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Tačiau atostogų rūmas ėmė griūti kaip plonyčių degtukų namelis. Likus daugėliau nei 

savaitei iki išsvajotų atostogų, vieną ankstyvą rytą tėtį Juozą prižadino linksmai dainuojantis 

mobilusis. Vyras pašoko, susigrabaliojo telefoną ir ekranėlyje pamatė, jog skambina Lukas 

– kas čia dabar – taip anksti jis niekada neskambindavo? Išėjo iš miegamojo, nenorėdamas 

prižadinti žmonos. Dar labiau sunerimo, kai išgirdo ne sūnaus, bet prikimusį ir išsigandusį 

Žanetos balsą. Ji šniurkščiojo, negalėjo ištarti žodžio, tuomet vyras nekantriai paragino – 

kas atsitiko Lukui, greičiau sakyk, kas jam atsitiko? Mergina atitoko ir greitakalbe prapliupo: 

nesigąsdinkite, Lukas tikrai tikrai nekaltas, Lukas visai niekuo dėtas, bet šįryt policija 

susėmė visą mūsų namą, visus gyventojus išsivežė į nuovadą, jau kokios trys valandos 

niekas negrįžta, bet Lukas nekaltas, tikrai ne, mes abu savo kambaryje miegojome... Mes 

saldžiai miegojome... Ir vėl Žana ėmė šniurkščioti – man baisu, dabar vienai labai baisu... 

Tėvui atslūgo, kad sūnus gyvas, tik nesuprato, kas atsitiko. Žaneta, nurimki, sakyk, kas ten 

pas jus įvyko, kodėl visus išsivežė? Mergina susivokė, kad nepasakė pagrindinio dalyko: 

kažkas užmušė Edį, tą Edvardą iš pirmojo aukšto, jis gyveno kartu su Stasiu, šis paryčiais 

grįžęs ir rado negyvą – Edžio galva į radiatorių atidaužyta, kraujo klanai. Bet gal pats 

Stasys tą ir padarė, abu išgerdavo ir bardavosi. Dabar tik sako, kad rado... Man vienai 

baisu, visus prikėlė, išsivežė, visus, kuriuos namuose rado, žinau, kad Lukas nekaltas, 

miegojome abu...  

Tėvą žinia sukrėtė, galbūt matė Edvardą sūnaus atsiųstose nuotraukose, kur būdavo 

daug draugų, šeštadienio vakarėliai, – Lukas rašydavo – mes gyvename linksmai ir 

draugiškai, siųsdavo mobiliuoju telefonu fotografuotus vaizdus. Staiga Juozas atsitokėjo: tai 

išsivežė tik vyrus, o moterų ne? Kodėl tu viena? Žana ilgokai tylėjo, vėl ėmė šniurkščioti, 

pro ašaras prasitarė: matote, aš laukiuosi, mes su Luku laukiamės, kaip tik vakar buvau 

pas gydytoją, turiu pažymą, mane policija paliko, kad nesinervinčiau, vis tiek niekur 

nedingsiu... Išgirdęs netikėtą naujieną, kurią sūnus dar slėpė, vyras lengviau atsiduso – 

žinia apie kūdikį nuramino. Jis iš karto patikėjo, kad įvykiai klostysis palankiai, Lukas tikrai 

su žmogžudyste nėra susijęs, nesąmonė ir absurdas visus suimti, įtarti, įbauginti! Po 

savaitės abu parvažiuos, įtampa nuslūgs, nelaimė nutols, užsimirš. Žinoma, gaila to 

Edvardo, žiaurus pasaulis... Aš daugiau nenoriu čia gyventi, man baisu, noriu namo – vėl 

pravirko Žana. Tuomet vyras griežtai ištarė: Žaneta, manęs paklausyk – viskas susitvarkys, 

nusikaltėlį greit suras, neverk, tau dabar negalima nervintis! Saugok save ir mūsų anūką – 

staiga iškilmingai prakalbo būsimasis senelis. Nurimk, išsivirk arbatos, dar atsigulk, po 

valandos kitos visus policija paleis, ypač nekaltus, grįš Lukas, jau pradėkite ruoštis į 

kelionę, kiek čia beliko. Žana, padaryk kaip sakau, ar pažadi? Vyras pajuto, kad šalia stovi 

žmona, jos blyškus veidas nerimastingai įsitempęs. Pokalbis staiga nutrūko. Juozas 



tepasakė savo moteriai: Žana laukiasi, turėsime anūką... Marija išplėtė akis, stovėjo 

juokingai prasižiojusi, nesumojo, ko paklausti – naujiena nusmelkė paširdžius. Negi dėl to 

reikia skambinti ankstyvą ryto valandą? Tu kalbėjai su Žana – kibo Marija prie vyro. Kodėl ji 

skambino, kur Lukas? Viskas jam gerai – Lukas darbe, pati žinai, kad juos kartais netikėtai į 

fabriką iškviečia. 

Tačiau Juozas negalėjo rasti sau vietos, lyg būtų kas basliu smogęs per galvą, diena 

slinko vangiai, niekas neskambino, jis pats irgi nesiryžo, laukė. Tikėjosi, kai tik Lukas galės 

– iš karto praneš naujienas. 

Kai jau visai vakarop nebeiškentęs vyras paspaudė sūnaus mobiliojo telefono numerį, vėl 

atsiliepė Žana, ji buvo nurimusi, tyliai, bet džiugiai pašnabždėjo: Lukas grįžo prieš porą 

valandų, pavargęs, suirzęs, atsigulė, nusisukęs į sieną miega. Matyt, tardymas buvo 

nemalonus, nieko nepasakojo, sakė, jums ryt paskambins, dabar miega. Žana paskubomis 

kalbėjo, neleido tėčiui įsiterpti, vis kartojo, jog Lukas namuose, miega, užsisuko į sieną... 

Juozas burbtelėjo: gerai, Žaneta, gerai, tu lyg užstrigusi plokštelė kartoji vis tą patį, tegul 

miega. Ir tu ilsėkis, saugok save, kai Lukas pabus, kai norės, tegul paskambina. Svarbu, 

kad viskas gerai. Ruoškitės kelionėn, labai laukiam... 

 


