ALEKSANDRAS
VOLKOVAS

GELTONAS
RŪKAS
Pasaka apysaka

Iš rusų kalbos vertė
ALDONA BALČIŪNIENĖ

VILNIUS

1982

84R7
Vo—106

А. Волков ЖЕЛТЫЙ ТУМАН М.,
«Советская Россия», 1974

Iliustravo LEONIDAS VLADIMIRSKIS

4803010102
V

70803 —197
251 — 81
M852 10  — 82

© Издательство «Советская Россия», 1974
© Vertimas į lietuvių kalbą, leidykla „Vaga“, 1982

ĮŽANGA
MIEGAS, TRUKĘS PENKIS TŪKSTANČIUS METŲ

I

lgo siauro Pasaulinių kalnų tarpeklio gale buvo jauki, šilta ola
su aukštais skliautais, glotniomis sienomis ir lygia asla. Pačiame olos kampe ant pakilumos — didžiulis gultas, ten minkštame
samanų patale kietai miegojo milžiniška moteris.
Jos miegas nepaprastas: jis trunka jau daug šimtmečių. Kas galėjo tokią milžinę įveikti? Kas ir už kokias piktadarybes ilgam ją užmigdė?
Norėdami sužinoti, kaip ir kodėl įvyko toks nuostabus dalykas,
persikelkime mintimis prieš kelis tūkstančius metų, į tą tolimą epochą, kai viename krašte, kuris vėliau buvo pavadintas Stebuklų šalimi, atsirado galingas burtininkas Gurikapas.
Juk Gurikapas atskyrė Stebuklų šalį nuo pasaulio Didžiąja dykyne ir Pasaulinių kalnų virtine, jo burtų galia ten gyvenantys žvėrys
ir paukščiai ėmė kalbėti žmonių kalba, jis privertė karštą vasaros
saulę kiaurus metus šviesti virš jos laukų ir miškų.
Daug gero padarė Gurikapas Stebuklų šaliai, todėl čia gyvenančios mažų žmogiukų gentys buvo linksmos ir laimingos, triūsė taikiai
ir ramiai.
Štai praėjo tūkstantis, o gal ir du tūkstančiai metų, ir Stebuklų
šalies gyventojus ėmė persekioti netikėtos negandos. Čia, žiūrėk,
giedriausią dieną atšvilpęs uraganas sugriauna namus ir užmuša bei
suluošina nespėjusius laiku pasislėpti žmogiukus; čia potvynis užlieja pakrantės kaimą; čia užkrečiama liga apninka naminius gyvulius,
ir kaip musės krinta karvės bei avys.
Pasižiūrėjęs į savo kerų knygas, Gurikapas sužinojo, kad į Stebuklų šalį iš didžiojo pasaulio atkeliavo burtininkė Arachnė. Didumo

ji buvo Gurikapui tik ligi juosmens, bet juk gerojo burtininko galva
siekė pačių aukščiausių medžių viršūnes. Todėl ir Arachnė buvo milžinė, tik kokia trisdešimčia uolekčių žemesnė.
Arachnės būta labai piktos burtininkės. Nesėkminga jai būdavo
diena, jeigu ji ko nenuskriausdavo. O nuskriaudusi taip garsiai kvatodavo, kad gretimos giraitės medžiai linguodavo, ir nuo jų krisdavo
vaisiai.
Tik vienai žmonių genčiai Arachnė buvo nuolaidi, — negausiai
nykštukų giminei, kurią ji atsivedė į Stebuklų šalį iš anapus kalnų.
Nykštukai jai ištikimai tarnavo, vykdydami savo prosenelių šventą
priesaiką. Bet jei kerėtoja būtų skriaudusi savo valdinius, tai nykštukai būtų išlakstę po visą šalį, ir tuomet ieškok neieškojęs jų tankiuose miškuose ir vešliose pievų žolėse: jie buvo visai mažučiai ir
mokėjo nuostabiai vikriai slapstytis.
Mažutėliai seneliukai ilgomis žilomis barzdomis ir švarutėlės senučiukės su baltais kykais labai uoliai rūpinosi savo valdove. Jie
čirškino jai jaučius ir avinus, išaugintus turtingose kalnų ganyklose.
Kepė minkštus pyragus iš kviečių, užderėjusių nuošalaus slėnio derlingoje dirvoje. Su mažyčiais lankais šaudė riebius fazanus ir kurapkas; audė ir mėlyna spalva dažė medžiagą, iš kurios siuvo burtininkei naują skraistę, senajai susidėvėjus.
Už visas šitas neįkainojamas paslaugas Arachnė globojo nykštukus: savo burtų galia ji pratęsė jų gyvenimą iki šimto penkiasdešimt
metų, jų vaikai augo sveiki ir niekad nesirgdavo, jų strėlės neprašaudavo pro šalį, o į tinklą patekdavo tik stambios žuvys.
Bet Arachnė darydavo gera labai nenorom ir širdy būdavo patenkinta, kad kitoms žmonių gentims gali niekšiškai kenkti. Šitai sužinojęs, Gurikapas ryžosi piktosios burtininkės šunybėms užkirsti kelią. Bet kaip tai padaryti? Atrodė, kad paprasčiausia būtų trenkti jai į
galvą daugiapūdžiu kumščiu ir užmušti. Tačiau burtininkas buvo
labai geras ir niekad nieko nebuvo užmušęs. Net eidamas pieva, tyčia
keldavo triukšmą ir brūkšėdavo kojomis, kad visos varlytės, vabalėliai, tarakoniukai spėtų pasprukti iš po didžiulių jo batų.
Gurikapui nieko daugiau nebeliko, tik ilgam užmigdyti Arachnę.
Jis pavartė burtų knygą ir surado, kad daugių daugiausia piktą
kerėtoją galima užmigdyti penkiems tūkstančiams metų.
— Na ką gi, neblogai ir šitiek, — susimąstęs burbtelėjo Gurikapas. — Galbūt per tą laiką ji atpras nuo savo piktadarysčių... Bet čia
parašyta, jog norint, kad burtai paveiktų, reikia sutelkti valią, o
svarbiausia, sakant užkeikimo žodžius, būti šalia Arachnės. Šitai užvis sunkiausia...
Visi žvalgai — žvėrys ir paukščiai — pranešė Gurikapui, kad užklupti burtininkę Arachnę iš netyčių neįmanoma. Aplink ją nuolat
zują nykštukai, kilus pavojui, jie perspėją savo ponią. Be to, kerėtoja
galinti pavirsti, kuo tik nori — lape ar apuoku, žydinčia obelim ar

sausu keru. Sugauti ją sunku.
Ketindamas imtis savo sumanymo, Gurikapas labai kruopščiai
pasiruošė. Jis atmintinai išmoko ilgą ir baisų užkeikimą, kad svarbiausią akimirką nepasimestų ir nešmižinėtų akimis burtų knygos
eilutėmis. Be to, jis pasikvietė talkon visus miško žvėris ir paukščius.
Žvėrys ir paukščiai mielai sutiko padėti: Arachnė visiems buvo iškirtusi šunybių, todėl jie džiaugėsi galėsią atsikratyti piktąja fėja.
Paskutinę dieną ir valandą daugybė įvairiausių žvėrių apsupo
slėnį, kuriame buvo Arachnės prieglobstis. Atėjo bizonai ir kalnų
ožiai, liūtai ir tigrai, hienos ir šakalai, vilkai, barsukai ir kiškiai, pelės

ir žiurkės, medžių šakomis striksėjo oposumai, kiaunės ir voverės.
Ore sklandė erelių, kondorų, vanagų būriai, čerškėjo šarkos, kranksėjo varnos, raižė orą vikriasparnės kregždės...
Baisus triukšmas ir lalesys skardėjo aplinkui. Ir visa ši nesuskaičiuojama kariauna grėsmingai traukė į Arachnės slėptuvę, supo ją iš
visų pusių. Šią kariauną vedė milžinas besiplaikstančiomis žilomis
garbanomis, piktai žėrinčiomis akimis. Galingu balsu, kuris nustelbė
jo įvairiabalsės armijos klegėjimą, Gurikapas sušuko:
— Išeik, Arachne! Metas tau atsiskaityti už visas piktadarybes.
Kerėtojos širdis sudrebėjo iš baimės. Iš pradžių ji ketino pasilikti
oloje, bet tuoj sumojo, kad čia ją lengviausia sučiupti. Staiga iš olos
išskrido erelis ir bandė įsimaišyti į arų būrį. Veltui! Arai buvo pasiruošę ir pavaišino nekviestą ateivę tokiais stipriais nagų ir sparnų
smūgiais, kad tariamasis erelis beregint pavirto kregžde, kuri įsimaišė tarp guvių paukštelių. Bet ir šie nesnaudė, tuoj atpažino apgavikę.
Arachnė nepasidavė. Tarp aibės pelių, tankiu kilimu nuklojusių
žemę, atsirado dar viena, galbūt šimtas tūkstantoji, bet ir ji tuoj buvo
aptikta. Laukinė katė stipriai įsikirto į ją nagais ir iš džiaugsmo dusdama sumiauksėjo:
— Ji čia! Aš ją laikau, valdove!
Negaišdamas nė valandėlės, Gurikapas atsiklaupė tarp prasiskyrusių pelių ir labai greitai pasakė galingų burtų žodžius.
Ir, o stebukle! Visu milžinišku ūgiu ant žemės išsitiesė burtininkė
Arachnė. Ji kietai užmigo, ir jai lemta buvo miegoti penkiasdešimt
amžių.
Burtininkas padėkojo žvėrims ir paukščiams už draugišką pagalbą, ir šie greitai išsiskirstė po miškus bei laukus. Gurikapas susi-

mąstęs stovėjo prie miegančios fėjos ir staiga išgirdo silpną balselį.
Gerai įsižiūrėjęs, burtininkas pamatė nykštuką, užsirepečkinusį ant
kerėtojos krūtinės. Žilabarzdis Antrenas kalbėjo Gurikapui:
— Galingasis valdove! Tu užmigdei mūsų ponią, ir mes nedrįstame tau prieštarauti: Arachnė iš tikrųjų darydavo daug blogo. Bet
mums ji buvo gera, ir mes nenorime, kad šakalai ir hienos išnešiotų
jos kaulelius. Leisk mums ją nugabenti į olą ir ten saugoti, kol ateis
jai skirta atsibudimo valanda.
Gurikapas nusišypsojo:
— Jūs geri žmogiukai, ir aš gėriuosi jūsų rūpestingumu. Darykite
su savo ponia, ką norite, aš neketinu jos užmušti, tik sutrukdžiau jai
daryti šunybes.
Gurikapas iškeliavo į savo pilį, o nykštukai, Antreno vadovaujami, ėmėsi darbo. Nors ir maži, jie buvo nagingi meistrai. Vieni sukalė
ilgą vežimą, o kiti tolimiausiame, šilčiausiame ir jaukiausiame olos
kampe sutvarkė akmeninį gultą ir išklojo jį storai samanomis.
Paskui šimtai nykštukų apspito kaip skruzdėlės milžinišką miegančios valdovės kūną, su skridiniais ir svertais įkėlė ją į vežimą, nuvežė į olą ir vargais negalais paguldė į patalą.
Nykštukai nežinojo, kiek lemta miegoti Arachnei, todėl be paliovos rūpinosi, kad viskas būtų paruošta, jeigu ji atsibustų.
Galvūgalyje nuolat stovėdavo statinė su vandeniu, kurį jie dažnai
keisdavo, kad nesugestų. Kas trečia diena kepdavo ant iešmų porą
jaučių: juk valdovė atsikels alkana. Bet mėsa greitai gesdavo, todėl
nykštukai suvalgydavo ją patys ir tuoj vėl kepdavo porą jaučių.
Krosnyje visada kvepėdavo švieži pyragai.
Žodžiu, kada tik burtininkė nubustų, negalėtų skųstis savo tarnų
aplaidumu.
Bet vienas nykštukų kartas keitė kitos, o užburta piktoji fėja vis
tebemiegojo: Gurikapas nešvaistė tuščiai burtų žodžių.
Kartą per šimtą metų, kai mėlynoji Arachnės skraistė sudūlėdavo, senutės verpdavo gijas, ausdavo medžiagą, siūdavo naują skraistę, o nykštukai vargais negalais ja apsiausdavo bejausmį burtininkės
kūną.
O kaip budrūs sargai žiūrėjo, kad oloje būtų švaru! Kasdien šlavė
grindis, nuo skliautų ir sienų braukė dulkes, o kartą per savaitę viską plovė. Prasiskverbusius į olą uodus, muses ir vorus be gailesčio
naikino, o pelės ir žiurkės vejamos turėjo gėdingai sprukti laukan.
Virš miegančios burtininkės galvos jie įtaisė vėduoklę, ir kiauras paras ją judino budintis sargas, todėl oras aplink Arachnę visada buvo
grynas. Ar tik ne dėl šio ištikimų nykštukų rūpestingumo ilga amžių
virtinė slinko, nepalikdama jokių pėdsakų, ir Arachnė gulėjo minkštame patale vis tokia pat skaisti ir gaivi, kaip ir tuomet, kai Gurikapas ją užmigdė?

Bėgant šimtmečiams, nykštukai pamiršo, kokiomis aplinkybėmis
buvo užmigdyta fėja, ir jiems atrodė, kad ji amžinai miegojo ir miegos
stebuklingu miegu savo oloje iki pasaulio pabaigos. Tačiau jos priežiūra virto religinėmis apeigomis, kurių jie griežtai paisė. Mažiausią
nukrypimą laikė nuodėme, už kurią seniūnai be gailesčio baudė.
Laikas tamsioje oloje tarytum sustojo, bet jis greitai bėgo didžiajame pasaulyje už aukštų kalnų virtinės. Žmonija akmeninius įrankius pakeitė bronziniais, o paskui geležiniais. Jūromis ėmė plaukioti
buriniai laivai. Praūžė graikų ir persų karai. Viską pakeliui šluodami,
perėjo įbaugintą Europą romėnų legionai. Prasidėjo ir baigėsi viduramžių žiaurumų epocha. Kolumbas atrado Ameriką, o Magelano
bendražygiai, pirmieji jūrų keliautojai, apiplaukė pasaulį. Į dangų
pakilo balionai, pirmojo garlaivio ratai ėmė taškyti vandenį, o pirmasis gremėzdiškas garvežys traukti plieniniais bėgiais juokingas dėžutes-vagonus... O užburta kerėtoja vis tebemiegojo.
Kas gi dėjosi Stebuklų šalyje? Ir čia istorija žengė savo lėtu žingsniu. Vienos žmogiukų gentys keitė kitas, atsirasdavo ir iširdavo mažutės valstybės, kurios pasididžiuodamos laikė save pasaulio centru,
keitėsi ir karalių dinastijos. Visa tai akylai stebėjo nykštukai, miegančios Arachnės valdiniai.
Niekieno nepastebimi šmirinėjo jie po šalį, visur žvalgėsi, slapčia
klausėsi ir dėjosi į galvą. Rūpestingasis Gurikapas Stebuklų šalies
tautoms buvo atskleidęs savo išrasto rašto paslaptį dar gerokai
anksčiau, negu jis tapo žinomas didžiajame pasaulyje, todėl nykštukai rašė metraštį. Žvalgai, sugrįžę į gimtąją olą, pasakodavo metraštininkui naujienas, o šis jas kruopščiai surašydavo į pergamento ritinėlius — to pergamento žmogiukai meistriškai pasigamindavo iš veršio odos.
Tokių pergamento ritinėlių kaupėsi vis daugiau ir daugiau, jų jau
buvo oloje pilna spinta: jie pasakojo tiesą apie visus įvykius, nutikusius Stebuklų šalyje per tūkstančius metų, kol miegojo užkerėta
Arachnė.
Nykštukai saugojo metraščius kaip didžiausią šventenybę, kai
užbaigtą ritinėlį padėdavo ant lentynos, niekas nedrįsdavo jo paliesti.
Taip ir gulėjo ritinėlių šūsnis be jokios naudos dešimtis amžių.

BURTININKĖ ARACHNĖ
PABUDIMAS

B

uvo ypatinga diena mažoje nykštukų viešpatijoje. Iš ryto viskas vyko kaip paprastai, bet vidurdienį neįprastas garsas
sudrebino olą. Lyg koks galingas atodūsis ar gaudus vėjo gūsis, ar
didžiulio žvėries riaumojimas. Oras oloje subangavo, ir dalis žibintų
užgeso. Nuo skliautų pabiro akmenukai, o keisto garso aidas, išsiveržęs iš olos, sujaudino aplinkinius gyventojus.
Slėnyje buvę nykštukai pasileido kiek įkabindami į olą, o jų link
jau bėgo išsigandę sargybiniai. Visi nustebę klausinėjo vienas kitą.
— Ar tu girdėjai? Kas tai galėtų būti? Gal čia pasaulio pabaiga?
Ir tik išmintingasis Kastaljas, nykštukų seniūnas ir metraštininkas, suprato, kas nutiko. Jis iškėlė pirštą ir iškilmingai pareiškė:
— Atsibunda valdovė!
Kastaljas sakė tiesą. Keistasis garsas išties buvo bundančios burtininkės žiovulys. Po to ji nusižiovavo dar keletą kartų, tie žiovuliai
buvo ne mažiau galingi, jie užgesino visus likusius žibintus, sulaužė
baldus — mažus nykštukų staliukus, kėdutes ir lovytes, grėsmingai
sujudino olos sienas...
Ir štai Arachnė atsibudo. Miegantis žmogus nepastebi laiko tėkmės, ir burtininkei atrodė, kad ji tik prieš kokią minutę paspruko
nuo žvėrių kariaunos, kuria ją galingasis Gurikapas buvo užsiundęs.
Tik nesuprato, kur dingo žvėrys ir paukščiai ir kodėl ji, Arachnė, guli
savo oloje, patale. Burtininkė sušuko:
— Ei, kas ten? Ateikite čia!
Į olą nedrąsiai įėjo nykštukai, šiaip taip gaudamies pro nuolaužas
ir pasišviesdami deglais kelią. Eisenai vadovavo Kastaljas.

— Pašaukite Antreną! — įsakė burtininkė. — Tegul jis paaiškina,
kas įvyko.
— Tokio žmogaus čia nėra, ponia, — išdrįso atsakyti Kastaljas. —
Mūsų giminėje jau senų seniausiai tokio vardo niekas negirdėjo.
— Tai aš taip ilgai miegojau? — nepatikliai paklausė Arachnė.
— Kiek mes prisimename, tu, valdove, miegojai daug amžių, —
pasakė senasis nykštukas. — Mes nežinome nei kada, nei kaip tu
užmigai, ir kodėl šis miegas truko taip ilgai. Bet niekada nepamiršome savo pareigų ir gerai sergėjome tavo poilsį.
— Dėkoju jums, kad ištikimai tarnavote, — atsainiai pasakė
Arachnė. — Tikiuosi, kad mane pavalgydinsite: aš žvėriškai išalkus.
Arachnės stalas buvo aukštas plokščias akmuo, kuris gulėjo netoli angos; jis buvo išlikęs iš seniausių laikų. Nykštukai užlipdavo
ant jo ilgomis kopėčiomis, o maistui užkelti buvo sugalvoję gudrią
skridinių sistemą: visa tai nykštukai išsaugojo ištisus amžius.
Burtininkė suvalgė visas atsargas ir pareikalavo dar daugiau. Ji
sušveitė keturis keptus jaučius ir tris avinus, septyniolika fazanų ir
šešiasdešimt keturias kurapkas, sukirto dvidešimt raguolių ir išgėrė
statinę vandens. Paskui, glostydamasi pilvą, tingiai burbtelėjo:
— Po tokių pietų ne pro šalį numigti.
Bet, susizgribusi, kad ir taip per ilgai miegojo, nutarė imtis darbo.
— Vis dėlto reikėtų sužinoti, — murmtelėjo ji, — kiek laiko truko
miegas, kuriuo mane užkerėjo Gurikapas.
Ji iškamantinėjo Kastalją apie didįjį kerėtoją. Sužinojusi, kad jau
daug amžių niekas šitame krašte negirdėjo apie kerėtoją tokiu vardu,
burtininkė pajuto piktą pasitenkinimą.
— Apsigavai, balandėli, — tulžingai šyptelėjo Arachnė, — tavęs
jau seniai nebėra gyvųjų tarpe, o aš gyvenu, ir dabar man niekas nebetrukdys šioje šalyje šeimininkauti kaip noriu.
Kastaljas papasakojo burtininkei, kad spintoje guli daug rankraščių — Stebuklų šalies metraštis. Ketindama griebtis ryžtingos
veiklos prieš šito vienišo pasaulėlio gyventojus, Arachnė nutarė pirmiau susipažinti su jo istorija. O gal per tą laiką čia vėl atsirado koks
naujas galingas burtininkas, kurio reikia saugotis.

NYKŠTUKŲ METRAŠTIS

A

rachnė pradėjo skaityti. Pergamento ritinėliai buvo sunumeruoti, todėl nesunkiai surado pradžią. Ji skaitė lėtai, nes
menkai išmanė raštą.
Senų laikų aprašymus Arachnė peržiūrėjo probėgom. Tik metraštininko pasakojimą, kai Gurikapas ją, Arachnę, užmigdė, labai uoliai
išstudijavo. Ji sužinojo, kad gerasis burtininkas leido nykštukams
nutempti bejausmį jos kūną į olą ir jį prižiūrėti bei išsaugoti ilgiems
amžiams. Kai perskaitė, kaip stropiai ir apdairiai valdiniai saugojo ją
nuo naikinančios laiko įtakos, net jos žiaurioje širdyje suplazdėjo lyg
ir dėkingumo jausmas.
— Reikia atsilyginti nykštukams, — tarė sau burtininkė. — Aš
jiems leisiu medžioti savo miškuose ir gaudyti žuvis savo upėse kiek
tik jie panorės.
Senų karalysčių ir imperijų istorijos Arachnė neskaitė.
— Feomo karalystė... Balanagaro imperija. Galingas užkariautojas Agranatas... Kam rūpi tos seniai į šešėlių pasaulį iškeliavusios
šmėklos?
Ji ėmė domėtis metraščiu tik nuo tos vietos, kur pasakojama apie
karalaitį Bofarą, gyvenusį prieš tūkstantį metų vienoje Vakarų šalyje.
Bofaras sumanė nuversti nuo sosto savo tėvą, nes, pasak jo, tasai
per ilgai karaliavęs.
Sūnaus nedėkingumas nenustebino piktosios moters. Juk ir jinai
apvogė savo motiną, pasiglemžė visus jos raganavimo reikmenis. Negana to: ji išvedė jos valdinius nykštukus iš didžiojo pasaulio į Stebuklų šalį ir paliko vieną bejėgę senę nugyventi amžių.
Arachnė susidomėjusi skaitė, kaip gyveno Bofaras ir jo šalininkai,
ištremti visam laikui į tamsią Požemio šalį. Jie ten kasė rūdą, todėl
buvo praminti požemio rūdakasiais. Burtininkė su smalsumu perskaitė, kaip pirmasis Olos karalius Bofaras, neįstengdamas iš septynių sūnų išsirinkti vieno, paskyrė juos visus sosto įpėdiniais; ir jie
valdė iš eilės po mėnesį. Metraščio vietos, pasakojančios apie šitokio
valdymo maišatį ir painiavą, burtininkei kėlė džiaugsmą.
Septyni karaliai! Ir kiekvienas turi savo rūmininkų palydą, savo
kariuomenę, savus įstatymus, galiojančius tik mėnesį, ir teisę rinkti
iš žmonių mokesčius...
Arachnė taip garsiai kvatojosi, kad ant jos vos neužgriuvo olos
skliautai ir ji tik spėjo išbėgti laukan. O nykštukai, užsiropštę ant
kopėčių, ėmė cementuoti lubas.
— Na ir Bofaras, na ir šaunuolis! — džiūgaudama klykė burtininkė. — Tai linksmai gyveno jo valdiniai, tai bent gyvenimėlis!
Burtininkė aprimo, perskaičiusi, kad, keletą šimtmečių jiems taip
vargus apie olą vinguliuojančiame labirinte, atsitiktinai buvo surastas Migdomojo vandens šaltinis. Išgėręs šito vandens, žmogus ilgam

užmigdavo, o atsibudęs nieko nesuvokdavo, kaip naujagimis. Jį reikėdavo viską iš naujo mokyti. Tiesa, mokslas trukdavo vos kelias
dienas.

Išmintingasis Laiko Sergėtojas Belinas sugalvojo užmigdyti godžių rūmininkų pulkus, kareivius ir šnipus, o kartu ir karalius su
šeimomis, kol ateis jiems eilė valdyti. Karalių gyvenimas virto tikra
švente, ją pertraukdavo tik šešis mėnesius trunkąs miegas, kuris
praskriedavo kaip viena minutė.

Peržiūrinėdama ritinėlius, burtininkė mėtė juos į šalį, nerado
nieko įdomaus. Bet štai vienas senas įvykis atkreipė jos dėmesį. Už
Pasaulinių kalnų, už Didžiosios dykynės viename ir kitame neaprėpiamo žemyno gale gyveno dvi geros ir dvi piktos burtininkės. Gerosios burtininkės vadinosi Vilina ir Stela, o piktosios — Gingema ir
Bastinda. Žmonių gyvenvietės kūrėsi vis arčiau ir arčiau prie burtininkių būstų, šios pasižiūrėjo į savo kerų knygas, ir joms visoms labiausiai prie širdies buvo Stebuklų šalis.
Keturios fėjos iškeliavo tuo pačiu metu ir nemaloniai nustebo,
akis į akį susitikusios naujoje vietoje. Jos šiek tiek pasiginčijo, bet
nesiryžo kariauti ir pasidalino Stebuklų šalį.
— Pabandytų tos pliuškės dalintis dabar, kai aš esu! — piktai suriko Arachnė. — Jos man nematytų dienos šviesos!
Gerųjų fėjų valdiniai kaip ir pirma gyveno taikiai ir laimingai,
karti dalia teko Kramtukams Gingemos valdžioje ir Mirksiukams, kuriuos ėmė valdyti Bastinda.
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ėtai slinko amžiai. Arachnė užkerėta miegojo, o keturios fėjos,
ar gerai, ar blogai, valdė savo tautas. Bet keturiasdešimt metų prieš atsibundant burtininkei, atsitiko nuostabus įvykis. Sykį,
siaučiant uraganui, Stebuklų šalies centre iš debesų išniro milžiniškas balionas; po balionu kyburiavo pintinė, iš jos ant žemės nušoko
žmogus su margais drabužiais ir keista kepure ant galvos. Keistas
ateivis sakėsi esąs Gudvinas, ir vietiniai gyventojai palaikė jį Didžiuoju Burtininku: juk jis nusileido iš dangaus ir, pasak jo, esąs artimas
Saulės draugas.
— Še tau, dar vienas burtininkas atsirado, — skaitydama metraštį, suniurzgėjo nepatenkinta fėja. — Lenda čia kaip musės prie medaus.
Arachnė visai pamiršo, kad ir pati atsirado Stebuklų šalyje nei
kviesta, nei prašyta.
Gudvinas pasiskelbė Centrinės šalies valdovu. Jis pastatydino
labai gražų Smaragdo miestą: šis visas tviskėjo smaragdais, kuriais
buvo išpuoštos namų sienos ir stogai ir net grindinio plyšiai. Gudvinas ėmė vadintis Didžiuoju ir Baisiuoju Smaragdo miesto Burtininku.
Kerėtoja skaitė vis labiau susidomėjusi, ji sėdėdavo kiauras dienas prie metraščio ir net pamiršdavo laiku papietauti, kas, žinant jos
apetitą, buvo neįtikėtina.
Stebuklų šalyje atsitiko naujų nepaprastų įvykių. Burtininkės
Gingemos sukeltas uraganas atnešė už kalnų stovėjusį vežiojamą
namelį, kuriame buvo mergaitė Elė ir jos šunelis Totošė. Namelis nukrito ant piktosios Gingemos ir ją sutraiškė. Šunelis Gingemos urve
rado stebuklingas sidabrines kurpaites ir atidavė savo mažajai šeimininkei.
Įvykio vieton atvyko geroji fėja Vilina. Ji pasakė, kad jeigu Elė padėsianti išsipildyti trijų būtybių karščiausiems troškimam, Didysis
Gudvinas ją grąžinsiąs į gimtuosius namus, į Kanzasą. Ir Elė, apsiavusi sidabrines kurpaites, drąsiai ėjo geltonomis plytomis grįstu keliu į Smaragdo miestą. Ją lydėjo linksmasis Totošė.
Netrukus Elė susitiko su trimis būtybėmis, turinčiomis karščiausius troškimus. Kviečių lauke ji nuėmė nuo smaigo šiaudinę baidyklę, pravarde Kaliausę. Kaliausė pareiškė, kad užvis labiausiai trokšta
turėti smegenis.
Eidami toliau, naujieji draugai miške pamatė Geležinį Medkirtį:
jis ten stovėjo kiaurus metus, rūdydamas nuo lietaus ir darganų. Kai
jie Medkirtį sutepė, šis prakalbęs prisipažino, kad slapčiausias jo
troškimas — gauti mylinčią širdį.

Trečia būtybė, turinti karščiausią troškimą, pasirodė esąs Bailusis Liūtas. Jis buvo toks baikštus, kad bijojo net mažų žvėrelių ir užvis labiausiai troško būti drąsus.
Ši keista kompanija, įveikusi kelyje daug kliūčių, nusigavo į Smaragdo miestą ir išklojo Gudvinui savo pageidavimus. Didysis ir Baisusis pareiškė prašytojams, kad jų norus patenkinsiąs, jeigu jie nugalėsią klastingąją Bastindą ir atimsią jos kerėjimo galią.
Uždavinys buvo labai sunkus, tačiau jie įvykdė jį. Bastindai buvo
lemta mirti nuo vandens, ir ji penkis šimtus metų nesiprausė ir nesivalė dantų. Kartą, kai ji susikivirčijo su Ele, ši apliejo Bastindą kibiru vandens, ir burtininkė ištirpo kaip cukraus gabaliukas arbatos
stiklinėje.
Elė ir juokingi bei mieli jos draugai grįžo su pergale ir pareikalavo, kad Gudvinas patenkintų jų norus, bet Didysis ir Baisusis prisipažino, jog jis ne burtininkas, tik paprasčiausias apgavikas, mulkinąs žmones. Jis slapstęsis savo rūmuose nuo tikrųjų burtininkių,
nes labai jų bijąs
— Jau iš pat pradžių spėjau, kad čia kažkas negerai, — patenkinta savimi tarė Arachnė. — Tas apsišaukėlis Saulės draugas iš
karto man pasirodė įtartinas. Tuo geriau, vienu priešu mažiau.
Nors Gudvinas buvo ir netikras burtininkas, vis dėl to jis padarė
Kaliausę protingą, dovanodamas jam smegenis iš sėlenų sumaišytų
su adatomis ir segtukais. Medkirčiui Gudvinas pakabino krūtinės
ląstoje šilkinę širdį, pilną pjuvenų. O Liūtui davė išgerti drąsos skysčio, kuris auksiniame dubenėlyje šnypštė ir putojo. Trys draugai buvo išdidūs ir laimingi, karščiausi jų troškimai išsipildė.
Gudvinui nusibodo slapstytis nuo žmonių, ir jis grįžo į Kanzasą
tuo pačiu balionu, kuriuo buvo atskridęs į Stebuklų šalį. Vietoj savęs
Smaragdo miesto valdovu jis paskyrė Kaliausę Išminčių. Geležinis
Medkirtys sugrįžo pas Mirksiukus ir ėmė valdyti Violetinę šalį. O
Drąsųjį Liūtą žvėrys išsirinko karaliumi.
— Žiūrėk tik, kaip viskas įdomiai susiklostė! — nustebo Arachnė,
patyrusi, kuo baigėsi Elės draugų nuotykiai. — Visi tapo žymiais
žmonėmis, valdovais bei karaliais. Na, o mergiūkštė? Kas nutiko
mergiūkštei?
Skaitydama toliau ritinėlius, burtininkė sužinojo, kad Elė grįžo
namo: ją pernešė į Kanzasą stebuklingosios Gingemos kurpaitės.
Pasišaukusi Kastalją — jis kaip tik ir buvo paskutinis metraštininkas, — Arachnė rūsčiai paklausė:
— Klausyk, mažyli, ar tai, kas čia parašyta apie Elę ir jos draugus, yra teisybė ar pramanas? Per daug jau viskas panašu į pasaką!
— Tikra teisybė, ponia, prisiekiu savo anūkų gyvybe! — užtikrino
metraštininkas. — Čia tai dar nieko, skaitykite toliau, ten jūs rasite
dar nuostabesnių dalykų.

Arachnė, sukirtusi tris jaučius ir porą avinų, vėl godžiai čiupo
metraštį. Iš sekančio ritinėlio ji sužinojo, kad burtininkei Gingemai
iki jos pražūties tarnavo piktas ir pavydus stalius Urfinas Džiusas.
Kai Gingemą sutraiškė Elės namelis, Urfinas išėjo į mišką ir ten gyveno vienišas, nieko nemylėdamas ir niekieno nemylimas.
Kartą audra atnešė į jo daržą nuostabaus augalo sėklų, turinčių
nepaprastą gyvybinę galią. Jos išdygo lysvėse, ir kai Urfinas tuos augalus išrovė, susmulkino ir skardose išdžiovino, tai pasigamino gyvybės miltelių.

Urfinas pasidirbo armiją stiprių medinių kareivių ir pavadino
juos kietagalviais. Įkvėpęs kietagalviams gyvybę, Džiusas, jų padedamas, pasiskelbė Kramtukų bei Mirksiukų valdovu ir Smaragdo šalies karaliumi.
Patekę į Urfino nelaisvę, Kaliausė ir Geležinis Medkirtys nenorėjo
pripažinti grobiko valdžios. Jie įsigudrino parašyti Elei laišką, o varna Kagi-Kar, nuskridusi ilgą kelią į Kanzasą, surado mergaitę.
Sužinojusi, kad jos draugus ištiko nelaimė, Elė iškeliavo jų gelbėti, tačiau ne viena. Ją lydėjo dėdė, vienakojis jūreivis Čarlis Blekas,
kuris viską gebėjo padaryti. Jūreivis ir Elė perskriejo Didžiąją dykynę
sausumos laivu ant ratų. Jie perėjo Pasaulinius kalnus ir pateko į
Stebuklų šalį.
Kova su Urfinu ir mediniais jo kareiviais buvo ilga ir sunki, tačiau Elė ir jos draugai nugalėjo. Urfiną Džiusą nuteisė ištremti, o kietagalviams, Kaliausei pasiūlius, žiauriuose veiduose išpjaustė linksmą, besišypsančią fizionomiją, ir mediniai žmogiukai virto paslaugiais ir darbščiais darbininkais.
Pasibaigus Urfino karaliavimui, Elė ir jos dėdė grįžo į tėvynę.
Sužinojusi apie negarbingą puikios Urfino Džiuso karjeros galą,
Arachnė ėmė gailėtis staliaus: piktas ir pavydus jo būdas labai patiko
burtininkei.
— Reikia atkreipti dėmesį į šį apsukrų žmogelį, — tarė ji.
Arachnę domino ir likimas Rufo Bilano, kuris buvo vyriausias
valstybės tvarkytojas, karaliaujant Urfinui Pirmajam. Šias svarbias
pareigas Urfinas paskyrė Rufui Bilanui už išdavystę: jis išdavė gimtąjį miestą ir slapta atidarė priešui miesto vartus. Žlugus Urfino valdžiai, Rufas Bilanas nelaukė atpildo už savo nusikaltimus ir pabėgo į
Požemį. Gelbėdamasis nuo persekiotojų, Rufas Bilanas pasiklydo labirinte ir pateko prie Migdomojo vandens šaltinio. Atsitiktinai rastu
kirtikliu išdavikas prakirto angą akmeninėje sienoje, kuri juosė baseiną, vanduo liovėsi tekėjęs ir dingo žemėje.
Už šį sunkų nusižengimą tuo metu valdęs karalius pažemino buvusį ministrą į liokajus, o Požemio šalyje Migdomojo vandens dingimas sutrikdė tvarką, kuri čia viešpatavo ištisus amžius. Pasibaigus
karaliavimo laikui, valdovai, turėję pusmečiui užmigti, dabar apsnūdę slampinėjo su savo šeimomis po rūmus. Neužmigdavo nė rūmininkai, liokajai, kareiviai, šnipai...
Šią visą ėdrią minią reikėjo maitinti darbo žmogui, o produktų visiems neužteko, šalyje prasidėjo badas. Ir tuomet netikėtai Požemio
šalyje atsirado Elė. Tai perskaičiusi, Arachnė prunkštelėjo iš pasitenkinimo.
— Na ir mergiūkštė — šaunuolė! Iš visko matyti, kad fėja! Jaučiu,
reikės su ja susiremti, stos ji man skersai kelio!..
Elė ir jos antros eilės pusbrolis Fredas Kaningas į Septynių karalių olą atplaukė požemine upe su laiveliu. Rufas Bilanas primelavo,

kad Elė galinti atgaivinti Migdomojo vandens šaltinį, kuriam išnykus
kilo tiek daug nelaimių Požemio šalyje. Karaliai pareiškė, kad Elė ir
jos pusbrolis liksią nelaisvėje, kol Šventasis šaltinis pradėsiąs vėl
trykšti.
Teko siųsti pasiuntinį, kad pakviestų Kaliausę. Medkirtį, Liūtą ir
kitus Elės draugus. Nagingas mechanikas Lestaras atsivedė kietagalvių brigadą, o šie atsinešė siurblius, grąžtus ir kitus reikalingus instrumentus.
Meistrai išgręžė gilų gręžinį, nuleido į jį vamzdžius ir nusigavo iki
dingusių žemėje vandeningų sluoksnių. Kai vėl ištryško Migdomojo
vandens fontanas, karaliams buvo pranešta, kad tai padarė Elė savo
burtų galia.
— Tikriausiai taip ir buvo, — sumurmėjo įtari Arachnė.
Kai Požemio šalyje vėl atsirado Migdomasis vanduo, išmintingasis
Kaliausė sugalvojo gudrų triuką. Iš karto užmigdė visus septynis karalius, nepalikdamas nė vieno karaliauti. O kai šie atsibudo, nekaltučiai kaip naujagimiai kūdikėliai, jiems įkalbėjo, kad vienas iš jų
anksčiau buvęs audėjas, kitas — kalvis, trečias — žemdirbys... Ir jie
pradėjo kukliai gyventi ir dirbti.
Taip baigėsi septynių karalių viešpatavimas, ir šalis tapo laisva.
Požemio rūdakasiai persikėlė į viršų, po Stebuklų šalies palaiminga
saule. Jie pasistatė Kramtukų kaimynystėje kaimus ir ėmė verstis
žemdirbyste bei gyvulininkyste.
Perskaičiusi iki šios vietos, Arachnė kandžiai šyptelėjo:
— Tai ką, balandėliai, tapote laisvi? Na nieko, jūs dar pakliūsite
man į nagus, dar pasigailėsite savo septynių karalių!
Paskutinėmis viešėjimo pas rūdakasius dienomis Elė susitiko su
Ramina, lauko pelių karaliene. Karalienė išpranašavo mergaitei, kad
ji daugiau nebegrįšianti į Stebuklų šalį. Kaliausė ir kiti Elės draugai
labai sielvartavo, sužinoję apie šią pranašystę, ir pasižadėjo visada
su dėkingumu prisiminti mažą mergaitę iš didžiojo pasaulio, padariusią tiek daug gero Stebuklų šalies žmonėms.
Elė ir Fredas buvo pasodinti į lapinę, pritvirtintą ant prijaukinto
drakono Oicho nugaros, ir šis juos nunešė į tėvynę, į Kanzasą.
Burtininkė paklausė metraštininką:
— Sakyk man, Kastaljau, ar Ramina teisybę sakė ir Elė iš tikrųjų
nebegrįžo į Stebuklų šalį?
— Skaitykite toliau, ponia, — išsisukinėdamas atsakė nykštukas.
— Skaitykite ir viską sužinosite.

MARANŲ UGNIES DIEVAS
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rachnė skaitė toliau. Metraštis vėl pasakojo apie Urfiną Džiusą, kaip jis nuobodžiai leido metus vienišame namelyje
Kramtukų šalyje.
Dešimt metų kapstė Urfinas savo daržą, ir staiga jo likimas visiškai pasikeitė. Netoli jo būsto nukrito milžiniškas aras Karfaksas, sužeistas kovoje su kitais ereliais. Buvęs karalius išgydė Karfaksą, ir jie
tapo draugais. Gudrusis Urfinas įtikino kilnų paukštį, kad jis trokštąs tik vieno: daryti žmonėms gera. Ne pro šalį jam būtų tapti nekultūringos, tamsios, labai skurstančios šalies karaliumi. Urfinui valdant, šios šalies žmonės pradėtų gerai gyventi.
Pati tamsiausia tauta Stebuklų šalyje buvo Šokliukai, gyveną atkampiame kalnų slėnyje. Šokliukai, pasivadinę Maranais, palyginti
su kitomis gentimis pasirodė esą tokie atsilikę, kad nemokėjo net užkurti ugnies. Tuo ir pasinaudojo gudrusis Džiusas. Jis atskrido į Maranų šalį naktį, ant milžiniško erelio nugaros su purpurine skraiste
ir liepsnojančiu deglu rankoje. Džiusas pasigarsino esąs iš dangaus
nusileidęs Ugnies dievas, ir lengvatikiai Maranai pripažino jį savu
valdovu.
Visų pirma Urfinas palenkė į savo pusę kunigaikštį ir seniūnus.
Vietoj palapinių, kuriose šie gyveno, pastatydino šiltus jaukius namus. Džiusas išmokė kilminguosius Maranus pasigaminti skanių
patiekalų ant ugnies, įpratino juos prabangiai gyventi, ruošti pokylius, ir jie visi palaikė Urfiną: spausdamas paprastus žmones, jis suteikė jiems lengvą nevaržomą gyvenimą.
Paprasti žmonės ruošėsi sukilti, bet Urfinas apsukriai nukreipė
jų pyktį į kaimynines gentis.
Jūsų laimė ne čia! — pasakė Maranams Urfinas. — Aš jus išvešiu
iš šitos skurdžios, nederlingos žemės, ir mes užkariausim turtingas
lygumas su vaismedžių giraitėmis, su riebių avių kaimenėmis. Mes
užgrobsime patogius Mirksiukų ir Kramtukų namus, pasisavinsime
Smaragdo miesto turtus.
Karingi Maranai su džiaugsmu pritarė Urfinui. Susirinko stipri
armija. Džiusas paėmė į nelaisvę Geležinį Medkirtį, nugalėjo Mirksiukus ir vedė kareivius į Smaragdo šalį. Tuo metu Smaragdo miestas buvo virtęs sala: kietagalviai, Kaliausės vadovaujami, iškasė apie
jį platų kanalą.
Urfino kareiviai nutiesė per kanalą tiltą, miesto įtvirtinimai neatlaikė priešo puolimo. Kaliausė, Ilgabarzdis Kareivis Dinas Gioras ir
Vartų Sargas Faramantas vėl pateko įžūlaus grobiko nelaisvėn Ir vėl
jiems į pagalbą atskubėjo mergaitė ir berniukas iš didžiojo pasaulio.
Perskaičiusi iki šios vietos, Arachnė džiūgaudama sušuko:
— Aha, taip ir žinojau, kad Ramina suklydo! Vis dėlto Elė vėl atsirado Stebuklų šalyje.

Bet greitai burtininkė nutilo. Paaiškėjo, kad mergaitė buvo jaunesnioji Elės sesuo ir vadinosi Enė. Enė buvo dešimčia metų jaunesnė už seserį. Prisiklausę Elės pasakojimų apie nuostabius nuotykius,
Enė ir jos draugas Timas O'Kelis ėmė svajoti apie kelionę į Stebuklų
šalį, ir jų troškimas išsipildė. Jie perjojo per Didžiąją dykynę ir per
Pasaulinius kalnus raiti, sėdę ant nuostabių gyvulių, vadinamų asilėnais. Kokie ten buvo gyvuliai, nykštukai kaip reikiant nesužinojo,
tik išsiaiškino, kad asilėnai maitinosi saulės šviesa. Enė ir Timas apsilankė lapių karalystėje, suteikė rimtą pagalbą lapių karaliui Aštriauosliui XVI, o šis atsidėkodamas padovanojo mergaitei sidabrinę
diademą, kurią užsidėjęs tampi nematomas.
Ši užburta diadema ir dar stebuklinga viską matanti skrynelė,
kurią Kaliausė gavo dovanų iš gerosios fėjos Stelos, labai padėjo Enei
ir Timui, kovojant su klastinguoju Urfinu. Išvadavę Medkirtį ir kitus
belaisvius, Enė ir Timas su jais nusigavo į Violetinę šalį, kuri jau buvo nuvertusi Maranų viešpatavimą.
Urfinas žygiavo su savo kariauna prieš Enę ir jos draugus. Bet
štai kas nutiko: kai Urfino armija priėjo Violetinius rūmus, dvi Mirksiukų komandos žaidė šalies pirmenybių baigiamąsias tinklinio
rungtynes. (Žaisti tinklinį Mirksiukus buvo išmokęs Timas O'Kelis.)
Maranai žygiavo labai karingai nusiteikę. Jie degė kerštu: Džiusas
primelavo, kad jų giminaičius ir draugus, kurie buvo palikti Violetinėje šalyje tvarkai palaikyti, Mirksiukai nužudę, o lavonus supjaustę
į gabalus ir sušėrę kiaulėms.
Ir štai Maranai skubėję į mirtingą kovą, pastebėjo tarp žaidėjų ir
sirgalių savo draugus ir brolius, tuos pačius, kurie pasak Urfino, buvę žvėriškai nužudyti. Tie „nužudytieji“ kvatojo, juokavo su Mirksiukais ir linksmai mėtė sviedinį.
Maranai suprato esą apmulkinti, kad „ugnies dievas“ — apgavikas, kuris kiršina tautas, turėdamas vieną tikslą — jas valdyti. Viena
akimirka žlugo Urfino valdžia, ir nuverstas dievas gėdingai paspruko.
Vėl sudužo šio garbėtroškos viltys.
— Na ir nesisekė vargšui, — su užuojauta atsiduso Arachnė. —
Dideli buvo jo užmojai, tik sugebėjimo trūko...
Toliau burtininkė skaitė, kaip abiejų armijų kariai susibičiuliavo
ir ėmė žaisti tinklinį, sudarę mišrias komandas, o Timas ir Enė iškeliavo su savo saulės asilėnais į tėvynę.
Tai atsitiko maždaug prieš metus.
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eletas savaičių praslinko, kol Arachnė perskaitė smulkiai aprašytus paskutiniųjų dešimties metų įvykius Stebuklų šalyje. Po to ji karštai užsigeidė veikti. Labai apgailestavo miegojusi tuo
metu, kai čia vyko nuostabūs dalykai.
— Et, jei nebūčiau kirmijusi kaip paskutinė kvailė, būčiau parodžiusi visiems tiems valdovams, — sielvartavo burtininkė. — Būtų jie
sužinoję, kas tokia Arachnė!
Garbėtroškai burtininkei vaidenosi purpurinė imperatorės mantija ar, blogiausiu atveju, karalienės karūna. Ji įsivaizdavo esanti Stebuklų šalies valdovė ir mintyse davinėjo įsakymus ne tik nuolankiems savo vietininkams Kaliausei ir Geležiniam Medkirčiui, bet ir
toms pasipūtusioms fėjoms Vilinai ir Stelai.
Keli klusnūs nykštukai, vadovaujami seniūno Kastaljo, iškeliavo
ieškoti Urfino Džiuso ir jį atvesti į Arachnės olą. Ar jiems pasisekė
įvykdyti šį uždavinį? Ar sutiko buvęs karalius tarnauti piktai burtininkei?
Norėdami šitai sužinoti, grįžkime metus atgal ir pasižiūrėkime,
kaip pergyveno nuverstas valdovas savo naują žlugimą.
Nei Maranai nei Mirksiukai netroško apgaviko mirties, jie tik paprastų paprasčiausiai švilpimu, riksmu, patyčiomis išvijo buvusį Ugnies dievą. Ištikimasis Topotunas paliko savo valdovą, Urfinui atsidavęs medinis juokdarys Eotas Lingas pasimetė sambrūzdyje, ir su
Džiusu liko tik apuokas Guamokas.
Tupėdamas Urfinui ant peties, apuokas šnibždėjo jam į ausį:
— Nieko, nenusimink. Laikykis!.. Dar išmuš mūsų valanda, ir
mes parodysim tiems šaipūnams!..
Urfinas suprato, kad tai tušti žodžiai, kad jie sakomi jam padrąsinti, bet buvo apuokui dėkingas už guodžiamą kalbą.
Nepakenčiama gėda degino Urfinui širdį. Jis minėjo praeitį. Dar
tik prieš kelis mėnesius, nepaprastomis aplinkybėmis, su purpurine
skraiste ir liepsnojančiu deglu rankoje, pasirodė jis Šokliukams ant
milžiniško erelio nugaros, ir šie atviraširdžiai lengvai pripažino jį dievu, atidavė į jo rankas savo likimą.
Ir ką jis davė jiems gero? Turtuolius padarė dar turtingesnius,
beturčius dar skurdesnius, jis pasėjo jų širdyse norą gvieštis svetimo
turto, nuvedė kariauti su kaimynais. Ir štai kaip nelaimingai jam
viskas baigėsi...
Ir kas gi jam dabar daryti? Nė vieno žmogaus Stebuklų šalyje Urfinas negali pavadinti savo draugu, niekur jis nerado prieglobsčio.
Net savo kuklų namelį netoli Kogidos kaimo sudegino, keliaudamas
pas Maranus ant Karfakso nugaros. Dabar jis ėjo pasitikti nežinomybės tuščiomis rankomis, tuščiomis kišenėmis. Visas jo turtas liko

pas Šokliukus kariškoje gurguolėje: patalas, šilti drabužiai, ginklai,
instrumentai...
Grįžti ir paprašyti? Kilniaširdžiai Maranai, žinoma, atiduotų jo
daiktus, bet klausytis jų patyčių arba, dar blogiau, užuojautos žodžių?.. Ne, šito jis neištvertų! Ir Urfinas, niūriai suspaudęs lūpas,
susiraukęs skubiai iškeliavo iš Violetinių rūmų.
„Dar niekas nemirė Stebuklų šalyje badu, — galvojo Džiusas. —
Ant medžių pakankamai vaisių, o šakų palapinei, kai reikės miške
pernakvoti, prisilaužysiu ir rankomis...“
Šiek tiek aprimęs, Urfinas prisiminė, kad Kramtukų šalyje jo buvusios sodybos kieme yra rūsys, o rūsyje liko atsarginis staliaus
įrankių rinkinys: kirvis, pjūklai, obliai, kaltai ir grąžtai. Jei namas ir
sudegė, tai rūsys tikriausiai liko sveikas, vadinasi, sveiki ir instrumentai. Dori Kramtukai nieko nelietė, tuo jis buvo įsitikinęs.
„Na ką gi, — su pašaipa pagalvojo Urfinas, — du kartus gyvenime
buvau staliumi, du kartus karaliumi. Reikės ir trečią kartą tapti staliumi, dabar jau paskutinį...“
Savo ketinimus Džiusas pasakė apuokui, vieninteliam patarėjui,
ir Guamokas jam pritarė.

— Nieko daugiau mums nebelieka, valdove, — tarė apuokas. —
Sugrįšime į tavo sodybą, pasistatysime namą ir gyvensime, kol vėl
kas nors pasitaikys.
— Ak, Guamokai, Guamokai, — atsiduso Urfinas, — veltui mane
ramini tuščiomis viltimis. Aš jau nebejaunas, ir laukti dešimt metų
naujo stebuklo neužteks jėgų. Ir labai prašau, nevadink manęs valdovu. Koks gi aš dabar valdovas, ką gi aš valdau? Vadink mane šeimininku!
— Klausau, šeimininke, — nuolankiai atsiliepė Guamokas.
Ir Urfinas ryžtingai žengė į vakarus.
Sunkus buvo Urfinui Džiusui kelias į Žydrąją šalį. Keleivis miegojo miške, įsirausęs nuo nakties vėsumos į sausus lapus arba pasistatęs šiokią tokią palapinę. Ugnies įsikurti jis negalėjo: garsusis jo žiebtuvėlis irgi liko gurguolėje pas Maranus. Maitinosi vaisiais, laukuose
pasiskabydavo kviečių varpų. Kartais apuokas atnešdavo sugautų
kurapkų, bet Urfinas negalėjo valgyti žalios mėsos ir atsidusęs grąžindavo Guamokui.
Keliauninkas smarkiai sulyso, tamsūs jo skruostai įkrito, didelė
nosis, rodos, dar padidėjo ir kyšojo kaip bokštas virš įdubusios burnos. Urfino veidas apaugo kuokštuotais šeriais, o nusiskusti jis neturėjo kuo.
Urfino galvon lindo įkyrios mintys apie praeitį. Ar jis buvo laimin
gas, valdydamas Stebuklų šalį?

„Ne, nebuvau, — prisipažino buvęs karalius. — Aš užgrobdavau
valdžią jėga, atimdavau žmonėms laisvę, ir manęs visi neapkentė. Net
mano rūmininkai, kuriems skirdavau aukštas pareigybes, ir tie tik
dėdavosi mane mylį. Meilikautojai ir palaižūnai liaupsindavo mane
per pokylius, bet tik tam, kad juos apdovanočiau ordinais ir kitokiomis malonėmis. Aš nusiaubiau Smaragdo miestą, išlupau iš namų ir
bokštų brangakmenius, ir mane gyventojai apmėtydavo plytomis, kai
vaikščiodavau gatvėmis. Tai kodėl gi aš siekiau valdžios? Kodėl?..“
Į šį klausimą Urfinas negalėjo rasti atsakymo.
Per Didžiąją upę Urfinas persikėlė vargais negalais surištu plaustu, ir čia, visai ne laiku, prisiminė, kaip jo medinė armija, žygiuodama į Smaragdo miestą, atsidūrė vandenyje.
„Geriau ją vanduo būtų visai nunešęs... Prakeikti gyvybės milteliai! Kodėl jie pateko man į rankas? Juk nuo jų viskas ir prasidėjo...“
Urfinui palengvėjo, kai jis pagaliau nusigavo iki geltonom plytom
grįsto kelio. Šis viliojamai švietė, lyg kviesdamas eiti vis tolyn ir tolyn.
Artėjo gimtosios vietos, ir net oras atrodė Džiusui čia tyresnis ir aromatingesnis kaip svetur. Ir pakeliui sutikti minkštaširdžiai Kramtukai su buvusiu karaliumi padoriai elgėsi.
Žydrai apsirengę maži žmogiukai žydromis smailiomis skrybėlėmis su skambalėliais ne kartą kvietė pavargusį keleivį į savo žydrus
namelius už žydrų aptvarėlių. Ant žydra staltiese uždengto stalo,
žydrose lėkštėse atsirasdavo skanių valgių ir šypsanti šeimininkė
nuoširdžiai vaišindavo išalkusį svečią. O porą trejetą kartų Urfinas
net pernakvojo jaukiuose žydruose nameliuose...
Ir žiauri Urfino Džiuso širdis pamažu pradėjo minkštėti.
„Kaip tai suprasti?! — pavėluotai atgailaudamas galvojo jis. — Aš
tiek daug blogo padariau šiems geriems žmonėms, troškau juos valdyti, engti, o jie viską pamiršo ir dabar tokie man nuoširdūs... Matyt,
ne taip praleidau savo gyvenimą, kaip reikėjo...“
Tačiau su gudriu, klastingu apuoku Džiusas nesiryžo pasidalinti
šiomis naujomis mintimis ir jausmais, jis suprato, kad piktas paukštis joms nepritars.
Ir štai vieną gražų vidurdienį keliautojas priėjo gimtuosius namus. Iš trobos buvo belikę tik lietaus išplautos anglys, bet Urfinas
nudžiugo, pamatęs, kad rūsys sveikas ir spyna prie jo durų nepaliesta. O kai Džiusas, ištraukęs žiedą, atidarė duris, įsitikino, kad tebėra
ir visas turtingas jo instrumentų rinkinys. Per apžėlusius Urfino
skruostus nuriedėjo ašara...
— Kramtukai, Kramtukai, — sušnabždėjo jis atsidusdamas. —
Tik dabar aš pradedu suprasti, kokie jūs geri žmonės... Ir kaip aš
jums nusikaltęs!
Dar eidamas namo Urfinas nusprendė išsirinkti naują gyvenamąją vietą kur nors toliau nuo Kogidos ir arčiau Pasaulinių kalnų.

„Tegul žmonės pamiršta mano piktadarystes, — galvojo buvęs
Stebuklų šalies valdovas. — Tai įvyks greičiau, jei aš jų akyse nesimaišysiu, o nusigausiu kur nors toliau...“
Palikdamas gimtąją sodybą, Urfinas panoro apeiti visus jos kampelius, atsisveikinti su lysvėmis, kurias jis taip ilgai ir rūpestingai
dirbo.
Pasukęs į dykynę, atskirtą nuo daržo tvora, Urfinas net aiktelėjo
ir griebėsi už širdies. Tolimame kampe stiebėsi ryškiai žalios augalo
atžalos pailgais mėsingais lapais ir dygliuotais stiebais.
— Jie! — dusliai suriko Urfinas.
Taip, čia buvo jie, tie patys nuostabūs augalai, iš kurių prieš
daugelį metų jis pasigamino gyvybės miltelių. Gal atsigavo po ilgo
glūdojimo jų sėklos, patekusios giliai į žemę? Ne, greičiausiai jas vėl
atnešė vėjas. Urfinas prisiminė, kad prieš dvi dienas siautėjo smarki
audra su lietumi ir kruša, nuo kurios jam teko slėptis miško tankmėje po kupliu medžiu.
— Taip, žinoma, čia vėl uragano išdaiga, — pasakė Urfinas, o apuokas Guamokas linksmai ūktelėjo.
Didelė pagunda apėmė Urfiną Džiusą. Štai tasai stebuklas, apie
kurį Guamokas kalbėjo, jiems einant į tėviškę. Ir nereikės jo laukti
dešimt metų, jis čia, prieš akis. Urfinas ištiesė ranką į vieną stiebą ir
atitraukė, įsidūręs į aštrų dyglį.
Taigi jis vėl gali pradėti viską iš naujo. Ir dabar, turėdamas didelį
patyrimą, nebekartos buvusių klaidų. Jis gali padaryti penkis šimtus... ne, tūkstantį stiprių, paklusnių kietagalvių. Ir ne tik kietagalvių: gali pridaryti nesužeidžiamų skraidančių pabaisų, medinių drakonų! Jie greitai skrajotų ore ir užgriūtų išsigandusius žmones kaip
uraganas. Visos šios mintys akimirka pralėkė Urfino galvoje. Jis
linksmai pažvelgė į apuoką.
— Na ką pasakysi, Guamokai, apie šią naują likimo dovaną?
— Ką pasakysiu, valdove? Pasigamink kuo daugiau gyvybės miltelių — ir prie darbo! Mes dar pamokysime tuos pašaipūnus!
Tačiau Urfinas ilgai mąstė keliaudamas į tėviškę, ir tie apmąstymai nenuėjo niekais. Kažkas pasikeitė jo širdyje. Jau nebeviliojo vėl
atsivėrusi puiki perspektyva. Atsisėdo jis ant kelmelio ir ilgai galvojo,
atidžiai žiūrinėdamas kraujo lašelį, kuris ištryško, įsidūrus pirštą
dygliu.
— Kraujas... — šnibždėjo jis. — Vėl kraujas, žmonių ašaros, kančios. Ne, reikia tai baigti visam laikui!
Jis atsinešė iš rūsio kastuvą ir iškasė visus augalus su šaknim.
— Pažįstu aš jus, — piktai niurnėjo. — Palik jus čia, tai užgošite
visą apylinkę, o paskui kas nors atspės jūsų stebuklingąją galią ir
pridarys kvailysčių. Užtenka ir vieno karto!..
Apuokas puolė į neviltį, pamatęs tokį nelauktą šeimininko apsisprendimą, ir ilgai maldavo jį neatsisakyti jam šypsančios laimės.

— Na, nors žiupsnį miltelių pasigamink dėl viso ko, — ūkė jis
piktai. — Ar maža kas gali atsitikti?
Urfinas atmetė ir šį prašymą. Džiovinti augalus skardose — ilgas
darbas, todėl Urfinas sudegino juos, sukūręs laužą. Kai iš stebuklingų stiebų liko tik pelenai, Urfinas juos užkasė giliai žemėje. Po to pasidarė karučius, uždėjo ant jų rūsyje išlikusią mantą ir iškeliavo.
Supykęs Guamokas liko sodyboje.
Bet po dviejų valandų Urfinas išgirdo kažką plasnojant sparnais:
apuokas jį pasivijo.
— Žinai ką, šeimininke, — sumišęs prisipažino Guamokas, — gal
ir tavo teisybė! Nieko gero mums neatnešė gyvybės milteliai, ir tu teisingai pasielgei, atsisakęs vėl iš naujo pradėti visą tą istoriją.
Guamokas, žinoma, gudravo: negalėjo jis taip lengvai ir greitai
virsti geraširdžiu. Bet per savo ilgą gyvenimą priprato bendrauti su
žmonėmis, ir jam būtų buvę liūdna vienam miške. Urfinas tai puikiai
suprato, tačiau vis tiek buvo patenkintas: juk ir jam sunki vienatvė.
Kelias dienas žmogus ir apuokas keliavo kalnų link. Netoli jų Urfinas užtiko nuostabią laukymę, per kurią tekėjo skaidrus upeliukas,
o jo krantuose augo apkibę vaisiais medžiai.

— Tai gera vieta įsikurti, — pasakė Urfinas, ir apuokas jam pritarė.
Urfinas Džiusas čia pasistatė trobelę ir susikasė daržą. Slinko
darbų ir rūpesčių kupinos dienos, ir pamažu dilo tremtiniui iš atminties sunkūs praeities prisiminimai.
Ir čia, praslinkus metams, surado Urfiną Džiusą Arachnės pasiuntiniai. Nelengva buvo ši užduotis. Nykštukai mažutėliai, jų kojytės trumpos, ir, nors labai skubėjo, jie negalėjo per dieną sukarti
daugiau kaip dvi tris mylias. Ir surasti naują Urfino buveinę buvo ne
taip paprasta. Iš pradžių Kastaljas ir jo palydovai atvyko į Žydrąją
šalį, ir ten Kramtukai jiems papasakojo, kad Džiusas palikęs gimtąsias vietas.
Ėmė klausinėti paukščius ir žvėris ir pagaliau po ilgos ir varginančios kelionės, kuri truko visą mėnesį, nudžiugę nykštukai nusikapstė iki puikios laukymės, kur stovėjo nauja Urfino trobelė.
Urfinas labai nustebo, išvydęs prie savo kojų mažus žmogiukus
su žilomis barzdomis. Jis pragyveno keturiasdešimt metų Stebuklų
šalyje, tačiau nieko nebuvo girdėjęs apie nykštukus. Beje, žinojo, kad
Stebuklų šalyje stebuklai dažnai pasitaiko, todėl mandagiai pasveikino nelauktus svečius ir pasiteiravo, kokiu reikalu atvykę.
Kastaljas tik prasižiojo kalbėti, ir iš nuovargio staiga susmuko
ant žemės. Tas pats nutiko ir kitiems nykštukams.
Urfinas Džiusas taukštelėjo sau per kaktą.
— Na ir kvailys esu! Jūs pavargote, jūs išalkote, o aš tuoj prie
reikalo. Atleiskite man, gyvendamas vienumoje, visai atpratau nuo
žmonių...
Po gausių vaišių ir poilsio Kastaljas pasisakė Urfinui, ko atvykęs.
Jis papasakojo, kas tokia Arachnė ir už ką ją neatmenamais laikais
užmigdė galingas burtininkas Gurikapas. Kastaljas neslėpė, kad burtininkė ketinanti tapti Stebuklų šalies valdove ir pasikliaujanti Urfinu Džiusu, kuriam du kartus pasisekė užkariauti Smaragdo miestą.
Siųsdama nykštukus pas Urfiną, Arachnė užsiminė, kad dosniai atsilyginsianti savo padėjėjams, padarysianti juos nukariautų šalių
valdytojais bei vietininkais.
Urfinas Džiusas ilgai tylėjo. Likimas vėl jam siunčia didelę pagundą. Jeigu jis sutiktų tarnauti piktajai burtininkei, tai vėl taptų
Smaragdo miesto arba Maranų šalies valdovu, o tuomet su kaupu
atsilygintų už pažeminimą. Bet štai klausimas — ar verta? Vėl jis ateitų į valdžią jėga ir vėl pavergtieji imtų jo nekęsti...
Vienumoje praleisti metai, kai tiek daug buvo apmąstyta, nenuėjo
niekais. Urfinas pakėlė galvą ir, žiūrėdamas Kastaljui į akis, tvirtai
pasakė:
— Ne! Aš netarnausiu jūsų poniai!
Išgirdęs tokį atsakymą, Kastaljas nenustebo, tik paprašė:
— Gerbiamas Urfinai, galbūt tu pats pasakytum mūsų valdovei?

— Kodėl gi? — pasidomėjo Džiusas. — Argi jūs nesugebėsite jai
perduoti mano žodžių?
— Matai, — paaiškino nykštukas, — jei mes tavęs neatvesime,
tai, anot mūsų ponios, būsime blogi ir apsileidę tarnai. Ir už tai, kad
neįvykdėme jos užduoties, ji neleis mums visą mėnesį medžioti savo
miškuose ir gaudyti žuvies savo upeliuose. Ką darysi, susiveršim
tampriau diržus ir kaip nors išsiversim su savo atsargom.
Urfinas šyptelėjo:
— Argi jūs negalite prisigaudyti žuvies ir prisimedžioti žvėrių nematant jūsų poniai? Jūs tokie mažučiai ir miklūs, kad ji jūsų nė nepastebėtų.
Kastaljo ir kitų nykštukų akys iš siaubo išsiplėtė.
— Vogti žvėris ir žuvį?! — sušuko drebančiu balsu Kastaljas. —
Gerbiamas Urfinai, tu nepažįsti nykštukų genties! Ji gyvena tūkstančius metų, bet nė vienas iš mūsų nėra sulaužęs duoto žodžio, niekad
nieko neapgavo. Mes greičiau mirsime badu...
Susijaudinęs Urfinas čiupo Kastalją į savo tvirtą glėbį, atsargiai
prispaudė senuką prie krūtinės.
— Mieli maži žmogiukai! — tarė jis meiliai. — Kad jūs nenukentėtumėte, keliausiu su jumis ir pats viską pasakysiu Arachnei. Tikiuosi
ji nebaus jūsų, jei atsisakysiu jai tarnauti.
— Už tavo elgesį mes neatsakome, — oriai paaiškino Kastaljas.
— Mes iškeliausime rytoj, — pasakė Urfinas. — Šiandien jums
reikia gerai pailsėti.
Kad svečiai nenuobodžiautų, Urfinas išnešė iš trobelės šūsnį
žaisliukų ir išdėstė juos prieš nykštukus. Tai buvo medinės lėlės,
juokdariai, žvėrys. Meistras nudažė juos šviesiomis spalvomis, lėlių ir
juokdarių veidai šypsojosi, elniai ir kalnų ožkos buvo tokie lengvučiai, jog atrodė, kad tuoj ims ir nubėgs. Kaip skyrėsi šie linksmi, saulėti žaisliukai nuo tų niūrių ir rūškanų, kuriuos kadaise dirbo Urfinas, norėdamas gąsdinti vaikus.
— Aš juos išdrožiau laisvalaikiu, — kukliai paaiškino Urfinas.
— O, koks puikumėlis! — šūkčiojo nykštukai.
Jie ėmė lėles ir žvėrelius, švelniai juos glaudė prie krūtinės, glostė. Matėsi, kad gražūs žaisliukai jiems labai patiko. Vienas senukas
atsisėdo ant medinio elnio, kitas ėmė šokti su žaisliniu meškučiu.
Svečių veidai palaimingai švytėjo, nors, tiesą sakant, pagal jų ūgį
žaisliukai buvo gerokai dideli.
Matydamas nykštukų džiaugsmą, Urfinas kilniaširdiškai pasakė:
— Šie žaisliukai jūsų! Neškitės į savo šalį, ir tegul jais džiaugiasi
vaikai.
Nykštukai neapsakomai nudžiugo ir nežinojo, kaip bedėkoti Urfinui.
Rytojaus dieną visi iškeliavo. Jau po pirmojo šimto žingsnių
Džiusas suprato, kad iš tokios kelionės nebus nieko doro. Nykštukai

ir šiaip nebuvo geri ėjikai, o apsikrovę žaisliukais, kone didesniais
kaip jie patys tik pūkštė, šnopavo, vos kėblino, bet palikti dovanėlių
nenorėjo. Kiek Urfinas nueidavo per dvi minutes, jie kiūtindavo dvidešimt. Pažvelgęs į uždususius suprakaitavusius nykštukus, Urfinas
ėmė juoktis.
— Prasti mūsų reikalai, mieli senutėliai. Kiek jūs sugaišote laiko,
keliaudami pas mane?
— Mėnesį, — atsakė Kastaljas.
— O dabar eisime metus.
Urfinas sugrįžo į sodybą, išrideno iš pašiūrės karučius, susodino
ten žmogelius su dovanomis ir leidosi keliu lengvu, spyruokliuojančiu žingsniu, stumdamas karučius. Nykštukai tirpte tirpo iš laimės.
Kelionė iki Arachnės olos truko tik tris dienas.
Laukdama Urfino Džiuso ir Rufo Bilano, Arachnė nutarė patikrinti savo kerėjimo galią. Juk pradedant kovą su Stebuklų šalies tautomis, derėjo įsitikinti, ar visi jos burtai išsaugojo piktą galią.
Skaitytojai tikriausiai prisimena, kad Arachnė galėjo pasiversti
bet kokiu žvėrimi, paukščiu, medžiu... Tai labai svarbu, norint įveikti
priešą. O dabar Arachnė pamatė, kad šie jos burtai nebeveikia. Ir labai nusiminė.
Kaip tai galėjo atsitikti? Ogi štai kaip. Užkeikimas buvo labai sudėtingas ir ilgas, be to, toks slaptas, jog Arachnė bijojo jį užsirašyti,
kad kartais nepatektų priešams. Ir štai, ilgai miegodama, jinai šį užkeikimą pamiršo! Ko jūs norite — pramiegoti penkis tūkstančius metų, tai ne pokaičio atsigulti. Čia galima net savo vardą pamiršti.
Taip, dabar Arachnė, kovodama su priešu, jau negalėjo pasiversti
voveraite arba liūtu, galingu ąžuolu arba greita kregždute. Nuo šiol
burtininkė turėjo pasikliauti tik savo milžinišku ūgiu ir jėga.
Paaiškėjo, kad Arachnė neteko ir kitų raganavimo kerų, tačiau
kenkti žmonėms ji dar turėjo pakankamai galios. Pavyzdžiui, nepamiršo, kaip sukelti žemės drebėjimą, uraganus ir kitas stichines nelaimes.
— Nieko, mes dar pakariausime, — kalbėjo nurimdama burtininkė, kai, jai įsakius, nuriedėjo nuo kalno viršūnės uola ir subyrėjo į
daugybę gabaliukų.
Taip, piktoji kerėtoja Arachnė buvo grėsmingas priešas, ir riesta
tam, kuris išdrįs jai prieštarauti!
Tuo metu į Arachnės slėnį atėjo Urfinas Džiusas, ir karučiuose
atriedėjo linksmas nykštukų būrys. Parodę Urfinui angą į olą, mažutėliai senukai kiek įkerta pasileido į savo namelius, paslėptus krūmuose bei po dideliais akmenimis, ir sušaukė visai mažučiukus vaikelius, norėdami atiduoti jiems gerojo dėdės Urfino dovanas...
Čia autorius padeda plunksną, nes neįmanoma aprašyti mažylių
džiaugsmo. Per tūkstančius nykštukų genties gyvavimo metų dar
niekada jų vaikai nematė tokių nuostabių žaislų...

Urfinas Džiusas įėjo lėtu žingsniu į Arachnės olą ir oriai nusilenkė burtininkei.
— Ko pageidaujate, ponia? — paklausė Džiusas.
Jis pažadėjo nykštukams dėtis nežinąs, kokiu reikalu Arachnė jį
kvietė. Jo visai nebaugino milžiniška piktosios fėjos figūra ir rūsčiai
suraukti tankūs antakiai.
— Ar tu žinai, kas aš esu?
— Gerbiamas nykštukas Kastaljas papasakojo man apie jus.
— Vadinasi, tu žinai, kad aš miegojau penkis tūkstančius metų ir
dabar be galo trokštu veikti! Pirmiausia ketinu užgrobti valdžią Stebuklų šalyje, o paskui galbūt nusigausiu ir už kalnų.

Džiusas dvejodamas pakraipė žilstančią galvą.
— Aš du kartus bandžiau tapti Stebuklų šalies valdovu, ir jūs žinote, kuo tai baigėsi, — ramiai atsakė Urfinas.
— Tu — menkas kirminas palyginti su manimi! — išdidžiai riktelėjo burtininkė ir taip išsitiesė, kad jos galva atsirėmė į olos skliautą.
— Atleiskite, ponia, — tvirtai atkirto Džiusas, — ne toks aš buvau
kvailas. Pirmą kartą turėjau galingą klusnių medinių kareivių armiją, o antrą — du tūkstančius vikrių, stiprių Maranų. Ir abu kartus
pralaimėjau. Ponia, pastaraisiais metais aš daug galvojau ir supratau, kad ne taip lengva paklupdyti laisvę mylinčius žmones...
— Štai kaip, tu dar drįsti man pamokslauti? — niekinamai šyptelėjo Arachnė. — Iš tavo kalbos išplaukia, tarsi tu nepritari mano ketinimams ir atsisakai man tarnauti.
— Taip, nepritariu ir atsisakau! Gyvenimas mane daug ko išmokė, ir aš noriu gyventi atsiskyręs iki to laiko, kol žmonės, kuriuos
nuskriaudžiau, ims vėl su manim bendrauti.
— Eik, niekingas žmogau, ir užmiršk mūsų pokalbį! — rūsčiai
įsakė burtininkė. — Tu dar pasigailėsi atsisakęs. Juk aš galėjau tave
taip išaukštinti!..
Urfinas žemai nusilenkė ir žengė angos link. Prie slenksčio dar
atsigręžė ir tarė:
— Bijau, kad karo kelyje jūs sutiksite savo pražūtį!..
Arachnė pašaipiai šypsojosi, tačiau nenorom pajuto pagarbą šiam
mažam žmogui, kuris neišsigando jos, galingos burtininkės.
„Juk aš šiam užsispyrėliui negailėčiau malonių, jei tik jis sutiktų
man tarnauti, — pagalvojo burtininkė. — Matyt, kad šis žmogus gali
tvirtai žengti į užsibrėžtą tikslą...“
Aikštėje prieš olą Urfinas sutiko Rufą Bilaną, kurio atvesti buvo
nukeliavęs į Požemį kitas nykštukų būrys. Buvęs karalius su panieka nusigręžė nuo savo buvusio pirmojo ministro.
„Na, šitas neatsisakys viliojančių Arachnės pasiūlymų“, — pagalvojo Urfinas.
Jis neapsiriko.

RUFO BILANO PAGUNDOS

I

švijusi Urfiną Džiusą, burtininkė ilgai sėdėjo susimąsčiusi.
Paskui krestelėjo milžinišką galvą ir įsakė atvesti į olą Rufą Bilaną, apie kurio atvykimą jai buvo pranešę nykštukai.
Rufas Bilanas kone ant kelių įslinko į olą, jo rausvas veidas iš
baimės pabalo, jis vos išdrįso pakelti akis į burtininkę, ir tuoj vėl jas
bailiai nuleido.

— Tai tu Rufas Bilanas? — paklausė burtininkė.
— Taip, ponia, Požemio rūdakasys sakė, kad aš būtent taip vadinuosi, — drebančiu balsu atsakė Bilanas. — Bet aš visiškai neprisimenu, kuo buvau ir ką dariau anksčiau...
Jis iš tikrųjų pamiršo viską apie savo praeitį. Kai nykštukai aptiko Bilaną Požemyje, šis tik prieš porą dienų tebuvo atsibudęs po ilgo
miego. Per tą laiką vos teišmoko vaikščioti ir kalbėti, o pagal išsivystymą priminė penkiametį vaiką. Rūdakasys, jo auklėtojas, dar nebuvo spėjęs Bilanui įteigti, kas gera ir kas bloga.
Nutaikę akimirką, kai Rufo auklėtojas pasitraukė, gudrūs nykštukai išviliojo šį didelį vaiką iš olos, sugundę atsineštais skanėstais.
Kelionėje Bilanas klausinėjo, kur jį vedą ir kas jam būsią, bet palydovai nieko neatsakinėjo.
Išvydęs milžinę, Rufas išsigando ir su siaubu žiūrėjo į rūsčią fėją.
— Vadinasi, nuo tavęs slėpė, kad tu kadaise turėjai gimtojoje šalyje labai aukštą vietą? — klastingai šypsodama, paklausė burtininkė.

— Aš nieko apie tai nežinau, ponia, — ramiai atsakė Rufas Bilanas, tačiau jo akyse blykstelėjo keistas jausmas, panašus į pasididžiavimą.
Įžvalgi Arachnė pastebėjo, kokį įspūdį padarė jos žodžiai, ir tuoj
apmetė veikimo planą.
— Kastaljau, veskis šį žmogų, išmokyk rašto, ir tegul jis perskaito
metraštyje, kas ten parašyta apie jo gyvenimą ir darbus, — įsakė
burtininkė. — Ir kai Bilanas prisimins savo praeitį, vėl jį atvesi pas
mane.
Metraštininkas gerai suprato, ko nori jo valdovė.
Kastaljas atvedė Bilaną pas burtininkę po dviejų savaičių.
Buvusio valstybės tvarkytojo veidas ir laikysena visiškai pasikeitė. Jis laikėsi tiesiai, žengė tvirtai. Rufas Bilanas smulkiausiai prisiminė, kas jam buvo nutikę. Jis nusprendė viską pradėti iš naujo, jei
tik atsiras galimybė. Jau nebebuvo tas silpnas, bejėgis vaikas, kokį
išvedė iš olos nykštukai. Prieš Arachnę stovėjo suaugęs žmogus, intrigantas ir garbėtroška, pasiryžęs bet kokiai išdavystei. Gudrus
Arachnės poelgis atgaivino visas Rufo Bilano blogąsias savybes.
Lengvu galvos linktelėjimu atsakydama į Bilano pasveikinimą,
burtininkė tarė:
— Tu, be abejo, nori žinoti, kodėl tave čia pakviečiau?
— Taip, ponia, bet pirmiau leiskite paklausti?
— Kalbėk!
— Kas buvo tas žmogus, kurį aš sutikau jūsų valdose prieš dvi
savaites?
— Tai Urfinas Džiusas, buvęs Smaragdo šalies karalius.
— Štai kodėl jo veidas man pasirodė toks pažįstamas! Taigi prie
jo aš buvau pirmasis žmogus valstybėje! — Bilanas išdidžiai išsitempė.
— Taip, ir tu vėl gali labai aukštai iškilti, jei man tarnausi! Aš
nepalyginamai stipresnė už Džiusą, nors jo drąsa man patinka. Gaila, kad nesėkmės jį palaužė ir jis susitaikė su likimu.
Ir Arachnė išklojo Rufui visus savo planus, papasakojo, kad ketinanti tapti Stebuklų šalies imperatore.
— Ar nori būti mano bendražygiu? — paklausė burtininkė.
— Maloningoji ponia, aš pasiruošęs jums tarnauti, kiek tik leis
jėgos! — džiaugsmingai sušuko Bilanas.
— Ir tu manai, kad mano norai išsipildys?
— Net neabejoju! Stebuklų šalies gyventojai laikys garbe nusilenkti tokiai galingai valdovei kaip jūs!
— Tu įsitikinęs tuo? — abejodama paklausė burtininkė.
— Pasiruošęs atiduoti gyvybę!
— O tavo buvęs karalius galvoja kitaip.
— Jis klysta, maloningoji valdove! Jis klysta, ir jūs greitai tuo įsitikinsite.

— Gerai, Rufai Bilanai, aš imu tave tarnybon. Tu būsi mano pasiuntinys svarbioms užduotims, ir jei pasižymėsi, tai dar tave paaukštinsiu!
Rufo veidas nušvito džiaugsmu, ir jis vėl ėmė įtikinėti Arachnę,
kaip labai yra jai atsidavęs.
— Eik! — linktelėjo jam burtininkė, ir Rufas Bilanas, traukdamasis atbulas ir be perstojo lankstydamasis, išsidangino iš olos.
— Na ir žmogiūkštis! — niekinamai tarė fėja. — Pelėsiai! Jis pirma pasitaikiusia proga mane taip pat lengvai išduos, kaip lengvai sutiko man tarnauti. Tačiau, deja, neturiu iš ko rinktis.
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arp stebuklingų Arachnės daiktų buvo skraidantis kilimas,
kurį ji, bėgdama į Stebuklų šalį, pasivogė iš motinos. Jis buvo labai senas, nusišėręs, tik rūpestingų nykštukų stropiai prižiūrimas buvo apsaugotas nuo drėgmės ir kandžių. Mažutėliai žmogeliai
kas mėnesį valė jį šepečiais, dulkino, džiovino saulutėje, adė, ir, burtininkei atsibudus, jis buvo visiškai tinkamas vartoti.
Ketindama imtis savo sumanymų, Arachnė nusprendė iš eilės
apskristi visas Stebuklų šalies sritis, pasižiūrėti, kokie ten reikalai, ir
pareikalauti, kad visi pripažintų aukščiausią jos valdžią.
Arachnė ištiesė kilimą prie olos angos, atsisėdo pačiame jo viduryje, o šalimais pasisodino Rufą Bilaną, kuris turėjo jos vardu vesti
derybas.
— Kilime, nešk mane į Rausvąją šalį, pas kerėtoją Stelą, — įsakė
burtininkė.
Kilimas tuoj pakilo ir greitai nuskrido virš žemės. Bilano veidas iš
baimės pabalo, ir jis garsiai sudejavo.
— Kas tau? — šaltai paklausė Arachnė.
— Maloningoji ponia, dėl dievo, maldauju jus, nekariaukite su
Stela!
— Kodėl gi? Tu manai, kad ji stipresnė už mane?
— Aš neabejoju jūsų jėga, ponia, bet žinokite, kad Stela žino amžinos jaunystės paslaptį.
— Man tai nerūpi, nuo mano gimimo praėjo jau nebeatsimenu
kiek tūkstančių metų, — išdidžiai atšovė Arachnė.
— Gerai, ponia, nebekalbėsim apie amžių, — sutiko Rufas Bilanas. — Bet ponia Stela gerai sugyvena su galinga Skrajoklių Beždžionių gentimi. Tai baisūs žvėrys, ir jeigu jų būrys mus užpuls, negarantuoju pergalės, nors ir labai stipri ir drąsi esate.
Burtininkė susimąstė, liepė kilimui sustoti, ir šis nejudėdamas
pakibo ore.
— Taip, aš kažką esu girdėjusi apie Skrajokles Beždžiones. Ko gero, su tais padarais geriau neprasidėti, — sutiko Arachnė. — O kaip
tu galvoji, ar neaplankius mums Vilinos ir nepareikalavus jos nuolankumo?
— Ir ko gi jums parūpo tos fėjos? — ėmė įkalbinėti Bilanas. —
Jūs pati fėja ir, atleiskite už atvirumą, puikiai žinote, kokios jos nemalonios! Ponia Vilina, tiesa, sena, bet turi stebuklingą ypatybę akimirka persikelti iš vienos vietos į kitą. Dabar ji čia, o po sekundės už
tūkstančio mylių. Kaip jūs įveiksite tokį nesugaunamą priešą?
— Gal ir teisybę sakai, — nenorom pripažino Arachnė. — Palikime fėjas ramybėje. Juk ir be jų Stebuklų šalyje pakankamai žemės ir
tautų. Aš skaičiau Kastaljo metraštyje apie Maranus. Tai pati tamsiausia ir labiausiai atsilikusi šiuose kraštuose tauta. Ar nepradėjus

mums nuo Maranų, Bilanai?
— Pradėkime nuo Maranų, ponia, — apsidžiaugė Bilanas, nors,
pramiegojęs pastaruosius dešimt metų Oloje, nieko nežinojo apie jų
šalyje praūžusius įvykius; o tų metraščio skyrių, kurie apie tai pasakojo, jis nespėjo perskaityti.
Ir Arachnė įsakė kilimui pristatyti ją į Maranų slėnį. Kelias valandas skridęs, kilimas nusileido ant vieno kalno, kurių virtinė juosė
šalį.

Dideli pakitimai įvyko Maranų slėnyje nuo to laiko, kai jo gyventojai išvarė Ugnies dievą Urfiną Džiusą. Atsikratę apsišaukėlio, Šokliukai sukėlė tikrą revoliuciją: jie nuvertė didžiūnų valdžią ir liovėsi
jiems dirbę. Vietoj buvusių skurdžių šiaudinių būdelių dabar stovėjo
tvarkingi kaimeliai su tiesiomis gatvėmis ir nedideliais, bet šiltais ir
jaukiais nameliais. Iš kaminų kilo dūmelis, kuris bylojo, kad Maranai
užmiršo buvusią ugnies baimę ir išmoko ja naudotis.
Kur anksčiau plytėjo blogai įdirbti kviečių laukai, dabar vešėjo
puikūs vaisių sodai, ir medžiai buvo apkibę prinokusiais vaisiais.
Kalnų šlaituose linksmi berniukai ganė karvių ir avių kaimenes. O
prie kiekvieno kaimelio buvo įrengta tinklinio aikštelė — tinklinis,
Timo O'Kelio palikimas, tapo tautiniu Šokliukų sportu.
Kai ant kalno mėlyno dangaus fone atsirado milžiniška juoda
Arachnės figūra, Maranų kaimeliuose kilo panika. Moterys ir vaikai
pasislėpė namuose, o susijaudinę vyrai tarėsi.
Netrukus kelyje į centrinę Šokliukų gyvenvietę pasirodė Rufo Bilano figūrėlė; jis ėjo išdidus ir pasipūtęs, kaip piktosios fėjos pasiuntinys. Jo pasitikti skubėjo Maranų išrinktieji seniūnai Hartas, Boisas
ir Klemas. Rankose, dėl viso pikto, jie turėjo sunkius vėzdus, ir Rufas
Bilanas išsigando. Užuot prakalbęs garsiai ir iškilmingai, jis drebėdamas išlemeno, kad atėjęs didžiosios burtininkės Arachnės siųstas,
ji reikalaujanti, kad Maranai ją pripažintų savo imperatore ir mokėtų
jai kasmetinę duoklę.
Seniūnai susižvalgė, o Boisas tarė:

— Pasakyk savo poniai, kad mes prašome pusvalandžio apsispręsti, paskui atvyksime pas ją su atsakymu.
Bilanas iš karto padrąsėjo ir pasipūtęs nužingsniavo atgal, manydamas, kad darbas atliktas.
— Žinoma, ponia, tie prastuoliai mirtinai išsigando, kai aš jiems
labai griežtai išdėsčiau jūsų reikalavimus, — raportavo jis burtininkei. — Jie tuoj atvyks išreikšti jums savo nuolankumo ir tikriausiai
prašys neskirti per daug didelės duoklės.
Burtininkė atsainiai padėkojo Bilanui galvos linktelėjimu ir ėmė
laukti. O Šokliukų nameliuose buvo didelis sujudimas. Vyrai skubiai
lakstė iš vieno namelio į kitą, kažką sakė vienas kitam, o berniukai
šmirinėjo pakiemiais, dažnai pasilenkdami žemėn.
Ir štai prie kalno, ant kurio stovėjo Arachnė, patraukė kelių šimtų žmonių minia. Tik keista, kad nesimatė nei vaikų, nei moterų, nei
senių — ėjo vien suaugę, stiprūs vyrai, genties žiedas. Keista buvo ir
jų laikysena: kiekvienas ėjo, laikydamas dešinę ranką už nugaros,
kažką slėpdamas nuo burtininkės žvilgsnio.
Minia pusračiu apsupo ant kilimo stovinčią burtininkę. Ši išdidžiai žvelgė į ateinančius, o prie jos kojų glaudėsi Rufas Bilanas.
Seniūnai Klemas, Boisas ir Hartas žengė į priekį.
— Burtininke Arachne, prašneko skambiu balsu Hartas, — jūs
norite, kad mes jums paklustume ir mokėtume duoklę. Bet mums
jau gana kunigaikščių, burtininkų ir dievų! Štai mūsų atsakymas!
Pliekite!
Ir Hartas iškėlė dešinę ranką. Pagal jo signalą virš minios ėmė
suktis mėtyklės, ir akmenų kruša sušvilpė ore!
Trys sviediniai įsmigo į plačią burtininkės kaktą, du į pasmakrę,
kelios dešimtys akmenų pataikė jai į pečius, krūtinę ir pilvą, didokas
akmuo išvertė Rufą Bilaną iš kojų.
Puolimas buvo toks organizuotas ir staigus, kad Arachnė net pasimetė. Bet kai pamatė, kad Maranai vėl lenkiasi akmenų, klaikiu
balsu suklykė:
— Kilime, nešk mane iš čia!
Kilimas kaipmat pakilo į orą. Keli miklesnių šaulių sviediniai jį
pasivijo ir pramušė skyles (beje, nuo to kilimo keliamoji galia ir greitis gerokai sumažėjo).
Burtininkė baisiai supyko ant Bilano, čiupusi jį taip sugniaužė,
kad vos nesutraiškė, — o jai tereikėjo tik trupučiuką spustelėti.
Bet suvokusi, kad išdaviko dar gali prireikti, paleido jį ir tik piktai
sušnypštė:
— Tai štai kokius nuolankius Maranus tu man atvedei, kvaily!
Rufas Bilanas mitriai išsisuko:
— Jeigu jau jūsų išmintis neatskleidė klastingų jų kėslų, tai kaip
galėjau aš, paprastas mirtingasis, atspėti!

Burtininkė prikando liežuvį. Iš tiesų, ko čia reikalauti iš Bilano,
jeigu ji pati, burtininkė, iš vaikystės pratusi į visokiausias gudrybes
ir klastas, pateko į tokias paprastas pinkles!
Norėdama atkeršyti Maranams, Arachnė nutarė sukelti žemės
drebėjimą. Bet susijaudinusi supainiojo užkeikimą, todėl žemė tik
vos vos sudrebėjo: nuo kalno nuriedėjo keli akmenys, ir kai kur namuose nuo lentynų nukrito indai.
Jei Arachnė ir Bilanas būtų žinoję vienos tolimos šiaurinės užjūrio
šalies priežodžius, būtų galėję kaip tik prisiminti vieną iš jų. „Pirmas
blynas visada apdegęs.“

LESTARO PATRANKA
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urtininkės Arachnės gėdingos nesėkmės liudininku buvo senas išmintingas kėkštas. Sumojęs, kad dabar užpuolimas
gresia Violetinei šaliai, jis tuoj susirado kregždę.
— Skrisk kuo greičiausiai į Violetinius rūmus, — įsakė jis. — Tegul pirmoji tavo sutikta draugė perduoda estafete Geležiniam Medkirčiui, kad į jo šalį slenka nelaimė: ją nori užkariauti trisdešimties
uolekčių milžinė burtininkė. Tegul Mirksiukai pasiruošia!
Paukščių estafetė Stebuklų šalyje buvo įprastas dalykas. Ją organizavo varna Kagi-Kar, vyriausioji ryšių viršininkė, šioje srityje didžiai nusipelniusi.
Ta proga reikia pasakyti, kad Stebuklų šalyje žmonės gerai sugyveno su miško žvėrimis ir paukščiais. Gėrybių kupina gamta taip
gausiai teikė šalies gyventojams javų, daržovių ir vaisių, jų pievose
ganėsi tiek daug naminių galvijų, kad visai nereikėjo medžioti miško
žvėrių.
Žmonės neretai padėdavo girių gyventojams. Jei būdavo sausra ir
vaisiai neišnokę be laiko krisdavo nuo medžių, jie patys šerdavo žvėris ir paukščius iš savo atsargų.
O žvėrys ir paukščiai, savo ruožtu, padėdavo žmonėms, kai šie
atsidurdavo nelaimėje. Tokia pagalba ir buvo paukščių estafetė.
Greitasparnė skrajūnė nulėkė, sparnais skrosdama orą. Be vargo
ji aplenkė nuo Maranų sviedinių nukentėjusį Arachnės kilimą. Žinia
skrido estafete tokiu greičiu, kad trimis valandomis aplenkė Arachnę.
Koks kilo sambrūzdis! Juk paskutiniaisiais metais, nuvertus Maranų ugnies dievą, Mirksiukai gyveno taikiai ir draugiškai su visais
kaimynais. Nutilo kalbos apie piktus burtininkus bei burtininkes ir
atrodė, kad niekas negresia šaliai.
Ir vis dėlto abejonių nebuvo. Artinosi grėsmingas pavojus: paukščių estafetė perduodavo tiktai pačias svarbiausias žinias, o paprastus
pranešimus pristatydavo mediniai pasiuntiniai, buvę Urfino Džiuso
policininkai.
Geležinis Medkirtys ką tik baigė eilinį sveikatos patikrinimo kursą. Jis buvo surinktas iš naujo, išvalytas, suteptos visos detalės, šilkinė širdis pripilta šviežių pjuvenų. Išėjo iš dirbtuvės nublizgintas ir
taip spindintis, kad net akys raibo.
Sužinojęs iš mechaniko Lestaro, mažo judraus senuko, koks gresia pavojus, Valdovas tuoj davė kelis nurodymus, bylojančius apie jo
protą ir didelį patyrimą karo reikaluose.
Į visas puses nuskubėjo pasiuntiniai su įsakymu ištuštinti artimiausius kaimus: gyventojai turėjo palikti fermas ir prisiglausti Violetiniuose rūmuose už tvirtų sienų. Piemenys išginė galvijus į jiems
vieniems žinomas daubas. Tik kariai, apsiginklavę lankais, užėmė
gynybines pozicijas akmeniniuose bokšteliuose, kiti sėdėjo ant rūmų

stogo, slėpdamiesi už kaminų, o dar kiti užsiglaudė už didelių akmenų, stūksančių prie kelio.
Violetinių rūmų apylinkės netrukus priminė karinę stovyklą, pasirengusią apgulai.
O mechanikas Lestaras skubiai ruošė mūšiui didelę medinę patranką, tą pačią, kuri kadaise padėjo Mirksiukams be kovos nugalėti
kietagalvius, išgąsdinus juos vieninteliu šūviu. Tiesa, nuo to šūvio
patranka sprogo, bet Lestaras ją pataisė, uždėjęs ant vamzdžio geležinius žiedus. Mechanikui dar liko parako, kurio buvo pagaminęs
vienakojis jūreivis Čarlis Blekas.
Lestaras užtaisė patranką paraku, o vietoj šratų į vidų pripylė
lenktų vinių, arklio pasagų nuolaužų ir kitokių geležinių smulkmenų. Pabūklas buvo paruoštas mūšiui. Bombardyras stovėjo šalia jo
su degančiu dagčiu rankoje.
Ir štai ore pasirodė skraidantis kilimas, o ant jo milžiniška juoda
burtininkės Arachnės figūra, šį kartą ji apsiginklavusi didele medžio
atžala, išrauta su šaknimis.
Kilimas nusileido ant žemės atokiau nuo rūmų, parlamentaras
Rufas Bilanas žengė prie Geležinio Medkirčio, vietoj vėliavos mojuodamas baltu rankšluosčiu: jis nudžiovė jį iš vienos tuščios Mirksiukų
trobos.

Medkirtys pažino Bilaną ir su panieka tarė:
— Ak, čia tu, išdavike? Pasirodo, tau nenusuko sprando Požemio
šalyje?
— O už ką gi jį man sukti? — atšovė Bilanas. — Bet dabar kalba
ne apie mane, imkimės reikalo. Tu matai ten tolumoje galingą burtininkę Arachnę; aš čia atėjau jos siųstas.
— Ir ką gi ji liepė pasakyti? — pasidomėjo Medkirtys.
— Visų pirma ji iš jūsų reikalauja besąlygiškai paklusti ir pripažinti ją savo karaliene visiems laikams.
— Taip. Ir viskas? — ramiai paklausė Medkirtys.
— Žinoma, ne. Jūs kasmet mokėsite karalienei duoklę: tūkstantį
jaučių ir du tūkstančius avių, o žąsų ir ančių kiek pareikalaus. Iš
pradžių iškepsite valdovei tris jaučius ir penkis avinus, o man užteks
riebios vištos: mudu su ponia keliaudami gerokai išalkome.
— Argi Maranai jūsų nepavaišino sočiais pusryčiais? — tarsi nieko nežinodamas, naiviai paklausė Bilaną Geležinis Medkirtys.
Rufas Bilanas išpūtė akis: jis suprato, kad Arachnės nesėkmė
pas Šokliukus kažkokiu būdu žinoma Violetinėje šalyje, ir jo pasipūtimas iš karto atslūgo.
— Tai jūs ketinate paklusti Arachnei ar ne? — Jau nebe taip tvirtai paklausė jis.
— Eik ir pasakyk savo poniai, kad mes kovosime iki paskutinio
kraujo lašo! — rūsčiai sušuko Valdovas. — Ir atsimink, kad tave išgelbėjo nuo pražūties tik tavoji parlamentaro vėliava.
Ir Jis taip galingai mostelėjo kirviu virš išdaviko galvos, kad net
ore sušvilpė.
Baimė pakirto Bilanui kojas, ir jis pakniopstom nuskubėjo pas
savo valdovę. Išklausiusi Rufo pranešimą, burtininkė labai supyko ir,
ramstydamasi baisinga kuoka, žengė Mirksiukų link. Ir iškart iš visų
pusių į ją nušvilpė strėlės: jos skriejo iš šaunamųjų bokštelių, nuo
rūmų stogo, iš už pakelės akmenų. Smigo burtininkei į kaktą ir
skruostus, strigo į skraistę, žeidė nuogas kulkšnis. Tiesa, burtininkei
tai buvo ne baisiau kaip smeigtukų dūriai, bet ir smeigtukų dūriai
nelabai malonūs.
Ir vis dėlto milžiniška Arachnė veržėsi į priekį — kai jos kuoka
dunkstelėdavo į žemę, tose vietose likdavo gilios duobės. Kaip gailėjosi dabar Geležinis Medkirtys, kad pirmomis valdymo dienomis liepė
nugriauti aukštą dantytą sieną, kuri supo Violetinius rūmus, valdant
Bastindai. Su šia siena rūmai labai priminė kalėjimą, bet dabar gal ji
būtų sulaikiusi Arachnę...
Ir staiga kurtinamai driokstelėjo Lestaro patranka. Iš labai arti
trenkė šratais tiesiai burtininkei į krūtinę, ir smūgis buvo tikrai stiprus.. Arachnė net susverdėjo ir vos neparkrito, bet išsilaikė ant kojų.
Žaizda nebuvo mirtina ir net nepavojinga, tačiau burtininkei pasirodė, kad jai smogė kažkoks milžinas, toks pat galingas kaip ir ji, o

patrankos driokstelėjimą palaikė įpykusios pabaisos balsu...
Ir Arachnė išsigando! Taip, ji išsigando, metė kuoką ir spruko
ieškoti išsigelbėjimo ant savo stebuklingo kilimo. Belėkdama nepastebėjusi užlipo ant dviejų gynybinių bokštelių ir juos sugriovė, bet
ten buvę kariai, laimei, laiku išbėgo ir sušoko į griovį.
Skubėdama burtininkė pametė odinius batus ir net nesustojo jų
pasiimti. Jų likimas labai įdomus. Batai buvo neperšlampami: ar jų
oda buvo išmirkyta ypatingame tirpale, ar Arachnė juos užkerėjusi.
Geležinis Medkirtys sumaniai pasinaudojo šiomis batų savybėmis.
Jis įsakė juos nugabenti prie Didžiosios upės. Ten Mirksiukai įtaisė
juose denius, stiebus, bures, pritvirtino vairus, ir batai virto laivais,
kuriuos jie pavadino „Dešinysis“ ir „Kairysis“. Jie buvo įjungti į Violetinės šalies laivyną, ir šitais laivais Mirksiukai toli plaukiojo, o triumuose vežiojo krovinius. „Dešinįjį“ ir „Kairįjį“ buvo lengva valdyti ir
daug krovinių jais buvo galima vežti.
Bet įdomiausia jų savybė, kad jie baidydavo krokodilus, kurių
gausiai buvo upėje. Pabaisos neretai užpuldavo medinius laivus ir
nuo jų reikėdavo gintis strėlėmis bei ietimis. Bet pamatę odinius laivus, krokodilai išlakstydavo į visas puses. Tikriausiai juos gąsdindavo neįprastas laivų pavidalas arba jiems nepatikdavo sklindantis nuo
jų aštrus kvapas. Šiaip ar taip, negalima buvo apsiginti nuo pageidaujančių paplaukyti šiais laivais.
Mirksiukų kova su galingąja Arachnė truko ne ilgiau kaip dešimt
minučių. Burtininkei sprunkant, aidėjo džiugūs nugalėtojų šauksmai.

O burtininkė, pakilusi su kilimu į orą ir nukreipusi jį kuo toliau
nuo šių vietų, pagalvojo:
„Ko gero, Urfinas Džiusas teisybę sakė: ne taip lengva priversti
paklusti laisvę mylinčias šalis. Bet mes dar pažiūrėsime!..“
Ir liepė kilimui skristi į Smaragdo miestą. Ji nežinojo, kad greičiau už ją paukščių estafete lekia Kaliausei žinia apie įvykius Maranų slėnyje ir prie Violetinių rūmų.

ŠTURMAS NAKTĮ
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rachnės kilimas vos vos slinko oru atgyvenusio traukinio
greičiu, o burtininkė negalėjo atsigauti po pažeminimų, kuriuos patyrė susitikus su Maranais ir Mirksiukais. Kaip?! Ji, galinga
burtininkė, ligi šiol nugalėta vien tik Gurikapo, turėjo bėgti nuo tų
menkų mažyčių žmogelių! Vis dėlto teko prisipažinti, kad jie buvo
stipresni.
„Ir vien dėl to, kad jų daug, o aš viena, — samprotavo Arachnė. —
Iš tikrųjų negalima laikyti padėjėju šio niekingo bailio, susigūžusio
prie mano kojų. Jis kaip reikiant neįvykdo net paties paprasčiausio
uždavinio. Bet ką man prisivilioti į sąjungininkus?..“
Pasvarsčiusi burtininkė pati sau prisipažino, kad Stebuklų šalyje
neatsirastų nei žmonių, nei žvėrių, kurie sutiktų jai padėti.
— Ką gi, darbuosiuos kaip ir pirma viena, — piktai sumurmėjo
Arachnė. — O į Urfino plepalus neverta kreipti dėmesio.
Bet jeigu jau fėja tai prisiminė, matyt, buvusio karaliaus pranašystė vis dėlto įstrigo jai į atmintį.
Burtininkės nuotaika buvo bjauri ir ne tik dėl to, kad du kartus
pralaimėjo: jai žvarbo basos kojos ir kamavo alkis. Ji visą dieną nebuvo valgiusi ir būtų galėjusi sušveisti kaimenę jaučių. Tačiau niekur nematė jokio gyvo padaro. Pakeliui pasitaikiusios fermos buvo
tuščios, Pirma Arachnės skridusieji paukščiai perspėjo fermerius
apie pavojų, o tie spėjo paslėpti kaimenes ir dingti patys. Arachnei
beliko nusileisti į vaisių giraitę ir pasisotinti vaisiais, nors jinai jų labai nemėgo.
Šiek tiek užkandusi, burtininkė traukė toliau. O tuo tarpu
paukščių paštas jau atnešė žinią apie besiartinantį priešą ir į Smaragdo šalį. Kaliausė tuoj sušaukė savo štabą. Pirmas atvyko feldmaršalas Dinas Gioras, šukuodamasis auksinėmis šukomis vešlią barzdą, siekiančią žemiau kelių. Po jo atvyko armijos tiekimo prižiūrėtojas Faramantas ir ryšių viršininkė Kagi-Kar. Norint nuspręsti, ką daryti, reikėjo pirmiau sužinoti, koks jiems gresia pavojus. Ant stalelio
stovėjo rausva dėžė matiniu stiklu, Stelos dovana. Štabo nariai sustojo aplink televizorių, o Kaliausė ištarė burtų žodžius:
„Birelja-turelja, buridakl-furidakl, dangaus kraštas žaruoja, žolė
žaliuoja. Dėže, dėže, būk gerutė, parodyk mums burtininkę, skrendančią ant kilimo!“.
Tuoj nušvito stebuklingas ekranas, ir dangaus fone išryškėjo ore
besiplaikstantis kilimas ir ant jo sėdinti milžinė. Išvydę tokį vaizdą,
štabo nariai ir pats Kaliausė pasijuto nejaukiai. Labai grėsmingai atrodė burtininkė su ilga mėlyna skraiste, žiauriu raudonu veidu ir
juodų plaukų kupeta ant galvos. Prie Arachnės kojų buvo susigūžusi
maža figūrėlė, ir Kaliausė su savo draugais atpažino, kad tai Rufas
Bilanas.

— Žiūrėkite, tas išdavikas jau čia, — nustebo Faramantas. —
Kada jis spėjo susiuostyti su burtininke?
— Bjaur-ybė limpa prie bjaur-rybės, — piktai paaiškino varna. —
Aš nė trupučio nenustebčiau, jei kur netoliese pasirodytų ir tas nenurimstantis garbėtroška Urfinas Džiusas. Jie abu vieno galo...
Kaliausė užsidegė smalsumu.
— Iš tiesų imkim ir pažiūrėkim, kur tas tipas. Visada naudinga
stebėti priešą. Aš ir taip kaltas, kad per daug retai naudojausi Stelos
dovana. — Ir jis kreipėsi į televizorių: — Dėže, dėže, būk gerutė, parodyk mums Urfiną Džiusą, kad ir kur jis būtų.
Ir staiga ekrane išryškėjo graži laukymė su jaukiu nameliu ir
kažkokiais pastatais už jo, o priekyje, klūpodamas prie daržo lysvės,
Urfinas ravėjo agurkus. Šalimais tupėjo apuokas Guamokas. Kaliausė ir jo draugai išgirdo jų pokalbį.
— ... tai jokiu būdu? — užbaigė, matyt, pradėtą mintį apuokas.
— Jokiu būdu, patvirtino Urfinas. — Ji man ir šiaip, ir anaip, o
aš vis savo: „Nepadėsiu jums vykdyti to bjauraus sumanymo!“
— Taip ir pasakei, šeimininke?
— Taip ir pasakiau!
— O ji?
— Sutrepsėjo kojomis ir taip suriko, jog net ola sudrebėjo, maniau, kad sugrius. „Aš, šaukia, galinga burtininkė, aš, šaukia, tave
vienu pirštu sutrėkšiu kaip musę, jei nesutiksi man tarnauti!“
— O tu?
— O aš vėl: „Traiškykite, bet prieš savuosius neisiu! Užtektinai
kiaulysčių jiems pridariau...“

— O ji?
— O ji kad iškels virš manęs kumštį, vos ne sulig mano namu didumo!..
Kaliausė ir jo draugai žvilgčiojo vienas į kitą stebėdamiesi ir džiūgaudami. Mat koks dabar tas Urfinas, kuris du kartus buvo užgrobęs
valdžią Stebuklų šalyje?! Žinoma, klausytojai nežinojo, kad, pasakodamas apie pokalbį su Arachne, buvęs karalius išpūtė piktosios fėjos
grasinimus, taip sakant, šiek tiek pasigyrė, betgi pats faktas buvo
teisingas! Jeigu Urfinas būtų neatsispyręs burtininkės įkalbinėjamas, tai dabar sėdėtų ant skrendančio kilimo šalia Arachnės, o jis
savo tolimose valdose augina agurkus...
Urfinas ir apuokas pakeitė pokalbio temą, bet Kaliausei užteko ir
to, ką išgirdo. Urfinas jiems ne priešas, o sąjungininkas, ir tikriausiai
atskubės žmonėms į pagalbą, jei tik šie jį pakvies.
Kaliausė išjungė televizorių. Dabar jis ir jo štabas žinojo, su kuo
teks susiremti. Jie nelabai išsigando. Juk jau gynė Smaragdo miestą
nuo Urfino kietagalvių, nuo visos Maranų armijos, o čia tik vienas
priešas, tiesa, milžiniškas ir stiprus, bet vis tiek vienas: juk Rufas
Bilanas nevertas dėmesio.
Iki Arachnės pasirodymo dar liko visa para, ir miesto gyventojai
ėmėsi gynybinių darbų. Miesto karo vadai iš paukščių jau žinojo, kad
burtininkė nusiaubė visą vaisių giraitę, vadinas, buvo alkana. Reikia,
kad ji nerastų maisto!
Ištuštėjo visos aplinkinės fermos. Dalį galvijų jie atginė į miestą, o
likusius paslėpė tokioje tankmėje, kad jų nebūtų radęs net labiausiai
patyręs seklys. Ant miesto sienų vėl pasirodė katilai su vandeniu, ir
po jais suliepsnojo žagarai. Už akmeninių kuorų slėpėsi šauliai su
lankais ir kilpiniais, o Dinas Gloras, atmetęs barzdą už nugaros,
tvarkė katapultas, kuriomis buvo svaidomi didžiuliai akmenys.
Arachnė artinosi prie Smaragdo salos, nė neįtardama, kad kiekvieną jos judesį seka budintysis prie stebuklingos dėžės. Ir net jos
pokalbiai su Rufu Bilanu aiškiai girdėjosi ekrane.
— Mes prisėlinsime prie jų naktį, — dėstė burtininkė slaptas
mintis savo palydovui. — Mieste, be abejo, niekas nieko apie mane
nežino ir ramiai miegos. O aš perskrisiu per miesto sieną, įsigausiu į
rūmus ir paimsiu nelaisvėn jų valdovą, tą nežinia už ką išaukštintą
šiaudinę žmogystą. Pažiūrėsim, kaip tada išdrįs man priešintis jo
valdiniai...
Rufas Bilanas labai abejojo, ar Smaragdo mieste niekas nežino,
kad artinasi burtininkė. Bet buvo dar tiek protingas ir savo abejonių
nepasakė. O Faramantas, kuris budėjo prie televizoriaus, net raitėsi
iš juoko, įsivaizduodamas, kaip milžinė Arachnė mėgina brautis pro
rūmų duris, skirtas paprastiems žmonėms.

— Gerai, gerai, pagyrūne, mes tau suruošime iškilmingą sutikimą su deglais, — pažadėjo Faramantas, pagrasinęs ekranui kumščiu.
Padelsusi kiek reikia, piktoji fėja iš tikrųjų pasirodė Smaragdo
miesto apylinkėse naktį. Tačiau labai nustebo, kad jis apsuptas plačiu kanalu, per kurį nebuvo tilto, o keltas stovėjo kitoje pusėje prie
kranto, šitai jai trukdė nepastebimai nusigauti į miestą.
— Kodėl man, mulki, nesakei, kad jūsų miestas yra saloje? —
burtininkė piktai užsipuolė Bilaną.
Išdavikas ėmė teisintis.
— Prisiekiu gyvybe, ponia, prieš dešimt metų jo nebuvo! Kanalas
iškastas po to, kai aš palikau šias vietas.
— Ak tu, nevykėlil — su panieka tarė Arachnė. — Na, tiek to,
manau, čia nelabai gilu.
Arachnė paliko kilimą ant kranto, liepė Rufui Bilanui pasaugoti,
o pati pūkštelėjo į kanalą. Pradžioje vanduo siekė jai kelius, paskui
iki juosmens, o toliau — vis giliau ir giliau... Antai iš vandens kyšo
tik burtininkės pečiai ir galva su didele juodų plaukų kupeta. Ir tą
akimirką suliepsnojo ant miesto sienų laužai ir užsidegė ryškūs žibintai. Miestiečių rankose užsiplieskė šimtai dervinių deglų, ir aplink
pasidarė šviesu kaip dieną.
Dinas Gioras ir padėjėjai plušo prie katapultų. Jie atleido sklendes, laikiusias iš jaučio sausgyslių susuktas virves, kurios atstojo

spyruokles. Ir tuoj pat ilgų sienojų galai iškilo į orą ir pradėjo šaudyti
dideliais akmenų luitais.
Nuo krentančių sviedinių, vanduo aplink burtininkę sukunkuliavo. Milžinė blaškėsi šen ir ten, ir staiga sunki girnapusė kaukštelėjo
per pačią makaulę. Plaukų kupeta sušvelnino smūgį, be to, burtininkės kiaušas buvo toks kietas, kad lengvai jo nepramuši. Ir vis dėlto Arachnė akimirką neteko sąmonės ir dingo kanalo gelmėje.
Miestiečiai aiktelėjo iš džiaugsmo, bet burtininkė greitai atsigavo
ir išniro iš vandens. Dabar jau negalėjo būti nė kalbos, kad Arachnei
pavyktų nepastebimai įsiveržti į miestą ir pagrobti Kaliausę. Šitai supratusi, ji spruko atgal. Jai iš paskos lėkė strėlės ir smigo į neapsaugotą kaklą ir pečius: tarsi milžinę būtų gėlęs įtūžusių vapsvų spiečius.
Nebetverdama iš skausmo ir baimės, burtininkė šiaip taip išsiropštė į krantą, šleptelėjo ant kilimo ir, vos apversdama liežuvį, įsakė
nešti ją šalin nuo šios baisios vietos.
— Ar-rachne bjaur-rybe! — tokius žodžius išgirdo piktoji fėja nuskrisdama.
Šitaip ją palydėjo Kagi-Kar, o tuo tarpu ant miesto sienos džiūgaujantys miestiečiai kilnojo Kaliausę, Faramantą ir susipainiojusį
savo vešlioje barzdoje feldmaršalą Diną Giorą.
— Kad turėčiau bent pulką tokių narsių karių, — leipėdama sušnabždėjo Arachnė, — aš užkariaučiau su jais visą žemyną...

NUOTYKIS SU KILIMU

K

ilimas nešė burtininkę į Požemio rūdakasių šalį, o ji mąstė:
„Pirmas susirėmimas su žmonėmis baigėsi mėlynėmis
kaktoje ir pasmakrėje; per antrąjį mane sužeidė į krūtinę kažkokia
riaumojanti pabaisa, ir aš likau be batų; per tretįjį man vos nepraskėlė galvos, ir aš galėjau paskęsti... Kuo toliau, tuo blogiau. Kas dar
manęs laukia? O jei man gresia pražūtis, kaip išpranašavo tas nevykėlis karalius? Gal verčiau sukti link olos ir ramiai valdyti ištikimus
nykštukus?.. Bet ne, aš turiu išbandyti savo likimą iki galo!..“
Atkaklumas ir pyktis vijo Arachnę į naujus, gal dar pavojingesnius nuotykius.
Išsirinkusi miške patogią aikštelę, burtininkė išsigręžė šlapius
drabužius, išsidžiovino juos prie laužo ir prasivartė visą naktį ant
kietos žemės. Drebantis iš baimės Rufas Bilanas vis dar jos nepaliko.
Jis nebesidžiaugė susidėjęs su Arachne: kaip matyti, jai tarnaudamas, nesusilauksi nei turtų, nei garbės. Veikiau pakliūsi į kartuves.
Bet kai Bilanas švintant bandė sprukti, Arachnė atsibudo ir taip riktelėjo, kad išdavikui nutirpo ir kojos, ir rankos.
— Jeigu dar kartą užklupsiu bėgantį, — šaukė fėja, — galas tau!
Vidurdienį pasirodė Požemio rūdakasių gyvenvietė. Aišku, ten jau
visi žinojo, kad netrukus užpuls Arachnė, ir pasiruošė priimti neprašytą viešnią. Moterys, vaikai ir senukai pasislėpė, vyrai apsiginklavo
kardais ir durklais. Milžinei jie buvo tiek pavojingi, kiek ir dantų šepetėliai, bet rūdakasiai paruošė ir dar kai ką.
Kaimą žiedu apsupo Šešiakojai. Žinoma, šie žvėrys vos tesiekė
milžinei kelius, bet jeigu įtūžęs jų būrys iš visų pusių būtų užpuolęs
Arachnę, tai jai gerokai būtų kliuvę nuo tvirtų ilčių ir aštrių nagų.
— Ko gero, aš nebūsiu per daug reikli ir pasitenkinsiu Požemio
rūdakasių valdovės vardu, net nereikalausiu iš jų duoklės, — tarė
fėja Bilanui.
Kaip matyti, po patirtų pralaimėjimų jos norai buvo daug kuklesni.
Kilimas, šeimininkei įsakius, skriejo ratu virš kaimo, o burtininkė
stengėsi išžvalgyti, kokias dar gynybos priemones turi rūdakasiai.
Kai ji skrido virš palmių giraitės, staiga iš medžių išniro statinaitės
dydžio žvynuota galva, taukštelėjo dantytais nasrais ir įsikibo į kilimo
kraštą. Šis užpuolimas buvo toks netikėtas, kad kilimas pasviro, ir
Arachnė vos neprarado pusiausvyros. Išsigandęs Rufas Bilanas nuriedėjo kilimu ir būtų nukritęs žemėn, jei burtininkė nebūtų spėjusi
jo nutverti milžiniška ranka.
Prasidėjo kova. Arachnė, sutelkusi valią, įsakmiai vis liepė kilimui kilti, o drakonas Oichas atkakliai traukė jį į save. Sparnuotas
žvėris buvo pakankamai stiprus, ir kilimas ėmė leistis. Didžiulė dra-

kono letena jau siekė jo, bet tą akimirką senas audinys neatlaikė, ir
didelė jo skiautė drykst ir atplyšo.
Oicho galva su grobiu dingo giraitėje, o kilimas, nerangiai siūbuodamas, ėmė kilti su valdove aukštyn.
Čia reikia papasakoti, kas nutiko tai stebuklingai kilimo skiautei,
kuri atiteko Požemio rūdakasiams. Ji tebeturėjo pagal savo dydį šiek
tiek keliamos galios ir galėjo oru nešti žmogų. Rūdakasiai išvalė kilimą, suadė ir apmėtė kraštus, o šalies valdovas Ružeras ėmė juo
naudotis tarnybinėms išvykoms po valdas. Sykį jis ant jo nuskrido
net į svečius pas savo draugą Premą Kokusą, Kramtukų šalies valdovą.
Kai susirėmimas su Oichu baigėsi, Arachnė piktai šūktelėjo:
— Ne, man jau gana! Matau, kad Urfinas Džiusas teisybę sakė!
Šalys nenori prarasti savo laisvės... Kilime, į olą!
Bet dabar prabilo Rufas Bilanas:
— Maloningoji ponia, mes dar nebuvome pas Kramtukus! Guldau
galvą, kad jie, pamatę jus savo šalyje, iš karto jums nusilenks. Kramtukai droviausi ir taikingiausi žmonės pasaulyje ir baisiai bijo bet
kokio ginklo. Dreba net virtuvinį peilį pamatę. Skriskim pas Kramtukus, ponia!
— Gerai, paklausysiu tavęs paskutinį kartą, — niūriai sutiko
burtininkė. — Kilime, nešk mane pas Kramtukus!
Taip, Kramtukai buvo drovūs ir taikingi žmonės ir, žinoma, niekada nebūtų išdrįsę stoti į kovą su galinga burtininke. Bet jie rado
kitą būdą apsisaugoti nuo Arachnės užpuolimo.
Paukščių telegrafo gerokai anksčiau įspėti apie besiartinančią
burtininkę, jie išsislapstė neįžengiamų girių lindynėse, kurių tiek
daug buvo jų šalyje. Dar prieš metus, ruošdamiesi Maranų užpuoli-

mui, jie buvo iškasę miško tankmėje talpias žemines ir dabar čia pasislėpė su savo šeimomis ir naminiais gyvuliais.
Kai skraidantis kilimas, sunkiai išlaikydamas pusiausvyrą ir
svirdamas ant šono, atnešė Arachnę į Žydrąją šalį, burtininkė ir jos
tarnas veltui išnaršė linksmus mielus Kramtukų kaimelius. Visur
buvo tuščia kaip iššluota.
Burtininkė baisiai įniršo. Vienoje trobelėje radusi paliktą katiną,
griebė nelaimingą gyvulėlį už uodegos ir taip sviedė į medį, kad iš katino nieko neliko.
— Taip reikėtų ir su tavim pasielgti, prakeiktas melagi! — sušnypštė ji, piktai žiūrėdama į nustėrusį iš baimės Rufą Bilaną. —
„Stebuklų šalies gyventojai su džiaugsmu nusilenks tokiai galingai
valdovei kaip jūs!“ — mėgdžiojo ji išdaviką. — Kurgi tas džiaugsmas,
kur jis, sakyk man! Kažkodėl nepastebėjau! — pašaipiai klausinėjo
Arachnė drebantį mažą žmogelį.
Apačioje pro rūko skraistę lėtai slinko laukai ir miškai.

SUNKIOS STEBUKLŲ ŠALIES DIENOS
GELTONAS RŪKAS
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udraskytas kilimas vargais negalais parnešė savo šeimininkę
į olą.
Vos išvydusi subėgusius jos pasveikinti nykštukus, Arachnė
įsakmiai sušuko:
— Pietūs! Kepkite jaučius! Greičiau! Ir kuo daugiau!..
Ant trijų laužų kepė jaučiai ir vienas po kito nyko didelėse milžinės žiotyse. Nykštukai virėjai jau ėmė iš nuovargio klupinėti, bet burtininkė pagaliau atsikėlė nuo stalo.
— Dabar miegoti... — burbtelėjo ji.
Taisydamasi gulti, Arachnė liepė nykštukams pasiūti jai naujus
batus. Metraštininkas Kastaljas labai norėjo sužinoti, kaip jo ponia
liko be batų, tik nedrįso ją paklausti.
Jo smalsumą patenkino Rufas Bilanas. Plepus išdavikas neatsispyrė pagundai — išplepėjo metraštininkui liūdnų Arachnės nuotykių istoriją. Kastaljas užrašė Bilano pasakojimą į eilinį metraščio tomą, ir tie įvykiai tapo žinomi ir mums.
Vos nusigavusi iki patalo, burtininkė užmigo kaip užmušta.
Arachnė miegojo tris savaites, ir nykštukai jau vylėsi, kad ji vėl užmigo ilgiems metams. Tačiau neįvykdyti jos įsakymo maži žmogiukai
nedrįso ir pasiuvo savo poniai naujus batus.
Nelengvas tai buvo darbelis! Šitam užsakymui prireikė viso šimto
jaučių odų, ir visa laimė, kad taupūs žmogeliai turėjo tiek savo sandėliuose. Išmatavę miegančios burtininkės kojas, trisdešimt batsiuvių ėmė kirpti ir siūti pievelėje prieš olą, o dešimt pameistrių ruošė

dervasiūlius. Padus batsiuviai gana lengvai padarė, o su šonais ir
viršumi gerokai vargo: reikėjo pasistatyti kopėčias.
Batams pasiūti batsiuviai suvartojo keturis šimtus septyniolika
kamuolių dervasiūlių ir sulaužė septynis šimtus penkiasdešimt keturias ylas — oda buvo stora, o dirbti nepatogu.
Kaip buvę, kaip nebuvę, bet Arachnei pabudus aikštėje stovėjo
pora milžiniškų batų. Burtininkė apsiavė jais ir buvo patenkinta:
meistrai išmanė savo darbą.
— O dabar pietauti! — įsakė ji.
Numalšinusi alkį, fėja išsitiesė prieš saulutę ir ėmė galvoti, kaip
atkeršyti žmonėms.
— Sakykim, aš sukelsiu jiems didelį žemės drebėjimą? — samprotavo Arachnė. — Ko gero, neišeis. Net Maranų slėnio negalėjau
kaip reikiant supurtyti, o visai Stebuklų šaliai neužteks man jėgų.
Gal juos skėriais užleisti? Iki užmingant, šie kerai man neblogai sekėsi. Skėriai suės laukuose javus, pievose žolę, giraitėse vaisius... O
kas toliau? Fermerių galvijai be pašaro nugaiš, ir man pačiai nieko
neliks. Ne, šitai netinka! — pati sau įsakinėjo Arachnė. — Ką aš dar
turiu atsargoje? Aha, potvynį. Štai kuo juos prigriebsiu! Kai ims tris
savaites pliaupti bangus lietus, kai išsilies upės iš krantų, kai žmogiūkščiai bus priversti gelbėtis nuo tvano ant stogų, tuomet jie man
pakauks. — Patylėjusi burtininkė vėl prabilo. — Kaukti tai jie kauks,
bet kokia man iš to nauda? Juk jie nepatikės, kad visa tai aš padariau, sakys: „Gamta!“ Eik ir įrodyk! — Arachnė ilgai gulėjo svarstydama, paskui staiga pašoko iš džiaugsmo. — Prisiminiau! Geltonas
Rūkas! Štai kada jie man pašokinės, balandėliai!.. Geltonas Rūkas!
Prisimenu, kaip mano motina Karena palaužė išdidžius taurekus,
užleidusi ant jų Geltonąjį Rūką. Jie teištvėrė dvi savaites, o paskui
atėjo, nuleidę galvas. Kuo naudingas Geltonasis Rūkas? — toliau
svarstė Arachnė. — Aš galiu jį sukelti ir galiu, kada noriu, išsklaidyti,
vadinas, visi supras, kad čia mano kerai... O svarbiausia, jo niekada
Stebuklų šalyje dar nebuvo, ir tai bus žmonėms ir žvėrims baisi naujiena.
Burtininkė grįžo į olą ir, išvariusi iš jos nykštukus, kad jie vogčiomis nepamatytų, išsiėmė iš slaptos nišos burtų knygą. Nors praslinko tūkstančiai metų, pergamento knyga gerai išsilaikė. Arachnė
ją pasklaidė ir surado reikiamą puslapį.
— Klausyk, — kreipėsi ji į knygą, — įspėju: mano įsakymas turi
būti įvykdytas, kai pasakysiu: vienas, du, trys! Bet iš anksto įsidėmėk: Geltonasis Rūkas neturi prasiskverbti į Vilinos ir Stelos valdas.
Aš nenoriu turėti ką nors bendro su tomis išpaikėlėmis, kas žino,
kokius užkeikimus jos moka ir kuo gali man atsimokėti. Antra: Geltonasis Rūkas neturi užgulti mano olos ir jos apylinkių, mano laukų
ir vaisių giraičių, ganyklų, kuriose ganosi mano kaimenės. O dabar
klausyk: uburu-kuruburu, tandara-andabara, faradon-garabadon,

šabara-šarabara, Geltonasis Rūke, pasirodyk virš Stebuklų šalies,
vienas, du, trys!
Vos iš burtininkės lūpų išskrido paskutiniai žodžiai, tuoj keistas
Geltonas Rūkas pasklido po visą Stebuklų šalį, išskyrus trijų fėjų
valdas: Vilinos, Stelos ir Arachnės. Šis rūkas nebuvo labai tirštas, ir
pro jį šmėkšojo saulė, bet ji atrodė kaip didelis raudonas skritulys,
lyg prieš saulėlydį, į ją buvo galima žiūrėti kiek nori, ji visai neakino.
Rasi Geltonasis Rūkas nebuvo Stebuklų šaliai tokia didelė nelaimė, bet palaukite: iš tolesnio įvykių aprašymo jūs dar patirsite, koks
jis pragaištingas.
Visų pirma, sugedo Kaliausės dvare stebuklingas televizorius.
Smaragdo salos valdovas ir jo draugai visą laiką stebėjo Arachnės
nesėkmes. Jie matė, kaip sumanus drakonas atplėšė visą skraidančio kilimo kraštą ir kaip po to kilimas vos vos kybuliavo ore. Juokėsi,
regėdami, kaip Rufas Bilanas šmirinėja Kramtukų paliktuose kaimuose, ieškodamas kokio nors maisto, ir vis grįžta paniuręs pas savo
valdovę. Kaliausė ir jo draugai pasipiktino, kai burtininkė taip žiauriai pasielgė su vargšu katinu, o matydami siaubingą Arachnės puotą, kvatojosi, kol diegliai surėmė šonus.
— Tai bent apetitas! — šūkčiojo tolimi žiūrovai, stebėdami, kaip
jautis po jaučio nuo pietų stalo virsta į neaprėpiamą jos skrandį.

Didžiai susidomėję jie žiūrėjo, kaip nykštukai siuva Arachnei milžiniškus batus, ir gėrėjosi jų vikrumu bei darbštumu. Kaliausei ir
kitiems taip pat rūpėjo, kas vyksta Maranų slėnyje ir pas Mirksiukus. Nugalėjus piktą burtininkę, ten viskas įėjo į vėžes, ir kiekvienas
dirbo savo darbą.
Ir štai baigėsi kasdieninis stebėjimas: stebuklingame stikle tesimatė drumzlinas liulantis rūko apdangalas. Nuo šiol nutrūko priešo
veiksmų kontrolė, ir niekas negalėjo numatyti, ko griebsis Arachnė.

ARACHNĖS PASIUNTINYS

K

ą nors įžvelgti pro Geltonąjį Rūką darėsi vis sunkiau. Daiktus už kokio pusšimčio žingsnių dar šiaip taip buvo galima
įžiūrėti, o kas buvo toliau, nyko drumzlinoje migloje, ir tai labai slėgė. Kiekvieno žmogaus pasaulis pasidarė visai mažas. Kas vyko už
šio pasaulėlio ribų, žmonės spėliojo tik iš garsų, bet ir garsai rūke
keitėsi. Žmogaus balsą buvo galima sumaišyti su varnos kranksėjimu, o arklio kanopų kaukšėjimą su būgno tratėjimu. Viskas aplinkui
žmonėms atrodė keista ir neįprasta. Jie laikė Geltonąjį Rūką stichiniu reiškiniu, neįtardami, kad čia burtininkės Arachnės išdaigos, ir
tikėjosi, kad nelaimė tuoj pasibaigs.
Kad kenksminga kvėpuoti Geltonuoju Rūku, Stebuklų šalies gyventojai sužinojo ne iš karto. Praslinkus kelioms dienoms, kai žmonės norom nenorom prisitaikė prie neįprastų sąlygų, staiga visi pradėjo kosčioti. Paaiškėjo, kad smulkiausios rūko dalelytės, prasiskverbusios į plaučius, juos dirgina, ir kasdien šis dirginimas stiprėja. Visoje Stebuklų šalyje girdėjosi kosulys. Kosėjo žmonės, kosėjo
miške elniai, briedžiai, lokiai, kosėjo voveraitės medžiuose, paukščiai
ramiai tupėdami, o skraidydami tiesiog springo kosuliu.
Vieną tokią varganą dieną prie kelto, kuris kėlė keleivius į Smaragdo miestą, priėjo apvalus raudonskruostis žmogelis. Jis buvo kuo
puikiausiai nusiteikęs. Šypsodamas paprašė kėlėjus kietagalvius
perkelti jį per kanalą. Šie kaip įprasta ėmėsi darbo. Kol jie tempė kelto lyną, keleivis juos šnekino:
— Na, kaip jaučiatės, broliukai, tokiu nuostabiu oreliu?
— Koks mums skirtumas? — atsakė kėlėjas Arumas. — Žmonėms blogai, o mums nė motais.
Iš tikrųjų kietagalviams Geltonasis Rūkas buvo nekenksmingas,
juk jie nekvėpavo. Iš visų Stebuklų šalies gyventojų tik kietagalviai
bei mediniai pasiuntiniai, žodžiu, būtybės, kurioms įkvėpė gyvybę
Urfino Džiuso stebuklingieji milteliai, jautėsi lyg niekur nieko. Aišku,
Geltonasis Rūkas nekenkė nei Kaliausei, nei Geležiniam Medkirčiui:
jie taip pat neturėjo plaučių.
Keltas priplaukė miesto krantą, ir keleivis tris kartus paskambino
varpu virš vartų. Atsidarė langelis, ir pro jį pažvelgė Faramantas.
Vartų Sargas niekada nepalikdavo savo posto!
Pažinęs svečią, Faramantas didžiai nustebo ir sušuko:
— Rufas Bilanas! Ko tu atvykai į mūsų miestą?
Jo kalbą nutraukė kosulys.
Bilanas Vartų Sargui ramiai atsakė:
— Aš atvykau labai svarbiu reikalu ir prašau mane nuvesti pas jo
prakilnybę, Smaragdo salos valdovą!
— Ką gi, einam, — burbtelėjo Faramantas. — Aš tave palydėsiu
pas Kaliausę Išminčių. Tik pirmiau užsidėk žalius akinius.

— Jūs vis dar nešiojate žalius akinius? Juk ir be jų šitoje košėje nieko nematyti!
— Įstatymas yra įstatymas, ypač kai jis išleistas Didžiojo Gudvino! — griežtai pareiškė Faramantas.
Nepaisydamas Bilano priešinimosi, Vartų Sargas uždėjo jam žalius akinius ir susegė pakaušyje maža sagtele. Matomumas iškart
sumažėjo iki trijų keturių žingsnių, ir Bilanui atrodė, kad aplinkui

tamsi naktis. Beveik apgraibomis jis ėjo paskui palydovą, orientuotis
jam padėjo tiktai, kad buvo gimęs ir išaugęs Smaragdo mieste.
— Kaip apie tave pranešti Kaliausei Išminčiui? — nesvetingai paklausė Faramantas, kai jie priėjo rūmus.
Įsirėmęs rankomis į klubus, Rufas Bilanas atsakė:
— Aš jos malonybės galingosios burtininkės Arachnės pasiuntinys.
— Ak, tos pačios, kuriai mes akmeniu kaukštelėjom per makaulę!
— pašaipiai patikslino Faramantas.
— Nieko, jūs brangiai mokate už tą akmenį, — tarė Rufas Bilanas.
Šie žodžiai pasirodė Vartų Sargui nesuprantami, bet jis nieko nesakė ir nuėjo pranešti. Kaliausė tuoj pat priėmė pasiuntinį. Salėje
kaip visada susirinko jo štabas: Ilgabarzdis Kareivis Dinas Gioras,
Vartų Sargas Faramantas, varna Kagi-Kar. Ant stalelio stovėjo dabar
nebereikalingas televizorius.
— Kokią žinią mums atnešei? — paklausė Kaliausė.
— Labai svarbią, — įžūliai atsakė pasiuntinys. — Žinokite, kad
Geltonąjį Rūką, dėl kurio jūs visi, kaip matau, gerokai kenčiate, ant
Stebuklų šalies užleido mano valdovė Arachnė, ji nori priversti jus
paklusti.
Bilano žinią visi išklausė su nepasitikėjimu.
— Kuo tu gali tai įrodyti? — pasidomėjo kosėdamas Dinas Gioras.
— Kuo? Jeigu aš jums duosiu garbės žodį, jūs, žinoma, nepatikėsite?
Štabo nariai kosčiodami nusijuokė.
— Išdaviko garbės žodis? Prisiekiu Didžiojo Gudvino sostu, tai
akiplėšiškiausias pareiškimas, kokį kada nors girdėjau! — sušuko
Faramantas.
— Taip ir žinojau, — neįsižeisdamas pasakė Bilanas. — Bet pažvelkite, kaip aš gerai atrodau, atkreipkite dėmesį, kad aš nekosėju
kaip jūs visi! Kuo jūs tai paaiškinsite?
— Tikriausiai tu lindėjai kokioje nors slėptuvėje, į kurią neprasiskverbia Geltonasis Rūkas, — tarė Dinas Gioras, meiliai glostydamas
barzdą, kuria jis nenustojo rūpintis net tokiomis sunkiomis aplinkybėmis.
— Šį kartą tu atspėjai, — sutiko Bilanas. — Bet ši slėptuvė labai
didelė: tai fėjos Arachnės valdos, virš kurių nėra jokio rūko.
Štabo nariai netikėdami tylėjo. Pasiuntinys atlaidžiai pridūrė:
— Aš suprantu, kad ir šį įrodymą laikote nepatikimu. Na ką gi, aš
turiu svaresnį ir visiškai įtikinamą. Man atrodo, kad liko kelios minutės iki pusiaudienio? — paklausė jis.
— Saulės laikrodis neveikia, nes saulė nemeta šešėlio, — atsakė
Faramantas. — Bet tu neapsirinki, tikrai netrukus bus pusiaudienis.

— Tai štai, jūsų prakilnybe ir visi čia dalyvaujantys ponai, — iškilmingai pareiškė Rufas Bilanas. — Lygiai pusiaudienį fėja Arachnė
išsklaidys Geltonąjį Rūką, ir jūs vėl pamatysite skaisčią saulę ir mėlyną dangų, ir tai truks lygiai penkias minutes! To pakanka, kad patikėtumėt mano žodžiais, o po to aš jums išdėstysiu sąlygas, kurias
turėsite patenkinti, jei norėsite, kad ponia Arachnė išvaduotų jus
nuo Geltonojo Rūko visiems laikams.

Slinko varginančios laukimo minutės.
Ir staiga... Spinduliuojanti šviesa užliejo Sosto salę, atpratusioms
akims ji pasirodė tokia skaisti, kad Dinas Gioras ir Kagi-Kar nejučia
užsimerkė. Tik nupieštos Kaliausės akys galėjo be skausmo ištverti
tokią staigią šviesos permainą, o Faramantas ir Rufas Bilanas buvo
su žaliais akiniais.
Aplinkui viskas stebuklingai pasikeitė. Sužėrėjo smaragdai sienose ir lubose, sosto atkaltėje, ir dabar iš tiesų be žalių akinių sunku
buvo iškęsti tą nepaprastą švytėjimą.
Štabo nariams nespėjus atsipeikėti iš nuostabos, nesutrikęs Kaliausė davė ženklą Faramantui ir puolė prie televizoriaus. Vartų Sargas jį suprato ir greitai išvedė pasiuntinį už durų: negalima buvo
priešui išduoti stebuklingosios dėžės paslapties.
Kaliausė, valydamas aprasojusį televizoriaus stiklą, greitai sušnabždėjo paslaptingus žodžius: jis prašė dėžę parodyti jam burtininkę Arachnę. Ir jis pamatė ją.
Kerėtoja stovėjo prie olos angos su burtų sąsiuviniu rankoje: matyt, ką tik buvo perskaičiusi užkeikimą ir išsklaidžiusi rūką. Ji
triumfavo, prie jos kojų kirbėjo nykštukai, o nuošaliau aikštelėje
džiūvo skraidantis kilimas.
Taip, nebuvo jokios abejonės: Geltonąjį Rūką užleido fėja Arachnė. Ir tai sukrėtė visus kaip netikėtas perkūno trenksmas. Ekrane
pasigirdo burtininkės žodžiai:
— Kastaljau, pasižiūrėk į saulės laikrodį. Ar jau praėjo penkios
minutės?
— Laikas baigiasi, ponia, — atsakė šis.
Ir ūmai lyg tamsus apdangalas nusileido prieš Kaliausės, Dino
Gioro ir kitų akis. Ir šitai juos taip nuliūdino, kad jie vos iš sielvarto
nedejavo.
— Dabar matote, kokia galinga mano ponia, — patenkintas pareiškė Rufas Bilanas, kurį Faramantas įvedė į salę. — Jos valdžioje
net saulės šviesa! Aš jau nekalbu apie tai, kad Geltonasis Rūkas
nuodingas, kuo jūs, be abejo, įsitikinote. Dabar jūs turite pasirinkti:
ar būti galingosios Arachnės vergais ir mokėti jai duoklę, kokią ji teiksis jums nustatyti, ar lėtai geibti užnuodytame ore, kol užklups mirtis.
Kaliausė ir jo štabo nariai niūrūs tylėjo. Ką gi čia pasakysi? Mirtis
baisi, bet ir vergiškas gyvenimas ne lengvesnis. Tiesa, šiaudiniam
žmogui negrėsė mirtis nuo dusulio, bet ką jis veiks, kai jo valdiniais
teliks vieni kietagalviai? Ne, tuomet jis pasirinks greitą mirtį ant laužo!
Rufas Bilanas kalbėjo toliau:
— Ponia Arachnė nereikalauja skubiai atsakyti. Ji duoda jums
tris paras apsigalvoti. Per tą laiką jūs privalote nuspręsti ir man pranešti.

Faramantas išvedė Rufą Bilaną už miesto vartų ir nuėmė jam žalius akinius. Pasiuntiniui viskas aplink pašviesėjo, ir jis atlaidžiai
šyptelėjo:
— Na ir keistuoliai, patys sau užsikorė naštą!
Persikėlęs per kanalą, Bilanas nuėjo į artimiausią giraitę ir ėmė
laukti, kada jo paimti atskris Arachnė. Skraidantis kilimas buvo iš
naujo sukirptas ir taip susiūtas, kad vėl pasidarė taisyklingo keturkampio formos. Jo plotas sumažėjo, bet jis dabar ore nesiūbavo ir
neprarado pusiausvyros.

DAKTARŲ BORILIO IR ROBILIO ATRADIMAS

L

aikas, burtininkės Arachnės duotas apsispręsti, baigėsi. Į pabaigą ėjo trečia para, ir vidurdienį atvykęs Rufas Bilanas turėjo gauti atsakymą.
Geltonasis Rūkas kaip ir anksčiau dengė šalį, ir vis smarkesni
kosulio priepuoliai kamavo žmones, žvėris ir paukščius. Kaliausės
rūmuose be pertraukos vyko posėdžiai, kuriuose dalyvavo visi, kas
tik pageidavo. Posėdžiuose dalyvavo Premas Kokusas ir Ružeras.
Praslinkus kelioms dienoms nuo Geltonojo Rūko pasirodymo, susirūpinęs Ružeras sėdo ant mažyčio skraidančio kilimo ir įsakė jį nuskraidinti į Kramtukų valdovo Premo Kokuso rezidenciją. Laimė, kad
stebuklingas kilimas pats visur rasdavo kelią nors ir tamsiausią naktį, kitaip Ružeras, be abejo, būtų pasiklydęs Geltonajame Rūke, gožiančiame viską aplinkui.
Pasitarę abu bičiuliai nutarė keliauti patarimo pas Kaliausę Išminčių, protingiausią žmogų Stebuklų šalyje, gavusį smegenis iš paties Didžiojo ir Baisiojo Gudvino. Kilimas buvo dviem žmonėm per
mažas, bet susispaudę Ružeras ir Kokusas šiaip taip nusigavo į
Smaragdo miestą. Dabar ir jie kartu su kitais suko galvą, kaip išsinarplioti iš tragiškos padėties, kurioje atsidūrė per Arachnės kerus.
Nusileisti? Kad daugelis kartų taptų vergais? Arba išdidžiai atsisakyti ir pražudyti žmones, pirmiausia nekaltus vaikus, kuriems labiausiai kenkia apnuodytas oras?
Faramantas pasiūlė tariamai sutikti su burtininkės reikalavimais
ir, šiek tiek atsikvėpus, ieškoti kovos būdų su Arachne. Kiti galvojo,
kad ne taip lengva apgauti piktą fėją. Ji pareikalaus įkaitų, ir jei
žmonės sukils, įkaitai žus.
Visiems karštai ginčijantis, atsidarė Sosto salės durys, ir įbėgo
daktarai Borilis ir Robilis. Skaitytojai tikriausiai prisimena apvalutį
linksmą Borilį ir ilgšį liesą Robilį, du daktarus iš Požemio rūdakasių
šalies. Šie draugai amžinai ginčijosi, amžinai šaipėsi vienas iš kito,
bet nė dienos negalėjo išbūti nesusitikę.
Borilis ir Robilis atrodė keistai. Iš jų šnirpšlių kyšojo vata, o burnas dengė raiščiais pririšti dideli medžių lapai. Susijaudinę daktarai
skubiai kažką bambėjo: kalbėti jiems trukdė lapai. Tuomet Borilis
piktai nusitraukė raištį ir nusiėmė nuo burnos lapą.
— Atradimas! Didis atradimas! — suklykė jis. — Mes atradome...
— Kaip kovoti su Geltonuoju Rūku! — antrino Robilis, taip pat
nusiėmęs lapą: jis išsigando, kad jo draugas vienas visko neišpasakotų.
Daktarai susijaudinę vienas per kitą pasakojo viską iš eilės. Kai,
gelbėdamiesi nuo Geltonojo Rūko, rūdakasiai su šeimomis persikėlė į
Požemį, pasiėmę kartu ir Kramtukus (Olos nesiekė Arachnės kerai),
Borilis ir Robilis liko gyvenvietėje vieni. Iš jų pusės tai buvo tikras

didvyriškumas, nes jie kosėjo ne mažiau už kitus. Bet abu daktarai
apie save negalvojo, likdami ilgam laikui užnuodytame ore: jie ieškojo
būdų, kaip su juo kovoti. Pradžioje įsitikino, kad kvėpuojant pro sumirkytą vandenyje marlę, Geltonasis Rūkas ne taip pražūtingai veikia plaučius, ir kosulys palengvėja. Gera priemonė, bet kur gauti tiek
marlės, kad ja apsirūpintų visi Stebuklų šalies gyventojai nuo ma-

žiausio iki didžiausio? Be to, juk reikia pagalvoti ir apie gyvulius bei
paukščius. Ir daktarai nusprendė, kad padėti privalo pati gamta.
„Argi mūsų miškuose nėra medžių su akytais lapais, kurie praleistų tik švarų orą ir sulaikytų kenksmingą rūką?“ — galvojo Robilis
ir Borilis.
Jie nukeliavo dešimtis mylių per miškus ir giraites, apžiūrėjo
šimtus įvairiausių medžių. Standžius kietus lapus atmesdavo iš karto netyrinėdami — aišku, kad jie sulaikys ne tik rūką, bet ir patį orą.
Užtat lapus su smulkiom skylutėm, arba porom, daktarai ypač
akylai apžiūrinėjo ir tikrino. Ir pagaliau jų kantrybė baigėsi pergale.
Rafalo medžio lapai pasirodė esą tokie, kad geresnių nė nereikia. Jų
poros neleido prasismelkti nuodingiems lašeliams, o švarus oras
laisvai ėjo. Be to, rafalo lapai buvo pakankamai patvarūs, ir prie jų
galėjai pritvirtinti raiščius.
Tiesa, retkarčiais reikėsią nuo lapų nuplauti prilipusius rūko lašelius, bet dėl to vargo nebūsią. Galutinai įsitikinę, kad jų atradimas
nepaprastai vertingas, laimingi Borilis ir Robilis nuskubėjo į Smaragdo miestą.
— Mes visą kelią kvėpavome pro rafalo lapus, — vienas per kitą
dėstė daktarai, — ir kosulys mums beveik praėjo.
Ši žinia buvo sutikta džiaugsmingais plojimais.
Reikia tuoj pat ruošti ekspediciją į Žydrąją šalį ir parnešti rafalo
lapų, — pareiškė Kaliausė.
— Nesirūpinkite, jūsų prakilnybe, — atsiliepė Borilis. — Mūsų
gyvenvietėje užtvanką statė penki kietagalviai. Mums įsakius, jie atnešė čia dešimt didelių maišų vertingų lapų. Užteks visai šaliai!
Smaragdo šalies valdovas priėjo prie sieninės spintelės, atidarė
ją, išėmė du ordinus ir tylėdamas prisegė paraudusiems iš džiaugsmo daktarams prie durtinių.
— Tuoj pat šioje salėje atidarysime laikiną kon-sul-ta-ci-jų punktą, — pasakė Kaliausė. — Nedelsiant reikia sukviesti visus miesto
gydytojus, medicinos seseris, slaugytojas, sanitarus, — paliepė jis
Faramantui. — Jūs, ponai, ins-truk-tuo-ki-te juos, kaip naudotis rafalo lapais, o jie išmokys žmones.
— Kon-sul-ta-ci-jų punktas... Ins-truk-tuo-ki-te... Kokie sunkūs
žodžiai! — su didele pagarba kuždėjo varna. — Tik pamanykite, juk
aš patariau Kaliausei įsigyti smegenis! Net pačiai sunku patikėti...
Kaliausė išgirdo Kagi-Kar pagyrimą, ir jo galva iš pasididžiavimo
pradėjo pūstis, iš jos išlindo adatos ir segtukai. Tą akimirką į kambarį įėjo Rufas Bilanas. Faramanto padėjėjas, saugojęs vartus, įleido
Bilaną į miestą be žalių akinių.
Pastebėjęs salėje pagyvėjimą, Arachnės pasiuntinys tarė:
— Spręsdamas iš jūsų linksmų veidų, ponai, manau, kad fėjai
Arachnei parnešiu palankų atsakymą. Matyt, jūs nusprendėte jai
paklusti?

Kaliausė neskubėdamas nuėjo prie sosto, išdidžiai atsisėdo ir
rūsčiai išpyškino:
— Esame linksmai nusiteikę todėl, kad su panieka žiūrime į tavo
ponios grasinimus ir ka-te-go-riš-kai atmetame jos valdžią! Žinok,
išdavike, kad mes radome... — dirstelėjęs į Ružerą, kuris įspėjamai
prisidėjo pirštą prie lūpų, Kaliausė apsukriai išsisuko: — ... mes radome tokią išeitį: oriai, kaip mums ir dera, atmetame įžūlias jos pretenzijas! Su tokiu atsakymu gali grįžti pas kerėtoją!
Rufas Bilanas nustebęs išėjo iš rūmų, o Ružeras tarė Valdovui:
— Jūs vos neišdavėte priešui svarbiausios karinės paslapties!
— Taip, prisipažįstu, per savo nesantūrumą aš vos neiškrėčiau
paikystės, ir kas žino, ko būtų griebusis burtininkė, jei būčiau išplepėjęs mūsų paslaptį Rufui Bilanui. Na, jeigu jau užsiminiau apie šį
išdaviką, sakykite, gerbiamas Ružerai, kodėl jūsų rūdakasiai neperauklėjo Bilano, jam atsibudus?
Ružeras atsakė:
— Iš Olos budėtojo raporto žinau, kaip susiklostė reikalai. Kai
Rufas Bilanas atsibudo, buvo imta jį auklėti įprasta tvarka. Tačiau
tai truko tik dvi dienas, o paskui Bilanas dingo. Namelyje, kur jis gyveno, rūdakasiai rado nebaigtus valgyti skanėstus iš viršutinio pasaulio, o šalia jo pėdų takelyje matėsi mažų kojyčių pėdsakai...
— Viskas aišku, — pasakė Kaliausė. — Jį išsivedė Arachnės pasiuntiniai, ir burtininkė Bilaną auklėjo savaip. Labai gaila, kad taip
atsitiko, bet dabar to nebeištaisysi...
Tuo tarpu salėje pradėjo rinktis į rūmus pakviesti medicinos darbuotojai: gydytojai, seserys, sanitarai. Kietagalviai įnešė maišus su
rafalo lapais ir visą glėbį raiščių. Daktarai Borilis ir Robilis rodė medikams, katrą lapų pusę dėti prie burnos, kaip prie jų tvirtinti raištelius...
Kol salėje visi triukšmavo, mokydamiesi prisirišti prie burnos lapus, Kaliausė pasišaukė varną.
— Kaip tu manai, Kagi-Kar, ar auga rafalo medžiai Smaragdo salos apylinkėse? — paklausė jis.
— Kodėl tuo domiesi?
— Matai, daktarai atnešė daug lapų, bet jų užteks tik žmonėms.
O mums reikia pasirūpinti žvėrimis ir paukščiais. Todėl ekspedicija,
apie kurią aš kalbėjau, vis vien turi įvykti. Bet Žydroji šalis per daug
toli nuo mūsų. Gal rafalo medžių yra kur nors arčiau?
Varna susimąstė.
— Kiek prisimenu, aš smaguriavau rafalo vaisiais Kardadančių
Tigrų Miške. Jis perpus arčiau.
— Tai būk tokia gera ir išsiųsk ten kietagalvius, tik tegul pasiima
kuo daugiau maišų.
Visi iš salės pradėjo skirstytis, gydytojai, seserys ir sanitarai, palikdami rūmus, išsinešė viską, ko reikia žmonėms gelbėti nuo

kenksmingo rūko. Kaliausė, kurio galvoje visada spietėsi išmintingos
mintys, užkalbino Borilį.
— Mielas daktare, mes apsaugosime nuo ligos tūkstančių tūkstančius žmonių, bet ką jūs pasakysite apie žvėris ir paukščius? Argi
leisime jiems žūti?
— Jokiu būdu, jūsų prakilnybe! — karštai pareiškė Borilis. — Bet
juos apsaugoti daug sunkiau. Reikės pridėti lapus prie jų šnervių. Ir
kažin ar padės čia raiščiai...
— O jeigu juos priklijuotume? — abejodamas paklausė Kaliausė.
Daktaras nušvito.
— Jūsų prakilnybe, nuostabi mintis! Būtent priklijuoti! Mes priklijuosime lapų gabalėlius gyvuliams prie šnervių ir paukščiams prie
snapų, be to, turiu jums pasakyti, su paukščiais bus net daug paprasčiau! Štai aš dabar pabandysiu! Ponia Kagi-Kar, prašau čionai
valandėlei!
Varna, dar nespėjusi išeiti iš salės, atskrido prie daktaro. Šis paėmė rafalo lapą, mikliai žirklėmis iškirpo du nedidelius skritulėlius,
paėmė iš žygio vaistinėlės buteliuką klijų, patepė skritulėlių kraštus
ir mitriai juos priklijavo paukščiui prie snapo. Kagi-Kar nespėjo nė

atsikvošėti, ir jos snapas iš šonų pasipuošė dviem žaliais filtrais, kurie nuo šiol nepraleis nuodingų rūko dalelyčių.
— Na kaip, mano brangioji, patinka? — nusijuokė Borilis. — Man
regis, šie skritulėliai jus puošia. Pasižiūrėkite į veidrodį.
Daktaro miklumas visus apstulbino. O Kagi-Kar, pajutusi, kad jai
iš karto palengvėjo kvėpuoti, karštai dėkojo Boriliui.
***
Mieste atsidarė keli medicinos punktai, kur gydytojai ir seserys
rišo gyventojams rafalo filtrus, visų pirma gelbėjo vaikus ir senelius.
Žinoma, valgant, geriant arba kalbant, šiuos filtrus reikėdavo nusiimti. Bet valgis ir gėrimas trunka ne taip jau ilgai, o kalbėti gydytojai
patarė kaip galima mažiau. Kai kurioms plepioms kūmutėms tas nepatiko, bet teko priprasti.
Užtat gyventojų sveikata ėmė taisytis, ir jie kėlė į padanges išradingus daktarus Borilį ir Robilį.
Kaliausės nurodymu, maišai su rafalo lapais buvo nusiųsti Mirksiukams ir į Maranų slėnį.
Kaliausė nepamiršo ir Urfino Džiuso. Derėjo atsidėkoti už jo pasiaukojimą ir išgelbėti nuo pražūties. O Urfinas, be abejo, nežinodamas, kaip apsisaugoti nuo baisaus rūko, būtų žuvęs savo viensėdyje.
Niekad nepavargstąs ir nebijąs apsinuodyti medinis pasiuntinys Relemas dieną naktį bėgo prie Pasaulinių kalnų, nešdamas krepšyje
pluoštą rafalo lapų, nurodymą, kaip jais naudotis, ir buteliuką klijų
apuokui.
Be to, Faramantas, Kaliausei paprašius, parašė staliui laišką ir
pakvietė jį atvykti į Smaragdo miestą.
„Vienam sunku kovoti su nelaime, — rašė Vartų Sargas. — Čia,
tarp žmonių, jūs rasite prieglobstį ir pagalbą. O jūsų nusikaltimai
Stebuklų šalies gyventojams jau seniai pamiršti ir atleisti. Mes žinome, kaip kilniai jūs elgėtės, susitikęs su Arachne, žinome, kad nesutikote jai tarnauti... Jūs paklausite, kaip mes šitai sužinojome. Bet
tai mūsų karinė paslaptis...“
Pirmiausia sugrįžo kietagalviai, pasiųsti į Violetinę šalį. Geležinis
Medkirtys nuoširdžiai dėkojo už neįkainojamą kovos su kosuliu
priemonę, kuria tuoj pat pasinaudoję gyventojai. Tiesa, jam pačiam
tos priemonės nereikėjo, tačiau nuo Geltonojo Rūko nuodingų lašelių
geležinės jo dalys nepaprastai greitai rūdijo. Kad negirgždėtų sąnariai
ir judėtų žandikauliai, Medkirtys turėjo juos du kartus per dieną, ryte ir vakare, ištepti alyva.
Po kelių dienų sugrįžo antra kietagalvių grupė, aplankiusi Maranų šalį. Jie parnešė įdomią žinią. Slėnis buvo visai tuščias: nei žmonių, nei žvėrių, nei paukščių! Iš pradžių kietagalviai galvojo, kad slėnio gyventojai išmirė. Bet kur tuomet kūnai? Grupės vyresnysis Gitonas nepatingėjo nukeliauti kelias mylias šiaurės rytų link. Ir štai,
išniręs iš rūko, staiga pamatė skaisčią saulę ir giedrą dangų: jis pa-

siekė Stelos valdas, kur nebuvo Geltonojo Rūko. Rausvojoje šalyje
Gitonas aptiko visą Šokliukų gentį. Jie pasiprašė Stelos prieglobsčio,
ir geroji fėja svetingai juos įsileido su kuklia jų manta ir naminiais
gyvuliais (laukiniams žvėrims ir paukščiams leidimo, žinoma, nereikėjo!). Daug Maranų apsigyveno pas Plepiukus (taip vadinosi Stelos
valdiniai), o kam neužteko vietos, įsikūrė būdelėse bei palapinėse.
Maranų vadai taip pat perdavė Kaliausei sveikinimus bei nuoširdžią padėką. Rafalo lapus ir nurodymą, kaip jais naudotis, jie dėl visa ko pasiliko: maža ką dar gali sugalvoti klastingoji Arachnė!
Laiku sugrįžo su Urfino Džiuso laišku ir mitrus Relemas. Nuverstas karalius nuoširdžiai džiaugėsi, kad žmonės jam atleido už piktadarystes, ir vylėsi anksčiau ar vėliau atsidėkosiąs jiems už parodytą
kilnumą. Jis švelniai pajuokavo dėl „karinės paslapties“, apie kurią
rašė Faramantas. Žinoma, tai Stelos stebuklingoji dėžė, su kuria kadaise jam kaukštelėjo į galvą berniukas iš didžiojo pasaulio, bet tegul
tai būna paslaptis.
Užsiminęs apie pasiūlytą svetingumą, Urfinas prisipažino, kad
jam dar būtų sunku žiūrėti į akis žmonėms, kuriuos jis pirmiau taip
engė, iš kurių taip tyčiojosi. Tegul praeina kiek laiko, ir viskas susitvarkys, rašė Urfinas.
O su Geltonuoju Rūku jis rado savo kovos priemonę. Jo sodyboje
buvo sandari daržinėlė. Jis užglaistė visus plyšelius, duris apkalė
triušių kailiukais, o rūko, kuris pripildė patalpą, atsikratė originaliu
būdu. Žarijų krosnelėje užkūrė ugnį iš skiedrų ir drėgnos žolės, kad
būtų kuo daugiau dūmų. Slūgdamos žemyn, dūmų dalelytės slėgė
rūko lašelius, ir oras patalpoje pasidarė grynas. Ten, toje daržinėlėje,
Urfinas ir Guamokas leido dienas kaip apsiaustoje tvirtovėje ir išeidavo iš jos tik labai trumpam laikui. Urfinas Džiusas nedrąsiai išreiškė viltį, kad jo surastas kovos būdas su Geltonuoju Rūku gal
nors truputį padėsiąs Smaragdo miesto ir kitų šalių gyventojams.
Kai Faramantas perskaitė štabo nariams Urfino laišką, Kaliausė
susižavėjo.
— Aš visada sakiau, kad Džiusas turi nepaprastai gerą galvą, —
sušuko Smaragdo miesto valdovas. — Tik anksčiau jis pasitelkdavo
ją, darydamas blogį, o dabar, žiūrėkite, ką sugalvojo! Jau vien tik šituo jis atsimokės už mums suteiktas nelaimes. Aš jau nekalbu apie
tą didžiulę paslaugą, kurią jis padarė šaliai, nepasiduodamas Arachnės įkalbinėjimams. Juk jei šis drąsus išradingas žmogus būtų suti-

kęs tarnauti burtininkei, abu jie būtų pridarę daug bėdų. Urfinas —
tai ne kvailokas, bailus Rufas Bilanas!..
Dar tą pačią dieną visi rūmų kambariai buvo apvalyti nuo rūko
Urfino Džiuso pasiūlytu būdu ir šis būdas tapo viešai paskelbtas visiems. Bet kartkartėmis rūkas prasiskverbdavo pro nepastebimus
plyšelius į kambarius. Žinoma, svarbiausia kovos priemonė tebebuvo
rafalo lapai: juos dabar nešiojo visi Smaragdo miesto ir apylinkių gyventojai.
Nors ir labai Faramantas priešinosi, Kaliausė paskelbė įsaką, leidžiantį miestiečiams nusiimti žalius akinius. Miesto gyventojai labai
apsidžiaugė: dabar jie matė per pusšimtį žingsnių aplink, ir jiems jau
buvo daug lengviau. Tik Vartų Sargas liko su akiniais ir vaikščiojo
gatvėmis, kliūdamas už praeivių. Jam diena buvo kaip tamsiausia
naktis, tačiau užsispyręs Faramantas nenorėjo laužyti Gudvino įsakymo.
Smaragdo šalies miškuose ir laukuose atsidarė šimtai medicinos
punktų žvėrims ir paukščiams. Prie medicinos seserų nutįso ilgos
eilės zuikių, pumų, vilkų, lapių, lokių, voveraičių... Nusidriekę
paukščių virtinės tylėjo, nesigirdėjo įprasto linksmo čiulbėjimo,
skambių giesmių. Varnos, lakštingalos, kregždės, kuosos, liepsnelės
niūriai įbedė snapus į žemę.
Eilėse visi žvėrys stovėjo labai taikiai. Jei koks plėšrūnas bandydavo nuskriausti silpnesnį, gerokai gaudavo pipirų, o kaktoje nenuplaunamais dažais jam būdavo užtepama žymė: nuo šios dienos jo
nepriims nė vienas punktas. Ir tokios bausmės grėsmė labai padėjo:
patys nuožmiausi plėšrūnai buvo taikūs kaip avelės.
Griežtai visi laikėsi ir tvarkos. Jei koks pasišiaušęs žvirblis ar
gudri kūmutė lapė bandydavo prasmukti be eilės, kiti pacientai akiplėšą tuoj gėdingai išvydavo.
Žvėrys ir paukščiai su žaliais filtrais dar porą valandų nejudėdami gulėdavo arba stovėdavo kokiame nors nuošaliame kampelyje,
kad išdžiūtų klijai. Užtat po to greitai pasitaisydavo keturkojų ir
sparnuočių sveikata.
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psilankęs antrą kartą Smaragdo mieste, Rufas Bilanas sugrįžo ir pranešė burtininkei nemalonią žinią.
— Stebuklų šalies gyventojai ka-re-go-tiš-kai atsisako pripažinti
jūsų valdžią, ponia! — pareiškė Bilanas.
— Ka-re...ka-te-ri... O ką tai reiškia?
— Nežinau, valdove. Kaliausė Išminčius labai mėgsta tokius ilgus
žodžius. Tikriausiai tai reiškia: nieku būdu.
— Na, taip ir sakytų. Mano laikais niekas nevartojo tokių gudrių
žodžių.
Kaip žmonės ėmė kovoti su Geltonuoju Rūku, sužinojo ir pranešė
Arachnei viską žinantys nykštukai. Jie net atnešė rafalo lapų pavyzdžių (patys nykštukai juos užsirišdavo, kai eidavo į užnuodyto oro
zoną.)
— Rafalo lapai... Hm!.. — Fėja ilgai galvojo. — O jeigu aš jums
įsakysiu nuplėšti nuo medžių visus rafalo lapus? Tuomet žmogiūkščiai neturės kuo pakeisti sunešiotųjų bei netinkamų naudoti.
— Ką jūs, maloningoji ponia?! — maldavo Kastaljas. — Stebuklų
šalyje tūkstančiai rafalo medžių, ant jų milijonai lapų. Argi mes pajėgsime atlikti tokį neįveikiamą uždavinį!
— Gaila gaila... Na, nieko, Geltonasis Rūkas dar parodys, ką gali!
Ir tikrai jis parodė. Kai jau žmonės šiaip taip įveikė kosulį, paaiškėjo, kad Geltonasis Rūkas kenkia akims. Akys ėmė karščiuoti, rytais sunku būdavo praplėšti vokus, reikėdavo juos praplauti vandeniu. Žmonės ir anksčiau blogai matė per rūką, o dabar akiratis dar
susiaurėjo. Už kokių penkiolikos dvidešimt žingsnių juodavo neįžvelgiama tamsa, ir tai buvo baisu.
Kaliausė paprašė Borilį ir Robilį vėl pagelbėti. Daktarai negrįžo į
Požemį, bet pasiliko Smaragdo mieste ir tęsė savo mokslinius tyrinėjimus.
— Mes mokame kovoti su akių uždegimu, — pasakė Borilis. —
Lašiname pacientams į akis specialius lašus... Bet! — Čia apvalutis
daktaras pakėlė pirštą. — Bet tai padeda tik tuo atveju, jei pašalinama ligos priežastis. O kokie gi lašai gydys, jei akis visą laiką veiks
nuodingas rūkas?
Dabar į pokalbį įsiterpė Robilis.
— Akiniai! — oriai tarė jis. — Reikia nešioti glaudžiai prie akies
prigludusius akinius. Rūko dalelytės nepateks į rageną, ir uždegimą
bus galima išgydyti lašais.
Ūmusis Borilis apglėbė draugą.
— Kolega, tu — genijus! — sušuko Borilis. — Tu absoliutus ir
nepakartojamas genijus! Ir tavo pasiūlymas lengvai įvykdomas: mūsų gyvenvietėje yra keli tūkstančiai porų akinių, kurių mes nebenešiojame jau kokie ketveri metai.

— Tačiau jie tamsūs, — pertarė juos Kaliausė. — Akis apsaugos,
bet žmonės nieko nematys.
— Menkniekis, — paaiškino Robilis. — Jie padaryti iš paprasto
stiklo ir užtepti tamsiais dažais. Mes juos nuplausime.
Kaliausė, netardamas nė žodžio, išėmė iš spintelės dar du ordinus ir pakabino daktarams ant krūtinių.
Po valandos visi mediniai pasiuntiniai, kurie tik buvo mieste,
skubėjo su lagaminėliais ir krepšiais į rūdakasių gyvenvietę. Jų brigadininkams buvo įteiktas raktas nuo patalpos, kurioje saugojami
akiniai, ir įsakyta juos labai atsargiai supakuoti.
Nutarta panaudoti ir žalius Faramanto akinius. Šis iš karto ėmė
didžiuotis ir aukštai iškėlė nosį.
— Aš juk sakiau! Aš sakiau! — kartojo jis. — O, Gudvinas buvo
didis išminčius! Jis viską numatė, net Geltonąjį Rūką.
Tačiau, norint pasinaudoti žaliais akiniais, reikėjo dar daug padirbėti: pridėti jiems odinius kraštus. Šito darbo ėmėsi visi miesto
batsiuviai.

Mieste vaikščiojo šaukliai, skelbdami Valdovo įsakymą:
„Geltonasis Rūkas sukėlė pavojingą e-pi-de-mi-nį susirgimą: akių
uždegimą. Pro-fi-lak-ti-niais tikslais („Ką tai reiškia? — klausinėjo
miestiečiai vienas kitą) visiems miesto ir apylinkių gyventojams įsakau:
§1. Kas turi apsauginius akinius, nešioti nenusiimant.
§2. Būnant namie, užsirišti akis drobiniais arba marliniais tvarsčiais, kuo dažniau drėkinti juos šaltu vandeniu.
§3. Stengtis kuo mažiau būti nepridengtomis akimis.
§4. Nuo rytdienos vėl pradės dirbti medicinos punktai, kuriuose
sergantys akių uždegimu bus gydomi lašais.
§5. Visiems vaistininkams tuoj pat pradėti gaminti akių lašus ir
kiek galima daugiau.
§6. Pradėti gaminti apsauginius akinius, kurie nepraleidžia nuodingo rūko; kada jie bus išduodami gyventojams, pranešime papildomai.
§7. Smaragdo šalies valdovas Kaliausė Triskart Išminčius pasikliauja gyventojų dis-cip-li-nuo-tu-mu ir be-są-ly-giš-ku jo nurodymų vykdymu.“
— Kokie žodžiai! — susižavėję šnabždėjo miestiečiai, klausydamiesi šauklių. — Kokie nuostabūs, ilgi ir nesuprantami žodžiai! Ne,
su tokiu valdovu neprapulsime, jis apsaugos mus nuo nelaimių!
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riebęsi profilaktinių ir gydomųjų priemonių, Kaliausė ir jo
štabas, į kurį nuo šiol įėjo ir dviem ordinais apdovanoti daktarai Borilis su Robiliu, daugmaž sėkmingai kovojo su žmonių akių
ligomis. Blogiau jautėsi žvėrys ir paukščiai. Žmonės apsaugojo jų
plaučius nuo nuodingo rūko, panaudoję rafalo lapus. Bet visus aprūpinti akiniais buvo neįmanoma, be to, ir akinius būtų tekę daryti
įvairiausių formų bei dydžių.
Paukščių estafetė perdavė visiems žvėrims ir paukščiams patarimą, kurį jie galėjo vykdyti: kuo mažiau būti atsimerkus. Gyvenimas
laukuose ir miškuose beveik apmirė. Žolėdžiai gyvuliai dar šiaip taip
manėsi: žolę rupšnoti galima ir užsimerkus. O plėšrūnai, kuriems
grobį vaikytis reikia žvalgių ir patikimų akių, vos laikėsi ant kojų.
Mintantys vabzdžiais paukščiai — musinukės, čiurliai, dagiliai, gegutės — niūriai pasišiaušę, tupėjo ant šakų, ir tik nenuoramos geniai,
užmerkę akis, kalė medžių žievę, savo skambiu stuksenimu gaivindami mišką.
Ir tomis šaliai sunkiomis dienomis ėmė aiškėti nerimą keliantys
reiškiniai, kuriuos pradžioje pastebėjo tik labiau įžvalgūs žmonės.
Geltonasis Rūkas dengė Stebuklų šalį daugiau kaip tris savaites.
Žmonės kalbėjo, kad saulė virto blausiu raudonu skridiniu ir jos
spinduliai neteko galios. Vos skverbdamiesi pro rūką, jie nebegalėjo
teikti buvusios šilumos, ir tai kasdien vis labiau buvo jaučiama. Varpos javų laukuose nebekilo ir geibo, vaisių giraitėse nebenoko vaisiai,
jie kybojo ant šakų susiraukšlėję, skurdūs...
Šaliai grėsė toks nederlius, kokio nebuvo per tūkstančius metų.
Žinoma, vieną nederlių dar galima iškentėti, juk yra sukauptų atsargų, bet kaip bus gyvuliams ir paukščiams? O juk po šito nederliaus
niekada nebeateis naujas pavasaris. Stebuklų šalis neišvengiamai
artėjo prie pražūties. Piktoji Arachnė smogė jai mirtiną smūgį.
***
Į Smaragdo miestą atvyko brangūs svečiai iš Violetinės šalies: Geležinis Medkirtys, nuolat tepantis žandikaulius ir sąnarius iš auksinės tepalinės, ir mechanikas Lestaras su padėjėjais. Kietagalvių būrys atnešė kelis glėbius bambukinių vamzdžių, kuriuos buvo pagaminę Mirksiukai. Kadaise Lestaras buvo girdėjęs pasakojant vienakojį jūreivį Čarlį Bleką, kaip įrengiamas garinis apšildymas, todėl dabar
nutarė paruošti Kaliausės rūmus artėjantiems šalčiams.
Lestaras pranešė, kad ir Violetinėje šalyje imta gaminti apsauginiai akiniai. Pradėta tai daryti po to, kai Kaliausės specialus pasiuntinys atvežė tris poras akinių kaip pavyzdžius. Darbas vyko sparčiai,
jo ėmėsi nagingi meistrai, kurių tiek daug buvo tarp Mirksiukų. Lestaras dar pranešė, kad oras Violetiniuose rūmuose ir Mirksiukų namuose kas dieną apvalomas Urfino Džiuso metodu: tai labai padedą

kovoti su Geltonuoju Rūku. Šios žinios pradžiugino Kaliausę ir jo
štabą.
Po kelių dienų, šlubuodamas nuo ilgos kelionės, atėjo Drąsusis
Liūtas. Be perstojo kosėdamas ir mirksėdamas nesveikomis akimis,
jis pranešė, kad sėkmingai perkėlė savo šeimą ir valdinius į Rausvąją
šalį gerosios Stelos globon. O pats nutarė keliauti į Smaragdo miestą
ir patikrinti jį pasiekusius nerimastingus gandus, kad Stebuklų šalį
užgriuvusios nelaimės, piktajai burtininkei paspendus pinkles.
Daktarai Robilis ir Borilis tuoj pat ėmė gydyti žvėrių karalių. Prapūtus plaučius ir kelis kartus įlašinus į akis lašų, Liūtas pasijuto
daug geriau. Tačiau su aptvarstytom letenom, žaliais filtrais ant
šnervių ir dideliais akiniais jis prarado karališką išvaizdą ir tuo prajuokino Kaliausę.
Kai daktarai baigė visas procedūras ir paliko Liūtą ramybėje, jis
tarė:
— O pas mus krito sniegas; taip jį vadino virėja Fregoza, o ji šį
žodį girdėjo iš Elės, kai toji jai papasakojo apie Kanzasą.
— Kas tai yra sniegas? — paklausė Faramantas.

Klausimas nieko nenustebino: Stebuklų šalyje jau keli tūkstančiai metų viešpatavo amžina vasara. Liūtas paaiškino:
— Sniegas — tai minkšti balti dribsniai, kurie krinta iš dangaus.
Jie panašūs į tuopų pūkus, bet šalti. Beje, nukritę ant žvėries kailio
ar ant žemės, jie ištirpsta ir iš jų lieka vandens lašeliai...
Į pokalbį įsiterpė varna. Ji tarė:
— Kai aš skridau virš Pasaulinių kalnų, ieškodama ten Elei ir
Užukalnių Milžinui kelio, mačiau labai daug sniego. Jis iš tikrųjų
baltas, bet visai ne toks minkštas, kaip pasakoja Liūtas. Sniegas guli
kalnų šlaituose ir toks stangrus, kad žmogus eina per jį nesmegdamas.
Nejučia visi atsigręžė į langą pasižiūrėti sniegu spindinčių viršūnių, kurios giedru oru buvo gerai matyti iš miesto, bet, deja! — viską
gožė drumzlina migla.
Kagi-Kar vėl prabilo:
— Elė ir man pasakojo, kad pas juos, didžiajame pasaulyje, kartą
per metus ateina laikas, kai iš viršaus byra labai daug sniego ir prasideda šalčiai. Žmonės sako: atėjo žiema. Žiemą vanduo nuo šalčio
pasidaro kietas ir yra vadinamas ledu. Bet žmonės lengvai ištveria
žiemą, nes turi šiltus būstus ir šiltus drabužius.
Kaliausė staiga sujudo ir, prisidėjęs pirštą prie kaktos, sumurmėjo:
— Drabužiai... būstai...
Visi nustebę pažvelgė į Valdovą, o jis, liepęs tylėti, tarė:
— Mąstysiu!
Kaliausės galva siaubingai išsipūtė, iš jos išlindo surūdiję segtukai ir adatos — matyt, juos paveikė nuodingas rūkas. Pasinaudojęs
patogia proga, Medkirtys sutepė juos alyva.
Ilgai truko Kaliausės mąstymas, kurio niekas nedrįso trukdyti. Ir
štai Valdovas iškilmingai pareiškė:
— Mes turim čia pasikviesti Enę ir Timą! — Paskui jis pradėjo
smulkiai dėstyti savo mintis: — Žmonės iš anapus kalnų davė Stebuklų šaliai daug naudos. Kas pastatė Smaragdo miestą? Gudvinas.
Tiesa, paaiškėjo, kad jis joks burtininkas, tačiau mes visi, ir Medkirtys, ir Liūtas, ir aš esame jam skolingi už savo aukštą padėtį. O Elė?
Kiek daug ji mums padarė gero! Ji sunaikino piktąsias burtininkes
Gingemą ir Bastindą, ji ir jos dėdė Užukalnių Milžinas padėjo mums
nugalėti Urfino Džiuso medinius kareivius. Elė išvedė Požemio rūdakasius iš Olos ir išvadavo juos iš žiaurių karalių valdžios. Ak, ką čia
kalbėti apie Elę, mes visi žinome jos žygdarbius. Geriau jums priminsiu, kaip Enė ir Timas užtikrino mums taiką su karingaisiais Maranais ir galutinai nuvertė klastingojo Urfino Džiuso valdžią... — Kaliausė atsikvėpė po ilgos kalbos ir pavargęs baigė: — Štai kodėl aš
kartoju, ak-cen-tuo-ju ir re-ziu-muo-ju: tik Enė ir Timas išgelbės

Stebuklų šalį. Jie išmokys mus statyti šiltus būstus ir siūti žieminius
drabužius. Ir galbūt net įveiks piktąją Arachnę!
Audringi pritarimo šauksmai nustelbė paskutiniuosius Valdovo
žodžius. Didžiosios Tarybos nariai buvo taip įsitikinę žmonių iš anapus kalnų galybe, jog jau įsivaizdavo, kad visi pavojai praėję. Beliko
tik sugalvoti, kaip duoti žinią Enei ir Timui ir kaip juos pristatyti į
Stebuklų šalį.
Klausimas buvo rimtas, visi susimąstė. Po ilgos tylos prabilo Ružeras.
— Draugai, — tarė jis, — mes turime vieną išeitį. Reikia pasiųsti
pas vaikus drakoną Oichą. Jis jau kartą nugabeno į Kanzasą Elę ir
Fredą, žino kelią, ir mes galime visiškai pasikliauti jo ištikimybe ir
nuovokumu.
Kas galėjo prieštarauti tokiam rimtam pasiūlymui, visi balsavo
„už" ir ėmė smulkiau aptarinėti planą. Kaip geriau — pasiųsti laišką
ar pasiuntinį?
Laišką galima greitai parašyti, bet jame nepapasakosi visų reikalingų smulkmenų, be to, raidės popieriuje ne taip įtikins kaip gyvas
žodis. Kaliausė pažvelgė į Kagi-Kar. Ši suprato žvilgsnį ir papurtė
galvą.
— Mielas drauge, aš su malonumu vykčiau, bet tu pamiršai, kad
už Stebuklų šalies sienų, aš nebegaliu šnekėti žmonių kalba. Kokia
nauda iš nebylaus pasiuntinio? Reikia siųsti žmogų.
Buvo iškeltos dvi kandidatūros — Faramanto ir Lestaro. Abu
kandidatus pažino Enė, abu mokėjo ir mėgo kalbėti, bet mechanikas
buvo labiau reikalingas Smaragdo mieste: juk jis ketino įrengti rūmuose centrinį šildymą.
— Vyks Faramantas, — balsavo visi.
Vartų Sargas neprieštaravo. Jį gąsdino tokia tolima kelionė, dar
oru, ant drakono nugaros. Bet kartu ir viliojo pamatyti didįjį pasaulį
— vieninteliam iš dešimčių tūkstančių Stebuklų šalies gyventojų.
Delsti nebuvo kada: diena po dienos artėjo žiema, tas nepažįstamas ir baisus gamtos reiškinys, pirmą kartą per ilgus amžius gresiantis Stebuklų šaliai.
Oichas kaip ir kiti drakonai slėpėsi nuo Geltonojo Rūko Oloje.
Būtų buvę neprotinga jį kviesti į Smaragdo miestą, veltui būtų sugaištos kelios brangios dienos. Bet ir Faramantas per daug ilgai keliautų savo trumpomis kojytėmis į Žydrąją šalį pėsčias. Lestaras ir jo
padėjėjai skubiai padarė lengvus neštuvus, o nešėjais paskyrė du
medinius pasiuntinius. Greitakojai ir nepavargstantys, jie per kokias
keturiasdešimt valandų nuneš Faramantą į Olą, o ten rūdakasiai,
vykdydami valdovo Ružero įsakymą, išrengs mažąjį žmogelį į tolimesnę kelionę. Paskutinę akimirką varna Kagi-Kar nutarė lydėti Faramantą, ir tam niekas neprieštaravo. Vis dėlto dviem keliauti sma-

giau, o lengvutė Kagi-Kar neapsunkins nei pasiuntinių, nei stipraus
drakono.
Ir štai mediniai pasiuntiniai greitais, spėriais žingsniais leidosi
nešti patogiai neštuvuose įsitaisiusį Faramantą.
Priekyje bėgo trečias medinis pasiuntinys ir be perstojo šaukė:
— Kelią! Kelią!
Tomis dienomis ne taip lengva buvo keliauti geltonomis plytomis
grįstu keliu. Jį buvo užtvindžiusi nesuskaitoma daugybė žvėrių, ieškančių prieglobsčio Oloje. Jie nežinojo, ar juos ten žmonės įsileis, bet
girdėjo, kad ten, Požemyje, niekada nebūna šalčių. Keliu ėjo kiškiai,
enotai ir triušiai, virš jų kėlė išdidžias galvas antilopės, sunkiai žengė
bizonai ir briedžiai.
Tigrai, lūšiai, hienos ir lapės sėlino kelio pakraščiu. Jie turėjo savų planų. Žinojo, kad į Olą nebus įleisti, ir tikėjosi nusigauti į gerosios fėjos Vilinos šalį, kur vis dar tebebuvo vasara: apie tai pasakojo
paukščiai. Paukščiai jau seniai buvo radę išsigelbėjimą nuo šalčio
Stelos, Vilinos ir Arachnės valdose.
Piktoji burtininkė siuto, matydama, kad jos miškuose ir pievose
kas dieną vis daugiau apsigyvena žvėrių ir paukščių, atsidanginusių
iš rūku apgaubtų sričių. Bet ji, nieko negalėjo padaryti neprašytiems
svečiams, pernelyg daug jų rinkosi.
Arachnę labai siutino ir žmonių priešinimasis. Jis per ilgai truko,
juk ji tikėjosi greitos pergalės. Geltonasis rūkas darė savo pragaištingą darbą: ėdė žmonių ir žvėrių plaučius, varė iš akių ašaras, silpnino
regėjimą... Bet tie gudrūs žmonės gudriai sugalvojo, kaip kovoti su

nelaime. Jie kvėpavo nuodingu oru per rafalo lapus, ir nuodingi lašeliai nebeprasiskverbė į jų krūtines. Jie saugojo akis su gerai prigludusiais apsauginiais akiniais, ir rūkas sėdo ant stiklų. Jie valė orą
savo būstuose, kaip juos buvo išmokęs Urfinas Džiusas, kuris atsisakė tarnauti jai, galingai Arachnei, ir dar žlugdė jos planus.
Nors kelius slėpė miglos debesys, žmonės jais vaikščiojo beveik
taip pat kaip ir anksčiau. Kas dvidešimt trisdešimt žingsnių stovėjo
stulpai su rodyklėmis. Jose buvo užrašyta, kur koks kelias veda.
Ne taip lengva, pasirodo, priversti žmones paklusti!

DŽONO SMITO FERMOJE
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tiprūs ir išmintingi mechaniniai asilėnai Cezaris ir Hanibalas
atliko ilgą kelionę nuo Violetinių rūmų iki Kanzaso fermos ir
atnešė Enę ir Timą į nudžiugusių tėvų glėbį. Skubiai buvo iškviesta
iš koledžo Elė, ir drąsiųjų keliautojų pasakojimas apie patirtus nuotykius truko kelias dienas. Elė labai apgailestavo įkalbinėjusi teisėjus
pasigailėti Urfino Džiuso ir, užuot griežtai nubaudus už nusikaltimus, apsiriboti ištrėmimu.
— Jei būčiau žinojusi, kad jis apgaus Šokliukus... Kad vėl užgrobs Smaragdo miestą!.. Jei būčiau žinojusi... — liūdnai kalbėjo ji.
— Bet juk viskas baigėsi gerai, — guodė ją Enė. — Ir jis niekada
daugiau negaus valdžios! Timas su savo tinkliniu galutinai sužlugdė
visas jo svajones, ir nebuvo pralieta nė lašelio kraujo!
Klausytojai nejučia šypsosi, įsivaizduodami nuostabų reginį, kaip
Maranai, skubėdami į žūtbūtinę kovą, staiga virto azartiškais žaidėjais ir užuot mušę priešą, ėmė atmušinėti sviedinį.
O paskui Timas ir Enė pradėjo lankyti mokyklą ir visiškai įsitraukė į mokslą. Gramatika ir aritmetika, dailyraštis, gimtosios šalies
istorija ir geografija... Iš ryto klasėje, vakare reikia ruošti pamokas. Ir
įdomūs nuotykiai pamažu užsimiršo.
Mokslo metų pabaigoje atsitiko vienas įvykis, kuris nepaprastai
nudžiugino visus fermos gyventojus: kapitonas Čarlis Blekas atvyko
aplankyti giminių. Vienakojis jūreivis buvo atvažiavęs pas Smitus
prieš keletą metų, kai Enė buvo dar visai maža. Bet ji iš karto pažino
dėdę: Čarlis mažai tepasikeitė. Vis toks pat raumeningas ir orus, tik
veidas labiau įdegęs, kaktoje dviem trim raukšlelėm daugiau, pagausėję žilų plaukų, ir kaip visada nuo tabako dūmų pageltusi pypkė
dantyse. Ir kaip anksčiau bilsnoja medine koja, palikdamas dulkėse
apvalią žymę.
Čarlis Blekas ką tik grįžo iš plaukiojimo į Kuru-Kusų salą, kur
mainais prekiavo su savo draugais žmogėdromis. Jūreivis atvežė giminėms daug dovanų: didelių kriauklių, kurias prisidėjęs prie ausies, girdi tolimą jūros ošimą; medinių dievukų keistai išdažytais veidais; ryškiomis plunksnomis papūgų iškamšų... Čarlis nenuskriaudė
ir kaimyninių fermų vaikų. Timas O'Kelis gavo lanką su strėlėmis, ir
berniukas po pamokų valandų valandas vaikydavosi stepėje kurapkas ir starus.
Žinoma, vos Čarlis Blekas įžengė į svetingą Smitų fermos žemę,
iškart sužinojo apie Enės ir Timo kelionę į Stebuklų šalį.
— Prisiekiu visais pietų jūrų uraganais, — sušuko Čarlis, įnirtingai papsėdamas pypkę, — aš matau, kad jaunesnioji sesuo patyrė nė
kiek ne mažiau nuotykių kaip vyresnioji! Stok, nuleisk inkarą! Tegul
mergaitė pati papasakoja apie savo nuotykius su mažiausiomis
smulkmenomis, ir tegul Timas ją pataiso, jei ką supainios, o Artošė

tegul tupi šalia, žiūri man į akis ir, vizgindamas uodegą, patvirtina,
kad viskas taip ir buvo!
Čarlio Bleko pageidavimas buvo patenkintas. Kelis vakarus prasėdėjo jis su vaikais stepėje ant didelio akmens, klausydamasis ilgo
pasakojimo apie Maranų ugnies dievą, žavėdamasis, piktindamasis,
gausiai įterpdamas į kalbą jūreiviškų keiksmų.
— O kur lapių karaliaus sidabrinė diadema? — paklausė jis giminaitę, kai ši baigė pasakoti. — Tu ją parsivežei?
— O kam? — nustebo mergaitė. — Juk Kanzase ji neturėtų stebuklingos galios. Aš ją palikau Violetiniuose rūmuose, pas Geležinį
Medkirtį.
— Gaila, gaila, — paniuro jūreivis. — Sidabras ir rubinai visur
turi vertę.
— Betgi, dėde, pinigai dar ne viskas gyvenime! — drąsiai atšovė
Enė. — Čia mes už ją gautume kelis dolerius, o ten ji gal bus reikalinga mano draugams kokiam nors svarbiam reikalui...

— Ko gero, tavo tiesa, mergaite, kad mane banginis prarytų! —
sutiko senas jūreivis.
Pirmą po atvykimo dieną Čarlis apžiūrėjo mechaninius asilėnus,
ir jie labai jam patiko. Jis glostė šilkinį jų plauką ir jautė stiprius
muskulus, taršė tankius karčius, meiliai su jais kalbėjo, o jie, atsakydami jam, skardžiai žvengė.
Džono Smito ūkyje Cezario ir Hanibalo vaidmuo buvo labai svarbus. Kukli kumelė Meri dabar ilsėjosi, o visi laukų darbai gulė ant
asilėnų pečių. Įkinkyti į plūgą, jie arė lauką, paskui traukė sunkias
akėčias ir taip dirbo iki pat derliaus nuėmimo.
Asilėnai labai lengvai ir greitai nudirbdavo visus lauko darbus, ir
Džonui likdavo daug laisvo laiko; jis parsisamdė arti ir imti javus
kaimynams, ir tai jam duodavo gerokai pelno. Fermeris negalėjo atsidžiaugti klusniais, nenuilstamais savo padėjėjais ir vesdavo juos į
tvartą tik tomis dienomis, kai nebūdavo saulės. O kiek padėkos laiškų parašė Enė, jam diktuojant, Fredui Kaningui, dabar jau inžinieriui brolių Osbaldistonų gamykloje Minesotos valstijoje!
Aišku, Čarlis Blekas pajodinėjo ant mechaninio asilėno, ir ne kartą. Pasibalnojęs Hanibalą, kapitonas, įgudęs raitelis kaip ir visi jūreiviai, jodinėjo lygiu stepių keliu, o šalia jo, įsikibusi Cezariui į karčius,
iš džiaugsmo krykštavo Enė.
— Greičiau, dar greičiau! — šaukė mergaitė, kreipdama reguliatorių iki paties didžiausio greičio.
Čarlio Bleko viešėjimas pas gimines ėjo į pabaigą, kai atsitiko
įvykis, sugriovęs visus jo planus ir įtraukęs vienakojį jūreivį į naujus
nepaprastus nuotykius.

STEBUKLŲ ŠALIES PASIUNTINYS
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artą Čarlis Blekas, Enė ir Timas užsisėdėjo stepėje iki vėlumos. Timas neatstodamas maldavo jūreivį pasiimti jį kartu į

jūrą.
— Nesvarbu, kapitone, kad man tik vienuolika metų, — kalbėjo
berniukas. — Pasižiūrėkite, koks aš didelis ir stiprus. Jei susiimčiau
su penkiolikmečiu, kažin dar katras katrą įveiktume. Iš manęs išeis
pirmos klasės junga, oho ho!
Papsėdamas pypkę Blekas juokais išsisukinėjo.
— Ir tau negaila palikti draugės, Timai? Ji taip tavęs ilgėsis! Timas suraukė antakius ir pakartojo iš suaugusiųjų girdėtus žodžius:
— Vyrai privalo ieškoti laimės svetimose šalyse, o moterų dalia
likti prie namų židinio.
Kapitonas juokėsi iki ašarų.
— Gudriai pasakyta, prisiekiu aisbergais! Žinai ką, vyruti: po trejų ketverių metų aš vėl atsidanginsiu į šiuos kraštus, o tu per tą laiką paaugsi, ir aš tave iškart paimsiu jūreiviu.
Toks pažadas nelabai pradžiugino Timą, jis buvo linkęs ginčytis,
bet toliaregio jūreivio dėmesį patraukė tamsus taškas vakaro danguje. Taškas artėdamas greitai didėjo ir jau virto keistos formos siluetu.
Saulėlydžio fone buvo galima įžiūrėti bjaurią galvą su skiautere ir ilgą kaklą, liemens šonuose plasnojo didžiuliai sparnai, o ant nugaros
matėsi nedidelis narvas.
— Drakonas, prisiekiu jūros gelme, tai drakonas! — sušuko Čarlis. — Visai tokį pat mudu su Ele matėme Oloje, kai ėjome požeminiu
urvu.
— Ir tai gali būti tik Oichas! — džiausmingai spygtelėjo Enė.
— Žinoma, Oichas! — patvirtino Timas. — Tik jis vienas žino kelią į Kanzasą.
Drakonas, žvilgėdamas gelsvai baltu pilvu, suko ore didelius ratus virš pašokusio jūreivio ir vaikų. Kažkieno galva su smaila skrybėle prisispaudė prie kabinos virbų ir apžiūrinėjo žmones.
— Faramantas! Ene, tai Faramantas! — džiaugsmingai sušuko
Timas ir ėmė mosuoti rankoms, kviesdamas drakoną nusileisti ant
žemės.
Pabaisa triukšmingai nusileido, atsidarė kabinos durelės, iškrito
virvinės kopėčios, ir jomis ėmė lipti mažas žmogelis su žaliu durtiniu
ir žaliais akiniais. Nulipus jam kelis skersinius, iš kabinos purptelėjo
juodas paukštis ir linksmai prisiglaudė Enei prie krūtinės.
— Kagi-Kar! — sušuko Enė.
Mergaitė priglaudė prie savęs varną ir švelniai glostė pasišiaušusias juodas jos plunksnas.
— Kagi-Kar, brangioji, mieloji, kaip aš džiaugiuosi jus matydama!
Varna tyliai ir švelniai kranksėjo.

Mažas žmogelis su žaliais akiniais pagaliau nulipo kopėčiomis ir
draugiškai pasisveikino su Čarliu Bleku ir vaikais.
— Aš labai džiaugiuosi jus matydamas, Užukalnių Milžine, — pasakė jis. — Džiaugiuosi matydamas Enę ir Timą. Aš čia atskridau ant
drakono Oicho su nepaprastai svarbia užduotimi...
Išgirdęs savo vardą, drakonas pasuko į Enę bjaurią galvą su didelėmis protingomis akimis, ir mergaitė, priėjusi prie jo, paglostė
žvynuotą kaklą. Patenkintas Oichas sudavė į žemę ilga besirangančia
uodega.
Faramantas trumpai ir dalykiškai papasakojo, kas nutiko Stebuklų šalyje per paskutiniuosius mėnesius: atsibudo piktoji fėja
Arachnė, miegojusi penkis tūkstančius metų, ir panoro paversti šalies gyventojus vergais, bet laisvę mylintys žmonės išdidžiai atsisakė
jai paklusti, ir tada burtininkė užleido šalį pragaištingu Geltonuoju
Rūku.
— Visa mūsų viltis Enė ir Timas, — baigė liūdną pasakojimą Vartų Sargas. — Jie mums padėjo kovoti su Urfinu Džiusu ir karingaisiais Maranais. O dabar mes manome, kad jie išmokys mus kovoti su
žiema, artėjančia prie mūsų laukų ir miškų...
Išklausęs Faramantą, kapitonas palingavo galvą ir tarė:
— Jūs smarkiai klystate, mano drauge, ketindamas įveikti žiemą,
pasistatęs šiltus namus ir šiltai apsirengęs. Pas mus žiema ateina ir
praeina, po jos išaušta pavasaris ir vasara. O pas jus, kaip aš supratau iš jūsų pasakojimo, jei neišnyks Geltonasis Rūkas, žiema truks
amžinai. O jis neišnyks, kol gyva klastingoji Arachnė. Taigi klausimas štai koks: arba įveikti burtininkę, arba Stebuklų šalis pražus. Ir
tegul mano medinė koja išleidžia į žemę šaknis, jei aš neįsikišiu į šį
reikalą ir nepasistengsiu išgelbėti nuostabios nepaprastos jūsų šalies!
— Valio! — skardžiai sušuko vaikai ir pripuolę apkabino gerąjį
jūreivį.
— O kas gi iš tiesų gali sulaikyti tokį amžiną bastūną kaip aš? vėl
prabilo kapitonas. — Parašysiu padėjėjui, kad laivas plauktų į KuruKusų salą be manęs, o pats leisiuos į kitą reisą ant drakono! Reikia
išbandyti ir tokią susisiekimo priemonę!
Faramantas braukė džiaugsmo ašaras, kurios riedėjo iš po žalių
akinių, o varna linksmai vartėsi ore.
— Ar aš jus teisingai supratau, gerbiamas Užukalnių Milžine? —
nedrąsiai paklausė Vartų Sargas. — Jūs pasiryžote skristi pas mus ir
stoti į kovą su piktąja Arachne?
— Taip, — trumpai atsakė jūreivis.
— Tada mano misija baigėsi be galo sėkmingai, apie tai mes net
nesvajojome, — pareiškė švytintis Faramantas. — Tik pagalvokit,
pats Užukalnių Milžinas stos į kovą su burtininke už mūsų laimę. O,
aš iš anksto įsitikinęs jo pergale!

— Ar ne per daug vertinate mano jėgas? — nusišypsojo Čarlis
Blekas ir išsiėmė iš burnos užgesusią pypkę, norėdamas vėl ją užsidegti.
— Oi ne, ne, didysis mūsų drauge ir globėjau! — karštai užtikrino
Faramantas.
— Na, o mus ar pasiimsi, dėde Čarli? — atsargiai pasiteiravo Enė.
— Jus? — jūreivis šelmiškai nusišypsojo. — Dėl jūsų dar reikia
gerai pagalvoti.

— Ir ko čia galvoti? — pasipiktino mergaitė. — Juk Oichas atskrido ne tavęs, o mūsų! Tu visai atsitiktinai atsiradai fermoje..
— Gerai, gerai, — numojo ranka Čarlis. — Apie visa tai reikia pakalbėti su jūsų tėveliais. O kol kas pagalvokite, kur patalpinsime
drakoną, kol jis bus čia.
Faramantas pasakė, jog Oichas specialiai apskaičiavo skridimo
laiką, kad atvyktų į šiuos kraštus vėlai vakare ir negąsdintų vietinių
gyventojų. Jis ir taip pakankamai triukšmo sukėlė praėjusį kartą, kai
atnešė Fredą ir Elę. Tuomet įvyko klaida, ir į pievą, kurioje nusileido
drakonas, subėgo vos ne pusė valstijos.
Laimei, Timas žinojo netoliese gilią niekieno nelankomą daubą.
Ten ir paslėpė drakoną, liepę ramiai gulėti ir prižadėję naktimis atnešti maisto.
Visą naktį Smitų ir O'Kelių fermose degė šviesa, visą naktį suaugę ir vaikai nesumerkė akių. Visi svarstė, ar leisti Enę ir Timą antrą
kartą į Stebuklų šalį. Čarlio Bleko noras vykti į kovą su Arachne nebuvo svarstomas: Čarlis suaugęs žmogus, pats už save atsako, ir gyvenimas jį jau grūdino pavojingais nuotykiais.
Paryčiui Smitai ir O'Keliai vieningai nutarė: jeigu jau vaikai dviese
ant mechaninių asilėnų nuvyko į Stebuklų šalį ir laimingai grįžo, tai
tuo labiau galima juos leisti su kapitonu Bleku, ir dar tokiu patikimu
transportu kaip prijaukintas drakonas. Nulėmė ir tai, kad šios kelionės tikslas ne pramogų ieškojimas, o visos šalies gelbėjimas nuo pražūties.
Be to, Enei ir Timui, kurio valdingas charakteris buvo gerai žinomas apylinkėje, griežčiausiai buvo įsakyta nesivelti į peštynes su
burtininke ir iš viso laikytis kuo toliau nuo visokių pavojų. Vaikai
įtartinai lengvai su viskuo sutiko.
Kai pirmieji saulės spinduliai apšvietė horizontą, abiejose fermose
visi kietai miegojo, nuvargę po bemiegės nakties.
Pasiruošti prireikė trijų dienų. Nors vienakojo jūreivio kuprinė ir
kišenės kaip ir anksčiau atrodė neišsenkamas instrumentų sandėlis,
to buvo per maža svarbiam tikslui, kurį turėjo Čarlis Blekas. Jis nuvažiavo į kaimyninį miestelį ir ten nusipirko krūvą storos lakštinės
geležies ir žirkles metalui kirpti.
Gamykloje kapitonas užsakė kelias dešimtis geriausio plieno spyruoklių, nuo pačių didžiausių ir stipriausių iki mažų ir silpnų. Jis
užsakė taip pat didžiulį rinkinį varžtų, veržlių, įvairiausių dydžių
skečiamųjų raktų. Čarlis Blekas sumokėjo brangiau, negu priklausė,
ir užsakymas buvo įvykdytas be eilės.
Paklaustas, kodėl jam prireikė tiek daug metalo, kapitonas tik
mįslingai šypsojosi.
Drakonas Oichas ramiai gulėjo savo slėptuvėje. Jį slapta lankė
Elė, kuriai kapitonas pranešė, kad atvykę pasiuntiniai iš Stebuklų
šalies. Ypač džiaugėsi Elė pasimačiusi su Kagi-Kar ir Faramantu.

Kagi-Kar negalėjo žodžiais išreikšti savo jausmų, bet su tokiu švelnumu glaustėsi prie mergaitės, kad viskas ir taip buvo suprantama.
O Faramantas perdavė Elei karščiausius Kaliausės, Geležinio Medkirčio, Drąsiojo Liūto ir visų kitų jos draugų sveikinimus. Jis papasakojo, kokie grėsmingi įvykiai sukrėtė visą šalį, ir galiausiai perdavė
Elei Kaliausės kvietimą, užbaigus koledžą, atvykti mokytojauti į
Smaragdo miestą.
Kaliausė buvo žadėjęs pastatyti Elės mokyklai pastatą, kokio niekas nematęs pasaulyje. Jo planą Valdovas jau buvo apgalvojęs, o kietakakčiai ėmę ruošti statybinę medžiagą, bet kaip tik šiuo metu ir
užgriuvusi juos nelaimė. Tačiau ir šitą bėdą jie įveiksią, ir mokykla
būsianti pastatyta. Elė nusišypsojo ir prižadėjo apgalvoti tokį viliojamą pasiūlymą.
Atsisveikindamas Faramantas padovanojo Elei savo žalius akinius: suvenyrą iš Stebuklų šalies. Tai buvo didelė jo auka: juk, vykdydamas Didžiojo Gudvino įsakymą, Vartų Sargas daug metų nenusiėmė akinių ir taip prie jų priprato, kad jie atrodė jam kaip veido dalis.
Naktimis Timas ir Enė atveždavo drakonui visą vežimėlį įvairiausio maisto: puodą košės, penkis kibirus virtų burokų, du maišus
duonos ir dar daug ko kito.
Kol gamykla vykdė Čarlio Bleko užsakymą, jūreivis nesėdėjo sudėjęs rankas. Vietoj mažo narvo, kuriame atskrido Faramantas ir
Kagi-Kar, nagingas meistras padarė erdvią kabiną: joje patogiai galėjo tilpti keturi žmonės ir jų daiktai. Pasiimti mechaninius asilėnus
buvo neįmanoma, apie tai negalėjo būti nė kalbos. Pirmiausia, būtų
reikėję labai didelės kabinos; antra, ir tai svarbiausia, — viską gožiant Geltonajam Rūkui, asilėnai būtų negalėję pasikrauti saulės
energijos ir būtų likę nenaudingi.
Ir štai atėjo atsisveikinimo valanda. Abiejų fermų gyventojai vėlyvą naktį susirinko prie nuošalios daubos. Šalia daubos lygioje aikštelėje juodavo milžiniškas drakonas. Prieš skrydį drakonas suėdė dvigubą porciją maisto, kad kelyje neišalktų. Kabina buvo pritvirtinta
ant sparnuoto žvynuočio nugaros patvariais diržais, ryšulys su lakštine geležim, spyruoklėmis ir instrumentais išsiteko arčiau uodegos.
Drakonui teks nešti sunkų krovinį, tačiau tokiam stipriam milžinui
tai bus vieni niekai.
Paskutiniai karšti bučiniai, glėbesčiavimai, geri linkėjimai ir
griežti nurodymai... Jau ketindamas lipti virvinėmis kopėčiomis, jūreivis paklausė giminaitę:
— Ar tu nepamiršai paimti Tilio Vilio?
— Ne, dėdule, jis mano kuprinėje.
Tilis Vilis buvo pagoniškas dievukas, kapitono dovana Enei. Iš visų dievukų, kuriuos jis buvo atvežęs iš Kuru-Kusų salos, šis buvo

ypač bjaurus. Kokiam slaptam tikslui Čarlis Blekas jį pasiėmė, bus
papasakota vėliau.
Paskutinis į kabiną užkopė Timas O'Kelis. Po pažastimi jis nešėsi
šuniuką Artošę, kuris taip pat dalyvavo nepaprastoje ekspedicijoje,
išsiruošusioje gelbėti Stebuklų šalies nuo piktosios Arachnės žabangų.
Oichas suplasnojo galingais sparnais, dulkių ir sausų žolelių sūkurys pakilo tarp lydinčiųjų, ir štai drakonas jau pradingo tamsiame
nakties danguje.

SKRIDIMAS ANT DRAKONO

K

eliautojų būrys ramiai miegojo kelias valandas patogiose nedidelėse lovelėse, ritmingai sūpuojantis kabinai. Drakonas
jau buvo nuskridęs daug dešimčių mylių, kai Čarlis Blekas ir kiti atsibudo. Kapitonas ir jo kelionės draugai papusryčiavo ir ėmė žiūrėti
pro kabinos langus. Bet mažai ką tepamatysi iš tokio didelio aukščio,
ir vaikai ėmė nuobodžiauti.
Jūreivis pradėjo pasakoti ilgą istoriją, kokius nuotykius patyrė
Pietų Afrikoje, dar būdamas jaunas.
Drakonas Oichas vis nešė žmones savo galingais sparnais, ir pagaliau priekyje pasirodė Didžioji dykynė. Ši grėsminga kliūtis, kurios
neįveikdavo nei pėstieji, nei raiteliai, patikimai skyrė Stebuklų šalį
nuo likusio pasaulio. Bet Oichas lengvai ir greitai plasnojo milžiniškais žvynuotais sparnais, jo negąsdino nei smėlis, nei juodieji Gingemos akmenys.
Juodieji akmenys! Kiek daug prisiminimų siejo kabinos keleivius
su jais! Žvelgdamas pro langą, Čarlis Blekas prisiminė, kaip jie trise
su Ele ir Totoše vos nenumirė iš troškulio prie Juodojo akmens ir
kaip varna Kagi-Kar juos išgelbėjo, atnešusi nuostabių vynuogių kekę. Tikriausiai apie tai galvojo ir varna, nes ji taip išraiškingai žiūrėjo
į jūreivį, lyg norėdama pasakyti:
— Prisimenu, viską prisimenu ir visai tuo nesididžiuoju!
Čarlis meiliai paglostė Kagi-Kar, o ši prisiglaudė jam prie krūtinės.
O Timas ir Enė, pamatę geltoname smėlyje du juodus taškus, sušneko apie tai, kaip praeitais metais šioje vietoje mergaitė vos nežuvo
ir, jei ne Hanibalo jėga bei ištvermė, Enė amžinai čia būtų likusi.
Ir štai po drakono sparnais pasirodė Pasauliniai kalnai, Didžiojo
Burtininko Gurikapo senas kūrinys. Apačioje dunksojo nepereinamų
kalnų grandinių ir gilių slėnių raizgynas su dar neištirtomis paslaptimis, ir Enė su Timu stebėjosi, kokie vikrūs ir apsukrūs buvo jų mechaniniai asilėnai, įveikę tokias kliūtis. Juokdamiesi berniukas ir
mergaitė prisižadėjo vienas kitam nuo šiol keliauti per Pasaulinius
kalnus tik ant drakonų nugaros ar bent jau ant milžiniškų erelių,
panašių į tą, kurį jie buvo sutikę praeitą kartą.
Žemai slinko snieguotos viršūnės ir ledynai, visai neakindami
žmogaus. Jų baltumą ir spindesį temdė nusidriekęs virš kalnų Geltonasis Rūkas. Tiesa, čia jis dar netrukdė matyti.
Visai kitas vaizdas laukė mūsų herojų, kai jie atsidūrė virš Stebuklų šalies. Pats rūkas nebuvo labai tirštas, bet iš to aukščio, kuriame skrido Oichas, žemės visai nesimatė. Galingas žvynuotis atkakliai plasnojo sparnais, bet geltona migla jį supo iš visų pusių, ir
atrodė, kad jis visai nejuda iš vietos.

Kagi-Kar ir Artošė atgavo kalbos galią dar Oichui skrendant virš
kalnų. Varnos mokėjimas kalbėti labai padėjo mūsų keleiviams. Juk
Kagi-Kar apskrido visą Stebuklų šalį skersai išilgai ir puikiai ją pažino. Ji išlindo iš kabinos, atsitūpė Oichui ant galvos ir ėmė vadovauti.
Pirmiausia Kagi-Kar pasiūlė drakonui leistis ir lėkti virš žemės

skutamuoju skridimu. Ėmė ryškėti žemės daiktai, ir buvo galima nustatyti teisingą kelionės kryptį.
— Dešinėn! Tiesiai! Kairėn!.. vadovavo varna, ir Oichas klusniai
vykdė jos įsakymus.
Keleiviai žiūrėjo žemyn. Enė sielvartingai pliaukštelėjo rankomis
ir pravirko. Kas nutiko Stebuklų šaliai?! Kur linksmos laukymės su
aukšta žole ir puikiomis gėlėmis? Kur vešli žalių giraičių lapija, kurioje slėpėsi sultingi išnokę vaisiai ir nuo šakelės ant šakelės striksėjo įvairiaspalvės papūgos, skardendamos skambiais balsais. Viskas
apačioje buvo vienoda ir apmirę.
Plačius laukus dengė sniegas, sniego tumulai kūpsojo užkloję
plikas medžių šakas, šaltas vėjas gainiojo iš vienos vietos į kitą nukritusių lapų šūsnis. Nesimatė nei žvėrių, nei paukščių, o auksinės
bei sidabrinės žuvytės buvo dingę po ledu, sukausčiusiu skaidrius
upelius.
Net Faramantą sukrėtė prieš akis atsivėrusi niūri tuštuma. Tik
prieš šešias dienas jis išvyko iš Stebuklų šalies už kalnų, o kaip
grėsmingai viskas pasikeitė per tą laiką! Kaip užvaldė žiema kadaise
tokį šviesų saulėtą kraštą!
Netoliese, viduryje miško, pasirodė ilga lygi juosta. Akyloji KagiKar spėjo, kad tai geltonom plytom grįstas kelias, nors jis ir buvo užneštas sniegu.
— Pirmyn ir į kairę! — įsakė ji drakonui. — Dabar mes nebeišklysime iš kelio.
— O, kaip mūsų laukia! — atsiduso Faramantas.
Oichas ėmė skristi greičiau, bet staiga kelyje pasirodė milžiniška
figūra su mėlyna skraiste, ryškiai išsiskiriančia balto sniego fone. Faramantas čiupo Čarliui Blekui už rankos ir, iš siaubo vos apversdamas liežuvį, pralemeno:
— Arachnė!
Burtininkė atskrido į Kramtukų šalį pasigėrėti savo rankų darbu.
Ji ėjo geltonom plytom grįstu keliu, po pažastimi laikė susuktą
skraidantį kilimą ir iš džiaugsmo klaikiai kvatojo. Užleisdama ant
Stebuklų šalies Geltonąjį Rūką, ji pati nenumatė tokių pražūtingų
pasekmių. Burtininkė kvatojo, ir jos balsas aidėjo per pliką mišką
kaip perkūno griaudėjimas.
Netrukus kraupi Arachnės figūra atsiliko, ir vėl apačioje buvo
nyku ir tylu.
Netikėtai sutikęs piktąją burtininkę, Čarlis Blekas suprato, kokia
sunki bus kova: juk ji tikra milžinė. Tačiau ši mintis neišgąsdino vienakojo jūreivio, tik paskatino jį kovoti nuožmiai ir negailestingai.
— Palauk, prakeiktoji, — murmėjo kapitonas, — užsiundysiu ant
tavęs Tilį Vilį, tada pašokinėsi iš siaubo, prisiekiu rytų jūrų taifūnais!
— Ką tu, dėde Čarli, kalbi? — nusistebėjo Enė. — Ar gali mažas
mūsų dievukas išgąsdinti tokią milžinę?!

— Nieko, mergyte, neskubėk, viskam ateis laikas! — nusišypsojo
Čarlis.
Kitos dienos rytą drakonas nusileido centrinėje Smaragdo miesto
aikštėje.

DIDŽIOJI TARYBA

Č buvo didelė šventė. Miestas jau nebeatrodė puošnus: stogus

arlio Bleko ir vaikų atvykimas Smaragdo salos gyventojams

ir grindinį dengė sniegas, ir juose nebespindėjo smaragdai; fontanas
aikštėje stovėjo išdžiūvęs; ryškūs namų dažai geltonoje migloje išbluko.
Bet akimirka pasklidęs gandas, kad atvyko Užukalnių Milžinas,
turėjo magišką galią. Šalčiui kasdien vis stiprėjant, miestiečiai spietėsi į būrelius. Kaliausės rūmuose, kur Lestaras šiaip taip buvo įrengęs centrinį šildymą, prisiglaudė moterys su vaikais, seneliai ir senelės. Kuriems neliko vietos rūmuose, tie rinkosi mažuose kambarėliuose, stengdamiesi juos sušildyti savo kūnų šiluma. Iš namų žmonės iškeldavo koją tik būtinai prireikus, jeigu, pavyzdžiui, ateidavo
eilė važiuoti į mišką malkų rūmams. Tada medkirčiai apsivilkdavo
visus savo drabužius.
Bet dabar ir jauni, ir seni išbėgo į miesto aikštę ir gatves, į viršų
lėkė skrybėlės, girdėjosi džiaugsmingi šauksmai, garbstantys Užukalnių Milžiną ir du narsius vaikus, jo palydovus. Lengvatikiai žmonės manė, kad jų reikalai tuoj pasitaisys, kad kaipmat ateis išsigelbėjimas. Tačiau iki išsigelbėjimo buvo dar toli. Kaip ir anksčiau pėstieji sliūkindavo mažai ką tematydami, vis prieidavo prie stulpų su
rodyklėmis ir skaitydavo užrašus; kaip ir anksčiau jų burnos buvo
uždengtos rafalo lapais, o akys apsaugotos akiniais. Ir galiausiai kamavo tas neįprastas, kiaurai viską smelkiantis šaltis.
Kaliausė išėjo iš rūmų pasitikti mielų svečių, ir tai buvo pažymėta metraštyje kaip negirdėtos pagarbos ženklas, kokio dar niekada
nėra parodęs lankytojams Smaragdo šalies Valdovas. Dar daugiau,
apkabinęs Enę savo minkštomis silpnomis rankomis, Kaliausė padarė kelis kažkokio keisto šokio žingsnius, pritardamas daina:
— Ei gei gei gei go, aš vėl vėl vėl su Ene!
Apie šį paskutinį faktą metraštis kukliai nutylėjo: neverta atskleisti palikuonims mažų silpnybių tokio puikaus valstybės veikėjo,
koks buvo Kaliausė Išminčius.
Vos tik pasibaigė iškilmingo iš anapus kalnų atvykusios gelbėjimo ekspedicijos sutikimo ceremonija, Sosto salėje prasidėjo išplėstinis Didžiosios Tarybos posėdis. Šį kartą, be įprastų jos narių, dalyvavo žymūs miestiečiai ir net vienas kitas kietagalvis, iš kurių išsiskyrė brigadininkai Vatis ir Darukas bei buvęs medinės armijos generolas Lanas Pirotas, pastaruoju metu vienoje miesto mokykloje
mokęs vaikus šokių. Jis liko be darbo: dėl tragiškų įvykių mokyklos
buvo uždarytos.
Posėdį pradėjo Kaliausė. Jis nesiruošė ilgai šnekėti ir apsiribojo
tik trumpu pranešimu: juk visi dalyvaujantys žinojo, kokia padėtis, ir

nereikėjo daug aiškinti. Kaliausė pasiūlė norintiems kalbėti užsirašyt.
Pirmas prabilo Čarlis Blekas.
— Aš ne oratorius, o veiksmo žmogus, — pareiškė vienakojis jūreivis, iš įpročio paptelėjęs nedegančią pypkę. — Todėl iš karto pradedu nuo konkretaus pasiūlymo. Kovai su Arachne mums reikia kilnojamos tvirtovės, kurioje nuolat galėtume pasislėpti nuo burtininkės atakų ir iš kurios darytume išpuolius pagal karinio mokslo taisykles. Pastatyti tokią tvirtovę yra sunku ir trunka ilgai, tuo labiau
kad mums reikės padaryti kitą svarbų darbą, apie kurį aš pakalbėsiu
vėliau. Siūlau tam tikslui panaudoti furgoną, kuriuo Elė atskrido į
Stebuklų šalį.
Kapitono pasiūlymą visi priėmė vienbalsiai.
— Šį furgoną kadaise aš pats padariau savo seseriai Anai ir jos
vyrui Džonui, — toliau kalbėjo Čarlis, — ir žinau, kad jis dar daug
metų tarnaus. Mes jį užkelsim ant ratų, ir tegul tik pabando burtininkė skriausti jo įgulą!
Pasigirdo plojimai ir šauksmai „valio“!
Enė ir Timas pasakė, kad prieš metus matę furgoną ir jo būklė

esanti visai gera.
Ilgam neatidėliodamas, kaip kartais pasitaiko kai kuriose, net labai rimtose įstaigose, Kaliausė pavedė brigadininkams Vaciui ir Darukui tuoj pat surinkti savo darbuotojus ir nieko nelaukiant vykti į
Kramtukų šalį paimti furgono. Be darbo nuobodžiaudamas, Lanas
Piratas pasišovė šiai grupei vadovauti.

Nenuilstantys, nebijantys Geltonojo Rūko mediniai žmonės keliaus dieną naktį ir po kokių šešių parų pargabens furgoną į Smaragdo miestą. Vatis, Darukas ir jų vadas Lanas Pirotas tuoj pat išėjo
vykdyti įsakymo.
— Antras klausimas, — vėl prabilo Čarlis Blekas. — Iš giminaitės
Enės pasakojimų žinau, kad ji paliko Geležiniam Medkirčiui stebuklingą sidabrinę diademą, kuri padaro jos savininką nematomą. Šią
diademą būtinai reikia gauti. Timas O'Kelis, tapęs nematomas, prasiskverbs į Arachnės valdas, ten viską iššniukštinės ir galbūt jam
pasiseks pavogti jos burtų knygą. Tuomet mes kaipmat panaikinsim
burtus ir išvaduosime Stebuklų šalį nuo pragaištingo Geltonojo Rūko.
— Prašau žodžio, — pakilo iš vietos Geležinis Medkirtys. Susijaudinęs, rankose vartydamas piltuvėlį, kuris jam atstojo kepuraitę, jis
tarė: — Mes patys būtume pasinaudoję diadema tuo tikslu, apie kurį
jūs kalbate, deja...
— Jūs ją pametėte! — sielvartingai sušuko Enė.
— Mūsų visų nelaimei, taip, — prisipažino Medkirtys. — Paklausykite, kaip tai įvyko. Mano virėja Fregoza turėjo prijaukintą danielių
Auną. Kartą Fregoza juokais uždėjo Aunui ant galvos diademą, netyčia paspaudė rubino žvaigždutę, ir danielius išnyko. Veltui šaukė išsigandusi moteris savo numylėtinį, norėdama nuimti diademą. Danielius išbėgo iš rūmų, ir jo pėdsakų niekas nesurado...
Enė pravirko, ir bergždžiai ją ramino Kaliausė, Liūtas ir Medkirtys. Ji taip mėgo šią puikią lapių karaliaus dovaną.
— Taip, tai didelis, skaudus praradimas, — kalbėjo nuliūdęs Čarlis Blekas. — Laimė, kad aš ne vien diadema pasiklioviau, o paruošiau kovai su burtininke dar ir kitą priemonę. Jūs nuėmėte nuo
Oicho nugaros ryšulius su lakštine geležimi ir spyruoklėmis? — kreipėsi jis į Faramantą.
— Taip, man liepus, tai padarė kietagalviai ir nunešė krovinį į rūsį.
— Labai gerai! Matote, — kreipėsi jūreivis į susirinkusius, — aš
sugalvojau padaryti savaeigį milžiną, pagrindinę mūsų kovos su
Arachne priemonę. Ir atvežiau tam reikalingų medžiagų: lakštinės
geležies, spyruoklių...
Visų džiaugsmui nebuvo ribų. Nuo garsių šauksmų drebėjo langų
stiklai, nuo kojų trepsėjimo braškėjo parketas. Kaliausė ilgai skambino pirmininko skambalėliu, kol įvedė tvarką. Žmonėms nutilus,
Čarlis paklausė mechaniką Lestarą:
— Ar galiu tikėtis jūsų pagalbos? Darbas skubus ir reikės daug
žmonių.
Lestaras karštai užtikrino jūreivį, kad ir jis pats, ir jo padėjėjai
yra visiškoje Milžino valdžioje.

— Mes miegosime po dvi tris valandas per parą ir greitai padarysime tokį milžiną, kuris įstengs galynėtis su Arachne! — sušuko mechanikas. — Ir kaip tik parsinešėme iš Violetinės šalies daug visokių
instrumentų, kurių mums dabar prireiks.
— Ene, kur Tilis Vilis? — paklausė Blekas.
— Čia, dėdule.
Mergaitė išėmė iš kuprinės statulėlę ir padavė jūreiviui. Čarlis
Blekas pakėlė ją aukščiau, kad Tarybos nariai galėtų geriau apžiūrėti.
Pasigirdo nuostabos šūksniai. Dievukas buvo baisus. Pailgos
žvairos akys žiūrėjo piktai, grėsmingai. Žemą kaktą kirto gili raukšlė.
Didelė burna buvo kraupiai išsišiepusi, iš jos kyšojo didžiulės baltos
iltys. Visa fizionomija buvo kupina nenumaldomo įtūžio ir neapykantos visam pasauliui.
Posėdžio dalyviai niūriai apžiūrinėjo Tilį Vilį, o šešiametis berniukas, atėjęs su tėvu į salę, ėmė baisiai klykti, ir jį tuoj išvedė.
— Geras? — su ironija paklausė Čarlis.
— Tokių pabaisų niekad neteko matyti mūsų šalyje, — tvirtai pareiškė Liūtas. — Net kardadančiai tigrai nebuvo tokie baisūs.
— Taigi šį šaunuolį ir paimsime kaip pavyzdį mūsų savaeigiui
milžinui. Įsivaizduojate, koks jis bus siaubūnas, turėdamas trisdešimt uolekčių aukščio?
— Taip. jis atrodys labai įspūdingai, — sutiko Kaliausė.
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irbtuves jie įkūrė erdviame rūmų rūsyje. Ten dar tebestovėjo
varstotai, ant kurių Urfinas Džiusas su savo padėjėjais dirbo
kietagalvius. Patalpoje degė daug žvakių. Užkūrę laužus, išvalė rūsyje orą, o žvakės teikė pakankamai šviesos.
Dirbo labai sparčiai. Čarlis Blekas padarė brėžinius ir pagal šiuos
brėžinius pjovė iš lakštinės geležies būsimo milžino Tilio Vilio liemenį, galvą, rankas bei kojas — milžiną šitaip pavadino pagonių dievuko garbei. Blekas privalėjo dirbti be galo tiksliai: išpjautas detales
reikės dar mediniais plaktukais atitinkamai išlenkti, o jas sukniedijus viskas turės įgauti žmogaus kūno kontūrus. Mažiausias netikslumas apskaičiuojant baigtųsi neištaisoma klaida.
Darbą sunkino milžiniški Tilio Vilio matmenys. Čarlis Blekas ir
Lestaras nusprendė, kad Tilis Vilis turi būti didesnis už Arachnę.
Tiktai tuomet burtininkė išsigąs galingo priešo, ir bus galima ją įveikti ir sunaikinti.
Kiekvienai rankai reikėjo keturių penkių geležies lakštų, kojoms
septynių aštuonių, o didžiuliam liemeniui prireikė dvidešimt lakštų,
Laimė, Čarlis Blekas atsivežė iš Kanzaso pakankamai medžiagos.
Dvidešimt ir daugiau valandų per parą čirpė dirbtuvėje grąžtai,
kaukšėjo plaktukai, žaizdruose grūdinosi geležiniai strypai, kalviai
kaldino kniedes. Po žemais rūsio skliautais buvo taip karšta, kad
prakaitas žmonėms žliaugte žliaugė, o kartais jie net prarasdavo sąmonę. Bet nė vienas nemetė darbo, visi plušėjo nesigailėdami savęs,
suprasdami, kad nuo jų priklauso gimtos šalies išgelbėjimas.

Ir štai įvairiuose rūsio kampuose atsirado didžiulės būsimo milžino šlaunys, blauzdos, dilbiai. Jie atrodė kaip metaliniai tuneliai,
kuriuose laisvai vaikščiojo su savo instrumentais maži Mirksiukai.
Šias dalis reikės sumaniai sunarstyti, kad iš jų išeitų kojos ir rankos.
Didžiulėje mechaninio milžino galvoje jie prapjovė dideles pailgas
skyles akims, kiaurymę burnai. Tilio Vilio liemenį nutarė surinkti
kieme, nes jis nebūtų prasispraudęs pro rūsio duris.
Tačiau milžino liemuo, galva ir galūnės buvo tik dalis darbo, ir tai
ne paties svarbiausio. Juk Tilis Vilis turės vaikščioti ir bėgti, mokėti
vartoti ginklą — kalaviją ir skydą. Dėl to reikėjo jame patalpinti daug
dantračių, svertų, didelių ir mažų spyruoklių, kurios turėjo atstoti
raumenis; visa tai padaryti reikėjo daug sumanumo ir laiko. Laimei,
Mirksiukai jau nuo seno garsėjo kaip puikūs meistrai, be to, pastaraisiais metais turėjo gerą praktiką, narstydami Geležinio Medkirčio
sudėtingą mechanizmą.
Darbas vyko paspartintais tempais, nebuvo galima delsti: šaltis
kasdien stiprėjo. Patį atsakingiausią darbą — dantračių, svertų ir
spyruoklių montavimą — dirbo Čarlis ir Lestaras, jie miegojo po dvi
valandas per parą ir taip nusikamavo, kad vos besilaikė ant kojų. O
kad plušant neimtų miegas, jie gėrė medžio nuch-nuch riešutų antpilą.
Pagaliau buvo jau tiek padaryta, kad jie galėjo pradėti montuoti
milžinišką mechanizmą. Tam tiko tik kiemas. Atskiras rankų ir kojų
dalis pasisekė ištraukti pro duris, bet galva nelindo, reikėjo prakirsti
sienoje didelę skylę.
Kieme čia vienur, čia kitur degė laužai, prie jų pasišildyti nuolat
bėgo darbininkai. Laužai dar tuo buvo naudingi, kad darė kiemo orą
grynesnį, ir meistrai ne kartą geru žodžiu minėjo Urfiną Džiusą: nelabai patogu dirbti prisirišus prie veido rafalo lapus lyg kokius antsnukius. Dailidės iš anksto paruošė kopėčias ir aukštas aikšteles,
kurios buvo keliamos iš vienos vietos į kitą. Prie tvirto skersinio, jungiančio du labai aukštus stulpus, buvo pritvirtinti skridimai.
Paskui po skersiniu ant stiprių lynų pakabino Tilio Vilio liemenį.
Norėdami jį pakelti į reikiamą aukštį, virves, permestas per skridimus, Čarlio Bleko komanduojami, traukė šimtas septyniasdešimt
žmonių, net ir pats Geležinis Medkirtys.
Liemuo buvo pati svarbiausia ir atsakingiausia savaeigio milžino
dalis. Ten buvo sukauptos visos detalės, valdančios judesius, todėl
Tilio Vilio viduriuose meistrai įrengė nedidelę patogią kabiną, į kurią
buvo galima patekti pro siauras dureles. Prie kabinos grindų pritvirtino sukamąją minkštą kėdę. Ant jos sėdėdamas, žmogus galėjo pasiekti visus svertus ir mygtukus, valdančius spyruokles. Paaiškėjo,
kad tokiu žmogumi gali būti tik Lestaras, nagingiausias Mirksiukų
šalies mechanikas; juk jis sugalvojo daug prietaisų ir įrengimų ir

pats juos sumontavo. Čia tiko ir mažas jo ūgis. Pravartu buvo ir tai,
kad Lestarui dar užteko jėgų ir ištvermės.
Pakabinę liemenį, darbininkai ėmė prie jo tvirtinti rankas, kojas,
galvą. Įrenginį buvo apraizgęs ištisas virvių voratinklis, dūmų ir miglos apgaubti, jomis iš lėto kilo lopšiai, o lopšiuose buvo įsitaisę meistrai su grąžtais ir kaltais, plaktukais ir replėmis.
Viską gaubiančiame rūke klegėjo balsai, girgždėjo skridimai,

kaukšėjo plaktukai. Milžiniška Tilio Vilio figūra vis
labiau darėsi panaši į žmogų.
Pagaliau atėjo iškilmingas momentas, kai buvo
baigti
visi
mechanizmo
darbai, įmontuotos spyruoklės ir prietaisai, ir milžinas Tilis Vilis tvirtai atsistojo ant didžiulių kojų. Visoms jo spyruoklėms ir sąnariams sutepti teko suvartoti net statinę tepalo.
Dabar atėjo dažytojų eilė. Nudažyti milžino galvą
buvo pavesta geriausiems
meistrams, tikriems dažymo specialistams. Jie atidžiai apžiūrėjo iš KuruKusų salos atvežtą dievuką
ir šauniai pasidarbavo.
Kas tik pažvelgdavo Tiliui Viliui į veidą, į piktas,
žvairas jo akis, į baisiai iššieptą burną ir iš jos kyšančias milžiniškas iltis, iš
siaubo šastelėdavo į šalį.
Liemenį, rankas ir kojas jie
nudažė kaip viduramžių
riterio aprangą. Kad būtų
visai panašus, trūko tik kalavijo, skydo ir ieties. Bet
milžiniškas kalavijas jau
buvo nukaltas toks sunkus, kad jį vos pajudino iš
vietos keturiasdešimt žmonių. O po tvirtu geležiniu
skydu galėjo nuo lietaus
pasislėpti šimtas žmonių.
Būtų gerai Tiliui Viliui padaryti ietį, bet riteriams ietis nešiodavo ginklanešiai,
todėl jos teko atsisakyti.
Kurgi būtų suradę tokiam

milžinui tinkamą ginklanešį?
Tilio Vilio sukūrėjai buvo labai patenkinti savo kūriniu.
— Taip, — tarė Čarlis Blekas, — kai Arachnė pažvelgs į mūsų
mažylį, iš baimės nustėrs.
— O aš pasistengsiu, — tarė Lestaras, — kad šis mažylis vytųsi
priešą kaip vilkas kiškį.
„Mažylis“ Tilis Vilis turėjo ir balsą. Jo gerklėje jie įtaisė sireną, o
garso aukštumas galėjo keistis nuo paties žemiausio iki aukščiausio.
Kai, norėdami išbandyti, jie pirmą kartą ją paleido, mieste kilo baisus sąmyšis. Klaikūs ausį rėžiantys garsai išginė visus gyventojus iš
namų. Žmonėms atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga, pagauti siaubo,
jie blaškėsi gatvėse, atsitrenkdami vienas į kitą Geltonajame Rūke.
Tik miestu perbėgę šaukliai nuramino žmones. Patenkintas Čarlis
Blekas trynė rankas, smarkiai papsėjo pypkę ir prisiekinėjo visų platumų urganais, kad savaeigis milžinas parodys ką galįs.
Atėjo metas pradėti karo veiksmus prieš burtininkę. Dar kelios
dienos prieš baigiant darbus pareigingi kietagalviai buvo parnešę ant
savo pečių Elės furgoną. Jis stovėjo ant specialiai jam padirbtų ratų,
durys ir langai buvo sandariai uždaryti, atnaujintas vidaus apstatymas — nors imk ir keliauk!
Kadangi mažiems Stebuklų šalies arkliams sunkus furgonas buvo ne pagal jėgas, Kaliausės štabas nutarė, kad važinėjančią tvirtovę
trauks kietagalviai. Jiems teko ir kita labai svarbi užduotis: užvesti
savaeigį milžiną.
Spyruoklės, valdančios milžino rankas, kojas, kaklą, buvo tokios
stiprios, kad jas prisukti galėjo tik kietagalviai. Keli mediniai žmonės
užsiropštė kopėčiomis, pastatytomis prie Tilio Vilio liemens, ir įkišo į
specialias angas prisukamuosius raktus. Raktai girgždėdami sukosi,
spyruoklės nuo įtampos zvimbė, bet, iki galo prisuktos, galėjo veikti
kelias valandas.
Visų einančių į žygį kietagalvių vyriausiuoju vadu buvo paskirtas
buvęs generolas Lanas Pirotas. Jis pasirodė esąs sumanus administratorius.
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važinėjančios tvirtovės įgulos sudėtį įėjo Kaliausė, Geležinis
Į Medkirtys,
Dinas Gioras, Faramantas, daktaras Borilis, KagiKar; svečiai iš anapus kalnų — Čarlis Blekas, Enė, Timas ir Artošė.
Dideliam liūtui furgone neatsirado vietos, ir jis, labai nepatenkintas,
liko Smaragdo mieste. Lestaras taip pat priklausė kovos būriui, bet
jam. teko keliauti Tilio Vilio pilve.
Vietovei žvalgyti milžino pilve ir nugaroje buvo padaryti keli įstiklinti apvalūs langeliai; pro juos Lestaras galėjo viską matyti, kas dedasi priekyje bei užpakalyje. O tos milžiniškos akys, kurios buvo Tilio
Vilio galvoje ir galėjo savo akiduobėse judėti, buvo skirtos priešui
įbauginti. Taip pradžioje manė Tilio Vilio kūrėjai, bet praktikoje išėjo
visai kitaip, apie ką papasakosime vėliau.
Viskas buvo paruošta tolimai ir pavojingai kelionei. Maišai ir pintinės su maisto produktais, statinaitės su geriamu vandeniu sudėtos
po suolais, užnuodytas oras išvalytas Urfino Džiuso pasiūlytu būdu.
Tai padaryti buvo būtina: pabandykite ankštame furgone daug dienų
kvėpuoti pro rafalo lapus. O dabar Geltonojo Rūko nuodingi lašeliai
nebeprasiskverbė į važinėjančią tvirtovę — tokios sandarios buvo jos
sienos, grindys ir stogas. Ventiliacijai Lestaras sienose pragręžė kelias angeles, apsaugotas patikimais filtrais iš rafalo lapų. Kad galėtum furgone gerai jaustis, reikėjo kuo rečiau eiti iš furgono ir kuo
greičiau uždaryti paskui save duris.
Lestaras, jaukiai įsitaisęs savaeigio milžino kabinoje, spustelėjo
pagrindinį eigos svertą. Tilio Vilio viduriuose sugirgždėjo, sudžerškėjo, spragtelėjo spyruoklės, ir milžinas sunkiai žengė įšalusia žeme.
Ir čia įvyko stebuklas: žengęs pirmą žingsnį, Tilis Vilis atgijo! Beje, tokį įvykį galima vadinti stebuklu Kanzaso, Ohajo arba Konektikuto valstijose, bet Stebuklų šalyje tai buvo pats paprasčiausias dalykas.
Argi ten negyveno, nejudėjo ir neturėjo visų žmogiškų jausmų bei
sugebėjimų šiaudinis žmogus Kaliausė ir Geležinis Medkirtys? Argi
neatgijo ir neprakalbėjo, peržengę Stebuklų šalies sieną, mechaniniai
asilėnai Cezaris ir Hanibalas? Ir tai, kad Tilis Vilis staiga atgijo, visi
žygio dalyviai laikė džiaugsmingu, bet anaiptol ne nuostabiu įvykiu.
Tilis Vilis, sukiodamas galvą, dairėsi į šalis: juk didžiulės jo akys,
skirtos priešui gąsdinti, praregėjo.
Milžinas prabilo skardžiu žemu balsu:
— Nagi duokite man veidrodį, noriu pasižiūrėti į save. Įdomu žinoti, kaip iš šalies atrodai.
Po kelių minučių buvo atneštas didžiausias rūmuose rastas veidrodis, kruopščiai nuvalytas ir pakabintas ant skersinės sijos, po kuria buvo surinktas Tilis Vilis. Milžinas priekabiai rinkosi vietą, iš ku-

rios būtų geriau matyti, ilgai apžiūrinėjo savo fizionomiją. Paskui
skardžiai nusijuokė.
— Mat koks aš, tai bent šaunuolis, gražuolis! Niekas iš jūsų,
žmonių, neturi tokių išraiškingų akių, prisiekiu uraganu! — susižavėjęs šaukė Tilis Vilis.
Klausytojai pratrūko juokais: pasirodo, kad dar kuriamas geležinis milžinas spėjo perimti kapitono Bleko jūrinius žodelius! Kiek stebuklų šioje nepaprastoje šalyje... Tilis Vilis kalbėjo toliau:
— O kokie simpatingi mano skruostai, koks žavingas smakras!
Jūs, žmonės, tik juokingi išsigimėliai, palyginti su manimi... Bet kurgi mano tėvelis Čarlis, pagal kurio sumanymą jūs, žmonės, sugebėjote padaryti tokį dailų berniuką kaip aš?! Aū, greičiau man pasirodyk,
brangus tėveli Čarli!

Jūreivis išėjo į priekį, šiek tiek sutrikęs ir kartu didžiuodamasis
savo mechaninio kūdikio žodžiais. Bet iš apačios jis buvo blogai matomas, todėl užkopė ant pačios aukščiausios lipynės, kurią prilaikė
Mirksiukai.
— Džiaugiuosi, kad tau įtikau, mano berniuk! — sušuko jis į garsintuvą. — Mes taip stengėmės...
— Tėte, būk malonus, padėk tą dūdą, — paprašė Tilis Vilis. —
Mano puikios ausys išgirs kiekvieną tavo žodį ir be jos, tepraryja
mane ryklys!
Čarlis Blekas nusijuokė.
— O ar tu žinai, kas yra ryklys?

Milžinas nesutrikdamas atsakė:
— Tikriausiai kažkas panašaus į tą burtininkę Arachnę, su kuria
galynėtis jūs mane padarėte. Ir tu, tėte, nesirūpink: jūs puikiai atlikote savo užduotį. Aš tai supratau dar tuomet, kai tik pradėjau jausti. Visi žinokite, kad mano dvasia stipri, ir, tegul mane perkūnas
trenkia, aš kovosiu kaip liūtas!
Drąsusis Liūtas, stovėjęs ten kartu su kitais, buvo didžiai patenkintas palyginimu ir Tiliui Viliui už jį padėkojo.
Geležinis milžinas švelniai tarė:
— Tėveli, mielasis, kaip aš norėčiau priglausti tave prie mylinčios
krūtinės, bet bijau, kad tai nesibaigtų liūdnai. Rodos, jūs, žmonės,
per daug trapūs padarai.
— Taip, mes tokie iš prigimties, — paaiškino vienakojis jūreivis.
— Todėl, sūneli, geriau reikšk savo meilę ir dėkingumą žodžiais, šitaip bus man saugiau. O dabar tau reikia praeiti antai pro tuos vartus, — pasakė Čarlis Blekas. Ženk pirmyn!
Priėjęs prie vartų, milžinas nustebęs sustojo.
— Tėte Čarli, čia man per žema. Aš nepraeisiu pro šią arką...
Čarlis Blekas sumišęs prisipažino, kad įvyko klaida, reikės griauti
arką.
— Šito imsiuosi aš pats, tėveli! — atsiliepė milžinas ir pareikalavo
tvirčiausio kirstuvo.
Stipriai suspaudęs įrankį metaliniame kumštyje, Tilis Vilis taikliais smūgiais ėmė ardyti sieną. Į visas šalis pasipylė plytos, ir žiūrovai kaipmat išlakstė.
Užteko kelių minučių, ir anga buvo prakirsta — Geležinis Riteris
išėjo į aikštę. Kietagalvių traukiamas furgonas išriedėjo paskui jį.
Milžinas ėjo gatve su kardu dešinėje rankoje ir skydu kairėje, o jo
galva siekė namų trečią aukštą, ir miestiečiai, žiūrėdami pro langelius, lydėjo Tilį Vilį džiaugsmingais šauksmais:
— Sveikiname tave, mūsų gelbėtojau! Garbė būsimam Arachnės
nugalėtojui!
Tilis Vilis oriai linksėjo į šonus.
— Pasikliaukite manimi, žmonės! Tilis Vilis jaunas, bet jis neapvils!!
Be abejo, milžinas negalėjo išeiti iš miesto pro vartus, bet tai buvo numatyta: dalį sienos jie iš anksto išardė. Keltas negalėjo išlaikyti
galiūno svorio, ir jis leidosi briste, taręs:
— Manau, kad mano siūlės pakankamai hermetiškos, ir aš nesušlapsiu.
Lestaras atsiliepė iš milžino vidurių:
— Viskas sąžiningai padaryta, ir tu gali nesirūpinti!
Tilis Vilis ironiškai tarė:

— Ak, tai jūs, tariamasis mano vedly! Jeigu neklystu, jūsų vardas
Lestaras? Tiesa sakant, jūs nelabai man reikalingas, bet likite savo
vietoje. Niekada netrukdo dubliuoįama sistema...
Besigirdamas Tilis Vilis nustojo kontroliuoti savo judesius, paslydo minkštu kanalo dugnu, sumosavo rankomis ir vos nepasinėrė į
vandenį. Jei tai būtų įvykę, Čarliui Blekui ir jo padėjėjams būtų tekęs nepaprastai sunkus uždavinys — iškelti jį iš kanalo.
Laimei, Lestaras nepasimetė. Jis akimirka paspaudė reikiamus
svertus, geležinis milžinas atsitiesė ir žengė į kitą krantą, lauždamas
vandenį sukausčiusią ledo plutą.
Kai Tilis Vilis išlipo į krantą, Lestaras nepiktai jį papeikė:
— Puikybę dažnai lydi nelaimė.
— O kas ta puikybė? — paklausė milžinas. Išklausęs paaiškinimą, jis droviai tarė: — Aš daugiau nebesikelsiu į puikybę...
Vakare Lestaras papasakojo Čarliui Blekui ir kitiems žygio dalyviams apie šį vaikišką Tilio Vilio išsišokimą, per kurį ekspedicija vos
neatsidūrė sunkioje padėtyje. Vienakojis jūreivis į tai atsakė:
— Žinote, draugai, dar Kanzase nusprendžiau, kad mūsų padėjėju kovoje su Arachne turi būti ne kas kitas, tik berniukas. Taip, taip,
nesistebėkite, būtent geležinis berniukas, trisdešimties uolekčių
aukščio. Čia, Smaragdo saloje, rinkdamas metalines jo detales, aš
stengiausi jam įteigti, kad būsimasis Tilis Vilis privalo turėti berniukišką drąsą, nepaisyti pavojų, trokšti žygdarbių...
— Dėdule Čarli, šitai tau labai gerai pavyko! — susižavėjusi sušuko Enė. — Jei mūsų Timas būtų trisdešimties uolekčių aukščio ir
visas iš geležies, jis elgtųsi lygiai taip!
Ir visi furgone nutarė, kad Čarlis Blekas pasiekė, ko norėjo, o gyvenimas visa kita užbaigs.

LAUKINIŲ PELIŲ KARALYSTĖ

K

ai kietagalviai atsargiai nuleido furgoną nuo kelto ir jau ketino vežti geltonomis plytomis grįstu keliu, Enė staiga davė
klausimą, iš pirmo žvilgsnio nekaltą, tačiau smarkiai sujaudinusį visą draugiją. Štai tas klausimas:
— O kas bus, jei Arachnė nepanorės kautis su Tiliu Viliu ir pabėgs nuo jo skraidančiu kilimu?
— Iš tikrųjų mes apie tai visiškai nepagalvojome, — prisipažino
Čarlis Blekas. — Juk burtininkė per valandą nuskris kokia dvidešimt
mylių, o mums, duok dieve, šį atstumą įveikti per kiaurą dieną. Be
to, kur paskui jos ieškoti?
— Na, čia mums padės stebuklingasis televizorius, — tarė Kaliausė ir paplekšnojo per žvilgantį dėžės šoną.
— Nieko nepadės, — apmaudžiai atšovė Čarlis. — Juk, esant Geltonajam Rūkui, jis neveikia.
Visi susimąstė. Į duris kažkas pasibeldė, ir įėjo sunerimęs Lestaras. Matydamas, kad furgonas kažkodėl nejuda, jis virvinėmis kopėčiomis išlipo iš Tilio Vilio vidurių ir atėjo paklausti, kodėl jie stovi.
Sužinojęs priežastį, mechanikas taip pat susikrimto.
Timas atsiduso:
— Kaip gaila, kad dingo sidabrinė diadema. Aš prasigaučiau pas
Arachnę, pavogčiau kilimą, ir baigtas kriukis!
Vėl stojo tyla. Enė suplojo delnais.
— Aš žinau, kaip atimti iš burtininkės kilimą! — sušuko ji linksmai. — Jį sugrauš pelės!
— Ką tu? — sunerimo Timas. — Tau protas pasimaišė? — Bet,
pažvelgęs į kabantį ant Enės krūtinės sidabrinį švilpuką, visa gerkle
suriko: — Ramina? Taip?!
— Žinoma, — atsakė mergaitė. — Stipriau laikyk Artošę!
Enė papūtė sidabrinį švilpuką, kadaise laukinių pelių karalienės
padovanotą vyresniajai jos seseriai, ir Ramina, lydima kelių freilinų,
tuoj pat atsirado ant furgono grindų. Artošė veržėsi prie pelių, bet
Timas jį stipriai laikė.
— Laba diena, jūsų didenybe! — Enė pasveikino mažą karalienę.
— Sveika, mano brangioji! — atsakė Ramina. — Džiaugiuosi matydama jus, ir Timą, ir Užukalnių Milžiną, ir net šunelį, amžiną mano
priešą, ir man labai malonu, kad jūs visi esate sveiki. Mes vėl susitinkame su jumis sunkią mūsų šaliai valandą. Mano gentį slegia dideli sunkumai...
— Bet aš tikiuosi, kad iš jūsų valdinių niekas nežuvo? — su
užuojauta paklausė mergaitė.
— Kol kas dar ne. Mes pasislėpėme požeminiame urve, kuris prasideda nuo senojo bokšto ir apie kurį jums tikriausiai papasakojo
Užukalnių Milžinas.

— Taip, taip! — gyvai sušuko
Enė.
O Čarlis Blekas pridūrė:
— Juk tuomet būtent jūs parodėte mums šį urvą. Ten mes
dar kovėmės su šešiakoju!
— Taigi šitame požeminiame
koridoriuje mes ir suradome
prieglobstį. Ten nėra Geltonojo
Rūko, bet, deja, nėra ir maisto.
— Jūsų didenybe, — tarė
Enė, — mes atvykome į Stebuklų
šalį kovoti su Geltonuoju Rūku ir
prašome jus padėti!
— Kaip mes jums padėsime,
tokie maži ir silpni padarai? —
nusistebėjo Ramina. — Mes matėme milžinę Arachnę. Ji susimąsčiusi, nežiūrėdama po kojomis, ėjo lauku, kuriuo traukė
mano valdiniai. Burtininkė netyčia užlipo ant mūsų kolonos ir
savo pėda sutraiškė iš karto šimtą keturiasdešimt pelių, tarp kurių buvo didžiai gerbiamų asmenų!
Kaliausė ir jos draugai išreiškė
karalienei
nuoširdžiausią
užuojautą, o paskui Čarlis Blekas papasakojo apie milžiną Tilį
Vilį, kuris pasirengęs galynėtis su
Arachne. Jis užsikėlė Raminą ir
jos freilinas ant delno ir prinešė
prie lango, kad jos pasigrožėtų
savaeigiu milžinu. Pelės, pamačiusios Geležinio Riterio nuožmų
veidą, iš siaubo sudrebėjo.
— Bet mes prieš Arachnę bejėgiai, kol ji turi skraidantį kilimą, — pasakė jūreivis. — Mūsų
Tilis Vilis per daug lėtas, jis negalės vytis burtininkės, jeigu ji nuo
jo spruks oru, todėl pelių genčiai
skubus uždavinys — sunaikinti

stebuklingąjį kilimą.
Ramina nudžiugo.
— Šitą darbą mes įveiksime! — sušuko ji plonu balseliu. — Mes
sugraušime tą kilimą, taip sugraušime, kad iš jo neliks nė skutelio.
Kaliausė ir jo draugai suplojo delnais, o Artošė, pasinaudojęs
proga, vos neištrūko Timui iš rankų.
— Tačiau kelias nuo mūsų prieglobsčio iki piktosios burtininkės
valdų tolimas, — toliau kalbėjo Ramina. — Jame daug kliūčių: sraunių plačių upokšnių, kalnų, tarpeklių su stačiais skardžiais... Mums
reikia stipraus, vikraus palydovo, galinčio padėti pavojingose vietose.
Jos žvilgsnis sustojo ties Timu O'Keliu, ir pamalonintas berniukas tuoj sutiko keliauti. Tiesą sakant, vienakojis jūreivis labai bijojo
leisti berniūkštį vieną į tolimą ir pavojingą kelionę, bet kitos išeities
nebuvo. Nei jis pats, Čarlis, nei Geležinis Medkirtys, nei Dinas Gioras
netiko būti pelių giminės vadovais: per daug jie buvo nerangūs. Negalėjo kapitonas tokio reikalo patikėti Faramantui arba daktarui:
abudu buvo silpni ir jau nebejauni.
— Na ką gi, mano berniuk, — giliai atsidusęs, pagaliau ryžosi kapitonas, — eik, bet maldauju tave visais mūsų laivo stiebais, būk atsargus! Keliauk, keliauk, drauguži, ir gero tau vėjo!..
Kol Timą daktarai rengė kelionėn — ruošė filtrus iš rafalo lapų ir
apsauginius akinius, pelių karalienė klausinėjo Enę ir Čarlį Bleką
apie gerąją savo draugę Elę, kaip jai sekasi mokslas, ar sveika. Ji
taip pat pasidomėjo, kaip gyvena buvęs burtininkas Gudvinas, ką jis
veikia, metęs burtininko amatą. Sužinojusi, kad Gudvinas laiko
smulkių prekių parduotuvę, pelių karalienė nepritariamai pakraipė
galvą.
Timas stovėjo prie slenksčio su kietai prikimšta kuprine ant pečių: į kuprinę buvo įdėta maisto atsargų ir baltinių pamaina, o už
juosmens užkištas kirvukas su tvirta rankena.
— Tu neisi pėsčias, Timai, — pasakė Kaliausė. — Laikas brangus, ir mes turime taupyti kiekvieną valandą. Faramantai, duok Timui stebuklingąjį Ružero kilimėlį.
Įteikdamas Timui kilimą su kabančiu inventoriaus numeriuku,
tiekimo viršininkas ilgai nurodinėjo berniukui kaip galima atsargiau
elgtis su brangiu daiktu. O savo sąraše pažymėjo: „Kilimas išduotas
Timui O'Keliui laikinai naudotis. Pagrindas: Kaliausės Išminčiaus
įsakymas.“
Timas O'Kelis išėjo iš furgono, patiesė kilimėlį ant žemės ir ant jo
atsisėdo, o Ramina ir kitos pelės jaukiai įsitaisė jo užantyje.
— Nešk mane, kilimėli, prie įėjimo į požeminį koridorių, kuris
prasideda netoli Lino Raubos fermos, — įsakė berniukas.
Tokį adresą jam buvo nurodžiusi pelių karalienė.
Kilimas pakilo ir nuskrido reikiama kryptimi.

Palydėjęs jį akimis, Faramantas davė ženklą kietagalviams, ir
furgonas lėtai pajudėjo iš vietos.
Drąsių karių būrys traukė į pietus. Iki Didžiosios upės jie žygiuos
geltonom plytom grįstu keliu, o paskui reikės jį palikti ir ieškoti
Arachnės prieglobsčio nykiuose kalnuose, kažkur tarp Žydrosios šalies ir Stelos valdų.
Sėdėti kračiame furgone, kurį neskubėdami traukė kietagalviai,
buvo nuobodu, ir Enė meilikaujamai kreipėsi į jūreivį:
— Dėdule Čarli, aš visą laiką prisimenu tą nuostabią istoriją, kurią tu pasakojai apie lordą Bumčerlį ir profesorių Fogelį.
Nujausdamas klastą, Čarlis burbtelėjo:
— Na ir kas? Prisimink į sveikatą, kas tau trukdo?
— Prisiminti, kas buvo, gerai, bet išgirsti ką nors naujo dar geriau, — šelmiškai nusišypsojo mergaitė ir, meilindamasi dėdei, paprašė: — Papasakok man dar ką nors, juk pats gyreisi daug nuotykių
patyręs.
Jūreivis atlyžo:
— Ak tu, nenuorama, pataikūne! Ką gi tau papasakoti?
— Papasakok, kaip tu netekai kojos! — pasiūlė Enė. — Tai tikriausiai atsitiko kovoje su piratais?
— Beveik taip, — sutiko Čarlis Blekas. — Na, gerai, klausykitės!
Ir Čarlis Blekas pradėjo ilgą pasakojimą.
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tebuklingasis kilimas skrido valandą iki požemio, kuriame
slėpėsi pelės; Timas šį nuotolį būtų turėjęs eiti visą dieną.
Nusileidęs ant žemės, berniukas gėrėdamasis tarė:
— Nuostabus dalykas tas kilimas! O, kad tokį turėčiau Kanzase!
Susukęs kilimą į ritinėlį, pasikišo po pažastim.
Pelių karalienė, iškišusi galvą iš Timo užančio, plonu balseliu rodė jam kryptį, ir netrukus berniukas atsidūrė prie angos į požeminį
koridorių. Čia jis užsidegė žibintėlį, kurį jam buvo davęs įžvalgusis
Faramantas, ir leidosi žemyn stačia nuokalne.
— Ženkite atsargiau, bičiuli Timai, — patarė Ramina, — kitaip
jūs sutrypsite mano valdinius.
Ir patarė kaip tik laiku. Žibinto šviesoje Timas pamatė didžiulę
daugybę pelių. Jų visur knibždėjo, jos žvilgčiojo iš visų plyšelių, ištisomis kekėmis kabojo ant sienų, nagučiais įsikabinusios į olos šeberkščius. Pelės piktai cypė, riedamosi dėl vietos, bet, pamačiusios
karalienę su palyda, akimirka nutilo.
Įsitaisiusi ant ištiestos Timo rankos, kaip tribūnoje, Ramina kreipėsi į savo gentį. Trumpai papasakojusi apie atvykusią iš anapus
kalnų gelbėjimo ekspediciją, karalienė baigė:
— Mes privalome padėti žmonėms įveikti žiauriąją Arachnę, tik
tuomet mums grįš šviesa ir šiluma. Mūsų uždavinys atimti iš burtininkės stebuklingą kilimą, kitaip ji paspruks nuo bausmės, ir Geltonasis Rūkas kaip ir anksčiau kybos virš šalies.
— Jūsų didenybe, — Timas kreipėsi į Raminą, — man šovė į galvą gera mintis. Paimkime ant kilimėlio tiek pelių, kiek jis pakels, nuskriskime prie Arachnės slėptuvės, ir mūsų būrys greitai sudoros didįjį kilimą.
— Jūs klystate, mano drauge Timai, — atšovė karalienė. — Negana sugraužti kilimą: nykštukai tuoj pat surinks stebuklingąją vilną, suverps ją ir vėl išaus kilimą. Kad jis neatsinaujintų, turime jį
visiškai suėsti, o tam prireiks visų mano valdinių.
Išgirdęs tokį aiškinimą, Timas pasikasė pakaušį ir tarė:
— Na ką gi, tuomet keliaukime! Ar jūs nebijote, kad pelės gali
nuo Geltonojo Rūko žūti?
— Jo pražūtingosios pasekmės pasireikš tik po savaitės ar pusantros, o mes per tą laiką pasistengsime pasiekti Arachnės valdas.
Kaip matyti, Ramina viskam turėjo atsakymą.
Timas bijojo, kad pelės keliaus netvarkingai, bet pasirodė, jog pelių armija buvo labai gerai organizuota. Ji buvo suskirstyta į divizijas, divizijos į pulkus, pulkai į batalionus, batalionai į kuopas ir būrius. Kiekvienam padaliniui vadovavo nusipelniusi prityrusi pelė, turinti leitenanto, kapitono arba pulkininko laipsnį, ir jos įsakymai buvo besąlygiškai vykdomi.

Armijos štabas nustatė divizijų ir pulkų žygiavimo eilę, ir apie tai
ryšininkai pranešė visiems padaliniams.
Timas ėjo pirmas, jis nešėsi užantyje ir kišenėse karalienę ir armijos štabą, už jo bėgo adjutantai ir ryšininkai. Berniukas bijojo, kad
rūke negalės rasti kelio, bet pelių karalienė jį nuramino:
— Fėja negali paklysti gimtosios šalies laukuose ir miškuose. Kai

tik jūs pradėsite krypti iš teisingo kelio, aš tuojau tai pajusiu ir jums
pasakysiu.
Iki pat vakaro armija darniai žygiavo, kuopa už kuopos, pulkas
už pulko. Timas jau vos laikėsi iš nuovargio ant kojų, bet Ramina,
pamačiusi kviečių lauką, davė ženklą sustoti.
Pelės tuoj išsilakstė po lauką, ir suvytę, susiraukšlėję grūdeliai
sugrikšėjo aštriuose dantukuose. Timas taip pat pavakarieniavo ir,
susivyniojęs į stebuklingą kilimą, užmigo.
Iš ryto, vos tik purpurinė saulė pažvelgė pro rūką, jie vėl leidosi į
žygį. Antra žygio diena buvo sunkesnė už pirmąją. Kelyje nuolat pasitaikydavo sraunių plačių upokšnių. Timas čiupdavo kirvį, nukirsdavo kelis medžius ir permesdavo nuo vieno kranto iki kito. Šitais tiltais pelės greitai perbėgdavo į kitą pusę ir vėl išsirikiuodavo krante
kolonomis: Raminos armijoje buvo griežta drausmė.
Trečia žygio diena prasidėjo pačiu nepalankiausiu oru: kilo sniego pūga. Šaltas vėjas skrido virš lygumos, ore sūkuriavo balti tumulai.
Pūga Stebuklų šalyje! Kas galėjo apie tai pagalvoti amžinos vasaros krašte dar prieš mėnesį? Ir vis dėlto vėjas stūgavo, lenkė krūmokšnius, laužė medžių šakas, vertė iš kojų pelių legionus.
Nebuvo galima pasilikti nakvynės vietoje, visi būtų sušalę, ir Ramina įsakė žygiuoti toliau. Ryšininkai, aukštai iškėlę uodegėles ir
klaidžiodami sniege, išbėgiojo į padalinius. Būriai ir kuopos rikiavosi,
kovodami su vėju, ir stengėsi išlaikyti tvarką.
Timas O'Kelis, nuostabios pilkosios armijos vadas, žengė priekyje.
Jis prisidengė nugarą stebuklingu kilimėliu, ant akinių prilipo sniego
tumulai, o jis ėjo ir galvojo:
„Pamatytų mama, kaip aš vykdau pažadą vengti pavojų Stebuklų
šalyje...“
Ramina, neklystamai jausdama teisingą kelio kryptį, davė berniukui nurodymus, kur pasukti.
Kiek buvo cypavimo ir maišaties, kiek įvykdyta didvyriškų žygdarbių nesuskaičiuojamose mažų pilkų žvėrelių eilėse! Čia, žiūrėk,
sena pelė įkrito į nematomą po sniegu duobę, ir kaimynės, palikusios
rikiuotę, tiesė jai kojytes ir uodegytes, kad įsitvėrusi galėtų iš jos išsirepečkenti. Antai dvi stambios stiprios pelės, nutvėrusios už pašonių, tempė nusilpusią jauną pelytę ir įkalbinėjo neprarasti drąsos.
Užvis daugiausia kliūdavo adjutantams ir ryšininkams. Jie visą
laiką šmižinėjo tarp kolonų, rankiojo atsilikusius ir grąžino juos į rikiuotę. Galima buvo pavydėti jų pasiaukojimo ir narsos.
Viena ryšininkė išgelbėjo visą batalioną, išklydusį iš kelio ir patekusį į griovą su stačiais šlaitais. Klausydamas jos nurodymų, batalionas prisijungė prie pagrindinių jėgų.

Adjutantas Perplėšta Ausis visą mylią tempė ant nugaros pelę
Juodukę persidūrusią į šakelę, kol prisivijo Timą ir jam perdavė sužeistąją.
Ne viena tokia pelė pateko berniuko globon. Jo kišenės buvo pilnos sužeistų, nusilpusių ir apšalusių pelių. Pelės lindėjo berniuko
užantyje, tupėjo ant pečių, ant kepurės, žvilgčiojo iš rankovių...
Įnirtingai kovojant su šalčiu ir vėtra, praslinko keletas valandų.
Raminos kariuomenėje buvo nemažai aukų, ir nežinia, kaip viskas
būtų pasibaigę, jei nebūtų pradėjęs rimti vėjas. Pasidarė šilčiau, išniro purpurinė saulė.
Karalienė įsakė sustoti — metas buvo pasistiprinti ir pasiruošti
nakvynei. Visų pirma batalionuose buvo atliktas patikrinimas. Armijoje sušalo ir dingo be žinios 785 kariai bei vadai. Daugiatūkstantinei
armijai ne per daug didelis skaičius, bet jei tokios negandos kartosis,
tai nori nenori susimąstysi...
Ketvirtą žygio dieną kelias gerokai pablogėjo: pelės priėjo kalnuotą vietovę, kur nebuvo galima taip greitai stumtis į priekį kaip lygumoje. O pelėms juk reikėjo skubėti: nuo jų sumanymo sėkmės priklausė šalies likimas.
Svarbiausia buvo suderinti furgono-tvirtovės ir pelių armijos judėjimo greitį. Jei Čarlis Blekas atvyks prie piktosios burtininkės olos
anksčiau, tai burtininkė paspruks. Tuomet pelėms ir Tiliui Viliui bus
labai sunku ją rasti.
Pelių kelyje stūksojo aukštas kalnas su stačiais šlaitais. Jam
įveikti pilkajai armijai reikėjo kelių valandų. Tuo pasinaudodamas,
Timas nusprendė nuskristi su pranešimu pas vienakojį jūreivį. Jis
pasiėmė ir pelių karalienę.
Kilimas greitai pristatė berniuką į furgoną, kuris jau buvo persikėlęs per Didžiąją upę ir taip pat stūmėsi tolyn į pietinę sritį. Už jo
ryžtingai žengė Tilis Vilis; kietagalviai jį užvesdavo du kartus per dieną.
Enė, Čarlis Blekas ir visi kiti su džiaugsmu klausėsi Timo ir Raminos apie pelių armijos žygį, bet nusiminė, sužinoję, kokius nuostolius jie patyrė per vakarykščią vėtrą. Ši vėtra neaplenkė ir tos vietovės, kur buvo furgonas, bet, žinoma, nepadarė jo įgulai jokios žalos.
Geležinis Medkirtys, Kagi-Kar ir Ramina apskaičiavo, kad važinėjanti tvirtovė aplenkė peles ir jai reikia dieną kitą stabtelėti, kad neišgąsdintų burtininkės pirma laiko. Timas, pasiėmęs dar maisto, išsigalandęs kirvį, pasisodino Raminą į kišenę, ir jie iškeliavo atgal. Kai
pasiekė pelių kariuomenę, paskutinės jos kuopos jau ritosi nuo kalno, į kurį įkopti buvo gana nelengva.
Rytojaus dieną žygiuoti buvo labai sunku. Kelią dažnai kirsdavo
tarpekliai su stačiais skardžiais. Kai kuriuos pasisekdavo apeiti, per
kitus Timas permesdavo tiltus, nukirtęs pakriaušėje augančius medžius.

Bet štai jie priėjo tokį tarpeklį, kurio nebuvo galima apeiti ir kurio
pakriaušėje neaugo medžių. Ką reikėjo daryti? Pernešti peles skrendančiu kilimu? Bet per daug ilgai tas užtruktų. Karalienė pasiūlė gyvą kabantį tiltą. Keletas šimtų pačių stambiausių ir stipriausių pelių
įsikabino priekinėmis letenėlėmis į savo draugių uodegas ir sudarė
gyvą grandinę, o Timas ją permetė per bedugnę.

Šiuo gyvu svyruojančiu tiltu traukė pelės kuopa po kuopos, cypdamos iš baimės ir stengdamosi nežiūrėti žemyn. Viskas baigėsi
sėkmingai, tik sužeistai pelytei Juodukei apsvaigo galva, ir ji vos nenukrito į tarpeklį, bet draugė ją spėjo nutverti.
Kai jau visos pelės persikėlė, Timas surinko tiltą ant kilimo. Tai
buvo paskutinė, pati sunkiausia kliūtis. Toliau plytėjo gana lygios
vietos. Ir kaip nudžiugo visa kariuomenė, nuo generolo iki eilinės pelės, kai po keturių dienų skubaus žygio pasirodė mėlynas dangus —
Arachnės valdos. Ir tai įvyko pačiu laiku: daugelis pelių jau pradėjo
kosėti, o kai kurioms ėmė ašaroti akys.
Palikusios Geltonojo Rūko sritį, pelės lengviau atsikvėpė. Tačiau
čia reikėjo būti ypač atsargioms: apylinkėse galėjo pasirodyti nykštukai. Patyrę, kad įsiveržė pelės, jie praneštų burtininkei, ir viskas būtų prarasta. Laimei, dirva čia buvo minkšta, pelės greitai išsikasė
daugybę urvų ir ten patikimai pasislėpė nuo svetimų akių. O Timas
nuskrido į furgoną vėl pasitarti su Čarliu Bleku.
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isai atsitiktinai Raminos armijos kelyje nepasitaikė nė vieno
nykštuko, todėl Arachnė nesužinojo, kad ateina pelės: antraip ji būtų sunerimusi.
Bet žvalgai pranešė burtininkei, kad prie jos valdų slenka keistas
namas su ratais, medinių žmonių traukiamas ir turįs gerą apsaugą:
jį visą laiką lydi geležinis milžinas žiauriu veidu. Arachnė nutarė sužinoti, kokie ten priešai ir kiek jie pavojingi.
Pasiėmusi Rufą Bilaną, burtininkė užsikerėplino ant skraidančio
kilimo ir leidosi kelionėn. Likus myliai iki tos vietos, kur, pasak
nykštukų, esą žmonės, burtininkė nusileido ir, pasislėpusi miške,
pasiuntė žvalgybon Bilaną.
Praėjo pusvalandis. Netoli nuo Arachnės slėptuvės sučiužėjo po
Bilano kojomis sausi lapai, ir greitai pasirodė jis pats. Mažas žmo-

giūkštis ėjo svyruodamas, nuo siaubo išbalusiu veidu, lūpos mėšlungiškai judėjo. Pagaliau jis išlemeno:
— Ką aš mačiau, ponia!.. Ką aš mačiau... — Ir nutilo.
— Na, sakyk, baily! — riktelėjo fėja.
— Ten mil... milžinas, — mikčiojo žvalgas. — Jis auk... aukštesnis už jus... O veidas... Oi, koks vei... veidas! Aš gerai pasislėpiau
krūmuose, bet kai jis pažvelgė ma... mano pusėn, man pa... pasirodė, kad jo baisios a... akys mane kiau... kiaurai pervėrė. Ir jis va...
vadina vienakojį žmo... žmogų... tė... tė... tėvu! Aš vos vos... iš... iš
ten išspūdinau.
— Na ir pasikliauk tokiu mulkiu, — su panieka tarė Arachnė. —
Ėjo ėjo ir nieko nesužinojo. Reikės eiti pačiai.
Pradžioje burtininkė ėjo visu ūgiu, paskui pasilenkė ir galiausiai
ėmė šliaužti tarp medžių.
Staiga netoliese sugaudė, sutraškėjo. Arachnė prisėlino arčiau ir
štai ką pamatė. Tilis Vilis kirto per mišką furgonui kelią. Jis stovėjo
nugara į burtininkę, kiek pasilenkęs, ir milžiniškas kalavijas lakstė
kaip nendrelė galingose jo rankose. Su kiekvienu kirčiu virto storas
medis, o uolūs kietagalviai tuoj pat jį tempė į šalį, Arachnė nematė
milžino veido, bet jo ūgis ir jėga žadino didelę pagarbą.
„Ne, — pati sau tarė burtininkė, — grumtis su tokiu geležiniu
vaikinu man neparanku, Bet nieko, aš turiu stebuklingą kilimą, ir
tegul tas prasčiokas vaikosi mane po šalį pėstute.“
O, kad burtininkė būtų žinojusi, jog nenumalšinami pelių pulkai
grėsminga lavina traukia į jos olą!..
Arachnė grįžo namo niūri, susimąsčiusi. Eidama kūrė planus,
kaip sulaikyti kiek galima ilgiau priešą kelyje. Arachnė įsakė nykštukams be paliovos sekti priešus ir kas vakarą pranešti, kur jie apsistojo.

Furgonas stovėjo dvi paras, kaip Čarlis Blekas buvo susitaręs su
Ramina. Pirmąją naktį Kaliausės stovykloje įvyko svarbus įvykis, turėjęs įtakos visam kompanijos žygiui.
Lestaras miegojo savo patogioje kėdėje, kai iš viršaus pasigirdo
prislopintas Geležinio Riterio balsas:
— Lestarai! Vedly Lestarai, atsiliepkite!
Jokio atsakymo. Milžinas pakėlė balsą:
— Lestarai, klausykite, aš gi jus šaukiu!
— Mmm... Kas gi ten atsitiko? — mieguistu balsu atsiliepė mechanikas. — Kas čia?
— Tai aš, Tilis Vilis! Kodėl jūs neatsiliepėte?
— Matai, drauguži, aš miegojau ir tikriausiai labai kietai.
— Miegojote? O kas tai per daiktas miegas? — susidomėjo milžinas.
— Miegas?.. Labai sunku tau paaiškinti, — sutriko Lestaras. —
Matai, kaip yra. Žmogus guli, paskui jo akys užsimerkia, jį apima
kažkoks sustingimas, jis nieko nebemato ir nebegirdi, o pojūčiai jam
sugrįžta tik po kelių valandų. Tai reiškia, kad jis atsibudo.
— Žiūrėk tu man, — sunerimo milžinas, — juk tai pavojinga!
Miegantį gali užklupti priešas ir padaryti, ką tik nori, net užmušti!
— Na, šitai ne taip jau baisu, — nusišypsojo Lestaras. — Jeigu
priešas netoliese, žmonės nemiega arba pastato sargybinius. Be miego žmogus negali gyventi, miegas jam grąžina jėgas ir žvalumą.
— Kokios netobulos būtybės tie žmonės, — tarė Tilis Vilis. — Šitiek laiko gaištate veltui! O man naktį, kai visur ramu, kyla visokios
įdomios mintys. Pavyzdžiui, šiandien aš sugalvojau vieną schemelę,
man regis, gana vertingą, prisiekiu stiebais!
Geležinis Riteris kelionėje neleido laiko veltui. Jis kiauras valandas šnekėdavosi su Lestaru apie įvairius dalykus, bet dažniausiai
apie techniką. Jis daug ko išmoko, ir jo žodžių atsarga gerokai padidėjo. Lestaras tuoj sujudo, net šoktelėjo kėdėje.
— Kokią schemelę?! Sakykite!
— Aš sugalvojau, — tarė Tilis Vilis, — kaip man pačiam užsivesti.
Tie kietagalviai, kurie krapštosi prie manęs su kopėčiomis ir girgždina raktus, kad paskandintų juos uraganas, man labai veikia nervus.
Ir aš pagalvojau: jeigu būtų galima įstatyti dar kelias spyruokles bei
svertus ir organizuoti dvipusę trauką, tai...
Ir čia milžinas įsileido į tokius techninius samprotavimus, kad
mes vis tiek nieko nesuprasime, ir neapsimoka atpasakoti jo šnekos.
Tik tiek tepasakysim, kad pasiūlymo esmė buvo tokia: viena ranka,
pakildama arba nusileisdama, užveda kitą, kairė koja užveda dešinę
ir atvirkščiai.
Lestaras nepaprastai susižavėjo. Jis net pravėrė dureles ir išlindo
laukan, kad geriau girdėtų. O paskui sušuko:
— Klausyk, berniūkšti, tu genialus mechanikas!

— Koks čia genialus, —
kukliai atšovė Tilis Vilis. — Aš
tik turiu daug laisvo laiko, kurį
jūs, žmonės, eikvojate visokiems niekams, kaip miegas ir
valgis.
Lestaras neiškentęs nubėgo
į furgoną, pažadino Čarlį Bleką
ir papasakojo jam apie Geležinio Riterio išradimą. Jūreivis
taip pat susižavėjo.
Iš ryto, vos prašvitus, prasidėjo darbas. Bleko atsargose
atsirado tinkamų spyruoklių
bei svertų, ir mechaninio milžino rekonstrukcija vyko labai
sparčiai, beje, Tilis Vilis davė
labai
naudingų
nurodymų.
Darbas buvo baigtas antros
dienos pavakare, ir Lestaras
tarė milžinui:
— Mano mielas Tili, viskas
gatava! Nuo šiol tau nebereikia
mano paslaugų, ir aš su tavim
atsisveikinu!
— Ką tai reiškia? — nustebęs paklausė milžinas.
— Tai reiškia, kad aš jau
nebesėdėsiu tavo viduriuose ir
nesunkinsiu tavęs savo niekinga persona.
— Ir visai be reikalo, — nuliūdo Tilis Vilis. — Jūs man
kaip pūkelis, o žygiuoti be savo
vadovo ir, drįstu pasakyti, mokytojo bei draugo bus labai
liūdna! Nebus nė su kuo žodeliu persimesti. Gerbiamas Lestarai, prašau jus užimti savo
vietą!
Mechanikas su šypsena įlipo į kabiną.
Nuo to laiko Tilio Vilio protas sparčiai vystėsi, bet tai labai
brangiai kainavo jo mokytojui

Lestarui. Dieną milžinas ėjo paskui furgoną, o naktį turėjo pakankamai laiko mąstyti ir nedavė ramybės mechanikui. Be perstojo
klausinėjo kaip trejų metų vaikai, ir tiems klausimams nebuvo galo.
— Kas yra saulė ir kodėl ji slenka per dangų?
— Iš kur atsiranda upės?
— Kodėl naktį tamsu?
— Kodėl pučia vėjas?
— Kodėl mano tėvo viena koja?
— Kaip gyvena žmonės anapus kalnų? — ir taip toliau.
Geraširdis Lestaras iš paskutiniųjų stengdavosi kiek tik išmano
apšviesti smalsųjį Tilį Vilį, kol pagaliau pats per pusę žodžio užmigdavo...
Nuo to laiko retai kada tekdavo Lestarui kaip reikiant išsimiegoti,
ir jis mėgindavo atsigriebti dieną, kai milžinas jį palikdavo ramybėje.
Taigi sunki pareiga mažajam mechanikui iš Mirksiukų šalies — būti
jaunojo Tilio Vilio mokytoju.
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rįžkime prie tos vietos, kai Geležinis Riteris buvo iš naujo
pertvarkytas. Kaliausės ir Čarlio Bleko kovinis būrys, gerokai padidinęs savo galią ir kovingumą, leidosi į kelią. Dabar furgonas
artinosi prie Arachnės valdų, todėl reikėjo būti labai atsargiems. Pasiųsti žvalgo su kilimėliu Čarlis Blekas negalėjo, tačiau būryje buvo
toks įgudęs kovotojas kaip Kagi-Kar. Ji nuskrisdavo kelias mylias į
priekį, apžiūrėdavo kelią, visur iššniukštinėdavo ir grįždavo su vertingomis žiniomis.
Jeigu pasitaikydavo griova, per kurią reikėdavo permesti tiltą,
darbo imdavosi Geležinis Riteris. Jis kirsdavo didžiulius medžius ir
guldydavo juos Lestaro nurodytoje vietoje.
Netrukus mūsų herojai įsitikino, kad Arachnė žino, jog jie artėja.
Furgonas riedėjo miško traku, ir staiga, pačioje siauriausioje vietoje,
kietagalviai nugarmėjo kiaurai žemę, o priekiniai ekipažo ratai brinktelėjo žemyn, sutraškėjo lūžusi ašis. Keleiviai nuriedėjo pasvirusiomis grindimis, atsitrenkdami į sienas, griūdami vieni ant kitų. Ėmė
vaitoti susitrenkusieji, klaikiai sucypė Artošė, kurį prispaudė Geležinis Medkirtys.
— Mes patekome į pinkles! — sušuko Čarlis Blekas. — Be abejonės, tai Arachnės rankų darbas.
Kol žmonės vargais negalais kėlėsi nuo grindų, įvykio vieton atskubėjo Tilis Vilis. Jis ištraukė furgoną ir pastatė lygioje vietoje. Ir
iškart susijaudinęs paklausė:
— Tėveli Čarli! Tu sveikas, nieko nesusilaužei?
— Ne, ne brangus berniuk, — patenkintas atsiliepė vienakojis jūreivis. — Man tik galvoje iššoko gumbas.
— Kas tai yra gumbas?
Reikėjo tai smalsiajam milžinui paaiškinti. Ir tik po to Čarlis ir
mechanikas Lestaras ėmė daryti naują ašį ir taisyti lūžusį ratą. O
Borilis tvėrė išnirusias rankas bei kojas, tepė gydomuoju tepalu
įdrėskimus.
Furgono remontas buvo baigtas tik vakarop, todėl nutarta čia pasilikti nakvynei.
— Mums dar laimingai viskas baigėsi, — tarė Blekas, — galėjo
būti daug blogiau. Su burtininke reikia būti akylesniems.
— Mums nedera kristi į duobes, — oriai pareiškė Kaliausė. —
Duobė — blogai, o lygi vieta — labai gerai. Jei mes visą laiką važiuosime lygia vieta, niekada nenugarmėsime į duobę.
Visi sutiko, kad Kaliausė teisybę sako, bet, deja, šis patarimas
nepadėjo pastebėti užmaskuotų pinklių.
Rytojaus dieną būrys sustojo nakvynei slėnyje ant gilaus upelio
kranto. Čarlis Blekas, Enė, Dinas Gioras, Faramantas, Borilis, Timas, nuvargę nuo kratymo, miegojo furgone. Tik Kaliausė ir Geleži-

nis Medkirtys, nežinodami, kas tai yra miegas, šnekėjosi, o jų pokalbio tema jau daugelį metų buvo vis ta pati — kas geriau, smegenys
ar širdis.
Karštai besiginčydami, draugai išgirdo tolumoje duslų dunkstelėjimą, ir tuoj sudrebėjo žemė.
— Kažkur griūtis, — tarė Medkirtys ir toliau įrodinėjo, kad žmogui, turinčiam mylinčią širdį, smegenys nereikalingos.
Praėjo maždaug valanda. Čarlis Blekas sapnavo, kad plaukia laivu, o aplink gurga vanduo. Jūreivis atsibudo ir nustebęs iš tikrųjų
išgirdo po furgonu gurgantį ir teliuškuojantį vandenį. Pravėręs duris,
žvilgtelėjo: aplink, kiek akys matė tamsoje ir rūke, tyvuliavo vanduo.
— Pavojus! — sušuko Čarlis. — Potvynis! Dinas Gioras, Faramantas, Borilis, Timas, Enė pašoko iš vietų.
— Lestaras tikriausiai miega savo kabinoje, o Tilis Vilis nesusipras ateiti mums į pagalbą, — spėliojo Dinas Gioras. — Jis nejaučia,
koks pavojus mums gresia. Bėgu pas jį!
Užsimetęs ant pečių vešlią barzdą, kurią Enė labai laiku iš vakaro buvo supynusi, Dinas Gioras išėjo iš furgono. Iki krūtinės vandenyje brido jis pas milžiną Tilį Vilį, nusigavęs prie giganto kojų, Ilgabarzdis Kareivis pastukseno kumščiu.
— Kas atsitiko? — sušuko pabudęs Lestaras: jis vos buvo spėjęs
užsnūsti po pokalbio su augintiniu.
— Žvilgtelk laukan ir sužinosi! — atsakė Dinas Gioras.
Tuo metu ir Tilis Vilis suprato, kad kažkas negerai, jis atsargiai
nutvėrė Diną Giorą ir pasisodino ant peties.
Uždaręs furgono duris paskui išėjusį Diną Giorą, Čarlis Blekas
priekaištavo Kaliausei, Geležiniam Medkirčiui ir su pranešimu pasirodžiusiam Lanui Pirotui, kad laiku nedavę pavojaus signalo. Kaliausė ir Medkirtys teisinosi, kad jie esą sausumos būtybės ir jiems nepažįstami vandens garsai, o buvęs generolas pareiškė, kad upelis
taip staiga išėjęs iš krantų, jog jo vaikinai, nespėję nė atsikvošėti, atsidūrė vandenyje.
Pagaliau nevertėjo nė ieškoti neapdairumo kaltininkų, įvykio
priežastį visi suprato. Kaliausės ir Medkirčio girdėtas dundesys buvo
burtininkės paruošta griūtis upeliui užtvenkti. Vanduo vis kilo, ir
furgonas, supdamasis ant bangų, ėmė plaukti. Kadangi jame nebuvo
plyšelių, vanduo nesisunkė į vidų.
— Mūsų tvirtovė virto laivu su kapitonu Čarliu Bleku, valio! —
džiaugsmingai sušuko Timas. — Įsakykite, kapitone, junga Timas
O'Kelis pasiruošęs eiti savo pareigas!
Tačiau Čarliui nerūpėjo linksmybės. Padėtis darėsi pavojinga.
Vanduo furgoną galėjo nunešti į tokią tankmę, iš kurios jo nebeištrauksi. Kietagalviai neįstengė jo sulaikyti: padaryti iš medžio, jie patys plaukė drauge su furgonu.

Laimei, atskubėjo Tilis Vilis. Jis priėjo prie plaukiančios tvirtovės
ir visų pirma pasidomėjo, kaip jaučiasi tėvelis Čarlis, tik po to nutvėrė didžiule ranka už ienų. Furgonas iškart nustojo plaukęs.
Naktis buvo tokia tamsi, kad reikėjo laukti ryto ir tik tada pradėti
veikti. Tvirtovės įgula vargais negalais sulaukė silpnos blausios
brėkšmos. Čarlis nusprendė gautis į sausumą: Arachnės pastatytą
užtvanką griaudami, jie sugaištų daug brangaus laiko.
Varna nuskrido apsižvalgyti. Grįžusi po pusvalandžio, pranešė,
kad rado lėkštą krantą, į kurį galima lengvai ištraukti furgoną.
Kapitonas buvo pasiėmęs iš miesto virvių. Jis numetė galus kietagalviams, ir šie prisirišo prie ienų bei ratų. Tilis Vilis pūkšnojo per
vandenį, traukdamas tvirtovę. Varna skrido priekyje, rodydama milžinui kryptį.
— Žemė, žemė! — šaukė furgono keleiviai, kaip kadaise šaukė
Kolumbo jūreiviai.
Lano Piroto vadovaujami, kietagalviai išlipo iš vandens šlapi, pasigailėjimo verti, nusiplovusiais dažais, bet vis dėlto išsaugoję jėgas.
Viską susitvarkęs; mažasis būrys leidosi tolyn varnos išžvalgytu keliu.
— Taip, ši burtininkė pavojingas priešas, ji labai gudri ir išradinga, — susirūpinęs kalbėjo jūreivis. — Kokias staigmenas ji mums dar
paruoš?
O naujos staigmenos ilgai laukti nereikėjo. Kitos dienos vakare,
kai vilkstinė traukė uolėtu tarpekliu, staiga sudrebėjo žemė, ir nuo
stačių tarpeklio šlaitų pasipylė didžiuliai akmenys. Grumėdamos ir

pasišokėdamos nelygiu paviršiumi, uolų nuolaužos skilo į gabalus ir
lėkė patrankos sviedinių greičiu.
Tilis Vilis nepaprastai mitriai pridengė savo masyviu kūnu furgoną ir iškėlė didžiulį skydą, — riedančių akmenų smūgiams atremti.
Bombardavimas truko kelias minutes, ir per šį laiką jaunasis Geležinis Riteris sugebėjo atremti dešimtis sviedinių, kurie galėjo suskaldyti furgoną į šipulius ir užmušti jame esančius žmones. Akmenys su didžiausiu triukšmu bumbsėjo į skydą, kurtindami karius,
pasislėpusius važinėjančioje tvirtovėje.
Pagaliau kanonada nutilo. Tilio Vilio sumanumo ir mitrumo dėka
nuotykis baigėsi be didelių nuostolių. Vienas furgono ratas buvo visiškai suskaldytas, kietagalviui Algenui nutraukta ranka, o skyde
atsirado keli didoki įlinkimai. Pakeitę ratą (Čarlis turėjo atsarginių) ir
įstatę Algenui ranką, ekspedicijos dalyviai skubėjo palikti pavojingą
vietą. Furgonui ištrūkus iš tarpeklio, keleiviai pastebėjo, kaip virš jų
rūke praskrido Arachnė, nuo šalčio siausdamasi mėlyna skraiste.
— Matyt, Ramina neįvykdė karinės užduoties, — tarė Kaliausė. —
Jei burtininkė skrenda su kilimu, vadinas, pelės jo nesugraužė.
— Ne taip lengva padaryti, — atsiduso Čarlis Blekas. — Tikiu,
kad jie nesnaudžia, bet laukia progos.
Pirmą kartą sustojus, Kaliausei atėjo į galvą mintis apdovanoti
Tilį Vilį ordinu, kad jis taip pasiaukojamai gynė juos nuo Arachnės
užpuolimo. Ordinų atsargą šiaudinis išminčius visada turėjo su savim, juos saugojo tiekimo viršininkas Faramantas. Tačiau jaunam
milžinui ilgai reikėjo aiškinti, kas yra ordinas ir už ką jis duodamas.
Kai jis pagaliau tai suprato, paklausė:

— O tėvelis Čarlis ar turi ordiną? Sprendžiant iš to, ką man Lestaras pasakojo apie žygdarbius, jis privalo turėti visą krūvą ordinų,
prisiekiu pietų platumos vėtromis!
Ir staiga Kaliausė sutrikęs pliaukštelėjo sau per galvą. Jei Smaragdo šalies Valdovas būtų galėjęs rausti, tai tikriausiai nuo šio naivaus klausimo būtų nukaitęs.
— Ak aš neišmanėlis, vėpla! — sušuko Kaliausė, traukydamas
segtukus, iššokusius iš galvos ir susmigusius į šiaudinę jo ranką. —
Kur aš buvau anksčiau?! Užukalnių Milžinas jau pirmą kartą atvykęs išgelbėjo Smaragdo miestą iš Urfino Džiuso valdžios, išvadavo
mane ir Geležinį Medkirtį iš nelaisvės... Tiesa, mano meistrai tuomet
dar nedarė ordinų. Bet kurgi dabar buvo mano smegenys? Dabar,
kai Užukalnių Milžinas vėl atskubėjo mums į pagalbą, rizikuoja savo
brangia gyvybe, stodamas į kovą su baisiu priešu?.. Ir aš, niekam
tikęs mulkis, kvailys, nė karto nesusipratau apdovanoti šio pa-si-auko-jan-čio žmogaus žvaigždės ordinu su smaragdais?! Brangus drauge, atleiskite man už neapdairumą ir priimkite šiuos apdovanojimus...
Ir, nepaisydamas Čarlio Bleko protestų (beje, gana netvirtų) Valdovas prisegė jūreiviui prie palaidinės iš karto tris aukščiausius šalies ordinus, padarytus iš aukso ir papuoštus smaragdais. Ir tik po to
buvo prisuktas ordinas prie geležinės Tilio Vilio krūtinės.
— Gaila, kad nėra veidrodžio, — atsiduso galiūnas, — norėčiau
pamatyti, kaip šis daiktelis tinka...
Dar viena kliūtis kelyje buvo aukšta akmeninė užtvara. Arachnė
nemažai padirbėjo, kol prigriozdino visą kalną didžiulių akmens nuolaužų. Jos triūsas buvo veltui. Milžinas Tilis Vilis, padirbėjęs kokias
tris valandas, išvalė kelią. Pravažiavęs šiuos kalnus, furgonas išsigavo į lygumą, ir būrys sustojo, laukdamas žinių iš Raminos.
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elių armija jau kelios dienos gyveno urveliuose prie Arachnės
valdų. Dieną pelės rūpestingai slėpėsi nuo pašalinių akių, o
naktį darniomis kolonomis traukė ko nors užkrimsti į nuodingo rūko
neliestus burtininkės laukus.
Nuošaliose vietose pastatyti žvalgai kasdien matė, kaip fėja ant
kilimo kažkur išskrisdavo ir grįždavo tik po kelių valandų. Du kartus
apsilankiusi pas Užukalnių Milžiną, Ramina žinojo, kad burtininkė
kariauja su priešu, tačiau jai nelabai sekasi. Naktimis pelių žvalgai
slaptais takeliais prasiskverbdavo į Arachnės prieglaudą ir sugrįžę
pranešdavo, kad kilimas oloje ir prie jo negalima prieiti.
Bet štai burtininkei skrendant vieną lietingą dieną, kilimas gerokai sušlapo. Jį teko ištiesti aikštelėje prieš olą, kad pradžiūtų. Ten jis
liko ir nakčiai. Su tokia džiugia žinia atskubėjo pas Raminą žvalgų
būrys.
Ryšininkai tuoj pat nurūko į lauką, kur pelės po alkanos dienos
stiprinosi, ir paskelbė įsakymą:
— Visiems daliniams išsirikiuoti ir užimti savo vietas. Nepraslinko nė pusvalandis, o divizijos ir pulkai jau buvo pasiruošę žygiui.
Nakties tamsoje pilki pelių kailiukai nesiskyrė nuo žemės.
Iš visų pusių pulkų pulkai tykiai sėlino prie kilimo. Girdėjosi tik
mažų letenėlių čiužėjimas ir kartkartėmis tylios komandos. Du seni
nykštukai, saugantys kilimą, kietai miegojo, miegojo ir Arachnė, nuvargusi po dienos darbų.
Dešimtys tūkstančių pelių išsisklaidė po stebuklingąjį kilimą,
šimtai tūkstančių aštrių baltų dantukų susmigo į jo audinį. Vilna
sučežėjo, tai vienur, tai kitur atsirado skylės.
Karalienė griežtai įsakė savo gentainiams:
„Dirbkite sąžiningai, nes kilimą reikia ne tik sudraskyti į siūlelius: tuos siūlelius reikia praryti, nors tai ir šlykštu. Iki ryto privalome darbą užbaigti, vietoj kilimo turi likti plika vieta.“
Pelės stengėsi iš visų jėgų. Būrių viršininkai stropiai žiūrėjo, kad
nė vieno siūlelio neliktų aikštelėje. Jei kuri pelė negalėdavo praryti
labai ilgo siūlo, kokia nors draugė nukąsdavo likusį galą.
Sargai nykštukai saldžiai knarkė, o kilimas vis labiau darėsi panašus į rėtį. Pagaliau, glostydamos letenėlėmis kietai prikimštus pilvus, pelės ėmė nuo kilimo trauktis. O vilnos dar buvo likę nemažai.
Išmintingoji Ramina ir tai buvo numačiusi. Jos adjutantai skubiai išbėgo iš aikštelės, ir netrukus naujos divizijos, buvusios rezerve, puolė prie kilimo liekanų naujomis jėgomis. Juokinga buvo žiūrėti, kaip dvi pelės, pačiupusios ilgą siūlą, traukė kiekviena į save,
paskui siūlas nutrūko, ir abi varžovės parvirto aukštielninkos, maskatuodamos letenėlėmis.

Raminos įsakymas buvo įvykdytas karišku tikslumu: iki ryto kilimas dingo, bet pilkoji kariuomenė negalėjo nė pajudėti — taip apsunko pelės nuo suėstos vilnos.
Tą rytą Arachnė pabudo anksčiau kaip visada: tarytum kažkas
būtų kumštelėjęs jai į šoną ir privertęs išeiti iš olos. Pažvelgusi ten,
kur vakar buvo patiestas kilimas, burtininkė nustėro: vietoj margo
rašto ji pamatė liulant kažką pilka, labai neaiškios formos.
Veltui burtininkė akimis ieškojo sargų. Nykštukai seniai pamatė,
kad dingo kilimas, ir, žinodami, kokia baisi bausmė jų laukia už neapdairumą, kažkur pasislėpė. Arachnė žengė kelis žingsnius į priekį.
Pilkasis patiesalas sujudėjo, ėmė keisti formą.
— Pelės! — aiktelėjo burtininkė. — Mano kilimą suėdė pelės!
Visų paprasčiausia būtų buvę pulti šią gyvąją masę ir sutrypti
kojomis. Bet Arachnė, kaip ir daugelis moterų, bijojo pelių. Ir tegul
skaitytojas tuo nesistebi, o prisimena, kaip bijo pilkųjų žvėrelių
drambliai, gyvūnijos pasaulio milžinai.
„Man padės katės“, — pagalvojo Arachnė.
Ji puolė į olą, susirado stebuklingąjį sąsiuvinį ir paskubomis
burbtelėjo užkeikimą, iššaukiantį kates. O tuo metu Arachnės šalyje

gyveno labai daug laukinių kačių, kurios buvo subėgusios iš kaimyninių sričių, gelbėdamosi nuo Geltonojo Rūko.
Rudos, rainos, juodos, varžovių apkandžiotos ir apdraskytos katės, burtininkei pašaukus, šimtais plūdo iš visų pusių, užrietusios
uodegas ir garsiai miauksėdamos.
Ir staiga įvyko tai, apie ką nykštukų metraštis pasakoja su nuostaba ir entuziazmu.
Pelės iš visos širdies troško atsidurti kuo toliau nuo kačių, o kadangi tos artinosi iš visų pusių, tai vienintelis išsigelbėjimas buvo
dangus. Pelių pilvai buvo prikimšti vilnos, o stebuklinga vilna ir pelių
pilvuose neprarado keliamosios galios. Ir kiekgi reikia tos galios pakelti į orą pelę?
Paklusdama naujų šeimininkių tyliam įsakymui, stebuklingoji
vilna atliko savo pareigą, ir nesuskaičiuojamas pelių pulkas pakilo į
orą su savo karaliene priešakyje. Žiaurios katės vietoj gardaus grobio
rado tuščią vietą, ir ėmė visos nuožmiai pjautis.
O pelės, vairuodamos uodegėlėmis ir jau sąmoningai duodamos
įsakymus stebuklingajai vilnai, tolo nuo Arachnės olos. Jos linksmai
cypsėjo ir dalijosi įspūdžiais, susijusiais su naujos transporto priemonės patogumais.
Ar ilgai galėjo mūsų pelės skraidyti? Deja, ne. Pamažu jos tapo
paprastais žemės padarais, kuriems lemta vaikščioti keturiomis kojomis. Tačiau stebuklingoji vilna išsibarstė po visą šalį, ir net uolieji
nykštukai nestengė jos surinkti.
Taip burtininkė Arachnė neteko savo skraidančio kilimo. Ji aiškiai suprato, kad dabar kova su furgoną lydinčiu Geležiniu milžinu
neišvengiama. Turėdama stebuklingą kilimą, ji būtų galėjusi nuo jo
pasprukti oru, o dabar ji, kaip ir Tilis Vilis, prikaustyta prie žemės. Ir
vėl, jau kelintą kartą, prisiminė kraupią Urfino Džiuso pranašystę...
Surinkusi kokias dvi dešimtis nykštukų, kurie nespėjo išlakstyti,
Arachnė pasiuntė juos žvalgybon. Jie turėjo sužinoti, kur yra tvirtovė
ant ratų ir ar teisingu keliu artinasi prie olos. O pati Arachnė ėmė
darytis ginklą — didžiulį vėzdą iš geležinio medžio, garsėjančio tvirtumu.

NAUJAS SĄJUNGININKAS

K

ai Timas atskrido į draugų stovyklą ir pranešė, jog nebėra
Arachnės kilimo, visi didžiai apsidžiaugė, ir net kietagalviai
iš džiaugsmo pašoko kažkokį kerėplišką šokį, labai įskaudindami
Laną Pirotą: juk jis nusimanė apie šokius.
— Dabar burtininkė nepaspruks nuo mūsų, — tvirtai pareiškė
Kaliausė. Ji galėjo skraidyti, o mes negalėjome. Ir mums neįmanoma
buvo ją sugauti. Dabar mes vis tiek negalime skraidyti, bet ir ji negali, vadinasi, mes ją sugausime.
Kaliausės nuomonei pritarė visi, išskyrus Čarlį Bleką. Jūreivis
susirūpinęs pasakė:
— Bijau, kad ne visai taip. Žinoma, mes dabar turime žymiai
daugiau galimybių laimėti. Mūsų berniukas Tilis Vilis vystosi ne dienomis, o valandomis, visai kaip pasakoje. Jūs visi pastebite, kaip jis
stačiai akyse darosi mitresnis, greitesnis ir protingesnis. Vis dėlto aš
bijau, kad jis, jeigu reikės, nesugebės pasivyti Arachnės. Burtininkė
labai greita, ji daro didelius šuolius, gali vienu mirksniu keisti savo
bėgimo kryptį. O mūsų berniukas per daug sunkus...
Išklausę išmintingus Čarlio žodžius, visi nuliūdo.
— Tai kaipgi bus, dėde Čarli? — paklausė Enė.
— Mums reikia ieškoti sąjungininko, tokio guvaus kaip Arachnė
ir stipraus kaip Tilis Vilis. Ir aš manau, kad tokiu sąjungininku gali
būti milžiniškas erelis.
— Aras Karfaksas? — nustebę sušuko Timas ir Enė.
— Būtent aras Karfaksas, — patvirtino jūreivis. — Iš pasakojimo
apie jūsų praeitų metų nuotykius aš supratau, kad tai taurus
paukštis, nemėgstantis melo ir apgaulės. Juk aras iš karto paliko Urfiną Džiusą, atspėjęs niekšingus jo kėslus. Karfaksas palankus žmonėms, jis neprašytas pernešė jus per prarają, kurios negalėjo įveikti
jūsų asilėnai. Juk ir jis, kaip visi Stebuklų šalies gyventojai, nori,
kad kuo greičiau baigtųsi Geltonasis Rūkas.
— Teisingai, viskas teisingai, kapitone, — sušuko Timas — aš
skrendu pakviesti Karfakso pagalbon.
Enė labai įsižeidė.
— Vien tik tu, visur tu, — piktai kalbėjo mergaitė. — Pelių armiją
tu vedei į žygį, žvalgybon skridai tu. O kada ateis mano eilė?
— Žinai, Ene, surasti Erelių slėnį gana pavojinga užduotis, — įsiterpė jūreivis. — Skristi kilimu — tai ne asilėnu joti. Be to, kas gi tėvams pasižadėjo nesivelti į pavojingus nuotykius.
— O Timas nežadėjo? Ką? Aha, aha!
Kapitonas nebežinojo, kaip atsikirsti.
— Ir vis tiek pas Karfaksą skrisiu aš, — neatlyžo Enė, — jis manęs greičiau paklausys.
— Kodėl gi? — nustebo Timas.

— Todėl, kad aš moteris! — oriai pareiškė Enė.
Visi ėmė juoktis, ir klausimas buvo išspręstas Enės naudai. Kad
vienai nebūtų baisu skristi, mergaitė pasiėmė Artošę.
Baugoka buvo Enei, kai kilimas, jai įsakius, šastelėjo į orą, nuskrido virš laukų ir miškų ir, priartėjęs prie kalnų, ėmė kilti vis
aukščiau. Mergaitė ir šunelis vienas kitą drąsino ir ne taip bijojo.

Virš kalnų saulė švietė daug skaisčiau negu apačioje, oras čia
buvo grynesnis, ir Enė su Artoše jautėsi visai gerai. Po kilimu plaukė
sniegu apklotas kalnų viršūnių labirintas. Enė pastebėjo, kad sniegas driekiasi kur kas žemiau negu praeitais metais. Ir tai buvo visai
suprantama, nes kalnuose, kaip ir visoje Stebuklų šalyje, atšalo
oras. Kalnų slėnių gilumoje per rūką nieko nesimatė, bet mūsų oro
keleiviai tvirtai tikėjo, kad kilimas juos nuneš kur reikia.
Ir jis tikrai nunešė. Nulipusi nuo kilimo, Enė netoliese pamatė
milžinišką, trijų aukštų namo dydžio lizdą. Iš lizdo kyšojo stambi
jauniklio galva. Netrukus nuo sparnų plasnojimo sugaudė oras, ir
ant uolos nusileido didžiulis erelis. Tai ir buvo Karfaksas.
Pradžioje erelis nustebęs apžiūrinėjo atvykėlę, bet jo atmintis buvo gera, ir jis ją atpažino.
— Sveikas, kilnusis Karfakse! — pasisveikino Enė.
— Sveikinu tave, mergyte, mūsų kalnuose, — atsakė erelis kimiu
žemu balsu. — Manau, kad atvykai pas mane labai svarbiu reikalu,
kitaip nebūtum patikėjusi savo gyvybės šiai niekingai medžiagos
skiautelei.
Enė įsižeidė už kilimą ir pasakė, kad ir tokio dydžio jis visai patikimas.
— Tačiau ne tas svarbu. Aš čia atskridau su dideliu prašymu.
Sakykite, ar jums, dideliems ereliams, labai trukdo šis rūkas, kuris
kybo virš žemės?
— Kaip tau pasakyti, — susimąstė Karfaksas. — Čia, viršuje, su
juo dar galima taikstytis, bet slėniuose labai sunku rasti ožkų, todėl
mes pastaruoju metu gyvename pusbadžiu.
— Tai žinokite, kodėl taip atsitiko! — sušuko mergaitė.
Ir ji papasakojo, kaip Arachnė miegojo daugelį metų, kaip atsibudo ir kaip ši piktoji fėja, norėdama pavergti Stebuklų šalies žmones,
užleido juos Geltonuoju Rūku.
— Mano dėdė Čarlis Blekas, mano draugas Timas O'Kelis ir aš
atvykome į jūsų šalį, jos gyventojų pakviesti. Mes pradėjome kovą su
Arachne ir jau kai ką laimėjome, bet mums neužtenka jėgų pasiekti
visišką pergalę. Jeigu jūs mums nepadėsite, Geltonasis Rūkas liks
virš Stebuklų šalies, — karštai baigė mergaitė.
— Kiek supratau, toji Arachnė lyg koks Urfinas Džiusas, kuris
praėjusiais metais užgrobė valdžią Maranų šalyje?
— Ką jūs, — nejučiom nusijuokė Enė. — Urfinas prieš Arachnę
tik smulkmė, kaip sako mano dėdė Čarlis. Net užgrobus jam Smaragdo miestą, saulė švietė kaip švietusi ir dangus buvo žydras. O dabar Stebuklų šalis neteko ir saulės, ir dangaus ir sparčiai žengia į
galutinę pražūtį. O dėl Urfino, beje, jums pasakysiu, kad jis jau seniai nei dievas, nei karalius, žmonės perprato, kas jis toks, ir išvijo.
Ir jis tapo geras — nenuėjo tarnauti burtininkei ir sugalvojo, kaip kovoti su Geltonuoju Rūku.

— Aš tuo džiaugiuosi, — tarė Karfaksas. — Na, o su Arachne aš
pasiruošęs stoti į kovą, jeigu tai reikalinga.
— Jūs kovosite ne vienas, o kartu su galingu Geležiniu Riteriu Tiliu Viliu. Jis labai stiprus, bet kaip čia pasakius, — sutriko mergaitė,
— dar ne toks greitas ir vikrus, kad įveiktų Arachnę.
Išklausęs šį paaiškinimą, erelis tarė:
— Negaiškime laiko kalboms, keliaukime. Jūs skrisite ant mano
nugaros, o ne ant šito skuduro, taip jums bus daug patogiau. Tik nežinau, kaip jūs ant manęs užlipsite: mūsų Erelių slėnyje nėra kopėčių.
— Tuo nesirūpinkite, — nusišypsojo Enė. Ji atsisėdo ant kilimo,
pasiėmė Artošę ant kelių ir tyliai įsakė: — Kilimėli, užkelk mane ant
Karfakso nugaros.
Ir po kelių sekundžių mergaitė su šuneliu buvo vietoje.
— Pasirodo, šis skuduras kai kam dar tinka, — nustebęs tarė
erelis. Jis liepė jaunikliui ramiai laukti sugrįžtant motinos, kuri buvo
išskridusi maisto, ir, čaižiai plasnodamas, pakilo į padangę.
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arfakso pasirodymas Čarlio Bleko stovykloje įrodė, kad Enė
sėkmingai įvykdė svarbią užduotį. Nusileidusi kilimėliu žemyn, mergaitė pirmiausia parodė liežuvį Timui ir triumfuodama sušuko:
— Matai! O tu sakei!
— Gerai, gerai, pasiduodu, — sumurmėjo Timas.
Čarlis Blekas ir jo būrys džiaugsmingai sveikino didžiulį erelį, o
Tilis Vilis mandagiai tarė:
— Man labai malonu jus matyti, didžiai gerbiamas paukšti! Tikiuosi, mes kartu įveiksime piktąją Arachnę!
Karfaksas nustebo, pamatęs žiaurią Geležinio milžino fizionomiją,
bet, kaip protingas ir mandagus paukštis, nieko nesakė, dar net pagyrė dideles žvairas jo akis. Jos tikriausiai labai gerai matančios, pasakė erelis, ir Tilis Vilis didžiai pasikėlė į puikybę.
— Aš retas gražuolis, prisiekiu aisbergais! — sušuko jis. — Stebuklų šalyje visi tai žino.
Dabar, susirinkus visoms karinėms pajėgoms, buvo galima pradėti karo veiksmus. Bet visų pirma reikėjo įsitikinti, ar Arachnė yra
oloje. Paskutinę žvalgybą atlikti teko Timui, nors ir Enė veržėsi į kovą. Šį kartą mergaitė liko viena, niekas jos nepalaikė, net Artošė.
Timas ir Artošė išskrido stebuklingu kilimėliu ir po kokių dviejų
valandų grįžo nusivylę: Arachnė dingusi. Berniukas bandė surasti

bent vieną nykštuką, norėdamas jį išklausinėti, bet maži žmogeliukai
buvo lyg kiaurai žemėn prasmegę. Ir vis dėlto jų žygis nenuėjo veltui.
Artošė pareiškė, kad jeigu jį paleisią burtininkės pėdomis, jis surasiąs ją, kad ir kur ji būtų pasislėpusi.
Kaliausė tarė:
— Tikriausiai tu labai gerai matai, jei tikiesi aptikti burtininkės
pėdas. O jeigu ant akmenų nieko nesimatys?
Artošė nusijuokė.
— Mes, šunys, galime sekti pėdomis net visiškoje tamsoje: čia
mums gelbsti uoslė.
Kaliausė abejodamas pakraipė galvą.
Kadangi šunelis gali užuosti pėdsakus tik ten, kur jie prasideda,
tai nutarė visą draugija eiti į olą. Timas, ne kartą skridęs kilimu virš
šios vietovės, pareiškė, kad ji sunkiai praeinama ir su furgonu nepravažiuosi. Nors ir labai buvo gaila, važiuojančią tvirtovę teko palikti. Ją reikėjo įvaryti į krūmus ir užmaskuoti šakomis.
Jau žengę pirmuosius žingsnius akmenuotu taku, visi suprato,
kad eiti į kovą pėsčiomis su filtrais iš rafalo lapų ant burnos visai ne
tas, kaip važiuoti patogiu ekipažu. Ir Čarlis Blekas buvo didžiai patenkintas, kad nepasiėmė iš Kanzaso patrankos bei parako ir sviedinių, nors tokia mintis jam buvo atėjusi į galvą. Kur jau čia gainiosies
mikliąją burtininkę po siaurukalnes ir tarpeklius su tokiu sunkiu ir
nepaslankiu pabūklu? O visų kalibrų šautuvai Arachnei būtų kaip
vaikų tauškučiai.
Karavanui buvo nelengva ir be patrankos. Dar gerai, kad būrys
paėmė daugiau kaip dvi dešimtis kietagalvių su vadu Lanu Pirotu.
Mediniai stipruoliai užsimetė ant pečių visą furgono mantą: maisto
produktus, patalynę, instrumentus. Jie ėjo pirmieji, žiūrėjo, ar nėra
kur pasalos ir pinklių, mėtė nuo kelio didelius akmenis.
Toliau ėjo Čarlis Blekas ir Timas su Artoše ant rankų (šuneliui
reikėjo tausoti jėgas Arachnės gaudynėms). Po jų sekė Geležinis
Medkirtys; jis nešė Kaliausę, nes vargšelis nuolat klupčiojo ir griuvinėjo, sulaikydamas visą koloną. Dinas Gioras ir Faramantas ėjo su
storuliu daktaru Boriliu, kuriam kaip visada prie šono kabėjo medicininis krepšelis. Dinas Gioras nešė stebuklingąjį televizorių, — jie
neišdrįso jo patikėti kietagalviams, — o Faramantui ant peties patogiai buvo įsitaisiusi Kagi-Kar. Ir pagaliau už jų visų, saugodamas užnugarį, didingai žengė Tilis Vilis.
Mažosios armijos karinėms oro pajėgoms atstovavo Karfaksas.
Erelis nešė ant nugaros Enę. Jis akylai žvalgėsi aplinkui, bet visur
buvo ramu.
Kaip apsidžiaugė mūsų herojai, peržengę Arachnės valdų ribas!
Virš jų mėlynavo seniai nematytas giedras dangus. Juos dosniai švietė savo spinduliais skaisti saulė. Gaivus, tyras oras vilnimis skverbėsi į atpratusius laisvai kvėpuoti jų plaučius. Nusimetę įgrisusius

raiščius iš rafalo lapų, žmonės sveikino vienas kitą, net kietagalviai
garsiai džiūgavo: dabar greitai išdžius be saulutės atidrėkę jų kūnai.
Tik Tilis Vilis sutrikęs žiūrėjo į dangų: per trumpą savo gyvenimą jis
dar nebuvo matęs saulės visoje jos didybėje.
Kadangi būrys ėjo jau kelias valandas, o diena slinko vakarop, tai
visi nutarė iki ryto čia sustoti: atvyksi į Arachnės olą su tamsa — o
gal burtininkė ten paspendė pinkles.
Ir kokia nuostabi buvo naktis tyrame šiltame ore, mirgant ryškioms stambioms žvaigždėms tamsiai mėlyname danguje!
Išsitiesęs kietame guolyje ir žiūrėdamas į viršų, Čarlis Blekas
rūsčiai prašneko:
— Šitokį grožį atėmė prakeikta burtininkė iš Stebuklų šalies!
Vien tik už tai turėtų mirti!
Enė, Timas ir Artošė puikiai praleido naktį, jaukiai įsitaisę po
minkštu Karfakso sparnu.
Auštant visa šita kompanija leidosi tolyn ir po trijų valandų pasiekė Arachnės olą. Ji buvo tuščia. Nykštukų nesimatė, visi buvo išsislapstę.
Kylant visiems į paskutinę, lemtingą kovą su Arachne, Kaliausė
sumanė pirmiau pamatyti ją televizoriuje.
Stebuklingąją dėžę padėjo ant plokščio akmens, ir visi susibūrė
prieš ekraną. Kaliausė tarė burtų žodžius, matinis stiklas nušvito, ir
jame pasirodė Arachnė. Apsisiautusi mėlyna skraiste, ji slėpėsi tarp
nykių uolų. Iš burtininkės veido buvo matyti, kad ją ima pyktis ir
baimė. Ji dairėsi į visas puses, bijodama, kad ir šioje slaptoje prieglaudoje aptiks priešas. Netoli Arachnės gulėjo didžiulis vėzdas, kurį
fėja kiekvieną akimirką galėjo nutverti.
— Oho, mieloji žmogysta apsiginklavo kaip reikiant! — pasakė
Faramantas.
Tilis Vilis atsiliepė:
— Prieš mano kalaviją šis medinis daikčiukas nieko nevertas,
prisiekiu fokstiebiu!
Veltui išieškoję oloje stebuklingos Arachnės knygos, mūsų herojai
iškeliavo, palikę aikštelėje priešais olą visą gremėzdišką bagažą.
Priekyje bėgo Artošė, įbedęs nosį į žemę. Jis neišklysdamas tipeno burtininkės pėdomis taip laisvai, kaip žmogus eina miesto gatvėmis. Sekti paskui šį mažą juodą kamuoliuką, riedantį tarp krūmokšnių, aukštų žolių, akmeninių užkardų, Lestarui ir Tiliui Viliui buvo
sunku, todėl virš jų skrido Kagi-Kar ir buvo milžinui patikima vadove. Pavymui ilga grandine nusitiesė kietagalviai ir žmonės, o viršuje
iš lėto plasnojo didžiuliais sparnais Karfaksas. Šį kartą jam ant nugaros nieko nebuvo: argi kovodamas galvosi apie keleivį.
Kas pusvalandį Kaliausė tikrino televizoriumi, ar burtininkė tebėra slėptuvėje. Arachnė dar tebebuvo ten, bet jos elgesys rodė didelį
nerimą. Ji atidžiai žvilgčiojo į dangų: ar tik nepastebėjo erelio? Čarlis

Blekas ženklais parodė Karfaksui, kad nusileistų žemėliau, ir šis leidosi tolyn skutamuoju skridimu.
— Arachnės pėdsakai pasidarė šviežesni ir ryškesni, — pranešė
vadams Artošė. — Mes artėjame prie burtininkės slėptuvės.
O kelias buvo vis prastesnis. Pasitaikydavo daug siaurų ir plačių
tarpeklių. Per siaurus tarpeklius kietagalviai nutiesdavo tiltus iš pasiimtų rąstų, o plačiuosius tekdavo apeiti. Tiliui Viliui, kuris ėjo kolonos priešakyje, reikėjo būti ypač atsargiam: bent kiek neapsižiūrė-

jęs, jis galėjo parkristi ir sunkiai susižaloti. O tada sužlugtų visa
kampanija.
— Prakeikta burtininkė, kur ji užsirepečkino! — pukšėjo trumpakojis Borilis, vos spėdamas paskui draugus.
— Pasilikite čia, daktare! — ne kartą siūlė Čarlis Blekas.
— Jokiu būdu! Medicina visada turi būti kartu!
Ir narsus mažasis daktaras, apsipildamas prakaitu, žengė toliau.
Staiga ant kalno viršūnės išdygo milžiniška juoda Arachnės figūra: burtininkė pastebėjo artėjantį priešą.
Čarlio Bleko būrys atsidūrė pavojuje: jis buvo apšaudomas. Burtininkė vis lenkėsi, stipriomis rankomis kėlė didelius akmenis ir
svaidė juos labai toli. Akmenys gurėjo į gabalus, ir viena tokia atplaiša jau sukiužino kietagalviui liemenį. Sviedinius, nukreiptus į Tilį
Vilį, Geležinis Riteris labai mitriai atmušdavo skydu. Kapitonas Blekas pastebėjo netoliese lyg ir kokią dvišlaitę akmeninę palapinę, kurią sudarė viena prie kitos prisišliejusios didelės plokštės. Po masyviais šios palapinės skliautais pasislėpė nuo Arachnės sviedinių Čarlis Blekas ir jo bendražygiai.
Blekas tarė:
— Kai kaunasi milžinai, mums, nykštukams, geriau likti nuošalyje. Mūsų smūgiai jiems kaip vabalėlio įkandimas.
Jūreivis įsitaisė prie palapinės angos, kad patogiau galėtų stebėti
kovą. Jis matė, kaip milžinas Tilis Vilis atkakliai stūmėsi kalno šlaitu
aukštyn, o burtininkė mėtė į jį didžiulius akmenis. Čarlis apmirusia
širdim stebėjo, kaip švilpdamos ir pasišokėdamos rieda žemyn uolų
nuolaužos. Jos buvo tokios didelės, kad skydu jų neatremsi. Bet Tilis
Vilis vis išsisukdavo, ir sviediniai praskrisdavo pro šalį.
— Vėtros ir bangos! — staiga klaikiai suriko jūreivis, mostaguodamas rankomis. — Pagaliau erelis stojo į kovą!
Karfaksas ilgai laukė tinkamo momento ir staiga įsilėkėjęs trenkė
Arachnei nugaron savo didžiuliu snapu taip smarkiai, kad burtininkė
vos neprarado pusiausvyros ir paleido iš rankų akmenį, kurį jau ketino mesti. Įtūžusi burtininkė atsisuko į naują priešą, griebė nuo žemės vėzdą ir taikėsi pritrenkti Karfaksą.
Bet erelis, nors ir toks didelis, buvo labai vikrus ir guviai išvengdavo smūgių. Kol Arachnė gynėsi nuo erelio, Tilis Vilis milžiniškais
žingsniais kopė šlaitu aukštyn. Visos jo spyruoklės cypė ir vaitojo,
mechaniniai muskulai baisiai įsitempė, o Lestaras iš nekantrumo
trepsėjo mažomis kojytėmis į kabinos grindis ir karštai ragino:
— Na, dar žingsnelį, na, dar kitą! Paskubėk, mano mažulėli!..
Milžinas greitai kopė aukštyn, šūkčiodamas grasinimus:
— Perkūnai ir žaibai! Palauk, prakeikta burtininke, gausi, va tik
užlipsiu į kalną!..
Pritrenkta Tilio Vilio nuožmios fizionomijos, pikto jo žvairų akių
žvilgsnio, Arachnė iš baimės nustėro. O Geležinis Riteris kopė vis

greičiau. Pakviesdamas Karfaksą į kovą su Arachne, Čarlis Blekas
pasirodė esąs didelis karinių reikalų žinovas. Nelengva buvo galingai
burtininkei kovoti dviem frontais. Kai ji atsisuka į Tilį Vilį ir bando jį
parblokšti uolos nuolauža, erelis užpuola ją iš užpakalio, drasko jai
nugarą snapu ir aštriais nagais, muša sparnais. Bet vos tik fėja pasisuka į Karfaksą, milžinas nekliudomas užkopia kokį tarpą kalnu
aukštyn.
Burtininkė suprato, kad jos padėtis beviltiška. Ak, jeigu ji turėtų
stebuklingąjį kilimą! Tuomet, pasprukusi nuo geležinio galiūno, ji
kovotų ore su milžinu ereliu, ir dar nežinia, kas laimėtų. Bet kilimo
skuteliai išsibarstė po visą šalį, ir sunkią kovą reikia atlaikyti žemėje.
Arachnei beliko tik vienas kelias — bėgti. Mitriu vėzdo smūgiu
trumpam apsvaiginusi Karfaksą, ji dideliais žingsniais pasileido kalno šlaitu — tolyn nuo nepermaldaujamai artėjančio Tilio Vilio.
Milžiniška burtininkės figūra staiga dingo stebinčiam mūšį Čarliui Blekui ir jo draugams iš akių. Jūreivis puolė į neviltį. Čiupęs iš
Timo rankų kilimą, Čarlis užšoko ant jo ir įsakė nešti į mūšio vietą.
Bet stebuklingasis kilimas tik konvulsyviai trūkčiojo ir vos keliais
coliais atsiplėšė nuo žemės: jūreivis jam buvo per sunkus. Timas, su
dideliu įdomumu stebėjęs šią sceną, prišoko prie Čarlio Bleko ir sušuko:
— Atleiskite, kapitone, skristi teks man!
— Gerai, vaikine, tavo laimė, — niūriai sutiko Blekas ir užleido
vietą berniukui.
Kilimas tuoj pakilo ir nunešė laimingą Timą O'Kelį į kalno viršūnę. Ten berniukas pamatė sukrečiantį, nepamirštamą vaizdą. Plaiks-

tydamasi mėlynos skraistės skivytais, burtininkė spruko atšlaitėm
kaip kalnų ožka; pasiremdama ilgu vėzdu, šoko per tarpeklius, darė
vingius ir kilpas, stengdamasi suklaidinti persekiotoją.
Gal jai ir būtų pasisekę, jei ne Karfaksas. Milžinas plasnojo virš
burtininkės galvos, taikėsi snapu į veidą, mušė sparnais per nugarą,
kibo nagais į pečius.
O iš paskos, kiek tik galima įtempęs savo galingus mechaninius
muskulus, lengvais spariais šuoliais vijosi bėglę Geležinis Riteris baisiomis akimis ir bebaime jauna širdimi.
Iš viršaus žvelgdamas į kalnagūbrių ir tarpeklių labirintą, Karfaksas tolumoje pamatė didžiulę uolą, iš trijų pusių apsuptą bedugnėmis. Erelis seniai žinojo Pragaištingąją Uolą — ne kartą ir pats, ir
jo giminaičiai buvo atginę prie jos kalnų ožkas, ir gyvulėliai čia žūdavo.
„Ten, tik ten turi trauktis burtininkė“, — nusprendė erelis.
Nors ir labai stengėsi Arachnė nukrypti į šalį nuo šio pavojingo
kelio, Karfaksas jai neleido. Nei į dešinę, nei į kairę, tik pirmyn, ir
kiekvienas žingsnis, kiekvienas šuolis artino piktąją fėją prie tos vietos kur turėjo įvykti bausmė.
Ir štai pagaliau Pragaištingoji Uola!
Pamačiusi, į kokias pinkles ją įvijo galingi priešai, Arachnė iš
pykčio ir baimės klaikiai sustaugė.
Atsisukusi į Tilį Vilį, burtininkė iš nevilties užsimojo didžiuliu
vėzdu.
Prasidėjo nepaprastas mūšis. Jį stebėdamas, Timas O'Kelis klykė
iš susižavėjimo ir taip nenustygo ant kilimėlio, kad dešimt kartų būtų nuo jo nulėkęs, jei kilimėlis apdairiai nebūtų pakėlęs čia vieno, čia
kito krašto.
Du milžinai fechtavosi savo ginklais kaip lengvomis nendrelėmis;
Arachnė — vėzdu, Tilis Vilis — kalaviju. Ir kas žino, ar būtų Geležinis
Riteris laimėjęs, ar kritęs kovoje, jei ne Karfakso pagalba. Įtūžęs erelis užmiršo visus pavojus ir negailestingai draskė nagais burtininkę,
daužė sparnais per veidą, trukdydamas matyti priešininką.
Ir laukta pergalės akimirka atėjo!
Tilis Vilis mitriu smūgiu perkirto pusiau burtininkės vėzdą.
Arachnės rankoje liko nenaudingas medžio gabalas, ir, sviedusi jį į
erelį, piktoji fėja su priešmirtiniu klyksmu „Urfinas teisybę sakė!!“
krito į prarają, kur iš dugno kilo balti garai.
— Pergalė! Pergalė!! — sutrimitavo erelis.
— Pergalė!! — sugriaudėjo Tilis Vilis, ir jam pritarė silpnu balseliu iš savo kabinos Lestaras, laimingas, kaip niekad gyvenime, nors ir
visiškai sudaužytas nuo kratymo, kurį jam teko iškęsti milžino viduriuose, kai šis vijosi burtininkę ir nuožmiai su ja kovojo.
Neįmanoma apsakyti Čarlio Bleko ir kitų mūsų herojų džiaugsmo, kai stebuklingu kilimėliu grįžęs Timas O'Kelis pranešė, kad pas-

kutinis mūšis baigėsi. O netrukus sugrįžo ir patys nugalėtojai — sužeistas erelis ir dulkėtas, su giliais įlinkimais krūtinėje ir šonuose
Geležinis Riteris Tilis Vilis, milžinas su žiauriu veidu ir gera širdimi.
Kokiais pagyrimo žodžiais ir kokiais gerais linkėjimais pasitiko žmonės drąsųjį, pasiaukojantį Karfaksą!
Erelis tarė:

— Nedėkokite, draugai! Juk ir man, kaip jums visiems, Geltonasis Rūkas grėsė mirtimi, vadinasi, aš kovojau ne tik dėl kitų, bet ir
dėl savęs, dėl savo genties. O dabar grįšiu pas saviškius: jie manęs

su nerimu nekantriai laukia. Pakeliui galiu nunešti Enę į Arachnės
olą: kam mergaitei be reikalo vargti?
Jau ketindama kilti ereliui ant nugaros, Enė papūtė švilpuką, ir
prieš ją išdygo Ramina.
— Pasidžiaukite kartu su mumis, jūsų didenybe, — pasakė Enė.
— Klastingoji Arachnė žuvo, ir kad mes ją įveikėme, labai daug prisidėjo pelių giminė!
Mergaitė paėmė didžiai patenkintą karalienę, ir kilimėlis užkėlė
jas Karfaksui ant nugaros. Nuskrisdama Enė pamatė, kaip jos draugai linksma kolona leidosi atgal.

GELTONAS RŪKAS IŠNYKO!

E

nė lydėjo akimis Karfaksą, kol jis virto tamsiu taškeliu tolimame danguje ir galiausiai visai išnyko. Ramina taip pat atsisveikino su mergaite: ji iškeliavo pas savo valdinius, vesti jų į gyvenamas nuo seno vietas, į Smaragdo šalį.
Enė baugščiai įžengė į Arachnės būstą ir nustebusi sustojo: ola
buvo pilna mažų žmogiukų. Čia buvo senukų, kurie žiūrėjo į viršų,
užvertę žilas barzdas, ir tvarkingų senučių su baltais kykais ir išsiuvinėtomis prijuostėmis, ir jaunimo, ir visiškai mažų vaikų su dideliais gražiais žaislais rankose.
Nykštukai prasiskyrė prieš Enę, ir priekin išėjo orios išvaizdos
senukas su raudona kepuraite: tai buvo metraštininkas ir nykštukų
seniūnas Kastaljas.
— Sveika, miela Ene! — nusilenkdamas tarė nykštukas.
— Jūs žinote mano vardą? — nustebo mergaitė.
— Mes viską apie jus žinome, ateiviai iš Smaragdo salos ir svečiai
iš anapus kalnų, — rimtai paaiškino Kastaljas. — Nemaža naktų
praleidome po furgonu, klausydamiesi jūsų šnekų, susipažindami su
jūsų karinių žygių planais.
— Ir jūs, be abejo, pranešdavote viską Arachnei?! — pasipiktinusi
sušuko mergaitė.
— Visai ne, — ramiai atšovė nykštukas. — Mes laikėmės ne-utra-lu-mo, kaip mėgsta išsireikšti jūsų draugas Kaliausė Išminčius.
Matote, jau senų seniausiai mūsų gentis užkeikta: mes turėjome
tarnauti Arachnei, visur jos klausyti ir jai nekenkti. Bet šis užkeikimas neįpareigojo mūsų kovoti su jos priešais, — gudriai nusišypsojo
senukas, — taigi mes ir nekovojome.
Enė nusistebėjo nykštukų apsukrumu ir paklausė: — O kodėl jūs
iki šiol slapstėtės nuo mūsų?
— Jūs būtumėt reikalavę, kad mes jums padėtume, o mes ir šito
negalėjome daryti. Bet dabar, kai Arachnė žuvo ir užkeikimas neteko
galios, mes visiškoje jūsų žinioje.
— Jūs jau girdėjote, kad burtininkė žuvo? — vis labiau ir labiau
stebėjosi Enė.
— Eidama į Arachnės slėptuvę kalnuose, argi tu nematei mažų
pilkų stulpelių? — šypsodamasis paklausė Kastaljas.
— Mačiau, bet nekreipiau dėmesio, maniau, kad paprasti akmenys.
— Ten buvome mes, nykštukai, apsivyturiavę nuo galvos iki kojų
pilkais apsiaustais. Mes nepralenkiami maskuotės žinovai.
— Taip, reikia pripažinti! — sutiko mergaitė.
— Kai tik Arachnė krito kovoje, nuo vieno posto iki kito linksma
žinia nuskrido greičiau kaip paukščių estafete.

— Tai bent! Galiu tik pasidžiaugti, kad, mums kovojant su
Arachne, jūs laikėtės neutra...lumo, — tardama sunkų žodį, užsikirto
Enė. — Įsivaizduoju, kaip galėjote mums pakenkti.
— Būk rami! — išdidžiai užtikrino Kastaljas. — Vis dėlto eikime
prie reikalo. Aš manau, kad jūs, Arachnės nugalėtojai, ieškosite burtų knygos, norėdami sunaikinti jos užleistus piktus kerus?
— Teisingai, mielas seneli!
— Taigi aš tau tuoj parodysiu ponios slaptavietę.
Slaptavietė buvo tolimiausiame, tamsiausiame olos kampe. Tai
buvo sienoje iškalta niša ir uždengta plokščiu, su uola susiliejančiu
akmeniu. Mygtuko, valdančio slaptas spyruokles, be nykštuko pagalbos jokiu būdu nebūtum radęs.
Kai visos reikalingos operacijos buvo atliktos ir niša atsidarė, Enė
godžiai čiupo storą pergamentinę knygą su parudavusiu viršeliu.
— Ačiū, labai ačiū, mielas seneli! — karštai sušuko Enė. — Bet
kaip jūs sužinojote burtininkės paslaptį?
— Na, aš tau jau sakiau, kad nuo mūsų akių nieko nepaslėpsi.
Užvis juokingiausia buvo, kad ponia Arachnė tvirtai tikėjo, jog slaptavietę žino tik ji viena.
Senukas sukikeno, kiti nykštukai irgi nusikvatojo.
— Aš dar ir dar kartą dėkoju jums, draugai, bet pasakysiu atvirai, nenorėčiau turėti tokių naminių šnipų kaip jūs, — nusijuokė
Enė.
Nykštukai dar garsiau pratrūko juoktis.

Po kelių valandų grįžo iš kalnų Čarlio Bleko būrys. Koks buvo
Enės draugų džiaugsmas, kai jie pamatė mergaitės rankose slaptingąją knygą — jų didžiosios kovos tikslą. Juk jei nebūtų atsiradusi
knyga, visas jų triūsas būtų buvęs veltui, ir Stebuklų šalies lauktų
neišvengiama pražūtis.
Kai pievelėje prieš olą nuaidėjo džiaugsmingi šūkavimai, iš kažin
kokios nepastebimos slėptuvės išlindo Rufas Bilanas.
Išdaviko veidas buvo papilkšvėjęs iš gėdos ir baimės. Nuolankiai
lankstydamasis Kaliausei ir Užukalnių Milžinui, Rufas Bilanas prašė
per daug rūsčiai nebausti už naują išdavystę.
— Aš nekaltas, — murmėjo išsigandęs išdavikas. — Kai pabudau
iš ilgo miego Oloje, mane pradėjo auklėti požemio rūdakasys, bet tuo
laiku...
— Tave išvedė nykštukai, Arachnės pasiuntiniai, — pertraukė Bilaną Kaliausė. — Visa tai mes žinome. Mes žinome, kad tu patekai į
burtininkės rankas tuo metu, kai iš tavęs buvo galima padaryti ką
tiktai nori. Tai lengvina tavo kaltę, — pridėjo teisingasis Valdovas.
Bilanas puolė jam po kojomis.
— Tai jūs paliksite mane gyvą? — nudžiugęs sušuko jis. — O, aš
mokėsiu atsidėkoti už jūsų gailestingumą!..
— Taip: bet toks, koks dabar esi, tu — savo genties gėda. Reikės
tave vėl užmigdyti... — Pastebėjęs Bilano veide išgąstį, Kaliausė jį nuramino: — Tave užmigdysim neilgam, mėnesiui kitam, o paskui iš
naujo perauklėsim. Keliauk į Smaragdo miestą ir pasakyk Ružerui,
kad aš prašau padaryti tave tikru žmogumi.
— Stiebai ir burės! — sušuko Čarlis Blekas. — Gerai sugalvota,
bičiuli Kaliause.
Žemai lankstydamasis ir lemendamas padėkos žodžius, Rufas Bilanas iškeliavo vėl užmigti. Kai jo figūra dingo už artimiausios kalvelės, iš nykštukų būrio išėjo Kastaljas ir pagarbiai kreipėsi į Kaliausę:
— Didysis Išminčiau, Smaragdo salos Valdove, mes seniai girdėjome apie didį jūsų gerumą ir prašome priimti mus, nykštukus, į savo taurią globą!
— Ką tai reiškia? — paklausė nustebęs Kaliausė.
Tai reiškia, kad mes norėtume tapti jūsų valdiniais. Žinoma, mes
prisipažįstame, kad nesame verti tokios garbės, bet sutinkame mokėti duoklę, kokios tik jūs teiksitės pareikalauti.
Kaliausė išdidžiai atsilošė, pasirėmęs puikia lazda, kurią išsaugojo žygio metu. Nykštukų prašymas jam buvo prie širdies.
— Hm... hm... — tarė jis. — Jūsų prašymas gana netikėtas, bet,
atrodo, jam ne-prieš-ta-rau-ja jokios galutinės ap-lin-ky-bės.
Po šios miglotos frazės nykštukai pajuto didžiulę pagarbą Kaliausės išsimokslinimui. Buvusi jų ponia niekada nesakė tokių ilgų žodžių!

— Ar tai reiškia, jūsų malonybe, kad jūs sutiksite patenkinti mūsų prašymą? — nedrąsiai pasiteiravo Kastaljas.
— Taip, galimas daiktas, — maloningai sutiko Kaliausė. — O dėl
duoklės... Aš girdėjau, kad jūs čia rašėte išsamų mūsų šalies metraštį?
— Taip, jūsų malonybe, mes jį rašome jau penkis tūkstančius
metų! — pasididžiuodamas atsakė Kastaljas.
— Tai štai kas, rašykite jį ir toliau, ir tai bus duoklė, kurią mes
jums skiriame!
— Valio!! Tegyvuoja Didysis Išminčius Kaliausė! — choru sušuko
nykštukai.
— Žinoma, jūs mums pristatysite savo darbo vaisius, — maloningai baigė Kaliausė.
— Tada leiskite įteikti visus mūsų metraščio tomus, išsaugotus
penkis tūkstančius metų. Jie pas mus guli niekam nereikalingi, o
Smaragdo mieste juos ims studijuoti istorikai ir parašys ilgus mokslinius darbus...
Metraštinė biblioteka buvo supakuota ir pririšta ištvermingiems
kietagalviams prie nugarų.
Pasižadėjimą rašyti metraštį nykštukai sąžiningai vykdo iki šios
dienos. Kadaise į Smaragdo miesto biblioteką pateko „Visuotinio Stebuklų šalies Metraščio“ 579-tas tomas antrašte „Apleistos pilies paslaptis“, kuriame norintys gali pasiskaityti apie nepaprastus ir nuostabius įvykius Stebuklų šalyje.

Visiems sutikus, Čarliui Blekui buvo suteikta garbė panaikinti
Arachnės užkeikimą, kad išnyktų Geltonasis Rūkas. Juk jis, Užukalnių Milžinas, sukūrė galingąjį Geležinį Riterį Tilį Vilį ir susiprato pasitelkti į pagalbą Karfaksą. Be šių dviejų galiūnų niekas nebūtų įveikęs burtininkės.
Iškilmingą burtų panaikinimo ceremoniją visi nutarė atlikti prie
buvusių Arachnės valdų sienos, kur prasideda Geltonasis Rūkas.
Ten iš karto būsią galima matyti burtų žodžių galią.
Kelios valandos kelio, ir karavanas sustojo prie saulėtos šalies ir
Geltonojo Rūko zonos ribos. Prieš akis tvyrojo blausi migla, iš kurios
dvelkė drėgme ir šalčiu. Čia čiulbėjo paukščiai, purpsėdami medžių
šakose, savo galveles iš žolės kėlė vešlios gėlės, plazdėjo margos plaštakės, o ten žemę dengė sniegas, medžiai stovėjo pliki, miškas aprimęs ir tuščias.
Visų širdys smarkiai plakė, kai Čarlis Blekas, žiūrėdamas į knygą, garsiai ir aiškiai tarė burtų žodžius:
— Uburú-kuruburú, tandará-andabará, faradón-garabadón,
šabará-šarabará, išnyk amžinai, prakeiktas Geltonasis Rūke, iš Stebuklų šalies!
Ir, o stebuklas! Lyg kažkieno milžiniška ranka atitraukė rūko
užuolaidą, ir virš ledo dykumos atsivėrė visa didybe mėlynas dangus
ir nušvito skaisti saulė!
Sunku apsakyti mūsų herojų džiaugsmą. Enė ir Timas glėbesčiavosi, Čarlis Blekas metė aukštyn savo pypkę ir guviai ją sugavo, dak-

taras Borilis mojavo medicininiu krepšeliu, Lanas Pirotas gracingai
pašoko „Elnio šokį“, už kurį buvo gavęs miesto šokėjų konkurse pirmą prizą. Artošė kurtinamai lojo, pamiršęs, kad moka kalbėti, o Kagi-Kar beprotiškai vartėsi ore. Kietagalviai kėlė linksmą šurmulį, o
didžiulis berniukas Tilis Vilis džiaugsmingai užtraukė pirmą savo gyvenime dainą, kuriai žodžius ir melodiją bematant pats sukūrė.
Stebuklų šalis išgelbėta nuo pražūties, ir vėl virš jos amžinai
švies karšta saulė, kiaurus metus medžiai duos sultingus vaisius,
kiaurus metus linksmai dirbs žmonės laukuose ir ims gausų derlių.
Čarlis Blekas sukrovė laužą ir, kai šis įsidegė, įmetė į jį Arachnės
burtų knygą.
— Tegul amžinai dingsta pikti užkeikimai, surašyti šioje prakeiktoje knygoje, — tarė jūreivis. — Kas žino, į kokias rankas ji gali patekti ir kokių nelaimių žmonėms pridaryti, jeigu jos nesunaikinsi!
Ugnis iš lėto vartė lapus, suragėjusius per tūkstančius metų, ir
pagaliau knyga plykstelėjo dvokiančia rūkstančia liepsna. Ir kai iš
senų raganiškų lapų beliko tik pelenai, atskriejęs vėjo gūsis pačiupo
juos ir nunešė tolyn.
— Tegul taip išnyksta Stebuklų šalyje ir visame pasaulyje blogis!
— iškilmingai pasakė Čarlis Blekas.

SUGRĮŽIMAS
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inksmai nusiteikę, mūsų herojai išsiruošė ieškoti netoliese
palikto furgono.
— Kapitone, aš nuskrisiu pirmas ir viską paruošiu, kol jūs atvyksite, — pasisiūlė Timas.
Berniukas atsisėdo ant kilimėlio ir įsakė jį nešti prie furgono, bet
kilimėlis nė nepajudėjo. Veltui Timas kartojo įsakymą, jo pastangos
buvo bergždžios.
— Kas gi galų gale atsitiko šiam daikteliui? — sušuko įširdęs Timas.
— Visai paprastas dalykas, — paaiškino Kaliausė. — Arachnė mirė, jos burtų knyga sudeginta, ir baigėsi visi kerai.
— Tai ir gulėk čia, nenaudingas kilimiūkšti!
Berniukas net paspyrė jį koja.
— Kaip tau ne gėda, — prikišo jam Enė. — Šis mielas kilimėlis
tiek mums pasitarnavo, ir štai tavo padėka! — Enė susuko kilimėlį ir
pasikišo po pažastim. — Aš jį išsaugosiu mūsų nuotykiams prisiminti.
— Gerai, duok, panešiu, — tarė sugėdintas Timas ir paėmė iš
mergaitės nešulį.
O Faramantas išsitraukė iš kišenės inventoriaus knygą, pervertė
kelis lapus, paseilino pieštuką ir išbraukė įrašą:
„Skrendantis kilimas, vartotas, dydis 4x3 uolektys.“
O paraštėje, aiškumo dėlei, įrašė pastabą:
„Nurašytas, kaip netekęs burtų galios.“
Slėpdamas sąsiuvinį, Faramantas oriai paaiškino:
— Visur turi būti tvarka. Kas atsakys už trūkumus, kai bus daroma inventorizacija? Aišku, tiekimo viršininkas.
Keleiviai ėjo apsnigtomis vietovėmis, o aplink juos vyko nuostabūs dalykai. Iš žemės kilo garas, nuo kalnelių čiurleno upeliai, ant
medžių šakų greitai brinko pumpurai ir kur ne kur laukymėse nedrąsiai kalėsi žalia žolytė.
Šildant nuostabiems karštos saulės spinduliams, Stebuklų šalyje
prasidėjo pavasaris!
Greičiau už žmones skrido čiulbėdami paukščiai: lakštingalos,
liepsnelės, dagiliai, alksninukai. Šie priverstiniai Arachnės svečiai
grįžo iš buvusių jos valdų į gimtuosius lizdus, iš kurių juos buvo išginęs Geltonasis Rūkas. Medžiuose šokinėjo voveraitės ir oposumai,
o nuošaliau negrabiai šleivojo meškinas, bailiai žvairuodamas į baisų
Tilio Vilio veidą.
Pastabus milžinas matė meškino baimę ir prisiminė, kad ne tik
jis, bet ir kiti žvėrys, pamatę jį, bailiai šūsteldavo į krūmus.

Tilis Vilis sustojo ir pasišaukė meškiną. Šis nedrįso nepaklausyti
ir nenorom priėjo. Nesiryždamas žiūrėti į baisias Geležinio Riterio
akis, meškinas niūriai nuleido galvą.
— Klausyk, drauge, — meiliai kreipėsi Tilis Vilis į meškiną, — Tu,
regis, manęs bijai?

— N-ne, n-ne-b-bijau, — drebančiu balsu suriaumojo meškinas,
— o ko gi man j-jūsų b-bijoti?
— Ir aš taip manau, — sutiko milžinas. — Šiaip ar taip, aš pasitarnavau šaliai. Tai kodėl gi tu nenori žiūrėti man į akis?
— N-nek-kankinkite, pa-paleiskite...
Ir meškinas staiga šuoliais pasileido į netolimą brūzgyną.
Tilis Vilis sutrikęs ir su nuoskauda žiūrėjo jam įkandin.
— Štai koks jų dėkingumas... — liūdnai tarė jis.
Matydamas Tilio Vilio sielvartą, Kaliausė, su jam būdinga išmintim, nutarė jį paguosti.
— Nereikia nusiminti, drauguži, — švelniai tarė jis. — Atvirkščiai,
tau reikia didžiuotis, kad tavo akys turi mag-ne-ti-nę jėgą...
— Man-ge... Kokią?
Kaliausė pakartojo.
— Ne kiekvienas turi šią jėgą, — paaiškino jis. — Ar tu matei kokio nors žmogaus tokias akis kaip tavo?
— Ne, — tarė Geležinis milžinas.
— Taigi. Tavo veide, ypač akyse, slypi nepakartojamas in-di-vidu-a-lu-mas, ir čia tavo pra-na-šu-mas prieš visas gyvas ir negyvas
būtybes.
Susižavėjęs ilgais ir skambiais žodžiais, naivus milžinas užmiršo
sielvartą ir linksmai sušuko:
— Dabar aš nebekreipsiu dėmesio į šių keistuolių baimę!

— Ir teisingai padarysi! — padrąsino jį Kaliausė.
Keleiviai ėjo toliau. Gamta budo tiesiog jų akyse.
Kagi-Kar, visą laiką keliaujanti Geležiniam Riteriui ant peties,
staiga susijaudinusi pašoko.
— Ne, daugiau aš nebegaliu! — suriko ji. — Turiu tuoj pat pradėti
savo pareigas!
— O kokios jūsų pareigos? — naiviai paklausė Timas.
— Argi tu nežinai, kad aš — Stebuklų šalies Ryšių Direktorė? —
irzliai atšovė varna. — Už nuopelnus net ordinu apdovanota, bet kadangi nesu pagyrūnė, tai jo ir nenešioju.
Ir varna ironiškai pašnairavo į Borilio krūtinę, papuoštą dviem
ordinais.
— Atleiskite, jūsų didenybe, aš atvykėlis ir nežinau, kad jūsų
aukštas rangas, — tarė sumišęs berniukas.
Pasilabinusi skambiu titulu, Kagi-Kar patikėjo kompanijai savo
ketinimus.
— Aš tuoj pat išsiuntinėsiu į visas puses estafetes, — pasakė
varna. — Visi žmonės, visi žvėrys, visi paukščiai turi sužinoti, kad
Geltonasis Rūkas išnyko visiems laikams ir jie gali grįžti namo. Aš
nusiųsiu pasiuntinius į Požemį pas Kramtukus ir rūdakasius. Pakviesiu visus, kurie pasislėpė nuo Geltonojo Rūko gerosios Vilinos ir
Stelos valdose. Tegul greičiau vėl būna Stebuklų šalyje tvarka!
Enė ir Timas su pagarba žvelgė į šį pasišiaušusį paukštį, nuo ku-

rio tiek daug priklauso ir kuris stengiasi kaip galima daugiau duoti
naudos Stebuklų šalies gyventojams.
O Kagi-Kar jau buvo toli ir davė įsakymus jos kvietimu sulėkusioms kregždėms ir žvirbliams.
Kiekvieną kelionės dieną yyko nuostabios permainos. Sniegas ir
ledas seniai buvo ištirpę, žolė greitai kilo iš žemės, medžiai puošėsi
tankia lapija ir viliojo biteles švelnių žiedų aromatu.
Enė, Timas ir Čarlis Blekas su džiaugsmu vėl regėjo puikų Stebuklų šalies peizažą. Jie patys atgaivino šį grožį, todėl jų džiaugsmas
buvo ypač didelis.
Keleivius lenkė antilopių, bizonų, elnių kaimenės; rausvai rudos
lapės sėlino tankmėje, žvilgčiodamos, ar nepaklius joms į dantis neatsargus triušis; driežai ropojo iš gilių urvų, kur buvo pasislėpę nuo
šalčio.
Kagi-Kar gaudavo savo ryšininkų pranešimus kelis kartus per
dieną. Visos žinios buvo džiugios. Maranai jau paliko Plepiukų šalį,
grįžo į savo slėnį ir pradėjo sėją. Eidami iš Stelos valdų, Maranai užtikrino svetinguosius šeimininkus, kad nuo šiol jie bus amžini draugai, ir jų santykių niekad netemdys nedraugiškumo šešėlis.
Kramtukai ir rūdakasiai taip pat paliko niūrią Olą ir grįžo į jaukius savo namelius, sušildytus karštos saulės spindulių. Aišku, paskui juos patraukė ir tie žvėrys, kurie buvo prisiglaudę Požemyje.
Sverdinėdami iš bado, primerkę akis nuo neįprastos šviesos, briedžiai, buivolai, antilopės, kiškiai, meškėnai išsisklaidė po miškus,
grįžo į savo įprastas vietas.
Rūpestingas Kaliausė pasidomėjo Urfino Džiuso likimu. Kaip iškentė buvęs karalius sunkias sniego nelaisvės savaites niūrioje vienatvėje? Ar nepakenkė jo sveikatai?
Stebuklingoji dėžė parodė Smaragdo miesto Valdovui ir jo draugams jaukų slėnį Pasaulinių kalnų papėdėje, gražų, perdažytą Džiuso. namelį, atgyjančią sodyboje žalumą.
Daržininkas kasė lysves, galingais kastuvo mostais versdamas
žemę. Jo veide buvo anksčiau visai nebūdinga švelni, rami išraiška.
Ankstesnio niūraus Urfino žvilgsnio tarytum nė būti nebuvę. Šalia
ant kelmelio tupėjo pasipūtęs apuokas Guamokas, jau pradėjęs taisytis po ilgo badavimo.
— ... Tai štai kaip, mano drauge Guamokolatokintai, — tęsė pradėtą pokalbį Urfinas. — Dabar tu sutinki, kad aš teisingai išpranašavau? Juk Arachnės jau nebėra...
— O kaip tu gali šitai įrodyti, šeimininke? — atkirto apuokas, didžiai patenkintas, kad Džiusas jį pavadino pilnu vardu: juk ne taip
dažnai tas pasitaiko! — Gal burtininkė tik apsigalvojo ir gera valia
grąžino žmonėms saulutę.

— Gera valia, cha cha! — nusikvatojo Urfinas. — Daug ji turi geros valios! Ne, man visiškai aišku, kad Kaliausė Išminčius surado
kažkokį ypatingą būdą įveikti šią piktadarę!
Urfino Džiuso žodžiai pradžiugino Kaliausę, ir jo galva nuo pagyrimo ėmė pūstis. O daržininkas kalbėjo toliau:
— Tikrai, man labai įdomu, ką jis sugalvojo. Ko gero, aš tave pasiųsiu žvalgybon. Sutinki, Guamokolatokintai?
— Mielai, šeimininke, viską sužinosiu, — žvaliai atsakė apuokas,

be galo patenkintas atviraširdžiu Urfino meilikavimu.
Toliau jų pokalbio Kaliausė nesiklausė ir išjungė televizorių.
— Aš matau, kad šis buvęs u-zur-pa-to-rius visiškai pasikeitė, —
tarė jis. — Reikės vėl pakviesti Urfiną į Smaragdo miestą. Jis pakankamai nubaustas už savo nusikaltimus, tegul gyvena tarp žmonių.
Visų šių įvykių su Arachne metu jis elgėsi nepaprastai gražiai.
Karavanas traukė tolyn ir pagaliau įžengė į Smaragdo šalį. Kaliausė ir jo draugai jau nebevažiavo furgonu. Pavedę jį kietagalviams,
jie ėjo pėsti, džiaugdamiesi atgimstančia gamta.
Pasirodė pirmosios fermos. Jų gyventojai buvo spėję sugrįžti iš
miesto, kur slėpėsi nuo šalčio ir Geltonojo Rūko. Fermeriai dirbo soduose ir laukuose; žmonės buvo linksmi kaip anksčiau, tik sulysę jų
veidai liudijo, ką jiems teko patirti. Su didžiausiu džiaugsmu sveikino
jie savo išvaduotojus: Užukalnių Milžiną, Enę, Timą, Kaliausę, Medkirtį ir visų labiausiai, žinoma, geraširdį milžiną Tilį Vilį. Dabar baisus jo veidas nieko nebegąsdino: visi žinojo, kad tai tik kaukė, skirta
piktajai fėjai įbauginti.
Ir štai pasirodė Smaragdo miesto bokštai. Susižavėję keleiviai negalėjo nuo jų atplėšti akių.
Smaragdo miestas visada buvo labai puošnus, bet mūsų herojams atrodė, kad dabar jis tapo dar gražesnis, nors kažin ar tai beįmanoma. Sienose, bokštuose, vartuose ir ant namų stogų nuostabiai
tviskėjo smaragdai, tarytum lietus būtų nuplovęs dulkes. Žalios ir
raudonos stogų čerpės labai spalvingai kaitaliojosi be jokios tvarkos,
ir visas Smaragdo miestas atrodė kaip nuostabus žaisliukas, sukurtas didžio meistro ranka.
Keleiviai persikėlė per kanalą keltu, kuris jau seniai buvo pradėjęs savo darbą. O Geležinis Berniukas perbrido kanalą briste, bet dabar jis jau nesuklupo: jo žingsnis buvo tvirtas, judesiai užtikrinti.
Tilis Vilis įsitaisė pačiame didžiausiame miesto parke: mieste neatsirado nė vieno namo, kuriame jis būtų galėjęs įsikurti. Šiame parke nuo ryto iki vakaro skambėjo vaikų balsai: miesto berniukus ir
mergaites traukte traukė prie gerojo milžino, kuris stebino juos savo
didumu, bet jo veidas nė kiek jų negąsdino. Ir Geležinis Berniukas
visada mielai su jais žaisdavo: jo amžiaus vaikams žaidimai pats rimčiausias ir reikalingiausias dalykas.
Priėjus miesto vartus, mūsų keleivių laukė džiugi staigmena. Vartai kaip paprastai buvo uždaryti. Enė paskambino tris kartus varpeliu, atsidarė vartininko langelis, ir iš ten žvilgtelėjo Faramantas. Jis
buvo su žaliais akiniais! Pasirodo, Vartų Sargas prieš valandą paliko
karavaną, aplenkė keleivius ir užėmė per daugelį metų įprastą vietą
sarginėje.
— Kas jūs esate ir ko atvykote į mūsų miestą? — griežtai paklausė Faramantas, nors jo akys šypsojosi.

— Aš — Didysis Išminčius Kaliausė, Smaragdo šalies Valdovas,
einu užimti pagal rangą man priklausančios vietos.
— Aš — Geležinis Medkirtys, Mirksiukų Valdovas, savo draugo
Kaliausės kvietimu, einu pasisvečiuoti nuostabiame jūsų mieste.
— Aš — Užukalnių Milžinas, sūrių vandenų jūreivis, einu į puikųjį jūsų miestą pailsėti po sunkios kovos su galinga burtininke
Arachne.
Paskui ir visi kiti keleiviai prisistatė pagal visus formalumus. Vartai atsidarė, ir Faramantas sutiko atvykėlius su krepšiu, pilnu žalių
akinių.
— Smaragdo miestas sveikina jus, ateiviai, — oriai pasakė Vartų
Sargas, — bet jūs privalote užsidėti žalius akinius. Toks Didžiojo ir
Baisiojo Gudvino įsakymas, o jo žodis — šventas.
Keleiviai, juokdamiesi ir šaipydamiesi iš Faramanto, užsidėjo žalius akinius, ir viskas aplink juos sužėrėjo įvairiausiais žaliais atspalviais, nuo švelnios melsvai žalsvos spalvos iki tamsiai žalios ir
akvamarininės.
Kaliausė, Medkirtys, jūreivis Čarlis ir visi kiti įėjo į miestą, ir kas
čia tada dėjosi!
Namų priebutėliuose ir balkonuose spietėsi žmonės, vaikučiai ištisomis kekėmis karstėsi ant stogų, laikydamiesi už dūmtraukių, vėtrungių ir pjaustinėtų papuošimų, pro plačiai atvertus langus žiūrėjo
seneliai ir senutės. Nuo džiaugsmingų šauksmų skardėjo oras, iš visur lėkė puokštės gėlių...
O tarp viso šio linksmo sambrūzdžio striksėjo pasišiaušusi, nuo
riksmo užkimusi Kagi-Kar, pagrindinė iškilmių organizatorė! Taigi ji
dar išvakarėse atskrido čia, perspėjo miesto ir apylinkių gyventojus,
kad atvyksta Kaliausė ir jo draugai, ir surengė jiems neregėtą sutikimą.
Nesuskaitomos daugybės džiūgaujančių miestiečių lydima, procesija ėjo gatves nuklojusiu gėlių kilimu ir įžygiavo į rūmų aikštę. Jos
centre, kaip ir buvusiais laimingais laikais, tryško ir įvairiomis spalvomis tviskėjo pagrindinis miesto fontanas, o baseine žaisdamos šokinėjo auksinės ir sidabrinės žuvytės.
Kaliausės rūmai plačiai atvertomis durimis, veidrodiniais langais
buvo pasiruošę sutikti šeimininką ir jo svečius. Rūmų tarnai buvo
išblizginę parketą, nepalikę nė dulkelės ant sienų bei lubų, šilkinės ir
aksominės užuolaidos kabojo ant paauksuotų karnizų ir visur smaragdai, smaragdai, smaragdai!..
Nepaprastas jų tvaskėjimas žilpino akis, ir tikrai labai gerai padarė Faramantas, privertęs mūsų herojus užsidėti žalius akinius. Prie
Sosto salės durų svečius pasitiko virėjas Balujolis su balta prijuoste
ir balta kepuraite, rankose laikydamas milžinišką tortą ant auksinio
padėklo, o pačioje salėje buvo padengti stalai su daugybe įvairiausių,
pačių įmantriausių patiekalų.

Sosto salėje draugų laukė Drąsusis Liūtas. Garbingas žvėrių karalius buvo jau per senas ilgoms ir pavojingoms kelionėms, bet jis be
galo džiaugėsi, pamatęs Enę, Užukalnių Milžiną ir visus kitus gyvus
ir sveikus. Jis verkė iš džiaugsmo, o ašaras šluostėsi uodegos galiuku.
Enė nepaprastai nustebo, kai prie jos priėjo ir pagarbiai nusilenkė aukštas liesas daktaras Robilis — šventiškai apsirengęs, su ordinais ant krūtinės, laikydamas rankoje sidabrinę diademą, kuri, pasak Medkirčio, buvo dingusi kartu su prijaukintu danielium Aunu.
O viskas atsitiko labai paprastai. Kai šalį užgožė Geltonasis Rūkas, neregimas Aunas, ieškodamas prieglobsčio, atėjo į Violetinius
rūmus pas savo šeimininkę Fregozą, ir sidabrinė diadema buvo nuimta bėgliui nuo kaklo. Deja, tai atsitiko jau Geležiniam Medkirčiui
išvykus į Smaragdo miestą, ir brangus talismanas liko Mirksiukų šalyje iki to laiko, kol dingo rūkas.
Apsidžiaugusi Enė tuoj pat užsidėjo dailų papuošalą ant galvos,
bet jai, žinoma, neatėjo mintis paspausti rubino žvaigždelę ir tapti
nematomai. Kam reikalingi tokie pokštai draugų ratelyje?
Timas tarė:
— Kaip gaila, kad mes negavome šio daiktelio anksčiau, kai ėjome kariauti su Arachne. Aš būčiau įsigavęs į jos olą ir paėmęs burtų
knygą.
Enė atkirto:
— Man regis, iš to nieko nebūtų išėję. Knyga buvo gerai paslėpta,
ir be nykštukų pagalbos nebūtum jos radęs. O jei ir būtum ją suradęs ir mes būtume išvadavę šalį nuo Geltonojo Rūko, tai nežinia, kas
būtų atsitikę vėliau. Piktoji fėja galbūt žinojo ir baisesnių užkeikimų,

ji būtų užtraukusi šaliai dar didesnę nelaimę kaip Geltonasis Rūkas.
Visi sutiko su Ene, juk ir taip viskas labai gerai baigėsi. Stebuklų
šalis ir be sidabrinės diademos visiems laikams atsikratė Arachnės,
ir nuo šiol galingoji burtininkė nebegrasins jos gyventojams.
— Vis dėlto sidabrinės diademos aš jums nepaliksiu, — juokdamasi pasakė Enė. — Jūs prastai ją saugojote. Bet, mieli draugai, aš
čia nematau Raminos! Kurgi kilniaširdė Ramina, pirmoji mūsų sąjungininkė, kovojant su Arachne?
Sutrikusi Kagi-Kar prisipažino, kad čia jos kaltė: per rūpesčius
pamiršusi laukinių pelių karalienę.
— Šią klaidą mes ištaisysime, — nusišypsojo mergaitė ir papūtė
stebuklingą švilpuką.
Ir tuoj pat ant ištiestos jos rankos atsirado šventiškai pasipuošusi Ramina — su spindinčia auksine karūna ant galvos. Enė ir Ramina meiliai pasisveikino.
Iškilmingos puotos dalyviai susėdo prie šventiško stalo, o pro atvirus rūmų langus spindinčių snieguotų kalnų fone buvo matyti negraži drakono Oicho galva. Ištikimas gyvūnas laukė Stebuklų šalies
išgelbėtųjų, pasiruošęs juos nešti į tolimą mielą tėvynę.
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Geltonas rūkas: Pasaka apysaka. Jaun. ir vid. mokykl. amž. / Iš rusų k. vertė A. Balčiūnienė; Iliustr. L.
Vladimirskis. — V.: Vaga, 1982. — 182 p., iliustr.
Ši knyga vra ankstesnių A. Volkovo apysakų („Smaragdo
miesto burtininkas“, ,,Urfinas Džiusas ir jo mediniai kareiviai“;
„Septyni Požemio karaliai“, „Maranų ugnies dievas“) tęsinys. Jau
pažjstami herojai kovoja su pikta burtininke Arachne, kuri užleidžia stebuklų šalį nuodingu Geltonuoju Rūku.
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