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Aukštupyje, toli nuo sūrokų deltos vandenų, vinguriuoja Rio 
Grandė, kilpomis juosdama smaragdines Pietų Belizo kalvas. Ją 
maitinantys upokšniai raibuliuoja neįžengiamų miškų labirintais, 
atsiliepdami į upės kvietimą. Vieni – vos šaltinėliai, čiurlenantys 
tamsoje per išvartas, šaknis ir krūmų rezginius. Kiti smagiai šoka 
nuo atbrailų, putoja daubose, siautulingai leisdamiesi nuo Majų 
kalnų papėdžių.

Kasdien šviečia saulė ir lyja lietus. Jie keičiasi greitai ir ne-
numaldomai, veikia tarsi plaučiai. Saulė taip kaitina, kad žemė 
išdžiūva, ore tvyro dulkės. Lietus viską nuplauna, lieka tik purvo 
nuošliaužos ir žėrintys upės slėniai.

Netoli vieno slėnio giliai į atogrąžų mišką veda takas. Takas 
status. Vinguriuoja šlaitais aukštyn žemyn, kerta šiltus upelius, 
apeina kalkakmenio atodangas. Gyvūnų esama, bet jų nematyti, 
juos čia gyvenant išduoda išminti takeliai, mėšlas ar virpančios 
šakos. Samanoti medžių kamienai ir aukštyn kylančios šaknys už-
tveria kelią, dienos šviesą užstoja neperregima lapija. 
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Kai keleiviui jau parūpsta sukti atgal, takas staiga atsiveria į 
kirtimą kalno viršūnėje. Iš tų nukirstų medžių pastatytas namas. 
Už jo toliau driekiasi miškas, krisdamas ir kildamas į kalvas, link 
Viktorijos viršūnės atšlaičių. Tačiau tako tolyn nėra.



Vos prieš kelias savaites. Jis miegamajame, vis dar su šortais, 
bet jau nusitraukęs marškinius. Tamsi, debesuota naktis, viena 
žvakė stiklo žvakidėje ant grindų menkai apšviečia kambarį.

Ji įeina, vilkėdama muslino tuniką. Šlapių plaukų sruogos 
apraizgiusios smilkinius ir skruostus, kaktoje spindi prakaito la-
šeliai. Prietema švelnina aštrius jos veido bruožus.

Ji nusitraukia tuniką, susupa blyškų kūną į chalatą. Tada pri-
eina prie lango, vos penki žingsniai nuo jo. Žvakė dega tarp jo ir 
jos. Šviesa virpa ant jos nugaros, mesdama šešėlius ant apdaro, 
kūno linijų, nuogų šlaunų ir kaklo. Netoliese stovinčiame veidro-
dyje atsispindi jos profilis, tik akis pasiglemžė tamsa.

Gražioji drauge, – ištaria jis.
Ji neatsiliepia. Jis pajunta, kad jo kreipinys nenuoširdus. Kaž-

kada, prieš daugelį metų, šie žodžiai jiems reiškė meilės gurkšnį.
Net iš tolo jis mato smulkius įbrėžimus ant jos riešų. Mažy-

čius įpjovimus ant venų ir kaulų. Kasmet jų daugėjo tarsi dienų 
žymenų, išrėžtų ant kalėjimo sienų.

Kiek daug jų prisirinko, galvoja jis. O kiek dar bus.
Po kurio laiko žvakė pradeda gesti. Šviečia, bet vis dažniau 
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blykčioja. Ji traukiasi gilyn į naktį, tik retkarčiais grąžinama lieps-
nos šuolio.

Jis tebesėdi ant lovos krašto, stebi ją. Gyvas jos kūnas it ap-
čiuopiamas drėgname vakaro ore, tiesiog nepakeliamai arti jo 
paties kūno. Tačiau jis lieka savo tamsoje, ji – savo. Tą naktį juos 
skirianti šviesos siena prilygsta kietam krištolui.
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Kai Altamontas Stenberis skaitydavo gerą knygą, būdavo 
įpratęs užsirakinti duris. San Antonijaus policijos būstinė buvo 
geroje vietoje, tolokai nuo kaimo kelio, joje nesigirdėjo vaikų 
spygavimo iš mokyklos aikštės ir kasdien gyvulius varinėjančių 
kaimiečių tauškalų. Užsirakindamas duris jis pritildydavo balsus 
kitų budinčių darbuotojų, kurių paprastai būdavo ne daugiau nei 
vienas ar du ir kurie prasnausdavo didžiąją popietės dalį. Netil-
davo tik paukščių balsai, sklindantys pro langą. Čia jau nebuvo 
išeities, nes langas – tai tiesiog kiaurymė, iškirsta pastato sienoje, 
su suplyšusiu tinkleliu nuo uodų. Tačiau tai netrukdydavo jam 
pasinerti į istorijas.

Jis sėdėjo prie stalo ir skaitė, kai pasibeldė Serafinas. Sunku 
tiksliai pasakyti, koks buvo ryto metas. Durys buvo palaikės, kaip 
ir visa kita būstinėje. Nuo atsargaus Serafino beldimo jos sutratė-
jo, todėl Altamontas iš karto išniro iš susikaupimo. Jis įdėjo skir-
tuką į knygą, atrakino duris ir grįžo prie stalo.

– Užeik.
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Serafinas buvo neaukštas, kresnas. Palaidais marškiniais, dvi 
sagos neužsegtos, matėsi gauruota krūtinė. Nors avėjo batais, 
sprendžiant iš moliu aplipusios kelnių apačios, buvo aišku, kad kai-
mą apėjo basas. Altamontas atsiduso ir laukė, ko vaikis paprašys.

– Atsiprašau, kad trukdau, šefe, – tarė Serafinas. Jis žengė 
žingsnį pirmyn ir pakvietė vidun aukštą nuskurusį žmogų nešva-
riu kombinezonu ir purvu aplipusiais guminiais batais. Ne vietinį. 

– Na?
– Šitas žmogus tai vežioja dujų balionus. Jis sako, kad atva-

žiavo iš britanų vienkiemio ir kad tasai britanas pakliuvo į bėdą.
Altamontas išsitiesė kėdėje ir pakėlė ranką, pridengdamas 

pliką pakaušį, nes jautėsi nederamai apsirengęs tikros policijos 
užduoties akivaizdoje. Akimirką jis telkėsi, tikrindamas, ar su-
segtos marškinių rankovės, ir tokiu būdu suvaldydamas apėmusį 
jaudulį. 

Visi San Antonijuje žinojo apie Tristaną Grifiną, turtingą po-
puliarių „Prospero“ serijos romanų autorių. Prieš keletą metų jis 
nusipirko daug žemės aplinkinėse kalvose. Ten gyveno vienas su 
moterimi, apie kurią vargu ar kas ką žinojo.

Nepažįstamasis mindžikavo nuo vienos kojos ant kitos. Jo 
panagės buvo pilnos purvo. Jis, matyt, tai suprato, nes palinko, 
bandydamas petimi pasikasyti smakrą. 

– Į kokią bėdą?
– Mirtis, šefe.
Altamontas pašoko iš vietos, už jo nuvirto kėdė.
– Mirties bėdą. – Jis skubiai čiupo kepurę ir švarką, bet 
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stengėsi kalbėti autoritetingai, kaip to reikalavo jo aukšta pa-
dėtis. – Kada tai įvyko? – kreipėsi jis į žmogų, kuris aiškiai ne-
suprato nė žodžio ir, persitardamas su Serafinu mopanų kalba, 
žvalgėsi į laikrodį, matyt, galvodamas apie kitą dujų baliono  
pristatymą.

– Jis tiesiai iš ten, – išvertė Serafinas. – Jis sako, kad britanas 
guli ant grindų. Jis palikęs dujų balioną ir parbėgęs atgal. 

– Ar jis gali parodyti kelią?
Serafinas išvertė. Žmogelio veidas sutrūkčiojo, bet atsaky-

mą išspjovė. Viena ranka mostelėjo į dangų, kita parodė pinigų  
ženklą. 

– Žmogui reikia pristatyti prekę į San Pedrą Kolumbijos re-
zervate. Jis turi penkis vaikus.

– Gerai. Serafinai, užrašyk jo parodymus ir faktus. Tada bėk 
ir surask Filomeną. Pasakyk, kad pasiimtų vaistus ir ateitų prie 
krautuvės. O tada stok prie radijo ir nedrįsk išeiti namo, kol kas 
nors perims. Aš einu ten ir pranešiu, kas toliau.

Altamontas žinojo beveik visų San Antonijaus dūšelių var-
dus, o jų buvo daugiau nei tūkstantis. Ir kiekviena dūšelė paži-
nojo jį, bent jau iš išvaizdos, nes čia jis buvo vienintelis juoda-
odis pareigūnas, o dauguma gyventojų – majų kilmės mopanų 
kaimiečiai. Jo karjera prasidėjo Punta Gordoje, pajūrio miestely-
je, o į San Antonijų buvo perkeltas prieš trejus metus. Naujosios 
pareigos jam buvo pateiktos kaip užtikrintai vedančios link ka-
pralo laipsnio; tikrovėje karjera sustojo, jis tebebuvo konsteblis. 
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Tai beveik sužlugdė ir jo santuoką, žmona Di buvo pasiryžusi 
grįžti atgal, kai tik jis išeis į pensiją, o tai reiškė – po metų.

Išėjęs iš būstinės jis suklostė dešinės kelnių klešnės apačią, 
sukišo į kojinę, atsispyręs gracingai apžergė dviratį ir nuriedėjo 
keliu žemyn. Neseniai praūžė lietus, tad oras buvo gaivus, as-
faltas po gerai pripūstomis padangomis dainuote dainavo. Sau-
lė kaitino, nors ir apniukusi nuo miglos, kylančios iš drėgnų  
miškų.

Grifino namų šeimininkė Emiliana Čo gyveno šiek tiek 
nuošaliau, pastate, kuris veikiau buvo panašus į daržinę, o ne į 
gyvenamąjį namą. Nors Altamontas apytikriai žinojo, kur jį ras-
ti leidžiantis į slėnį, tačiau prireikė laiko, kol pataikė į reikiamą 
takelį. Jau artėjo pietų metas, kai pagaliau rado ieškomą sklypą. 
Aplinkui žemė buvo nederlinga, nieko gero ten neaugo, bet jis 
pastebėjo kelias vištas. Ką tik papjautos kiaulės skerdiena gulė-
jo išdėstyta penkiuose į eilę sustatytuose dubenyse arčiau durų, 
tvarkingai sugrupuota pagal gabalų dydį ir anatomiją.

Šuo lojo ir šėlo ant grandinės, kol Altamontas atrėmė dviratį 
į tvorą, nusiėmė kepurę ir atlapojo surūdijusius vartelius.

– Kokiu tikslu? – pasigirdo balsas, nors klausiančiosios ne-
simatė. Klausė maža, ne vyresnė nei dvylikos metų mergaitė. Ji 
kalbėjo su mopanų akcentu, vilkėjo tobulai išlygintą mokyklinę 
palaidinukę ir ilgą pilką klostytą sijoną. Ant kaklo kabėjo mažytis 
kryželis, vieną riešą puošė spalvotų karoliukų apyrankė. 

– Aš – policininkas. Tavo mama mane pažįsta.
Iš daržinės sugriaudėjo vyriškas balsas mopanų kalba. Mer-



14

R . K  S a l t e R S

gaitė kilstelėjo sijoną, jis buvo jai vienu ar dviem dydžiais per di-
delis, aiškiai pasiūtas išaugiui. Ji pasikalbėjo su vyru ir vėl atsisu-
ko į Altamontą. 

– Ji negali.
– Kodėl? Ar jos nėra?
Ji dar kartą atsiklausė vyriškio. Šis garsiai nugriaudėjo, tada 

atsikosėjo ir nusispjovė. Aiškiai nepatenkintas. Pravirko kūdikis. 
Altamontas ištiesė kaklą, tačiau lūšnoje nieko neįžiūrėjo.

– Ne. Ji su teta kai ką pardavinėja turistams Plasensijoje. 
Mums paliko pusbroliuką.

– Kuo ji prekiauja?
Mergaitė ieškojo žodžių. Paskui parodė į riešą.
– Apyrankėmis, – tarė jis. 
– Taip.
– Kada grįš?
– Nežinau.
– Nežinai?
– Ne.
Altamontas pasukiojo kepurę apspurusiu pamušalu. 
– Ar galiu pasikalbėti su tavo tėvu? – paklausė.
Mergaitė ir vėl atsiklausė vyro daržinėje. Tas kurį laiką tylė-

jo, tada pratrūko pykčiu. Mergaitė kažką paguodžiamai pasakė, o 
tada atsisuko į Altamontą.

– Tėtis šiandien nesveikuoja.
– Na ką gi, – tarė jis. Tada pabandė paskutinį kartą, žadinda-

mas godulį. – Tokiu atveju, jei Emiliana šiandien grįžtų, gal per-
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duotumei, kad turiu jai darbo, reikia, kad parodytų man kelią į 
Drugių vienkiemį. Gerai jai atsilyginsiu. 

Kai mergaitė išvertė tai į mopanų kalbą, balsas troboje ty-
lėjo. Girdėjosi tik skubrus dviejų žmonių šnabždesys. Vienas iš 
jų, moteris, priešinosi įrodinėjimams, maldavo. Tada vyras atsakė 
mergaitei.

– Ačiū, – išvertė mergaitė Altamontui, – ji prekiauja, o mes 
nežinom, kada grįš.

Po kelių minučių Altamontui vedantis dviratį keliu ir gal-
vojant, ką daryti toliau, Emiliana Čo šūktelėjo jam iš paskos. Jis 
palaukė, kol ji pasivys. Čo bėgo žemyn uolėtu taku, prilaikydama 
ilgą sijoną. Ant sausos odos blizgėjo prakaitas. Kaklą puošė keistas 
žvėrių dantų ir kailio kuokštų vėrinys ant odinės virvelės. Jai kvė-
puojant jis kilnojosi ant susiraukšlėjusios krūtinės. Altamontas 
nusišypsojo, nė nebandydamas klausti, kokiu stebuklingu būdu ji 
parsirado iš Plasensijos. Ji parodė jam dešimt pirštų – tokia kaina. 
Jis derėjosi dėl penkių, galiausiai sulygo septynis. Čia pat atsiskai-
tė, pirštas – doleris.

Altamontas sustojo ir sustabdė pravažiuojantį sunkvežimį. 
Vairavo senas metisas, neperprantamas, apykurtis; jis klausėsi 
mišių ispanų kalba per radiją, atremtą į prietaisų skydelio kampą. 
Altamontas ir Čo įlipo į kėbulą. Dviratis gulėjo tarp jų, skimbčio-
damas kas duobę. Altamontui nebuvo aišku, kiek anglų ar kreolų 
kalbos Čo moka. Ji atremdavo kiekvieną bandymą ją prakalbinti 
nusisukdama į kitą pusę, vos žvilgtelėdama į jį iš padilbų. 
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Sunkvežimis nuriedėjo kalno šlaitu žemyn, beveik nukirsda-
mas posūkius. Prie krautuvės girgždėdamas sustojo.

Altamonto jauniausioji duktė Filomena stovėjo priešais įėji- 
mą, apsupta susijaudinusių vaikų ir smalsių suaugusiųjų. Ji vilkė-
jo drobines virvele sutraukiamas kelnes ir juodą palaidinukę, o 
rankose, prispaudusi prie iškilios krūtinės, laikė surūdijusią me-
talinę dėžę su raudonu kryžiumi. Jos stotas, o ir akiniai ant no-
sies galo teikė kone profesorės įvaizdį, nebūdingą tokio amžiaus 
merginai. Jai devyniolika metų, ji ką tik baigė pirmą kursą Bliso 
slaugytojų mokykloje, bet jau neoficialiai dirbo slaugytoja kartu 
su daktaru Delgadu, kuris vizituodavo vasaros atostogų metu. Al-
tamonto širdį užliejo pasididžiavimas.

– Sveiki, pone, – tarė ji. Padėjo metalinę dėžę ant sunkveži-
mio atbrailos ir įstūmė gilyn. Tada pati atsisėdo ant atbrailos ir 
permetė kojas į vidų, kad prisėstų prie Altamonto ir Čo. Ji nusi-
šypsojo ir linktelėjo galva Čo, sveikindamasi mopanų kalba. Mo-
teris irgi linktelėjo nuleidusi akis.

Altamontas iškėlė dviratį ir nurodė krautuvės savininkui jį 
saugoti. Tada, jau sunkvežimiui pajudėjus, išaiškino situaciją Fi-
lomenai. Profesinis susidomėjimas ištrynė jos veide dukterišką 
išraišką. Ji uždavė kelis klausimus, į kuriuos jis neturėjo atsakymo. 
Ar sunki paciento būklė. Kas atsitiko. Prieš kiek laiko. Tada sunk- 
vežimis pasiekė priekalnes, ir variklio gausmas neleido daugiau 
kalbėtis. Vairuotojas įjungė pirmą pavarą ir abiem kojom įsirėmė į 
akceleratoriaus pedalą. Sunkvežimiui užsiritus į kalno viršūnę, Al-
tamontui jau spengė ausyse, nosį graužė degančios gumos kvapas. 
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Kai senis metisas išleido juos sankryžoje prie purvyne išmal-
to kelio, saulė jau buvo pasiekusi zenitą. Jiems dar reikėjo nueiti 
klampiu, apžėlusiu miško keliu ne mažiau nei porą mylių iki vie-
tos, kurioje takelis atsišakoja į Drugių vienkiemį.

Popietė buvo rami, džiunglių tankmė alsavo vėsa, priešinda-
masi bet kokiam skubėjimui. Altamontas energingai žengė že-
myn uolėtu keliu, palaikydamas spartų tempą. Čo tai išnirdavo 
priekyje, tai atsilikdavo tarsi locmanas banginio slydimo take. Pa-
gal amžių ji buvo nepaprastai vikri, turint galvoje jos mažą ūgį ir 
basas kojas. Filomena, kaip visada, ėjo šiek tiek atsilikusi.

– Kuriomis dienomis dirbate vienkiemyje? 
Čo, dabar priekyje, staiga sustojo, tačiau neatsisuko. Jam ne-

buvo aišku, ar ji suprato. Ji vėl žengė į priekį, pažvelgė per petį ir 
mostelėjo ranka į saulę tarsi į laikrodį. Netrukus jie pasiekė taką 
ir įžengė į mišką nė nepailsėję.

Kiek Altamontas žinojo, jų šeimai gyvenant San Antonijuje, 
duktė niekada nebuvo įžengusi į tikras džiungles. Jaunai mergi-
nai lengva gyventi gyvenimą, kurį primeta kaimas. Gyvenimą, 
kurį apibrėžia pagrindinio ir vienintelio kelio ilgis, kelio, kuris 
veda į apsilaupiusią sporto aikštę, bažnyčią, namus, policijos 
būstinę – tais retais atvejais, kai tėvas leidžia aplankyti jį darbe, –  
ir autobusų stotelę į šiaurę, į Belizą, kur ji studijuoja slaugyto-
jų mokykloje. Tėvai neskatina vaikų ieškoti nuotykių miške. Jis 
pats retai kada pagalvodavo apie žaliąjį vandenyną, pakibusį virš 
kaimo ir grasantį praryti kelią, kuris vinguriuoja link atviresnių 
vietų. Nepagalvodavo apie irimą, drėgmę, nematomos gyvūnijos 
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kaimynystę, šaltinėlių srovenimą išvartų užtvankomis ir sukepusį  
purvyną. 

Takas darėsi vis statesnis, o augmenija – tankesnė. Kartkar-
tėmis Altamontas nusišluostydavo prakaitą, tačiau uniforminio 
švarko nenusivilko. Jis niekada nenusivilkdavo uniformos dar-
be. Ir šiaip vargu ar kada galėjai jį pamatyti be uniformos. Dėl 
to žmonės jį laikė keistuoliu. Dauguma pareigūnų Belize buvo 
perpus jaunesni nei jis. Kai kurie retai kada vilkėdavo nors dalį 
uniforminių rūbų, nes ramiuose užkampiuose be nusikaltimų jie 
stumdavo dienas žaisdami futbolą ar žingsnio greičiu dviračiu ap-
važiuodami savo teritoriją. 

Po pusvalandžio, minant paskutinius žingsnius molina atšlai-
te, pasirodė nedidelė pašiūrė, už jos – britano namo frontonas. 
Pasiekęs lygią viršukalnės vietą, Altamontas sustojo atsikvėpti.

Dar jam neatgavus kvapo Čo abiem rankomis sugriebė jo de-
šiniąją ir nusilenkė, nudelbusi akis į žemę. Tada ji metė baimingą 
žvilgsnį į kalno viršūnę, persižegnojo ir nė nepaprašiusi leidimo 
pasileido atšlaite žemyn. 

– Ei, – šūktelėjo jis. Bet jau buvo vėlu. Kurį laiką take nieko 
nesimatė, paskui pasirodė Filomena, jos akiniai rasojo nuo įtam-
pos. 

– Ar ji grįš? – paklausė Altamontas. 
Duktė pasidėjo vaistų dėžę ir susirietė gaudydama kvapą. 

Tada nušluostė akinius į palaidinukę, nusibraukė prakaito lašą 
nuo nosies ir pasiruošė darbuotis blogiausiomis aplinkybėmis.

– Sakė, kad melsis už mus.
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Pagrindinis pastatas ant kalvos viršūnės ir buvo tas gyvena-
masis namas. Altamontas prisidengė akis nuo akinamų saulės 
spindulių ir atidžiai jį apžvelgė. Statinys buvo šešiakampio for-
mos, dviejų aukštų, jį juosė dengta veranda. Priešingose namo 
pusėse matėsi durys su įstiklintais iki žemės rėmais, abejos plačiai 
atvertos. Ne ta vieta, kur reikia užsirakinti. 

Filomena žengė tiesiai į vidų. Popietės saulė švietė kiaurai 
namą ir ryškiai brėžė visą jo kontūrą, jis metė didelį šešėlį ant 
kupstais augančios žolės. Altamontas įėjo paskui Filomeną. 

Visa pirmo aukšto erdvė dalijosi į dvi dalis. Vienoje pusėje 
matėsi sofa, pintas krėslas ir pusračiu sustatytos žemos knygų 
lentynos. Kitoje pusėje – paprasčiausia virtuvė, atskirta mediniu 
baru su keliomis pintomis kėdėmis. Ką tik atvežtas dujų balionas 
gulėjo ant grindų.

Didelis juodas mišrūnas susivėlusiu kailiu tupėjo prie krėslo, 
lygiai suglaudęs priekines letenas. Jis pakėlė galvą į Altamontą ir 
jo dukterį, tada užsimerkė ir tylutėliai suinkštė. Šalia jo, už sofos, 
kyšojo plikos pėdos pirštais į grindis. 

Altamontas sustabdė dukterį ir žengė į priekį, krenkštelėjo, 
kad nebūtų kokio nesusipratimo. Tada pažvelgė per ranktūrį. 

Britanas gulėjo ant pilvo, rankomis apglėbęs galvą. Mūvėjo 
nešvariais šortais, blauzdų plaukeliuose matėsi sudžiūvęs purvas. 
Išblukę juodi marškinėliai buvo susimetę į gumulą aplink pečius, 
atidengdami galingą stuburą. Jei ne balutė džiūvančių putų ant 
grindų, Altamontas galėjo prisiekti, kad vyras paprasčiausiai už-
snūdo. 



20

R . K  S a l t e R S

– Tabletės, – tarė Filomena ir pastūmėjo Altamontą.
Ji pasidėjo metalinę dėžę ant kavos stalelio ir atsiklaupė prie 

Grifino. Nubraukė tamsių plaukų sruogą nuo veido ir pakėlė 
akies voką, žiūrėjo į nereaguojantį vyzdį taip, tarsi žvelgtų pro 
rakto skylutę. Altamontas stebėjo ją su didžia pagarba, nes nebu-
vo pratęs matyti savo vaiką atliekant pareigą. 

– Nemirė, – sušnibždėjo Filomena. 
Ji nedrąsiai pliaukštelėjo Grifinui per skruostą, tačiau nieko 

neįvyko. Tada viena ranka pakėlė glebų riešą ieškodama pulso. 
Kita ranka pasiekė oranžinių tablečių buteliuką, nuriedėjusį po 
sofa. Jis buvo pustuštis. Ji pakėlė jį prie akių, prisimerkė ir bandė 
perskaityti, kas parašyta ant mažytės etiketės. 

– Kokios? – paklausė Altamontas.
– Nežinau, ne vietinės. Sužinosiu. – Ji pastatė buteliuką šalia 

metalinės dėžės ir toliau krutindama lūpas skaičiavo pulsą, laiky-
dama Grifino riešą.

– Kaip jis?
– Nežinau.
– Ar atsigaus?
– Nežinau.
Altamontui nepatiko ko nors nežinoti. Jis priklaupė šalia Fi- 

lomenos, paėmė buteliuką ir pats pamėgino perskaityti etiketės 
užrašą. Tačiau jo senstančioms akims raidės buvo per mažos. 
Altamontas tik įskaitė kelias lotyniškas galūnes ir žodį receptas. 
Gal kur šviesiau. Bet vėlyvos popietės saulė švietė netinkamu  
kampu. 
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– Pone, eikite į virtuvę ir paieškokite druskos, – tarė Filo- 
mena. – Įpilkite jos gerą žiupsnį į puodelį vandens ir atneškite čia. 

– O gal palaukiam, kol žinosim, kas jam? – atsakė jis paklus-
damas ir stodamasis. Ji griežtai pažvelgė į jį, tarsi kalbėtų su ne-
klusniu vaiku. 

– Kad ir kas ten būtų, tai dar likę jo skrandyje. Galime išplau-
ti arba laukti, kol numirs, tada išskrosim ir sužinosim, ko išgėrė. 

Grįžęs iš virtuvės, Altamontas pamatė, kad Filomena pavertė 
kūną ant šono. Ji atsisėdo prie Grifino galvos, pasiguldė ją į ster-
blę, ranka tvirtai suėmė žandikaulį. Paėmusi stiklinę, iš lėto su-
pylė vandenį į pražiodytą burną. Sūraus vandens srovelė nubėgo 
vyro smakru žemyn, susigėrė į ištampytą marškinėlių apykaklę ir 
nutamsino merginos kelnių šoną. Grifinas nerijo, tačiau skystis 
nutekėjo gilyn garsiai gurguliuodamas, tarsi kas būtų ištraukęs 
vonios kamštį.

Jie laukė; o tada Grifino kūnas šoktelėjo į priekį, galva nu-
slydo iš sterblės ir dunkstelėjo į grindis. Dar trūktelėjimas, ir kai 
Filomena sugriebė jo galvą, su vandeniu iš burnos pasipylė aitriai 
dvokianti masė. Ji pasuko galvą žemyn ir stengėsi palengvinti vė-
mimą, laikydama vyro kaktą ir spausdama skrandį. Tada vėl pra-
dėjo viską iš naujo. 

Altamontas užlipo aukštyn, ieškodamas, kur jie galėtų pagul-
dyti Grifiną. Lipdamas apžiūrėjo kiekvieną kambarį – jį nustebi-
no tuštuma. Kur ta moteris, su kuria Grifinas gyvena? Laikinai 
atidėjęs šį klausimą, Altamontas nusprendė, kad geriausia lova 
ligoniui bus čia, didžiajame miegamajame.
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Nusileidęs žemyn, pamatė, kad Filomena jau atitempė Gri-
finą už pažastų prie laiptų, o dabar taiso marškinėlius apie kaklą. 
Altamontas stojo iš priekio, ji perėjo prie kojų, alkūnėmis stipriai 
surėmė Grifino kelius. Kone griūdami jie ropštėsi aukštyn, temp- 
dami Grifiną pažeme ir vis brūkštelėdami į grindis. Tada Alta-
montas paliko Filomeną su juo, nenorėjo aiškintis, kodėl taip už-
duso, ir nusileido žemyn kviesti pagalbos per radiją. 

Pora metrų nuo namo iš radijo trobelės aukštyn kilo lanksti 
dvimetrinė antena. Ant jos galo kažkas pririšo mažytę vėliavėlę. 
Tikriausiai tai buvo seniai, nes vėliavėlė jau virto skuduru ir nu-
smuko nuo antenos viršūnės. 

Altamontas atsisėdo į girgždančią kėdę prie perdavimo pul-
to. Didelės rankenos ant metalinės dėžės buvo lipnios, apgliau-
mėjusios nuo vabzdžių išskyrų, o gal ir nuo žiedadulkių, kurias 
per metų metus supūtė vėjas. Jis pasiėmė nosinę. Ieškant tinkamų 
dažnių, radijas zvimbė ir gaũdė per kelias oktavas. Jis pagaudavo 
pokalbių nuotrupas, garsus tokioje tolybėje, kurioje jo adresatai 
negalėjo būti. 

– San Antonijaus policija kviečia Punta Gordos ligoninę, – 
kreipėsi jis. Daug kartų teko išbandyti įvairius dažnius, kol paga-
liau išgirdo šnabždesį.

– Punta Gordos ligoninė San Antonijaus policijai. Pateikite 
faktus. Baigta.

– Nelaimingas atsitikimas netoli Krintančių Akmenų, ato-
kiau San Migelio kelio. Žmogus be sąmonės, apsinuodijęs vais-
tais. Prašome, kad atvyktų daktaras Delgadas. Baigta. 
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Stojo ilga tyla, ir Altamontui pasirodė, kad nutrūko ryšys. 
Radijas ir toliau spragsėjo kaip įkaitusi keptuvė, tačiau įsiklausęs 
Altamontas išgirdo silpnus balsus. Kruvini vakaro saulės spindu-
liai geso už medžių viršūnių. Tirštėjančiose sutemose vienintelis 
šviesos šaltinis radijo trobelėje buvo auksinė dažnių siųstuvo akis. 

– Punta Gordos ligoninė San Antonijaus policijai. Ar esate? 
Baigta.

– San Antonijus klauso. Baigta.
– San Antonijau, daktaras Delgadas negali atvykti. Čia den-

gės karštinės protrūkis. San Antonijaus kaime yra studentė slau-
gytoja. Jos vardas Filomena Stenberi. Rekomenduoju stabilizuoti 
ligonį ir vėl mums paskambinti. Galėsime konsultuoti ir perimti 
gydymą, kai pacientas bus mobilus. Baigta. 

 


