


16

Pirmas skyrius

Po kelerių metų

Viktorui niekuomet nebūtų atėjusi mintis, kad kada nors 
pakeis savo gyvenimo perspektyvą. Anksčiau atskiras, jokių 
puošmenų neturintis kambarys Vedingo psichosomatinių 
traumų klinikoje buvo prieinamas sunkiausiems ligoniams. 
Dabar pats guli ligoninės hidraulinėje lovoje pusiau elastiniais 
raiščiais pririštomis rankomis ir kojomis.

Niekas – nei draugai, nei buvę kolegos, nei giminės – iki 
šiol neaplankė. Vienintelis paįvairinimas, išskyrus galimybę 
spoksoti į pageltusius gruoblėto paviršiaus tapetus, taukuotas 
rudas užuolaidas ir nuo vandens dėmėtas lubas, buvo vyriau-
siasis gydytojas daktaras Martinas Rotas, du kartus per dieną 
ateinantis vizituoti. Niekas nesikreipė į psichiatrinės gydymo 
įstaigos administraciją su prašymu leisti jį aplankyti. Net Iza-
belė. Tą Viktoras žinojo iš daktaro Roto, bet žmonai dėl to ne-
galėjo priekaištauti. Po visko, kas buvo įvykę.

– Kiek jau praėjo laiko, kai nebegaunu vaistų?
Vyriausiasis gydytojas klausimą išgirdo kaip tik tą aki-

mirksnį, kai tikrino lašelinę su elektrolitų ir valgomosios drus-
kos tirpalu, pritvirtintą lovos galvūgalyje prie trikojo metali-
nio stovo.
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– Maždaug trys savaitės, daktare Larencai.
Viktoras nepaprastai vertino, kad tas žmogus į jį vis dar 

kreipiasi prie pavardės pridėdamas mokslinį laipsnį. Per vi-
sus jųdviejų pokalbius pastarosiomis dienomis daktaras Rotas 
rodė jam didžiausią pagarbą.

– O kiek dienų aš jau pajėgus bendrauti?
– Devynios.
– Aha, – Viktoras šiek tiek luktelėjo. – O kada mane 

paleis?
Larencas matė, kad daktaras Rotas į šitą pokštą atsakė šyp-

sena. Abu žinojo, kad jo niekuomet nepaleis. Bent jau iš įstai-
gos, kurioje taip saugoma.

Viktoras pažvelgė į savo rankas ir kelis kartus jas, prie lovos 
pririštas, pakrutino. Tikriausiai buvo pasimokyta iš ankstesnių 
ligonių pridarytų nuostolių. Jau pačią pirmą dieną, kai jį čia 
atvežė, atėmė diržą ir batų raištelius. O iš vonios kambario iš-
nešė net veidrodį. Dabar, kai du kartus per dieną prižiūrėtojai 
jį nuveda į tualetą, vis dar negali patikrinti, ar tikrai jo išvaiz-
da tokia apgailėtina, kaip pats jaučiasi. Anksčiau ją visuomet 
tik girdavo. Dėmesį jis patraukdavo plačiais pečiais, tankiais 
plaukais ir fiziškai išlavintu kūnu, kuris tokio amžiaus vyrą tik 
puošė. Dabar iš viso to nebe kažin kiek likę.

– Sakykit sąžiningai, daktare Rotai. Ką jaučiate matydamas 
mane čia šitaip gulintį?

Vyriausiasis gydytojas, vengdamas žvelgti jam tiesiai į akis, 
ėmė čiupinėti kojūgalyje kabančią lentelę. Galėjai matyti, kad 
jis svarsto. Atjautą? Susirūpinimą?

– Baimę, – daktaras Rotas nusprendė sakyti tiesą.
– Nes baiminatės, kad ir jums gali nutikti kas nors pana-

šaus kaip man?
– Ar jums tai atrodo savanaudiška?
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– Ne. Jūs esate sąžiningas, ir tai man patinka. Be to, mąsto-
me panašiai. Juk esama kelių mudviejų bendrybių.

Daktaras Rotas tik linktelėjo.
Kad ir kokia skirtinga dabartinė tųdviejų vyrų padėtis, bet 

kai kurie jų gyvenimo etapai atrodė tarsi ėję pagret. Abu kaip 
vienturčiai sūnūs augo labai pasiturinčiose šeimose, gyvenu-
siose prestižiškiausiuose Berlyno rajonuose: Larencas – nuo 
seno vietinių socialinės teisės advokatų šeimoje Vanzės rajone, 
o daktaras Rotas buvo dviejų rankos chirurgų šeimos sūnus le-
pūnėlis Vestende. Abu studijavo mediciną Laisvajame univer-
sitete Daleme ir specializavosi psichiatrijoje. Iš tėvų paveldėjo 
šeimų vilas ir nemažą turtą, todėl būtų galėję gyventi ir ne-
dirbdami. Ir vis dėlto – nežinia, ar tai atsitiktinumas, ar tokia 
likimo valia, – gyvenimas juos suvedė čia.

– Na, gerai, – toliau kalbėjo Viktoras. – Vadinasi, jūs ma-
tote tam tikrą mudviejų paralelę. Kaip tada, atsidūręs mano 
padėtyje, būtumėte elgęsis jūs?

– Turite galvoje atvejį, jei būčiau atskleidęs, kas tai padarė 
mano dukteriai?

Daktaras Rotas kažką įrašė ligonio lentelėje lovos kojūga-
lyje ir pirmą kartą pažvelgė Viktorui į akis.

– Taip. Atvirai sakant, nežinau, ar būčiau ištvėręs, ką teko 
jums iškęsti.

Viktoras nervingai šyptelėjo.
– Aš ir neištvėriau. Aš miriau. Žiauriausiai, kaip galite įsi-

vaizduoti.
– Gal vis dėlto papasakokite viską iš eilės?
Daktaras Rotas atsisėdo ant Larenco lovos krašto.
– Ką papasakoti? – Viktoras klausė, nors atsakymą, aiškus 

daiktas, žinojo. Gydytojas pastarosiomis dienomis to prašė jau 
ne pirmą kartą.
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– Viską. Visą istoriją. Kaip nustatėte, kas nutiko jūsų duk-
teriai. Kokia Jozefinos liga. Papasakokite, kas įvyko. Viską nuo 
pat pradžių.

– Juk daug ką jau esu pasakojęs.
– Tikrai taip. Bet mane domina smulkmenos. Noriu dar 

kartą išgirsti iš jūsų lūpų. Ypač – kaip galiausiai prie to buvo 
prieita.

Prie katastrofos.
Viktoras sunkiai atsikvėpė ir vėl nukreipė žvilgsnį į dėmė-

tas palatos lubas.
– Žinote, per visus tuos metus, kai prapuolė Josi, vis ma-

niau, kad nėra nieko žiauriau už nežinią. Ketveri metai be 
menkiausio pėdsako, be kibirkštėlės vilties, kad ji gyva. Pro-
tarpiais norėdavau, kad suskambėtų telefonas ir balsas praneš-
tų, jog rastas jos lavonas. Iš tikrųjų buvau įsitikinęs, kad nėra 
nieko siaubingiau, kaip kyboti tarp nuojautos ir žinojimo. Ta-
čiau aš klydau. Ar žinote, kas yra dar klaikiau?

Daktaras Rotas klausiamai pažvelgė.
– Tiesa, – Viktoras ėmė kalbėti beveik pašnibždomis. – Tie-

sa! Man atrodo, kad su ja vieną kartą akis į akį jau buvau su-
sidūręs daktaro Grolkės klinikoje. Visai netrukus, kai Josi pra-
šapo. Ir toji tiesa buvo tokia siaubinga, kad sąmonė jos kratyte 
kratėsi. Paskui su ja vėl susidūriau. Ir šį kartą nebepajėgiau jos 
atsikratyti, nes ji tikrų tikriausiai ėmė mane persekioti. Tiesa 
išdygo čia pat priešais mane ir rėkė stačiai į akis.

– Kaip tai suprasti?
– Tiksliai, kaip ir sakau. Stovėjau priešais žmogų, kaltą dėl 

visos tos nelaimės, ir aš negalėjau ištverti. Juk pats puikiausiai ži-
note, ką tada padariau saloje. Ir kur tai mane galiausiai atvedė.

– Į salą, – nepaleido minties daktaras Rotas. – Į Parkumą, 
teisingai sakau? Kodėl apskritai ten buvote?
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– Kaip psichiatrui, reikėtų žinoti, kad taip klausti nedera, – 
Viktoras šyptelėjo. – Bet aš vis tiek mėginsiu jums atsakyti: 
dėl „Die Bunte“ žurnalo. Jau buvo praėję keleri metai po Josi 
dingimo, o jo žurnalistai kelintą kartą prašė manęs išskirtinio 
interviu. Iš pradžių ketinau atsisakyti. Izabelė irgi interviu ne-
pritarė. Bet paskui pagalvojau, kad klausimai, kuriuos atsiuntė 
faksu ir elektroniniu paštu, galėtų man padėti sutvarkyti min-
tis. Apsiraminti. Suprantate?

– Tad nuvažiavote tenai rengti interviu, ar ne?
– Taip.
– Vienas?
– Žmona nenorėjo ir negalėjo vykti kartu. Ji turėjo svarbų 

reikalą Niujorke. Teisybę pasakius, buvau visai patenkintas ga-
lėsiąs pabūti vienas. Paprasčiausiai tikėjausi, kad Parkume šiek 
tiek nuo visko atitrūksiu.

– Kad būtų lengviau atsisveikinti su dukterimi.
Viktoras pritariamai linktelėjo, nors daktaras Rotas pasta-

rąją mintį formulavo ne kaip klausimą.
– Atrodo, taip. Pasiėmiau šunį, nuvažiavau prie Šiaurės 

jūros ir Zilte sėdau į keltą. Juk nė sapne negalėjau sapnuoti, 
kokią įvykių grandinę paleis ši kelionė.

– Papasakokite apie tai smulkiau. Kas iš tikrųjų įvyko Par-
kume? Kada pirmą kartą pastebėjote, kad viskas tarpusavyje 
susiję?

Nepaaiškinama Jozefinos liga. Jos dingimas. Interviu.
– Na, gerai.
Viktoras ėmė sukioti galvą ir išgirdo treškant stuburo kau-

lus. Kadangi rankos ir kojos pririštos, tai judinti galvą buvo 
vienintelė likusi galimybė pasimankštinti ir atsipalaiduoti. 
Giliai įkvėpė ir užsimerkė. Kaip visuomet užteko vos kelių 



akimirksnių mintims susigrąžinti. Atgal į Parkumą. Į meldais 
dengtą pajūrio namą. Vietą, kurioje po ketverių tragedijos 
metų ketino iš naujo susitvarkyti gyvenimą, kur vylėsi šiek 
tiek atsitokėti, kad galėtų viską pradėti iš pradžių. Ir čia, deja, 
visi tie norai nuėjo šuniui ant uodegos.


