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D I E N I N Ė  T R E Č I A D I E N I O  P A M A I N A 

( 2 )

Sukiodamasis vestibiulyje prie plyšio duryse ko
respondencijai įmesti, jis nekantriai laukė. Vos tik 
berniukas kyštelėjo laikraštį vidun, čiupo jį ir atsi
vertęs ėmė skaityti antraštes. Pagrindinis dienos 
straipsnis pavadintas „TRAGIŠKA AUTOBUSO 
AVARIJA – PENKI ŽUVĘ!“ Apie užpuolimą – nie
ko. Jis vertė vieną puslapį po kito, akimis bėgda
mas nuo vienos antraštės prie kitos. Nė žodžio. At
gal į pirmąjį puslapį. Galiausiai jis rado ją. Keturių 
susiliejusių eilučių naujausių žinių pastraipą, tarsi 
pavėluota mintis sugrūstą į apatinį dešinį puslapio 
kampą. Dentono miškuose užpulta moteris. Vakar vėlai 
vakare Dentono miškuose buvo užpulta ir išprievartauta 
moteris. Policija ieško vyriškio, kuris, kaip tikima, per 
kelis pastaruosius mėnesius apylinkėse įvykdė keletą ki-
tų panašių nusikaltimų.

Keturios eilutės! Jis norėjo pravirkti. Kaip netei
singa. Dalis malonumo yra vėliau apie tai perskai
tyti laikraščiuose. Kartais žurnalistai įterpdavo in
terviu su mergina, pasakojančia, kokį siaubą paty
rė užpulta. Jis mėgo apie tai skaityti. Straipsniai 
spaudoje jį vėl sujaudindavo.

Keturios eilutės. Keturios trumpos, niekingos 
eilutės. Ir šįkart straipsnis nė nebuvo tikslus. Jame 
minimas išprievartavimas. Jis to nepadarė. Jis 
 negalėjo. Jis pasirinko ją todėl, kad patikėjo, jog ši 
yra jauna, tyra mokinukė. Tačiau ji pasirodė esanti 

sena kekšė. Purvina kalė išdažytomis krūtimis, 
parsidavinėjanti vyrams ir veikiausiai nešiojanti 
šimtus parazitų. Prieš porą naktų ji mėgino įsisiū
lyti ir jam. Kokia karvė, kokia pasileidėlė. Apsivil
kusi tuos drabužius, kad jį suviliotų.

Suglamžęs laikraštį ir tėškęs į grindis, jis nuėjo į 
miegamąjį ir iš slaptavietės išsitraukė nučiupinėtą 
knygą. Laikas seko. Šiąnakt jis pamėgins dar kartą. 
Sučiupti jauną mergaitę. Atvertęs knygą, pradėjo 
skaityti.

z

Nemalonias užduotis jie buvo sudėlioję tokia 
tvarka: pirmiausia skambutis poniai Korniš pra
nešti liūdną žinią apie jos sūnų Beną. Antra, skro
dimas. Tačiau tvarkaraščius Frostas sudarydavo tik 
tam, kad galėtų jų nepaisyti. Dabar jo darbų sąrašo 
viršūnėje atsidūrė kitas skambutis.

– Trumpa apylanka, drauguži, – tarė jis, iš kiše
nės traukdamas įsilaužimo ataskaitą ir informuo
damas Vebsterį apie Lilę Keri ir jos soverenus. – Tai 
gali būti pagrindinė trūkstama galvosūkio detalė 
tiriant nedidelius įsilaužimus. Neužtruksime nė 
dviejų minučių.

Vebsteris žvilgtelėjo į laikrodį. Į skrodimą laiku 
jie atvyks tik per stebuklą. Jie ir taip jau vėluoja, o 
štai Frostas užsimanė dar kažkur stabtelėti. 

– Drauguži, sustok čia. Prie gatvės žibinto.
Sanfordo gatvėje rikiavosi eilė apšiurusių, drau

gėn sujungtų namų. Išlipę iš automobilio, jie at
sidūrė priešais dar labiau nei jo kaimynai apleistą 
dvidešimt šeštąjį numerį. Frostas pabeldė durų 
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plaktuku. Viduje pasigirdo tylus šlepsėjimas ir 
 atšiaurus moteriškas balsas, reikalaujantis prisista
tyti.

– Džekas Skerdikas ir daktaras Kripenas, – pro 
korespondencijos plyšį duryse šūktelėjo Frostas. – 
Nagi, Lile, atidaryk. Puikiai žinai, kas mes tokie. 
Praskleidusi užuolaidas nenuleidai akių nuo mūsų, 
vos automobiliui sustojus.

Dusliai sužvango atkabinamos grandinės, 
trakštelėjo pasukami raktai, sudžeržgė skląstis, ir 
durys cypdamos prasivėrė. Į juos žvelgė smulki, 
sulysusi moterėlė, vilkinti kandžių sukapotus kai
linius ant jai per ilgų naktinių baltinių, kurių pa
juodusi apačia nuolat šlavė purvą nuo grindų. Jos 
ansamblį užbaigė visiškai nederantis rudas nailo
ninis Širlės Templ stiliaus perukas, pakrypdavęs ir 
kėsinęsis nukristi kaskart jai pasukus galvą. Jos 
veidas buvo padengtas storu makiažo sluoksniu, o 
skaistalais paryškinti skruostai panėšėjo į klouno 
kaukę. Jai buvo mažiausiai septyniasdešimt, galbūt 
net aštuoniasdešimt.

– Pasakyk mamytei, kad atvyko policija, – tarė 
Frostas.

– Pamiršk tuos pokštus, – atkirto ji. – Kur buvo
te, kai mane plėšė?

– Irstėmės po šlapimą tualetuose, – atsakė Fros
tas. – Lile, ar galime užeiti?

Ji nuvedė juos į šaltą, drėgną svetainę apačioje, 
prigrūstą gausiai išraižytų, nykių baldų, nuteplio
tų tamsaus ąžuolo spalvos laku. Kambario vidury
je ant stalo su nuo svorio įlinkusiomis kojomis gu
lėjo virvelėmis surištos šūsnys senų laikraščių. 

Žvakidėmis nukrautas pianinas liūdnai kiurksojo 
kampe; jam taip pat teko nemenka surištų laikraš
čių ryšulių dalis. Vienintelį kambario langą dengė 
storos, apdulkėjusios aksominės tvirtai užtrauktos 
užuolaidos, kad praeivio akis neužkliūtų už viduje 
slypinčių lobių.

Frostas pervertė vieną iš geltonuojančių spau
dos leidinių.

– Panašu, kad ponas Atlis laimės rinkimus, – 
tarė jis ir pastūmė laikraštį tolyn. – Taigi, Lile, kas 
atsitiko?

– Puikiai žinai, kas atsitiko, inspektoriau, – at
šovė ji, perukui tabaluojant į visas puses. – Viską 
surašiau toje formoje. Nieko daugiau, tik supuvu
sią formą šiais laikais ir gausi. Netrukus reikės už
pildyti kokį popiergalį, kad į tualetą patektum.

– Aš, pavyzdžiui, užpildau kibirą, – panosėje 
burbtelėjo Frostas. – Lile, mano gauruotasis kolega 
nemoka skaityti, todėl būk miela, papasakok jam, 
kas atsitiko.

Įtariai nužvelgusi Vebsterį, ji nusprendė jį esant 
vertą jos pasitikėjimo.

– Klausykis įdėmiai, jaunuoli, papasakosiu tau 
tik kartą.

Dieną prieš apiplėšimą ji išsiruošė į už penkioli
kos mylių esantį Felbio miestelį aplankyti sunega
lavusios sesers. Iš namų išėjo trečią valandą, kad 
suspėtų į iš Dentono geležinkelio stoties 3:32 iš
vykstantį traukinį. Prieš išeidama, ji įsitikino, kad 
soverenai saugiai paslėpti. Namo grįžo tą patį va
karą apie dešimtą, tačiau išvarginta kelionės nuėjo 
tiesiai į lovą.
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– Jei būčiau žinojusi, kad kažkas pavogė mano 
viso gyvenimo santaupas, nė bluosto nebūčiau su
dėjusi, – kalbėjo ji. – Iškart po pusryčių nuėjau pa
tikrinti slėptuvės ir vos priepuolio negavau. Skar
dinė buvo tuščia. Visi pinigėliai, kuriuos dėjau ir 
taupiau, mano lizdelis su kiaušinėliais, mano lėšos 
laidotuvėms – viskas dingo. Jums derėtų sugrąžin
ti kartuves.

„Vargšė senutė“, – pamanė Vebsteris.
– Kur laikėte tą skardinę?
– Pianino viduje.
Ji nukrypavo į kampą, nukėlė nuo pianino du 

ryšulius laikraščių, atvožė instrumento dangtį ir 
pasistiebusi ant pirštų galų panardino ranką į jo 
gelmes. Kliudydama stygas, ištraukė skardinę sau
sainių dėžutę, išpuoštą karaliaus Jurgio V ir kara
lienės Marijos atvaizdais. Senutė atidarė ją, laiky
dama už dangtelio, kad parodytų, jog dėžutė išties 
tuščia.

– Tai jau tikrai, kad ji tuščia, – sutiko Frostas. – 
Gyvenime nesu matęs tokios tuščios dėžutės. Kas 
dar žinojo apie šią slaptavietę?

– Nė gyva siela! – patikino ji.
– Vagys žinojo, – tarė Frostas.
– Ar pasigedote dar ko nors? – pasiteiravo Vebs

teris.
Ji papurtė peruką į šalis.
– Dėkui Dievui, nieko. Visur apžiūrėjau. Tik 

septyniasdešimt devyni mano auksiniai sove
renai.

– Lile, kokie tai buvo soverenai? – paklausė 
Frostas.

– Visos monetos – karalienės Viktorijos laikų, – 
atsakė ji. – Mano motulė, tesiilsi jos siela ramybėje, 
paliko jas man, gulėdama mirties patale.

– Ar pažintum jas darsyk išvydusi?
– Žinau kiekvieną žymę, kiekvieną įbrėžimą. 

Pažinčiau jas tarsi nuosavus vaikus – ilgiuosi jų ly
giai taip pat. 

Nuleidusi akis, ji smarkiai papūtė į plačią nosi
nę, kuri taip pat, regis, išliko nuo karalienės Vikto
rijos valdymo laikų, tik nėkart nebuvo skalbta. Nu
slydęs nuo viršugalvio perukas uždengė vieną akį.

– O dėžutė buvo padėta atgal į pianiną?
Ji linktelėjo.
Frostas patrynė savo randą. Ta pati strategija, 

miklus darbelis, tačiau šįkart vagys žinojo, ko tiks
liai ieškoti ir kur tai slepiama. Tik kaip jie pateko į 
vidų? Gal pro langą?

Prasispraudęs pro stalą ir atitraukęs užuolaidas, 
Frostas paklibino langą. Šis nepajudėjo. Prieš dau
gelį metų jo rėmas buvo nuteptas storu sluoksniu 
kreminės spalvos dažų, kurie, nutekėję į skląstį, 
tvirtai jį sulipdė. Taigi tai nebuvo plėšikų kelias į 
vidų. Labiausiai tikėtina, kad jie pasinaudojo pa
grindinėmis durimis.

Namo durys kone virto iš vyrių nuo prie jų pri
taisyto metalo: skląsčių, grotų ir įvairiausių gran
dinių su spynomis. Tačiau iš lauko pusės viso to 
užrakinti nebuvo įmanoma, todėl Lilei išvykus ap
lankyti sesers jos namus sergėjo tik įprasta durų 
spyna. Savo darbą ji atliko, tačiau, kaip daugelyje 
panašių senų namų, ją nesunkiai galėjai išlaužti 
paprasčiausia lanksčia plastikine plokštele.


