
N''adezda Igorevna Ryzenko jau ismoko atskirti garsq, kada 

_ j jos kabineto duris beldziasi advokatas Kirganas. Garsas 

buvo kazin koks ypatingas, minkstas, tarsi uz durq stovetq ne 

subrend^s vyras, o pukuotas katinas. I r siandien isgirdusi pazjs-

tam^ beldimq Nadezda Igorevna kruptelejo. Anq kartq j i prara-

do savitvard^ ir abejones del savo profesionalumo issake baisiai. 

Advokato akivaizdoje nevalia taip elgtis, nes advokatas visada 

priesas arba geriausiu atveju — priesininkas. Ji neleistinai atsi-

palaidavo, j ^ baisiai nuvargino ir darbas, ir nerimas del dukros, 

bet svarbiausia — nukamavo mirusio vyro ilgesys. Isdegino jos 

vidq, isciulpe visus syvus, ateme jegas. Todel ir klydo — ir dirb-

dama, ir bendraudama. Reikia atostogq. Reikia pailseti. Atsigau-

ti. O kaip padaryti? 

Ji nusprende laikytis kietos pozicijos ir leisti aiskiai tam 

Kirganui suprasti, kad suzlugdyti dar vienos bylos j am tikrai 

neleis. 

— Kas dar? — saltai paklause Ryzenko. 

— Jprastas prasymas, — l inksmai atsake advokatas. — Pra-

sau pareikalauti, kad notaras pateiktq testamento kopij^. 

— Testamento? — nejstengusi nuslepti nuostabos tardyto-
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ja akimirksniu uzmirso ryztq buti salta ir neprieinama. — Ko-

kio testamento? 

— Pagal kur j Jekaterina Averkina gavo astuonis milijonus 

rublii}. 

— Kam? tai duos tyrimui? 

— Man rodos, duos labai daug, — rimtai prabilo Kirga

nas. — Juk aiskiai matote, kad dejosi labai keisti dalykai: nezinia 

nuo ko ir nezinia kodel gautas palikimas, paskui staiga atsirado 

drauguze ir iskart po zmogzudystes dingo, o pats nusikaltimas 

taip pat kelia aib^ klausim^. Nadezda Igorevna, esate patyrusi 

tardytoja, dirbusi su ne viena desimtimi zmogzudysciq, juk tik

rai negalite nematyti, kad cia kazin kas ne taip. Netikiu, kad jus 

nematote. 

— As nesuprantu, kas dar gali buti bendra tarp zmogzu

dystes ir palikimo, isskyrus pinigus. Del j q Averkina isstume 

seserj is balkono. Pinigai rasti pas j ^ , savanaudiskas motyvas 

jrodytas. O is kur tie pinigai atsirado, mums nesvarbu ir su 

Averkinos kaltumu neturi nieko bendra. 

— O drauguze? — sutrik^s paklause advokatas, ir tardyto

ja pasistenge nuslepti pasitenkinimo sypsenel^. — Kaipgi Jana 

Orlova? Juk pasakojau jums apie pardavej^ ir tokiq paciq dra-

buziq pirkimq, rodziau nuotraukas, ir jus su manimi sutikote... 

— Tada sutikau, o dabar — ne. Pagalvojau ir padariau kitas 

isvadas. Greiciausiai tos isvados jums nepatiks. 

Ji mate, kaip kietai Kirganas susiciaupe. Stai ir puiku, pone 

advokate, ne kasdien katinui Uzgavenes. Pardavejos Krivenko-

vos parodymus, zinoma, j i pridejo prie bylos, ir operatyvininkai 

bando merguzel^ Janq Orlovq surasti, bet pasakyti to advokatui 
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kazin kodel nesinorejo. Nadezda Igorevna pradejo nervintis ir 

pykti — j i nei norejo, nei galejo tam kylanciam jausmui prie-

sintis. Nepripazins j i , kad Kirganas teisus, nepripazins! Nors j is, 

zinoma, teisus. 

— Bet jus bent jau davete operatyvininkams uzduotj tq 

merguzel^, Orlov^, surasti? — nenurimo Kirganas, ir jo nema-

loniai gergzdzianciame balse Nadezda Igorevna isgirdo kylan-

ciSt jtamp^. 

Stai leido sau minutely atsipalaiduoti ir tuoj pat buvo nu-

bausta — tas Kirganas jau mano, kad gali jai vadovauti ir reika-

lauti ataskaitos. Visai sukvailiojo ponas advokatas! Nieko, tuoj j i 

jam taip atsakys, kad daugiau jis nieko nebenores. 

— K4 jus sau leidziate, pone advokate? — is auksto tare 

j i . — Gal ketinate mane kontroliuoti? Atsipeikekite. 2inote, kq 

yra sak^s Visvanatanas Anandas? — Ryzenko padare israiskin-

g^ pauz^, kad Kirganui pakaktq laiko prisiminti , kas tas Anan

das, ir suprasti, kad didziojo sachmatininko istarmes j am nezi-

nomos. — Jis pasake: „As — pasaulio cempionas ir neprivalau 

nieko su niekuo aptarineti." Tikiuosi , supratote mane teisingai? 

— Tikiuosi , teisingai, — rodos, Kirganas galutinai nusimi-

ne. — As pats pateiksiu notarui advokato paklausim^. 

— Dieve padek, — patrauke peciais Ryzenko. — Elkites 

kaip ismanote, t ik netrukdykite man dirbti. 

— Bet kai gausiu testamento kopijc^, paprasysiu prideti j ^ 

prie bylos. 

— Norite mane pagqsdinti? Pateikite prasym^, o as j j , kaip 

reikalaujama, per tris dienas perziiiresiu ir pastu issiiisiu jums 

atsakymq. 
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Kirganas kur j laik^ ziurejo j tyledamas, paskui apsisuko 

ir patrauke prie durq. Priej^s stabtelejo ir atsisuko. 

— Labai tikiuosi, kad man pavyks jus jtikinti . I r patarciau 

atkreipti demesj j Jevgenij^ Golovkin^i — jos vardas yra Jekate-

rinos Averkinos abonentq s^rase. Tur iu pagrindo manyti, kad j i 

kazin kaip susijusi su Jana Orlova. Viso labo. 

— Ir jums taip pat, — pasaipiai atitare Ryzenko. 

Antonas nekente sav^s. Pats sau atrode purvinas ir slyks-

tus. Juk atejo pas Gal in^ tik noredamas pasikalbeti apie pal iki

mo ir jos brolj Tolik^, bet neistvere. Vien pamacius jos apatinius, 

j am iskart aptemo s^mone. Ir dabar, guledamas salia jos lovoje, 

po aistringq kuniskq malonumq megino susikaupti ir pradeti 

rimtq pokalbj. Nelabai tam tinkama vieta... Turbut reikia keltis, 

apsirengti ir eiti is miegamojo. 

Taciau Galina keltis neketino, j i palaimingai voliojosi lovo

je ir kazin k^ tyliai sau murke. 

— Gal isgerkim kavos? — netvirtai pasiule Antonas, nore

damas isvilioti draug^ is lovos. 

— Nori kavos? Gulek, as isvirsiu ir atnesiu j lov^. 

Ne, jis visai ne to norejo. Viena vertus, jis norejo pasikal

beti, antra vertus — vel pasinerti j anksciau nepatirtq jausmq 

sukurj, kai zmogus patiria neapsakomq malonum;^ ir tuo pat 

metu save niekina. Niekada anksciau intymus santykiai su sia 

moterimi panasiq jausmq nekele. Siaip ar taip, kavos jis t ikrai 

nenorejo. 
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— Na k^ tu dabar man patarnausi kaip karaliui? — neva 

pasipiktino Antonas. — Kelkimes ir eime kartu. 

Galina nepriestaravo, nors buvo akivaizdu, kad keltis visai 

nenorejo. Ji isvire kavos, o Antonas tuo tarpu papjauste surio. 

Pasakojimas apie Katios Averkinos nuzudym^ Galinos ne-

isg^sdino, nors Antonas ir labai to tikejosi. 

— Galka, tau reikia biiti atsargesnei, — kalbejo jis. — Ma-

tai, kas gali nutikti per t^ palikimEj? B i ik labai atsargi, ypac su 

naujais pazjstamais. Cernecovas paliko pinigq Katiai , ir j i buvo 

nuzudyta. Nejau tau nebaisu? 

— Baik tu, — j i abejingai mostelejo ranka ir atsikando su

rio, — kas mane zudys? Juk ne Tolikas? Be to, tavo Katiq nuzude 

del pinigq, pats taip sakei. O as jau nieko neturiu, beveik visk^ 

issvaisciau. 

— Nejau viskq? — aiktelejo Antonas. — Negali biiti! Juk 

ten tokia suma... 

— A , — nepatenkinta giiztelejo peciais Galina, — ar daug 

mums, moterims, reikia laiko tokiems pinigams issvaistyti? 

Prisipirkau velniai zino ko ir neaisku kam, j spintq netelpa, o 

dziaugsmo jokio. Z inai , kai pirkausi visus tuos skudurus ir bliz-

gucius, maniau, stai dabar prasides mano tikrasis gyvenimas, 

zaizaruojantis, spalvingas, juk dabar prabangiai rengsiuosi, lan-

kysiuosi pas brangius kirpejus, kosmetologus, puikiai atrodysiu 

ir mane pastebes patys sauniausi vyrai. O paaiskejo... 

— Ir kas paaiskejo? 

— Kq cia kalbeti... Na, atrodau as puikiai, apsirengusi 

brangiausiais drabuziais, sukuosena stilinga, o dziaugsmo kaip 

nera, taip nera. Ir kodel as buvau jsitikinusi, kad dziaugsmas 

tikrai aplankys? 


