


Viktorija
I

Aš guliu pusnuogė. Mane visą skauda. Ašaros nudžiūvo. 
Ne laikas savęs gailėtis. Pradėjau judinti rankas. Kairę beprotiš-
kai skauda, nes ant jos pargriuvau. Turiu paskubėti, kol jis dar 
negrįžo. Kairės rankos raištis nebe taip veržė. Skaudančia ran-
ka išsilaisvinau ir atrišau dešiniąją. Atsisėdusi apsižvalgiau po 
kambarį. Vidury numesta suplėšyta mano suknelė. Kampe pūp-
sojo mūsų abiejų lagaminai. Pripuolusi atidariau savąjį ir apsi-
rengiau pirmą išsitrauktą suknelę. Čiupau savo daiktus, kurie 
vis dar buvo mano nuotakos delninėje, ir ištykinau iš kambario. 
Man pasisekė, kad savo galia pasitikintis Karolis kambario duris 
buvo palikęs atrakintas. Koridoriuje nieko nebuvo. Negalėjau 
su kuo nors susidurti. Negalėjau niekuo pasikliauti. Jeigu nega-
liu pasitikėti savo vyru, šioje vietoje nėra daugiau žmonių, ku-
riais galėčiau pasitikėti. Vienintelė mano viltis – Rita. Eiti link 
salės tikintis susitikti Ritą buvo pernelyg rizikinga.

Išsliūkinau iš pastato link stovėjimo aikštelės ir susiradau 
Ritos vaikino automobilį. Jis buvo užrakintas. Išgirdusi kažką 
artinantis atsitūpiau prie durelių. Bet tie žmonės garsiai šūkau-
dami nutolo. Išsitraukusi telefoną surinkau Ritos numerį.

– Klausau? – atsiliepė po kiek laiko, iš balso sprendžiau, kad 
labai nustebusi. Fone tyliai skambėjo mano vestuvių muzika.

– Rita, apsimesk, kad nežinai, kas skambina. Ar tu salėje?
– Taip.
Ji visiškai sutriko.
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– Ar Karolis ten?
– Taip, man jį pakviesti?
– Ne ne ne. Jokiais būdais. Apsimesk, kad tau negera ar kad 

kai ką pamiršai mašinoje, ir paprašyk Povilo automobilio rakte-
lių, o tada ateik į automobilių stovėjimo aikštelę. Gerai?

– Gerai.
– Ar niekas nemato, kad kalbi telefonu?
– Ne, aš išėjau į koridorių. Viktorija, kas nutiko?
Ji nepaprastai susijaudino.
– Meldžiu, padaryk tai, ko prašau, ir paskubėk.
– Gerai.
Baigiau kalbėti garsiai alsuodama. Mane ėmė krėsti dre-

bulys. Panika pamažu užvaldė kūną, jaučiau, kad prarandu sa-
vitvardą ir visi įvykiai tuoj mane prislėgs. Negalėjau leisti, kad 
taip nutiktų, kol nepabėgau nuo tos vietos kuo toliau.

– Viktorija? – išgirdau šnabždantį Ritos balsą.
– Aš čia, – sumurmėjau nesirodydama.
Ji pribėgo prie automobilio ir akimirką sustingo žiūrėdama 

į mane.
– Kas tau nutiko?
Rita žvelgė į mane prisimerkusi, apsiprasdama prie tamsos 

ir siaubas iškreipė jos veidą, kai įžiūrėjo manąjį.
– Nekreipk dabar į tai dėmesio. Aš turiu pabėgti iš čia.
– Ar tai Karolis?.. – Jos balsas drebėjo.
– Taip... Aš turiu nuo jo pasprukti. Prašau, niekam nesakyk, 

kad mane matei. Duok raktelius.
Paėmiau iš jos raktelius ir įsėdusi į automobilį paleidau va-

riklį. Atidariusi langą atsisveikinau su Rita:
– Atleisk už rūpesčius. Automobilį paliksiu prie savo namo. 

Niekam nesakyk, ką matei, gerai? Ačiū.
Pamačiau, kad iš namo išėjo Karolis. Įjungiau ilgąsias šviesas.
– Rita, slėpkis ir nieko nesakyk apie mane. Gerai?
Ji nėrė į krūmus. Džiaugiausi savo apdairumu. Norėjau ap-

saugoti draugę. Išsukau iš aikštelės. Karolis stovėjo stebėdamas 
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automobilį, po akimirkos galiniame veidrodėlyje pamačiau jį bė-
gantį link mūsų nakvynės namų. Suvokiau, kad turiu paspausti 
greičio pedalą, kol jis nepamatė, jog manęs nebėra.

Miško keliu lėkiau labai greitai. Išvažiavusi į greitkelį peda-
lą myniau dar stipriau. Skubėjau, kol panika neatėmė iš manęs 
jėgų ir mano kūno. Mintyse keikiau savo sprendimus ir gyveni-
mą. Niekas nebuvo kaltas dėl to, kokioje padėtyje atsidūriau, tik 
aš pati. Bet tikrai neketinau su tuo taikstytis ir lyg niekur nieko 
žiūrėti, kaip kažkoks nevėkšla mane darko. Jam niekas neda-
vė teisės mane taip turėti. Ašaros pasipylė iš akių, jaučiau, kaip 
tino skruostai. Skauda verkti, skauda minti pedalus ir perjungi-
nėti pavaras. Skauda viduje. Jaučiuosi tokia purvina.

Suskambo telefonas. Karolis... Gerklėje užstrigo gniužulas 
matant jo vardą. Išjungiau telefoną ir dar labiau paspaudžiau 
pedalą. Neturėjau daug laiko. Skrodžiau naktį jausdama savo 
skausmą, kiekvieną akimirką jį išgyvendama. Galvojau vien 
apie tai, kaip meilė Kristupui mane apakino ir privedė prie to-
kios apgailėtinos padėties. Negalėjau jo kaltinti dėl visko, bet 
kartu turėjau ką nors apkaltinti dėl to, kaip jaučiausi tuo metu 
važiuodama draugės vaikino automobiliu. Negalėjau kaltinti 
savęs, nes mane visą ir taip jau skaudėjo. Aš ir taip jau buvau 
sulaužyta lėlė. Pati savo melu ir žaidimais užsitraukusi šią ne-
laimę. Bet Karoliui geruoju irgi nesibaigs. Gniaužiau vairą gal-
vodama apie visus tuos dalykus, ką jam darysiu, kai tik atgausiu 
pusiausvyrą. Drauge bijojau kada nors gyvenime su juo susidur-
ti. Mintys mane smaugė. Turėjau paskubėti. Man reikėjo kur 
nors dingti. O pasislėpti nuo įtakingos šeimos mūsų Lietuvėlėje 
buvo labai mažai šansų.

Grįžusi namo pirmiausia nubėgau į vonią. Mane ištiko šo-
kas, kai pamačiau savo veidą: aplink vieną akį buvo mėlyna, po 
kita ant viso skruosto prikepęs kraujas. Neturėjau laiko savęs 
gailėtis. Saugodama skaudančią ranką greitai nusiprausiau po 
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dušu ir atsargiai nusiploviau veidą. Stengiausi neįsileisti gniuž-
dančių minčių, kol skubėjau pabėgti iš tų vietų, kur mane galėjo 
rasti. Nenorėjau net pagalvoti, kas man būtų, jeigu jis mane ras-
tų. Pasiėmiau šiek tiek drabužių ir būtiniausius daiktus. Beveik 
visi jie buvo supakuoti ir paruošti perkelti į naują gyvenamąją 
vietą, tad pačiupau kelias dėžes, kuriose, kiek prisiminiau, tu-
rėjo būti man svarbūs daiktai. Nė nenutuokiau, kada galėsiu 
ramiai grįžti į butą. Gailėjausi, kad daug mano daiktų liko ves-
tuvių pokylyje. Bet tai nebebuvo svarbu. Aš skubėjau. Bet ku-
rią akimirką mane galėjo pasivyti. Kuo paprasčiau persirengusi 
sėdau į savo automobilį, ištikimai manęs laukiantį kieme. Ritos 
vaikino automobilio raktelius palikau bute. Žinojau, kad Karolis 
neturės pasirinkimo ir privalės jiems jį grąžinti. Jis tikrai neno-
rės, kad pasklistų kalbos, tad viską kaip nors užglostys.

Dūmiau iš Vilniaus. Radijas drąsino mane plyšaudamas 
Davido Guettos su Sia „She Wolf“*. Patraukiau į Marijampo-
lę. Ir vėl skubu slėptis savo gimtajame mieste. Greičio pedalą 
myniau iki pat dugno, o vairą taip gniaužiau, kad net plaštakos 
balo. Dar truputį, dar šiek tiek stiprybės.

 * „Ji vilkė“.



Viktorija
II

Duris atidarė užsimiegojusi teta. Kai mane pamatė, jos akys 
išsiplėtė ir veidą iškreipė siaubas.

– Vaikeli, kas tau nutiko?
Ji čiupo mane į glėbį. Aš pradėjau kūkčioti. Pagaliau tarsi 

gavę leidimą mano raumenys atsipalaidavo, mintys išskydo ir 
aš pasikūkčiodama pravirkau apkabinusi tetą, galvą padėjusi 
jai ant peties. Mudvi sėdėjome svetainėje ant sofos. Ji tik glostė 
man plaukus, vis dar įkalintus vestuvinės šukuosenos, kol ga-
liausiai lioviausi virpėjusi ir užsnūdau.

Pabudau akinama saulės spindulių. Gulėjau ant sofos, galva 
ilsėjosi ant pagalvės, teta buvo mane užklojusi pledu. Kambary-
je buvau viena ir širdį vėl persmelkė baimė. Ėmiau virpėti taip, 
kad atrodė, jog net sofa dreba. Į kambarį pagaliau įėjo padėklu 
nešina teta.

– Jau pabudai? Brangute... – Padėjusi padėklą vėl mane ap-
kabino. – Kas nutiko?

Atsisėdusi žvelgiau į ją, bet negalėjau ištarti nė žodžio. At-
rodė, kad kartu su akimis užtino ir burna, liežuvis. Buvau su-
stingusi ir sopi.

– Ar tai tavo naujasis vyras šitaip?
Aš linktelėjau.
– Jūsų vestuvinę naktį?
Ji negalėjo nuslėpti nuostabos. Aš ir vėl linktelėjau.
– Dėl ko?
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Dabar linktelėjimo nebebūtų užtekę. Drebančiomis ranko-
mis paėmiau puodelį arbatos ir priglaudžiau prie skaudančių 
lūpų. Gurkštelėjusi karštos arbatos sukaupiau drąsą.

– Atrodo, aš jo nepažinojau taip gerai. Jis ne toks, kokį jį 
mačiau... Jis...

– Sadistas? – tetai išsprūdo siaubu persmelktas žodis.
– Veikiausiai ir toks... Jis žinojo, kad myliu kitą vyrą...
Kaltai nudelbiau akis. Teta nežinojo visko apie mane, bu-

vau sakiusi tik tai, kad myliu vyrą, bet ji nė nenutuokė, už ko 
ištekėjau.

– Tai Karolis ne tas vyras, apie kurį man pasakojai per Ka-
lėdas prieš dvejus metus?

– Ne... Kristupas vedė sužadėtinę ir gyvena Amerikoje...
Aš vėl pravirkau... Kristupas niekada nebūtų su manimi 

taip pasielgęs. Tačiau jis tokias baisybes kaip mano vestuvinė 
naktis regėjo visą savo vaikystę... Nurijau skaudų kartėlį. Ir man 
tapo dar sunkiau suvokti, kaip kokia nors moteris galėtų tai iš-
tverti daugiau nei vieną kartą. Kaip gyvenime kas nors apskritai 
tai gali ištverti? Kaip man dabar reikės su tuo susigyventi? Vėl 
balsu raudojau įsikniaubusi tetai į glėbį. Man skaudėjo kažkur 
labai labai giliai, ten, kur net neįsivaizdavau, kad galėtų skaudė-
ti. Aš esu sulaužyta, sugadinta, purvina.

– Ša, ša, brangute. Išgerk dar arbatos. Šššš...
Teta ramino ir glostė, o aš pasijutau šiek tiek geriau.
– Negaliu čia likti... Jie mane čia rastų, – nusiraminusi pa-

sakiau tetai.
– Ką turi galvoje? Negi jis tavęs ieškos?
– Aš tuo net neabejoju. Jis įsitikinęs, kad aš jam priklausau, 

nes tapau jo žmona.
– Viktorija, žinau, kad tau bus sunku padaryti tai, ko dabar 

tavęs paprašysiu: turi nueiti pas daktarus ir parodyti, ką jis tau 
padarė, ir parašyti pareiškimą policijoje.

– Jie man to neatleistų. Jie mane sunaikintų.


