Eisim nekviesti...
Atidarė duris, matyt, ir naktį nerakinamas. Tada, kai pirmą
kartą čia buvo, neįsidėmėjo mažytės priemenėlės, kuri viengun
giui Eigeliui atstojo ir virtuvėlę. Palubėje kabanti lemputė apš
vietė raštuota cerata dengtą staliuką-spintelę, duonos kriaukšlę,
negrabiai praluptą mėsos skardinėlę, lenktinį peilį, du neišplau
tus pieno butelius. O iš kambario liejosi muzika. Garsi, bet ne
tokia, dėl kurios jaunimas kraustėsi iš proto: be būgnų tratėjimo,
be elektrinių gitarų, be vokalinio plyšojimo - virkavo vienišas sak
sofonas. Kartais nusijuokdamas, kartais klykiančiai pastrūbauda-
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mas, tarsi prakeiksmus ar grūmojimus siųsdamas... Arvydas pra
vėrė duris, žengė žingsnį • ir apraibo nuo įvairiaspalvių šviesos
blyksnių, kurie nelyginant švytruojantys žaibai užspaudė akis,
keistu skausmu nuvilnijo visu kūnu. O kai atsimerkė, nebematė
nei tų blyksnių, nebegirdėjo nei saksofono klypavimų. Net pagal
vojo - gal pasivaideno? Ne! Nuo sofos atsistojo Eigelis be marš
kinių, be kelnių, vien maudymosi trikampėliu.
- Jūūūs?! - blausioje šviesoje įžiūrėjo svečią.
- Kaip matai!
- Atsiprašau, aš...
Jau apsipratusios Arvydo akys pamatė: visur - ant stalo, ta
burečių, grindų - mėtėsi etiketės, piešiniai, įvairiausio formato pa
veikslai. Ir su rėmais, ir be jų. Baltavo į smulkius skutus sudras
kyti, pusiau perplėšti popieriaus lakštai. Eigelis griebėsi rinkti mo
ters portreto skutelius.
- Gal va iš šitos nuotraukos galėsi tikslesnį portretą nupieš
ti!
Iš vidinės švarko kišenės Arvydas išėmė Stelos nuotrauką.
- Stela?! - sušuko Eigelis. - Iš kur gavot?
- Kas ieško, tas randa! Taip, atrodo, sako išmintingi žmonės.
Arvydas suglaudė dvi popieriaus skiautes. Eigelio nupieš
tos merginos tiktai plaukai buvo panašūs į Stelos plaukus. Nei
akių, nei veido išraiškos nesugebėjo pagauti.
- Matyt, aną naktį ją daugiau čiupinėjai, negu žiūrėjai, - pa
sišaipė Arvydas.
- Aš sakiau - mergina graži! - Eigelis negalėjo paslėpti
džiaugsmo. - Ją matėt? Pasakė, kad aš su ja beveik ligi paryčių?
- Ne, mes jos dar nematėm!
Arvydas įsidėjo nuotrauką kišenėn. Jam ir pyktį, ir nuostabą
kėlė savotiškas Eigelio elgesys. Negi jis toks naivus ir nesupran
ta, kur įsipainiojo?
- Ką dar be “diplomatų” ir džinsų jūsų kompanija pardavi
nėjo?
- Kaip ką dar? - iš Eigelio veido išnyko savim patenkinto
žmogaus šypsulys.
- Ogi kad ir va tavo pieštom etiketėm padabintuose bute
-
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liuose? - Arvydas tik dabar pamatė, kad pasienyje nebelikę tuščių
butelių. - Kur jie?
- Išmečiau. - Eigelis neišlaikė svečio žvilgsnio.
“Šit kaip!” - šmėstelėjo Arvydo galvoje. Vadinasi, jis žino
jo, kokius gėralus Grenda parduodavo vestuvininkams.
- Taaip! - nutęsė Arvydas. - Apsišlavinėji, savo nusikalsta
mos veiklos pėdsakus naikini!
- Ne, aš...
Eigelis subliuško. Atsisėdęs ant išmankytos sofos rankomis
susiėmė galvą.
- Papasakok, kaip su Grenda spiritą paversdavote vestuvi
niais ir kitokiais gėrimais.
- Kokį spiritą? - Eigelio rankos nusmuko. - Aš... Česka sakė
- iš degtinės likerius, užpiltines jis darąs. Man už etiketes šiek
tiek išmesdavo. Tik už etiketes! - Staiga jis pasisuko j Zundą: Negi didelis nusikaltimas prekę paversti užsienine? Dabar laisva
prekyba, kas kaip moka, taip sukasi... Argi aš taip įklimpau, kad
man...
“Ne, paguodos tu nevertas”, - mintyse tarė Arvydas, žvelg
damas į Eigelį, laikantį prie akių sukryžiuotus pirštus.
- Matau, kalėjiman vis dėlto nenorėtum pakliūti...
Nejučiom Arvydo ranka palietė nuogą Eigelio petį.
- Sėskit, neišeikit! - Tyliai tyliai suvapėjo Eigelio lūpos.
Arvydas tebestovėjo kaip stovėjęs. Atsiminė savo mažą vien
gungišką butą. Tada lygiai kaip Eigelis lakstė motociklu, rodės,
buvo laimingas, bet kažko trūko, kartais ypač naktimis, apimda
vo keistas nykumas.
- Aš nė pats nežinau, kam gyvenu, - išgirdo Eigelio balsą. Klausausi muzikos - vis tiek pasiutusiai nuobodu. Visas džiaugs
mas - motociklas... Važiuoju, lekiu, bet ir tai kartais apima siau
bingas dūkas, rodos...
- Trenktumeisi į medį... - nebaigtą Eigelio mintį tęsė Arvy
das. - Jei kvailas esi, tai ir trenkis! Bet taip, kad tik šlapia vieta
liktų ir mums nereikėtų narplioti, ar tai savižudybė, ar nelaimin
gas atsitikimas!
Išeidamas trinktelėjo duris. Skubėjo, troško kuo greičiau na
-
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mo pareiti. Tamsioj e gatvelėj e už nugaros pasigirdo skubrūs žings
niai. Negi koks bastūnėlis paprašys cigaretės, o gal kišenes patuš
tinti užsigeis?.. Įsitempė rankų ir kojų raumenys. O žingsniai lapseno jau čia pat, girdėjo net alsavimą.
Ir capt! - kažkas už alkūnės. Arvydas beregint išsisuko.
- A, tu čia? - nustebo, atpažinęs Eigelį. - Džiaukis negavęs j
pasmakrę!
- Na, na, pamėgink nokautuoti! - Eigelis vėl griebė už pa
čios alkūnės.
“Velniai rautų, negi jis iš tiesų nori mane šitame patamsyje
paniurkyti?” - toptelėjo Arvydui. Tą pačią akimirką dešinioji ran
ka kabliu vožė Eigeliui į paširdžius, bet nepasiekė - už riešo nut
vėrė kietos replės, o Eigelis, staiga pasisukęs, kita ranka apglėbė
priešininką ir veidu prigludo priėjo veido. Arvydas šiek tiek sut
riko.
- Muštis gal ir mokėčiau, bet niekad nesimušu! - paleisda
mas Zundą, nusijuokė Eigelis.
- Šit kaip!
Laimė, gatvėje buvo tamsu, antraip policijos vyresnysis ins
pektorius nebūtų turėjęs iš gėdos kur akių dėti: kažkoks buvęs
studentėlis treniruotą pareigūną suraitė!
- Nuo pat vidurinės aš treniruojuos, - tarsi pasigirdamas tarė
Eigelis.
- Matau. Bet šitaip žaisti nepatariu.
- Ypač su policija!
Abu nusikvatojo.
- Mnt! - staiga nurijęs juoką, Arvydas sustojo po lempute,
kuri pro išsikerojusio klevo šakas skleidė menką švieselę. Žvelgė
j Eigelį, tačiau jo akių nematė. Stirksojo jis nukoręs galvą, koja
šiūruodamas smėlį.
-Č ia, į mane žiūrėk!
Arvydas pats nustebo, ištaręs įprastus, kvočiamam nusikal
tėliui sakomus žodžius. Pamatęs Eigelio akis, pajuto savotišką
gėdą.
- Kas tau? - kaip artimo draugo paklausė.
- Aš... na, aš tėvą, motiną turiu...
-
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- Visi mes motinas, tėvus turim. Dar brolius, seseris.
-... mokslininkai mano tėvai. Kaime gyvena... dirba bandy
mų stoty. Aš jų vienintelis sūnus. Baigiau vidurinę, iš namų išė
jau... Mat jie seno raugo... studijuodamas atsisakiau jų pagalbos...
Nebadmiriavau, uždarbiavau, gal todėl ir studijas mečiau... Šie
met pavasarį abu atvažiavo. Jie manė, kad aš jau baigiau studijas,
dovanų nupirko motociklą, o aš... aš nedrįsau prisipažinti, kad...
Ir jų atsiprašyti negaliu, vis mąstau...
- Vėlai pradėjai mąstyti.
Arvydas nerado, ką atsakyti.
- Surasiu, matysit, rasiu aš Zeksą, - tarė Eigelis. - Ne todėl
kad savo kailį išgelbėčiau. Aš nežudžiau Ceskos, jūs įsitikinsit,
man pačiam įdomu, kas per tipas tas Zeksas, kad visi mes jo bijo
jom.
- Žadėjai mums Stelą rasti, - šyptelėjo Arvydas.
- Neieškojau. Dabar tuo labiau neieškosiu. Turit jos nuot
rauką ir adresą, be abejo, žinote. Kas ji - man nerūpi. Noriu, kad
mintyse išliktų ta nuostabia nakties fėja...
Neatsisveikinęs Eigelis žengė į tamsą.
- Palauk! - pašaukė Arvydas.
Eigelis sustojo.
- Žinoma, ne mano pareiga tave mokyti...
- Tai ir nemokykit! - Beveik piktai metė Eigelis. - Už Grendos mirtį kaltės nejaučiu, o prekyba... Ką gi, jei manot, kad tai
nusikaltimas - atsakysiu. Tiktai mano tėvų nepainiokit. Galit mo
tociklą konfiskuoti, man nusispjaut...
Eigelis išnyko tamsoje. Arvydas pėsčiomis parėjo namo.
Zelma neklausinėjo, kur taip ilgai užtrukęs. Padėjusi vakarienę,
atsisėdo kitoje stalo pusėje.
- Ko taip žiūri? - mirktelėjo jai Arvydas.
- Beveik nekramtydamas valgai.
- Išalkau kaip šuva, todėl kaip šuva ir ryju!
- Šitaip pavalgęs, naktį baisenybes sapnuosi. - Zelma pripy
lė puodelį arbatos.
- Kodėl ne kavos? - nustebo Arvydas.
- Nemiegosi. Jau beveik vidurnaktis.
-
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- Negali būti! - išpylęs arbatą, j puodelį įsibėrė kavos be nuo
sėdų. - Matai, tiktai pusantro šaukštelio... Zelmute, atnešk abo
nentų knygą ir telefoną. Tiek prisišveičiau, kad nė pajudėti nega
liu.
- Kam taip vėlai skambinsi? - Zelma stabtelėjo duryse.
-Panai!
- Tada pats telefoną atsinešk!..
Vis dėlto atnešė ir knygą, ir telefoną. Arvydas pabučiavo
žmonai į delną.
- Jankūnas... Jankūnų gyvas velnias! Va, Subačiaus gatvė.
Nagi, skambinu...
- Taip vėlai budisni žmones?
- Toji, kuriai skambinu - nakties paukštė... Ša! - surinkęs
numerį, Arvydas prispaudė pirštą prie lūpų. - Labas vakaras... No
rėčiau, kad pakviestumėte Stelą.
- Stelos nėra! - ragelyje išgirdo prikimusį, seniokišką balsą.
- Kur ji?
- Čia negyvena.
- Kaip negyvena? Šimtą kartų šiuo numeriu skambinau! Arvydas mirktelėjo žmonai.
- Sakau - čia ji negyvena.
- Tai kur? Gal žinote adresą, telefono numerį?
- Nežinau. Nieko nežinau...
Ir pokšt ragelis!
- Va tau! - nusijuokė Zelma.
- Nesijuok! - pyktelėjo Arvydas. - Stela - šitaip man reika
linga! - skiausčiu delnu perbraukė sau po smakru.
- Matau!
Zelma spėjo įprasti prie vyro skambučių, tačiau kai jis skam
bindavo merginoms, moteriška prigimtis užgoždavo sveiką pro
tą: kaip kirminas krūtinėje imdavo skrebenti pavydas. Pasišaipy
davo Arvydas, tačiau šįsyk neturėjo noro šaipytis. Atsistojo, pats
suplovė indus.
- Einu, šaltam duše įšsimaudysiu ir - į lovą!
Maudydamasis ir išsimaudęs negalėjo atitrūkti nuo kanki
nančių minčių. Ar aš laimingas, galvojo. Žinoma, laimingas, pats
-
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sau atsakė. Dirbu mėgstamą darbą. O kodėl jį mėgstu? Nusikalti
mai, bausmės. Atsiminė pirmąjį surastą nusikaltėlį. Ir savo pir
mojo mokytojo žodžius: ko tu, Arvydai, spirgi iš džiaugsmo, kad
nuteisė nusikaltėlį? Liūdėti reikia, kad žmogų pasodino, kad teis
mas nesurado kaltę lengvinančių aplinkybių. Visi ju k žmonės...
- Žmonės! - jau lovoje ištarė. - Zelmute, pafilosofuokim.
- Apie ką?
Mėgo jie šitaip prieš miegą visokiausias temas pagvildenti.
Juokais Arvydas sakydavo: tokia mūsų politinė nakties diskusija.
“O man labiau patinka kitokia diskusija!” - prigludusi sukuždendavo Zelma. Tačiau šįkart, laukdama kūdikio, tenkinosi glamo
nėmis.
- Tu teisininkė ir aš teisininkas, - pradėjo Arvydas. - Atsa
kyk į vieną klausimą.
- Ar naktis skirta miegui, ar tuštiems plepalams? - atšlijusi
nuo vyro, purkštelėjo Zelma.
- Gerai, jei jau tokia miegalė, knark sau į sveikatą! - Arvydas
atsuko žmonai nugarą.
- Na, na, sakyk tą savo klausimą! - Zelmos ranka susirado
Arvydo ranką.
- Ar tu, advokatė, gindama nusikaltėlį, jauti jam gailestį? Arvydas pusiau atsisėdo.
- Aš ne tik nusikaltėlius ginu.
- Šįkart man nerūpi nusikaltėliai. Sakysim, aiškiausiai įro
dyta, kad žmogus nusikalto, pats prisipažino... bausti, be abejo, jį
reikia, bet ar tokio nusikaltėlio gailiesi?
- Arvi, kas tau užėjo? - Zelma nustebusi įjungė naktinę lem
pą ir atidžiai pažvelgė į vyro veidą. - Gal su vyresnybe susiėmei?
- Ne! - plykstelėjo Arvydas. - Su tavim kaip su žmogum pa
sikalbėti negalima! Jei tik kas - šefas užkliūva!.. Na, miegokim!
Išjungė lempą. Jautė - kvailą kalbą pradėjo.
- Liutkų atsimeni? - po ilgos tylos prakalbo Zelma.
- Šiek tiek.
- Jo byla buvo mano pirmoji byla. Net verkiau iš džiaugsmo,
kai teismas, neradęs Liutkaus kaltės, ją perdavė naujam tyrimui,
o paskui Liutkų tas pats teismas nuteisė už tyčinį nužudymą. Argi
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tokio galima gailėtis? Gal aš netikusi advokatė, bet žudikui nega
liu ieškoti lengvinančių aplinkybių...
- Aha, suprantu, kodėl tu linkusi prie civilinių bylų, - tarė
Arvydas. - Bet ir jose niekšybių užtenka... Labanaktis...
Kitą dieną Arvydas nuėjo pas vyresnįjį inspektorių Žvibą.
- Gerai, kad užsukai! - Žvibas, kaip visada nežiūrėdamas į
pašnekovą, vien popierius tematydamas, atsainiai paspaudė Zun
dos ranką. - Aš, matai, skaičiuoju, lyginu ir, žinai, priėjau išva
dos: Grendos byloje reikia spausti Mineikių parduotuvės vedėją
Keršulienę...
Suskambo telefonas, tačiau Žvibas nekėlė ragelio.
- Mane nustebino inventorizacija. Iš patirties žinau - bet ku
rią parduotuvę kruopščiai patikrinus, šiokių tokių trūkumų, kar
tais pertekliaus randi. Mineikių parduotuvėje - pavyzdinė tvarka.
Telefonas net drebėdamas tebečirškė.
- Jei nori, atsiliepk, - kryptelėjo galvą Žvibas, - manęs nėra.
- O ką jūs manote apie Eigelio pieštas etiketes? - nukėlęs ir
atgal padėjęs ragelį, paklausė Zunda.
- Menkutis žaismas, - mostelėjo Žvibas. - Bet jos man paki
šo, sakyčiau, suformulavo kitą mintį. Eime, komisaras inspekto
rius abu kviečia. Ten savo versiją pasakysiu...
Stupuio kabinete kvepėjo kava.
- Kadangi aš nesu toks didelis viršininkas kaip mūsų šefas
Pulokas, todėl galėsim kalbėtis, kavą gurkšnodami, - Stupuras nu
kėlė kavinuko dangtį.
- Gerbiamas viršininke, ar tik tavęs mes į bankrotą neįvarysim? - tarė Zunda.
- Ne! Aš, kaip žinot, kyšių imti nevengiu. Va ir šitą kavą
man pasuko didžiai gerbiama advokatė ponia Zundienė, kad mes,
policija stropiau sukčius, vagis, plėšikus gaudytume ir tuo pačiu
jai kaip advokatei klientūrą didintume... Ar patenkintas, Zunda,
mano atsakymu? - Stupuras mirktelėjo. - O kur tavo adjutantas
inspektorius Vilpišius?
Zunda paskambino į savo kabinetą.
- Tuoj bus čia! - tarė.
Stupuras užplikino kavos.
-
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- Tau, Vytai, kaip visada nestiprios? - paklausė Žvibo.
- Šįkart kavos negersiu. Namie bevalgydamas grikių košę
beveik litrą pieno išgėriau. Net sagos neužsisega! - Žvibas pasig
lostė pilvą.
- Man kuo stipresnės! - Arvydas pats pasiėmė iš Stupuro
stalčiaus puoduką.
- Labas rytas! - įėjęs pasisveikino Vilpišius. - Oo, kvepia!
- Še, įsipilk! - Stupuras pastūmė Romui kavinuką.
- Kol jūs lepinsitės kava, trumpai išdėstysiu savo samprota
vimus. - Žvibas atsivertė tuos pačius skaičiavimus, kuriuos vartė
savo kabinete.
- Vien už samprotavimus šefas ačiū nepasakys. Reikia fak
tų, tiktai faktų!
- Bus, komisare inspektoriau, ir faktų, - tarė Zvibas.
- Aš Stelą beveik užpelengavau! - Vilpišius šnibžtelėjo Zun
dai. - Trys įtartinos. Dvi studijuoja, trečioji ne...
Rūstus Žvibo žvilgsnis užčiaupė Vilpišių.
- Taigi, kaip sakiau, mane sudomino degtinės apyvarta, - pra
dėjo Žvibas. - Paėmiau dvi vienodas kaimo parduotuves. Ir gy
ventojų darbo profilis panašus, tad ir geriančiųjų skaičius mažai
kuo skiriasi. Tačiau vienos vietovės gyventojams per savaitę ten
ka po tris butelius, o kitos - po pusbuteliuką. Todėl ir pagalvojau:
Mineikių apylinkės vyrai gali skelbtis esą blaivininkai...
- Išvada aiški - Grenda prekiavo falsifikuota degtine! - neiš
laikė Zunda. Jis žinojo - vyresnysis inspektorius nemėgo, kai į jo
aiškinimus kas nors įsiterpdavo, tačiau Arvydas negalėjo sulauk
ti jo aiškinimų pabaigos. - Dabar aš suprantu, kodėl jūs sakėt, kad
Eigelio pieštos etiketės - žaismas. Grenda biznį varė plačiu mas
tu!..
Zunda mintyse apmetė, kaip išdėstyti savo samprotavimus,
kad Žvibas neįsižeistų.
- Prašau, - Žvibas paragino Arvydą, - aš pasakiau, ką turėjau
pasakyti.
- Vakar kalbėjau su buvusia Grendos sužadėtine Regina Čižaite, ji tam tikra prasme patvirtino jūsų versiją: jos ir Grendos
vestuves išardė degtinė...
-

153

-

Trumpais bruožais perpasakojo visą pokalbį su Čižaite.
- Mat kaip - spiritėlis! - Stupuras timptelėjo petnešas. - Ką
patartum Zundai? - kreipėsi į Žvibą.
- Reikia ieškoti spirito šaltinio, - užversdamas skaičiavimus,
tarė Žvibas.
- Ehė! - dustelėjo Stupuras. - Anksčiau tie šaltiniai galėjo
būti tiktai spirito gamyklos, dabar spiritėlis plaukia ir iš užsienio.
- Būtina Eigelį spausti! - sušuko Vilpišius. - Jis su Grenda viena gauja, žino, iš kur jis gaudavo spiritą. Zeksą, garantuoju,
išgalvojo akims dumti! Galvą guldau, jis buvo Mineikiuose! Ste
la - irgi jo fantazijos vaisius!..
Nieko nesakydamas, Zunda parodė Stelos nuotrauką. Pasa
kodamas apie pokalbį su Čižaite, nepaminėjo nei Zekso, nei Ste
los, tad ne tik Vilpišius, bet ir Žvibas su Stupuru įdėmiai pažvelgė
į nuotrauką.
- Čia toji Stela, su kuria Eigelis tą naktį vaikštinėjo!
- Oho, beveik nuoga! - dirstelėjęs į nuotrauką, Stupuras mirk
telėjo Vilpišiui. - Romai, tu ieškojai apsirengusios, o Arvydas nuo
gą rado! Cha cha! Nežinojau, kad tu, Zondai, tokias kolekcionuo
ji! Įdomu, ką žmona pasakytų, šitokios fifos nuotrauką kišenėje
suradusi!
- Zelma neįprato po kišenes kapstytis. - Arvydas įsidėjo ki
šenėn nuotrauką. - Taip, Zeksas ir Stela - ne mitinės asmenybės...
- Prie jų dar pridėkim Mineikių parduotuvės vedėją Keršulienę ir, man rodos, ratas užsisklęs. - Žvibas atsistojo. - Žudikus
gaudyti - ne mano specialybė, todėl ieškosiu tiktai iš kur tekėj o, o
gal ir tebeteka spiritas, o vėliau... Komisare inspektoriau, jei pavestumėte Vilpišiui nuvykti į Mineikius, būčiau dėkingas.
- Ko ten? - Vilpišius pažvelgė į Zundą, tarsi laukdamas jo
užtarimo.
- Viršininkų parėdymai nediskutuojami, - tarė Stupuras. Rodos, šitaip sako mūsų šefas komisaras Pulokas. Tad, Romai,
ruoškis kelionėn!
- Kada važiuoti?
v
- Vyresnysis inspektorius Zvibas pasakys. - Stupuras kryp
telėjo galvą į Žvibą, kuris, vėl atsisėdęs, atskleidė aplankėlį, kaip
-
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visada neskubėdamas išėmė keletą Eigelio gamybos etikečių, vieną
kitą fabrikinę ir padavė Vilpišiui.
- Kam šitos? - dirstelėjęs į jas, paklausė Vilpišius.
Žvibas tarsi neišgirdo.
- Man rūpi visokia degtinė, kurią pastaruoju metu mineikiečiai pirko iš Grendos. Ir vestuvėms, ir jubiliejams, ir šiaip kasdie
niniam gėrimui. Inspektorius Daujotas, be abejo, jaučia, kas šiais
laikais, kai kainos nuolat kyla, kaupia gėrimų, atsargas. Jei pats,
inspektoriau Vilpišiau, keletą butelių surastum iš seniau parduo
tų, būčiau dėkingas.
- Matai, Romai, kokią įdomią užduotį gavai! - mirktelėjo
Stupuras. - Degtinės ieškosi, radęs negersi, tiktai uostysi!
- Galiu eiti? - Vilpišius atsistojo. - Jei vyresnysis inspekto
rius Žvibas daugiau pavedimų neturi, prašau.
Vilpišius išėjo.
- Tuo tarpu viskas! - paskui Vilpišių išeidamas, burbtelėjo
Žvibas.
Zunda liko su Stupuru, kuris, vienmarškinis, timpčiodamas
petnešas, ėmė vaikščioti po kabinetą.
- Štai tau, Arvi, ir žmonos dovana gimtadienio proga! - Stu
puras sustojo priešais Zundą.
Arvydas galvojo - sakyti ar nesakyti, jog jis manąs, kad Ste
la - Zekso parankinė. Nepasakė. Pirma pats patikrins. Ir kuo sku
biausiai, nes jautė: nors Eigelis vakar ir metė - neieškosiu Stelos,
bet jos ieškos!
- Ko tyli? - Stupuro pilvan pliaukštelėjo petnešos. - Juk ži
nai - šefas nepaglostys, kad taip ilgai terliojamės. Grenda palai
dotas, o mes vis giliau grimztam! - vienu atsikvėpimu išbėręs prie
kaištus, Stupuras paėmė iš seifo aplanką. - Norėjai sužinoti, su
kuo Grenda sėdėjo? Prašau. Bet nieko įdomaus. Jis, pavyzdingas
kalinys, turėjo teisę be sargybos vaikščioti, todėl su daug kuo su
sitikdavo. Į Mineikius dirbti pakvietė pati Keršulienė. Tad jis ten
neatsitiktinai... “Mersedesas” už dolerius pirktas... Tik stebiuosi,
kad neradome jo santaupų. Gal jau spėjo kai ką privatizuoti ar į
kokį biznį investuoti...
Stupuras apsivilko švarką:
-
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•
Einu pas šefą. Bandysiu tartis, kad šiandien “smegenų plo
vimo” nebūtų. Arvi, gal vertėtų persijoti tų metalinių garažų savi
ninkus...
- Jau bandau sijoti. Eigelis gal ir nieko dėtas.
Arvydas nenorėjo prisipažinti nesusidaręs nuomonės apie Eigelį. Čia jj kaltino, čia mintyse rezgė jo kaltę mažinančias prielai
das. Savo kabinete sėdo prie telefonų knygos. Ir šen, ir ten pas
kambinęs sužinojo, kad Stelos-Stasės Jankūnaitės tėvas - direkto
rius išėjęs visai dienai. Kur? Sekretorė nežinanti.
- Aha, pasimatymą teks atidėti vakarui...
Po pietų iš Mineikių grjžo Vilpišius.
- Gal išgersim? - pastatė tris puslitrius skirtingos degtinės ir
du tuščius butelius su Eigelio pieštom etiketėm.
- Tokių pilnų negavai? - Arvydas pakilnojo tuščiuosius bu
telius.
- Negavau. Su Daujotu aplakstėm miestelį ir pusę apylinkės,
kur neseniai buvo vestuvės ar kokios šventės - visur ieškojom.
Vienas vaikėzas, butelių kolekcionierius, gyrėsi, kad jo buteliai
su garsiausių dailininkų pieštomis etiketėmis... Iš tiesų, Arvi, na
gingas tas Eigelis: ir su velniukais, ir su amūrėliais, ir su bučinėliais etikečių prikepė!
- O šituose buteliuose degtinė fabrikinė? - Zundai rūpėjo at
kimšti butelį ir paragauti.
- Etiketės - fabriko, o va užkimšimas - įtartinas! - Vilpišius
nusijuokė: - Daujotas sako - kvailystė, sako, ir aš nespjaunu į stik
liuką, bet niekad nepajutau, kad degtinė būtų netikra...
- Tu jam išpliurpei, pasakei, kuo Grendą ir Kėršulienę įta
riam? - Zunda rūsčiu žvilgsniu nužvelgė pagalbininką.
- Nepliurpiau! - Vilpišius įsižeidė. - Bet Daujotas ne toks
kvailas, kad nesuprastų, kokiam tikslui degtinės ieškojau!
- Aišku...
Arvydui akyse - Keršulienė. Toji, be abejo, padarys viską,
kad pėdsakų neliktų. Juk iš Grendos garažo spėjo butelius išdan
ginti.
- Tiek to! - mostelėjo. - Nešk, parodyk butelius vyresniajam
inspektoriui Žvibui.
-
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- Buvau pas jį - nėra.
- Tada dumk j laboratoriją. Tau darbelio turiu.
- Stelos ieškoti? Jau konkrečios?
- Reikia operatyviai išsiaiškinti, kas tų metalinių garažų sa
vininkai.
- O’kei, supratau, viens du persijosiu!..
Likęs vienas, Zunda ėmėsi skaitinėti apie tuos, kurie su Gren
da sėdėjo kalėjime. Nė vieno recidyvisto, smulkmė, tokia pat kaip
Grenda. Perskaitė naują Stupuro parūpintą Grendos charakteristiką.
- Žiūrėk tu man - kalėjime grojo akordeonu!..
Toptelėjo - tarp Grendos draugų paieškoti muzikantų, kurie
dalyvaudami vestuvėse gali sugalvoti likerius, trauktines, užpil
tines gaminti. Čižaitė - taip pat muzikantė, gal koks jos kolega
pakišo Grendai mintį, kaip spiritą paversti brangiais gėrimais?
- Nagi imkimės darbo!
Vakarėjant Arvydas išėjo į Subačiaus gatvę. Sustojo prie se
no mūrinio, aptrupėjusiom sienom namo. Už jo - nedidelis kie
melis. Švarus, tvarkingas. Laiptais užkopė į antrą aukštą.
- Tai būtų šaunu, jei duris pati Stela atidarytų!
Nors tada, kai skambino, seniokiškas balsas pasakė - Stela
čia negyvena, Arvydas vis dėlto tikėjosi kaip tik tėvų bute ją ra
siąs.
Duris atidarė akiniuotas, suvargusios išvaizdos vyras. Ar
vydas pajuto - negalės jam meluoti esąs Stelos pažįstamas ar drau
gas. Tačiau ir pažymėjimo rodyti nenorėjo. Jei duktė nieko dėta,
koks siaubas tėvams - policija ieško! Atsiminė nuotrauką. Ją Či
žaitė įdėjo į voką, užrašė Stelos adresą.
- Labas, - pasisveikino su Jankūnu. - Buvau kaime, laišką
atvežiau.
- Iš kur atvežėt? - Jankūnui smuktelėjo akiniai. Virpčiojan
tys pirštai paėmė voką, tačiau jo neatidarė. - Prašom, užeikite...
- Jūsų dukters draugę Čižaitę buvau sutikęs, - jau kambaryje
pasakė Zunda.
Jį nustebino erdvus, net didingas Jankūno butas. Aukštos
lubos, dekoratyviniais lipdiniais papuoštos viršlangės. Ir daug daug
-
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knygų. Ausyse suskambo Čižaitės žodžiai: Stela - panelė, cacki
no ją tivai...
- Regina! - ištarė Jankūnas. - Miela, gera mergaitė...
Ir vėl gilus dūstelėjimas.
• Regina sakė - jos su jūsų dukra geros draugės...
Jankūnas tarsi negirdėjo. Vartaliojo voką, pasitaisęs akinius,
pažvelgė į užrašytą adresą.
- Čiaa... Kas atsitiko? Kas jūs toks?..
Pradrėskė neužklijuotą laišką, ištraukė kraščiuką pusnuogės
dukters nuotraukos, atgal įstūmė.
- Ką ji padarė? - tylučiai ištarė.
- Nieko nepadarė. - Zunda atsisėdo greta susmukusio ant so
fos Jankūno. - Vakar aš jums skambinau, sakėte - duktė pas jus
negyvenanti... Aš iš policijos, - vis dėlto teko pasisakyti. - Matot,
mums reikia kai ką išsiaiškinti...
- Taip ir maniau. Vakar supratau, kai paskambinot... - Jankū
no ranka grabinėjosi prie širdies. Pakosčiojęs prasegė marškinius.
- Taip, duktė išėjo. Aš vienas. Per ją motina ligoninėn atgulė. Ir aš
nei gyvas, nei miręs vaikštau... Vienintelė duktė iš namų išėjo...
Aš pedagogas, visąlaik su vaikais, su jaunimu...
- Kada duktė išėjo?
- Seniai, beveik pusmetis kaip čia nebegyvena. Blandosi, nei
dilba, nei mokosi...
- Kada ją matėt? - Zunda vėl nutraukė Jankūną.
- Seniai, prieš dvi savaites.
-K urią dieną?
- Dvidešimt ketvirtą... trečiadienį... Paryčiu ji atėjo, šį tą iš
savo daiktų pasirinko... Išvažiuoju, pasakė. Kur, klausiam mudu
su motina. Prie jūros, sako ji. Motina klausia - gal pinigų reikia?..
Turiu pinigų... saują parodė... Motina užsipuolė - iš kur tu tokia
turtinga, Stasyte?.. Man ji Stasė, Stasytė - ne Stela! - rėkte išrėkė
Jankūnas. - Jinai įžūliai metė - užsidirbu! Kvailiai moka, aš imu!..
Motina alpo, prašė, maldavo, kad neišvažiuotų, namo grįžtų... neiš
laikė nervai, ligoninėn atsigulė. Ir aš kojas velku, vis galvoju, ne
gi ji... bijau ištarti patį šlykščiausią žodį... Sakykit, ką ji padarė? Jankūno rankos suspaudė Zundos ranką. - Jeigu ji ką nors ne taip,
mes... Santaupų šiek tiek turim...

- Mat! - tegalėjo sumykti Arvydas, savaip supratęs Jankūno
užuominą. - Kiek metų jūsų dukrai?
- Dvidešimt šešeri.
- Pastaruoju metu su kuo ji draugavo?
- Mes nežinom, nieko nežinom. Retkarčiais namo užbėgda
vo... Butas didelis, visko užtenka...
- O kodėl ji ligi šiol neištekėjo?
- Kur ištekės! - Jankūno balse pasigirdo lyg ir pyktis. - Pir
šosi rimtas, už ją augesnis žmogus. Iš pradžių mums jis nepatiko,
Stasytė pasakė - aš j j myliu... Pas jį gyventi išėjo, bet neištekėjo...
Dabar ir vyrai tokie: parsiveda merginą, pagyvena ir meta...
- Kur dirba tas jos... - Zunda vos nepasakė - meilužis.
- Nežinau. Ar spirito gamyk'.oj, ar alaus bravore... Susipy
kusi duktė sakė - girtuoklis jis.
Tarsi maratoną bėgus, Zundai ėmė dunksenti širdis.
- Ar pavardę to buvusio dukters sužadėtinio žinot? - tramdy
damas jaudulį, paklausė.
-Nežinau. Buvo jie abu pas mus atvažiavę. Tik vienąkartą...
Stasytė Zenium jį vadino...
- Zenium! - nustebęs pakartojo Zunda. - O gal Zeksu?
- Gal. Ką aš žinau...
Jankūnui nukrito ant kelių akiniai.
“Jis ne toks senas, koks atrodo!” - nusistebėjo Zunda, žiūrė
damas j paraudusias Jankūno akis.
- Nauju “Moskvičiumi” jie atvažiavo. Žmona nesisveikino
su juo. Nepatiko, kad buvo vedęs, kad išsiskyręs. Man... Aš taip
pat linkėčiau dukrai kitokį vyrą susirasti, tačiau ką padarysi - ne
tėvų valia parinkti... Tą rytą, kai buvo atėjus, motina paklausė: su
juo išvažiuoji? Stasytė tiktai nusijuokė... Tas žmoną ir paguldė...
Nei paguodęs, nei ką konkretaus pasakęs, Zunda skubėjo at
sisveikinti: Zekso pėdos užčiuoptos! Tiesiausias kelias, aišku, Ste
la. Bet nežinia, kur ji. Tas Zenius ar Zeksas “Moskvičium” važi
nėja!.. Gatvėje pasidairė telefono būdelės. Atsiminė - Vilpišiui
nepaskambins - neturi telefono. Ir važiuoti pas jį nėra prasmės:
oras nuostabus, Romas, aišku, išdūmė su mergužėle į gamtą.
Namo parvažiavo.
-
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- Tau Romas skambino, - Zelma parodė telefoną.
- Ką sakė?
- Argi jūs, konspiratoriai, ką pašaliniam sakot! Žadėjo dar
pasukti.
Nekantraudamas laukė Vilpišiaus skambučio. Pagaliau su
čirškė telefonas. Bet skambino ne Romas.
- Paršas! - eidamas gulti, keiktelėj o Arvydas. - Žadėj o, o nes
kambina...
Kitą dieną, vos įėjęs į kabinetą, užsipuolė Vilpišių:
- Jei žadi paskambinti, pažadą reikia tesėti!
- Tai kad... ir aš beveik kaip Eigelis gamtoj e ligi paryčių prasibasčiau! - švytėdamas nusijuokė Romas.
- Kokie rezultatai?
- Su kuo? Su ja ar...
Pamatęs Zundos akyse pyktį, Romas užsikirto.
- Menki rezultatai. Automobilių sąrašus turiu. Sijojau, skaitinėjau, grupavau. Mane labiausiai domino užsieninės markės...
- O mane domina “Moskvičiai”, - Zunda ištiesė ranką.
Vilpišius padavė sąrašą.
- Pažiūrėsim...
Zunda skaitydamas šratinuku tebaksnoj o tiktai “Moskvičių”
savininkų pavardes.
- Pavardės kaip pavardės...
- Man reikia vardo - Zenono ar Zeniaus! - Zunda nukirto
Vilpišių. - Nėra tokio! Velniai rautų!.. Romai, tau skubi užduotis:
aš su Žvibu važiuoju į Mineikius, tu - mirk gyvenk, bet tarp “Mosk
vičių” savininkų surask Zenoną ar Zenių... Palauk, dar nebaigiau!
- mostu sustabdė Romą. - Vakar kalbėjau su Stelos tėvu - jinai
išvažiavo, sako, turtinga, piniginga. Tad žūt būt reikia sužinoti,
kas ją finansuoja. Gal tas Zenonas ar Zenius... tarp kitko, spirito
gamykloj dirbantis.
- O, čia jau ne adata šieno vežime! - Romas pakartojo mėgs
tamą Zundos palyginimą. - Lekiu...
Į kabinetą įėjo uniformuotas vyresnysis inspektorius Žvibas.
- Kaip į paradą susiruošęs! - nusistebėjo Zunda.
- Į paradą ir važiuoju, - tarė Žvibas. - Tegul Mineikių mies
-
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telis mato, kad policija domisi Keršuliene. Vakar gavau žinių parduotuvės vedėja čia, Vilniuje, taupomojo banko kasose, turi
tris sąskaitas, jose ganėtinai didelės sumos. Tuo labiau, kad mūsų
pinigai jau nebe žvėreliai, paukšteliai.
- Mat kaip, aha!
Sėdėdamas greta automobilį vairuojančio Žvibo, Zunda ban
dė analizuoti surinktus duomenis. Kuklus Keršulienės namas, neiš
vaizdūs baldai - ir sąskaitos! Kodėl ji klausė, ar nuo nudegimų
miręs Grenda?
- Man atrodo, Keršulienė žino kokia mirtimi mirė jos parda
vėjas, - lyg atspėjęs bendrakeleivio mintis, tarė Žvibas.
- Ir aš taip manau, tačiau mane labiau domina jos santaupos.
Grendos santaupų neradom, tad ir dingtelėjo - gal viena kuri sąs
kaita ne Keršulienės, bet jos pardavėjo?
- Abejoju...
Mineikiuose prie parduotuvės jau laukė inspektorius Dauj otas. Uniformuotas kaip ir Žvibas.
- Kas naujo? - Žvibas pasisveikino su Daujotu.
- Nieko. Gyvenam, krutam... Miestely žmonės šneka, kad
Grenda nunuodytas.
Zunda susižvalgė su Zvibu.
- Ligoninėj, kur nuvežė Grendą, dirba mergiotė iš mūsų kraš
to. Ji ir išplepėjo...
Daujotas lyg atsiprašinėdamas skėstelėjo rankomis.
- Žmonės, be abejonės, šaiposi iš policijos, - burbtelėjo Žvi
bas.
- Ir šaiposi, ir ne, dabar visokiausių vagysčių, nužudymų,
sprogdinimų televizoriuj prisižiūri, laikraščiuose paskaito, - Dau
jotas gūžtelėjo pečiais. - Keršulienė parduotuvėj...
Visi trys nuėjo į parduotuvę. Joje tebuvo kelios moterėlės.
Pasisveikinusi su policininkais, Keršulienė toliau prekiavo.
Kietų nervų moteris, pagalvojo Zunda. Jam šiek tiek atlėgo
širdis Dauj otui pasakius, kas miestelyj e paskelbė, kad Grenda nu
nuodytas. Nesuprato kodėl, bet rodėsi - Keršulienė nėra nagų pri
kišusi prie Grendos tragiškos baigties. Kad ji kartu su Grenda va
rė biznį, tai jau aišku. Ir dar tos santaupos. Jos griovė Žvibo versi
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ją, kad Mineikių parduotuvės tikrasis vedėjas buvęs Grenda, o
Keršulienė - tik paklusni jo valios vykdytoja.
- Ar degtinės tamsta turi? - Arvydas išgirdo netikėtą Žvibo
klausimą.
- Ne tik degtinės, bet ir leidimą prekiauti gėrimais turim!
Keršulienės veidu perbėgo šypsena. Nežymiai mostelėjo gal
va, ir pirkėjos dingo. Inspektorius Daujotas atvertė j lauko pusę
lentelę su užrašu “uždaryta”. Keršulienė akimis sekė Daujotą. Žvi
bas, užėjęs už prekystalio, paėmė iš dėžės degtinės butelį.
- “Kvietinė”, - šyptelėjo. - Kitokios neturit?
- Ne, tik tokią gavom. - Keršulienė skudurėliu nubraukė pre
kystalį.
- Kiek vidutiniškai per dieną parduodat? - Žvibas pastatė
butelį atgal į dėžę.
- Kaip kada. Kartais daugiau, kartais mažiau. Nelygu kokia
diena. Kol buvo gyvas Česka, vyrai dažniau čia užsukdavo. Aš
dirbau su pramoninėmis prekėmis, jis - su maisto. Dabar miestely
atsirado privačių krautuvėlių, ten...
- Ar tokios degtinės Grenda nepardavinėjo? - Žvibas išėmė
iš portfelio Vilpšiaus atvežtą degtinę.
- Būna ir tokios. Bet pas mus pigiausią labiau perka.
- O po kiek šitą, iš spirito padarytą pardavinėjo?
- Ką? - Keršulienė išpūtė akis ir tuoj pat nusijuokė: - Argi ne
visa degtinė iš spirito padaryta? Va, “Kvietinė”, šita...
Keršulienė, Žvibo rankose pamačiusi butelį su vestuvėms
skirta etikete, bemat užsičiaupė.
- Iš ko darytą degtinę tokiuose buteliuose Grenda pardavi
nėjo? - paklausė Žvibas ir, nelaukęs atsakymo, pats atsakė: - Iš
pagrobto spirito! Taigi, gerbiama Keršuliene, šitoje parduotuvėje
buvo prekiaujama falsifikuota degtine!
Keršulienė nepuolė gintis, ranka perbraukė veidą. Zunda su
gavo jos žvilgsnį. Išgąstis akimirksniu virto nuostaba, net niršuliu.
- Kiaulė, niekšas! - tarsi patvirtindama Zundos spėjimą, prat
rūko Keršulienė. - Aš jo pasigailėjau, iš kalėjimo grįžusį dirbti
priėmiau, o jis, matot... Žvilgantį automobilį nusipirko, sakė, su
draugeliais aš kitur biznelį turiu... Kvailė, begalvė, šitiek metų
-
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prekyboj dirbu ir nesupratau, kad jis mano panosėj... Taip, taip,
mačiau, kartais pilstydavo parausvintą degtinę į tokius butelius...
Turėjo jis draugelį...
- Kokį draugelį? - Zunda nutraukė Keršulienę.
- Šarūnas, Šaris jo draugas, dailininkas... jums sakiau... - kaip
ir aną kartą, taip ir šįsyk Keršulienė raustelėjo.
Zunda atsiminė Eigelio žodžius: Keršulienė nuoširdi bobelytė, tiktai kvaila - jinai parduotuvės vedėja, bet Česka ją už no
sies vedžioja...
- Man ir į galvą neatėjo, kad Česka su degtine tokias machi
nacijas daro! - Keršulienė jau ašarojo. - Sakydavo, užsieninių gė
rimų kainos pasakiškos, ne visiems įkandamos, o žmonės per ves
tuves nori prašmatniau pasirodyti... Šarūnas jam tokias gražias
etiketes darė.
Zundos nejaudino Keršulienės kūkčiojimai. Knietėjo pasido
mėti, iš kur tokios santaupos. Neklausė, šitą teisę paliko Žvibui,
kuris tarsi tai pamiršo. Išeidamas tarė:
- Parodykit man Grendos automobilį.
- Tai kad... - Keršulienė sužiuro į inspektorių Daujotą. Šisai
išėmė iš kišenės raktą.
- Man kartu su jumis eiti? - Keršulienė sustojo parduotuvės
duryse.
- Žinoma, kaip be jūsų! - kinktelėjo Žvibas.
- Aš tuoj... duris užrakinsiu...
Keršulienė smuko atgal į parduotuvę. Žvibas paėmė Daujo
tą už parankės:
- Inspektoriau, ar turi pagalbininkų?
- Kaip čia pasakius... Kai paprašau, atsiranda...
- Reikia, kad jie Keršulienę pasekiotų.
- Ji ne tokia kvaila, uodegą kaip mat pastebės.
Zundai nepatiko tokia Žvibo užmačia.
- Aš ir noriu, kad ji matytų. Tegul pasijaudina. Kai žmogus
jaudinasi, ką nors ne taip padaro...
Keršulienės kieme Daujotas atrakino garažą.
- Tokia graži mašina! - Keršulienė paglostė automobilio ka
potą. - O važinėti nebėra kam.
-
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- Gal jūs ją perpirksit? - Zunda nė pats nepajuto, išsprūc
šitie žodžiai.
- Aššš?.. Už kokius pinigus? - Keršulienė nusikvatojo.
Zunda pajuto smerkiantį Žvibo žvilgsnį. Bet Arvydas nesi
gailėjo. Širdo, kam jį Žvibas atsivežė į Mineikius. Vienas galėjo
suvaidinti tą nevykusią komediją.
- Iki pasimatymo! - iš visų pusių apžiūrėjęs Grendos auto
mobilį, Žvibas atsisveikino su Keršuliene. - Palaukit! - Zunda
pasivijo į parduotuvę einančią Keršulienę. - Sakėt, kad žinojot
kokią merginą Grenda ketino vesti. Ar Stela jos vardas?
- Kodėl Stela? - neapsimestinai nustebo Keršulienė. - Regi
na Českos mergina.
- O Stelos nepažįstat?
- Ne, pirmąkart tokį vardą girdžiu.
Zunda daugiau nieko neklausinėjo. Prie automobilio atsis
veikino su Daujotu.
- Aš pasnauduliuosiu, pats vairuok! - Žvibas nesėdo prie vai
ro.
Važiavo tylėdami. Tiktai Vilniaus gatvėse Žvibas pabudo.
- Kas Grendai tiekė spiritą, rasim! - Žvibas užlenkė vieną
pirštą. - Pačiam bus nelengva eiti žudiko pėdomis. Kad Keršulie
nė ne šventoji, kad ji kartu su Grenda prekiavo falsifikuotais gėri
mais - neabejoju, bet va kas ir už ką Grendą nužudė - tavo mįslė.
- O Keršulienės santaupos?
- Pačiam palieku išsiaiškinti. Gal per jas priartėsi prie Zekso. Žinoma, jei pats Grenda nebuvo Zeksas.
- Ne, šito negali būti! - Arvydas tikėjo Čižaitės žodžiais.
- Aš neteigiu, kad tikrai... Sustok, išlipu...
Grįžęs į skyrių, Arvydas rado užrakintas kabineto duris.
- Aha! - krenkštelėjo. - Romas uždusęs laksto...
Švilpaudamas atvėrė langą. Ant stalo suskambo telefonas.
- Pasiuto! Nespėjau atsikvėpti, jau ieško!
Trūkčiojantis, bet atkaklus birzgimas bylojo - šaukiasi už
miestis.
- Alio, alio, ar čia Vilnius? - nukėlęs ragelį, išgirdo tolimą
lyg iš po žemių sklindantį balsą.
- Taip, Vilnius!
-
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- Alio, nieko negirdžiu...
- Padėk ragelį, iš naujo sujungsiu, - paliepė jau kitas balsas.
Po kelių sekundžių vėl subirbeno. Arvydas neskubėjo kelti
ragelio. O pakėlęs vėl išgirdo tą patį balsą, tik jau aiškesnį.
- Aš Zundos ieškau...
- Zunda klauso...
- Čižaitė... Regina Čižaitė iš Laučiūnų skambina...
- Labas! - ragelis savaime prisispaudė prie Zundos ausies. Balso nepažinau.
- Aš laišką gavau... Iš Rygos... Stela parašė...
- Ką ji rašo? Neskubėkit, visą laišką perskaitykit...
- Gerai, skaitau... Miela Reginut, rašau iš nuostabaus pajū
rio. Čia taip gera, kasdien maudaus, šoku, kavinėse sėdžiu... Bet
man liūdna, labai liūdna... Aš įsimylėjau! Ne mane, kaip būdavo
ligi šiol, įsimylėjo, o aš įsikliopinau. Reginut, Viešpatie Dieve,
vieną vienintelį kartą su juo susitikau, na, maniau, eilinis nuoty
kis, maniau, pasimylavom ir... O dabar, dabar bėjo nebegaliu. Ne
mano pašonėje jis, Vilniuje. N ekoks piniguočius, ne garsenybė,
toks pat kaip aš mokslų nebaigęs bernelis... Dieve, kad tu, Regi
nut, žinotum, kaip trokštu jį matyti, noriu visada ir visur su juo
būti... Žinau, juoksies, mano laišką skaitydama, sakysi, kvankte
lėjau, bet negaliu, aš negaliu be jo gyventi. Myliu. Tiktai vienąjį
myliu. Ne šiandien, ne ryt, bet važiuosiu namo, su juo susitiksiu.
Aš jam dieną naktį, visada dainuosiu: nemyli tu, bet aš tave mylė
siu!.. Čiau! Stela...
- Viskas? - Čižaitei nutilus, paklausė Zunda.
- Yra dar vienas sakinys, bet jums neįdomus.
- Perskaitykit! - įsakmiu balsu tarė Zunda.
- ...Reginut, aš noriu turėti tokį vaikiuką kaip tavo...
Čižaitė nutilo.
- Ačiū. Susitikęs apmokėsiu už tokį ilgą pokalbį!..
Atsakymo nebeišgirdo, tiktai pypsėjimas smaigstė ausį.
Zunda vos neuždainavo, kaip kad laiške Stela sakėsi dai
nuosianti.
- Ar esi? - surinko Stupuro telefono numerį. - Tuoj ateinu.
- Kas naujo Mineikiuose? - Stupuras patampė petnešas.
-

165-

Arvydas padėjo ant stalo popieriaus skiautelę.
- Rygos pajūris. Kas čia? Nieko neraukiu!
- Mano simpatijos Stelos adresas. - Arvydas atsisėdo.
- Smėlyje pirštu rašytas!
- Taigi. Romas užsimušdamas jos ir jos bernų Vilniuje ieš
ko, prašosiį Palangą, Nidą važiuoti, o ji mat kur maudosi, kavutę
gurkšnoja...
- Dabar gal jau tu, pasiėmęs jos nuotrauką, Rygos pajūrin
lėksi?
-N e, ji pati grįžta...
Arvydas persakė pokalbį su Čižaite.
- Mane kitkas, Viliau, kankina. Gal ji pajūryje ne viena, gal
sutuoZeksu?
- Abejoju. Nerašytų - nuobodu, liūdna... - Stupuras pažvelgė
į laikrodį. - Aš jau pėdinu namučio. - Apsivilko švarką. - Laimin
gas tu, Arvi, Zelma ir į parduotuves, ir į turgų eina, o manoji vis
mane siuntinėja Va, toks gyvenimas. Laisvoj nepriklausomoj Lie
tuvoj moterys skundžiasi, kad jų maža valdžioje, mes, vyrai, ty
lim, nesiguodžiam, kad namie jos mus valdo... Tavoji Zelma iš
važiavusi...
- Išvažiavus, greit grįš.
- Ir manoji išvažiavus. Abi su dukra kaiman kompotų, uo
gienių virti, grybų pasirinkti išdūmė. Arvi, mes kaip ir viengun
giai, tai susimetam pas mane, juk tu žinai, esu neblogas kulinaras,
valgyt pagaminsiu.
- Gerai, užeisiu, tiktai vėliau. Dar čia turiu neatidėliotinų rei
kalų...
- Sutarta...
Stupuras išėjo. Arvydas gerokai užsibuvo savo kabinete. Jau
buvo vėlu, kai paskambino prie Stupuro buto durų:
- Nė namo neužsukęs, pas tave atėjau.
- Šaunu. Eime virtuvėn, alkaną papenėsiu!
Arvydas valgė tylėdamas. Stupuras namie kavos nekaitė. Du
puodelius pripylė žolyčių arbatos.
- Prieš miegą, kaip sako garsioji žyniuonė Šimkūnaitė, arba
ta sveikiau. Sapnai būna šviesesni! - mirktelėjo Stupuras.
-
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Abu perėjo j svetainę. Įsijungė televizorių. Arvydas įsiste
beilijo į ekraną, tačiau nieko nematė. Kodėl taip? - galvojo. Dirb
dami ir pasiginčijam, ir pajuokaujam, Stupuras žodžio kišenėje
neieško, o namie abu tylėjo. Lyg pirmą kartą draugėn suėję.
- Einu! - Arvydas atsistojo.
- Ką gi, gal jau laikas ir pasnausti! - Vilius nusižiovavo. Pasėdėjom, pašnekėjom...
- Kaip neregys su kurčnebyliu!
- Aga, Aryi! - Stupuras niuktelėjo Zundai į pašonę ir palydė
jo iki durų. - Mes - sugadinti žmonės, net ir poilsio valandom
sunkiai atitrūkstam nuo kasdienybės rūpesčių. Tau, matau, toji
kurortinė paukštytė ramybės neduoda.
- Atspėjai!
- O gal maktelkim po gerą stiklą ir...
- N.e, Viliau, nenoriu.
- Nenori, kaip sau nori...
Arvydas parėj namo. Tuščia, nyku. Butas naujas, neseniai
išpirktas. Nežiebdamas šviesos, pažvelgė į kiemą. Tarp automo
bilių - du motociklai. Kaimynų rokerio ir Arvydo “Java”. Kiek
sykių Zelma sakė - parduok motociklą, aš vis tiek nebegaliu juo
važinėti, o kai atsiras trečias šeimos narys, tuo labiau negalėsim.
Šyptelėjo Arvydas. Jam motociklas tarsi neatskiriama kūno dalis,
nors retai bevažinėjo.
- Nagi...
Koridoriaus sieninėje spintoje surado šalmą, bėgte išbėgo į
kiemą. Užvedė motociklą ir nubirbė ištuštėjusiomis miesto gat
vėmis...
***
Atvažiavusi iš Rygos, Stela stotyje nuskubėjo į telefono bū
delę.
- Helo! - suulbėjo, surinkusi numerį. - Čia aš, Stela.
- Stela? - nustebo vyriškis. - Iš kur tu?
- Iš Vilniaus.
- Kaip iš Vilniaus? Tu gi... - nepatikėjo.
-
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- Ogi taip, brangusis, neišlaikiau tremtyje ir pabėgau. Ačiū
už pinigus, ačiū už viską, bet labiausiai dėkoju už bernelį, su ku
riuo tavo siųsta susipažinau.
- Stela, ar iš proto kraustaisi? Juk sakiau...
- Nerėk, pasiklausyk, ką pasakysiu, antraip mesiu ragelį! At
simeni, kiaule, niekšu, suteneriu tave išvadinau, kai mane su juo
susitikti vertei, o dabar - dėkoju. Jis nuostabus, mielas. Žinau,
nepatikėsi, bet aš jį įsimylėjau. Nuo pirmo susitikimo. Ar laikina
ta meilė, ar ne - nesvarbu. Kiek būsiu su juo laiminga - negalvo
ju... Čiau, su tavim basta! Atsimeni, kai be tavęs gyventi negalė
jau, kai maldavau mylėti, mane kaip skudurą išmetei, dabar aš
tave palieku...
Ir numetė ragelį. Šyptelėjusi, veidrodėlyje į save pasižiūrė
jusi Stela nuvažiavo pas Eigelį. Užkopė laiptais, dunksinčia šir
dimi sustojo prie durų. Visur, ne tik Eigelio kambaryje, skambėjo
muzika. O gal Stelai taip tik vaidenosi? Ji džiaugėsi, bet ir jaudi
nosi. Gal būt pirmą kartą gyvenime, eidama į vyro butą, pajuto
moterišką drovumą ir gėdą. Tačiau stengėsi nieko negalvoti, kaip
visada, taip ir dabar ją vedė jausmai. Kaip girtuoklis degtinės,
taip ji trokšte troško meilės, glamonių.
Tyliai, atsargiai pastūmė duris. Negirgždėdamos jos atsivė
rė. Blausios lemputės apšviestoje priemenėje nutrūko Stelos au
syse skambėjusi muzika. Krūptelėjo tylos nustebinta. Norėdama
apraminti širdį, priglaudė prie krūtinės ranką. O jeigu Šarūnas ne
čia gyvena? Tą vakarą, kviesdamas užeiti, rodė namo gale aukš
tyn kylančius laiptus, karštai kalbėjo, kokia nuostabi jo palėpė.
Ten gera, jauku, jaukiau negu nuostabiausiuose rūmuose. O gal
Šarūnas taip nesakė, gal Stela, važiuodama iš Rygos pajūrio, pati
vaizduotėje medinį namą pavertė pasakiška buveine, kurioje tik
tai jis ir ji?.. Stovėdama priemenėje, pajuto kojose silpnumą. Ką
darys, jei neras Šarūno? Kur eis? Kur glausis? Negalvojo apie
savo palaidą gyvenimą, moteriškos prigimties instinktas pakužteno, kaip užbrauks tai, kas buvo praeityje. Kartu joje iš mažos
žiežirbėlės plieskėsi nuotykių ieškotojos aistra, kuri ir padėjo nu
galėti jaudulį: krestelėjusi palaidus plaukus, ištiesė ranką į duris.
Gal vėl pasigirs toji muzika, gal už durų pasitiks Šarūno žodžiais,
-
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mostais nupieštos muzikos žaižaruojantys blyksniai? Negrojo mu
zika, tačiau Stelai rodėsi, kad girdi Šarūno kvėpavimą. Rodės, ju 
to jo širdies dūžius, kaip kad jautė aną, jos mintyse ir kūne pasaka
išlikusią naktį. Geismo įkaitinta ranka Stela pastūmė duris į nuos
tabių vilčių, svajonių, užsimiršimo ir džiaugsmo rūmus.
Kambaryje prie sofos spinkseno laikraščiu pridengta lem
putė. Šarūnas gulėjo užsimerkęs. Viena ranka nukarusi, iš po antk
lodės išsikišusi per kelį sulenkta koja, rėmėsi į sieną, ant pagalvės
išsidraikę plaukai, prašieptose lūpose šypsena, tarsi laukianti bu
činio. Atsiklaupusi, atsargiai, nelyginant sapnų fėja, Stela jį pa
bučiavo.
Kryptelėjo Šarūno galva, sučepsėjo lūpos. Kaip vaikiuko,
suvalgiusio skanumyną. Staiga toji nukarusioji ranka švystelėjo
antklodę. Šarūnas atsisėdo.
- Šaari! - tebeklūpėdama sumikseno Stela.
- Tuu?! Čia tu?! - pašokęs Šarūnas it plunksnelę kilstelėjo
Stelą ir pastatė ant kojų. - Tu, tu, Stela, čia tu?!
Suspaudęs ją glėbyje, apsisuko ratu. Plykstelėjo šimtatūks
tantinės spalvos, iš visų mansardos kampų, iš palubės, nuo grin
dų kilo, leidosi, kamuoliais sukosi muzika nelyginant vėtros de
besys. Stela geibo Šarūno glėbyje.
- Stela, iš kur tu atsiradai? Aš tavęs ieškau, po visą miestą
kaip beprotis lakstau!
- Ar tu manęs pasiilgai? Ar laukei manęs?
Stela pasijuto nugalėtoja. Bučiniais barstė Šarūno veidą, kak
lą, nuogą krūtinę. Tarsi kieno pastūmėtas, tarsi tik dabar nubudęs
Šarūnas atšlijo nuo merginos. Stela suįžūlėjo:
- Atėjau, matai, atėjau, o tu stovi kaip stuobrys!
Eigeliui suskambo ausyse vyresniojo inspektoriaus Zundos
įsakmiai pasakyti žodžiai: pamatysi Stelą, neišsitark, kad mes jos
ieškom. Ir kad Grenda nužudytas - nesakyk, savo labui liežuvį
prikąsk...
- Šari, kas tau, tu nesidžiaugi, kad atėjau? - Stela vėl gluste
lėjo prie Šarūno.
- Nežinau... miegojau... dar netikiu, kad čia tu, rodos, sap
nuoju...
-
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Šarūnui prieš akis sumirguliavo kitos merginos veidas, tvyks
telėjo balti jos dantys. Nusijuokė ta mergina... Tarsi bandydamas
vėl pagauti sapnuose regėtos merginos veidą, išgirsti jos balsą,
Šarūnas užsimerkė...
- Oi Šari, kokia aš kvaila, kad viena išvažiavau! Rygos pajū
ryje buvau, maudžiausi, saulėje deginausi...
- Šari! - ne Stela pašaukė - ištarė vardą toji pirmakursė, su
kuria vis dažniau motociklu važinėjo.
- Aš... - atsimerkė Šarūnas. Tą pirmakursę užgožė nuogut
nuogutėlė Stela.
- Žiūrėk, kokia aš įdegusi! - tyliai ištarė Stela.
Išnyko, pradingo, toli toli nuplaukė anos merginos vaizdas,
siūbtelėjusi audra pagriebė Šarūną ir Stelą.
- Ar mane myli? - atsitokėjusi iš svaigios nebūties, dar tebe
virpančia ranka Stela apkabino šalimais gulintį Šarūną. - Šari...
Nieko neatsakė Šarūnas. Jis tarsi snaudė. Suglebęs, tuščias...
***
O tamsioje gatvelėje po užgriuvusiom akacijom sustojo be
šviesų atvažiavęs automobilis.
- Tu įsitikinęs, kad jinai pas jį? - automobilyje sududeno
balsas.
- Žinoma. Aš Stelą kaip nuluptą pažįstu, - atsiliepė kitas.
- Pažįsti! - pasigirdo kikenimas. - Nė velnio nepažįsti. Ap
movė tave merga kaip šiaučių! Ją išlaikai, pinigų negaili, dovanas
perki, o ji su kitu dulkinas! Cha cha! Man tai kas, ne mano boba tavo merga tau ragus stato! Jeigu ne mūsų bėda, tegul ji sau gulinėtųsi...
- Ne! - tyliai prasivėrė automobilio durelės. - Ir ji, ir jis gaus
skūron! Pamokysiu kurvelę!
- Pamokyt reikia! - niurgztelėjo pirmasis. - Sušiktam teplio
riui sveika būtų dantis gerklėn sugrūsti, o jai... ji tau ne kaip kot
letas - kaip dailus saldainiukas reikalingas... Eik, aš čia palauk
siu. Ją mes išvešim, o tas... Tegul policijoj ieškosi užtarimo. Bet
neis jis skųstis, pats kaip šuva išsilaižys...
-
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Išlipo iš automobilio vyriškis. Tamsoje pasidairinėdamas nu
sėlino prie laiptų, atsargiai užkopė į palėpę, dar atsargiau įslinko
į mansardos priemenėlę, kojos spyriu išmušė duris į kambarį. Sus
pindęs prožektorius apšvietė sofą, Stelą su Eigeliu. Apakinta Ste
la instinktyviai traukė ant nuogo kūno antklodę, o Eigelio ranka
siekė naktinės lemputės.
- Aha, tu čia! - tebesigindamas prožektoriumi, sušvokštė vy
riškis.
- Ko tau? - Eigelis jau atsigavo. Baimės nejautė. Savo kam
barėly visada miegodavo neužsirakinęs. Draugai bet kada galėjo
čia ateiti lyg į savo namus. Tačiau įsibrovėlis gulintį su mergina
užklupo pirmą kartą. Ir ne bet koks draugas, o nepažįstamas tipas.
- Atsistokit, visoj nuogybėj abu pasirodykit! - mostelėjo pro
žektorium nepažįstamasis.
- Galiu ir atsistoti! - Šarūnas iš tiesų buvo nuogutėlis.
- Šari!.. - glausdamasi prie sienos, suspiegė Stela.
Eigeliui šmėstelėjo - paslaptingasis Zeksas įsiveržė į kam
barį! Nejučiom kūnu nuvilnijo šiurpas. Visą laiką Grenda bai
mindamasis jį minėjo. Su Zeksu ne juokai, sakydavo. Jis gali ir
nužudyti, ir suluošinti!
- Nespieg! - metė Stelai vyriškis ir žengtelėjo prie Eigelio. Jis gaus kailin, ir tu, kekše, savo atsiimsi!
- Kekšė? Aš tau kekšė?! - žebenkštimi Stela liuoktelėjo prie
vyriškio. - Tu... tu pats, Zeniau, išgama! Girtuoklis! Latras! Ma
nai, tavęs bijau? Nebijau, pasmirdęs niekše! - išskėstais pirštais
Stelos rankos tįstelėjo prie įsibrovėlio veido.
Ot kaip - Zeniau! Zeksas! Veržlus Stelos įsiterpimas siūbte
lėjo Šarūnui ryžto. Pats nustebo - staiga išnyko Zeksui jausta bai
mė.
- Šliundra! -kojos spyriu partrenkė Stelą irtą pačią akimirką
kumščiu švystelėjo Šarūnui į veidą. Tačiau Šarūnas spėjo kryptelti galvą. - Ak tu šitaip! - Zenius krioktelėjo ir visu svoriu griu
vo ant Šarūno, bet Šarūnas buvo greitesnis negu užpuolikas - kumš
čiu dėjo jam į paširdžius. Zenius susirietė, tuo pat metu sugniauž
tos Šarūno rankos tvojo iš apačios pasmakrėn, bet silpnai - pats
gavo smūgį į paslėpsnius, o antras priešininko smūgis pakirto ko
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jas. Krisdamas Šarūnas spėjo sugriebti mušeiką už kojos. Neiš
laikė Zenius lygsvaros, kiek ilgas griuvo ant grindų, o Šarūnas,
jau atgavęs kvapą, treniruotu judesiu užlaužė priešininko ranką,
paguldė jį kniūpsčiomis, griebęs už plaukų, dunkstelėjo galvą į
grindis. Vėl ir vėl trenkė įveikto priešo galvą į kietą medį.
- Šari, nereikia! - Stela atitraukė įtūžusio Šarūno ranką.
Eigelis atsistojo, ir tik tada pamatė savo nuogybę. Pasku
bom apsimovė kelnes.
- Kas jis? - pykčiu ir savotišku džiugesiu kibirkščiuojančios
Šarūno akys įsibedė į Stelą.
-Zenius, jis...
- Gal Zeksas?
- Koks Zeksas? Zenonas jis. Pakštas... Šari!.. - įsisupusi į
antklodę, Stela prisiglaudė prie Šarūno.
Pakštas atsisėdo. Šarūnas žengtelėjo priėjo.
- Šari, neliesk, nebemušk! Tegul sau eina, aš... aš tau viską
pasakysiu... Šari, prašau, maldauju...
Pakštas jau keturpėsčiom kepumėjosi ant grindų.
- Tu... Tu... - inkšdamas šiaip taip atsistojo, duris susirado, o
Šarūnas nusikvatojo patino nugalėtojo balsu.
- Šari! - Stela vėl prisiglaudė priėjo.
- Jis tavo meilužis! Cha cha cha! - net susiriesdamas kvatojo
Šarūnas. Pats juokėsi iš savęs, kad Stelos meilužį ar vyrą palaikė
Zeksu. - Iš pavydo jis čia tavęs ieškoti atėjo, o aš... Cha cha! Štai
kokia tu, kur meilintis eini! Aš - kvailys! - pastūmė Stelą.
- Šari, aš tau viską pasakysiu...
- Ką viską? - Šarūnas sugraibė Stelos rūbus. - Še, apsivilk ir
nešdinkis! Jo kraujuotą marmūzę nušluostyk!
- Jis... Šari!.. - Stela tiesė nuogas rankas, bet Šarūnas jos ne
bematė.
• Eik, nelauk, kad tave kaip skudurą išmesčiau!
Stela paskubom apsirengė, pakedeno išsidraikiusius plaukus.
- Šari, aš tada ne atsitiktinai su tavim susitikau...
- Neatsitiktinai? - Šarūnas suspaudė Stelos ranką.
- Zenius man liepė. Tu ėjai iš garažo, mes tave aplenkėm...
Aš labai norėjau prie jūros išvažiuoti, bet... Zenius vienos neleido
-
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ir pinigų nedavė... Paprašė, kad su tavim susipažinčiau... Sari, aš
nežinau, kas man darosi, pati nežinau, kodėl ir kam gyvenu... Iš
važiavau Rygos pajūrin, švaisčiau Zeniaus duotus pinigus... ta
vęs pasiilgau... Ką gi, pati čia atėjau, pati išeisiu...
Šarūnui svaigo galva, skausmingas spengimas draskė ausis.
Per ją, juk per Stelą jį žmogžudyste kaltino! Kas sugalvojo jam
primesti Grendos mirtį? Pakštas ar tas nežinomas, paslaptingas
Zeksas? Už ką? Kodėl?
- Čiau, Šari! Gal kada nors susitiksim...
- Tu išeini?- krūptelėjo Šarūnas. Atsiminė Zundos prisaky
mus. Naktį jam nepaskambins. O jei Stela išeis, vėl pradings...
- Kur naktį eisi? - tarė nežiūrėdamas į merginą. - Gulk ir
miegok, gal tas tipas už kampo tavęs laukia.
- Neišvarai? - Stela neslėpė džiaugsmo. Ir tuoj pat šmurkšte
lėjo po antklode.
Šarūnas išjungė ant staliuko lemputę. Tačiau pas Stelą po
antklode nelindo. Užsivilko marškinius ir išsitiesė lyg pogulio...
***
Nusiropštęs laiptais žemyn, Pakštas išspjaudė burnoje prisi
sunkusį kraują ir svyrinėdamas kaip girtuoklis nukėblino prie au
tomobilio. Vos tiktai Pakštas įsėdo, automobilis trūktelėjo iš vie
tos.
- Neradai? Jos nebuvo? - paklausė prie vairo sėdintis vyriš
kis.
- Važiuok! - prašvokštė Pakštas.
Išriedėjęs iš tamsios gatvelės, automobilis sustojo.
- Ko sustojai, važiuok! - urgztelėjo Pakštas.
- Tuu... kas tave taip?! - jau apšviestoje gatvėje vairuotojas
pamatė kraujuotą Pakšto nosį. - Kur mergšė? - kibi vairuotojo
ranka įsikibo į Pakšto švarko atlapą.
- Ten ji! Eik ir pats pasiimk! - čiupinėdamas sugurintą nosį,
tarstelėjo Pakštas. - Tas gyvatė, rodės, snarglius, o...
- Tfiu! - spjovė prie vairo sėdintysis. - Su pienburniu nesusi
dorojai!
-
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- Pats susidorok! - atsikirto Pakštas. - Gal išsigąs!
- Išsigąs! - nusikvatojo vairuotojas. - Aš nesicackinu, užtat
manęs bijo!
•
Tai pabandyk! • burbtelėjo Pakštas. - Zeksu pasivadinai,
paslaptingumo skraiste apsigaubei! Pats niekur nelendi, vis kitus
į spąstus kiši!
- Užsičiaupk, kvaily! Ne laikas dabar špygas kaišioti, reikia
pagalvoti, kaip mergšei ir tam švanceliui gerkles užkimšti! Va*
žiuojam!..
Krioktelėjęs automobilis nušliuožė tuščia, blausių lempų kur
ne kur apšviesta gatve...

***
Jau po vidurnakčio Arvydas Zunda pabarbeno j Eigelio
mansardos duris, kurias Eigelis pirmąkart iš vidaus užkabino kab
liu. Ilgai ilgai nei Šarūnas, nei Stela negalėjo užmigti. Pasakoda
ma apie save, Stela įsijausminusi apsiverkė, o Šarūnui nė motais
buvo jos verkšnojimas - jis tarsi skendėjo savyje. Kaip toliau gy
vens, ką darys? Kad etiketes gamino, - kaltės nejautė. Jei turguje
žmonės perka pseudomeną, tegul džiaugiasi ir tariamai užsienine
preke su gražia etikete. Tačiau girtis draugams, jau mokslus bai
gusiems dailininkams, nedrįso, jiems kartkarčiais parodydavo ki
tokius savo darbus... Stela? Grenda? Kodėl su jais susidūrė? Ko
dėl perjuos įsivėlė į žmogžudystės bylą? Gėralai... džinsai... la
gaminėliai... pavasarį sutikta pirmakursė...
Besiknebinėdamas praeityje, užmigo.
- Šari, Šari! - patuzino jį Stela.
Prabudęs pats išgirdo baladojimą į duris. Ir nusigando.
- Tylėk! Necypsėk! - sukušteno Stelai.
Prisėlino prie durų. Jeigu atsivers, nelaukęs pirmas įsiveržė
liui smogs. Anoje durų pusėje užsižiebė šviesa. Beldė jau gar
siau.
- Šarūnai, Eigeli, atidaryk, čia aš, Zunda!
- Jūs? - Šarūnas džiugiai sušuko. - Oi, kaip gerai, kad atėjo
te!
-
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Įjungė šviesas ir atkabino duris.
- Sveikas, Šarūnai! - pasisveikino Zunda. - O, žiūrėk, vieš
nią turi! - pamatė sofoje sėdinčią Stelą. - Stasė Jankūnaitė jau pas
tave!
- Kokia Stasė? Čia... Čia Stela!..- šviesoje mirkseno Šarū
nas.
- Oho, negi jūs susimušėt? - pamatęs išvartytas taburetes,
kraujo dėmes, nusistebėjo Zunda.
- Ne mes... Atėjo toks tipas. Ją, Stelą, išsivesti įsigeidė. Na,
mes truputėlį... - tarsi norėdamas pasigirti, Šarūnas mostelėjo ran
ki. - Stela... - žengė prie sofos. - Mat kaip: tu ne Stela, tu Stasė!
Tas tipas, kuris čia nuokautą gavo, matyt, vėl norėjo mane palikti
be alibio... Gerbiamas inspektoriau, - Šarūnas pabrėžtinai kreipė
si į Zundą, - net nežinau, kaip ją vadinti... Tu sakyk, pati policijai
pasakyk, kaip tave privertė su manim susitikti tavo meilužis!
Sakydamas tuos žodžius, Šarūnas pats savimi bjaurėjosi, ta
čiau noras pasiteisinti buvo stipresnis. O Stela jau atkuto. Vien
marškinė pastypčiojusi, neskubėdama apsirengė ir paėmė savo
krepšelį:
- Fu, ir tu, Šari, toks pat šlykštynė kaip visi!
- O tu? - užsiplieskė Šarūnas. - Tavo kompanija Česką nu
nuodijo! Mane norėdami apkaltinti, tave pakišo! Gal ir mane, kaip
Česką, nužudyti sugalvojo, o tu...
Rūstus Zundos žvilgsnis užčiaupė Šarūno bumą. Stelos ran
kose sustingo šukos.
- Česką nunuodijo?! - vos vos girdimu balsu paklausė Stela.
- Šari, gal iš proto kraustaisi? Aš gi...
Ir ją Zunda mostu nutildė.
- Kas čia buvo? - paklausė.
- Kažkoks tipas, jos, Stelos... globėjas. - Šarūnas šiek tiek
susitvardė.
- Pavardę, vardą sakykite!
- Pakštas... - Stelos akys šokčiojo nuo Šarūno prie Zundos. Šari... o Dieve mano... Zenonas Pakštas... Česka...
- Kur dirba tas Pakštas? - jau tardė Zunda.
- Nežinau, jis visur važinėja...
-
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- “Moskvičium”?
- Ne. Anksčiau gal ir “Moskvičium”, dabar ne... iš užsienio
naują, gražų automobilį parsigabeno...
- Kur laiko?
- Netoli, metaliniame garaže...
Zunda suprato, kodėl nei V ilpišius, nei Stupuras tarp
“Moskvičių” savininkų nieko įtartino nesurado. O kad Pakštas
spirito tiekėjas - aišku kaip dieną. Reikia skubėti. Naktį garažan,
be abejo, nebevažiavo.
- Kur Pakštas gyvena? - paklausė šniaukrojančios Stelos.
- Antakalnio gatvės gale... - Stela pasakė adresą.
- Ačiū ir už tiek!
Zunda žengė prie durų. Tuoj pat važiuos pas Pakštą. Pažvel
gė į Stelą, kuri bandė prisiglausti prie Šarūno.
- Su jumis susitiksim rytoj... - dirstelėjo į laikrodį, pasitaisė:
- tai yra šiandien lygiai devintą valandą abu ateikit į policiją.
Žiojosi Stela kažką sakyti. Šarūnas delnu užspaudė jai bur
ną:
- Gerai, aš ją nutempsiu! Kad nepradingtų, kol kas čia užda
rysiu... - Stumtelėjo Stelą prie sofos. - Jus... jus truputį palydė
siu...
- Ne, ir aš eisiu! - Stela įsitvėrė Šarūno parankės.
Zunda atidarė duris. Nakties tyloje šiurpulingai aidėjo gais
rinės automobilio sirena. Kaip gūdžiame kaime vienas per kitą
pradėjo loti šunys. Staiga tolumoje viršum medžių sušvytavo
pašvaistė.
- Dega?! - krūptelėjęs sušuko Šarūnas. - Ar tik ne mūsų ga
ražai...
O toje pusėje, kur b&griaustinio švytavo žybsniai, pliūptelė
jo ugnies kamuoliai, driokstelėjo sprogimai. Sušlamo medžiai, iš
tolumos atsibastęs vėjas atnešė degėsių persisunkusį dvoką.
- Mūsų garažai dega! - tarsi pastūmėtas, laiptais žemyn nu
dūmė Šarūnas.
- Ten gi... ten ir Zeniaus garažas! - ir Stela nusileido paskui
Šarūną ir Zundą.
- Sėsk! - Zunda apžergė motociklą.
-
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- Šari, aš bijau! - pribėgusi klyktelėjo Stela.
- Ir tu sėsk! - Zunda beveik jėga užtempė merginą ant moto
ciklo bako.
Smėlėta gatvele iškreivuliavęs į platesnę, motociklas kauk
damas nuskriejo gaisro pusėn. Po kelių minučių Zunda, Šarūnas
ir Stela jau skuodė metalinių garažų aikštele, kurios gilumoje plies
kė ugnis, o iš gaisrininkų automobilio kliokė putotas vanduo.
- Kur lendat? - šalmuotas gaisrininkas užtvėrė jiems kelią.
Stela užsimerkė, drebėdama glaudėsi prie Šarūno. Zunda įsi
maišė tarp gesintojų. Netrukus ugnį ir kamuoliais kilusius dūmus
užgožė garų tumulai, kurie šnypštaudami gulė ant įkaitusių greti
mų garažų stogų, sienų. Aikštelės asfaltu bliaukė bjauriai smir
dantis vanduo. O ten, kur vanduo užliejo siautėjusią liepsną, nu
keltu stogu, išplėštom durim, susigarankščiavusiom sienom žio
jėjo garažas. Į jį nukrypo ką tik atvažiavusios greitosios pagalbos
automobilio prožektorius.
- Ten, va ten... Pakštas! - nuo garažo laužatynės prie greito
sios pagalbos priėjo murzinas, visas šlapias vyriškis. Jo virpčio
janti ranka rodė sudegusio automobilio griaučius.
- Ar žmogus viduj buvo? - pasiteiravo gaisrininkų vadas.
- Pakštas! - susijaudinęs, ranka braukinėdamas murziną vei
dą, tarp gaisrininkų ir greitosios pagalbos tipseno vyriškis.
Zunda šiaip ne taip atpažino sargą Kerailą.
- Dviese jie atvažiavo...
- Negi buvo garaže?! - gaisrininkų vadas nusikeikė. Jis vėl
užsidėjo šalmą. - To mums dar ir trūko...
Gaisrininkai, gydytoja su sanitaru ir Zunda brovėsi į jau bai
mės nebekeliančius laužus. Greitosios pagalbos ir gaisrininkų au
tomobilių šviesoje pamatė suanglėjusį, vandens čiurkšlių, suo
džių subjaurotą lavoną. Gulėjo jis prie sudegusio automobilio
griaučių. Tarp jovalynės mėtėsi susprogę metaliniai ir plastmasi
niai kanistrai.
- Štai va! - gaisrininkų vadas paspyrė plastmasės gniutulą. Ir baram, ir baudžiam, bet vis tiek automobilistai laiko garažuose
benziną! Va, dar statinė!
Greitosios pagalbos tarnybos balti chalatai, prie lavono pa
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tiesti neštuvai klaikiai atrodė ugnies nuniokotame, vandens srau
to sudarkytame garaže. Gydytoja su sanitaru pasibaisėję žvelgė į
lavoną.
- Mūsų pagalbos čia nebereikia...
- Antras... nėra antro...
- Ko dėdule, inkštauji? - sanitaras metė Kerailai. - Sakyk,
ačiū Dievui, kad vienas...
Pažvelgęs j lavoną, Zunda užsimerkė. Jis nematė, kur ir kaip
Mineikių parduotuvėje gulėjo apdegęs pardavėjas Grenda, tačiau
kažkodėl pasivaideno anas greitosios pagalbos paimtas apdegėlis.
- Ko stovit, vežkit jį! - jausdamas keistą silpnumą, mostelė
jo greitosios pagalbos tarnybai.
- Mes...
Besižiojančiai kažką sakyti gydytojai pakišo pažymėjimą:
- Reikia, kad kuo greičiau būtų padarytas kruopščiausias sk
rodimas!
- Mirties priežastis ir be skrodimo aiški! - jauna daktariuke
įsižeidė, kad komanduoja kažkoks policininkas. - Be to, mūsų pa
reiga gyviems pagalbą teikti...
Zunda nesiginčijo su gydytoja. Pats kam reikia paskambins.
Nedavė ramybės kas kita: sargas juk išsitarė, jog Pakštas ne vie
nas atvažiavęs. Tad kur antrasis?
- Kas jums pranešė apie gaisrą? - paklausė gaisrininkų vado.
- Aš, - už gaisrininkus atsakė sargas Keraila. - Neseniai, gal
prieš valandą, Pakštas atvažiavo... Dviese atvažiavo. Įvarė maši
ną garažan, duris užsidarė. Aš kaip visada būdelėj. Naktim, po
dvylikos, mažai kas važinėja... gal užsnūdau...
- Kada pamatėte, kad dega? - nekantravo Zunda.
- Užuodžiau... Būdelėj langai atviri... Pamaniau, kad pats,
cigaretę rūkydamas, ką prasvilinau. Atsisėdau ant sofkutės, žvilgt,
matau - lyg ir rūksta vienas garažas... Kad ten degtų, man nė j
galvą neatėjo, kartais mašinos taip uždūmina, kad net juoda. Bet
dėl visa ko nuėjau pažiūrėti...
- Ar Pakšto garažo durys buvo uždarytos, ar atviros? - vėl
pertarė Zunda.
-
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- Uždarytos, - gaisrininkas koja pabaksnojo durų spyną.
- Negi jūs nematėt, ar durys buvo uždarytos, ar neuždary
tos? - Zunda pakartojo tą pat] klausimą Kerailai.
- ždarytos, kaipgi neuždarytos! Aš pasigriebiau gesintuvą,
puoliau prie garažo, pamačiau, kad nieko nepagelbėsiu, lėkiau at
gal j savo būdelę...
Keraila virpčiojančiais pirštais užsidegė cigaretę.
- Pamaniau, Pakštas ne pro vartus, pro skylę išėjo... Ten, anam
gale, skylė. Užraizgom vielom, bet garažininkai vis tiek pradrasko...
- Vadinasi, tas antras pro tą skylę išėjo? - paklausė Zunda.
- Nežinau, - Keraila šnopuodamas traukė dūmą. - Dabar ne
bežinau, gal man pasirodė, kad dviese įvažiavo... Vyrai kartais
garažuose geria, o kartais.^. - pažvelgęs į Eigelį su Stela, juktelėjo: - Visko pasitaiko - atvažiuoja, čia nakvoja...
Garažų aikštelėje blausiai spinksėjo elektros lemputės, jų
šviesą vis labiau gožė brėkšma. Zunda nužvelgė apskrudusius
Pakšto kaimynų garažus. Atlapotos durys, išlaužtos spynos, išs
tumti automobiliai. Ateis savininkai, gaisrininkus, sargybą keiks
nos.
- Jums nebeteks užsnūsti, va, šituos reikės saugoti! - Zunda
mostelėjo į išstumtuosius automobilius.
- Paskambinsiu, kad atvažiuotų, - sukruto Keraila. - Laimė,
gaisrininkai nepavėlavo, būtų ėmę kiti sproginėti. Pakštas... Plau
kai šiaušiasi...
Zundai dingtelėjo - tuoj pat reikia paskambinti Stupurui. Ta
čiau persigalvojo.
- Na, ir mums laikas dumti! - Zunda užvedė motociklą. Sėskit! - pašaukė Stelą, - pavėžinsiu.
- Šari! - paklususi įsakmiam balsui, vis dėlto šūktelėjo Stela.
Šarūnas neišgirdo jos šūksnio. Vaikščiojo po garažų aikšte
lę, stoviniavo - visąlaik it apdujęs. Akyse, mintyse - maišalynė.
Muštynės... Stelos išpažintis... Gaisras...
- Kaip tu čia, Šari? - nustebo Keraila.
- Nežinau, - gūžtelėjo Šarūnas. - Pamačiau, kad dega ir...
Prie vartų sustojo motociklas. Zunda mostu pašaukė Šarūną:
-
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• Sėsk! Iki tavo namų pametėsiu!
- Ačiū, nereikia, aš paslampinėsiu. - Šarūnas troško vienu
mos.
- Slampinėk! - šyptelėjo Zunda. - Ir pasimelsk, kad tu ir ji abu gyvi! Man rodos, ar tik Zeksas nesiruošė jus kartu su Pakštu
pas Abraomą nusiųsti... Tiek to, devintą valandą, kaip susitarėm...
Motociklas nuburzgė i pakalnę.
- Kur mane vežat? - jau atkutusi, paklausė Stela. Jos karštas
kvapas degino Arvydo kaklą.
- Ten, kur reikia!
- O kur reikia? - Stelos rankos lyg glamonėdamos susinėrė
ant Arvydo krūtinės.
- Tiktai ne savo butan. Manęs žmona laukia.
- O jei nelauktų?
“Ragana tu!” - pagalvojo Arvydas. Motociklas jau įsuko Su
bačiaus gatvėn. Stelos rankos slystelėjo nuo Arvydo krūtinės, ir
pati ji atšlijo.
- Sėdėk! - Arvydas viena ranka sugavo jos ranką.
- Namo aš neisiu, neisiu! - spygtelėjo Stela, supratusi, kur ją
veža uniformuotas policininkas.
- Eisi! - sustojęs Stelos tėvų kieme, Arvydas nepaleido mer
ginos rankos. Tempte nutempė į antrąjį aukštą, paspaudė skam
bučio mygtuką.
- Kas ten?
- Ko tyli! - Arvydas skaudžiai niuktelėjo Stelai į pašonę.
- Aš, tėti! - pralemeno Stela.
Durys atsidarė. Vien su pižama, pasišiaušęs, užmiegotom
akim Jankūnas lyg neregys grabaliojo ištiestom rankom. Arvydas
pastūmė dukrą į jo glėbį:
- Jūs, gerbiamas Jankūnai, kaip mokyklos direktorius, be abe
jo, esate prieš fizines bausmes, bet šįkart nepakenktų, jei be gai
lesčio nušlajuotumėte diržu šitą panelę. Ir jai, ir jums būtų į svei
katą... Labanaktis...
Išėjęs kieman, atsipūtė visais plaučiais. Nuovargio nejautė,
apėmė savotiška apatija. Šitiek vargta, šitiek važinėta, daug žmo
nių ieškojo Grendos žudiko, ir še tau - dar vienas lavonas! Ar
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Pakštas nunuodytas, ar kitaip nužudytas - ekspertizė nustatys, ta
čiau kur nusikaltėlis? Arvydas neabejojo - abu lavonai vienos ran
kos darbas. Vyresnysis inspektorius Žvibas užsiminė - ar tik ne
pats Grenda buvo pasivadinęs Zeksu? Pakšto žūtis byloja ką kita.
Zenius - Zeksas? Labai panašu. Tad kodėl jis mirė? Jei sargo Kerailos žodžiais tikint, Pakštas iš ties ne vienas atvažiavo, tai kas
antras?
- Aaa! - pasirąžė prie savo namų nulipęs nuo motociklo.
Vaiskėjantis rytas vis sparčiau ir triukšmingiau budino mies
tą. Kieme šluota mojavo moteris ir kėlė dulkių tumulus. Iš greti
mos laiptinės, šuns milžino tempiamas, ristele iškiceno pilvotas
vyras. Kopdamas laiptais, Arvydas džiaugėsi, kad žmona išvažia
vusi - nebus kam priekaištauti. Kris lovon, dar spės valandėlę pa
miegoti...
Užčirškė žadintuvas.
- Negi jau reikia keltis? - ranka nuspaudė čirškulį.
Virtuvėje valgydamas surinko Viliaus Stupuro telefono nu
merį.
- Jau eini? Palauk, aš irgi lekiu...
Tebekramsnodamas išėjo į kiemą. Vilius jau stoviniavo.
- Zinai, Arvi, gal mudu įsitaisykim dvivietį dviratį? - akimis
sekdamas į sodą išvažiuojantį pensininką, tarė Stupuras. - Jei va
žiuočiau vienas, kaimynai sakytų - va, išvijo iš policijos, jau pen
sininkas, o jei dviese pedalus mintume...
- Tada kaimynai sakytų - du nevykėliai policininkai važiuo
ja!
Arvydas čiuptelėjo už kišenės - ar nepamiršo užrašų knygu
tės su Pakšto adresu? Gal iškart ten važiuoti? Su kaimynais pa
kalbėtų, kol jie dar nežino, kas Pakštui atsitiko?
- Maniau, nuo pat ryto pulsi ieškoti tos kurortų paukštytės, pasišaipė Stupuras.
- Aš ją naktį pasigavau.
- Oho!
- Viliau, Zeksas kitą šunybę iškrėtė. Šiąnakt jis nužudė tą,
kurio mes kaip spirito tiekėjo ieškojom. Pakštas jo pavardė. Ir,
atrodo, tos pačios Stelos mecenatas. Kaip ir spėjom, jinai tyčia
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buvo pasiųsta su Eigeliu susitikti, paskui ją Rygon išleido, kad
Eigelio alibis niekais pavirstų...
Bendrais bruožais persakęs nakties įvykius, pajuto savotiš
ką palengvėjimą. Netgi mintyse apmetė veiklos planą.
- Paliepsim inspektoriui Vilpišiui Pakšto skrodimo reikalais
pasidomėti, - jau eidamas policijos koridoriumi, tarė Stupurui.
- Aha, tokios tokelės! - Stupuras atrakino kabinetą. - Prisi
pažįstu, jūsų nuolat kartojamas Zeksas, man atrodė tik tavo ir Ro
mo fantazijos vaisius. Dabar beveik tikiu, kad jis realus. Užšok
pas Žvibą, gal jis ką įdomaus turi, o aš einu pas šefą, šiandien jis
jau turėtų būti.
Neužsuko Arvydas pas Žvibą.
- Tau, Romai, darbelis! - net nepasisveikinęs, tarė Vilpišiui.
- Žinai, reikės... o koridoriuj ar nematei slampinėjančio Eigelio
su Stela?
- Negi jis ją surado? - šūktelėjo Romas.
- Pati parsirado ir tiesiai pas Eigelį atėjo. Aš juos abu devin
tai valandai pakviečiau... Taigi tau užduotis tokia: šiąnakt sudegė
pilietis Pakštas... Zenonas Pakštas. Jį išsivežė greitoji pagalba.
Naktį, be abejo, niekas jo neskrodė, dumk ir patvarkyk taip, kad
tučtuojau turėtume ekspertizės aktą... Viskas, viskas, Romai, nek
lausinėk, neturiu laiko...
Arvydas stumte išstūmė Vilpišių pro duris. Kabinetan įėjo
Eigelis.
-A r vienas?
- Stela ten, apačioje... bijo eiti, sako, gal...
- Tiek to! - Zunda nutraukė Eigelį. - Paskambinsiu - galėsi
motociklą pasiimti. Jei turi ūpo, su Stela pasivažinėk. Kai reikės,
abu išsikviesim...
Palydėjo Eigelį ligi durų. Vaikščiodamas po kabinetą, dirs
čiojo į laikrodį. Sėdo prie popierių. Laikas slinko be galo lėtai.
Kelis kartus siekė telefono ragelio, norėdamas pasiteirauti, kokie
Pakšto skrodimo rezultatai. Susilaikė. Pagaliau. Šniokštaudamas
atlėkė Vilpišius.
- OTcei, viskas užfiksuota! Kaukolės lūžis. Vožta kietu briau
nuotu daiktu. Nosis sugurinta. Grenda tebuvo truputį apdegęs, ši
-
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tas - suanglėjęs. Benzino nepagailėta... Girdėjau, buvai įvykio vie
toje?
- Buvau, mačiau! - Zunda įsidėjo Vilpišiaus atneštą doku
mentą į jau išpampusį aplanką. - Bet nieko neaiškinsiu, eime pas
šefą.
Prie komisaro Puloko kabineto durų, tarsi laukdamas kole
gų, stoviniavo Žvibas.
- Sveiki, - pasisvekino jis. - Šiokių tokių naujienų turiu. Tik
gaila, kad Pakšto nebėra. Iš darbo spėjo išeiti lyg ir savo noru.
Tikriausiai vertėsi užsieninio spirito kontrabanda. Tad gi iš kur
spiritas tekėjo, galima sakyti, aišku, o kur nutekėjo - dar nežinia...
- Ir jūs Pakštą užpelengavote? - nusistebėjo Zunda.
- Užpelengavau, bet, deja, nesuspėjau su juo susitikti. Mus
aplenkė mirtis.
- Zeksas visus aplenkė! - tarstelėjo Vilpišius.
- Ko nežinau, to nežinau...
Žvibas pirmas įėjo į komisaro Puloko kabinetą. Ten savo
įprastoje vietoje jau sėdėjo Stupuras. Zunda padavė komisarui sk
rodimo aktą.
- Vadinasi, vėl gaisras! - perbėgęs akimis dokumentą, Pulo
kas stumtelėjo jį Zundai. - Ir smurtinė mirtis...
- Tiktai šįkart ne nuodai. - Zunda pasiėmė dokumentą. Mums kortas sumaišė ir greičiausiai žmogžudystės priežastimi
tapo Stela pasivadinusi Stasė Jankūnaitė...
Nepertraukinėdamas Pulokas klausėsi Zundos aiškinimų. Kai
jis baigė, paklausė:
- Kur dabar toji Stela?
“Sakyti ar nesakyti, kad ji buvo atėjusi kartu su Eigeliu?” galvojo Zunda. Vis dėlto nepasakė:
- Pas tėvus.
- Ar vėl nepradings?
- Nemanau...
- Arvydas ją kaip lėlytę tėvui įteikė!
Zunda priekaištingai dėbtelėjo į Stupurą.
Nekreipdamas dėmesio į Stupuro repliką, Pulokas bakstelė
jo šratinuku į stalą:
-
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- Aš klausau!
- Pakšto bute reikia padaryti kratą, - tarė Zunda.
- Gal tikiesi rasti spirito sandėlį? - paklausė Žvibas ir pats
atsakė: - Ten nieko nerasim. Aš domėjausi - Pakštas išsiskyręs,
vienas gyveno. Žinoma, pasidairyti po jo butą naudinga, tačiau
pagrindinė grandis - Mineikių parduotuvės vedėja Keršulienė. Ją
reikia sekti...
- Sekti ir nieko nedaryti? - neišlaikė Vilpišius. - Negi lauk
sim, kol tas Zeksas ar jo kompanija dar ką nužudys? Mes ma
nom...
- Nečirškėk, Romai! - kuštelėjo Zunda.
- Ką jūs manote? - paklausė Pulokas.
Stupuras ir Zunda skėstelėjo rankomis.
- Spėliojimai, miglotos versijos, paslaptingas Zeksas! Kas
jis? Nė per sprindį priėjo nepriartėta! - komisaras atsistojo. - Su
kuo Pakštas bendravo, kas jo draugai - nežinom! Sakot, dviese
naktį į garažą atvažiavo? Su kuo atvažiavo? Negi niekas daugiau
nematė?.. Mus iš visų pusių pliekia, o mes vis tūpčiojam!.. Vis
kas!..
Tokio įširdusio viršininko pavaldiniai dar nebuvo matę. Vi
sada ramiai, net pabrėžtinai ramiai kalbėdavosi. Šįkart po išvy
kos į užsienį, po pasitarimo ministerijoj vis kibo, vis priekaišta
vo. O ką jis norėjo pasakyti, nė vienas nesuprato.
- Eė, vyručiai, - koridoriuj atsiduso Stupuras, - kaip pasaky
tų filosofuojantis išminčius - tokios tokelės: viršininkai iš aukš
čiau kailin gauna, toji lazda žemyn slinkteli, o toliau dar gražiau.
Girdėjot, išvados turi būti nedelsiant!
- Tą “nedelsiant” įvairiai galima suprasti, - burbtelėjo Žvi
bas. - Bet skubėti nereikia. Aš gi sakiau - sekam Keršulienę, ji jau
pradeda nerimauti, nervintis...
Žvibas nuėjo.
- Matot, mūsų kolega Žvibas šaltų nervų, jis net per gaisrą
neskubėtų... Užeikit, Arvydai, pas mane. Ir tu, Romai.
Kabinete Stupuras nusivilko švarką ir užkorė ant kėdės atlo
šo. Arvydas tikėjosi - tuoj pakvips kava, tačiau šįsyk kabineto
šeimininkas neskubėjo kaisti kavinuko.
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- Mes padarėme šiokią tokią klaidą. - Stupuras išėmė iš seifo
aplanką. - Tikrindami automobilių savininkus, pasirinkome tiktai
“Moskvičius”, o reikėjo visus paknebinėti. Jei Pakštas naktj dviese
su kažkuo atvažiavo, vadinasi iš ten pat, nes antraip ko jis vidur
nakti būtų važiavęs į garažą? Tu, Arvi, su Romu važiuok j Pakšto
butą, o mes čia pasėdėsim prie automobilių savininkų sąrašo...
- Komisare inspektroriau, visų neverta knebinėti! - kaip vi
sada karštai prabilo Vilpišius. - Biznieriai, komersantai, mafijo
zai dabar vien tik užsieniniais automobiliais važinėja. Grendos
automobilis - “Mersedes”, Pakšto - BMW...
- O mano ir tavo, Romuk - DMP! Kitaip sakant - durniai,
maukit pėsti! Cha Cha! - nusijuokė Stupuras. - Eikit, aš turiu sku
biai paskambinti...
- Kaip, Romai, ar tuo DMP važiuosim, ar sėsim į “Žigulį”?
Vilpišius įsižeidęs nieko neatsakė. Abu tylėdami išėjo į kie
mą. Tylėdami važiavo ir j Pakšto butą. Zunda atsiminė Stelos tė
vo žodžius: kažkokį girtuoklį, už save kur kas vyresnį, duktė atsi
vedė. Tačiau Pakšto butas nebuvo panašus į girtuoklio landynę.
Iš rastų dokumentų paaiškėjo - turėjo sūnų, dukrą. Arvydas stebė
josi, neradęs nei žmonos, nei vaikų nuotraukų. Medžiotojo pažy
mėjimas, kiti dokumentai su nuotraukomis, o palaidos - nė vie
nos! Miegamojo spintoje tvarkingai sudėlioti vyriški rūbai, greta
kostiumų - rėkiančių spalvų, visokiausių derinių moteriški dra
bužiai, prie veidrodžio - kvepalų buteliukai.
- Stelos turtas! - Vilpišius pakilnojo rankinuką.
- Gal, - abejingai atsakė Zunda. - Bet mums iš to menka nau
da. Dosnus Pakštas buvo Stelai, jei... Pala, pala! - pasitrynė kaktą.
- O kodėl mes manom, kad suknelė ir kiti moteriški daiktai - Ste
los? Turėjo gi Pakštas teisėtą žmoną... Nagi, Romai, pasklaidinėk
dokumentėlius!
- Prašom, - Vilpišius pasklaidė ant stalo sumestus Pakšto
dokumentus. - Išsiskyrė prieš trejus metus. Buvusi Pakšto žmona
pasiliko vyro pavardę...
- Jos adreso, be abejo nėra?
- Nėra, be'' nesunkiai galime surasti. Tuoj paskambinsiu į
adresų biurą.
-

185 -

- Gerai, o aš šnektelsiu su Pakšto kaimynais.
Zunda išėjo ir ėmė kalbinti laiptinės gyventojus. Netrukus
atėjo Vilpišius.
- Valio, Arvi... - ir parodė atskleistą užrašų knygutę.
- Puiku, Romai, - jau automobilyje tarė Zunda. - Važiuojam
pasisvečiuoti pas buvusią Pakšto žmoną. Pasikalbėjus su kaimy
nais, man kilo viena mintis...
-Kokia?
- Nesakysiu!
Zunda bandė atspėti, kokia toji Pakštienė. Tikriausiai Stelos
priešingybė: šitoji - sportiškos išvaizdos, šimtaprocentinė blon
dinė, mėgstanti palėbauti, o anoji - niurzglė, gal storulė ir godi,
nes skirdamasi, kaip sakė kaimynai, šluote iššlavusi buvusio vyro
butą, palikusi tiktai vedybinę lovą ir išklibusį virtuvės staliuką.
- O automobilis! - garsiai tarė.
- Koks automobilis? - Vilpišius sužiuro į Zundą.
- Sakau, gaila automobilio, kuris garaže sudegė kartu su jo
savininku...
Arvydui pačiam nejauku pasidarė pasakius ne tą, ką turėjo
mintyse. Pakšto kaimynas prasitarė matęs Pakštienę, važinėjan
čią tuo automobiliu, o gal labai panašiu į tą automobilį, kurį mi
nėjo Stelos tėvas.
- Skubėkim, Romai, - žvilgtelėjo į laikrodį, - greit pietų me
tas, Pakšto dukra ir sūnus dar maži, gal motina pareina pietauti ir
vaikų pavalgydinti.
Justiniškėse užkopė į ketvirtą aukštą. Paskambino. Durų ply
šyje pasirodė mergaitės veidas.
- Labas! • pasisveikino Zunda.
- Ko jums? - paklausė šalia mergaitės atsiradęs berniukas.
- Ar mama namie? - Zunda pabandė stumtelti duris.
- Nėra, jinai... - atsakė mergaitė.
- Dūme, leisk! - berniukas užtrenkė duris.
- Matai, koks namų sargas, vos nosies nenukirto! - nusijuo
kė Vilpišius.
- O kur mama? Nebijokit, mes ne plėšikai! - pastuksenęs
meilikavo Zunda.
-
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- Mes nebijom, eikit sau! Mama krautuvėn išėjo, tuoj grįš...
Laiptuose sutapeno skubrūs žingsniai. Ne, tai ne Pakštienė
kopia, pagalvojo Zunda. Jis vis tebespėliojo, kokia toji Pakštienė.
Posūkyje stabtelėjo augalota, beveik vyriškai apsikirpusi kelnėta
moteris. Nekreipdama dėmesio į svetimus vyrus, išsiėmė raktus.
Romas niuktelėjo Zundai. Šis akivaizdžiai pamatė apsirikęs, min
tyse piešdamas Pakštienės portretą.
- Mes pas jus, ponia Pakštiene.
- Pas mane? - Pakštienė atrakino duris. Koridoriuj pažvelgė
ne į dukrą ir sūnų - jos akys nukrypo į didžiulį veidrodį, senoviš
kuose rėmuose, ranka mašinaliai perbraukė berniokiškus plaukus.
Atidarė duris į svetainę. Ant kudloto kilimo rausvu laku žvilgėjo
užsieninės gamybos staliukas ir du foteliai, prie sienos glaudėsi
puošnus, įvairiausių indų prigrūstas bufetas, palubėj e karoj o įmant
rus šviestuvas.
- Sėskite! - savim ir savo butu patenkintos šeimininkės mos
tu Pakštienė parodė svečiams sofą. - Manau, ne kranų taisyti ir ne
pelių nuodyti atėjote? - pasišaipė.
“Kodėl jai nuodijimas parūpo?” - toptelėjo Arvydui.
- Deja, ne! - akys užkliudė didelį, gintaro inkrustacijom pa
dabintą albumą. Nesąmoningai ranka jau jo siekė, bet protas sud
raudė.
- Mama, Almis man nepadeda! - prisiglaudusi prie motinos,
skundėsi mergaitė.
- Eik, dukryte, aš tuoj ateisiu! - Pakštienė išstūmė pro duris
dukrą.
Zunda tylėdamas parodė pažymėjimą.
- Ak mat - policija! - šyptelėjo Pakštienė.
- Taigi, gerbiama Pakštiene... O gal jūs nebe Pakštienė?..
Šitie žodžiai savaime išsprūdo. Pasakęs lyg ir susigėdo. Ta
čiau jie, tarsi vėjui pūstelėjus, nuo Pakštienės veido nušlavė šyp
seną.
- Ko jums reikia? - nugara užrėmė duris j koridorių.
- Sėskite! - tarsi savo kabinete Zunda pastūmė šeimininkei
fotelį.
- Štai kaip! - Pakštienė nusijuokė. - Ar tik ne aš pas jus pa
sisvečiuoti būsiu atėjusi?
-

187-

- Ne, jūs čia šeimininkė, - tarė Zunda. - Ir, be abejo, visas
turtas jūsų, ne kieno kito.
Vėl pagalvojo: ar dabar pasakyti, kad jos buvęs vyras nebe
gyvas, ar tik paminėti, kad sudegė garažas?
- Ak mano turtas jums užkliuvo! - Pakštienė nebesijuokė. Iš tiesų, policijai gali kilti jtarimas: išsiskyrusi moteris, dviejų
vaikų motina, bizniu legaliai nesiverčia, tačiau neskursta. Ar ne
taip galvojat? Patikslinsiu - butas kooperatinis, bet už jj jau su
mokėta. Turiu automobil}. Ko dar reikia? Norit sužinoti, kur dir
bu? Ekskursijas po miestą vedžioju. Moku anglų, vokiečių kal
bas, tad...
- Kodėl išsiskyrėte su Pakštu? - Zunda nutraukė vis pikčiau
skambanti Pakštienės balsą.
- Šito jo klauskite! - patylėjusi tėškė Pakštienė. Jos akyse
sušmėžavo lyg ir panieka. Tačiau Zundai pasirodė, kad dėl skyry
bų ji kalta: tokioms vyriškoms, valdingoms moterims sunku tver
ti vien žmonos vaidmenyje.
- Deja, jo paklausti nebegalim! - Zunda ryžosi pasakyti tie
są.
- Kas atsitiko? - šūktelėjo Pakštienė.
Arvydui prieš akis stojo Čižaitė, kuri pasirodė visai panaši j
Pakštienę.
- Kodėl manot, kad jam gali kas atsitikti? - savo ruožtu pak
lausė.
- Nagi... - Pakštienė nudelbė akis, jos pirštai knebinėjo nuo
staliuko nukarusią staltiesę. - Zenius toks ūmus... Mes kaip tik
dėl to išsiskyrėm... Išgėręs muštis puola, nesiskaito su žodžiais, o
aš ne iš tų, kurios ir mušamos vyro įsikibusios laikosi...
Susižvalgęs su Vilpišium, jau atsivertusiu nuotraukų albu
mą, Zunda atsistojo, priėjęs prie lango, pažvelgė į kiemą. Tyčia
tempė laiką. Kaip sakė Žvibas, žmogui naudinga pasijaudinti. Ir
pats norėjo susikaupti. Išsiskyrusios moterys paprastai nepergy
vena, jei buvusius vyrus nelaimės užklumpa.
Vėl atsisėdęs priešais Pakštienę, savo akimis nepatikėjo: ji
nai šypsojosi! Ne tik šypsojosi - jos veide matė pašaipą!
- Kuo vertėsi jūsų buvęs vyras? - griežtai paklausė.
-
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- Ak štai kas - jį suėmėt! - vis labiau šypsojosi Pakštienė.
- Jūs neatsakėt į mano klausimą!
- Nežinau, kuo jis verčiasi. Užsienin važinėja... Komersan
tas ar verslininkas, nežinau, kaip tokius policija vadina. Jo pačio
klauskit...
- Sakiau, paklausti nebegalim - Pakšto nebėra, jis negyvas!
Pakštienė žiojosi visu balsu nusikvatoti, tačiau ranka užsi
dengė bumą. Raustelėjo skruostai, išsiplėtė akių vyzdžiai.
- Ze... Zenių nužudė? - sušapteno lūpos.
Vilpišius liovėsi vartęs albumą.
- Taip, gerbiama Pakštiene, jūsų buvęs vyras nužudytas.
- Aš jam sakiau, sakiau...
Staiga Pakštienė nutilo. Vilpišius tebestovėjo su atverstu al
bumu. Jis aiškiai nustebo.
- Kas jį nužudė? Kur jis?
- Mes kaip tik ir atvažiavome sužinoti, kas jį nužudė...
- Žvilgtelkit! - Vilpišius pakišo Zundai albumą. Nuotrau
koje šypsojosi dvi merginos: viena - Pakštienė, kita - Mineikių
parduotuvės vedėja Keršulienė!
- Hmt! - kostelėjo Zunda, atidžiai stebėdamas užsimerkusią
Pakštienę ir lygindamas ją su nuotraukoje besišypsančiąja.
Tarsi pajutusi žvilgsnį, Pakštienė atsimerkė. Nustebo išvy
dusi abu svečius, įsistebeilijusius į albumą.
- Čia jūsų draugė ar kokia giminaitė? - paklausė Vilpišius.
Dirstelėjęs į Zundą, suprato pasiskubinęs klausti.
- Kartu technikume mokėmės.
- Šit kaip! - Zunda pavartė albumą. Rado ne vieną Keršulienės nuotrauką. Ir su Pakštiene buvo nusifotografavusi, ir su mer
ginomis, ir su bernais. Visur linksma, pašaipaus žvilgsnio. Tačiau
tokios, kokia ji dabar, - nerado. Albume nebuvo ir nė vienos Pakšto
nuotraukos.
- Kaip matau, jūsų buvęs vyras nemėgo fotografuotis, - lyg
tarp kita ko tarstelėjo.
- Mėgo ar nemėgo... - jau šiek tiek atsitokėjusi dustelėjo Pakš
tienė. - Kaip sūnui, dukrai pasakysiu... Kai mes išsiskyrėm, jis
mums viską atidavė... Kooperatinis butas... B ėjo pagalbos netu
-
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rėčiau... Mylėjo vaikus, niekad neužmirSdavo... Kur, kaip jį nužu
dė?
- Garaže sudegė! - Zunda užvertė albumą.
- Garaže. Kokiam garaže? - plykstelėjo raudoniu Pakštienė.
- Man jis garažą paliko, jame “Moskvičių” laikau... Kieno garaže
sudegė? Ne vienas jis sudegė? Su...
Vėl Pakštienė nutilo. Išgąstį ji jau nugalėjo. Zundai dingte
lėjo - ar tik tame jos sutramdytame išgąstyje neslypi kokia pas
laptis, kuri privertė taip ūmai susitvardyti? Juk ne pašalinis žmo
gus nužudytas - jos sūnaus ir dukters tėvas, kuris, pati sakė, abu
vaikus mylėjo, jais rūpinosi. Staiga toptelėjo: o gal jie buvo fikty
viai išsiskyrę, kad, bėdai ištikus, vaikų ateitis būtų užtikrinta?
- Taaaip! - nutęsė atidžiai, net įžūliai žiūrėdamas Pakštienei
į akis. Jinai atlaikė žvilgsnį. - Dar vienas klausimas, ir mes, ger
biama Pakštiene, išeinam.
- Prašali. - Pakštienė atsistojo.
- Jūs žinojot, kad jis vertėsi falsifikuotos degtinės gamyba...
- Sakiau, man nerūpėjo, kuo jis vertėsi. Negi susigalvosit ir
mane kažkuo kaltinti?
- Ne, mes jūsų nekaltinam, tiktai norim šio bei to pasiteirau
ti.
- Ko? - iššaukiančiai suskambo Pakštienės balsas.
- Koks buvo žmogus jūsų buvęs vyras? - ironiškai paklausė
Zunda.
- Argi jus tai domina? - Pakštienė net neslėpė atšiaurumo. Matau, vis tiek neatstosit, todėl pasakysiu. Kažkodėl įprasta ma
nyti: jei jau išsiskyrė, tai turi vienas kito neapkęsti, pamazgas lie
ti. Mes išsiskyrę nebesipykom. Atvirai kalbant, net geriau suta
rėm, negu kartu gyvendami. Jis turėjo savo pasaulį, aš savo, to
dėl, kuo jis užsiiminėjo, man nerūpėjo.
- Bet pinigus iš jo imti rūpėjo! - pagaliau įsiterpė Vįlpišius.
Zunda, pritardamas šitai jo replikai, mirktelėjo, o Pakštienė
nusijuokė:
- Va kaip! Laukiat, kad graudžias ašaras liečiau, dejuočiau
nebeturėsianti rėmėjo? Žinoma, man bus sunkiau, ir jo kaip žmo
gaus, vaikų tėvo gaila, bet... Kitaip jo gyvenimas negalėjo pasi
-
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baigti. Mes dar nebuvom išsiskyrę, o jis jau painiojosi su šliund
rom. Mačiau, žiūrinėjot mano draugės Zonės nuotrauką. Ne, jis
ru ja nesimeilino.
- Iš kur jūs žinot, kad nesimeilino? - Zunda pertarė Pakštie
nę.
- Zeniui kitokios patiko... Ir Zonia savo meilę turi, jis...
Pakštienė nutilo. Svetimmoteriavimu kaltindama buvusį vy
rą, negalėjo ir nė nebandė slėpti įžeistos moters pykčio, jos akyse
pasimatė aiškus pavydas, kad draugė susiradusi tikrą meilę. O Zun
dai prieš akis raibuliavo Keršulienės veidas. Atsiminė ir Eigelio
kikenimą: minkšta Mineikių parduotuvės vedėja, bet baugšti lyg
būtų kokia jauniklė. Pagalvojo - bus juoko, jei Pakštienė Eigelį
paminės.
- Kadaise, kai pradėjau draugauti su Zenium, jinai buvo jį
įsimylėjusi, - jau pašaipiu balsu tarė Pakštienė, - bet matydama,
kad Zenius į ją nežiūri, ištekėjo už pirmo pasitaikiusio. Gerą, do
rą vyrą gavo. Ir dabar su juo neišsiskyrusi, bet negyvena, susirado
kažkokį idiotą. Tas ją muša, niekina, o ji vis tiek jį myli, prieš jį
keliaklupsčia... Fu, šlykštu!
- Kas tas jos idiotas? - lyg tarp kitko paklausė Zunda.
- Nežinau, aš jo nemačiau. Kai su juo susipainiojo, mes nebesusitinkam. Anksčiau iš Mineikių paskambindavo, čia pas ma
ne užbėgdavo... O Zenius - jis komersantas, gal kokie ryšiai jį ir
siejo su Zonia prekybininke...
Pakštienės balse pasigirdo savotiškas netikrumas. Krestelė
jusi galvą, pažvelgė į indaują.
- Turiu jos laišką. Iš Palangos parašė. Verkšlena, keikia savo
Zeksą...
- Zeksą?! - abu kartu ištarė ir Zunda, ir Vilpišius.
Pakštienė pritūpusi rakino apatinę bufeto spintelę, gal todėl
ir neatkreipė dėmesio į policininkų šūktelėjimą. Pasiraususi tarp
žurnalų, įvairiausių bukletų, rado rudą voką.
- Čia... Zenius nemėgo laiškų rašyti, tiktai kai gimdžiau į
ligoninę... Zonia atostogaudama parašydavo...
- Ar galime peržvelgti? - paklausė Zunda ir, nelaukęs sutiki
mo, paėmė iš Pakštienės laiškus.
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Įniko abu su Vilpišium skaityti.
• O, žiūrėk! * Romas padavė Zundai suglamžytą laišką.
- Šitas tai keistas, - gaižiai šyptelėjo Pakštienė. - Suglamžė,
matyt, išmesti norėjo, bet atsiuntė...
“Niekšas, tu nežinai, Vilmute, koks niekšas mano Zeksas, perskaitė Zunda, - muša jis mane, niekina, bet aš... aš, kvailė, be
jo gyventi negaliu. Gal mane kas kokiom durnaropėm apgirdė,
nieko su savim padaryti negaliu. Gyvenu kaip apdujus... Sumuš
ta, apspjaudyta pasižadu: viskas, su juo baigta. Bet pamatau jį
susigraudinus], pasimeilina jis man, aš vėl jj glostau, glamonėju,
kaip katė glaustausi... Tau gerai, tu valdinga, tu pati, Vilmute, moki
gyvenimą tvarkyti, o aš... Žinai, aš minkštakūnė... Niekam, tik
tau sakau - sunku man su juo... Ir gera, labai labai gera... Viešpa
tie, aš, matyt, iš proto kraustausi! Zeksas mane pribaigs...”
- Gerbiama Pakštiene, mes šitą laišką pasiimsim! - Zunda
įsidėjo laišką kišenėn.
- Galit, jei taip reikia, - vyptelėjo Pakštienė. - Aš jums sa
kiau, ir kartoju - jeigu įdomu, su kuo Zenius vazojosi, ieškokit
blondinės! Jis net čia, pas vaikus atvažiuodamas, nesigėdino jos
atsivežti!
- Mat kaip! - juktelėjo Vilpišius. - Sakėt, nepavyduliavot,
nerūpėjo su kuo jis meilinosi, o pasirodo...
Peštelėjęs už rankovės, Zunda nutildė Vilpišių.
- Ačiū, gerbiama Pakštiene, jeigu norite padėti mums nusta
tyti, kas nužudė jūsų buvusį vyrą, pagalvokit, gal dar ką atsiminsit. Sakykim, kas buvojo draugai, su kuo jis pykosi.
-A š...
- Iki pasimatymo! - Zunda nebesileido į kalbas.
- Arvi, valio! Ne siūlo galas - virvė mūsų rankose! - jau au
tomobilyje sėdėdamas, džiūgavo Vilpišius. - Užlaušim Keršulienę ir...
- Neskubėk laužti, - šyptelėjo Zunda. - Lauždami šaką patys
galim nukristi. Reikia lenkti! Kad Zeksas susijęs su žmogžudys
tėmis, mes išprotavom, bet va kaip jį už rankos nutverti, dar neži
nau.
- O aš žinau! Jei nenori Keršulienės laužti, reikia ją pasekti!
-
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- Toks tavo pasiūlymas man priimtinas!
Toliau važiavo tylėdami. Jau policijoj Zunda tarė:
- Romai, pavartyk tą storąją komersantų knygą. Reikia suži
noti, kas prekiauja dauginimo aparatūra...
- Aga, Pakštas - inžinierius, išėjęs iš spirito gamyklos, vertė
si dauginimo aparatūros remontu! - Vilpišius atsivertė užrašų kny
gutę. - Garantuoju, važinėdamas j užsienius, atseit, dauginimo apa
ratūros reikalais, gabeno spiritą...
- Neskubėk su išvadomis! - nutraukė Zunda. - Einu pas Žvibą...
- O, aš tavęs laukiu! - vos spėjo Zunda praverti duris, Zvibas
ištiesė ranką ir parodė telefoną. - Skambino inspektorius Daujo
tas.
- Na ir kas? - nekantraudamas paklausė Zunda.
- Keršulienė kol kas nepsichuoja. Matyt, kietų nervų... Pakš
tas - nelegalaus verslo stambus veikėjas.
- Dauginimo aparatūros remontuotojas!
- Taip, - kinktelėjo Žvibas. - Anksčiau jis remontuodavo ir
rašomąsias mašinėles. Dažniausiai ten, kur buvo galima spirito
gauti... Turiu taip pat duomenų, kad muitinė jj buvo sulaikiusi su
užsieniniu spiritu... Bet aš ne dėl to tavęs laukiau. Komisarui ins
pektoriui jau sakiau ir pačiam noriu pasakyti: tas jūsų Zeksas bu
vo Pakštas!
- O ne, aš...
- Dar ne viską pasakiau! - tęsė Žvibas. - Faktus pačiam iš
dėstysiu. Studijuodamas Pakštas važinėjo motociklu, netgi daly
vavo lenktynėse. Tad tos vėžės, kurias Mineikiuose rado inspek
torius Vilpišius, Pakšto paliktos. Aišku ir paprasta: Stela pasiva
dinusi Stasė Jankūnaitė nusiviliojo Eigelj, o Pakštas paėmėjo mo
tociklą...
- Kaip paėmė? - pasidomėjo Zunda.
- Paprasčiausiai! Kadangi tas garažas, kuriame laikomas Eigelio motociklas, kolektyvinis, tai motociklininkai raktą palieką
sargo būdelėje. Buvau prie tų garažų, mačiau - kai sargas slampi
nėja ar savais reikalais išeina, nesunku raktą paimti, motociklą
išstumti ir...
-
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- Logiška. Bet norėčiau išgirsti, kas Pakštą nužudė? - nes
lėpdamas pašaipos, paklausė Zunda.
- Šiuo atveju nėra jokio žudiko! - neabejojančiu balsu tarė
Žvibas. - Skrodimo aktas, žinoma, svarus dokumentas, bet aš esu
tikras, kad Pakšto niekas nežudė. Pats sakei - jis susimušė su Eigeliu. Nugalėtas, paniekintas garaže rūkė. Tai faktas! - Žvibas už
lenkė vieną pirštą. - Benzino - ne vienas, ne du kanistrai. Dar plast
masinės talpos. Pakštas garaže turėjo įsirengęs lentynas. Bandy
damas užgesinti liepsną ar kaip kitaip, trenkėsi į aštrią briauną...
Žvibo kabinetan įėjo Vilpišius:
- Arvi, tavęs Stupuras ieško!
- Gerai, einu. - Zunda atsistojo. - O tu, Romai, apšviesk vy
resnįjį inspektorių, kaip mes užčiuopėm tikrojo Zekso pėdsakus...
Žvibo veidu nusliuogė šypsena. Atsisėdo prie stalo. Kaip
visada, pradėdamas kalbą su jaunesniu ir žemesnio rango darbuo
toju, pažvelgė į laikrodį, tarsi tuo įspėdamas: malonėk niekų nep
lepėti, aš su tavim neturiu laiko terliotis.
- Porink, inspektoriau! - paragino.
- Mineikių parduotuvės vedėja Keršulienė...
Vilpišius nutilo. Nuo pat pirmų darbo dienų policijoj jis ne
sutarė su vyresniuoju inspektorium Žvibu. Jo pamokantis tonas,
pašaipa sukeldavo norą ieškoti dygesnio žodžio ir, pasitaikius pro
gai, įgelti vyresnį kolegą.
- Aš klausau! - lyg pamokoje suklupusį mokinį, Žvibas vėl
paragino Vilpišių.
- Keršulienė meilikaujasi suZeksu! Jinai...
- Taip ir maniau!
- Žinot, kad Zeksas Keršulienės meilužis? - nustebo Vilpi
šius.
- Taip, savo samprotavimus ką tik pasakiau vyresniajam ins
pektoriui Zundai. - Pakštas su Keršuliene - viena ranka, o visi
kiti...
- Ne, ne! - Vilpišius iš džiaugsmo netvėrė kailyje. Ne kas
kitas, o lėtapėdis Žvibas šitaip apsiriko! - Ne Pakštas yra Zeksas.
- Zeksas> jos meilužis. Mes su Arvydu skaitėm Keršulienės laiš
ką!..
-
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- Laišką?! Kokį laišką?
X
Žvibas lėtos mąstysenos. Net viršininko paklaustas, ne iš
kart atsakydavo. Nenustebo jis ir šįsyk, išgirdęs Vilpišiaus žo
džius. Prisimerkęs pasiglostė veidą. Vilpišius pasimėgaudamas
išdėstė, ką sužinojo Pakštienės bute, ką perskaitė Keršulienės laiš
ke.
- Vadinasi, aš apsirikau... Ką gi, apsirikau, tai apsirikau... nežiūrėdamas į triumfuojantį Vilpišių, lyg pats sau tarė: - Štai ko
dėl Keršulienė nepanikuoja. Prijaukinta, išdresiruota ir, aišku, bai
mės pripumpuota moteris!.. Ačiū, inspektoriau, už išsamią infor
maciją...
Vilpišius vos laikėsi, kad dar kandesnio žodžio nedrėbteltų.
Pasiskubino išeiti. Žvibas nukėlė telefono ragelį, tačiau numerio
rinkti neskubėjo. Pabarbenęs pirštais į stalą, ragelį atgal padėjo.
- Vadinasi... - burbtelėjo panosėje ir nužingsniavo į Stupuro
kabinetą.
- Vilką mini, vilkas čia! Vytai, tu ne kavininkas, bet gal šį
kartą išgersi? - Stupuras paėmė iš stalčiaus trečią puodelį.
Zunda žvilgsčiojo į Žvibą, kuris, paėmęs puodelį, neskubė
damas ėmė šaukšteliu vėsinti kavą.
- Nedvejodamas prisipažįstu - ne bet kokių malkų priskal
dyta, - siurbtelėjęs keletą gurkšnelių, Žvibas pastūmė puodelį. Prie to skaldymo ir aš prisidėjau, užtat dabar nežinau, nė ką saky
ti...
- O ką čia sakyti! - tarsi šūvis pliaukštelėjo Stupuro paleis
tos petnešos. - Laukti nebegalima. Zeksas skuba, savo pėdrs mū
sų priskaldytomis malkomis degina. Bijau, kad ir Keršulienės na
mas neužsipliekstų.
Tokie Stupuro žodžiai kaip pašinas įsibedė Arvydui į pana
ges. Net skausmą pajuto. Iš laiškų suprato - Keršulienės meilė
akla, ir, aišku, Zeksas tuo naudojasi. Gal ji ir nesąmoningai, bet į
machinacijų voratinklį įsipainiojusi. Grenda, Pakštas? Jie nužu
dyti. O jeigu dar ir Keršulienę, kaip ką tik Stupuras pasakė, Zek
sas spės nužudyti ir sudeginti?.. Kūnu nuvilnijo šiurpuliai. Min
tyse įsivaizdavo Zeksą. Laiškuose Keršulienė savo numylėtinį da
bino visokiausiais epitetais: jis ir elegantiškas kaip artistas, ir kul-
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turingas kaip profesorius, ir karštas nelyginant dvidešimtmetis ber
nas. O koks jis drąsus! Nieko jis nebijąs! Rankos jo didelės, stip
rios... Arvydas vėl atsiminė melioratoriaus Šileikio rankas. Taip
pat stiprias, stambias... “Akys jo juodos, kaip giliausias šulinys, rašė Keršulienė. - Aš jų ir bijau, ir atsižiūrėti negaliu...”
Arvydas pasitrynė kumščiais akis. Gal jam tik pasivaideno,
bet rodės - kažkur matė tokį žmogų, kurio akys kiaurai vėrė. Kur
matė, kada - nespėliojo, nes žinojo - jos greičiausiai fantazijos
padarinys. Įprotis iš anksto susidaryti ieškomo nusikaltėlio vaiz
dą, dažnai pasirodydavo esąs klaidingas.
- Zondai, labas! - išgirdo pašaipų Stupuro balsą. - Ar tik ne
buvai kur išvažiavęs? Mes tau kalbam, sakom, o tu negirdi!
- Ne, dar nebuvau išvažiavęs, bet planuoju važiuoti.
- Kur? - sukluso Stupuras su Zvibu.
- Į Mineikius. Reikia pasidairyti, gal ir su Keršuliene šnek
telti.
- Suimti ją reikia! - Stupuras apsivilko Švarką. - Einu pas
šefą. Tegul tariasi su rajono kolegomis, kad mes galėtume veikti.
Antraip, matysit, Zeksas vėl mus apjos! Kol kapstėmės su Grenda, antra žmogžudystė! Už trečią mums kailį nudirs!
Zvimbė ausyse. Zundai atrodė - toks posūkis ardo jo planus.
Kas iš to, kad Keršulienę uždarys? Ji - moteris ne pėsčia, ginsis,
dievagosis, kad buvo toks Zeksas, bet jo nebėra. Laiškai rašyti iš
kurortų. O tokios pažintys ir meilės neilgaamžės.
- Tai kad... hm... - sumykė nežinodamas kokių griebtis argu
mentų. - Gal aš...
- Žinau, žinau! - nutraukė jį Stupuras. - Sakysi, nereikia sku
bėti.
- Teisybę pasakytų, - tarė Žvibas.
Zunda žvilgsniu padėkojo už pagalbą.
- Keršulienė ne tokia kvaila, - tęsė Žvibas, - mato, kad Dau
jotas su savo pagalbininkais nenuleidžia nuo jos akių, bet nesku
ba...
- Taigi, neskuba! - dar labiau įširdo Stupuras. - Girdėjot, ką
pasakė šefas? Užtenka spėlioti, reikia veikti.
• Mes ir veiksim. - Žvibas persėdo arčiau telefono. - Pas-
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kambinsim Daujotui, tegul atstoja nuo Keršulienės. Matysit, pa
jutusi, kad nebėra uodegos, ras dingstį iš Mineikių išvažiuoti.
- Ir aš taip manau! - Zunda vos nepaspaudė Zvibui rankos. Viliau, būk žmogus - neliesk Keršulienės. Ir šefui kol kas nieko
nesakykim. Aš savo motociklu važiuoju j Mineikius, kaip vyres
nysis inspektorius Žvibas sako, beveik atsiprašydamas Keršulienę įtikinsiu, kad be reikalo Daujotas ją sekioja... Negi ji tokia ge
ležinė, kad nebesusigundys su Zeksu pasimatyti?.. Su Romu at
sargiai ją stebėsim, be mūsų palydos ji niekur nepajudės...
Murmtelėjęs Stupuras atsisėdo už stalo:
- Nepatinka man partizaninė veikla, tačiau jei tau, Arvi, pa
sisektų užklupti paslaptingąjį Zeksą... Na, dvi tris dienas marinuokim!
Zunda nebelaukė komentarų. Bėgte pasileido į savo kabine
tą, kad Stupuras persigalvojęs nesulaikytų.
- Romai, važiuojam! - tarė.
-K ur?
- Matysi, dabar neturiu kada burnos aušinti...
Policijos automobiliu parvažiavo namo.
- Motociklu važiuojam? - nusistebėjo Vilpišius.
- Aga, į Mineikius dumsim!
Darbo diena dar buvo nepasibaigusi, tačiau iš miesto jau sku
bėjo įvairiausių markių automobiliai.
- Matai, koks pasiutęs srautas! - šūktelėjo Arvydas.
- Diena karšta, daug kas nusimuilina iš darbo ir skuba į so
dus daržų laistyti.
Baigėsi miestas, motociklas skriejo pasišokinėdamas. Prasi
dėjo gyvenvietė. Užpakalyje švystelėjo.automobilio lempos. Ar
vydas pasuko į gatvės pakraštį. Lyg žaibas praskriejo “Opeliu
kas”.
- Lekia žaltys! - Arvydas pyptelėjo.
Už gyvenvietės aplenkusiojo automobilio vairuotojas, sužybsenęs raudonomis stabdžių šviesomis, pro langelį iškišo rainą
kelių policijos lazdelę.
- K ojis, po velnių! - nusikeikė Arvydas, stabdydamas moto
ciklą.
-

197-

15 “Opelio” iškopė odine striuke vilkintis vyriškis. Nesku
bėdamas, atsainiai lazdele mosuodamas, priėjo prie sustojusio mo
tociklo.
- Ko susigalvojai pypsėti? - gaižiai šypsodamasis, tarė vy
riškis. - Teisės nusibodo? - išdidžiai pašmėžavo lazdele. - Sudegs
jos!
- Už kokius nusikaltimus gali sudegti? • apsimestinai nusi
gando Arvydas.
Romas prunkštelėjo.
- Tu, berneli, va, šalmo neužsisegęs važiuoji! - rainoji lazde
lė kaukštelėjo Romui per šalmą.
- Nebumpsėk savo pagaliu! - Romas beregint išplėšė lazdelę.
- Snargliau! - odinė striukė griebė Romą už krūtų. - Protoko
lą surašysiu! Teises kaip matpraganysit! Lekiat lyg be galvų! Pa
žįstam tokius kaip nuluptus! Eime automobilin, pakalbėsim. Jei
nenorit, kad būtų blogiau, baudą mokėkit! Mes su jumis nesicackinsim!
- Kas tokie mes? - pajutęs įtarimą, paklausė Arvydas.
- Kelių policija!
- Nuo kada kelių policija ne uniformuota važinėja?
- Ne tavo nosies reikalas! Ei!- šūktelėjo kitam automobilyje
sėdinčiam vyrukui. - Ateikš!..
- Gerai, tiek to! - Arvydas pasikrapštė kišenėje. - Sakykim,
jūs kelių policija, va, ir mes policija, - parodė pažymėjimą. - Ma
nau, būdami kolegos, neimsim peštis...
Suklapseno juodos akys, “inspektorius” jau taikėsi bėgti.
- Cha cha! - apsimestinai nusijuokė. - Vyrai, pajuokavom!
Negi nesuprantat!
- Suprantam, kelyje pasipelnyti užsimanėt! Baudos mokėti
neprašysim, tiktai dokumentus parodykit...
- Komisare, ar spyriojas šitie suskiai? - priėjęs paklausė ant
rasis apsimetėlis.
- Mauk, dink! - mostelėjo jam komisaru pavadintasis. - Aš
atsiprašau... na, žinot...
- Duokš, duokš dokumentus, - paragino Romas. - Kad kitą
kart pagunda nekiltų, lazdelę atminimui pasiimam...
-
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Arvydas užsirašė apsimetėlio pavardę, vardą, adresą. Ati
duodamas dokumentus, tarė:
- Nežaiskit, vaikučiai, su ugnimi!
Sublerbė užvestas motociklas. Romas pamojavo raina laz
dele kelkraštyje stovinčiam vyrukui.
- Kad juos velniai, jau ir kelyje tokių reketininkų atsirado!
- Progresuojam! - sušuko Arvydas.
Netrukus dangaus skliaute virš medžių kepurių sužibo Mineikių bažnyčios bokštai. Dar gabalas kelio. Prasiskyrus sakais
kvepiančiam pušynui, vakarėjančios saulės spinduliuose sumir
guliavo raudonais, pilkais kvadratais išdėlioti šiferio stogai. Ar
vydas prie parduotuvės nevažiavo.
- Eik pas inspektorių Daujotą, - paliepė Romui, - gal jis ką
naujo pasakys, o aš parduotuvėn žygiuoju. Motociklą čia palik
sim. Parduotuvėje nesirodyk. Po kokio pusvalandžio tegul Dau
jotas vienas ateina... O dar geriau - tegul savo triračiu motociklu
atvažiuoja. Aš su juo parduotuvėje susitarsiu važiuoti prie ežero.
Tegul Keršulienė pamato, kad mes ja nebesidomim.
- Aišku!
Arvydas pažvelgė j laikrodį. Darbo dienos pabaiga. Tokiu
laiku daug kas užsuka į parduotuvę. Nutarė Keršulienės iškart ne
kalbinti.
Prie parduotuvės karksojo du pakinkyti arkliai, burzgeno
neišjungtas traktorius, prie sienos rikiavosi dviračiai. Artėliau, kur
stovėjo ištaigingas automobilis, purptelėjo tumulas žvirblių, o prisilesę, išpūstais gurkliais karveliai tarsi pyktaudami prasiskleidė
į šonus.
s
- Kam baidai! - pro automobilio langelį išsikorė mergaitė.
Jos rankos trupino bandelę.
- Argi pabaidžiau? - Arvydas pamerkė mergaitei.
-Tu! -pasipiktinusi mergaitė vėl susibūrusiems paukščiams
švystelėjo trupinių. - Eik sau, nesipainiok!..
“Mat kaip, - pagalvojo Arvydas, - matyt, šitoji papūstžandė
kokio pernelyg greit praturtėjusio veikėjo dukrytė, kad taip aro
gantiškai elgiasi...” Įeidamas į parduotuvę, nužvelgė motociklus,
stovinčius prie to paties alyvų krūmo, kur inspektorius Vilpišius
rado “Iž Planetos” vėžes.

- “Java” ir “Panonija”, - pusbalsiu ištarė. - Jų vairuotojai,
matyt, alų gurkšnoja...
Parduotuvėje tikrai du vyrukai iš butelių gėrė alų. Vienas su
šalmu, antrojo šalmas stovėjo ant prekystalio. Keršulienė iš dėžės
į drobinį maišelį bėrė kruopas. Prie svarstyklių savo eilės laukė
dar keli pirkėjai. Tolėliau rūbelius čiupinėjo pora moterėlių, o prie
visokios pramoninių prekių smulkmės...
Iš nuostabos Arvydas vos nesušuko, atpažinęs valą tampan
tį vyrą. Šis, tarsi pajutęs svetimas akis, pasisuko.
•Labas, - Arvydas pasisveikino su valą tampančiu vyruku. Kokie vėjai čia atpūtė?
- Ag... man šiandien laisva diena... aš - meškeriotojas... Vil
niuj dabar kabliukų visokiausių yra, bet aš pratęs - kur nuvažiuo
ju, vis kitokesnių ieškau...
Meškeriotojo rankose tarsi siūlas nutrūko pusmilimetrinis
valas.
- Niekam tikęs! - numetė.
- Nejaugi!
Arvydas pabandė nutraukti - kur nutrauksi! Skaudžiai įsirė
žė į pirštus.
- Poniškos tamstos rankos! - šyptelėjo meškeriotojas. - Va,
žiūrėk, tamsta!
Valas trūkinėjo lyg siūlas.
Arvydas dirstelėjo į Keršulienę. Pardavėja vienam vyrukui
padavė du puslitrius degtinės, kitam numetė porą dėžučių žuvies
konservų.
- Oi, labas! - pasisveikino. - Vėl pas mus? O tamsta ar ką
pasirinkai? - paklausė meškeriotojo.
- Nėra iš ko labai rinktis, - murmtelėjo šis. - Trišakius kab
liukus imu, o valo nereikia.
Numetė ant prekystalio litą. Keršulienė suvyniojo popieriukan kabliukus.
- Niekas, bet vis šis tas, - neatsisveikinęs su Arvydu, pirkė
jas žengė prie durų.
Keršulienės ranka nejučiom tįstelėjo prie šalmo.
- Palaukit, gerbiamas Keraila! - šūktelėjo jau duris daran
čiam geležinių garažų sargui, - grąžos nepasiėmėt...
-
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Keršulienė pabėrė ant stalo keletą baltų monetų.
- Ag, grąžos... ką tie centai...
Vis dėlto sugrįžo, susirinko.
- Zonia, man duonos ir cukraus, - Keršulienę pašaukė mote
ris.
- Tuoj... suspėsi... Jūs pas mane? - paklausė Keršulienė.
- Taip, pas jus, - kinktelėjo Arvydas. - Pasikalbėti norėčiau.
Tik pirma paduokit Zeksui motociklo šalmą.
Dar nesuprato, kodėl šitaip pasakė. Parduotuvėje metalinių
garažų sargą pamatęs, krūtinėj pajuto dilgtelėjimą. Ne, dar negal
vojo, kad Keraila - ieškomasis nusikaltėlis. Kažkur giliai pasą
monėj šmėkštelėjo: kodėl vis su juo susiduria? Tada, kai ieškojo
motociklo, prie garažų sutiko Kerailą. Sudegė Pakštas - vėl Ke
raila. Čia atvažiavo - vėl jis...
Nekrūptelėjo, nenustebo Keraila Zeksupavadintas. Jo veide
nepajudėjo nė vienas raumenėlis. Ir pats nežengė nė žingsnio. Ar
vydas, nespėjęs kaip reikiant minčių raizgalynėje susigaudyti, pa
juto baisingą smūgį į dvišakumą. Nuo skausmo susirietė, o tada iš
viršaus į sprandą trenkėsi pūdinis akmuo. Tik sutavaravo akyse...
- Viešpatie! - tą pačią akimirką mutulingą gausmą perskrodė
klyksmas.
Neilgai, rodės, tiktai akimirką suklupusiam Arvydui drumzla gaubė sąmonę, tačiau kai išnėrė iš tos drumzlos, kai išsvyravo
iš parduotuvės, Keraila, vienplaukis, kojom stumdamasis, jau rie
dėjo motociklu į pakalnėlę. Dar po sekundės motociklas užblerbė, iš po ratų kartu su dūmais tvokstelėjo smėlio gūsis.
- Stok! - Arvydas pasileido bėgti iš paskos.
Pykčio, savotiško bejėgiškumo apimtas sustojo. Negi pės
čias pasivys motociklą? Ten, prie parduotuvės, juk stovi automo
bilis! Atsigręžė. Automobilis šliuožė į priešingą pusę. Kieme, par
duotuvės duryse, smalsaudami stirksojo pirkėjai. Arvydas atsi
minė savo motociklą. Kojos pačios nušuoliavo priėjo.
- Arvi! - iš inspektoriaus Daujoto motociklo priekabos iššo
kęs Vilpišius sušuko jau “Javą” apžergusiam Arvydui.
- Kelių policijai skambink! Visus kelius tegul užtveria... “Panonija”... Zeksas be šalmo, vienplaukis...
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Ir nuskriejo “Java” tuo pačiu keliu, kur nuvažiavo “Panonija”.
Zeksas pasuko ne Vilniaus pusėn - dūmė priešinga kryptimi.
Už Mineikių vienas vienintelis asfaltuotas kelias. Toli toli jis lau
kais nutysęs. “Java” pasivijo sunkvežimį, aplenkė. Priekyje rau
donas automobilis. Ir jį aplenkė. Šmėkščiojo pro ausis gelžbeto
niniai stulpai, traiškanojo akys, pasiutusiai spengė ausys, bet Ar
vydas vis spaudė. Šimtas... Jau virš šimto...
- Aha, nepabėgsi! - tolumoje pamatęs motociklą, atgavo sa
vitvardą. Ir pagalvojo: kad tik “Panonija” nepasuktų kur į šunke
lį. Asfaltuotu keliu “Java” už “Panoniją” greitesnė, o žvyrkeliu...
Priekyje abipus plento - trobos. Už jų, Arvydas žinojo, kele
liai driekėsi į visas puses. Ar Zeksas nepasuks į kokį išmankytą
kelią? Ne! Nemažindamas greičio, nėrė pro trobas. Netgi atsigrę
žė. Lenktynių azarto sujaudinta, it patrakusi dunkseno Arvydo
širdis. “Nepabėgsi, niekur nepasislėpsi, vis tiek lipsiu tau ant kul
nų!” - veržėsi iš burnos šauksmas. Tarsi išgirdusi, “Panonija” su
lėtino greitį, Zeksas pasistiebė ant kojų ir, nelyginant kroso traso
je peršokęs griovį, nudūmė plynu lauku.
- Žaltys! Ak žaltys! - nusikeikė Arvydas, vos nepakliuvęs
po sunkvežimio ratais.
Ir “Java” peršoko griovį. Kaukdama, šokčiodama grublėtu
dirvonu, vijosi “Panoniją”. Iš paskutiniųjų Arvydas laikė vairą kad tik neišsprūstų! Nuniro Zekso motociklas į pakalnę, kurios
gilumoj driekėsi miškas. Arvydas suprato, kodėl Zeksas išsuko iš
kelio. Užmiršęs, kad dirva - ne asfaltuotas kelias, visu greičiu lė
kė “Panonijos” vėžėmis. O Zeksas jau įsmuko miško proskynon,
kriokiantis jo motociklas apsisiautė mėlynų dūmų tumulais. Ar
vydas, šlumštelėjęs duobutėn, vos neapsivertė kūliais. Išlygino
vairą. Dar kelios sekundės ir, rodės, Zeksas prasmegs miško tank
mėje...
Neprasmego! Susikūprinęs, tarsi laukdamas pagalbos, įsit
vėręs vairo ir sėdynės, bandė atkelti apvirtusį motociklą.
- Pasivažinėjom! - Arvydas perbraukė veidą.
Zeksas paleido motociklą. Arvydas nejučiom sužiuro į jo ran
kas. Pamatė ir akis, kurios, Arvydui pasirodė, tarsi šaipėsi. Par

vertęs savo motociklą, žengė arčiau. Jau nebematydamas Zeks=
rankų, vien į akis žiūrėdamas. Tikrai, Zeksas juokėsi! Šmėstelėj.
Keršulienės laiškas - jos numylėtinio akys ir gilios kaip šulinys,
ir deginančios kaip žarijos. Kartu Arvydui pasivaideno kitos akys.
Kartą užėjo jis į svetimą butą, iš kur ir kada atsirado - nematė,
tačiau prie durų nelyginant sargybinis tupėjo šuva. Jis nelojo, tik
tai žiūrėjo. Atėjusi šeimininkė paglostė buldogą, šis pavizgino
nupjautos uodegos strampu, o akys liko tokios pat sustingusios,
kaip geležinės...
- Gal armotą išsiimsi ir šausi? - pašaipaudamas tarė Zeksas.
Arvydas buvo net užmiršęs, kad turi ginklą.
Nieko nesakydamas žengė prie Zekso.
- Tu... - Zekso koja užmynė nuvirtusio motociklo ratą. - Gy
vo tu manęs nepaimsi!.. Žinau, man - kryžius, užtat gyvas nepasi
duosiu!.. Čia miškas, aplinkui nieko nėra, ar tu mane, ar aš tave...
Arvydui suskaudo sprandas, j kurį ten, parduotuvėje, pūdiniu svarsčiu kirto Zekso kumščiai. “Ot kaip, po velnių! - mintyse
keiktelėjęs, pažvelgė j Zekso rankas. Tačiau nė į galvą neatėjo
griebtis ginklo. O Zeksas sustingęs tebestovėjo prie apvirtusio
motociklo: kresnas, gunktelėjęs, trumpom, tarsi j žemę įsmukusiom kojom. Jausdamas krūtinėj vis didėjantį jaudulį, Arvydas
pabandė dar arčiau prieiti prie Zekso. Šis susigūžė ir staiga dūrė
galva į Arvydą, tačiau sekundės dalimi Arvydas buvo greitesnis spėjęs atšokti, tvojo jam iš viršaus į sprandą. Zeksas neparkrito.
Galvą įtraukęs į pečius, pasisuko lyg bulius, o Arvydas, tarsi atsi
lygindamas už parduotuvėje gautą spyrį, trenkė koja į dvišaku
mą. Dar abiem suspaustom rankom vožė iš apačios į pasmakrę, o
žaibiškas dūris kumščiu po krūtine Zeksą paklupdė.
- Gal užteks? - Arvydas sunkiai šnopavo.
Per Zekso smakrą varvėjo tąsios seilės.
- Stokis! - Arvydas niuktelėjo Zeksą koja.
- Gyvas nepasiduosiu... - Zekso pirštai grabinėjo žolę.
- Ak nepasiduosi...
Chuliganiškai, be gailesčio Arvydas spardė besikepumėjan
tį Zeksą. Suinkštė, senio balsu sudejavo. Štai tada Arvydas ir at
sitokėjo. Suėmęs už pakarpos, padėjo atsistoti, grubiai pradrės-
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kęs švarką, iš vidinės švarko kišenės išėmė piniginę su dokumen
tais.
- Kelk motociklą! - paliepė.
Šnopštaudamas, klupinėdamas Zeksas pastatė motociklą.
- Užvesk, sėsk ir važiuosim!
Sunkiai sekėsi Zeksui užvesti motociklą. Arvydas buvo tik
ras - Zeksas nebandys bėgti, tad nusivarys jį ligi plento, ten sus
tabdys pakeleivingą automobilį ir įsodinęs nuveš į Mineikius. Mo
tociklus vėliau pargabens.
Užsėdęs ant motociklo, Zeksas šnairomis dėbtelėjo į Arvy
dą.
- Stok! - spūstelėjęs pirmyn, Arvydas motociklu užtvėrė Zek
sui kelią ir ištraukė “Panonijos” raktelį.
Zeksas gniaužinėjo jau spėjusį išburkti smakrą.
- Duokš nuodus! - Arvydas ištiesė ranką. Dabar, kaip tik šią
minutę šovė į galvą mintis, ko Keraila dienos metu atvažiavo į
Mineikius. Daujotas Keršulienę sergėjo po darbo, o dieną daug
kas į parduotuvę atvažiuoja, pėsčiom ateina, į pagalbines patal
pas užsuka. Tad ir Keraila būtų nutaikęs momentą su parduotuvės
vedėja kambarėly kaip tada su Grenda užsidaryti...
- Kokius nuodus? - Keraila krūtine užgulė motociklo vairą. Aš... - Motociklas nejudėjo iš vietos, nors Keraila spyrėsi kojo
mis kiek išgalėdamas. - Stervą! - be pykčio sušvokštė, metalinėm
akim žiūrėdamas į Arvydą. - Išdavė, karvė! Šliundra, pripliauš
kė...
Nutilo, pamatęs lauku atriedantį motociklą su priekaba. Ar
vydas apsidžiaugė: šaunu, tuoj čia bus Daujotas su Vilpišium.
- Na, matai...
Arvydas išvertė Zekso kišenes.
- Aha, čia, be abejo, tie patys, kuriais Grendą nunuodijai? tarė, vartaliodamas metalinį plokščią buteliuką. - Nagi, vyrai, susipažinkit, čia tas paslaptingas Zeksas! - per petį nykščiu parodė
Kerailą.
- Ak tu... mat koks tu? - vaikiškai smalsaudamas, Vilpišius
žvelgė į Kerailą.
- Mes iš paskos važiavom... - inspektorius Daujotas tebesė
-
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dėjo ant motociklo. - Sunkvežimio šoferis pasakė - du kvailiai
laukais lenktyniauti užsimanė...
Ir jis, kaip Vilpišius, neslėpdamas smalsumo, žvilgsniu smai
gstė Kerailą.
- Sodink jį, inspektoriau, j savo priekabą, - Arvydas tarė Daujotui. - Mes su inspektorium Vilpišium lyg garbės sargyba vienas
priekyje, kitas iš paskos lydėsim...
Mineikiuose Vilpišius Daujoto motociklu nuvažiavo atvežti
Keršulienės. Zunda iš Daujoto kabinetėlio paskambino komisa
rui inspektoriui Stupurui.
- Tu dar sėdi? - pūstelėjo j ragelį.
- Sėdžiu, iš tavęs žinios laukiu... Aš ir dabar tebesu tos nuo
monės, kad neverta su Keršuliene cackintis... Arba tu ją geruoju
atsiveši, arba aš...
- Mes su Romu ne tik Keršulienę, bet ir Zeksą atvešim...
Siųsk, Viliau, mašiną, Zeksas jau mūsų rankose!
-Nejaugi?!..
Net per telefoną Arvydas pajuto karštą Stupuro kvėpavimą.
- Užsirašyk Zekso adresą. Keraila jo pavardė... Taip, taip,
tas pats garažų sargas... - Kalbėdamas telefonu, Arvydas stebėjo
prie sienos prisišliejusį Kerailą. Jis tarsi snaudė, tačiau, išgirdęs
savo adresą, krūptelėjo.
- Netoli miesto, kaime gyvena. - Zunda nesusilaikęs pamer
kė Kerailai. - Garantuoju, vyresnysis inspektorius ten ras neblogą
fabrikėlį, kuriame Pakšto tiektas spiritas virsdavo degtine, trauk
tine, gal net konjakais...
Vilpišius atlydėjo į kabinetą Keršulienę.
- Sėskite, ponia Keršuliene, prie savo numylėtinio! - Zunda
parodė jai vietą greta Kerailos.
- Galiu atsisėsti, bet... jūs juokaujate! - Keršuliene nusijuo
kė. - Tokių kavalierių šimtai parduotuvėn pasimeilinti ateina. Vi
siems aš - brangioji, mylimoji... Ypač kai degtinės ar alaus skolon
kaulina... O jis... aš jį pirmą kartą parduotuvėj pamačiau...
- Galbūt, - kinktelėjo Zunda. - Zeksas, atrodo, nebėgo čia
važinėti. Jūs atostogavot, jis, kaip ir šiandien, a tlik tin a i liepos
23 dieną atvažiavo jūsų pažįstamo Eigelio nyotociklu, pardavėją
-
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Grendą va iš tokio buteliuko pavaišino, - parodė Keršulienei me
talini buteliuką. - Grenda apkvaišo... žinoma, ne nuo degtinės,
nuodais jį Zeksas pavaišino. Tada parduotuvė užsidegė... Taip,
taip, ponia Keršuliene, manęs klausėt, ar teisybė, kad Grenda ne
nuo apdegimo mirė. Matot, teisybė. Ir jūsų draugės vyras Pakštas
nebegyvas. Jį taip pat nužudė Zeksas. Kaip ir čia - gaisriukas...
Šiandien buvo jūsų eilė, nes po Grendos ir Pakšto mirties tik jūs
žinojot, kas tas Zeksas...
- Aš... Kaipgi čia... O Dieve mano! - šastelėjusi nuo Kerailos, pašoko Keršulienė.
- Sėdėk! - pasodino ją inspektorius Daujotas. - Ir patylėk, no
čia - kitur pasakysi, kaip susidėjai su žmogžudžiu!
- Jūs mane suimat? - pasibaisėjusi sušuko Keršulienė.
- O kaip manot? - Zunda vartaliojo iš Kerailos paimtą plokš
čią buteliuką. - Ką jau ką, o Grendą į mirtį jūs pastūmėjot. Čia
dirbti pasikvietėt, į Zekso biznį įtraukėt... be abejo, girdėjot, kai
Grenda skambino Reginai Čižaitei, žadėdamas velniop pasiųsti
Zeksą. Pranešėt jam, o jis, išsiuntęs jus atostogauti... na, toliau
nebeaiškinsiu...
Keršulienė tylėjo. Jos akys plūdo ašaromis. Zunda nustebo
jos veide pamatęs ne baimę - atodūsiuose, dejonėse girdėjosi gai 
lestis. Kaip žmonos, laidotuvėse apraudančios savo mylimą vyrą.
Ji verkė pasikūkčiodama, gailiom akim žiūrėdama į Zeksą, kuris
pabandė nusišypsoti, tačiau jo akys, šaltos, niūrios, siuntė ne pa
guodą.
"Negi Keršulienė iš tikrųjų myli šitą pabaisą?” - pagalvojo
Arvydas. Jei taip, visomis išgalėmis jį gins, gal net sau kaltę pri
siims. Atsiminė vyresniojo inspektoriaus rastus jos vardu padė
tus pinigus. Kaip ir Žvibas suabejojo - gal Keršulienė nė nežino,
kad ji tokia turtinga?
- O jūs, piliete Keršuliene, kas mėnesį savo santaupas vežate
padėti? - lyg tarp kita ko paklausė.
Sekundėlę jos akys susidūrė su Kerailos akimis, tačiau Zundai
irto užtč.ko: pinigų šeimininkas - Keraila, ne Keršulienė! Kerailai
egzistuoja tiktai pinigai. Nei meilės, nei draugystės jam nereikė
jo. Pinigai diktavo yisus jo poelgius ir kartu vedė į nusikaltimus!
-
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Palangėje sustojo pažįstamas automobilis. Zunda atsistojo.
- Inspektoriau Daujotai, atrodo, baigėsi mūsų viešnagė jūsų
pastogėje... Prašau, - parodė duris Kerailai su Keršuliene.
Daujotas ir atvažiavęs uniformuotas policininkas palydėjo
juos ligi automobilio. Zunda užsidėjo šalmą.
- Mes, Romai, motociklais!
-Arvi...
- Stop! - Arvydas sulaikė bandantį kažką sakyti Romą. - Šia
tema nei kalbėti, nei galvoti - nebenoriu. Ar šiaip, ar taip moto
ciklo vėžės mums padėjo - jos atvedė prie nuodų taurės. Tad palenktyniaukim, gal apsimetėlis kelių policininkas nebeprisikabins!
- Palenktyniaukim!
Romas Vilpišius užvedė Kerailos motociklą.
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