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Tarkime, yra labai senas kambarys.
Pilnas dalykų, kurių nenori prisiminti, o ant durų kabo didžiu-

lė spyna.
Laikui bėgant, tas kambarys po truputį užsimiršta, kol galiau-

siai netgi nebeprisimeni, kad jis apskritai egzistuoja.
Atmintis  – keistas reikalas. Yra dalykų, kurių jokiais būdais 

negalima pamiršti, tačiau nutinka atvirkščiai  – būtent todėl jie 
visiškai išgaruoja iš galvos. Tai vadinama apsaugos mechanizmu, 
jis saugo mus nuo šoko. Jei nuolat galvotume apie tuos dalykus, 
palūžtume, todėl tai suprasdamos smegenys pačios viską ištrina. 
Galiausiai prisimename tik tai, ką norime prisiminti. Su kuo ge-
bame susitvarkyti.

Kartais pagalvoju: galbūt mano galvoje kas nors negerai? 

Taip, ir aš turėjau tokį kambarį. 
Tokį baisų, kad nukišau jį į tolimiausią kertę ir užrakinau ke-

liasdešimčia spynų. Kurį laiką, labai trumpai, netgi nepajėgiau 
prisiminti, kad tas kambarys apskritai egzistuoja. Bet ilgai tai 
netruko. Tos kelios dešimtys spynų kažkurią dieną vienu metu 
atsirakino. 

Nors buvo atidaryta, vidun eiti nereikėjo, o aš nepajėgiau atsi-
spirti smalsumui ir užėjau. Ir supratau.

Kad atidariau duris į pragarą.





1 dalis

– Kokį pirmą dalyką prisimenate iš 
vaikystės?

– Raudonus batelius. Mamos pirktus 
raudonus batelius. Tai – pirmasis dalykas, 
kurį prisimenu.
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Pranešimas, kad Ingamo donge* įvyko gaisras, buvo gautas 
birželio septynioliktos dienos paryčiais, trys valandos tris-
dešimt septynios minutės.

Kai Namsane veikiančio Gaisrų ir stichinių nelaimių centro 
Įvykių valdymo skyriaus dispečerio pulte pasirodė pranešimas 
„Gaisras Ingamo rajone“, tuo pat metu visiškai tokio paties turi-
nio žinutė buvo nusiųsta Vakarų Seulo gaisrinei, netoliese esančiai 
policijos nuovadai ir Seulo policijos Kriminalistinių tyrimų sky-
riaus gaisrų tyrimų skyriui.

Pranešimą priėmęs gaisrų tyrėjas I Sangukas iš Gaisrų ir stichi-
nių nelaimių centro kaip tik tuo metu dirbo naktinėje pamainoje 
ir miegojo darbuotojams skirtame kambaryje. Mobiliuoju telefo-
nu gavęs pranešimą, jis atsistojo, trindamas užmiegotas akis. Turė-
jo pabaigti ataskaitą, užsnūdo tik po pirmos, tad miegojo ne ilgiau 
kaip dvi valandas.

Vokai patys merkėsi, bet, išėjus iš pastato, papūtė šaltas vėjas, 
todėl I Sangukas šiek tiek atsipeikėjo. Vėsus nakties oras visiškai 
išblaškė ir norą vėl gultis į lovą.

*  Smulkiausias Korėjos miestų administracinis vienetas, turintis savivaldą 
(Čia ir toliau – vertėjo pastabos).
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Sangukas nuėjo į automobilių stovėjimo aikštelę. Prieš lip-
damas į automobilį, paskambino savo partneriui seržantui Ju 
Dongšikui. Kaip ir reikėjo tikėtis, šis atsiliepė užsimiegojęs, lyg ką 
tik pabudęs:

– Atsikėliau. Sakau, kad atsikėliau.
Greičiausiai jau skambinta iš Seulo policijos. Net ir nematyda-

mas galėjai puikiausiai įsivaizduoti, kaip jis atrodo. 
Sėdėdamas lovoje, tikriausiai vis purto galvą ir bando vėl ne-

užsnūsti. Užmerkęs akis, klausosi telefono ir veja šalin miegą. Jo 
veiksmai kartais primena vaiką, visiškai nedera jo sudėjimui.

Sangukas, sulaikęs pašaipų juoką, pasakė keliaująs į įvykio vietą:
– Greičiau susiruoškite ir atvažiuokite.
– Pala.
– Taip?
Sangukas jau ketino užbaigti pokalbį, bet seržantas Ju taip sku-

biai į jį kreipėsi. Sangukas sukluso norėdamas sužinoti, ko dar reikia.
– Kur toji vieta?
Jis tikrai turi žinoti, kur kilo gaisras, tačiau vėl klausia Sanguko 

gal dėl to, kad iki galo neišsibudino, o gal norėdamas pasitikrinti.
– Ingamo rajone. Šį kartą Bengnionsagilio gatvėje, prie Čunga-

mo gimnazijos sankryžos.
Pakartojus vietovę, pasigirdo seržanto Ju atodūsis. Tikriausiai 

bando atsipeikėti, nes daugiau nieko negirdėti. Kurį laiką patylėjęs, 
seržantas Ju ėmė kažką murmėti. Greičiausiai keikėsi lipdamas iš 
lovos. Kadangi Sangukas jautėsi taip pat, viską suprato be žodžių.

– Taip, aš irgi greitai iš proto išsikraustysiu.
– Supratau. Susiruošiu ir važiuoju. Susitiksime įvykio vietoje.
Baigęs kalbėti, Sangukas kuo skubiau įlipo į automobilį.
Įkišęs raktelius ir užvedęs variklį, pasižiūrėjo į laikrodį. Jau be-

veik keturios.
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Kadangi rytas ankstyvas, gatvėse nebus daug automobilių. Pra-
važiavęs priešais Sungnemuną, pasukęs pro Muakčę, įvykio vietą 
turėtų pasiekti per dvidešimt minučių. Kuo skubiausiai išvažiavo 
iš stovėjimo aikštelės ir mintyse pabandė suskaičiuoti Ingamo don-
ge kilusius gaisrus.

Padegimai prasidėjo pavasarį, ir jų jau daugiau nei penki. Da-
bar vien išgirdus, kad Ingamo apylinkėse kažkas brūkštelėjo deg-
tuku, kūną supurto.

Pirmasis gaisras kilo Ingamo 7-ojo kvartalo „Hillstate“ daugia-
bučių statybvietėje, esančioje netoli Seulo municipalinės Inpiongo 
ligoninės.

Kadangi tame kvartale, tiesiai po Bengnionsano kalnu, sta-
tomas didžiulis daugiabučių namų kompleksas, aplinkui buvo 
prikrauta statybinių medžiagų, daugybė sunkvežimių važinėjo į 
statybvietę ir iš jos.

Laimė, laukymėje priešais įvažiavimą į statybvietę iš Beng-
nionsano gatvės prasidėjęs gaisras nenusinešė nė vienos gyvybės. 
Faneros lakštai ir kitos medžiagos, kurios turėjo būti naudotos 
statybose, užsiliepsnojo, tačiau žala padaryta nedidelė, nes statyb-
vietę saugoję darbininkai gana greitai pastebėjo ugnį ir kaipmat 
ją užgesino kojomis. Gaisrininkai irgi nesugebėjo rasti daugiau 
įkalčių, todėl nuspręsta, kad gaisras kilo nuo numestos cigaretės 
ar tiesiog atsitiktinai.

Tačiau padegimams Ingamo rajone kartojantis, pirmasis įvy-
kis, nerūpestingai užregistruotas kaip įprastas gaisras, buvo pradė-
tas tirti iš naujo. Kadangi vakarais statybvietės vartai uždaromi ir 
jos apylinkėse nebūna žmonių, kilo įtarimų, kad kažkas tyčia ten 
įėjo ir sukėlė gaisrą.

Daugiausia žalos padarė trečiasis padegimas.
Būtent tuo metu į tyrimą įsitraukė ir gaisrų tyrėjas I Sangukas 
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iš Gaisrų ir stichinių nelaimių centro bei Seulo policijos Krimina-
listinių tyrimų skyriaus gaisrų tyrėjas seržantas Ju Dongšikas.

Gaisro, kilusio netoliese Ingamo dongo bažnyčios, esančios už 
Ingamo pradinės mokyklos, kitoje Bengnionsagilio gatvės pusėje, 
žiežirbas pasigavo tuo metu pūtęs geltonojo smėlio vėjas*. Užsi-
liepsnojo aplinkiniai namai, trys jų visiškai sudegė, taip ir nepabu-
dusi iš miego liepsnose žuvo trijų asmenų šeima.

Nors gaisras kilo trečią valandą nakties, tai įvyko gyvenamųjų 
namų rajono skersgatvyje, tad atsirado ir liudininkas.

Tas netoliese gyvenantis asmuo tuo metu kaip tik grįžo namo, 
baigęs dirbti viršvalandžius. Liudininkas pasakojo netoli gaisravie-
tės pastebėjęs įtartiną žmogų. Jam dingus pagrindinėje gatvėje, į 
dangų kaipmat šovė liepsnos, tačiau buvo tamsu, tad aprašyti to 
asmens liudininkas nesugebėjo.

Sangukas kartu su seržantu Ju, ieškodami gaisro priežasties ir 
vietos, kurioje jis kilo, perkniso pelenus, tačiau liudininko parody-
mai nesutapo su rastais įkalčiais. Jiedu atsimušė į sieną. Vietiniai 
gyventojai pasakojo jau seniai besipykstą su statybos kompanija 
dėl rajono renovavimo, tad šie nesutarimai galėtų būti susiję su 
pasikartojančiais padegimais.

Pravažiavus Muakčės kalvą, Hongdžės sankryžoje sukant į Mo-
renegilio gatvę, suskambo Sanguko telefonas.

– Kur tu? – pasigirdo tylus seržanto Ju balsas.
– Jau atvykote?
– Ne, dar važiuoju.
– Juk sakėte, kad pasimatysime vietoje...
– Jau šeštas?

*  Pavasarį Korėjoje vyrauja vakarų vėjai, kurie atneša smėlį iš Gobio 
dykumos. Šis reiškinys vadinamas hwangsa, pažodžiui „geltonasis smėlis“.
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– Taigi.
Kurį laiką nieko nesigirdėjo. Sangukas, manydamas, kad po-

kalbis nutrūko, kreipėsi į seržantą:
– Norėjote kažką pasakyti?
– Ką tik... Sapnavau blogą sapną...
– Sapną?
Atrodo, jam buvo sunku; jis ir taip blogai miega, o dar netikėtai 

gavo pranešimą apie gaisrą, kurį įtaria esant padegimą. Sangukas 
visiškai sumišo įsivaizdavęs, kaip bejėgiškai turėtų jaustis seržantas 
Ju. Tie besikartojantys padegimai tikriausiai sukelia daug streso.

Nors Sangukas su seržantu Ju kartu tiria gaisro vietas, jų parei-
gos ir atsakomybės šiek tiek skiriasi.

Sanguko darbas  – ištirti gaisravietę, surasti likusius įkalčius, 
peržiūrėti liudininkų ir nukentėjusiųjų parodymus, nustatyti, kur 
ir kodėl gaisras kilo. O seržanto Ju tikrasis darbas prasideda tik 
po pirminio tyrimo, gaisrų tyrėjams, tokiems kaip Sangukas, nu-
stačius, jog yra tikimybė, kad buvo įvykdytas padegimas ar kitas 
nusikaltimas. Tada gaisro vietoje reikia rasti nusikaltėlio pėdsakus 
ir ištirti nusikaltimą.

Kai visi gaisrų tyrėjo Sanguko iš Gaisrų ir stichinių nelaimių 
centro darbai įvykio vietoje baigiasi, seržanto Ju iš Seulo polici-
jos – tik prasideda. Jei nustatoma, kad gaisro įvykis susijęs su nu-
sikaltimu, seržantas dirba tol, kol įvykis ištiriamas ir surandamas 
nusikaltėlis.

Jiedu kartu vaikšto po gaisravietes ir nuolat tariasi, tačiau ser-
žantas Ju negali išvengti didelio streso. Be to, per pastaruosius ke-
letą mėnesių šie padegimai vienas po kito įvykdyti tame pačiame 
rajone, tad jis netgi nepajėgia nurimti, kuo greičiau visko neišty-
ręs. Nedažnai pasitaiko, kad gavus pranešimą apie gaisrą būtų ke-
liamas aliarmas ir liepiama kaipmat vykti į įvykio vietą. Dėl kelių 
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paskutinių įvykių vos kilus gaisrui Ingamo rajone, apie jį iškart 
pranešama Sangukui bei seržantui Ju.

Sangukas nežinojo, ką atsakyti. Jis tiesiog norėjo, kad šios die-
nos padegimu viskas baigtųsi, nusikaltėlis būtų sugautas ir dau-
giau jokių gaisrų nekiltų.

– Netiki sapnais?
– Tikiu. Kai mano mama pastojo, susapnavo pranašišką sapną. 

Gal dėl to tapau gaisrų tyrėju? Apie tai nepasakojau?
Kad nors šiek tiek prablaškytų seržantą Ju, Sangukas šnekėjo 

daugiau nei įprastai ir užsiminė apie pranašišką mamos sapną. Ta-
čiau seržantas šį pasakojimą buvo girdėjęs jau keliasdešimt kartų, 
tad užbaigė pokalbį ir nutraukė Sanguko kalbą.

Šis šyptelėjęs padėjo mobilųjį telefoną ir padidino automobilio 
greitį.

Keletą metrų priešais Čungamo gimnazijos sankryžą gatvė sau-
sakimša, lyg apie gaisrą jau visur būtų pranešta. Dėl paryčiais į 
pagrindinę gatvę paspoksoti išėjusių žmonių ir lėtai važiuojančių 
automobilių įvykio vietą pasiekti nelengva.

Sangukas, net ir ant automobilio stogo užkėlęs švyturėlį, tu-
rėjo keletą kartų signalizuoti, kad galiausiai galėtų įsukti į gatvę, 
vedančią Bengnionsos šventyklos link. Vengdamas žioplinėtojų, 
automobilį atsargiai pastatė pakraštyje, o prisiartinęs prie įvykio 
vietos pastebėjo sujudimą, būdingą panašioms situacijoms.

Pilna gaisrinės automobilių ir gaisrininkų, bandančių nuo gat-
vės privažiuoti prie gaisravietės; greitosios pagalbos automobilių, 
laukiančių, kol galės paimti sužeistuosius; policininkų, atvažiavu-
sių ištirti įvykio vietos. O dar žinių apie gaisrą išgąsdinti vietos 
gyventojai, kurie atlėkė pakirdę iš miego ir niekur nesitraukė, vis 
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trepsėjo aplinkui. Vien užmetus akį galima suprasti, kad gaisras 
tikrai didelis.

Sangukas pažvelgė į kylančią ugnį. Laimei, ji jau buvo kiek 
įmanoma apgesinta, tad gelbėtojai ruošėsi eiti vidun. Gaisrų ty-
rėjas linktelėjo Vakarų Seulo gaisrinės darbuotojams, kuriuos iš 
matymo jau pažinojo dėl šių besikartojančių padegimų, ir apsi-
dairė aplinkui.

Nors pirmyn atgal vaikštinėjo keliasdešimt žmonių, nuo jų net 
galva svaigo, į akis iškart krito seržantas Ju. Trumpai kirptais plau-
kais, aukštas, tvirtai sudėtas: jį galima iš tolo atpažinti.

Seržantas Ju, iš už policijos automobilio stebėdamas, kaip gesina-
mas gaisras, ir stengdamasis sulaikyti besiveržiantį žiovulį, papurtė 
galvą.

Sangukas kuo greičiau prie jo prisiartino.
– Vis dar neišsibudinote?
Sangukas bandė kalbinti, bet seržantas tik susiraukęs stebėjo, 

kaip gaisrininkai pumpuoja vandenį. Jį vis dar kamavo ne tik mie-
gas, bet ir nuovargis, nes dėl besikartojančių gaisrų teko nuolat šen 
ir ten bėgioti.

– Ir dėl kokio bepročio visa šita sumaištis?
– Aš irgi taip galvoju.
Seržantas Ju, nesitverdamas savo kailyje, ranka persibraukė vei-

dą ir apsidairęs prisiartino prie eismą reguliuojančio uniformuoto 
policininko. Šis suteikė žinių apie liudininkus ir gaisro gesinimą. 
Kadangi seržantas Ju ir Sangukas teiravosi žmogaus, pranešusio 
apie gaisrą, policininkas pirštu parodė į netoliese esančią visą parą 
dirbančią mažą parduotuvę ir pasakė, kad jis yra ten.

Priešais parduotuvę susirinkę žmonės garsiai aptarinėjo įvykį. 
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Tikriausiai stovėjo labai ilgai, nes pastebėję ugnį gęstant, vienas 
kitas jau suko namų pusėn. Žvilgtelėjo į parduotuvę, ten nieko 
nebuvo. Seržantui Ju paklausus, kas pranešė apie gaisrą, atsisuko 
įsitempęs jaunuolis dryžuotais marškiniais. Jis parduotuvėje dirbo 
laikinai, bet dabar buvo ne viduje, o kartu su kitais žmonėmis, ir 
caksėdamas liežuviu stebėjo gaisrą.

– Aš pranešiau.
– Aš – gaisrų tyrėjas. Papasakokite, kaip pastebėjote gaisrą.
Susmigus aplinkinių žvilgsniams, darbuotojas pasikasė galvą ir, 

žvilgtelėjęs į seržantą Ju, pravėrė burną:
– Tai nutiko gal pusę keturių. Nebuvo lankytojų, besėdint 

vis ėmė miegas, todėl, norėdamas prasiblaškyti, trumpam išėjau 
į lauką. Ir pastebėjau, kad virš namų aname skersgatvyje kyla juo-
di dūmai. Iš pradžių nesupratau, kas tai, tačiau tarp jų pamačiau 
liepsnas. Negalėjau patikėti savo akimis, bet ugnis kaipmat ėmė 
siautėti, todėl išsigandęs paskambinau pranešti apie gaisrą.

Žiūrėdamas į skersgatvį, kurį nurodė parduotuvės darbuotojas, 
seržantas Ju apie kažką galvojo.

– Kur patenkama, praėjus šiuo skersgatviu?
– Ten tikriausiai akligatvis.
– Ar skambindamas nepastebėjote keisto asmens? Ko nors, kas 

būtų netikėtai išbėgęs iš ten, kur matėsi dūmai, o gal koks nors 
nepažįstamasis klaidžiojo aplink prieš kylant gaisrui...

– Ne, kaip jau sakiau, prieš tai ėmė miegas, o vėliau neturėjau 
laiko dairytis, nes skubėjau pranešti...

Seržantas Ju jaunuoliui ištiesė vizitinę kortelę, paprašė būtinai 
susisiekti, jei tik ką prisimintų, ir pasuko skersgatvio pusėn.

Ant grindinio prie posūkio į skersgatvį – visiška netvarka dėl 
gaisrinių žarnų ir iš jų besiliejančio vandens. Seržantas, prisiartinęs 
pro išsirangiusias žarnas, pastebėjo, kaip iš skersgatvio, kuriame 
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vis dar kilo juodi dūmai, išeina gelbėtojas, nešinas maždaug de-
šimties metų mergaite.

Pats to nesuprasdamas, jis įsistebeilijo į tą mergaitę. Nežinia 
dėl ko sunerimęs, vis negalėjo atitraukti akių. Jau norėjo žengti 
į skersgatvį, bet apsisuko ir nusekė paskui gelbėtoją su mergaite.

Šis vaiką nunešė prie greitosios pagalbos automobilio ir vėl 
dingo skersgatvyje.

Automobilyje buvęs darbuotojas mergaitę apklojo antklode, 
paklausė, ar nieko neskauda, tačiau ši nieko nesakė, tik žiūrėjo į 
skersgatvį. Didžiulį žaislinį meškiną apsikabinusi mergaitė buvo 
labai rami, turint omenyje, kad ji ką tik išgelbėta iš gaisravietės. 
Tačiau, atidžiai įsižiūrėjęs į jos veidą, seržantas Ju suprato, kad 
mergaitė iš tiesų yra šoko būsenos. Veide be jokios išraiškos tik 
didžiuliai vyzdžiai kartkartėmis judėjo į šalis, o juose atsispindėjo 
baimė. Iš pažiūros nematyti jokių išorinių sužeidimų.

Mergaitė, ramiai žiūrėjusi į skersgatvį, kuriame be perstojo kilo 
juodi dūmai, tikriausiai šiek tiek atsipeikėjo, nes išlipo iš greitosios 
pagalbos automobilio ir ėmė vaikštinėti aplinkui. Sukiojosi nega-
lėdama nuspręsti, ar grįžti į namus skersgatvyje, ar tiesiog laukti, 
ir, berods, ieškojo žmogaus, kurį galėtų užkalbinti.

Seržantui Ju nudiegė paširdžius.
Atvykus į gaisro vietą, visuomet skaudžiausia žiūrėti į 

nukentėjusiuosius.
Toks jausmas, lyg miegant iš niekur nieko, netikėtai būtų tren-

kęs žaibas. Nėra ko kalbėti apie tuos, kurie per akimirką prarado 
savo namus, kartais tenka susidurti ir su tragedijomis, kai neten-
kama šeimos narių. Dauguma nukentėjusiųjų dėl patirto šoko 
kurį laiką negali užmigti ir visą laiką dreba iš nerimo. Prisiminimai 
apie gaisrą dar ilgai kamuoja sapnuose.

Žiūrint į tarp žmonių klaidžiojančią mergaitę, ieškančią šeimos 
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narių, krūtinę vėl užliejo pyktis padegėjui. Jai po truputį tolstant 
nuo greitosios pagalbos automobilio, seržantas Ju kuo greičiausiai 
prisiartino.

– Kur eini? Lauk čia, taip saugiau. Juk reikia ir į ligoninę 
nuvažiuoti.

Mergaitė giedromis akimis pažvelgė į seržantą Ju. Didelės skaid-
rios akys pilnos nerimo, susidūrus su nepažįstamu žmogumi. Ser-
žantas Ju norėjo bet kokiais būdais sumažinti jos baimę.

– Nesijaudink. Kai tik dėdės užgesins ugnį, iškart susitiksi su 
saviškiais.

Išgirdusi seržanto Ju žodžius mergaitė sumirksėjo ir lyg tik da-
bar būtų prisiminusi, kažką sumurmėjo. Iš pradžių burbėjo vos 
girdimai, krutindama tik lūpas, bet kaipmat, žiūrėdama į seržantą 
Ju, prabilo garsiau:

– Tėtis...
– A?
– Eisiu pas tėtį.
Seržantas Ju pasižiūrėjo į greitosios pagalbos automobilį. Ga-

linės durys atidarytos, bet nukentėjusiųjų viduje nesimatė. Jei iš-
gelbėjo anksčiau, jie kitu automobiliu jau galėjo būti nugabenti į 
ligoninę. Bet jeigu dar neišgelbėti, gal liko įkalinti liepsnų apsup-
tame name. Apie tokią galimybę nesinorėjo nė pagalvoti. Nepa-
jėgdamas atsakyti, seržantas Ju apsižvalgė, ieškodamas pagelbėti 
galinčio žmogaus.

Mergaitė, lyg prašydama padėti, sugriebusi purtė seržanto 
Ju ranką. Palenkus galvą ir pažiūrėjus jai į akis, krūtinę nudiegė 
skausmas, lyg kas durklu būtų pervėręs. Ji tikriausiai po truputį 
pradėjo suprasti, kas nutiko, nes akyse kaupėsi didžiulės ašaros. 
Šioje situacijoje bet kokiais būdais reikia kuo greičiau surasti ar-
timuosius, kad vaikas nusiramintų. Kuo ilgiau bus viena, atskirta 
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nuo šeimos, tuo didesnis nerimas ir baimė ją apims.
Seržantas Ju dairėsi aplink, akimis ieškodamas Sanguko.
Šis gaisrininkų, ką tik išėjusių iš įvykio vietos ir tvarkančių 

įrangą, klausinėjo apie situaciją viduje. Tik žinant, kuria kryptimi 
judėjo gaisrininkai ir kaip vyko gesinimo darbai, tiriant įvykio vie-
tą galima užkirsti kelią galimoms klaidoms. Seržantas Ju laukda-
mas, kol Sangukas baigs savo darbą, pasilenkęs žiūrėjo į mergaitę.

Sangukas, kaipmat atsisveikinęs su gaisrininkais, prisiartino 
prie seržanto.

– Gal jau ir mums reikėtų eiti vidun?
Taip Sangukas kreipėsi į seržantą Ju sakydamas, kad gesinimo 

darbai baigti ir laikas pradėti pirminį tyrimą, bet jo akys natūraliai 
pakrypo į šalimais stovinčią mergaitę. Į ją žvelgusios vyro akys vėl 
grįžo prie seržanto Ju. Gaisrų tyrėjo veide – daugybė klausimų. 
Seržantas Ju smakru parodė skersgatvio pusėn.

Sangukas supratęs, kad ji – nukentėjusioji, kuo skubiausiai pa-
silenkęs paglostė jai galvą ir paklausė:

– Labai išsigandai? Nieko nesusižeidei? Kur tavo mama?
– ... Mirė.
Mergaitės akyse vos vos besilaikiusios ašaros kapt nuriedėjo 

skruostu ir nukrito žemėn. Vaiko atsakymo priblokštas Sangukas 
nežinodamas, ką daryti, pasižiūrėjo į seržantą Ju.

– Mama... Vis dar viduje?
Mergaitė šiurkščiai papurtė galvą ir lyg norėdama parodyti, 

kad daugiau neketina kalbėti, sučiaupė lūpas. Išgirdusi apie mo-
tiną kaipmat paniuro ir tik dar stipriau suspaudė glėbyje laikytą 
žaislinį meškiną. Vengdama Sanguko žvilgsnio, veidu įsikniaubė į 
žaislo galvą.

Neiškentęs seržantas Ju tyliai pasakė Sangukui:
– Atrodo, kad tėvas išgelbėtas. Prašė nuvesti pas jį.
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– Tuomet pasodinkime į greitosios pagalbos automobilį. Jis 
greičiausiai bus Vakarinėje ligoninėje, gal patikrinti?

– Tėtis – Seulo universiteto ligoninėje, – netikėtai į seržanto Ju 
ir Sanguko pokalbį įsiterpė mergaitė, kuri dar visai neseniai atrodė 
daugiau netarsianti nė žodžio.

– Seulo universiteto ligoninėje?
Seržantas Ju, ilgokai pažiūrėjęs į mergaitę, atsisuko į Sanguką:
– Ar čia netoliese yra Seulo universiteto ligoninė?
– Nežinau, aš irgi pirmą kartą girdžiu.
Yra keletas ligoninių, į kurias vežami nukentėjusieji iš gaisrų, 

kilusių vakarinėje miesto dalyje. Tačiau tarp jų nėra Seulo uni-
versiteto ligoninės. Daugiau nebeištverdama jųdviejų pokalbio, 
mergaitė atgalia ranka nusibraukė skruostu riedėjusią ašarą ir, iš 
kišenės išsitraukusi vizitinę kortelę, ištiesė ją Sangukui.

– Čia tėčio telefono numeris. Paskambinkite juo.
Į rankas kortelę paėmęs Sangukas sutrikęs žiūrėjo į mergaitę, o 

paskui atsisuko į seržantą Ju.
– Ką darai? Ko neskambini?
Išgirdęs seržanto Ju žodžius, Sangukas išsitraukė mobilųjį tele-

foną ir surinko numerį.
– Klausau? Ar... kalbu su ponu Jun Džesongu?
Telefone pasigirdęs balsas skambėjo lyg žmogaus, ką tik pakelto 

iš miego. Ir visiškai nieko nežinančio apie gaisrą. Niekam nepatin-
ka ankstyvą rytą būti pažadintam telefono skambučio. Mergaitės 
tėvas ūmiai paklausė, kokiu reikalu skambinama.

– Duktė ieško jūsų. A, skambinu iš Ingamo dongo. Ką tik kilo 
gaisras... Taip. Taip, tikrai taip. Šalia „Džongsong“ kotedžo Dal-
madžigilio gatvėje. Taip... Nesijaudinkite. Mergaitei nieko nenu-
tiko. Gerai... Viso gero.

Tėvas išsigando, išgirdęs apie gaisrą, dar kartą pasitikrino, ar 
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adresas tas, ir užbaigė pokalbį pasakęs, kad tuoj atvažiuos į įvykio 
vietą.

Mergaitė įsikabino į Sanguko kelnes taip, kad buvo baisu į ki-
šenę įsikišti telefoną. Jis kuo greičiau palenkė galvą ir į ją pažvel-
gė. Šioji žiūrėjo viltimi ir jauduliu spindinčiomis akimis. Paklausė 
Sanguko:

– Sakė, kad atvažiuoja?
– Taip, jei lauksi čia, kaipmat atvažiuos.
Išgirdus šiuos žodžius, mergaitės veidą užplūdo ramybė. Ga-

lėjai pajusti, kaip nerimas ir baimė, visai neseniai gaubę veidą, 
akimirksniu išnyko. Apsidairę aplinkui vyrai pastebėjo, kad grei-
tosios pagalbos automobilis jau nuvažiavęs. Seržantas Ju ir San-
gukas mergaitę patikėjo policininkui, o patys nuėjo į gaisravietę 
skersgatvyje.

Gelbėtojams išvykus, likę gaisrininkai išlaužė sudegusias duris ir 
įėję tikrino vidų. Seržantas Ju ir Sangukas irgi pradėjo apžiūrinėti 
kartu su jais.

Atrodė, kad akligatvyje stovintis pavienis namas ir šalimais 
esantis kotedžas labiausiai apgadinti.

Seržantas Ju ir Sangukas pirmiausia pasuko prie pavienio namo.
Pro vartus įėję vidun pamatė kieme pasodintus kelis medžius ir 

vienaukštį namą. Kiemą gaisras pavertė visišku sąvartynu. Aplin-
kui telkšojo iš pastato išbėgęs juodas vanduo. Seržantas Ju ir San-
gukas, užsidegę žibintuvėlius, atidžiai apžiūrėjo pajuodusią sieną 
ir viską šalia jos.

Namas beveik visiškai sunaikintas gaisro, langai išdužę, sienos 
padengtos juodžiausiais suodžiais. Šalimais stovintis dviaukštis 
kotedžas irgi apdegęs, balkonų langai kiauri, žiojėjo tuščios skylės. 
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Pro jas matėsi pajuodęs vidus. Elektros prietaisai ir baldai visiškai 
išlydyti liepsnų, ant jų gaisrininkai stipria srove liejo vandenį, to-
dėl dabar jis kapt kapt lašėjo juodais lašais: vaizdas toks klaikus, 
kad nesitiki, jog ten gyventa žmonių. Skaisčiai raudonų liepsnų 
nusiaubtas namas virto tikru pragaru.

Ant sienų likę suodžiai – tarsi liepsnų pėdsakai.
Seržantas Ju ir Sangukas, apeidinėdami didžiausias vandens ba-

las, tyrinėjo suodžius ant namo ir kotedžo sienų.
– Atrodo, kad liepsnos nuo šio namo persimetė į kotedžą.
Išgirdęs Sanguko žodžius, seržantas Ju palinksėjo galva. Užėjęs 

už pavienio namo, patikrino erdvę tarp jo ir kotedžo.
Tvora atskirti abu pastatai labai arti vienas kito, tikriausiai 

gyventojai tarp jų krovė įvairiausius daiktus, nes dabar čia pilna 
degėsių. Sulieti vandeniu, tačiau, lyg vis dar kažko tikėdamiesi, 
kartais pakyla dūmai.

Sangukas palietė anglimis virtusius degėsius, nubraukė nuo jų 
suodžius ir patrynė pirštų galiukais. Koja praskirstė vieną krūvą, 
prikišęs nosį pauostė.

– Atrodo, čia buvo medžio ir cheminių produktų. Kažkokia 
lenta iš polistireno.

– Tikriausiai liko pastačius namą. Nėra rankenų ar kokių nors 
statybinių medžiagų?

– Tikriausiai taip ir yra.
Jei ši vieta būtų tuščia, ugnis galbūt nebūtų persimetusi į namą 

šalimais. Medinės lentos ir polistirenas, kitos medžiagos, likusios 
po statybų, sumestos tarp namo ir tvoros, tapo tarsi tiltu lieps-
noms plisti.

Seržantas Ju ir Sangukas vėl išėjo į priekinį kiemą. Į vidų įžen-
gęs gaisrininkas suriko, kad ten yra kūnų. Vienas gaisrininkas iš-
bėgo į skersgatvį neštuvų.
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Seržantas Ju nė pats nepajuto, kaip susiraukė.
Paryčiai, kuomet kilo gaisras, yra metas, kai daugelis giliai mie-

ga, tad žmonių aukų būna tik daugiau. Tikriausiai ir šeima iš pa-
vienio namo, nė nesupratusi, kad kilo gaisras, sudegė miegodama. 
Seržantas Ju, galvodamas apie blogiausia, kartu su gaisrininku įėjo 
vidun.

Aitrus dūmų tvaikas ėmė graužti plaučius. Seržantas Ju išsi-
traukęs užsidėjo kaukę ir įžengė į miegamąjį. Jį saugojęs gaisri-
ninkas pasisveikino, linktelėdamas galva. Seržantas, nekreipdamas 
dėmesio, apžiūrėjo kambaryje gulėjusius kūnus.

Jų du. Atrodė, mirė miegodami, gulėdami vienas šalia kito. Iki 
juodumo sudegę žmonės tikriausiai buvo sutuoktiniai. Seržantas 
Ju, gniauždamas iš vidaus kylantį žiaukčiojimą, ranka prispaudė 
kaukę.

Apžiūrinėdamas lavonus ir kambarį, instinktyviai pajuto, kad 
kažkas ne taip.

Kažkokia nepaaiškinama mintis vis kabinosi į smegenų ląste-
les ir niekaip negalėjo jų paleisti. Seržantas vėl grįžo prie kūnų ir 
pakėlė pusiau sudegusią medvilninę antklodę. Patalais apkloti su-
tuoktiniai atrodė taip, lyg ugnis jų nebūtų palietusi, jokių išorinių 
sužalojimų. Seržantas Ju buvo šokiruotas, tačiau stengėsi nedaryti 
skubotų išvadų.

Į miegamąjį įėjęs Sangukas, pamatęs kūnus, kaipmat pasitrau-
kė atatupstas. Nors jau senokai dirbo gaisrų tyrėju, vis dar kaip 
įmanydamas stengdavosi nežiūrėti į kūnus įvykio vietoje. Seržan-
tas Ju išėjo iš miegamojo ir, gaisrininko paprašęs nieko ten neliesti, 
žengė pro duris. Kieme mindžikavęs Sangukas, eidamas iš paskos, 
paklausė:

– Kur dabar einate?
– Iš automobilio atsinešti fotoaparato.
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– Aš irgi jį turiu.
– Netinka, reikia maniškio. Turiu pats viską nufotografuoti.
Sangukas, pajutęs sunkumą seržanto Ju balse, kaipmat užsi-

čiaupė. Reikia pačiam viską nufotografuoti, taigi šis įvykis – ne 
paprastas gaisras, o susijęs su nusikaltimu. Būtina padaryti deta-
lesnių įvykio vietos nuotraukų tyrimui.

Tuo metu Sanguko kišenėje suskambo mobilusis telefonas. Pa-
žiūrėjo į telefono numerį ir atsiliepęs suprato, kad tai – mergaitės 
tėvas, kuriam pats visai neseniai skambino. Jis sakė jau beveik at-
vykęs ir klausė, kur dukra.

– Priešais pat skersgatvį stovės policijos automobilis. Važiuo-
kite ten.

– Atvyko mergaitės tėvas?
Seržantas Ju sustabdė Sanguką, kuris, baigęs kalbėti, jau norėjo 

sekti iš paskos.
– Kas nutiko?
– Aš susitiksiu su tėvu, o tu prižiūrėk įvykio vietą.
Bijodamas, kad įvykio vietoje kas nors gali nutikti, seržantas Ju 

paliko ten Sanguką ir, kuo greičiausiai išėjęs iš skersgatvio, pasuko 
prie policijos automobilio.

Skersgatvyje, kuriame ką tik buvo toks triukšmas, dabar visiš-
kai ramu. Beveik visi gaisrinės ir greitosios pagalbos automobiliai 
išvažiavę. Gerokai sumažėjo ir pašalinių stebėtojų. Ugnis užgesin-
ta, rytas dar ankstyvas, todėl daugelis tikriausiai jau neramiai mie-
gojo namie ar ruošėsi į darbą.

Seržantas Ju skubiai pagriebė fotoaparatą, buvusį automobily-
je, ir prisiartino prie policijos mašinos. Uniformuoto policininko 
nesimatė. Seržantas apsidairė aplink, ieškodamas jo, ir pažvelgė 
vidun.

Mergaitė miegojo ant galinės sėdynės.
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Atrodo, buvo labai išgąsdinta gaisro, o vėliau nusiramino išgir-
dusi, kad atvyksta tėvas.

Net ir miegodama abiem rankomis stipriai spaudė žaislinį meš-
kiną. Kartais užsikosėdavo ir skausmingai susiraukdavo. Tikriau-
siai dėl dūmų, kurių prisikvėpavo gaisravietėje. Tačiau kaipmat 
apgraibomis patikrinusi, ar vis dar turi meškiną, vėl nurimusi pa-
nirdavo į gilų miegą. Buvo skaudu matyti, kokia ji rami, netgi 
patyrusi tokius baisius dalykus. Kiek dar naktų jai teks prasivartyti 
lovoje, negalint tinkamai išsimiegoti dėl šių prisiminimų?

– O, užmigo? Sakė, kad skauda gerklę, todėl nupirkau pieno...
Atsisukęs seržantas pamatė uniformuotą policininką, nešiną 

pienu ir saldumynais. Jam tikriausiai irgi gaila mažos mergaitės.
– Šeimos nėra?
Uniformuotas policininkas galvojo, kad mergaitė šeimos na-

rius prarado per gaisrą.
– Yra. Tuoj atvažiuos tėvas.
– Visa laimė.
Seržantas Ju, tyliai pažvelgęs į mergaitę, akimis ėmė ieškoti 

žmogaus, kuris galėtų būti jos tėvas.
Pastebėjo vyrą, pastačiusi automobilį ir paknopstomis iš jo 

lipantį.
Jis pribėgo prie skersgatvio ir, pamatęs gaisrinės automobilį bei 

besitvarkančius gaisrininkus, išsigandęs sustojo. Pažvelgus į skers-
gatvį, jo veidas suakmenėjo iš siaubo.

– Ponas Jun Džesongas?
Vyras, pasukęs galvą, akimis ieškojo, kas jį pavadino vardu. Pa-

stebėjęs seržantą Ju, kuo skubiausiai prisiartino. Veidas net drebė-
jo iš baimės ir šoko. Nerimas girdėjosi ir trūkčiojančiame balse.

– K... kur vaikas?
– Nesijaudinkite. Dabar miega ten. Jokių sužalojimų.
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Vyras, nepaisydamas seržanto Ju žodžių, skubiai pribėgo prie 
policijos automobilio ir įsitikino, kad dukra sveika. Tik pamatęs ją 
miegančią, nusiraminęs atsiduso ir, grįžęs prie seržanto Ju, paklausė:

– O uošvis, uošvė? Sužeisti? Kur jie dabar?
– Kiek žinau, visi sužeistieji nuvežti į artimiausią ligoninę.
Seržantas Ju jau ruošėsi sakyti, kad pats paskambinsiąs į ligoni-

nę sužinoti, tačiau užsičiaupė. Kažkodėl apėmė negera nuojauta.
– Galbūt pasakytumėte... kur stovi namas?
– Pačiame skersgatvio gale.
– Pavienis namas prie pat kotedžo?
– Taip. Kodėl klausiate?
Tą akimirką seržantui Ju prieš akis iškilo antklode užkloti mirę 

sutuoktiniai. Atrodo, jie bus mergaitės seneliai.
Vyras iš seržanto Ju veido išraiškos kaipmat suprato, kas nu-

tiko. Lyg negalėdamas patikėti, plačiai pražiojęs burną kurį laiką 
tiesiog mirksėjo, ieškodamas tinkamų žodžių.

– Ar abu... žuvo?
Seržantas Ju, vengdamas vyro žvilgsnio, linktelėjo galva. Galė-

jai pajusti, kaip visą tą laiką įsitempusio vyro kūną apleidžia jėgos.
– Tuomet... kur nugabenote... kūnus?
– Kaip čia...
Kalbėti nebuvo lengva. Dar per anksti apie tai pasakoti.
Tik ištyrus įvykio vietą ir atlikus lavonų skrodimą bus galima 

tiksliau sužinoti, kas nutiko. O dabar šeimos netekusiam, palauž-
tam žmogui negalima sakyti, kad, tiesą sakant, jiedu žuvo ne gais-
ro metu, greičiausiai buvo nužudyti. Seržantas Ju nusprendė, kad 
nebus per vėlu apie tai pasikalbėti vėliau, kai šiam vyrui praeis 
pirmasis sukrėtimas.

– Dabar geriau parsivežkite vaiką, o mes vėliau su jumis susi-
sieksime. Mergaitei turėjo būti labai sunku.
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Vyras, lyg tik dabar prisiminęs dukrą, pasižiūrėjo į policijos 
automobilį ir palinksėjo galva.

– Galbūt tuose namuose buvo ir jūsų žmona?
– Atsiprašau? – vyras nustebęs žiūrėjo į seržantą Ju.
– Mergaitė visai neseniai sakė, kad mama mirė. Namas dar iki 

galo neapžiūrėtas, todėl gali būti ir daugiau kūnų.
– Ne, žmona... mirė prieš metus.
– A... Atleiskite. Aš kažką supainiojau.
Seržantui Ju atsiprašius, vyras mostelėjo ranka, lyg norėdamas 

pasakyti, kad viskas gerai, ir prisiartino prie policijos automobilio.
Seržantas pasižiūrėjęs, kaip vyras atidaro automobilio duris ir 

apkabina mergaitę, vėl pasuko skersgatvio link.
Maigė rankose laikomą fotoaparatą, o galvoje mintys vijo viena 

kitą.
 „Žmogžudystė... Šį kartą į įvykio vietą reikia žiūrėti visiškai 

kitu kampu.“
Nepastebimai atėjo saulėtekio laikas, todėl po truputį švito.


