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PROLOGAS

Triukšmingame bare jis jautėsi nejaukiai. Nuo ne-
oninių šviesų ir garsios muzikos ėmė tvinksėti smilki-
niai. Pamojo barmenui ir išsitraukė piniginę norėdamas 
atsiskaityti, bet barmenas aptarnavo kitus klientus ir tik 
mostelėjo ranka. „Velnias“, – vėl įkyriai sukirbėjo galvoje, 
norėjosi kuo greičiau iš čia dingti. Suirzęs apsidairė. Staiga 
dėmesį patraukė įspūdinga brunetė. Dailų tarsi nutekintą 
stangrų kūną dar labiau išryškino tamsiai mėlyna pri-
gludusi suknelė, ilgi tamsūs plaukai buvo palaidi, veido 
bruožai taisyklingi. Aplinkui jau sukiojosi pora vyrukų, 
besistengiančių ją pakabinti. Akimirksniu jųdviejų žvilgs-
niai susitiko. Jis nevalingai šyptelėjo. Į jo šypsnį ji atsakė 
akinama šypsena. Tarsi nematydama apspitusių įkyrių 
gerbėjų moteris tiesiu taikymu patraukė prie jo.

– Labas, – pasisveikino, įsitaisydama šalia ant baro 
kėdės.

– Labas, – šiek tiek sutrikęs atsakė jis.
– Užsakysi man išgerti? – lyg niekur nieko tarė mo-

teris ir įsmeigė šiek tiek pašaipų, tiesmuką žvilgsnį.
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– Ko norėsi? – paklausė jis ir pamojo barmenui.
– Šiandien geriu viską, tik ne vandenį, – nusijuokė ji.
Jos juokas tame beprotiškame triukšme skambėjo ke-

rimai, ir jis jau žinojo: šią naktį praleis su ja. 
– Tekila tiks?
– Ne, ji man per daug egzotiška. Geriau užsakyk deg-

tinės.
Jis įdėmiau pažvelgė į moterį.
– Nenoriu, kad rytoj skaudėtų galvą, – atsakė ji į ne-

bylų klausimą. – Nebijok, neprisigersiu. 
Priėjo barmenas ir priėmė užsakymą. Po kelių aki-

mirkų ant baro stovėjo du stiklai šalto stipraus, aitroko 
gėrimo. Moteris paėmė stiklą ir vienu atsikvėpimu ištuš-
tino. Atsiduso, pastatė tuščią stiklą ir uždėjusi ranką jam 
ant kojos žemu gomuriniu balsu tarė:

– Eime šokti.
Jis pakluso kvietimui ir nerangiai nučiuožė nuo kėdės. 

Paėmusi už rankos moteris jį nusitempė į šokių aikštelės 
vidurį ir pasidavė nevaldomam muzikos šėlsmui. Jos 
kūnas ritmingai judėjo į taktą, kartu versdamas judėti ir 
jį. Ji žiūrėjo ir šypsojosi baltadante šypsena. Jis apglėbė 
moterį per liemenį ir pajuto, kaip jos kūnas įsitempė. 
Prisitraukė ją dar arčiau, ji nesipriešino. Jis ją valdė, o ji 
jam pasidavė. Jautė jos alsavimą, lengvą sušilusio kūno 
kvapą, sumišusį su brangiais kvepalais. Ilgi plaukai lie-
tėsi jam prie veido. Su kiekvienu jos judesiu jo geismas 
augo. Atsiliepdama į tai, moteris dar labiau prigludo prie 
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jo. Beprotybės banga it viesulas pačiupo jį ir įsuko į ais-
tros sūkurį. Vos atgaudamas kvapą jis panardino veidą 
jai į plaukus ir trūksmingu balsu paklausė:

– Kas tu? Kas tu esi?
Ji dar labiau prigludo prie jo ir geidulingai sušnabž-

dėjo į ausį:
– Aš tavo Mirtis, branguti. 

* * *

Žiemos rytas Romoje pasitaikė kaip niekad šiltas ir 
gražus. Marta užkaitė kavinuką, išsitraukė pakelį ciga-
rečių ir įjungė radiją. Transliavo devintos valandos ryto 
žinias. Ausis sugavo monotonišką diktorės balsą:

„...Kinijos valstybinis higienos ir sveikatos apsaugos 
komitetas pranešė, kad viruso COVID-19 sukelta pneu-
monija užsikrėtusių žmonių skaičius šeštadienį viršijo 
11,7 tūkstančio, 259 žmonės mirė. Skelbiama, kad virusas 
jau yra užfiksuotas 23 pasaulio šalyse. Taip pat šešta-
dienį paskelbta, kad JAV uždraudė į šalį atvykti užsie-
niečiams, kurie per pastarąsias 14 dienų lankėsi Kinijoje. 
Tokius draudimus įvedę Italija, Singapūras ir Mongolija. 
Papua Naujoji Gvinėja praėjusią savaitę uždraudė visus 
reisus iš Azijos. Užsikrėtusiųjų skaičius jau viršija 2002-
ųjų SŪRS epidemijos, taip pat kilusios Kinijoje, mastą...“

Ši žinia jos nė kiek nepribloškė. Vienu virusu dau-
giau ar mažiau. Dabar Martai terūpėjo, ar viską susidėjo 
į lagaminą ir ar spės į lėktuvą. Kaimynė, turinti nuvežti 
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į oro uostą, kaip visada vėlavo. Netrukus suskambėjo 
telefonas ir ji žvaliu balsu nė nepasisveikinusi išpyškino:

– Aš jau apačioje. Greičiau, nes pavėluosime.
Marta išjungė radijo aparatą, pagriebė nedidelį la-

gaminą ir įdėmiai apžvelgė butą, tikrindama, ar viskas 
išjungta, uždaryta ir sutvarkyta. Dilgtelėjo širdį, bet ji gi-
liai įkvėpė ir užrakinusi sunkias dvivėres duris skubiai 
žengė prie lifto.

Į oro uostą atvyko laiku. Kaimynė vairavo kaip patra-
kusi lenktynininkė, sumaniai aplenkdama užsimiegoju-
sius vairuotojus.

Sutvarkiusi formalumus ir pridavusi bagažą, Marta 
nuėjo į laukimo salę. Iš automato pasiėmė puodelį kavos 
ir nuėjusi į rūkomąjį pradėjo dairytis į aplinkinius. 
Į Pary  žių skrido margaspalvė minia. Ji nemėgo Šarlio de 
Golio oro uosto. Kiek kartų ten nuskrisdavo, visada atsi-
tikdavo kas nors netikėta: tai pasiklysdavo, tai dingdavo 
bagažas, tai atidėdavo skrydį dėl streiko ar oro sąlygų. 
Ten, Šarlio de Golio oro uoste, ji turės dvi valandas laiko. 
Visai nedaug, turint galvoje, koks didelis šis oro uostas. 
Rūkydama cigaretę Marta jau įsivaizdavo, kaip blaškysis 
po oro uosto pastatą ir ieškos reikiamų skrydžio vartų 
nuorodų.

Melodingas balsas pranešė, kad keleiviai, skren-
dantys į Paryžių, kviečiami į lėktuvą. Užgesinusi cigaretę 
ji išgėrė paskutinį gurkšnį kavos ir pasuko pro stiklines 
duris į ilgą rankovę, jungiančią pastatą su lėktuvu.
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Jos vieta buvo prie lango. Patogiai įsitaisiusi nekan-
triai pradėjo laukti, kol lėktuvas ims kilti. „Greičiau, 
greičiau“, – mintyse ragino, norėdama kuo greičiau at-
sidurti ore. Netrukus kelionė prasidėjo. Lėktuvas pakilo 
ir ji žvelgė pro langą į apačioje mažėjančius namus ir ga-
tves. Giliai atsidususi užmerkė akis. Snaudulys neėmė. 
Tebejautė kelionės nerimą. Kiek save pažinojo, nerimas 
nuslūgs tik tada, kai vakare susirangys lovoje Vilniuje. 

Paryžiuje nusileido laiku. Jausdama vis didėjantį ne-
rimą, pradėjo dairytis išganingų rodyklių ir ekrano, ro-
dančio reikiamą kryptį. Kaip ir reikėjo tikėtis, teks vykti 
į kitą oro uosto galą. Su ta pačia, bet jau šiek tiek prasi-
sklaidžiusia minia, Marta nusileido prie išėjimo ir pra-
dėjo laukti autobuso, turinčio nugabenti į kitą terminalą. 
Galima sakyti, pusė kelionės praėjo sėkmingai. Netrukus 
ji jau buvo kitame terminale. Prie įėjimo surūkiusi ciga-
retę nusprendė, kad ne pro šalį būtų susirasti ir tualetą.

Kodėl moterų tualete visada eilės, o prie vyrų tualeto 
jų niekada nėra? Marta nužvelgė vingiuojančią eilutę ir 
atsistojo jos gale.

Staiga sau ant klubų pajuto kažin kieno rankas. Nu-
stebusi atsisuko ir susidūrė su žvilgsniu moters, kurios 
veidas buvo iškreiptas priešmirtinės agonijos. Pro lūpas 
išsiveržė kraujo puta ir moteris, kažką nerišliai sumur-
mėjusi, parkrito ant žemės. Marta pradėjo iš išgąsčio 
spiegti. Moterys, stovinčios eilėje, atsisuko ir, pamačiu-
sios jai prie kojų sukniubusį kūną, pripuolė artyn. Kilo 
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sumaištis. Persigandusi Marta pasitraukė į kampą. Neno-
rėdama įsipainioti į nemalonią istoriją, ji pradėjo slinkti 
arčiau durų. Laimė, visų dėmesys buvo nukreiptas į ant 
grindų gulinčią moterį. Sėkmingai išslinkusi iš tualeto, 
žvilgtelėjo į laikrodį. Iki skrydžio dar likę nemažai laiko, 
ji pasuko į kavinę išgerti puodelio stiprios juodos kavos. 
Deja, nei atominė kava, nei kelios iš eilės rūkomajame 
sutrauktos cigaretės nuotaikos nepataisė. Užmetusi akį 
į laikrodį, Marta pamatė, kad jai jau seniai laikas eiti į 
lėktuvą. 

Pagaliau suradusi savo skrydžio vartus ji atsistojo į 
dokumentų patikros eilę. Maloni oro uosto darbuotoja 
paėmė bilietą, patikrino pasą ir mandagiai nusišypsojusi 
palinkėjo geros kelionės. Linktelėjusi jai Marta atsigręžė į 
laukimo salę. Ten jau nematyti jokio sąmyšio.

Virpančia nuo nerimo širdimi ji įlipo į lėktuvą. Susira-
dusi savo vietą atsiduso – pora valandų skrydžio ir bus 
Lietuvoje. Su puspalčiu buvo nepatogu, o ir lėktuvo sa-
lone šilta. Nutarė jį nusivilkti ir pasidėti bagažo lentynoje 
virš galvos. Belankstydama puspaltį Marta užčiuopė 
kažkokį kietą daiktą kišenėje. Įkišusi ranką ištraukė 
mažojo pirštelio dydžio atmintuką su įmantriu paka-
bučiu. Atmintukas buvo ryškiai raudonas, o prie jo pri-
segtas stačiakampio formos pakabutis – mėlynos turkio 
spalvos, ant jo pavaizduotas senovės egiptiečio veidas. 
Marta akimirksniu suprato, kad tai ne paprastas turis-
tinis lauktuvių niekutis, o brangus juvelyrinis dirbinys. 



Žmogžudystė pagal fengšui

11

Tokius daiktus ji atpažindavo iš karto – įgudo dirbdama 
su turtingais klientais. 

Ji pavartė atmintuką prieš šviesą. Tada įdėmiai ap-
sidairė, bet aplinkui tvyrojo įprasta kelionės sumaištis. 
Stovėdama take Marta trukdė praeiti kitiems keleiviams, 
tad suskubo įkišti atmintuką atgal į kišenę. Sulanksčiusi 
puspaltį padėjo jį į lentyną. Lėktuvas netrukus pakilo, 
o Marta vis svarstė, kuo baigėsi tas nutikimas Šarlio de 
Golio oro uoste. 

Anri kramtė lūpas ir nervingai dairėsi. Nadios, kuri 
turėjo perduoti jam atmintuką, nematyti. „Kur velnias 
ją nešioja?“ – piktinosi jis. Netrukus turėjo paskelbti ke-
leivių, skrendančių į Vilnių, registracijos pradžią. Jis vėl 
pradėjo dairytis, staiga dėmesį patraukė pora skubančių 
medicinos darbuotojų. Jie greitai pralėkė pro Anri. Pa-
siduodamas impulsui ir nujausdamas kažin ką negero, 
Anri leidosi bėgte paskui juos. Paramedikai sustojo šalia 
moterų tualeto. Anri pasistiebė norėdamas pasižiūrėti, 
bet durys užsitrenkė jam prieš pat nosį. Netrukus pro 
susirinkusių smalsuolių būrelį prasibrovė pora sanitarų 
su neštuvais. Už kelių minučių Anri pamatė, kaip ant 
neštuvų išnešama be gyvybės ženklų moteris. Tai buvo 
Nadia.

Anri stengėsi neatsilikti nuo neštuvus nešančių sani-
tarų ir šalia tursenančio gydytojo. Jis bandė kaip galė-
damas būti arčiau Nadios, bet nenorėjo pernelyg kristi 
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aplinkiniams į akis. Staiga Nadia atsimerkė. Anri ir jos 
žvilgsnis susitiko. Ji lyg kažką bandė sakyti, bet po aki-
mirksnio Nadios galva nusviro ir Anri suprato, kad ji 
mirė. 

Jam beliko grįžti į laukimo salę. Galvoje sukosi tik 
viena mintis: ką daryti? Tačiau skristi į Vilnių jis pri-
valėjo. Dar šiek tiek pasiblaškęs po salę, nusprendė eiti 
link skrydžio vartų. Rankinį bagažą patikrino greitai, 
nors vinguriavo visai netrumpa eilė. Žvilgtelėjęs į laik-
rodį, Anri pamatė, kad dar yra truputis laiko, ir pasuko 
į neapmuitintų prekių parduotuvę nusipirkti vandens. 
Netrukus melodingas balsas paskelbė įlaipinimo pra-
džią ir keleiviai patraukė prie bilietų patikros staliuko. 
Žmonių vorelė judėjo greitai ir netrukus Anri atsidūrė 
lėktuve. 

Po poros valandų lėktuvas nusileido Vilniuje. Keleiviai 
neskubėdami kilo iš savo vietų ir žingsniavo išėjimo link.

Marta neskubėdama atsistojo, nuo lentynos pasiėmė 
rankinę, puspaltį ir kartu su kitais išlipo iš lėktuvo. Oro 
uoste atsiėmusi bagažą, ji netrukus jau buvo lauke ir dai-
rėsi taksi. Priėjus prie pirmo stovinčio taksi automobilio, 
iššokęs paslaugus vairuotojas atidarė dureles, nurideno 
lagaminą prie bagažinės. Po minutės jie jau važiavo.

Anri išėjo iš Vilniaus oro uosto pastato ir apsidžiaugė, 
kad daugiau laukiančių taksi nėra.
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Įsėdo į automobilį, angliškai burbtelėjo taksistui vieš-
bučio pavadinimą ir paskendo niūriose mintyse, svarsty-
damas, ką daryti toliau.

Vairuotojas, nieko neklausinėdamas, leidosi į kelionę. 
Ilgametė taksisto patirtis kuždėjo, kad šiam klientui ge-
riau neįkyrėti.

Po pusryčių, pristatytų į numerį, Marta jautėsi visai 
gerai. Dabar galima pagalvoti ir apie darbą. Gautas pa-
vedimas šiek tiek stebino ir nė trupučio nežavėjo. Bet 
darbas yra darbas, ir ji įsijungusi nešiojamąjį kompiuterį 
ėmėsi ieškoti informacijos. 

Atidžiai vertė internetinių portalų puslapius ir žy-
mėjosi rastą informaciją, kurios, beje, nebuvo tiek daug. 
„Protingai elgiasi“, – pamanė analizuodama rastus duo-
menis. Jokių asmeninių nuotraukų, vaizdų. Informacija 
daugiausia buvo susijusi su darbine ir visuomenine 
veikla. Jokių šeimos ar draugų nuotraukų, vien tik ofi-
cialūs vizitai, draugiški rankų paspaudimai ar keletas 
interviu televizijoje. Dalį šios informacijos ji jau žinojo 
iš anksčiau, bet Marta visada dar sykį viską pertikrin-
davo – maža kas. Ji mėgo neskubriai analizuoti ir įsiminti 
informaciją, taip bandydama susidaryti psichologinį 
žmogaus portretą. 

Martos tyrinėjamas asmuo – moteris. Ryžtinga, atkakli, 
mėgstanti vadovauti, bet kartu ir sentimentali: rėmė net ke-
letą beglobių gyvūnų organizacijų. Neturinti jokių žalingų 
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įpročių. Mėgstama žmonių. Feisbuko paskyroje jos profilį 
sekė keli tūkstančiai sekėjų, draugai – daugiausia visuo-
menėje žinomi asmenys, nuo politikų iki kūrėjų. 

Ji vėl įbedė akis į ekraną ir toliau vartė interneto pusla-
pius. Atidžiai įsižiūrėjo į vieną spalvotą nuotrauką kom-
piuterio ekrane – moters veide švietė akinama šypsena. 
Ji dalyvavo labdaringame neįgaliųjų sporto renginyje, 
apdovanojo varžybų nugalėtojus. Veidas ir laikysena 
liudijo puikią nuotaiką ir geranoriškumą. „Kurgi ne, – 
pamanė Marta. – Ir aš taip šypsočiausi, jei būčiau viena 
turtingiausių Lietuvos moterų!“ 

Anri po lengvų pusryčių nuėjo į vestibiulį. Pervertė 
ant stalo padėtus reklaminius kelionių bukletus, pa-
naršė mobiliajame telefone. Apsižiūrėjęs, kad turi vos 
porą cigarečių pakelyje, patraukė į priešais viešbutį 
esantį spaudos kioską. Lauke spaudė lengvas lietuviškos 
žiemos šaltukas. Jis susisiautė švarko atvartus ir tekinom 
pasileido į kitą gatvės pusę. Susimąstęs Anri nė nepaste-
bėjo, kad jį įdėmiu žvilgsniu nulydėjo vienas viešbučio 
vestibiulyje sėdinčių vyrų.

Marta pakėlė akis nuo kompiuterio ekrano. Nuo 
įtampos pavargo akys. Ji atsistojo ir pasirąžė. Staiga pri-
siminė ryškų atmintuką su pakabučiu. Greitai puolė prie 
spintos ir ištraukė ten kabantį puspaltį. Deja, kišenės buvo 
tuščios. Jau norėjo kabinti drabužį atgal, bet tada pamatė, 
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kad vienas skvernas nelygus. Pačiupinėjo. Užčiuopė kietą 
daiktą. Pasirodo, pro prairusios kišenės plyšį atmintukas 
nuslydo į skverno kampą. Saugodamasi, kad dar labiau 
neįplėštų kišenės, Marta ištraukė atmintuką. 

Tada vėl prisėdo prie kompiuterio ir ilgokai laukė, 
kol bus atidarytas atmintukas. Tai nebuvo taip paprasta. 
Pabandžiusi jį atverti – buvo paprašyta įvesti kodą. Deja, 
kodo nežinojo. Kaskart, paspaudus „Enter“, buvo pra-
šoma kodo. Marta norėjo dar kartą pabandyti, bet ekrane 
pasirodė grėsmingas užrašas anglų kalba, perspėjantis, 
kad, dar kartą bandant atidaryti šį failą, jis bus sunai-
kintas. Nieko nepadarysi. Yra kaip yra. 

Marta pagriebė pakelį cigarečių ir vieną išsitraukusi 
godžiai užsirūkė. Tada pamatė ženklą, kad viešbučio 
kambaryje nerūkoma, ir skubiai užgesino cigaretę į ant 
stalo padėtą lėkštutę su puoduku. Galvoje dūzgė mili-
jonas kvailų minčių, nuo įtampos paskaudo galvą. Stai-
giai susijaudinus, matyt, sukilo spaudimas. Ši bėda ją 
kamavo jau seniai. Anksčiau į tai nekreipdavo dėmesio, 
bet pastaruosius keletą mėnesių be vaistų neišsivers-
davo. Marta išsiėmė iš rankinės buteliuką su vaistais. 
Įsipylė į stiklinę vandens ir nurijusi vienu gurkšniu ta-
bletę prigulė ant lovos. Reikia nurimti ir surikiuoti besi-
blaškančias mintis. 

Marta ėmė dėlioti faktus: ji skubiai išsiunčiama iš Ita-
lijos į Vilnių. Taip skubiai išskristi jai dar nėra tekę. Vė-
liau jai paskubomis įkišamas atmintukas moterų tualete. 
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Viskas turėjo būti ne taip. Ir dar tas keistas jausmas, ne-
apleidžiantis visą kelionę iš pat Romos, kad yra sekama. 
Nuojauta šnabždėjo, kad vyksta kažkas negero. Dar 
keletą minučių pagulėjusi ant lovos, Marta nusprendė 
veikti nedelsdama.

* * *

Įkyri telefono melodija trukdė toliau snausti. Pagra-
baliojusi ranka šalimais, Gabrielė ant apkloto užčiuopė 
telefoną. Skambino draugė Beata. Gyvenimas jas tai iš-
skirdavo, tai suvesdavo, bet pastaruosius kelerius metus 
jiedvi buvo kone neišskiriamos, nors Gabrielė gyveno 
Vilniuje, o Beata – Kaune. 

Jų atsinaujinusios draugystės istorija buvo verta 
geriausio detektyvinio romano puslapių. Beata ir jos 
draugas, lenkų policininkas Cezaris Kulieša, išgelbėjo 
Gabrielę tikrąja ta žodžio prasme iš mirties nagų, kai ją 
buvo pagrobęs vienas psichopatas dailininkas. Nuo tų 
įvykių praėjo jau pora metų, bet ši istorija dar ir dabar 
Gabrielę vertė krūpčioti naktimis. Beje, Beatos ir Cezario 
dėka ji susipažino ir su dabartiniu savo draugu Česlovu, 
be kurio pagalbos tada tikrai būtų pražuvusi. Česlovas, 
kaip ir Beatos draugas Cezaris, dirbo policijoje, Klaipė-
doje. Nors visi buvo užsivertę darbais ir gyveno skirtin-
guose ne tik miestuose, bet net ir valstybėse, tai netrukdė 
jiems visiems mėgautis tikra ir nuoširdžia draugyste. O 
merginos gana dažnai susiskambindavo. 



Žmogžudystė pagal fengšui

17

– Ko taip ilgai neatsiliepi? – be jokios įžangos skambiu 
balsu sutratėjo Beata. – Sutrukdžiau?

– Nea, tik buvau prigulusi. Nuo ryto dirbau prie 
kompo, net galvoje spengia.

– Oi, tu, barbe šimtadarbe! Bosas užvertė mano 
draugę darbais taip, kad ji net šeštadienį priversta plu-
šėti lyg vergė Izaura?

– Aha. O pikčiausia, kad tų lentelių niekam be jo ne-
reikia. Tai lentelė skersai, tai lentelė išilgai... Ir be tų len-
telių galiu pasakyti, kad mes giliai uodegoj sėdim. Bet 
ne, matai, jam strategijos reikia – pirmadienį akcininkų 
susirinkimas. Spręs, ką daryti. Panašu, kad užsilenksim – 
bankrotas. Taigi, tu kalbiesi su potencialia bedarbe.

– Jooo... padėtis nekokia. Klausyk, na jei jau vis vien 
užsilenks ta jūsų firmelė, varom kur nors pasižmonėti. Ce-
zaris Lenkijoje su darbais įstrigo. O dar ta korona – kai pa-
skaitai, plaukai piestu šiaušiasi. Matei, kas Kinijoje darosi? 
Kad žmonės neišeitų, duris užvirina. Tai jiems ten ką – 
badu dvėsti? Ar kaip? Nesuprantu. Tikrai nesuprantu. Jei 
ta bjaurastis visame pasaulyje įsisiautės, tai dar, žiūrėk, ir 
vestuves atkelti reikės. Gerai, kad pas mus dar ramu. 

– Tu kruopų, mergina, prisipirkai? – tingiai persivers-
dama ant šono paklausė Gabrielė. 

– Gabe, gal ir pasijuoksi, bet, žinok, prisipirkau. Nu-
važiavau ir prisipirkau. Ir konservų, ir kruopų. Ir maišą 
bulvių kaimynės vyras iš kaimo atvežė, sako: „Beatėle, 
imk, o tai neaišku, kas čia laukia. Kas dieną po naujieną.“ 
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Man tai atrodo kažkokia beprotybė. Duok Dieve, kad 
viskas kuo greičiau užsibaigtų. O tai vien nuo tos pa-
nikos susirgti galima. 

– Tikrai beprotybė, išties baugu. Reik tikėtis, kad ta 
zaraza mus šonu aplenks. O kokią programą siūlai?

– Judu su Česlovu nieko nesutarę? Jokių romantinių 
planų neturite? 

– Jokių – jis stintų žvejoti į marias išmovė. O prieš 
stintas aš bejėgė! Užtat ramiai ir dėlioju lenteles, kitaip 
jau seniai būtų mane užėdęs, – nusijuokė Gabrielė. – 
Nors pats per naktis darbe smakso.

– Supratau. Po truputį įsisukate į kasdienybę. O 
kraustytis pas jį į Klaipėdą nežadi?

– Tai kad dar nekviečia. Žinai, man atrodo, jis bijo. 
Ne, neprisigalvok nieko – tarp mūsų viskas gerai. Tik 
žinai, tie savaitgaliniai pasimatymai po truputį pradeda 
nusibosti. Jis labai mielas, geras ir man su juo gera, bet, 
atvirai kalbant, nežinau, kaip mums toliau seksis. Keis-
toki mūsų santykiai: kai nesimatome, vienas kito pasi-
ilgstame. Kai susitinkame, būna taip susibarame, kad 
net stiklai dreba. Galbūt aš jau noriu sėslumo, pabodo 
blaškytis. Velniai žino, kaip iš tiesų yra.

– O tu imk ir paklausk. Abu esate suaugę žmonės. 
– Nežinau, Beata, nežinau. Nesinori taip ant kaklo 

kabintis ir tiesmukai klausti. Nežinia, ką gali pagalvoti.
– Mieloji, man atrodo, kad tu ir pati bijai. Nors kuo pui-

kiausiai suprantu: tu, kaip ir aš, ne kartą jau esi nusvilusi, 
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nesinori vėl būti įskaudintai. Žinai, Gabe, man su Cezariu 
iš pradžių irgi buvo nelengva, bet paskui kažkaip viskas 
susidėliojo. Nenoriu pamokslauti, esi suaugusi moteris ir 
pati žinai, kas tau geriau, bet siūlau netempti gumos ir 
tiesiog paklausti. Arba taip, arba ne. Jei taip – vieni planai, 
jei ne – pažliumbi į pagalvę, užsiklijuoji šypseną ir toliau 
per gyvenimą tekinomis. Ar ne taip?

– Tu teisi, Beata, visu šimtu procentų, bet kol kas pa-
likim šią temą nuošaly.

– Ne, tai ne, Gabriele. Bet žinok, jei tau reikės ster-
blės pažliumbti – aš tavo paslaugoms. Bet tikiuosi mūsų 
vestuvėse matyti jus abu. Ir laimingus. Pažadėk, kad 
balandžio dvidešimt penktą dieną apsivilksi gražiausią 
suknelę ir dalyvausi vestuvėse. Dovanų mums nereikia, 
jau sakiau.

– Beata, viską aš prisimenu ir tikrai būsiu. Tikiuosi, 
su Česlovu.

– O tai jau kita kalba. Na, ką darom toliau? Varom 
kur nors?

– O tu kur – Kaune ar Vilniuje?
– Kaune, Kaune. Žinai, atvažiuok pas mane. Pavaikš-

čiosim po miestą, nueisim kur nors skaniai pavalgyti. 
Senamiestyje tokią puikią kavinę atidarė – maistas kaip 
namie. Oi, visai pamiršau pasakyti – turiu porą kvietimų 
į spektaklį, į premjerą. Naujas Muzikinio teatro pasta-
tymas „Romeo ir Džuljeta“. Kiek teko skaityti, tai bus 
kažkas tokio... Dainuoti pakviesti solistai net iš užsienio! 
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Įsivaizduoji? Ne šį, o kitą penktadienį. Galvojau su Ce-
zariu eiti, bet jo nebus. Žadėjo, žadėjo ir dingo. Vis tie jo 
darbai. Toks pat kaip ir taviškis. Bet sakė, jei ne sekma-
dienį, tai pirmadienį dar po savaitės būtinai atvažiuos. 
Pasiilgau jo. Tai va, gal tu atvažiuotum? Negi leisiu to-
kiems kvietimams prapulti? O vienai eiti nesmagu. Žinai, 
anksčiau būčiau ėjusi ir viena. Dabar norisi draugijos. Po 
spektaklio vyks furšetas. Ten bus galima pamatyti ir visą 
operos žvaigždyną. Atvažiuok! Ne kiekvieną dieną tokia 
galimybė pasitaiko. Pernakvosi pas mane, – įkalbinėjo 
draugę Beata. 

– Beata, puikiai žinai, kad nemėgstu premjerų – tie 
raudoni kilimai ir vakarinės suknios ne man.

– O kas tau liepia vilktis vakarinę suknelę – eik su 
džinsais. Dabar demokratija! Aš pati tai turėsiu į kokią 
nors įsisprausti, nes, matai, padėtis įpareigoja.

– Na, prasideda: tu su suknele, o aš su džinsais... Oi, 
Beata, Beata, – Gabrielė nesusilaikiusi nusijuokė.

– Tada abi su suknelėmis. Pasiruošim, pasipuošim ir 
dar, žiūrėk, po kokį kavalierių pasigausim.

– Ei, mergina, ramiau – kai kas gi prie altoriaus balan-
džio dvidešimt penktą dieną eina.

– O ar aš ką sakau? Ne, žinoma, Gabyte, aš savo Ce-
zario į jokį kitą vyrą nemainysiu. Žadu gyventi su juo 
ilgai ir laimingai, – išrėžė ji ir nuoširdžiai atsiduso.

– Gerai, laimingoji, tai ką tu man siūlai? – jos dūsa-
vimus nutraukė Gabrielė.
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ir mėgaukitės istorija iki pabaigos.

– Spjauk į tas savo lenteles – aš tavęs laukiu Kaune.
Gabrielė mąstė gal tik kokią akimirką. Česlovo nebus 

visą savaitgalį, lentelės juodai užkniso, bet trenktis į 
Kauną ji neturėjo jokio noro. 

– Žinai, Beata, darom taip. Šį kartą tu sėdi prie vairo 
ir atleki pas mane, o aš atvažiuosiu pas tave į premjerą. 
Tuoj sugalvosiu mudviem programą. Pasiimk naktinius 
ir dantų šepetuką.

Beata ilgai nesvarstė.
– Lauk, netrukus būsiu. 
– Laukiu, – tarė Gabrielė. – Einu į kepyklėlę kek-

siukų, – pridūrė ji ir be jokio sąžinės graužimo pamiršo 
apie darbą. 
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