
Grouvsas 

B e r n i u k a s d u o b e j e 

K a i jie pagaliau isveze Deivid^ Grouvs^ j misk^, buvo beveik 
vidurnaktis. Is pirmo zvilgsnio vyras atrode labai ramus. Veliau 
kaip tik tai prisimins aiskiau uz visus nakties jvykius. Prisimins, 
kaip galvojo: Jiems tikriausiai keista, koks as ramus. 

Miest^ juosianciu aplinkkeliu vaziavo \. Toki^ vely-
v^ naktj plentas buvo apytustis ir kuo toliau, tuo maziau ma-
sini^ buvo matyti. Pieti^ puseje kelias visada sausakimsas, ten 
jis sakojosi ir vede j gyvenamijjij namy kvartalus bei prekybos 
centrus, taciau siaurinis miesto pakrastys merdejo - buvo mazai 
priezasciij cia vaziuoti. Pramoniniai pastatai, skriejantys auto-
mobilio kaireje, stovejo daugiausia apleisti, be gyvybes zenklij. 
Daugelio gamyklij stogai jgriuvo niekieno nepastebeti, o gal jie 
tiesiog niekam nerupejo. 

Zinoma, cia stuksojo ir miskas. Tamsus ir nejzengiamas jis 
driekesi automobilio desineje. J misk^ buvo praminti keli take-
liai, taciau ne vienas j i j nevede gilyn - mazdaug po puses mylios 
visi isvingiuodavo atgal. Kasmet vienas kitas zmogus, daugiau
sia nepazjstantis miesto, cia isklysdavo is kelio ir pasimesdavo. 
Oficialiuose zemelapiuose nepazymeta daugybe senij apzelusiij 
suliniij ir kasyklij sachtij, be to, miske jtartinai lengva prarasti 
orientacij^, tarsi si vieta turetij savo magnetinj lauk^, trukdantj 
veikti lankytojij vidiniam kompasui. Placiai issidriek^s miskas 
buvo pavojinga teritorija. 
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I r jie keliavo kaip tik ten. 
Pro masinos lang^ Grouvsas zvelge j lekiancius medzius. 

Tolumoje, nakties danguje, kysojo juodos kaip bedugne kal-
nij virsunes, auksciau ryskejo zvaigzdes - tarsi padangeje butij 
papilta dulkiij ir deimantij. Miesto centre j i j nematyti, taciau 
taip nutolus j siaur§ spindejo maziau dirbtiniy sviesi^. Dangus 
mums pasirodo tik netiesiogiai, m^ste jis; kai nukreipiame j vir-
s\i zibintus, pranyksta. Pastaruoju metu laikytis tokio poziurio 
Grouvsas buvo priverstas ir del savo paties tikejimo. 

Vel nusisuko nuo lango. 
Automobilyje buvo trise. Ant uzpakalines sedynes Grouvsas 

vaziavo vienas, jo kunas pasyviai siubavo masinos judejimo rit-
mu. Kartkartemis pravaziuodavo sviesoforus, kurie salon^ stai-
ga uzliedavo oranzine sviesa, bet netrukus jie vel likdavo tamso-
je. Lynojo, tylq masinoje pertraukdavo tik retsykiais sucypiantys 
stiklo valytuvai. Ne vienas nebande pradeti pokalbio. Buvo ne-
pakeliamai sunku sneketis apie tai, kur ir kodel jie vaziuoja, o 
bet kuri kita tema skambetij lekstai - beveik kaip jzeidimas, tai-
gi visi sedejo apdairiai nusciuv^, apsimete, kad si tyla ne kiek 
netrikdo, o yra pagarbos zenklas. Taciau kuo ilgiau truko kelio-
ne, tuo labiau rodesi, kad jtampa automobilyje vis auga ir nuo jos 
galiausiai sprogs langai. 

Speliojo, kij galvoja priekyje sedintys policininkai. 
Galbut: Nejsivaizduoju, kq jis isgyvena. 

As taip negaleciau. 
Ties^ sakant, jis ir pats nezinojo, ar gali. Taciau kam nors 

juk reikejo to imtis, o Karolina vargu ar buty susidorojusi. Net 
jeigu butij galima palaukti, jam atrode, kad privalo tai atlikti 
kuo greiciau. Pats Grouvsas tyrime, zinoma, nedalyvavo, si ne-
didele isvyka - tai kolegij paslauga, kurios ilgai prasyti nereike-
jo. Vyriausiasis inspektorius detektyvas Ryvsas sunerim^s per-
klause, ar jis tikrai nori vykti , taciau atsakyti j klausim^ visiskai 
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pakako nebylios Grouvso veido israiskos. Kad ir kaip sunku 
bus, taip elgtis teisinga, o Grouvsas visuotinai garsejo teisin-
gais poelgiais. Visi zinojo, kad jis - geras zmogus. Tuo niekas 
neabejojo. 

Vairuotojas suletino ir jjunge posQkio signali|, masina susto-
jo pakeles aiksteleje. Cia stovejo du policijos furgonai - tamsus 
gremezdiski pavidalai, j sonus nustum? stogus siekiancias nu-
svirusias sakas. Takelj j misk^ saugojo vienui vienas pareigunas. 
Priekiniai zibintai kelioms sekundems nuspalvino jo liemen^ 
ryskiai geltonai, tada spragtelejo ir uzgeso. 

- Atvykome, - pranese vairuotojas. 
- Aciu. 
Grouvs^ sukrete, kaip tvirtai nuskambejo jo balsas, lyg butq 

kieno kito; vel erne svarstyti, k^ galvoja pareigunai. 
Jiems tikriausiai keista, - pamane, - koks as ramus. 
Galbut kolegoms atrode, kad susiklosciusias aplinkybes jis 

priima dr^siai, stojiskai, o gal - kad kaupia stipryb^ ir ryzti| 
stoti pries laukiantj siaub^. Bet Grouvsas nesijaute nei stiprus, 
nei dr^sus, o per dvejus pastaruosius metus jsitikino, jog isori-
ne ramybe daznai apgaulinga. J i visiskai nepadeda numatyti, 
kas vyks toliau. Bombos irgi buna ramios, kol nesprogsta. 

Lijo, todel miske buvo pastatyta palapine. Nuo tarp medzixj ne-
patogiai isdelioti^ prozektoriij j i svytejo baltai ir atrode tarsi virs 
progumos pakib^s vaiduoklis. Grouvsas suprato, kad palapine 
cia stovi tik tarn, kad apsaugotvj nusikaltimo viet^, o, ne is pagar
bos tam, kas rasta, bet vis tiek buvo patenkintas. 

Vis delto pagarbos cia netruko. K a i atvyko ir zenge j maz^, 
ryskiai apsviest^ misko aikstel?, nutilo visi ten buv^ pareigu
nai ir nusikaltimo vietos tyrejai, taciau kiekvienas j i j pazvelge 
Grouvsui j akis, o pazjstami solidariai linktelejo. Ta i galejo 
reiksti tik viena. Esame tavo broliai ir seserys, - sake zvilgsniai. -
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Nors negalime jsivaizduoti tavo netekties, darome viskq, kas musq 
galioje, irpasistengsimepadaryti dar daugiau. 

Po palapine, paciame progumos viduryje, zeme buvo suknista: 
lapai atsargiai nustumti j sonus; dirvozemis nugramdytas ir sude-
tas j maisus, paliktas velesniems tyrimams. To rezultatas - tiesiai 
po palapines smaigaliu atsiverusi nedidele kelii^ pedij gylio duobe. 

Kad pasiektij si^ viet^, Grouvsui reikejo nueiti beveik my-
l i ^ juodu kaip degutas misku: is pradziij - pazymetais keliais, 
paskui - vos pramintais takeliais. J j lydejf pareigunai pirmyn 
atgal mostagavo j zem^ nukreiptus zibintuvelius. Jis pats beveik 
neziurejo, kur eina. Taciau dabar, kai atsidure cia, eme dvejoti. 
Nors ant zemes nebuvo jokiij fiziniij kliuciij, zengti j priekj buvo 
beveik nejmanoma. 

Padek man, Dieve. 
Prisiverte pajudeti, kiti pareigunai atsitrauke duodami jam 

daugiau erdves. Po kojomis trakstelejo kelios sakeles - minkstas 
nakties garsas. Pamazu pries akis atsivere duobes turinys. Pa
macius, kas joje buvo, prireike dar keliij sekundziij, kad vaizd^ 
jsis^monintij smegenys. 

Staiga atgijo prisiminimas. Jam su Karolina niekaip nepavy-
ko pripratinti Dzeimio laiku eiti miegoti, net ir beveik sulau-
k^s trejij metij berniukas vis dar laikesi paties susikurto rezi-
mo. Abiem budavo pernelyg skaudu girdeti, kaip sunus kencia 
paliktas vaikiskoje lovyteje. Ne vienas negalejo istverti ir kon-
troliuojamo versmo metodo, juolab kad tiek daug laiko praleis-
davo vienu du tvardydami savo paciq asaras. Taigi jie pasidave. 
Kas vakar^ Dzeimis galiausiai jsitaisydavo ant sofos, istardavo: 
Labanakt, mamyte ir teveli, o po pusvalandzio vienas is tevij nu-
nesdavo per miegus snarpsciantj kunelj j miegam^jj. Mazylis 
visada uzmigdavo ant sono, suglaud^s delnus prie vos prazio-
tos burnytes, per kulksnis sukryziav^s kojas, uz ausies uzkistais 
svelniais sviesiais plaukais. 

Z I N A U , K A S T A I P A D A R E 

Visiska ramybe jo veide Grouvsui daznai atimdavo zad^. \ 
miegus grimztantis vaikas. Del sio vaizdo buvo verta stengtis; 
diena nusiseke. 

Berniukas duobeje gulejo visiskai tokia pat poza, butent sitai 
sukrete stipriausiai ir padejo j j atpazinti labiau nei visos kitos de-
tales; veliau, zinoma, Grouvsas pastebejo ir drabuzius. Apsmuk^ 
melyni dzinsai. Skuteliai, lik^ is oranziniij marskineliij su viole-
tiniu rykliu. Prisimine, kaip ryt^, kai Dzeimis dingo, Karolina 
priesais j j laike iskelusi siuos ir dar vienus marskinelius. Ryklys? 

Ar bezdzione?]\x6\ndzm& marskinelius pirmyn ir atgal j i vis grei
ciau kartojo klausimus, kol Dzeimis pratruko juoku. Ryklys, ma
myte! Ryklysl 

Kelios islikusios plaukij sruogos, uzkistos uz ausies ik i skaus-
mo pazjstama maniera, buvo tokios pat purvinos ir standzios, 
kaip medziij saknys aplink kunelj. Nedidele kaukole, pilka ir 
jskilusi, primine padumavusi^ elektros lemput^. Taip, si scena 
irgi dvelke siokia tokia ramybe, taciau j i buvo beprasme. 

J palapin^ virs galvos barbeno lietus. 
Grouvsas zvelge j palaikus. 
Suvoke, kad nera ramus. Is tikrqjij jis buvo absoliuciai nesa-

vas, vis^ popiet^ praleido kone atitruk^s nuo savo kuno. Sulau-
k^s skambucio tarsi sklande pakib^s pats virs savf s, stebejo savo 
mintis ir judesius, taciau nieko nejaute. O dabar su tokiu aiskiu 
trenksmu, kaip sirdis, praleidusi vien^ duzj, grjzo j save - j si^ 
akimirk^, cia, miske. 

Jis nuzvelge, kas dar palaidota salia duobeje gulincio berniu-
ko kunelio. Siek tiek j son^ gulejo zaislas. Pamacius j j , nebeliko 
abejoniij, jis visk^ patvirtino net aiskiau nei drabuziai, plaukai 
ar kuno poza. 

Mike Pukuotukas. Zemeje nubluko zaislo spalvos, taciau tai 
nesutrukde jo tuojau pat atpazinti. Sis pliusinis meskiukas buvo 
megstamiausiaSi Dzeimio daiktas pasaulyje. Kas ryt^ guledamas 
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lovyteje j j apglebdavo ir beveik nepaleisdavo is ranky, kol uz
migdavo ant sofos, suspaud^s zaisl^ prie siaurutes krutines. 

- Taip. 
Niekas is susirinkusiijjq aiksteleje neatsake. Jo balsas skam-

bejo nebe taip tvirtai kaip masinoje. Stojusioje tyloje girdejo, 
kaip j brezent^ virs galvos barbena lietus - letai ir vienodai, tarsi 
pirstais, galiausiai detektyvas Deividas Grouvsas pamegino dar 
kart^. 

- Taip, - tare. - Ta i mano sunus. 

Pirma dalis 

Ir tada, kai Jiems pasake, kad Motina isejo anapus, Jie buvo atvesti 
pas Jq i Rojq. Ir Ji pakviete Juos prisesti salia; ir Jie stebedamie-
si klausesi, kol Ji pasakojo apie gyvenimo ir mirties paslaptis, apie 
tikrqjq gerio bei blogio prigimt}, apie tai, kaip mirusieji is tikrqjq 
niekada nepasitraukia, ir kaip lieka su mumis. 

Istrauka is Keino H i l o pagalbines knygos 


