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1 SKYRIUS

Į istoriją patekti sunku, bet įsivelti – labai lengva. Pripa-
žinkite, malonu, kai gimstančiam kūdikiui angelas pakš-
teli į viršugalvį, ir naujagimis įgyja kokį nors talentą. Aš 
taip pat turiu išskirtinių gabumų. Ne, aš negebu rašyti kaip 
Tatjana Tolstaja, dainuoti kaip Galina Višnevskaja ar šokti 
kaip Maja Pliseckaja. Mano talentas ypatingas: aš genialiai 
įsipainioju į įvairiausius nuotykius. Be to, dažniausiai jie 
būna idiotiški. Dar vakar ėjau į prospekte esančią parduo-
tuvę pirkti duonos ir skverelyje išvydau ant suolelio sėdin-
čią ir gailiai raudančią nuostabią gal trejų metų mažylę. Ji 
buvo gražiai aprengta ir tikrai nepanėšėjo į elgetą: rausvi 
žandukai, švari suknelė ir auksiniai auskarai mažytėse au-
sytėse. Ašarų upeliai sruvo jos putliais skruosteliais. Mer-
gytė rankose gniaužė plastiko kibirėlį. Iškart supratau, kad 
mergaitė pasiklydo, ir priėjau prie jos.

– Kur tavo mama?
Tikriausiai mažylė dar nemokėjo gerai kalbėti, nes su-

kūkčiojusi dar gailiau pravirko. Apsidairiau aplink: pro 
šalį ėjo daugybė abejingų žmonių.

– Neverk, tuoj nueisime į miliciją, ir jie bemat suras 
tavo mamą, – tai sakydama tikėjausi nuraminti mergaitę.

Ši ėmė cypti dar stipriau ir gražiais lakuotais bateliais 
pradėjo mane spardyti.

– Palik ramybėje mano dukterį! – pasigirdo už nugaros.
Atsigręžiau ir pamačiau įtūžusią merginą, kuriai, iš iš-

vaizdos sprendžiant, galėjo būti aštuoniolika. Ji vilkėjo 
raudoną trumpą sijonėlį ir ryškiai žalią palaidinę.

– Ko kimbi prie svetimų vaikų? – sušnypštė „elegan-
tiškoji“ mergšė.
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– Ar tai jūsų dukra?
– Na!
– Ji taip smarkiai raudojo!
– Na, ir kas?
– Maniau, kad ji pasiklydo, – bandžiau teisintis, – no-

rėjau vargšelę nuvesti į miliciją.
– Dink iš čia, – susiraukė mergina, – pati pasigimdyk, 

o vėliau tampyk vaikus po milicijos skyrius, bet prie sve-
timų nesiartink.

– Kodėl palikote mažylę vieną? – nutariau sugėdinti ma-
mytę.

– Neprivalau tavęs atsiklausti, – riktelėjo ši, – ji nebuvo 
viena, aš netoliese lindėjau krūmuose.

– Kodėl?
– Blyn, – piktai drėbė gimdytoja, – nubaudžiau ją, rė-

kia, smėlį žarsto, neklauso, tai ir pasodinau, kad pamąs-
tytų.

– Taip nevalia!
– Eik š..., – pasiuntė mergina, – ko prikibai? Kiek žmo-

nių pro šalį praėjo, tik tau parūpo. Čiuožk iš čia, kol mi-
licijos nepakviečiau!

Teko nueiti it musę kandus. Žingsniuodama metro link 
tvirtai nusprendžiau: gana, daugiau niekada niekur nesi-
velsiu, bet išvydau pagyvenusį vyrą, pavadėliu mušantį 
mažą gauruotą šunelį. Nieko nelaukusi užsipuoliau jį.

– Nekankinkite gyvūno!
Dėdulė atsiduso, paleido šunelį, ir šis bemat čiupo man 

už kojos. Iš netikėtumo surikau. Mopsiukas dantimis įsi-
kibo į mano džinsus, mėgino prakąsti ne tik kelnes, bet ir 
odą, raumenį, kaulus...

– Patraukite jį! – sucypiau.
Vyras vėl šleptelėjo pavadėliu neklaužadai. Šunelis atsi-

sėdo, išspjovė nuplėštą kelnių gabalą ir įžūliai išsiviepė.
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– Kodėl sumanėte mane auklėti? – ramiai paklausė 
pensininkas, gana sunkiai keldamas šunį. – Artūras dar 
mažas, nesupranta, kad negalima pulti žmonių, jis nori 
žaisti, todėl ir mokau palengva, bet visai neskaudžiai. Už 
kelnes pinigų jums nemokėsiu, pati esate kalta.

Namo grįžau šlykščios nuotaikos, užsipuoliau Lizą, 
kuri bemat priekaištingai pareiškė:

– Lampadėle, kiek kartų tau sakiau! Neik pro statyb-
vietę, eik aplinkui!

Šalia mūsų namo prasidėjo naujo pastato statybos. Ap-
tvėrė statybų aikštelę, ir atstumas iki metro stotelės pa-
dvigubėjo. Todėl daugelis gyventojų, tarp jų ir aš, daž-
nai pralenda pro skylę tvoroje ir šokinėja per duobes bei 
daugybę plytgalių. Lizaveta tam nepritaria.

– Ėjau šaligatviu! – pasakiau tikrą tiesą.
– O džinsai, – prunkštelėjo mergaitė, – kurgi juos su-

plėšei?
– Kaltas šunelis, – paaiškinau priežastį.
Liza išklausė mane ir atsiduso.
– Tu – beviltiška! Kurių velnių kišiesi ne į savo reikalus?
Nuėjau į vonią, nusivilkau kelnes, norėjau įmesti jas 

į skalbyklę, bet, apžiūrėjusi visiškai sugadintus džinsus, 
įgrūdau į spintą, kurioje laikomos šluostės, ir ėmiau 
praustis. Lizaveta teisi. Išties, kodėl visur kaišioju savo 
nosį? Jei būčiau ramiai ėjusi pro šalį, ir kelnės būtų svei-
kos, ir nervai!

Rytą, apsvarsčiusi vakarykščius įvykius, priėmiau isto-
rinį sprendimą: net jei septyni sėbrai kankins katiną, ra-
miai eisiu pro šalį, net galvos į tą pusę neatgręšiu. Tačiau, 
ačiū Dievui, gatvėje nekilo jokių nemalonumų, ir aš ra-
miai nuėjau iki rajono milicijos skyriaus, kuriame dirba 
Andrejus Kopas. Andriušos tėtis – lietuvis, ir iš tikrųjų 
jo pavardė skamba taip, kad nei jos ištarsi, nei parašy-
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si: Kopsevičius. Apie šeštąjį dešimtmetį Vytas, toks buvo 
tėčio vardas, atvyko į Maskvą ir po kiek laiko „nukirto“ 
pavardės galūnę. Apskritai tai buvo visiškai suprantama. 
Tuo metu Vytui ir į galvą netoptelėjo, kad jam gims sū-
nus, kuris įsidarbins milicijoje, ir jo pavardė sukels dau-
gybę pašaipų. Beje, Andriuškos kolegos seniai priprato ir 
nebesišaipo, tačiau į skyrių atėję piliečiai sutrinka, išgirdę 
budėtoją sakant:

– Kreipkitės į Kopą.
Beveik visi žmonės dabar žiūri amerikiečių kovinius 

filmus. Todėl apie tai, kad jankiai savo policininkus vadi-
na kopais, žino net žindomas kūdikis.

Pakilau laiptais į antrą aukštą, perėjau ilgą, niūria 
pilkai žalsva spalva dažytą koridorių ir pravėriau apsi-
laupiusias duris. Prieš akis atsivėrė mažytė patalpa, vos 
didesnė už tualetą. Andriuška skyriuje eina kažkokias 
pareigas. Gal kriminalinės paieškos skyriaus viršinin-
ko, bet manęs neklauskite, smulkmenų nežinau, todėl 
pareigas galiu įvardyti neteisingai. Viena galiu pasaky-
ti – anksčiau jis sėdėjo gana dideliame kabinete kartu 
su kitais kolegomis, o dabar turi atskirą, kuriame stovi 
tamsiai ruda spalva dažytas bauginantis metalinis sei-
fas, rašomasis stalas ir dvi kėdės. Be to, prisiminkite, 
kad Andriucha sveria daugiau nei šimtą kilogramų, 
yra beveik dviejų metrų ūgio ir savo „biure“ jis atrodo 
lyg pasienio stulpas virtuvėje.

– Pagaliau atsiradai! – susiraukė Andriuška. – Juk tarė-
mės, kad ateisi dešimtą! O dabar – pusė vienuoliktos.

– Pavėlavau, – nė kiek nesikrimsdama pritariau.
– Tai ir sėdėk dabar, lauk, kol būsiu laisvas, – kerštingai 

pareiškė Andriucha ir išėjo į koridorių.
Įsitaisiau prie rašomojo stalo ir apsidairiau. Sienos buvo 

nudažytos ta pačia siaubinga pilkai žalsva spalva, baldai 
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pirkti neatmenamais laikais, o langų stiklai gal dešimtmetį 
nevalyti ir, nors buvo šiltas rugpjūtis, vis dar užklijuoti. Jei 
manote, kad kažkas pasiskubino pasiruošti būsimai žie-
mai, labai klystate – rėmai apklijuoti nuo senumo pagel-
tusiu pleistru.

Kodėl milicijoje taip atgrasu? Sutinku, viršininkai ne-
turi pinigų remontui, bet nejaugi pačiam malonu sėdėti 
tokiame apleistame kabinete? Aš jau seniausiai būčiau 
nusivaliusi langą, nusipirkusi padorią stalinę lempą ir iš 
namų atsitempusi kėdę.

Taip, čia lankosi kriminaliniai nusikaltėliai! Pagaliau 
taip jiems ir reikia, tegul sėdi ant išsiduobusių kėdžių, bet 
kodėl pačiam ant tokių vargti? Gal Andriušai gimtadie-
nio proga padovanoti kėdę? Kodėl gi ne, susimesime ir 
nupirksime jam padorią, biurui skirtą kėdę! Tiesa, ji čia 
greičiausiai netilptų...

– Sveiki, – pasigirdo nuo slenksčio, – labai džiaugiuosi, 
kad jūs – moteris!

Atsigręžiau ir išvydau gležną ponią, vilkinčią šviesios 
smėlio spalvos neabejotinai brangų kostiumą.

– Puiku, kad jūs – moteris! – pakartojo ji. – Jūs supra-
site mane!

– Apskritai ir aš patenkinta, kad esu ne vyras, – at-
sakiau.

– Atėjau pas jus!
– Pas mane? – nustebau. – Tačiau kodėl?
Moteris atsisėdo ant išklypusios kėdės, sunėrė kaulėtas 

rankas ir pareiškė:
– Mano vyras, Anatolijus Argunovas, nužudytas.
– Viešpatie! – nustėrau. – Kas jį nužudė?
– O tai ir teks jums išaiškinti, – ramiai atsakė ponia, – 

štai pareiškimas.
– Kodėl nusprendėte kreiptis į mane?
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– O kur dar galėčiau kreiptis? – supyko lankytoja. – Sė-
dite kabinete, esate viršininkė... Tikiuosi, tas netikša jau 
atleistas?

Viskas paaiškėjo. Ji manė, kad esu milicijos pareigūnė. 
Jau buvau besižiojanti paaiškinti padėtį, bet tuo metu į 
kabinetą įlėkė Andriuška ir žemu balsu sububeno:

– Marina Jegorovna! Koks netikėtumas! Vėl pas mus 
atėjote!

Moteris paraudo.
– Maniau, pagaliau jus atleido!
– Juk nėra už ką, – nusijuokė Andrejus.
– Dar ir kaip yra už ką! – supyko Marina Jegorovna. – Ko-

dėl nepriimate mano pareiškimo dėl Tolios nužudymo?
Andriuša nieko neatsakė, pakėlė ragelį, surinko nume-

rį ir abejingai pareiškė:
– Kalba Kopas. Pas mus vėl linksma, atvykite.
– Su kuo kalbate? – sunerimo Marina Jegorovna.
– Tai dėl neatidėliotinų tarnybinių reikalų, – atsakė 

Andrejus ir paliepė: – Nagi, Lampadėle, atlaisvink vietą.
Aš atsistojau. Bičiulis įsispraudė už stalo ir užjaučiamu 

balsu paklausė:
– Priminkite, kaip viskas vyko. 
Marina Jegorovna krūptelėjo. Jos veidas įgavo kažko-

kią keistą išraišką, lyg staiga būtų paralyžiuoti veido rau-
menys.

– Mudu su Toliku vakare buvome namie. Mūsų bu-
tas yra pirmame aukšte, langai nėra grotuoti. Žinoma, 
tai neprotinga, bet Tolia sakydavo, kad nenori jaustis lyg 
belaisvis. Lauke buvo karšta, nors jau buvo devinta va-
landa vakaro. Mes pažiūrėjome filmą, paskui prasidėjo 
informacinė laida „Laikas“. Tolikas įsijautė į naujienas, o 
aš virtuvėje ruošiau vakarienę, skutau bulves, darinėjau 
silkę, trumpai sakant, užtrukau ilgiau nei pusvalandį.
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Staiga ji nutilo.
– Gal vandenėlio? – paslaugiai pasiūlė Andrejus, iš-

traukė „Boržomio“ butelį ir plastiko stiklinėlę. – Išgerki-
te. Puikiai atgaivina...

– Kai grįžau į kambarį, – nekreipdama dėmesio į An-
drejaus pasiūlymą monotoniškai tęsė Marina, – Tolikas 
buvo miręs.

– Košmaras! – sušnibždėjau. – Kaip tai atsitiko?
Marina Jegorovna atsigręžė į mane.
– Kažkas įlipo per langą ir nužudė mano vyrą.
– Kodėl? – nenurimau aš.
Moteris sukūkčiojo.
– Nežinau, Tolia nieko, girdite, nieko, nėra nuskriau-

dęs. Jį visi mylėjo, gerbė, vertino. Mokslų daktaras, gar-
sus mokslininkas... Mano vyras išugdė šimtus mokinių, 
parašė dešimtis knygų, daugybė studentų mokosi iš jo 
vadovėlių.

– Tačiau kažkas vis dėlto nužudė jūsų vyrą, – sumur-
mėjau.

Andriuška piktai dėbtelėjo į mane, jau buvo besižio-
jąs, bet tuo metu į kabinetą įėjo gana apkūnus vyras labai 
prabangiu kostiumu ir tarė:

– Atleiskite, Andrejau Viktorovičiau.
Jau anksčiau minėjau, kad Andriuškos tėčio vardas 

buvo Vytas, bet tėvavardis Vytasovičius Maskvoje trans-
formavosi į Viktorovičių.

– Nieko, Jurijau Sergejevičiau, – su pastebimu paleng-
vėjimu pareiškė Andrejus.

– Atleiskite, dėl Dievo!
– Niekis, viską suprantu.
Jurijus Sergejevičius atsigręžė į Mariną Jegorovną. 
– Eime, brangioji.
Ji sėdėjo, net nepajudėjo.
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– Stokis, – Jurijus ryžtingai timtelėjo ją už rankos, – 
mums reikia važiuoti.

– Kur? – sausu ir abejingu balsu paklausė Marina.
– Negi užmiršai? – dirbtinai nustebo Jurijus. – Juk šian-

dien rengėmės užsukti į „Krokus siti“ ir pirkti vonios ki-
limėlį.

Marinos veidas lengvai raustelėjo. Ji linktelėjo ir atsi-
stojo. Jurijus apkabino ją per pečius ir stumtelėjo durų 
link. Moteris lyg didžiulė lėlė žengė keletą žingsnių, pa-
skui staiga sustojo.

– Jį nužudė.
– Taip, taip, – vienu balsu pritarė Andrejus su Jurijumi. 

Šis dar pridūrė: – Važiuokime pirkti kilimėlio, Andrejus 
Viktorovičius išsiaiškins.

– Jis nepriima mano pareiškimo, – plonyčiu, priekaiš-
taujamu balsu nutęsė Marina.

– Ką jūs, – šyptelėjo Andrejus, – galime iškelti bylą.
Marina jam ištiesė lapą. Andriuša padėjo jį ant stalo ir 

šyptelėjo.
– Ramiai važiuokite į „Krokus sitį“, vos tik kas paaiš-

kės, iškart paskambinsiu.
Marina linktelėjo ir išėjo. Jurijus šalia stalo padėjo 

krepšį.
– Neatsisakykite, Andrejau Viktorovičiau, moldaviš-

kas, natūralus, tai ne šlykštusis „Henesi“.
– Be reikalo jūs tai darote, – papurtė galvą majoras.
– Prašau atleisti, – dar kartą pakartojo Jurijus ir išėjo.
– Kokia nelaimė, – atsiduso bičiulis, iš krepšio ištraukė 

konjako butelį ir įdėjo jį į seifą. Tada paėmė iš Marinos 
gautą lapą, suplėšė jį į smulkius skutelius ir išmetė į šiuk-
šlių dėžę.

– Ką tu darai? – nusistebėjau. – Juk tai pareiškimas!
Andrejus išsitraukė cigarečių pakelį.
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– Marina – beprotė.
– Tikrai? Ir Toliko niekas nenužudė? Ji sakė netiesą? 

Ar tas Jurijus – jos vyras?
Andrejus ėmė raustis stalčiuose.
– Dabar taip, tačiau prieš porą metų ji išties buvo 

Anatolijaus Argunovo žmona, bet jis mirė.
– Pats?
– Tikrai taip, – linktelėjo Andriuška. – Beje, visa, 

ką girdėjai, yra tikra tiesa. Jie išties žiūrėjo televizorių. 
Vėliau Marina, palikusi vyrą toliau žiūrėti, nuėjo į vir-
tuvę, o kai grįžo, Anatolijus buvo miręs. Tik jo mirtis 
visiškai nesusijusi su kokiu nors kriminalu. Tai buvo 
staigus infarktas arba, kaip anksčiau buvo sakoma, 
širdies smūgis. Niekas pas juos per langą nelindo, eks-
pertas visiškai tiksliai nustatė mirties priežastį. Ana-
tolijus skųsdavosi širdies skausmais, net kardiologijos 
centre rengėsi operuotis, bet nespėjo.

– Kodėl Marina atėjo pas tave?
Andriuša uždarė stalčių.
– Jai „pavažiavo stogas“. Įsivaizduok, kokį šoką moteris 

patyrė. Kepė vyreliui kotletus, įdėjo juos į lėkštę, atnešė 
jam į kambarį, o čia – lavonas! Porą mėnesių ji praleido 
psichiatrijos klinikoje, prarado atmintį. Vėliau šiek tiek at-
sistatė, bet, koks paradoksas, visiškai pamiršo apie vyrą ir 
kad buvo ištekėjusi. Ji su Argunovu vaikų neturėjo, gimi-
naičiai ir darbo kolegos jos gailėjo, nieko jai neprimindavo. 
Marina ir susituokė su Jurijumi. O paskui staiga – op! – ir 
prisiminė visą tiesą, todėl dabar čia vaikšto, reikalauja iš-
kelti bylą. Ją kamuoja įkyri mintis – rasti Anatolijaus žu-
diką. Tas Jura tiesiog šventasis, įsivaizduoji, ką reiškia šalia 
pakęsti trenktą moterį.

– Tai jau taip, – sumurmėjau, – bet man ji neatrodė 
panaši į psichopatę.



– Šiaip tai ji visiškai normali, – gūžtelėjo pečiais An-
drejus, – valgykloje dirba virėja.

– Klausyk, juk ji sakė, kad jos velionis vyras buvo mok-
slų daktaras, garsus mokslininkas.

– Ir kas iš to?
– Kažkaip tai nedera su žmona, dirbančia virėja.
– Gal jis mėgo skaniai pavalgyti, – atšovė Andrejus, – o 

dėl mokslų daktaro... Dabar atsirado daugybė įvairiausių 
nevalstybinių struktūrų, kurios pasivadino akademijo-
mis, universitetais, o jų darbuotojai – vien akademikai 
ir profesoriai, tik su tikruoju mokslu jie neturi nieko 
bendra, disertacijų nerašė, mokslinėje taryboje negynė 
ir AAK jų netvirtino. Trumpai kalbant, gryni niekai, bet 
skamba gražiai „Dangaus kūnų ir kosmobiologijos mok-
slų akademijos profesorius, asmenybės vystymo astrolo-
ginio prognozavimo katedros vedėjas.“ O kas jis iš tikrų-
jų? Už pinigus žmonėms sudarinėja horoskopus.

– O kaip vadovėliai? Studentų būriai?
Andrejus atsistojo.
– Na, kažkas mokosi toje kretinų akademijoje. Negi to-

liau po kauliuką narpliosime tas nesąmones? Žinai, kiek 
bepročių čia ateina? Pats greitai tapsiu idiotu. Eime, turiu 
tik dvi valandas! Užduotis sudėtinga, skubinkis, Lampa-
dėle.

Išėjau į koridorių ir stebėjau, kaip bičiulis, ieškodamas 
kabineto raktų, rausiasi kišenėse. Mūsų užduotis buvo 
išties nelengva, nes rytoj dešimtą valandą ryto Volodia 
Kostinas tuoksis su savo išrinktąja, o mudu su Andriuša 
turime nupirkti bendrą draugų dovaną.
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2 SKYRIUS

Tie, kurie su manimi susiduriate ne pirmą kartą, žinote, 
ką man reiškia Vovka*. Tiems, kurie  pirmą kartą skaitote 
mano knygą, paaiškinsiu: Volodia Kostinas yra geriausias 
mūsų draugas, gal jau ir giminaitis. Mes gyvename greti-
muose butuose.

Volodios gyvenime moterys keitėsi lyg stikliukai kalei-
doskope. Net nesistengiau prisiminti jų vardų. Beje, gudru-
sis Vovka, bijodamas susipainioti, visas gerbėjas sumaniai 
vadindavo „katytėmis“. Tų „katyčių“ jis turėjo nesuskai-
čiuojamą daugybę, visokiausio sudėjimo ir išvaizdos. Pa-
prastai vyrai mėgsta vieno tipo moteris. Vieniems patinka 
apvalių formų blondinės, kitiems – liesos tamsiaplaukės, 
bet Kostinui patiko visokios. Be to, nė viena „katytė“ ne-
užsibūdavo pas jį ilgiau nei tris mėnesius. Jei manote, kad 
merginos jį palikdavo supratusios, kad jų kavalierius nela-
bai turtingas ir dienų dienas leidžia darbe, tai labai klystate. 
Vovka pats jas palikdavo, trumpai dėl to pasiteisindamas:

– Ji nusibodo, per daug kalba.
Ar dabar suprantate, kaip visi nustebome, kai viena „ka-

tytė“ užsibuvo ilgiau? Vėliau paaiškėjo, kad ji turi ir vardą, 
ir pavardę – Nata Jegorkina. Prieš mėnesį Vovka atėjo pas 
mus, sukvietė į svetainę visus: mane, Katiušą, Lizavetą, Ki-
riušką, Seriožą bei Julečką ir iškilmingai pareiškė:

– Nusprendžiau vesti!
– Dar vienas nelaimingasis, – atsiduso Seriožka ir už 

tai bemat nuo Julkos gavo į sprandą.

*Žr. „Miledos“ leidyklos išleistą knygų seriją „Jevlampija Romanova. 
Bylą tiria diletantė“.


