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– Aš nežinau, ką turėčiau daryti toliau, – pati ne
beatpažinau savo balso. Atrodė, kad kita mergina šne
ka mano lūpomis ir taria šiuos žodžius. Ašaros tekėjo 
skruostais, paskui save palikdamos šlapius pėdsakus ir 
tikšdamos ant jo kūno. Drebančiomis rankomis glos
čiau jo veidą, kurio dabar beveik nebuvo įmanoma 
atpažinti. Plaukai sulipę ir murzini, veidas patinęs ir 
kruvinas. Po kaire akim – didžiulė mėlynė, o pro pra
kirstą žaizdą teka šviežias lipnus kraujas ir leidžiasi jo 
kaklu žemyn, pasislėpdamas po sudraskytų, buvusių 
baltų marškinių apykakle. 

– Tikriausiai... tikriausiai reikia laukti,  – pasakė 
prislopintu balsu, ir iš mano gerklės išsiveržė bejėgiška 
aimana, lydima dar didesnio ašarų pliūpsnio. Jaučiau
si visiškai bejėgė dėl to, kas jam gali nutikti, ir bijojau, 
kad, tikriausiai, nutiks. Palinkau arčiau jo norėdama 
prisiglausti ir palengvinti skausmą, tik nežinojau  – 
savo ar jo, ir iš jo lūpų išsprūdo apatiška dejonė. 
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– Kur jie taip ilgai užtruko,  – ištiesiau kaklą ir 
pradėjau dairytis aplinkui, bet mačiau tik medžius, 
paskendusius nakties tamsoje. Mieste, kuris stūksojo 
vos už poros kilometrų, dusliai aidėjo sirena. – Girdi? 
Manau, jie jau atvažiuoja, – mostelėjau ranka miesto 
link, nors žinojau, kad jis nežiūri, kur rodau. 

– Hmm, – dar tylesnis atsakas iš jo lūpų. 
– Nedrįsk manęs palikti,  – pasakiau sukaupusi 

drą są ir kiek supykusi, lyg tai padėtų jam įgauti jėgų, – 
girdi? Aš be tavęs niekur neisiu,  – pasakiau kūkčio
dama ir nebuvau tikra, ar mano žodžius buvo galima 
suprasti, ypač jam, ypač dabar. – Kopai?!
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prieš tris mėnesius

Lėja

Paskutinis dalykas, kurį prisimenu, tai mano ir 
Natalijos šokiai. Kaip ir kiekvieną savaitgalį, mes su 
drauge eidavome į tą patį klubą miesto centre ir kaip 
reikiant paišlaidaudavom. Anot Natalijos, taip sun
kiai dirbdamos, nusipelnėme ir pailsėti kaip reikiant, 
todėl šiame klube mus gerai pažinojo ne tik barmenas, 
bet ir didžėjus, ir visi apsaugininkai. 

Pamenu, kaip abi susipažinome su simpatiškais vy
rukais, ir vos tik jie pradėjo mus vaišinti gėrimais, mes 
su Natalija susižvalgėme, lyg būtume laimėjusios auk
so puodą, ir nedvejodamos naudojomės proga nemo
kamai pasilinksminti. Nesakau, kad taip darydavome 
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visada, bet, pasitaikius progai, tikrai neatsisakydavo
me neišlaidauti pačios. Taurelės keliavo link mūsų 
staliuko žaibo greičiu, ir atrodė, kad alkoholis veikia 
tik mane su drauge, o ne mūsų vakaro kompanionus. 
Nors negalėjome skųstis. Muzika buvo tranki, vaiki
nai simpatiški, o alkoholis nemokamas. Ko daugiau 
gali norėti dvi dirbančios studentės, kurios visą savaitę 
taupo, kad galėtų atsipalaiduoti ir neišprotėti nuo per 
didelio darbo ir mokslo krūvio. 

Vaikinai buvo labai lipšnūs, tokie paslaugūs ir nie
ko nereikalaujantys, kad net nuobodu. Bet kadangi su 
jais neplanavome pasilikti ilgiau nei derėtų, nekreipė
me per daug dėmesio į jų minkštus charakterius. 

Su vaikinais praleidome galbūt valandą, o gal šiek 
tiek ir daugiau, kai galiausiai Natalija pasakė, kad ji 
nekaip jaučiasi, tad paprašė ją palydėti į tualetą. Nieko 
nelaukusi čiupau draugei už parankės, ir abi lengvai 
svirduliuodamos patraukėme „mergaičių kambario“ 
link. 

Vos ten nuėjus, Natalija puolė ant kelių prie klo
zeto ir atidavė visą tekilą, kurią pastarąją valandą taip 
smagiai pylė į savo skrandį. Aš pribėgau prie draugės 
ir suėmusi jos plaukus laikiau jai už nugaros, kad šie 
nesukristų į klozetą.
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Natalijos kančia nebuvo ilga. Niekada nebūdavo. 
Vos ji atiduodavo visą skrandžio turinį, vėl būdavo 
kaip nauja, o štai jei man pasitaikydavo identiška si
tuacija, aš kankindavausi visą parą. Kartais net ilgiau, 
todėl tikėjausi, kad šiandieninis mano pasilinksmini
mas nepavers likusio savaitgalio kankinančiomis pa
giriomis. Ir nors mano galva jau pradėjo skaudėti, aš 
vis dar naiviai tikėjausi, kad skausmas praeis savaime. 
Patryniau smilkinius pirštais ir, skausmui neišnykus, 
nusprendžiau jį ignoruoti. Tai buvo vienas iš dauge
lio prastų sprendimų tą vakarą. Kai tik Natalija susi
tvarkė, mes abi grįžome atgal į klubą, ir vos tik tranki 
muzika vėl pasiekė mano ausis, skausmas trenkė visu 
pajėgumu. Vienas iš mus pasitikusių vaikinų tiesiogi
ne to žodžio prasme pagavo mane savo glėbyje, kai aš 
suklupau. Paskutiniai žodžiai, kuriuos pamenu, buvo 
„Ar tau viskas gerai?“, tik dabar nebežinau, kas klau
sė – Natalija ar mane laikęs vaikinas. 

Dabar atsibudau nuo tokio pat įkyraus galvos 
skausmo, kuris vėrė lyg aštrūs peiliai, susmeigti tie
siai man į smilkinius ir į pakaušį. Akis atmerkiau taip 
sunkiai, lyg jos būtų suklijuotos lipalu, o vos tik tai 
padariau, jas pradėjo perštėti, ir aš nevalingai užsi
merkiau. Nosį pasiekė keistas kvapas, kuris nebuvo 
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nei Natalijos namų aromatas, nei mano namuose kve
piantys citrusiniai vaisiai, nei klube tvyrančio alkoho
lio ir susimaišiusių daugybės žmonių kvepalų. Nenu
tuokiau, kur esu. 

Patryniau rankomis akis, ir vos tik jas pradėjo 
pakenčiamai perštėti, atsimerkiau dar kartą. Pirštai 
buvo juodi nuo tušo, kurį ką tik sėkmingai įsitryniau 
į akis, tačiau siena, kurią išvydau antrame plane, buvo 
švari ir balta. Tokia balta, kad jos neįstengiau atpažin
ti nė iš vienos tų vietų, kuriose esu buvusi. 

Kambarys buvo didelis ir šviesus, tačiau dabar 
jame švietė blanki šviesa. Gulėjau ant lovos su savo 
juoda suknele ir aukštakulniais ir jaučiau, kaip mano 
širdies plakimas pradeda siekti lubas. Jaučiau kylan
čią paniką nesuprasdama, kur esu. Šokau nuo lovos 
ir, galvai staigiai susvaigus, viena ranka atsirėmiau į 
minkštą baldą. Palaukiau, kol baltos sienos nustos 
aplink mane suktis. Nusvirduliavau prie baltų durų 
ir čiupau už apvalios rankenos. Pabandžiau pasukti, 
tačiau jos buvo užrakintos. Širdis pradėjo daužytis 
dar labiau supratus, kad greičiausiai ne pas klubo vai
kiną likau nakvoti. Kitaip  – kodėl jis turėtų mane 
užrakinti? 
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Paniškai pradėjau lakstyti aplinkui, tikėdamasi 
rasti kitą išėjimą, tačiau visos durys, buvusios kam
baryje, vedė arba į spintą, arba į vonią. Dar kartą pa
tampiau durų rankeną ir kumščiais padaužiau duris, 
lyg šitaip jos atsirakintų, o ašaroms pradėjus kauptis 
akyse atsisukau į langus. 

Langai buvo dideli ir iš pirmo žvilgsnio nevarsto
mi. Pribėgau prie kiekvieno iš jų ir pradėjau dairytis 
taip, lyg rankenos būtų sunkiai matomas daiktas ir jas 
reikėtų surasti. Tačiau jų nebuvo. Nei kambaryje, nei 
vonioje. 

Žvilgtelėjau pro langą – už jo plytėjo didžiulis kie
mas, kuris dabar ramiai miegojo ir buvo beveik neap
šviestas. Kiek tik mėnulis apšvietė, matėsi didžiulė 
pieva, ir nieko daugiau. Regis, buvau antrame aukšte. 
Blogiausiu atveju – trečiame. 

Nors lango atidaryti negalėjau, aš tikrai galėjau pro 
jį išeiti. Čiupau į ranką naktinę lempą, kuri apšvietė 
kambarį, ir timptelėjus už laido kambaryje pasidarė 
aklinai tamsu. Lempa buvo sunki, todėl net neabe
jojau, kad mano planui ji tiks. Užsimojau ir trenkiau 
trapiu daiktu į už save didesnį langą. Šis sudunksė
jo, suvirpėjo, o smūgio vietoje nuo šviestuvo dugno 
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pasiliko baltas keramikinis pėdsakas. Užsimojau dar 
kartą. Ir dar kartą. 

Staiga kažkas pradėjo brazdinti duris, ir vos šios 
prasivėrė, tarpduryje pamačiau didelį nedraugišką 
šešėlį, kurio tikrai nesusiejau nė su vienu savo pažįs
tamu. Apimta panikos be paliovos pradėjau daužyti 
šviestuvą į priešais mane užtikrintai stūksojusį langą, 
ir rankose laikytas vilties žiburys sudužo, o šukės su
smigo man į ranką. Pradėjau rėkti ir kumščiais daužy
ti nepasiduodantį langą, vis glausdamasi prie jo, kol už 
manęs stovėjęs šešėlis prisiartino ir iš nugaros sučiu
pęs mane į glėbį suspaudė. 

– Ei, ei, raminkis, – pasakė žemas vyriškas balsas, 
o aš dar smarkiau pradėjau mosikuoti rankomis ir 
kojomis. Esu tikra, kad ne vieną ir ne du kartus pa
taikiau mane sučiupusiam vyrui. Kad ir kas čia vyko, 
neketinau pasiduoti be kovos, todėl savo smūgių tira
dą tęsiau, kol jis nusviedė mane ant lovos ir taip mi
kliai susuko į antklodę, kad nespėjau susigaudyti, kas 
vyksta.  – Nusiramink pagaliau,  – pasakė smarkiai 
šnopuodamas pridususiu balsu. 

– Eik po velnių, – spjoviau jam į veidą, ir vyriškis 
susiraukęs nusivalė netikėtai sudrėkusią odą. 
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– Aš tikrai stengiuosi apsieiti be smurto, bet tu vis
ką apsunkini, – tai pasakęs vyras prispaudė mane prie 
lovos, ir dabar visiškai negalėjau pajudėti. 

Antklodė buvo susukta man iki nosies, tad kvė
puoti darėsi ganėtinai sunku, atsižvelgiant į mano 
streso ir suvaržymo lygį. 

Pro praviras duris sklindanti šviesa apšvietė mane 
užgulusį ir tvirtai laikantį vyrą tiek, kad galėjau įžiū
rėti jo tamsų, veriantį žvilgsnį. Vyras buvo apsivilkęs 
juodą kostiumą ir baltus marškinius, po kaklu ryšėjo 
juodą kaklaraištį, o prie jo ausies buvo suktas laidas, 
kuris išlindo kažkur iš už apykaklės ir baigėsi jo ausy
je. Apsaugininkas? Kieno? 

– Dabar nulipsiu nuo tavęs, bet jei pradėsi daryti 
kažką panašaus, kaip darei prieš akimirką, būsiu pri
verstas pakartoti savo veiksmus. Supratai?  – Balsas 
skambėjo labai įsakmiai ir aiškiai, kad tikrai supras
čiau tai, kas man sakoma, ir tai, kas manęs laukia, 
jei nepaklusiu. Drebančia širdim palinksėjau galva ir 
pasistengiau neprisivirti košės, kurios pati negalėsiu 
išsrėbti. 

– Kur aš? – paklausiau, kai apsaugininkas patrau
kė savo kūno svorį nuo manęs ir vėl galėjau įkvėpti 
gryno oro. 
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– Man neleista tau atsakinėti į klausimus. Aš čia 
ne tam,  – pasakė šaltai ir visiškai kitokiu tonu nei 
prieš akimirką. Lyg būtų įjungęs kokį automatinį re
žimą, be žmogiškumo. 

– O kam tu čia? – paklausiau. – Kam? – pakarto
jau kiek garsiau, nesulaukusi atsakymo. Vyras tik pa
suko galvą į mane ir nieko nesakęs vėl įsistebeilijo pro 
langą. 

Karštos nevilties ašaros pradėjo ristis mano skruos
tais, kai gulėjau vis dar suvyniota į antklodę kaip koks 
dešrainis ir negalėjau pajudėti. Nė pati nepajutau, 
kaip pradėjau tyliai kūkčioti ir raudoti dėl to, kas man 
ką tik nutiko, nors tiksliai dar nežinojau kas. Apsau
gininkas vos matomai pasuko galvą manęs link ir vėl 
nusisuko. Taip ir užmigau šlapiais skruostais gulėda
ma ir negalėdama laisvai judėti, su šalia manęs it sta
tula stovinčiu ir žiūrinčiu į nieką apsaugininku. 

Kai pagaliau atsibudau, saulė jau kaitino mano vei
dą ir kūną, kuris buvo išlaisvintas iš mane varžiusios 
antklodės. Durys buvo uždarytos ir, spėju, užrakin
tos, bet dėl visa ko atsikėliau ir pasukau rankeną. Bu
vau teisi. 

Vakarykščių nuotykių duženos surinktos ir vis
kas sutvarkyta. Langas išdidžiai stovėjo kur stovėjęs 
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visiškai sveikas. Priešingai nei mano ranka. Mano 
ranka! Buvau visiškai apie ją pamiršusi. Kilstelėjau 
dešinę plaštaką, ir, mano nuostabai, ji buvo sutvars
tyta. Giliai po baltu tvarsčiu buvo matyti patamsė
jusio kraujo dėmės. Vos tik pajudinau pirštus, ranką 
nusmelkė duriantis skausmas. Svarsčiau, ar tas, kuris 
mane sutvarstė, ištraukė šviestuvo likučius iš mano 
odos, ar paliko juos ten būti. Nesiryžau nuimti tvars
čio ir pažiūrėti. Bijojau, kad vos tik jį nuimsiu, krau
jas pasipils upeliu ir aš niekieno nepastebėta nukrau
juosiu, nes, kiek prisimenu, vakar ganėtinai smarkiai 
susižalojau ranką, nors tuo metu man tai per daug ir 
nerūpėjo. 

Dienos šviesoje mano kalėjimas atrodė visai pa
doriai, netgi prabangiai. Visur buvo balta, ir nors tai 
nebūtų mano pirmoji pasirinkta interjero spalva, tu
rėjau pripažinti, kad šiam kambariui labai tiko. Bal
tos blizgančios grindys, kurios atrodė kaip marmuras, 
baltos matinės sienos ir lubos, balta lova su smėlio 
spalvos antklode, kuri vakar buvo kitokia, tik dabar 
nebepamenu kokia. Tikriausiai ją išnešė skalbti, nes 
visą iškruvinau. Smėlio spalvos kilimas, kuris taip pat 
pakeistas. Per visą sieną, į kurią buvo atsuktas lovos 



AGNĖ BAUS IENĖ

16

galvūgalis, buvo didelė spinta su stalčiais ir durelėmis, 
su atviromis lentynomis, prikrautomis knygų, kurios 
buvo vienintelis ryškus dalykas šiame kambaryje. 
Naktinė lempa taip pat pakeista į naują, o kitoje lovos 
pusėje pakeista ir kita, deranti prie naujosios. Atrodė, 
kad pusė kambario buvo pakeista, kol aš miegojau, 
ir viskas vis vien skoningai suderinta su naujosiomis 
spalvomis. 

Ant naktinio stalelio, kurį dabar puošė naujas švies
tuvas, buvo padėtas lapas su ranka rašytais žodžiais: 

„Nebandyk daryti to, ką darei vakar. Aš už durų ir 
viską girdžiu. Spintoje rasi švarių rūbų.“

Buvau sutrikusi. Vis dar nežinojau, nei kur aš esu, 
nei kodėl čia esu, ir tai neleido mano širdžiai plakti 
įprastu ritmu. Rankos šiek tiek drebėjo, ir stovėdama 
ant kojų dar nesijaučiau tvirtai. Nepadėjo ir užsili
kusios pagirios, kurios galvą darė labai sunkią. Arba 
faktas, kad netekau daug kraujo. O gal viskas vie
name. 

Spintoje radau kelias S dydžio sukneles. Visos buvo 
skirtingų dizainų, ilgių, medžiagos, bet pasirinkau 
paprasčiausią ir atrodančią patogiausiai. Nors maniš
kė ir buvo juoda, saulei apšvietus buvo galima matyti 
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įsigėrusias kraujo dėmes ir keramikos dulkių likučius. 
Staiga panorau labai greitai persirengti. 

Keliaudama nuo lovos link vonios kambario ne
galėjau nepastebėti dienos šviesoje atsivėrusio vaizdo 
pro langą. Šiandien buvo pirmoji vasaros diena, ir oras 
buvo kaip tik toks. Nors saulė dar buvo žemai, bet žy
dras dangus bylojo apie puikią dieną. 

Didelė, neaprėpiama, plati pieva driekėsi kiek tik 
akys matė, o joje – nė gyvos dvasios. Jokio žmogaus, 
kuriam galėčiau belstis pagalbos. Dar akimirką užlai
kiau žvilgsnį tikėdamasi, kad kas nors vis tik pasiro
dys, bet nieko nesulaukusi nuėjau į vonią. 

Maudžiausi ilgai. Norėjau nuplauti viską, kas da
bar mane slėgė  – apsaugininko tramdymus, ašaras, 
pagirias, skausmą, baimę, nerimą ir paniką, bet plovė
si tik sudžiūvęs kraujas ir prakaitas. 

Persirengusi pasijaučiau šiek tiek geriau. Bent jau 
pati sau nedvokiau. Besimaudant sušlapo mano tvars
tis, ir nebuvau tikra, ar kas galėtų perrišti mano ran
ką. Mažiausiai norėjau gauti kokią nors infekciją ar 
pasilikti randų. 

Grįžusi į kambarį ant lovos radau paliktą padė
klą su pusryčiais ir tabletėmis nuo skausmo. Nieko 
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nelaukusi išgėriau jas ir atsikandau bandelės. Visa kita 
manęs nedomino. Neturėjau apetito. 

Ant padėklo po lėkšte radau ir dar vieną lapą:
„Netrukus užeisiu.“
Ir iš tikro ilgai laukti nereikėjo. Vos spėjau nury

ti kąsnį, durų spyna trakštelėjo, ir durys prasivėrė. Jų 
tarpduryje vėl stovėjo tas pats vyras. Tik priešingai nei 
vakar, šiandien, dienos šviesoje, jis nebeatrodė toks 
bauginantis. 

Viskas, ką vakar naktį galėjau įžiūrėti, buvo jo ap
ranga ir juodas žvilgsnis. Šiandien mačiau ir jo veidą 
rėminančią trumpą barzdą, blizgančius plaukus ir 
pro rankogalius kyšančias tatuiruotes ant jo plašta
kų. Kostiumas vis dar buvo juodas, kaip ir visa kita 
ant jo kūno, išskyrus marškinius. Atrodė rimtas. Gal 
net piktas. Rankoje nešėsi kažkokį nedidelį maišelį, ir 
nežinia, kas jo viduje, privertė mano širdį persiversti 
kelis kartus. 

Nieko nesakęs jis įėjo į kambarį ir sau už nugaros 
uždarė duris. Jo švarkas buvo prasegtas, tad vos jis 
pasisuko, šone pamačiau pritvirtintą pistoletą. Pa
jaučiau, kaip kūnu nubėgo pagaugai. Mano mintyse 
šmėstelėjo, kad galbūt galėčiau jį atimti ir kaip nors 
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išsilaisvinti iš čia, bet greitai įvertinusi vyro ir savo su
dėjimų skirtumus, mintį atmečiau. Be to, puikiai pri
siminiau, kaip vakar jis be vargo iš manęs padarė gyvą 
vyniotinį, o aš to net nespėjau suprasti. 

Tylėdamas apsaugininkas priėjo arčiau manęs ir 
ant lovos padėjo maišelį, kuris mane labai baugino. 
Tai padaręs žengė žingsnį atgal ir vėl įsižiūrėjo pro 
langą. 

Prisėdau ant lovos taip tyliai, lyg jis stovėdamas 
miegotų, o aš bijočiau jį pažadinti, ir pravėriau rudą 
maišelį, kurio brazdėjimas tokioje tyloje buvo itin 
šaižus. Turinys buvo stulbinamai reikalingas. Maiše
lyje buvo sudėtos visos priemonės rankai perrišti, tad 
nieko nelaukusi pasiėmiau žirkles ir prakirpau tvirtai 
užvyniotą tvarstį. Sudžiūvęs kraujas dabar buvo at
mirkęs, ir audinys vyniojosi labai lengvai. 

Ranka atrodė nekaip. Mažylis ir bevardis pirštai 
buvo kaip reikiant supjaustyti, dalis delno taip pat 
nukentėjo. Vos tik nuėmiau tvarstį, kraujas pradėjo 
sunktis iš atsivėrusių žaizdų ir lašėti ant rudo maiše
lio. Reginys nebuvo pats maloniausias, ir mano orga
nizmas sureagavo atitinkamai. Galva pradėjo lengvai 
suktis, ir kaktą išpylė šaltas prakaitas. Drebančia ran
ka paėmiau dezinfekuojantį purškalą ir papurškiau 



AGNĖ BAUS IENĖ

20

žaizdas. Staigus gėlimas persmelkė visą ranką iki pat 
alkūnės, ir užklupta netikėto skausmo cyptelėjau. Ap
saugininkas iš karto sureagavo į mano aimaną. 

– Padėti? – paklausė abejingai.
– Nereikia, – atsakiau atkartodama jo toną ir tę

siau savo nerangų bandymą sutvarkyti ranką. Tvarstis 
krito, o kraujas vis nesiliovė lašėjęs.

– Duok man, – priėjęs pasakė apsaugininkas, kai 
jam pabodo žiūrėti į mano nesėkmingus bandymus 
save sulopyti. 

Jis atsisėdo šalia manęs ant lovos ir švelniai paė
mė skaudančią ranką. Galvoje vėl šmėstelėjo mintis, 
kad galbūt galėčiau pasiekti jo pistoletą, bet tuo metu 
jis kaip tik laikė žirkles. Įsivaizdavau, kad tramdant 
mane jos netyčia, o gal tyčia susminga į mano liauną 
kūną, ir nuo atsivėrusio reginio nusipurčiau. Apsaugi
ninkas dar kartą papurškė dezinfekcinio skysčio, nu
valė ranką ir, kol dar kraujas nepradėjo bėgti upeliais, 
prispaudė vieną tvarstį, o kitą pradėjo sukti aplink 
ranką. Pripažinsiu, pasidarė kur kas geriau, kai ji vėl 
buvo tvirtai apvyniota ir saugi. 

– Ačiū, – sumurmėjau nepatenkinta, kad pati ne
sugebėjau susitvarkyti. Šis vėl nieko nesakęs atsisto
jo. – Gal dabar pasakysi, kodėl aš čia? 
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