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Prieblandos Kronikos 

2015/03/10 

19:00 

 

Mielas dienorašti, 

kodėl, kodėl vos pabudusi išsyk pamirštu, ką sapnavau? Ką tik regėjau ryškiausią košmarą 

gyvenime – ir visai nepamenu, kas jame vyko. Blyksnis, trenksmas, skausmas – pabiri 

pojūčiai, niekaip nesusiliejantys į visumą. Net ir tie po truputį srūva į nebūtį – lyg rieškučiose 

pasemtas vanduo (geras palyginimas, reik pasibraukt, pravers rašant rytdienos interpretaciją). 

Galbūt sapnavau, jog mane nutrenkia žaibas? Brrr. Gal ir gerai, kad neprisimenu. Net sunku 

atgamint, kada užsnūdau. Butas tuščias, tėvai vis dar negrįžę iš darbo. Keista. Ką, abiems 

viršvalandžiai?  

 

Gyvenam čia jau pusę metų, lyg ir įpratau prie naujojo buto. Šįvakar visgi kažko nejauku. 

Nesąmonė, man trylika, jau kaip ir beveik suaugus – nu bet nejauku ir viskas! Toks jausmas, 

lyg prieš pat man prabundant namie kažko būta. Triskart iššniukštinėjau kiekvieną buto 

kertelę – nieko. Žinoma, kad nieko. Na tu ir paranojikė, Klara.  

Kompas išvežtas taisyt, o televizorius štai irgi nebeveikia, rodo vien sniegelį. Smaguma. 

Grįžęs tėtis tikrai apsidžiaugs. Aš nieko dėta, aišku, juk tokį radau. Tik kur tau kas manim 

patikės. Išjungiau dėžę (nuo to traškesio tik dar labiau nervus tampo...), susiraičiau ant sofos 

su knyga ir išsyk prisiminiau, kad šiandien turėjau ją gražint Gaudvilei. Kol vėl nepamiršau, 

raštelėsiu jai žinutę. Neypač įdomi šiandien diena pasitaikė. Kaip ir daugelis... ech, kartais 

pagalvoju, kam apskritai varginuos su šituo dienoraščiu? 

22:30 

Ar aš miegojau? Kada sugebėjau užsnūsti? Prabudau nuo triukšmo – kažkas lėtai ir dusliai 

baladojo į laukujas duris. Knyga guli nukritus ant žemės, namie tvyro slogi atmosfera, o aš, 

vis dar užsimiegojus, klibinkščiuoju prie durų, galvodama, kad pagaliau grįžo tėvai. Na ir 

kvailelė. Gerai, kad spėjau susivokti, jog nei tėtis, nei mama be raktų iš namų kojos nekelia. 

Net jei būtų pamiršę – telefonus abu turi, žino, kad esu namie. Tai suvokus mane nukrėtė 

šiurpas. Beldimas nesiliovė: dungst. Dungst. Dungst. Stengdama nesukelti triukšmo, 

pažvelgiau pro durų akutę. Nieko. Aklina tamsa. Galvijai kaimynai tikriausiai vėl laiptinės 

lemputes išsukinėjo. Taip. Tikriausiai. Įsidrasinus šūktelėjau: „Kas ten?“ ir tučtuojau to 

pasigailėjau. Beldimas liovėsi. Jokio atsakymo. Tik iš kažkur sklindantis traškesys. Šiurpoka, 

ypač tokį vėlų vakarą. Bet tai dar ne viskas. O, kad viskas tuo ir tebūtų pasibaigę. 

Dar kelias minutes palaukus, grįžau į valgomąjį ir išsyk suvokiau, iš kur tas traškesys sklindo. 

Televizoriaus ekrane virpėjo sniegelis. Kol stoviniavau prie durų, kažkas jį įjungė. O 

Viešpatie. Širdis į kulnus nusirito. Kimiai šūktelėjau tėvų, nors supratau, kad bergždžiai. 

Namie nieko nebuvo. Tik aš. Ir tas kažkas, kas įjungė televizorių. Spustelėjau pultelį – dėžė 

aprimo, ekrane įsivyravo tokia pati tamsa, kaip toji, kurią regėjau pro durų akutę. Visgi prieš 
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išjungdama spėjau kai ką pamatyti. Akimirkai traškantį sniegelį pakeitė išblukęs, 

trūkinėjantis vaizdas – lova? Joje kažkas gulėjo, įsižiūrėti nespėjau. 

Įjungiau visas šviesas. Bute be manęs tikrai nieko nebuvo. Gal pati užsimiegojus netyčia 

įjungiau televizorių? Mintis turėtų būt raminanti, bet nuo jos ramiau kažkodėl nepasidarė. 

Kurgi mano sumauti gimdytojai? 

Apsitvarkiau savo miegamąjį, pasiklojau lovą. Mėginsiu užmigti. Šviesą palieku įjungtą – tik 

dėl visa ko. Mielas dienorašti, ar tiki vaiduokliais? 

2015/03/11 

19:15 

Dar viena niekuo neypatinga diena mokykloje. Slampinėju po namus; tėvai iki šiol negrįžę. 

Kas jiems čia užėjo, kad jau antra diena taip užtrunka darbuose? Lyg ir ryte klausiau, bet nors 

užmušk nepamenu, ką atsakė. Prieš kelias minutes supypsėjo telefonas: Gaudvilė pagaliau 

teikėsi atrašyt. Bent jau taip maniau. Žinutė nei į tvorą, nei į mietą: „Ar tai koks nesveikas 

pokštas?“ Nei „labas“, nei „ate“, tik šis vienas mįslingas sakinys. Gal neatpažino mano 

numerio? Atrašiau, jog ką ji čia kliedi - čia gi aš, Klara. Gaila, kad šiandien nepavyko susitikt 

mokykloje. Išsiuntus žinutę galvojau įsijungt televizorių, bet susilaikiau – prietarai ar ne, bet 

vakarykščiai nuotykiai mane visai įbaugino. Nusprendžiau susirangius sofoje toliau skaityt 

knygą. Tai tiek ir tų šiandienos naujienų. 

21:50 

Ar aš kraustausi iš proto? Jei man kyla tokių klausimų, tikriausiai dar pajėgiu mąstyti blaiviai. 

Bet galbūt taip samprotauja visi bepročiai? Bet kokiu atveju, vargu ar šiąnakt sudėsiu bluostą. 

Jaučiuos, lyg gyvenčiau kažkokios iškrypusios fantazijos sukurtam siaubo filme. 

 

Žodžiu. 

 

Įpusėjus knygą pasijutau žiauriai mieguista. Prisiminus vakarykščius įvykius nusprendžiau, 

jog užsnūsti ant sofos visai nenoriu. Nusvyravau į vonią apsiprausti veido ir gal nors kiek 

prasiblaivyti. Pasilenkiau prie kriauklės, šliūkštelėjau sau į veidą dvi geras rieškutes ledinio 

vandens ir pažvelgiau į veidrodį. 

Už manęs stovėjo tamsus vyro siluetas. 

Surikau taip, kad, jaučiu, per kelis kvartalus nuaidėjo. Griebusi dantų šepetėlį (kaip jį 

tikėjausi panaudot kaip ginklą, tai neįsivaizduoju. Tu tikras genijus, Klara) atsisukau. Vonios 

kambary nebuvo nė gyvos dvasios.  

Na, ką. Bent jau prasiblaiviau kaip reikiant. 

Drebėdama grįžau į valgomąjį. Vakarykštė rutina – sujungiau visas įmanomas šviesas ir 

susigūžiau tirtėt ant sofos. Tuomet pastebėjau kai ką, ko, galiu duot ranką nukirsti, prieš 

kelias minutes tikrai nebuvo. Ant arbatos staliuko paliktas mamos raštelis. O gal jis ten buvo 

visą laiką? Nieko nebesusigaudau. Raštely mama perduoda tėčiui, kad nutiko kažkas labai 

blogo, kad tegul jis, po velnių, įsijungia savo prakeiktą telefoną ir jai skambteli, kai grįš 
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namo. Nukrėtė šiurpas – ar mamai kokia nelaimė nutiko? Išsyk pabandžiau jai paskambint. 

Kažkas atsiliepė... Bet ryšys tikriausiai buvo ne pats geriausias. Girdėjau vien ūžesį ir 

traškesį... ir šnabždesius. Įsiklausyti nespėjau – telefonas iškrito man iš rankų, nes kaip ir 

vakar kažkas pradėjo dusliai baladoti laukujes duris. 

 

Dunkst. 

Dunkst. 

Dunkst. 

 

Prie durų nesiartinau. Užsibarikadavau savo kambaryje. Šviesa įjungta; kad ir kas veržias 

vidun, turės brautis per nepakeliamą drabužių spintą. Aš saugi. Aš saugi. 

Kodėl jie nenustoja belsti??? 

2015/03/12 

20:?? 

Žybsnis, trenksmas, skausmas. Vėl tas pats sapnas. Gal sapnavau ir kelių pastarųjų dienų 

įvykius? Ne, mielas dienorašti. Šiaip ar taip, viskas surašyta tavo liniuotuose puslapiuose. 

Nenuginčyjama. 

Lyg ir klausiau mamos, kas per baisus dalykas buvo nutikęs vakar. Nepamenu tiksliai, ką ji 

atsakė. Jei išvis atsakė. Tėvų vis dar nėra namie. Kažkodėl tai man nebekelia nuostabos. 

Viskas kartojasi, jaučiuos, lyg įstrigus kažkieno kito slogiam sapne. Galbūt taip ir yra? Etikos 

mokytojas Kukuškinas turėtų ką į tai atsakyti. Reiks jo ryt imt ir paklaust: ar gali būt taip, kad 

visas mano gyvenimas tik kažkokio kito žmogaus sapnas? Kad ir jūsų, tamsta mokytojau? 

Jei taip, baikit ryt grybus prieš miegą. Vieni košmarai, kiek gi galima. Mmm, grybai. Ir 

valgyt visai užsimaniau. Einu darytis vakarienės. 

??:?? 

Ar tai mano butas? Ar tai vis dar mano butas? Tėvai negrįžta, o namuose kažkas yra, tuo net 

nebeabejoju. Siaubas ir tamsa veržiasi vidun ir aš nebežinau, ką daryti. O, Dieve. Kodėl?? 

Kodėl išsivirusi makaronų iš įpročio įsijungiau tą prakeiktą televizorių?? 

Vaizdas ekrane trūkinėjo ir liejosi. Bet šįsyk spėjau geriau įsižiūrėti. Tai buvo ligoninės lova. 

Nepaaiškinamai transliuojamas nejudrios ligoninės palatos pavidalas jau ir taip pakankamai 

kelia šiurpą – bet tai dar ne viskas. Toje lovoje kažkas gulėjo. Kažkas tokio klaikiai, kraują 

gyslose stingdančiai siaubingo, jog mano smegenys net dorai nepajėgė suvokti, ką pamačiau. 

Kol stovėjau it mietą prarijus ir nepajėgiau nei pirštelio pajudint, blankus palatos vaizdas 

pradingo traškančiame televizoriaus sniegelyje. Staiga tylų traškesį sudrumstė per visą butą 

nuaidėjęs mechaninis garsas – vos nenuvirtau, bet tučtuojau nusiraminau. Tik mano telefonas. 

Gaudvilė parašė žinutę. 

„Kas tu?“ – du žodžiai, daugiau nieko. Nesuprantu. Net jei neatpažino mano numerio... Juk 

vakar jai rašiau, kad čia Klara. Kodėl ji manimi netiki? Pakartojau savo vakarykštį pranešimą 
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(galgi apskritai jo negavo...) pridėdama atsiprašymą, kad vis dar negrąžinau knygos. 

Pasisiųliau rytoj ją užnešti tiesiai į Gaudvilės namus. Taip pakomunikavus su išoriniu 

pasauliu pasijutau kiek geriau. Išjungiau neveikiantį televizorių, gurkštelėjau arbatos, o 

tuomet- 

Dungst. 

Dungst. 

Dungst. 

Ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Manęs nėra namie. Nieko nėra namie. Tyliai nuslinkau į savo 

miegamąjį norėdama pasislėpti ten taip, kaip vakar. Deja, suklydau. Namie kai kas buvo. 

Prieblandoje skendintis mano miegamasis buvo suverstas. Atrodė, lyg kažkas ką tik jame 

būtų rausęsis. Nustėrau. Prireikė minutės, kol akys apsiprato su tamsa. 

Prie lango, tolimiausiame kambario kampe tyliai stypsojo aukštas vyro siluetas. 

Nepajėgiau net rėkti, nepajėgiau galvoti. Trenkiau durimis ir grįžau į valgomąjį. Į laukujes 

duris dusliai baladojo įsibrovėliai, o svetainėje kažkas traškėjo. Televizorius buvo įjungtas – 

siaubą keliantis pavidalas jo ekrane vis ryškėjo. 

Nusprendžiau, jog man visko per akis. Ryžausi lipti per langą – ketvirtas aukštas, bet netoli 

įtaisytos gaisrinės kopėčios, gal pavyks jas pasiekti... Atidariau langą ir jau kišau koją laukan, 

bet tuomet įvyko kai kas, ko visiškai nesugebu paaiškint. Naktinė miesto panorama už lango 

suraibuliavusi pranyko. Priešais mane plytėjo nesibaigianti, tiršta, aklina tamsa. Baladojimas į 

duris liovėsi, kaip ir televizoriaus traškesys. Beliko girdėti vien šnabždesiai. 

Šnabždesiai tamsoje. 

Lėtai uždariau langą ir užtraukiau užuolaidas. Man sukosi galva, nenorėjau to matyti. 

Užsimerkusi atidariau savo miegamojo duris. Giliai įkvėpiau, giliai iškvėpiau. Įtikinau save, 

kad viso to negali būti ir įjungiau šviesą. 

Kambarį radau taip pat nepaaiškinamai suverstą, kaip ir ankščiau, bet jame nebuvo nė gyvos 

dvasios. Tai, ką prieblandoj palaikiau vyro siluetu tebuvo keistai sukritus naktinė užuolaida.  

Savaime aišku, ten miegot nebedrįstu. Ką tik grįžau į valgomąjį su visais patalais. Kurgi, po 

velnių, tėtis ir mama?? Užuolaidos atitrauktos, pro jas matau papraščiausią naktinę sostinės 

panoramą. Esu beveik tikra, kad kraustausi iš proto. Dieve, padėk man. 

????/??/?? 

??:?? 

Sapnavau, kad einu iš mokyklos namo. Kažkas pašaukia mane vardu. Tai – Gaudvilė. Lyg 

per miglą atsimenu, kad turiu jai gražinti knygą. Atsisuku atgal – ji stovi kitoje gatvės pusėje. 

O tuomet į mane trenkia žaibas. 

Tas pats košmaras, kaip ir ankščiau, tik šįsyk kur kas daugiau prisimenu. Įdomu. Tas sapnas 

privalo kažką reikšti, antraip juk taip dažnai nesikartotų. Dar nespėjus dorai pramerkti akių 

supypsėjo telefonas. Vilką mini, vilkas čia. Gaudvilės žinutė: „Iškviečiau policiją. Jei manai, 
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kad gali mane terorizuoti, pagalvok dar kartą, iškrypėli.“ 

Na ir kaip man į tai reaguoti? 

??:?? 

Viskas. Kelio pabaiga. Nebeturiu noro daugiau rašyti... nors tikriausiai vertėtų. Būtų 

priderama. Taigi, mielas dienorašti, vos baigiau paskutinį įrašą, įsibrovėliai vėl ėmė baladoti 

į duris. Lėtai, dusliai ir užtikrintai. Bijojau, klaikiai bijojau, bet nebesistebėjau. Jaučiausi lyg 

neregys, po truputį bepradedantis matyti šviesą (o, dar vienas geras palyginimas... nors, 

jaučiu, pasibraukti nebėra prasmės). Truputį palaukiau. Beldimas nesiliovė. Jis niekad 

nesiliaus... kol neatidarysiu durų. Sukaupusi visą drasą prisėlinau prie įėjimo ir plačiai 

atlapojau laukujas duris. 

Už jų stypsojo tėtis ir mama. „Atėjom tavęs pasiimti, dukrele“, šypsodamasis ištarė tėtis, 

„Eime. Mašina laukia apačioj.“ Laiptinė puikiai apšviesta, lemputė – savo vietoje. Visgi 

kažkas buvo ne taip. Tėvai niekaip nenustojo šypsotis. Jie išvis nejudėjo, net nekvėpavo. 

Tiesiog stypsojo ir... laukė.  

Jie nebuvo mano tėvai. 

Užtrenkiau duris. Butas skendėjo tyloje. Nors ne, tylu nebuvo. Svetainėje švelniai traškėjo 

įjungtas televizorius. 

Ekrano nebedarkė trukdžiai ar sniegelis. Ligoninės palata matėsi aiškiai kaip dieną. Lovoje 

gulėjo visų mano košmarų priežastis. 

 

O juk sapne mane visai ne žaibas nutrenkė. Tai apskritai nebuvo sapnas. 

 

Prijungta prie lašelinių palatos lovoje gulėjau aš. Šalimais parimę snaudė mano tėvai. 

Ištiesiau ranką mėgindama paliesti televizoriaus ekraną – ranka perėjo jį kiaurai. Ką paliečiau 

buvo mano pačios plaštaka: Klaros, gulinčios ligoninėje, pirštai vos vos sutrūkčiojo. 

Suvokiau, jog jei norėčiau, galėčiau nesunkiai grįžti į savo kūną. Lėtai atitraukiau ranką. 

Grįžti į kūną. Bet juk jis – vienos žaizdos ir lūžiai. Aš guliu ten visiškai sumaitota... vargu ar 

dar kada pajėgsiu vaikščioti.  

Kelias minutes prasėdėjau tyloje ir išjungiau televizorių. Valgomojo viduryje stovi ir 

išsižiojęs mane stebi aukštas vyriškis. Atrodo toks pats nustebęs mane matydamas kaip ir aš 

jį. Kita vertus, baimės nebeliko. Sprendimas priimtas. Kiek įmanoma mandagiau paprašiau 

vyro palaukti – jis tik palinksėjo galva. Pūstelėjo vėjo gūsis – laukujės durys vėl atviros. 

Nesibaigiančioj už jų tvyrančioj juodumoj stypso dvi nežemiškos būtybės, svetimos ir 

baugios. Tiek jos, tiek iš tamsos sklindantys šnibždesiai kviečia mane palikti šį butą, šią 

melagingą egzistenciją. Ką gi. Gal vertėtų jų ir paklausyti. Bet juk negražu išeiti 

neatsisveikinus, ar ne, mielas dienorašti? Taigi, tą ir darau. Tėti, mama. Pasiilgsiu jūsų. Kad 

ir kur keliauju, noriu, jog žinotumėt – aš jus myliu. 

*** 
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Paranormalių reiškinių tyrėjas Henrikas Blinda baigė skaityti dienoraštį, kurį prieš gerą 

pusvalandį jam įteikė Klara. Aukštaūgis detektyvas vis dar nelabai galėjo atsigauti nuo šoko. 

Kai Klaros tėvai jį pasisamdė ištirti buto, Henrikas manė, jog nieko neras – šiaip ar taip, 

Klara vis dar gyva, tik komoje. Vargšė mergaitė pakliuvo po mašinos ratais eidama iš 

mokyklos – tragiška, bet gal dar pabus, medikai vilties nepraranda. Bent jau taip tyrėjas manė 

anksčiau. Dabar gi... Klaros dvasia paliko šį pasaulį. Dėl to abejonių nėra. Ji nebesiuntinės 

moksladraugėms žinučių, nebestumdys baldų, nejunginės šviesų. Viskas baigta. Vaikas iš 

komos nebepabus. Ko jos tėvams reikia, tai susitaikymo su netektimi. 

Kiek pasvarstęs detektyvas brūkštelėjo degtuką ir įmetė dienoraštį į kriauklę. Liepsnos greitai 

apgaubė ploną mergaitiška rašysena primargintą knygelę. Kai kuriuos dalykus geriau palikti 

nežiniai. 


