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Sekmadienis, lapkričio 11-oji

Po savaitės pertraukos dangus pirmą kartą išsigiedrijo. Blausūs 
saulės spinduliai prasiskverbė pro debesis, ir Visbio žirgų lenk-
tynių žiūrovai atgręžė veidus į išsiilgtą saulę. Vyko paskutinės se-
zono varžybos, ore tvyrojo laukimas, sumišęs su trupučiu melan-
cholijos. Tribūnose sužvarbusi, bet entuziastinga minia gėrė alų, 
karštą kavą iš plastikinių puodelių, valgė dešrainius ir žymėjosi 
pastabas lenktynių programose.

Henris Dolstriomas-Blykstė išsitraukė plokščią gertuvę ir ge-
rokai truktelėjo naminukės. Gėralas privertė susiraukti, bet kar-
tu maloniai sušildė iš vidaus. Šalia sėdėjo visa šutvė: Benganas, 
Gunsana, Monika, Šelė. Visi jie sparčiai kopė į įvairaus laipsnio 
apsvaigimo viršukalnes.

Renginys tik prasidėjo. Iš garsiakalbių plyšojant muzikai, išri-
kiuoti prakaitu žvilgantys, šnarpščiantys Amerikos ristūnai ver-
žėsi į priekį. Vadeliotojai išsižergę tvirtai sėdėjo lengvuose veži-
maičiuose.
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Statymai ir numeriai mirguliavo juodoje totalizatoriaus len-
toje šalia trasos.

Henris pervertė lenktynių programą. Jis buvo linkęs statyti 
už Žvaigždę Džindžer, pažymėtą septintuoju numeriu. Atrodo, 
niekas daugiau ja netikėjo. Kumelė buvo vos trejų metų. Jis ste-
bėjo ristūnę vasaros varžybų metu ir, nors buvo linkusi pasileisti 
šuoliais, ji be paliovos tobulėjo.

– Ei, Blykste, pažvelk į Karalienę Pitą. Gražuolė, argi ne? – 
neaiškiai sumarmaliavo Benganas, siekdamas gertuvės.

Blykstės pravardę Henris gavo todėl, kad daugelį metų, prieš 
alkoholiui užvaldant visas jo gyvenimo dienas, dirbo fotografu 
Gotlands Tidningar laikraštyje.

– Tu velniškai teisus. Su šiuo treneriu... – atsakė jis, pakilo ir 
nešinas lenktynių kortele patraukė prie langelio.

Visos medinės lažybų langelių durelės buvo atviros. Piniginės 
sparčiai lindo laukan, banknotai keliavo iš vienų rankų į kitas, 
visos kortelės buvo įteiktos. Antrame aukšte veikė restoranas, kur 
kviestiniai svečiai šveitė kepsnius ir gėrė stiprų alų. Garbios gar-
senybės papsėjo cigarus aptarinėdamos dabartinę žirgų būklę ir 
vadeliotojų meistriškumą.

Lenktynės jau tuoj tuoj turėjo prasidėti. Pirmasis vadelioto-
jas mandagiai pasveikino teisėjus, nestipriai linktelėdamas arbi-
trų bokštelio pusėn. Pranešėjas per garsiakalbius liepė dalyviams 
užimti vietas.

Po ketverių varžybų Henrio kortelėje buvo toks pat laimėjimų 
skaičius. Jeigu sėkmė jį lydės, gali laimėti pagrindinį prizą surin-
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kęs penkias pergales iš eilės. Kadangi per praeitas varžybas irgi 
rizikingai statė už Žvaigždę Džindžer, laimėjimas turėtų būti 
įspūdingas. Jei tik jo lūkesčiai išsipildys.

Prasidėjo lenktynės, jis stebėjo vežimus trasoje taip akylai, 
kaip tik įstengė po aštuoneto alaus ir begalės burnelių. Suskam-
bėjus paskutinio rato signalui jo pulsas padažnėjo. Tiesą sakant, 
Žvaigždė Džindžer bėgo gerai, velniškai gerai. Sulig kiekvienu 
šuoliu ji artėjo prie dviejų pirmaujančių favoritų, ir Henris, ro-
dos, pradėjo matyti kumelę dar aiškiau. Galingas kaklas, šnarp-
sinčios šnervės ir tiesiai į priekį nukreiptos ausys. Ji įstengs.

Nepasileisk sparčiais šuoliais, nešuoliuok. Jis patylomis mur-
mėjo šį prašymą tarsi mantrą. Akys buvo įsmeigtos į jauną kume-
laitę, kuri nirtulingai ir energingai vijosi pirmaujančiuosius. Štai 
ji aplenkė vieną varžovą. Staiga Henris suvokė jaučiąs ant kaklo 
kabančios kameros svorį ir prisiminė planavęs fotografuoti. Be-
maž nedrebančiomis rankomis pykštelėjo keletą nuotraukų.

Iš po nutrūktgalvišku greičiu į priekį raunančių kanopų į vi-
sas puses žiro raudonas bėgimo trasos smėlis. Vadeliotojai ragino 
žirgus botagais, žiūrovų susijaudinimas augo. Daugelis tribūnose 
pašoko ant kojų, kai kurie plojo, kiti šaukė.

Žvaigždė Džindžer puolė į priekį iš išorinės pusės ir susilygi-
no su lyderiu. Jos vadeliotojas pirmą kartą pasinaudojo botagu. 
Dolstriomas atsistojęs stebėjo žirgą pro fotoaparato objektyvą.

Kai Žvaigždė Džindžer kirto finišo liniją vos vos lenkdama 
dičkį favoritą, per minią nuvilnijo nusivylimo atodūsis. Dolstrio-
mo ausis pasiekė padriki komentarai: „Kas per velniava?“, „Nega-
li būti!“ „Neįtikėtina!“, „Po paraliais!“
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Fotografas žnektelėjo ant suolo.
Jis laimėjo lažybas penktose lenktynėse iš eilės.

Buvo girdėti tik arklidžių grindis brūžuojančios šluotos šnaresys 
ir vakarines avižas kremtančių žirgų dantų girgždėjimas. Po karš-
tligiškos varžybų dienos įsiviešpatavo ramybė. Fanė Janson šlavė 
smarkiais, ritmingais mostais. Nuo sunkaus darbo maudė visą 
kūną, tad baigusi ji susmuko ant pašaro dėžės šalia Reginos gar-
do. Kumelė smalsiai žvilgterėjo, ir Fanė, įkišusi ranką pro grotas, 
ėmė glostyti jai nosį.

Liesa tamsaus gymio mergaitė arklidėse buvo viena. Ji atsisa-
kė kartu su visais eiti į vietinį restoraną atšvęsti sezono pabaigos. 
Fanė numanė, kaip ten visi įsišėls. Baisiau nei paprastai. Keletą 
kartų dalyvavo ir pati, bet jai nepatiko. Arklių savininkai padau-
ginę mėgintų kabinėtis. Vadintų ją princese, sodintųsi ant kelių 
ir žnaibytų užpakalį.

Kai kurie vis girtėdami dar labiau suįžūlėtų. Imtų laidyti repli-
kas apie jos kūną ir varstytų akimis. Senų pasileidėlių šutvė.

Ji nusižiovavo, bet minti dviračiu namo irgi netroško. Ne per 
labiausiai. Mamai buvo išeiginė, taigi labai didelė tikimybė, kad 
ras ją girtą. Jei bus viena, sėdės ant sofos niūriai susiraukusi, pa-
sistačiusi vyno butelį priešais save. Fanė, kaip visad, pasijus kalta, 
kad, užuot praleidusi dieną kartu su motina, pasirinko žirgus. 
Mamai mažiausiai rūpėjo, kad lenktynių dieną ji turėjo kalnus 
darbo. Be to, nesuprato, kad Fanei reikia ištrūkti iš namų. Arkli-
dės jai buvo vienintelis išsigelbėjimas. Mergaitė nė neįsivaizdavo, 
ką reikėtų daryti, jei neturėtų žirgų.
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Pagalvojus apie dar atgrasesnį scenarijų persmelkė nerimas: 
motina gali būti ne viena. Jeigu kartu kiurksos ir vadinamasis jos 
vaikinas Džekas, juodu dar labiau nusitašys, ir žmoniškai išsimie-
goti Fanei nepavyks.

Rytoj anksti į mokyklą, taigi jai reikėjo bent kiek pamiegoti. 
Devinta klasė buvo tikra kankynė, kurią ji norėjo kuo greičiau 
baigti. Semestro pradžioje Fanė stengėsi kaip įmanydama, bet 
reikalai be paliovos prastėjo. Jai sunkiai sekėsi susikaupti, pradėjo 
dažnai praleidinėti pamokas. Tiesiog nebegalėjo ištverti.

Jai pakako rūpesčių ir už mokyklos ribų.
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Pirmadienis, lapkričio 12-oji

Lūpų kamputyje susidaręs seilių burbulas pūtėsi sulig kiekvienu 
iškvėpimu, kol galiausiai sprogo ir aptaškė smakrą bei pagalvės 
užvalkalą.

Kambaryje buvo labai šviesu. Žaliuzės buvo pakeltos, todėl 
labai aiškiai buvo matyti nešvarumų dryžiai ant lango stiklo. Ant 
palangės stovėjo vienišas kadai kas nudžiūvusios sanpaulijos va-
zonas.

Henris Dolstriomas pamažu atgavo sąmonę nuo spengiančią 
tylą atkakliai skrodžiančio telefono skambučio. Garsas įkyriai ai-
dėjo tarp aptriušusio dviejų kambarių buto sienų, kol galų gale 
įveikė miegą. Galvoje ėmė suktis padrikos mintys ir negailestin-
gai sugrąžino jį į tikrovę. Viduje glūdėjo miglotas džiugesys, tik 
niekaip neprisiminė, dėl ko.

Vos nukorus kojas nuo lovos krašto tą pat minutę plūstelėjo 
galvos skausmas. Jis atsargiai atsisėdo. Lovatiesės ornamentai lie-
josi akyse. Troškulys privertė atsistoti ir nusvirduliuoti į virtuvę. 
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Grindys jam einant siūbavo. Atsišliejęs į durų staktą jis įsistebei-
lijo į chaosą.

Virtuvės spintelės plačiai atlapotos, stalviršis nukrautas purvi-
nomis taurėmis, lėkštėmis, išėdomis. Stikliniame kavavirės inde 
pridegę kavos tirščiai. Kažkas nutėškė ant grindų lėkštę. Tarp 
porceliano šukių jis įžvelgė keptos silkės ir bulvių košės likučius. 
Ant virtuvės stalo rikiavosi alaus skardinės, stipriųjų gėrimų bute-
liai, buvo matyti perpildyta peleninė ir lenktynių kortelių šūsnis.

Staiga jis prisiminė, dėl ko turėtų džiaugtis. Parsinešė namo 
pagrindinį prizą, tapęs vieninteliu visų penkerių varžybų lažybų 
laimėtoju. Suma gniaužė kvapą, bent jau jam. Henriui buvo iš-
mokėta daugiau nei aštuoniasdešimt tūkstančių kronų grynai-
siais, ir šie nukeliavo tiesiai į jo kišenes. Niekada anksčiau nebuvo 
turėjęs tokios galybės pinigų.

Jo akys nerimastingai šokčiojo po pustuštes spinteles. Supran-
tama, jam pakako sveiko proto paslėpti pinigus. Jei tik kas nors iš 
susirinkusiųjų... Ne, nenorėjo tuo tikėti. Vis dėlto, kai įpainiotas 
alkoholis ir pinigai, niekada negali žinoti.

Dolstriomas nuginė šią mintį šalin ir pamėgino prisiminti, ką 
veikė vakar grįžęs namo po lenktynių. Kur jie, po perkūnais?

Ak, tikrai. Šluotų spinta. Drebančiais pirštais jis išėmė dulkių 
siurblio maišelių pakuotę. Palietęs banknotų ryšulėlį atsikvėpė su 
palengvėjimu. Nusileido ant grindų atsargiai laikydamas rankose 
paketėlį, lyg šis būtų vertinga porceliano vaza. Tuo metu galvoje 
ėmė skrieti mintys apie tai, ką ketino daryti su pinigais. Nuskristi 
į Kanarų salas ir užsisakyti gėrimų su skėtukais. Gal pasikviesti 
kartu Moniką arba Benganą... O gal abu?
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Iškilo dukters paveikslas. Tikrai derėtų nusiųsti jai šiek tiek 
pinigų. Mergina jau suaugusi, gyvena Malmėje. Jųdviejų ryšys 
nutrūko labai seniai.

Henris įbruko pinigus atgal į spintą ir atsistojo. Akyse sumir-
guliavo tūkstančiai žvaigždučių.

Poreikis išgerti sustiprėjo. Alaus skardinės buvo tuščios, sti-
priųjų gėrimų buteliai irgi. Jis prisidegė vieną ilgesnę nuorūką iš 
peleninės ir nusikeikė nusideginęs pirštą.

Po stalu aptiko degtinės butelį, kurio dugne pasirodė besąs 
užsilikęs padorus šlakelis. Henris godžiai gurktelėjo, ir linksmoji 
karuselė galvoje šiek tiek sulėtėjo. Jis išėjo į vidinį kiemelį ir įtrau-
kė žvarbaus lapkričio oro.

Ant vejos – čia tai bent! – mėtėsi neatidaryta skardinė stiprio-
jo alaus. Pakėlęs laimikį pasijuto kur kas geriau. Šaldytuve rado 
galelį dešros ir prikaistuvį apdžiūvusios bulvių košės.

Buvo pirmadienio vakaras. Jau po šeštos, taigi valstybinė alko-
holio parduotuvė uždaryta. Reikėjo eiti prasimanyti išgerti.

Henris įsėdo į autobusą, vežantį miesto centro link. Malonus vai-
ruotojas leido važiuoti už dyką, nors dabar jis išgalėjo susimokėti 
už bilietą. Kol pasiekė prekybinį Östercentrum rajoną, jis liko pa-
skutinis keleivis. Ore tvyrojo lietaus nuojauta, gatvėse buvo tam-
su ir tuščia. Daugelis parduotuvių tokiu metu nebeveikė.

Ant suoliuko, šalia Aliso dešrainių vežimėlio, sėdėjo Benganas 
su naujuoju sėbru Erjanu iš žemyno. Nemalonus tipas, išblyškęs, 
tamsiais, atgal sulaižytais plaukais, veriančiomis akimis. Rankų 
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raumenys bylojo, kaip jis leido laiką cypėje, iš kurios buvo ką tik 
paleistas. Rankas ir krūtinę dengė tatuiruotės; dalis vienos buvo 
matyti iš po purvinos marškinių apykaklės. Jo draugijoje Henris 
jautėsi tikrai nejaukiai, o faktas, kad Erjanas visuomet vedžiojosi 
urzgiantį kovinį šunpalaikį, tik dar labiau blogino padėtį. Pada-
ras buvo baltas, raudonomis akimis, kvadratiniu snukiu. Baisus 
kaip karas. Šeimininkas gyrėsi, esą jo žvėris mirtinai sukandžiojo 
nykštukinį pudelį Estermalme, pačiame Stokholmo centre. Su-
mauta aukštuomenės dama, pudelio šeimininkė, pašėlo ir puolė 
tvatyti Erjano skėčiu, kol įsikišo pasirodžiusi policija. Jis išsisuko 
gavęs perspėjimą įsigyti tvirtesnį pavadį. Incidentas netgi buvo 
parodytas per televiziją.

Henriui prisiartinus iš šuns gerklės išsiveržė duslus mauroji-
mas; padaras gulėjo Erjanui prie kojų. Benganas pasisveikino tir-
tančios rankos mostu. Iš tolo buvo akivaizdu, kad Henrio bičiulis 
gerokai įkaušęs.

– Labas, kaip einasi? Dar kartą sveikinu. Velniškai faina,  – 
Benganas apsiblaususiomis akimis pažvelgė į draugą.

– Ačiū.
Erjanas išsitraukė plastikinį butelį su bespalviu neaiškiu skys-

čiu.
– Nori?
– Gurkštelėsiu.
Gėralas aitriai dvokė. Po keleto solidžių mauktelėjimų Henrio 

rankos liovėsi drebėjusios.
– Gerai lenda, ar ne? – pasiteiravo Erjanas nė nešyptelėdamas.
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– Dar ir kaip, – atsakė Henris ir įsitaisė ant suolo šalia jų abie-
jų.

– Kaip pačiam sekasi?
– Galva ant pečių, kojos tvirtai ant žemės.
Benganas pasilenkė prie Henrio ir garsiai sušnopavo jam į ausį.
– Eina sau, kiek faneros, a ne? – suvapėjo. – Neįtikėtina. Kur 

ketini tiek dėti?
Henris skubiai dirstelėjo į cigaretę prisidegantį Erjaną. Šis ste-

beilijo Estergravaro, rytinio apsauginio griovio, pusėn ir, atrodo, 
nebesiklausė.

– Pasišnekėsime apie tai vėliau, – šnipštelėjo Henris. – Noriu, 
kad prikąstum liežuvį ir netaukštum apie tuos pinigus. Niekam 
daugiau apie juos nepasakok. Sutarta?

– Aišku, nesirūpink, – pažadėjo Benganas. – Žinoma, draugu-
ži. – Jis paplojo Henriui per petį ir vėl atsisuko į Erjaną. – Duok 
gurkšniuką, – tarė ir pastvėrė butelį.

– Raminkis, kad tave kur. Pianissimo.
Erjanui tai būdinga, – pagalvojo Henris. – Jis būtinai turi kal-

bėti keistom frazėm. Pianissimo – ką, po velniais, tai reiškia?
Šuva iššiepė dantis.
Šią akimirką Henris tetroško įsigyti butelį ir dingti iš ten.
– Ar turi ką parduoti?
Erjanas pasirausė nudrengtame dirbtinės odos krepšyje ir iš-

traukė plastikinį naminės butelį.
– Penkiasdešimt kronų. O gal išgali sukrapštyti daugiau?
– Ne-e. Turiu tik penkiasdešimt.
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Henris padavė banknotą ir siektelėjo butelio. Erjanas neat-
gniaužė pirštų.

– Ar tikrai?
– Jo.
– O jeigu aš tavim netikiu? O jeigu manau, kad turi daugiau, 

tik nenori mokėti?
– Kurių velnių... Paleisk!
Jis truktelėjo butelį Erjanui iš rankos ir tuo pat metu atsistojo.
– Nesupranti juokų, – nusižvengė Erjanas.
– Man metas. Iki. Susisieksim.
Henris neatsigręždamas nudrožė į autobusų stotelę. Nueida-

mas jautė į nugarą tarsi adatą įsmeigtą Erjano žvilgsnį.

Jis sėdėjo svetainėje, patogiai atsilošęs vieninteliame krėsle. Pake-
liui į namus stabtelėjęs prie visą naktį veikiančio kiosko nusipir-
ko vynuogių skonio toniko, sumaišė jį su namine ir pasigamino 
puikaus, gardaus kokteilio. Tyrinėdamas kambario prieblandoje 
švytinčią cigaretę mėgavosi vienuma.

Po vakarykštės puotos bute tebeviešpataujanti netvarka šei-
mininko netrikdė.

Jis pasileido seną Džonio Kešo įrašą. Kaimynė protestuodama 
ėmė belsti į sieną, matyt, muzika trukdė jai žiūrėti švedišką muilo 
operą per televiziją. Jis apsimetė, kad negirdi, mat niekino viską, 
kas buvo susiję su normaliu švedišku gyvenimu.

Net ir tada, kai dirbo, jis vengdavo rutinos. Būdamas pagrin-
diniu Gotlands Tidningar fotografu turėjo visas galimybes pla-
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nuoti dienos darbus kaip tinkamas. Galiausiai pradėjęs savo vers-
lą, suprantama, elgėsi taip, kaip norėjo.

Prašviesėjimo akimirkomis jis suvokdavo, kad ne kas kitas, o 
jo laisvė tapo pabaigos pradžia. Susidarė puikios sąlygos išgėri-
nėti, ir alkoholis pamažu, bet užtikrintai suėdė jo darbą, šeimos 
gyvenimą, laisvalaikį, kol galiausiai tapo absoliučiu prioritetu. 
Santuoka subyrėjo, klientai išsibėgiojo, ryšys su dukra vis labiau 
silpo, o po kelerių metų galutinai nutrūko. Nebeturėjo nei darbo, 
nei pinigų. Iš draugų beliko tik sugėrovai.

Iš apmąstymų jį pažadino kaukšėjimas vidiniame kieme. Jis 
sustingo bekeldamas prie lūpų stiklą.

Gal čia vienas iš tų prakeiktų vaikiščių, kurie slankioja aplink, 
vagia dviračius, paskui juos nudažo ir parduoda? Jo paties dviratis 
stovėjo lauke neprirakintas. Vagišiai jau buvo mėginę jį nugvelbti.

Vėl tarkštelėjo. Henris pažvelgė į laikrodį. Dešimt keturiasde-
šimt penkios. Lauke neabejotinai kažkas buvo.

Gal koks gyvūnas? Žinoma, veikiausiai katė.
Jis pravėręs duris dirstelėjo į tamsą kieme. Šalta gatvės žibin-

tų šviesa apšvietė nedidelį jam priklausančio kampinio sklypo 
pievelės lopinėlį. Kitapus keliuko tarp medžių pranyko šešėlis. 
Matyt, kas nors vedžioja šunį. Henris uždarė duris ir saugumo 
sumetimais užsirakino. Jis įjungė šviesą ir bjaurėdamasis nužvelgė 
butą. Nebegalėdamas žiūrėti į visą tą jovalą įsispyrė į šlepetes ir 
nusileido į tamsųjį kambarėlį rūsyje peržvelgti nuotraukų, darytų 
per vakarykštes ristūnų lenktynes. Pyškindamas Žvaigždę Džin-
džer išnaudojo visą juostelę, o poroje kadrų pagavo ją kaip tik 
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kertančią finišo liniją. Galva atkišta į priekį, karčiai plevėsuoja, 
snukis pirma visų kitų. Nenusakomas jausmas.

Pastato prižiūrėtojas maloniai leido jam naudotis senu dvira-
čių sandėliuku. Henris įkurdino čia didintuvą, ryškalų, fiksažo 
voneles ir kabyklą nuotraukoms džiovinti. Rūsio langą dengian-
tis juodas kartonas saugojo nuo dienos šviesos.

Šviesą skleidė tik raudona lemputė ant sienos. Blausaus jos 
švytėjimo visiškai pakako, kad galėtų dirbti. Jam patikdavo leisti 
laiką tamsiajame kambariuke. Tyloje, patamsyje, šimtu procentų 
susitelkus į užduotį. Panašų ramybės pojūtį buvo patyręs tik kar-
tą, kai leido medaus mėnesį Izraelyje. Vieną dieną juodu su Ana 
Sofi leidosi nardymo su vamzdeliu ekspedicijon. Judėdami po 
vandeniu ramios jūros paviršiumi pasijuto tarsi kitame matme-
nyje. Netrikdomi, nepasiekiami nuolatinio viso likusio pasaulio 
triukšmo. Šitaip nardė vienintelį kartą, bet toji patirtis virto neiš-
dildomu maloniu prisiminimu.

Jis kurį laiką darbavosi, kol sutrukdė beldimas į duris. Henris 
instinktyviai sustingo ir įdėmiai įsiklausė. Kas ten galėtų būti? 
Jau veikiausiai beveik vidurnaktis.

Vėl pabeldė, lėčiau ir ilgiau. Jis iškėlė ryškinamą nuotrauką iš 
skalavimo vonelės ir pakabino džiūti, o galvoje tuo metu skriejo 
mintys.

Ar atrakinti duris? Sveikas protas kuždėjo, kad geriau nerei-
kia. Gal tai susiję su jo laimėjimu? Gal ten kas nors, kas įsigeidė 
tų pinigų? Naujiena apie prizą garantuotai pasklido. Garsas iš ki-
tapus durų reiškė pavojų. Jam perdžiūvo burna. Kita vertus, už 
durų galėjo būti ir Benganas.
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– Kas ten? – šūktelėjo jis.
Klausimas pakibo tamsoje. Jokio atsakymo, absoliuti tyla. Jis 

susmuko ant taburetės, sugrabaliojo butelį ir skubiai keliskart 
gurkštelėjo. Praėjo kelios minutės, nieko neįvyko. Jis sėdėjo su-
stingęs ir laukė, nors pats nežinojo ko.

Staiga kažin kas įniko stipriai daužyti į lango stiklą kitoje pu-
sėje. Henris taip krūptelėjo, kad vos nenumetė butelio ant grin-
dų. Paskutiniai girtumo likučiai išgaravo, ir jis, bemaž nedrįsda-
mas nė kvėptelėti, įsistebeilijo į langą dengiantį kartoną.

Štai ir vėl. Įnirtingai, garsiai. Tarsi belstų ne krumpliais, o kaž-
kokiu įnagiu. Sienos ir lubos ėmė slėgti. Gerklę sugniaužė siau-
bas. Jis sėdėjo čia tarsi žiurkė spąstuose, o kažkas tenai žaidė su 
juo. Kaktą išmušė prakaitas, viduriai vartėsi. Prisireikė į tualetą.

Beldimas peraugo į ritmingą dundesį, monotoniškai drebi-
nantį rūsio langą. Niekas pastate jo pagalbos šūksnių neišgirs. 
Tik jau ne vidurnaktį eilinę savaitės dieną. Ar tasai žmogus ar 
žmonės gali išdaužti langą? Nors vis tiek neįsigautų vidun, ka-
dangi langelis per mažas. Duris užsirakino  – Henris buvo tuo 
tikras.

Ūmai įsivyravo tyla. Kiekvienas jo kūno raumuo buvo įtemp-
tas. Jis klausėsi garsų, bet jų nebeliko.

Maždaug valandą sėdėjo sustingęs ta pačia poza, kol išdrįso 
atsistoti. Nuo staigaus judesio apsvaigo galva, jis susverdėjo, tam-
soje sužybčiojo žvaigždutės. Reikėjo kuo greičiau nusigauti išvie-
tėn, ilgiau nebegalėjo tverti. Jis vos besilaikė ant kojų.

Vos atvėręs duris, akimoju suvokė padaręs klaidą.
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