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HARTOLA

1989-ųjų rugsėjis

Haris Valkama buvo pirmasis pirkėjas. Kaip visada, pasiėmė nuo len-
tynos kepaliuką ruginės duonos, iš šaldytuvo – pakelį 3,5 proc. riebumo 
pieno, nuo mėsos prekystalio – porą šimtų gramų kumpio su garstyčių ir 
džiūvėsėlių apvalkalu. Viskas vyko kaip visada. Žvejybos užkandžiai, anks-
tyvas rytas, lūkestingas nusiteikimas. Žengdamas prie kasos, Haris peržvelgė 
naujų dienraščių antraštes, tada ėmė rikiuoti ant juostos pirkinius.

– Į žvejybą? – paklausė kasininkė.
– Taigi kad į žvejybą, – atsakė Haris ir mitriai susidėjo pirkinius į 

šaltkrepšį.
– Reikia kvito? – paklausė kasininkė.
– Nebent su panelės telefono numeriu, – atsakė Haris ir pamerkė akį. 

Pajuokauti su kasininke buvo įsišaknijęs įprotis, žadantis giedrą nuotai-
ką visai dienai. Haris nejučia buvo tapęs kasininkių linksmintoju.

7 val. 10 min. Haris Valkama įjungė variklį ir nuburzgė Tainion-
virtos upės link. Šviesėjantis rytas buvo malonus, net šilumą pranašavo. 
Haris Valkama paliko mašiną pakelėje ir leidosi prie upės pėsčiomis. 
Vienoje rankoje nešėsi užkandžius ir kėdę, kitoje – meškerę ir įrankių 
dėžę. Sustojęs pažįstamoje vietoje, giliai atsikvėpė. Pasistatė sulanksto-
mąją kėdutę, šalia pasidėjo šaltkrepšį, atsidarė žvejo dėžę. Kaip visada, 
ramiai išsiėmė vieną iš mėgstamiausių masalų ir jau sutelkė į jį didžiules 
viltis. Kai masalas pirmą kartą pliumptelėjo vandenin, buvo pusė aš-
tuonių. Už medžių jau virpuliavo skaisti ankstyvo rudens šviesa. Žvejo 
kalendorius rodė, kad diena žūklei labai palanki.
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Oras kvepėjo žeme ir augimo laiko pabaiga. Vasaros pradžioje su-
kvaišusios lakštingalos jau seniai tylėjo, ir nors diena žadėjo būti vasa-
riškai šilta, povandeninė srovė jau liudijo rudenį. Haris Valkama mėgo 
ryto valandas, kai gamta sykiu su juo busdavo naujai dienai. Ir – pabūti 
iš tikro vienas.

Priešingai nei tikėjosi, žuvis nekibo. Haris susimąstęs žiūrėjo į van-
dens srautus rėvoje ir regėjimo lauke akis pagavo kažką neįprasta. Tolė-
liau, prie kranto, užsikabinęs už rąstgalio, plūduriavo kažkoks padaras. 
Gal ten stirna ar koks kitas miško gyventojas? Jo smalsumas pamažu 
budo, žiūrint į vandenį vis stiprėjo. Atrėmęs meškerę į beržą, paėjėjo 
pakrante, norėdamas pamatyti aiškiau.

Prisliūkinęs arčiau, sustojo. Dabar geriau matė tai, kas patraukė jo 
dėmesį. Haris Valkama sukrėstas spoksojo į gniužulą, prikvietusį artyn. 
Baltos kojos, juoda plono audinio suknelė su vandens paviršiuje išdri-
kusiu sijonu. Žmogus. Kai smegenys galų gale užregistravo, kas guli prie 
kranto, Haris suklupo ant kelių. Vandenyje tįsojo baltas, mirties susting-
dytas kūnas. Jis buvo užkliuvęs už paupio medžių šaknų, ir srovė nenešė 
jo tolyn. Ramiai tekantis vanduo pamaži sūpavo negyvą kūną vietoje. 
Mergina. Kniūbsčiomis plūkaujanti tamsiame vandenyje. Laimė, Haris 
nematė jos veido. Akys nevalingai fiksavo smulkmenas. Juodai nulakuoti 
nagai, metalinis diržas, juoda suknelė, basos pėdos. Vandens paviršiuje 
pasklidę plaukai priminė plūduriuojančią dumblių lytį.

Gyvenimas neteisingas, – tokia mintis pirmiausia šovė Hariui Valka-
mai. Jis užsimerkė, bet reginys jau buvo atsispaudęs tinklainėje. Metams 
bėgant Haris Valkama buvo atsikratęs keiksmažodžių, bet dabar jie su-
lėkė kaip piktos vapsvos. Kaip neteisinga, kad jauno žmogaus gyvenimas 
pasibaigė šitaip staiga. Velnių velniai, kas per vaizdas. Savivaldybėje 
perkant žvejybos leidimą, tikrai galvoje netilpo, kad teks gaudyti iš rėvos 
negyvėlius. Netikėtai Harį apėmė jausmas, kad gamta jį apgavo. Į sąmo-
nę ta mintis įsismelkė pamažu. Haris staiga pagalvojo, kad rudens gro-
žis aplinkui tėra apgaulė, akių dūmimas. Kad prieš savo valią atsidūrė 
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bjauriame, nenormaliame spektaklyje. Tame, kurio dekoracijos netikėtai 
sugriuvo ir atsiskleidė blogis, mirties niaurumas. Vargais negalais atsi-
stojo ir iš karto dusdamas tekinom metėsi prie mašinos. Reikia nusigauti 
iki telefono. Kuo greičiau.
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Birželio 20 d., ketvirtadienis, Hartola

Sana guli lovoje ir tiek. Nepajėgia nė piršto pajudinti, ir tai ner-
vina. Ant stalo stovi puodelis su ataušusia kava. Ir tos kažkodėl ne-
pajėgė išgerti. Sana įsijungia telefoną, atsiverčia tviterį. Tik truputį 
pažiūrės, nors dabar boikotuoja socialinius tinklus. Iš įdomumo ji 
seka tviteryje policiją jau nuo pavasario. Patyliukais ieškodavo ten 
įdomybių ne tik dėl to, kad dirbant redakcijoje reikėjo sumedžioti 
ką nors įdomaus rašomiems straipsniams. Ko nors, kas įtrauktų, kas 
sužadintų vaizduotę. Vis dėlto lig šiol dar niekas jos kaip reikiant 
nesudomino. Tiesa, kol kas tokio įvykio labai uoliai dar ir neieškojo.

PolicijosPranešimai@PolicijaPraneša 2019 06 20

Eismo nelaimės Vidurio Suomijoje

Eismo nelaimės? Koks paprastumas, nusistebi Sana ir galų gale 
gurkšteli kavos. Och. Visai šalta. Bet sriubteli dar sykį. Štai kaip eili-
niams piliečiams pranešama apie įvykusias avarijas, pagalvoja Sana ir 
pastato puodelį ant stalo. 

Per savaitę ji suprato, kad iš esmės Hartoloje nėra ką veikti. Ji to 
ir troško – troško atrasti tokią vietą, kur galėtų pailsėti, vien pailsėti, 
pabūti, pamąstyti. Bet dabar, kai iš tiesų gali tiktai būti ir mąstyti, 
Saną apima liūdesys, tingulys ir nusivylimas. Ji išsitiesia siauroje, sve-
čiams skirtoje lovoje tetos miegamajame, įsižiūri į lubas. Ir pamažu, 
lyg nejučia, nugrimzta į ramų miegą.

– Pabusk, Sana, – šnibžda teta Inkeri ir ryžtingai papurto ją. – Per il-
gai miegu gydai pagirias ir visa kita. Jau visa savaitė, jei skaičiuosim 
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tiksliai. Šiandien išsivarysim iš klėties dviračius ir pasižvalgysim po 
Hartolą, – sako ir nusijuokia pamačiusi Sanos veidu nuslenkant ir-
zulio šešėlį. Trečia valanda dienos. Teta mano, kad Sanai jau laikas 
susipažinti su miesteliu. Prisiminti vaikystės vasaras. Pasivaikščioti, 
sykiais imtis kokios nors fizinės veiklos. Visiems, kurie nejuda, už-
eina depresija. Teta sako neabejojanti, kad širdies gilumoje Sana jau 
nori kokios veiklos, nors pati šito nepripažįsta. Inkeri čiumpa vadeles 
į savo rankas ir priverčia Saną išsijudinti. Kvaila drybsoti kambary, 
kai už lango švyti vasara.

– Bet dar valandėlę pasėdėkim sūpuoklėse, – pasiūlo teta, ir Sana 
pamažu atgyja. – Gal išgerkim vasarinio vyno? – uždeda delną ant 
peties Inkeri.

– Išgerkim, – nusišypso Sana, ir teta eina vidun atnešti taurių. 
Ji žino, kaip tampyti vadeles. Įpila vyno į Saros Hopea stiliaus tau-
res žaliomis kojelėmis, paglosto Sanai skruostą.

– Kaip smagu, kad atvažiavai, – tarsteli.
– Smagu buvo atvažiuoti, – atsako Sana. Tetos delnas raminantis, 

vėsus.
– Kaip tau sekasi? – klausia teta.
– Turbūt neblogai,  – sako Sana.  – Iš darbo atleido netikėtai, 

bet tikriausiai tai išėjo į gera. Galėjau sustoti. Porą metų tik dirbau 
kaip pamišusi. Na, laisvu laiku kur nors išeidavau, – prisipažįsta 
Sana ir gurkšteli Inkeri baltojo vyno. Gėrimas tinkamai atšaldytas, 
tinkamai sausas.

– Ar dabar turi ką nors?  – smalsauja teta, paslapčia stebėdama 
Saną.

– Ne, – atsakė Sana. – Aš visais atžvilgiais sudėtingo būdo, – nu-
sijuokia Sana ir pakelia taurę už tą sudėtingumą.

– Na, galima manyti, kad likti vienai sunkiau, nei likti su partneriu 
vien dėl buvimo kartu,  – sako Inkeri ir papildo taures.  – Bet mane 
gyvenimas pamokė, kad sutikus tinkamą žmogų nereikia burti nei 
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svarstyti. Tada viskas kažkodėl būna aišku, – sako teta. Jiedvi sėdi sūpy-
nėse, žiūri į sodriai žaliuojantį kiemą. – Gal tu dar nesutikai tinkamo.

Sanai ta mintis patinka ir ji kiek stipriau atsispiria nuo žemės. 
Jau žydi baltieji erškėčiai. Rosa pimpinellifolia. Sana galėtų tik sup-
tis ir žiūrėti į tuos erškėčius visą dieną.

– O tu turi tokį žmogų, dėl kurio kažkodėl viskas aišku? – klausia 
Sana, gudriai žiūrėdama į tetą.

Teta nužvelgia kiemą, įsmeigia akis į taurę rankoje. Tada, Sanos 
nuostabai, atsako:

– Buvo pora tokių, bet galop nelabai kas išėjo.

Pavakarėj jos, mažumėlę apsvaigusios, mina smėlėtais Hartolos 
keliais. Sana rieda padrengtu, kelių dešimtmečių senumo dviračiu, 
o Inkeri – naujuoju „Crescent“. Sana pažįsta Hartolą, vaikystėje čia 
vasarodavo, bet, pasak tetos, dabar pats laikas vėl čia leisti šaknis. 
Į viską pažvelgti suaugusio žmogaus akimis ir vėl priprasti prie vai-
kystės kraštovaizdžio.

– Į šitą mėgdavai žiūrėti, kai buvai maža, – sušunka teta ir mosteli 
tolėliau stovinčio raudono vėjo malūno pusėn. – O ten Mailos Talvio 
salonas, oficiali Hartolos įžymybė, – nusišypso.

Sana apsižvalgo. Užaugusi ji kelis kartus lankėsi Hartoloje, bet 
buvo taip užsiėmusi, kad, tiesą sakant, nieko nematė. Rūpesčių ar 
liūdesio kamuojama, dažniausiai miegojo tetos namo svečių kam-
baryje antrame aukšte. Manė, kad Hartoloje nėra nieko įdomaus. 
Bet tada ir nebuvo.

– Dabar sukim čia. Pasižvalgykim po dvaro kiemą, tokiu metu 
ten tikriausiai nieko nebus! – šūkteli teta ir ima minti greičiau. Sana 
kikena pamačiusi, kad tetą pagavo noras ieškoti nuotykių, ir pati pa-
didina greitį. Dviračių žygis, kelionė vasariškos Hartolos vieškeliais. 
Senas medinis vėjo malūnas, graži dvaro aplinka ir ką tik nupjautos 
žolės kvapas.
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Jiedvi varosi dviračius per dvaro kiemą. Kieme auga gražios, aukš-
tos eglės. Tokių aukštų eglių Sana dar nėra mačiusi. Žolė nupjauta, 
viskas rūpestingai prižiūrėta.

– Čia Koskipės dvaras. Tu jį iš vaikystės tikrai prisimeni, – sako 
teta, o Sana smalsiai apsižvalgo aplinkui. Vieta lyg ir pažįstama, 
bet sykiu svetima. Gal ji čia buvo vaikystėje su mama? – Tas didy-
sis žalias pastatas atsirado jau devyniolikto amžiaus trečiajame de-
šimtmetyje, tada dvaras priklausė Tandefelto šeimai. O šeštajame 
dešimt metyje dvaras atiteko fon Gerdtams, – toliau aiškina teta.

Sana žiūri į gražų žalią dvaro statinį, masyvias kolonas, raudo-
nus namelius kieme. Vešlūs paparčiai, obelys, muziejaus prižiūrėtojo 
būstas. Žalsvi durų dažai jau lauposi. Sanai visada patiko senoviškos 
durys.

– Aštuntajame dešimtmetyje į šitą namą, vadinamą Senuoju Kos-
kipe, atsikraustė žmogus, kurį vadino baronu, – sako teta, rodydama 
į geltoną pastatą arčiau upės. – Paskutinis fon Raichmanų giminės 
palikuonis. „Didžiojo pastato interjeras liudija Rytų Hemės dvarų gy-
venimo stilių devynioliktame amžiuje“, – tęsia teta. – Žodis į žodį iš 
Rytų Hemės muziejaus tinklalapio. Būčiau nebloga gidė, ar ne? – su-
kikena ir Sana pritariamai palinkčioja galvą. Teta – pati geriausia gidė.

– Ekskursijos čia tikrai įdomios, – sako. – Turėtum atvažiuoti čia 
pasižvalgyti, nuobodu nebūtų.

Sana smalsiai apsidairo. Seni dvarai su kiemais žadina kažkokį 
laisvės troškimą. Būtų smagu leisti vasarą tokioje gražioje sodyboje, 
nerūpestingai vaikštinėti po kiemą su didžiule skrybėle nuo saulės. 
Gal šiame užkampyje ji dar atras tą tviskesį, kurį regėjo maža.

Jos palieka dviračius Koskipės dvaro kieme ir nusileidžia prie tin-
gios upės rėvos. Gluosniai linkso palei vandenį, pakrantėje matyti 
keletas vasarnamių su liepteliais. Sana pastebi kabamąjį tiltą tolėliau. 
Gal ji kitados tuo tiltu bėgo į aną upės pusę? Priekrantę užkaria-
vusios lelijos ir kitokie vandens augalai. Abi nusprendžia nueiti ant 



Elina Backman

40

tilto. Sanai žengiant pirmyn, dviejų akmeninių stulpų laikomas tiltas 
girgžda, braška.

– Paklausyk,  – sako teta, ir jos stabteli per vidurį tilto. Jiedvi 
stingte sustingsta, nė nekrusteli. Visur tylu. Pamažu pasigirsta ty-
kūs garsai. Tolumoje kukuoja gegutė. Ramiai čiurlena vanduo. Ulba 
juodasis strazdas. Paausyje zyzia uodas. Centrine gatve praūžia koks 
automobilis. Sana pasiremia turėklo, pasižiūri į dvaro pastatą, šmėk-
šantį pro medžius. Dangus pritemęs, bet nenujuodęs. Pavirš vandens 
laikosi vėsus rūkas, ore tvyro drėgnos žolės ir šlapių medžių kvapas. 
Gražu. Abidvi stovi tylomis. Vandenyje šen ten rausvuoja lelijų žie-
dai. Kiek tolėliau, žemupyje švyti vieniša balta gėlė.

– Matai? – klausia Sana, rodydama į ją. Tamsiame fone jos baltu-
mas gražiai išryškėja. – Ar ten lelija?

– Kalija, – tyliai sako teta. – Jos čia neauga.
Sana klausiamai pasižiūri į tetą.
– Kodėl ji ten?
– Kartais ji atsiranda prie rėvos.
– Atsiranda? – klausia Sana ir įsistebeilija į baltą gėlę.
– Manau, ji skirta vienai žuvusiai sielai, – tęsia teta.
Dabar ir Sana mato, kad gėlė neišaugusi iš žemės. Ji atremta į 

akmenį.
– Turbūt Helenai, – sako teta, žvelgdama į gyvastingą, tamsų van-

denį.
– Helenai? – suklūsta Sana ir susidomėjusi žvilgteli į tetą.
– Taip. Tai, kurią rado negyvą šitoj rėvoj.

Po žygio Hartoloje jiedvi nutaria užsukti į vietos užeigą dar vienos 
taurės. Ketvirtadienis, Joninės rytoj, šiandien bare ramu.

– Tikra snarglinė, – įžengusi vidun meta Sana.
– Tokia ir turi būti, – atšauna barmenas ir Sana susigėsta. Tuos žo-

džius ji pasakė pirm savęs einančiai Inkeri. Tik jai.
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Jos užsisako po taurę kokteilio su ledu ir nutapena prie senos su-
eižėjusios odinės sofos baro gale.

– Vasarą tokie kokteiliai geriausiai gaivina, – sako Sana ir jos pa-
kelia taures.

– Tikrai, – nusijuokia teta ir gurkšteli.
Ledo kubeliai barška taurėje. Sana pirštu nubrėžia brūkšnį per 

apgaravusį šoną. Vakare jiedvi šnekėjosi apie depresiją, užpuolusią 
Saną, kai buvo atleista iš darbo, ir apie darbą, kai jis kelia stresą. Apie 
tai, kad žiniasklaida iš Sanos atėmė viską: mintis, jėgas, kūrybiškumą.

– Kartais atrodo, kad nerasiu, kuo užsiimti. Gyvenimas bėga. Ki-
tos studijuoja, ką nors sutinka, išteka, susilaukia vaikų, gauna gerą 
darbą, pelno premijas, dalyvauja konkursuose dėl paskolų ir draudi-
mų, – sako Sana.

– Na, o ką tada darysi?
– Kol kas nežinau. Aš tik dirbu dirbu, stresuoju dėl menkniekių, 

valgau picą arba apie ją svajoju, – nusijuokia Sana. 
– Ne visi turi gyventi vienodai, kaip pagal schemą. Aš pati leidau 

dienas taip, kaip norėjau. Bet visada turi jausti, kad valdai padėtį. 
Ar jauti, kad pati tvarkai savo gyvenimą? – klausia teta, sukiodama 
rankoje kokteilio taurę.

– Hmm,  – numykia Sana ir suvokia, kad veikiau plūduriuoja 
jame. Kaip bevalė ameba.

– Jei vengsi atsakomybės, nerasi į ką įsikibti, pajusi, kad neturi 
jokios valios kurti laimę, – sako teta, įsmeigusi akis prieš save. – Ne-
sikratyk atsakomybės už savo gyvenimą.

Dėkui, Inkeri. Dabar jaučiuosi dar ir neatsakinga, pagalvoja Sana.
– Ar tu laiminga? – klausia ji, žiūrėdama į tetą. Ji daug galvojo 

apie vienišą tetos gyvenimą. Nei vaikų, nei vyro, daug meno, sodo 
priežiūra, knygos ir kelionės.

– Aišku, laiminga,  – atsako teta.  – Gyvenu taip, kaip norėjau. 
Džiaugiuosi kiekviena diena,  – priduria, bet Sana kiek nepatikliai 
pasižiūri į ją. Nejau šitaip lengva? Pasakyti, kad esi laiminga.
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– Mano bėda turbūt ta, kad aš net nežinau, ko noriu. Galimybių 
tiek daug, kad sustingstu jas pamačiusi ir nesinaudoju nė viena, – 
sako Sana ir pralinksmėjusi akies kampučiu žiūri į dvi senas ponias, 
smalsiai žvilgčiojančias jų pusėn.

– Dar sugalvosi, ko imtis, – nuramina teta ir kilsteli taurę. – Iš-
gerkim už šią vasarą. Užvis geriausia tai, kad visą vasarą pas mane 
gyvens dukterėčia.

Sana linkteli galvą ir meiliai pažvelgia į tetą. Kuo jau kuo, o tetos 
buvimu šalia galės džiaugtis kasdien.

– Na, o kas tai merginai rėvoje atsitiko?  – po valandėlės tylos, 
kiekvienai pagalvojus apie save, klausia Sana.

– Liūdna istorija, – sako teta. – Tu tada buvai visai mažytė, nuo 
tol prabėgo daug laiko.

– Kas atsitiko?
– Palauk, atnešiu dar po vieną ir papasakosiu, – sako teta ir atsistoja.

– Nuo tol, kai Heleną rado negyvą Tainionvirtos upėje, kiek ato-
kiau nuo to kabančio tilto, prabėgo apie trisdešimt metų, – sako teta, 
grįžusi prie stalo su dviem pilnom taurėm kokteilio.

– Kas jai atsitiko? – klausia Sana, o teta tik kilsteli pečius ir sriub-
teli gėrimo. – Ir ta kalija. Kažkas retsykiais ją atneša prie rėvos, – sako 
Sana. – Gražus gestas, – mąsliai priduria ir įninka gurkšnoti kokteilį.

– Tą įvykį prisimena visi Hartolos gyventojai, – atsako teta ir pik-
tai pamojuoja senoms ponioms. – Dukterėčia! – šūkteli ir beda pirš-
tu į Saną. Močiutės greit nusisuka ir nurimsta.

– Tokio jauno žmogaus staigios mirties užmiršti neįmanoma, – 
tęsia teta.

– Tai kas atsitiko? – klausia Sana. Ta istorija ją domina labiau nei 
kokteilis.

– Nežinau, policija turbūt nieko ypatinga neaptiko. Neva buvo 
per mažai įrodymų, kad tai nusikaltimas. Kai Heleną rado negyvą 
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rėvoje, policija pasakė, kad tai nelaimingas atsitikimas ar savižudybė. 
Tai, ką šnekėjo žmonės, buvo tik gandai, – sako teta.

– Gandai? – Sana susivokia, kad, pagauta smalsumo, kartoja tetos 
pasakytus žodžius.

– Taip. Sklido kalbos, kad Helena negalėjusi nusižudyti, esą nie-
kas nebuvo pastebėjęs jokių merginos nevilties požymių. Visiems 
atrodė, kad Helena labai laiminga. O paskui atsitiko ta nelaimė. 
Tai buvo labai keista.

Sana žiūri į tetą, išplėtusi akis.
– Vis dėlto reikia neužmiršti, kad tokiame miestuke žmonės 

slapta apšneka viską, – sukužda teta ir kinkteli galvą į smalsutes prie 
gretimo stalo. – Šitos taip pat. Vis domisi svetimais reikalais, nes 
jų gyvenimo niekas nesujudina. Bet ar galima jas už tai smerkti. 
Čia taip ramu. Hartola – ramus miestelis. Kitaip tariant, ne mies-
telis, o karalystė,  – šitaip dabar savivaldybės nurodė vadinti. Sana 
įsiklauso į kiekvieną tetos žodį.

Kitą dieną – Joninių išvakarėse – Sana pabunda gerokai anksčiau 
nei ligi tol, būdama Hartoloje. Ji negali išmesti iš galvos tos žuvusios 
merginos. Nors mažai miegojusi, Sana žvaliai nukulniuoja į virtuvę 
ir randa tetą su laikraščiu prie stalo, geriančią arbatą.

– Žinai, sumaniau, kad būtų įdomu patyrinėti, kaip žuvo ta mer-
gina, – sako Sana, varstydama spinteles, ieškojo kavos ir filtrų.

Teta pakelia akis nuo laikraščio ir nusišypso. Aiškiai matyti, jog jai 
palengvėjo, kad Sana atsigavo.

– Skaitai „Helsingin Sanomat“? – nustebusi klausia ši, kai pamato 
tetos rankose pažįstamo šrifto laikraštį.

– Reikia žinoti, kas vyksta didžiojoje baloje, – nusijuokia teta. – 
Kava toje spintelėje, antros durelės iš dešinės.

Sana pasiremia į pakabinamą spintelę virš kavos aparato, stebi, kaip 
laša gėrimas. Virtuvėje pamažu pasklinda šviežios kavos kvapsnis.
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– Prieš trisdešimt metų, vasaros pabaigoje, – sako teta ir perverčia 
puslapį.

Sana pasigręžia į tetą. Staiga apima nesuprantamas jausmas, kad 
kažkas prasideda. Nejau kieno nors mirtis sugrąžins ją į gyvenimą?

– Heleną rado vasaros pabaigoje. Prisimenu, kad jau buvau nu-
rinkusi visus serbentus. O tau buvo dveji. 

Sana laukia, kol kavos aparatas išvarvins paskutinius lašus į ąsotė-
lį, o anas jausmas tolydžio stiprėja. Akivaizdu, kad tai pradžia. To, į 
ką galima įsikibti. Dabar, kai atsidūrė tuštumoje. Galima griebtis ne-
išaiškintos merginos mirties.
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X

X stebi, kaip gelzgana tviskanti geležis sminga į minkštą tirtantį 
kūną. Tylus šnypštimas primena degtuką, ką tik užpūstą ir pakištą po 
vandeniu, tekančiu iš čiaupo. Kai karštis nuslopsta, X paskutinį kartą 
pasižiūri vyrui į akis, mėgina įžvelgti bent ką. Nusižeminimą, atgailą. 
Prašymą, nerimą, maldavimą atleisti. Bet mato tik miglotą žvilgsnį. 
Gal liūdesį. Susitaikymą. Ar vyras tikrai toks įžvalgus? Ar tikrai numa-
nė, kad jo nebus pasigailėta. Kad pagaliau atsiras, kas privers atsakyti 
už tai, ką padarė. Ir atgręš jo veidą į mirtį. Miglotas, liūdnas žvilgsnis 
mažumėlę nuvilia. Kaip viskas lengva. X tikėjosi pasipriešinimo, kelia-
klupsčiavimo, netikėjimo tuo, kas vyksta. Viltingų prašymų, mėginimų 
perkalbėti. Bet nesulaukė. Pamatė tik tylų, sielvartingą laukimą. Sa-
kytum vyras būtų supratęs, kad teks atsakyti. Gal širdies gilumoje jis ir 
troško būti nubaustas. Ir štai sulaukė bausmės. X panardina vyro galvą 
po vandeniu, stebi, kaip pradeda spardytis kojos. Stebi ir sykiu klau-
sosi savęs. Ką šią valandą jaučia? Ką jauti, kai surezgi mirtiną kilpą? 
Ką jauti, kai girdi paskutinius atodūsius prieš išeinant dvasiai, kai už-
baigi kito gyvenimą? Ką jauti, kai vykdai neginčijamą nuosprendį, kai 
iškeli save iki dievų? Vyras pasispardo smarkiau ir nurimsta. Nejauti 
nieko ir sykiu jauti, kad elgiesi teisingai. Štai ką dabar jaučia X.



46

Birželio 27 d., ketvirtadienis, Suomenlina

Diena kaip visada vėjuota, bet labiau nei prieš savaitę justi artė-
jant ilgai laukta šiluma. Kai Aina su šuniu išeina į lauką, stiprus vėjas 
siūbuoja medžius. Plaukai uždrinka ant akių ir Aina mitriai nubrau-
kia juos į šoną. Kas rytą tuo pačiu metu ji apsuka tą patį ratą. Paeina 
akmenimis grįstu keliu, paskui smėlėtu taku, tada per uolą, pievą, ir 
vėl smėlėtu, o vėliau akmenimis grįstu keliu. Aina leidžia Krameriui 
ramiai apuostyti ir pasižymėti teritoriją. Jie, kaip visada, pasuka link 
Karaliaus vartų, link to salos galo, kur visada ramu. 

Mūras statytas atitveriant salą nuo jūros, tartum norėjus apsaugo-
ti gyventojus nuo vėjo, pūgų ir nuo įsibrovėlių. Tiesa, salos praeitis 
šiandien jau regis labai tolima. Aina trūkteli Kramerį arčiau savęs ir 
jie pagaliau sustoja prie vieno akmeninio mūro angos. Pro ją, kaip pro 
duris, galima išeiti ant uolų, į salos galą, išsilenkiant kelio, kuriuo daž-
niausiai vaikšto turistai. Aina pasižiūri pro angą. Druskingas vėjas pu-
čia į veidą ir Aina dar labiau atsipalaiduoja. Jai patinka ankstyvi rytai, 
kai aplinkui nėra žmonių ir atrodo, jog sala priklauso vien jiedviem 
su Krameriu. Aina laikosi įpročių, rutinos, kurią galima kartoti nieko 
negalvojant. Rutina vaduoja smegenis nuo perkrovos. Jie praeina pro 
uždarytą piceriją. Netoli Karaliaus vartų Krameris staiga suskanta loti, 
ima tampyti pavadėlį. Aina žengia paskui šunį vartų linkui. Priešinasi 
Krameriui. Šuo tempia ją pirmyn, Aina – jį atgal. Krameris šniokštuo-
ja, kaklasaitis veržia kaklą. Kas darosi šuniui?

Prie Karaliaus vartų šuo sustoja, pradeda nerimauti. Kojos įsitem-
pusios, dreba. Aina sutrumpina dirželį ir, atsidūrusi šalia, pajunta, 
kad kažkas ne taip. Graži pakrantė, žalia žolė, akmeninis paminklas, 
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geležinės grandinės, laiptai, jūros bangos, gūsingas vėjas. Bet čia atsi-
rado kažkas, kas nesutramdomai traukia Kramerį, o sykiu ir ją. Aina 
žiūri žemyn, laiko trūkčiojantį ir drebantį šunį už pavadėlio. Apa-
čioje ant akmenų pastebi kažkokį gniužulą. Tartum negyvą žmogų. 
Aina negalėtų pasakyti, kodėl pamano, kad žmogus negyvas. Gal dėl 
pozos – kažkokios nenatūralios, tarsi jis būtų kažkieno paguldytas. 
Gal reikėtų nulipti laiptais žemyn ir dar patikrinti pulsą? Aina abejo-
ja. Ji atsitupia, pakaso Kramerį ir šūkteli gniužului:

– Ė, ar viskas gerai? – ir pasijunta kaip kvailė. Suvokia, kad at-
sakymo nesulauks. Žmogus tįso ant laiptų be jokių gyvybės žymių. 
Krameris cypia, Aina nenori tikėti tuo, ką mato, ją apima šiurpas, 
baimė ir liūdesys, ji nežino, ko griebtis.

– Padėkit! – galų gale sušunka, bet balsą nuneša vėjas. Ankstų rytą 
prie Karaliaus vartų retai kas vaikšto. Aina apčiuopia telefoną striu-
kės kišenėje, apsižvalgo nežinodama, kaip elgtis. Jau tuoj septynios.

– Padėkit! – vėl šūkteli ji ir balsas užlūžta. Pasijunta kaip silpna, 
baimės nesuvaldanti mergaičiukė. Net surikti kaip reikiant negali. 
Drebančiom rankom išsiima iš kišenės telefoną, surenka nume-
rį 112. Sulaikiusi kvapą laukia, kol kas nors iš jos perims atsakomybę 
už šį baisumą.




