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Mina senelis akmenėlius...
Nieko neturi —tik kaulelius.

PIRMAS SKYRIUS
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laikanti peilį. Peilio rankena
buvo iš blizgančio juodo kaulo, o ašmenys plonesni ir aštresni
nei skustuvo. Jei perrėžtų tave, tai net nesuvoktum, kad perrė
žė, bent jau ne iš karto.
Peilis padarė beveik viską, dėl ko buvo atneštas į šį namą,
todėl ir ašmenys, ir rankena buvo šlapi.
Durys į gatvę vis dar buvo pravertos, tik truputį, tiek, kad
peilis ir jį laikantis vyras galėtų įsmukti vidun. Naktinės mi
glos gijos šliaužė ir vyniojosi pro atviras duris į namą.
Džekas sustojo laiptų aikštelėje. Kairiąja ranka jis išsitraukė
iš juodo palto kišenės didelę baltą nosinę ir nušluostė peilį bei
jį laikiusią pirštinėtą dešiniąją ranką. Tada nosinę įsidėjo atgal
į kišenę. Medžioklė buvo beveik baigta. Moteris liko gulėti lo
voje, vyras —ant miegamojo grindų, o vyresnioji mergaitė, ap
supta žaislų ir nebaigtų modelių - savo ryškiaspalviame mie
gamajame. Tad liko pasirūpinti tik mažuoju - beveik kūdikiu.
Dar vienas, ir jo užduotis bus baigta.
Jis palankstė pirštus. Džekas, be visa kita, buvo profesiona
las, arba bent jau pats taip manė, todėl neleido sau šypsotis,
kol nebaigė darbo.
Jo plaukai buvo tamsūs, ir akys tamsios, ir mūvėjo jis juo
das ploniausios ėriuko odos pirštines.
T a m so je

slė p ė si

ranka,
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Kūdikio kambarys buvo pačiame namo viršuje. Džekas už
lipo laiptais. Jo žingsnius slopino kilimas. Tada jis stumtelėjo
palėpės duris ir įėjo vidun. Jo batai buvo iš juodos odos ir
išblizginti taip, kad atrodė kaip tamsūs veidrodžiai: galėjai ma
tyti juose atsispindintį mėnulį, tokį mažą ir priešpilnį.
Tikrasis mėnuo švietė pro suveriamą langą. Jis nebuvo ryš
kus, pritemdytas miglos, bet Džekui nereikėjo daug šviesos.
Mėnesiena švietė pakankamai. Jos ir užteks.
Jis matė kūdikio siluetą lopšyje - galvą, galūnes, liemenį.
Lopšio kraštai buvo aukšti, statūs, kad vaikas negalėtų iš
lipti. Džekas pasilenkė, pakėlė dešiniąją ranką, tą, kuria laikė
peilį, ir nusitaikė į krūtinę...
...ir tuoj pat nuleido ranką. Lopšelyje gulėjo meškiukas.
Vaiko nebuvo.
Džeko akys buvo prisitaikiusios prie švelnios mėnesienos,
todėl jis neturėjo noro degti ryškią elektros lempą. Pagaliau
šviesa nebuvo tokia jau svarbi. Jis turėjo kitų talentų.
Džekas uodė orą. Nekreipdamas dėmesio į kvapus, kuriuos
pats atnešė į kambarį, ar kitus, kuriuos galėjo ramiai ignoruoti,
susitelkė į kvapą to, kurio ieškojo. Jis užuodė vaiką: pieno, šoko
lado ir sausainių kvapas, rūgštelėjęs drėgno vienkartinio naktinio
vystyklo dvelktelėjimas. Užuodė vaikišką plaukų šampūną, dar
kažką mažą ir guminį - žaislas, pagalvojo jis, o po to nusprendė:
ne —kažkas čiulpiamo, ką vaikas nešiojasi visą laiką.
Vaikas čia buvo anksčiau, ne dabar. Džeką nosis vedė laip
tais žemyn per patį aukšto, siauro namo vidurį. Jis apžiūrėjo
vonios kambarį, virtuvę, podėlį ir pagaliau koridorių laiptų
apačioje, kuriame nebuvo nieko daugiau, - tik šeimos dvira-
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čiai, krūva tuščių pirkinių krepšių, pamestas vystyklas ir besi
plaikstantys rūko čiuptuvai, prasibrovę j koridorių pro atviras
laukujės duris.
Džekas suniurzgėjo. Garsas reiškė kartu ir susinervinimą,
ir pasitenkinimą. Į vidinę ilgo palto kišenę jis įsidėjo peilį su
makštimi ir žengė į gatvę. Švietė mėnulis ir gatvės lempos, bet
viską temdantis rūkas prigesino šviesą, nuslopino garsą ir pri
pildė naktį išdavikiškų šešėlių. Jis pažvelgė į kalvos papėdę,
šviečiančius uždarytų parduotuvių langus, o tada į gatvės vir
šų, kur paskutiniai aukšti namai kilo į kalvą, artėdami prie
tamsoje skendinčių senųjų kapinių.
Džekas pauostė orą ir neskubėdamas pradėjo kopti į kalvą.
T♦
Nuo tada, kai vaikas išmoko vaikščioti, jis motiną ir tėvą
varė į neviltį, bet kartu ir džiugino, nes nebuvo kito berniuko,
kuris taip klaidžiotų, laipiotų aukštyn ir žemyn bei sugebėtų
įlįsti ir išlįsti iš visokiausių ertmių. Tą naktį jį pažadino garsas:
kažkas su trenksmu nukrito ant grindų apatiniame aukšte. At
sibudus jam darėsi nuobodu, ir jis pradėjo ieškoti būdų, kaip
išlipti iš lopšio. Jo kraštai buvo aukšti, kaip ir žaidimų aptvaro
apačioje, bet jis neabejojo, kad juos įveiks. Viskas, ko reikia,
tai koks nors laiptelis...
Jis prisitraukė į lopšio kampą savo didelį auksaspalvį pliu
šinį meškiną. Tada, laikydamasis už skersinių maža rankute,
vieną koją užkėlė ant meškino pilvo, o kitą - ant jo galvos.
Paskui prisitraukė ir atsistojo, o po to ropštėsi tol, kol išsivertė
per lopšio kraštą.

-J M .
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Jis švelniai žnegtelėjo ant nedidelės krūvelės minkštų, pū
kuotų žaislų, gulinčių ant grindų. Kai kuriuos jis gavo dovanų
iš giminių pirmojo gimtadienio proga vos prieš šešis mėnesius,
o kitus paveldėjo iš vyresnės sesers. Jis nustebo, kai atsitrenkė
į grindis, bet verkti nepradėjo. Jei pravirkdavo, tai ateidavo jie
ir įkeldavo jį atgal į lopšį.
Jis iššliaužė iš kambario.
Laiptai, kurie vedė į viršų, buvo sudėtingas ir nemalonus
dalykas, tad jis dar ne visiškai išmoko juos nugalėti. Tačiau
jau spėjo išsiaiškinti, kad žemyn einantys laiptai buvo visiškai
paprasti. Jis nusileido jais sėdėdamas, bumbsėdamas nuo pa
kopos ant pakopos minkštai apvyturiuotu užpakaliuku.
Jis čiulpė raminantį guminį čiulptuką. Mama jau aiškino,
kad dideli berniukai tokių nečiulpia.
Keliaujant ir skaičiuojant laiptus užpakaliu, vystyklas atsi
palaidavo, todėl kai jis pasiekė nedidelį koridorių ir atsistojo,
vystyklas nukrito. Jis peržengė jį ir liko tik su vaikiškais nakti
niais marškiniais. Laiptai, kurie ėjo viršun į jo šeimos kamba
rius, buvo aukšti ir nepatogūs, bet durys į gatvę buvo atviros
ir viliojančios...
Vaikas kiek dvejodamas išėjo iš namo. Rūkas rangėsi apie
jį kaip apie seniai prarastą draugą. Tada - iš pradžių netvirtai,
bet vis didindamas greitį ir vis labiau pasitikėdamas savimi,
berniukas pradėjo kilti į kalną.
♦

Artėjant prie kalvos viršūnės rūkas retėjo. Priešpilnis mė
nulis švietė, tad, nors ir nebuvo taip šviesu, kaip dieną, bet
kapinės matėsi. Tam šviesos užteko.
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Žiūrėk.
Gali pamatyti apleistą laidojimo koplyčią, užrakintas gele
žines duris, vijoklius, apsivijusius aplink pinučius, nedidelius
medelius, augančius ant koplyčios stogo nuotėkio.
Gali pamatyti akmenis ir antkapius, kriptas ir memoriali
nes plokštes. Gali pamatyti, kaip išlindęs iš tankių krūmokš
nių per taką kartkartėmis šmėsteli ar pratursena triušis, kurmis
ar kiaunė.
Jei tą naktį būtum ten, tikrai pamatytum tuos dalykus.
Bet tikriausiai nepamatytum išblyškusios storokos moters,
einančios taku netoli nuo pagrindinių vartų. O jeigu ir pa
matytum, tai kitas atidesnis žvilgsnis įtikintų, kad ji - tiktai
mėnesienos, rūko ir šešėlių žaismas. Tačiau išblyškusi storoka
moteris ten buvo. Ji ėjo taku, pagrindinių vartų link, pro nu
virtusių antkapių Sangrūdą.
Vartai buvo užrakinti. Žiemą jie visada būdavo užrakina
mi ketvirtą valandą po pietų, o vasarą - aštuntą. Dalį kapinių
supo smailių geležinių virbų tvora, dalį juosė sumūryta aukšta
plytų siena. Vartų virbai buvo taip arti vienas kito, kad nebūtų
leidę pralįsti ne tik suaugusiam vyrui, bet būtų sulaikę net de
šimties metų vaiką...
— Ovensai! - pašaukė išblyškusi moteris balsu, primenančiu
vėjo šnarėjimą aukštoje žolėje. - Ovensai! Ateikite ir pažiūrė
kite!
Ji pasilenkė ir žiūrėjo į kažką ant žemės, kai vienas iš šešė
lių pasirodė mėnesienoje ir virto žilstelėjusiu keturiasdešimties
metų vyriškiu. Jis pažvelgė į žmoną, o po to į tai, ką ji rodė, ir
pasikrapštė pakaušį.

- Ponia Ovens? - kreipėsi jis, nes buvo gimęs kur kas la
biau formalumų paisančiame amžiuje, negu mūsiškis. - Ar čia
tikrai tai, apie ką aš galvoju?
Tą akimirką daiktas, kurį jis tyrinėjo, atrodo, pamatė ponią
Ovens, nes prasižiojo taip, kad iš jo burnos ant žemės iškrito
guminis čiulptukas, ir ištiesė mažą, putlų kumštelį, tarytum
bandydamas iš paskutiniųjų įsikabinti į blyškius ponios Ovens
pirštus.
- Tegu mane perkūnas trenkia, - tarė ponas Ovensas, - jei
tai ne kūdikis.
- Žinoma, tai kūdikis, - atsiliepė žmona. - Klausiu, ką su
juo daryti?
- Drįstu sakyti, kad tai iš tikrųjų rimtas klausimas, ponia
Ovens, —pareiškė vyras. —Visgi, tai ne mūsų reikalas. Šitas
kūdikis, be jokios abejonės, gyvas, vadinasi, nieko bendra su
mumis neturi. Jis - ne mūsų pasaulio dalis.
- Pažiūrėkite, kaip jis šypsosi! - tarė ponia Ovens. - Jo šyp
sena meiliausia iš visų.
Viena besvore ranka ji paglostė šviesius retus vaiko plaukus.
Mažylis džiaugsmingai prajuko.
Žvarbus vėjas pūtė kapinėse, sklaidydamas rūką šlaituose
(nes kapinės tęsėsi per visą kalvos viršūnę, o takeliai rangėsi
aukštyn, žemyn ir sukosi aplink). Pasigirdo žvangėjimas: kaž
kas purtė, trankė ir barškino senus pagrindinius kapinių var
tus, sunkią spyną ir juos juosiančią grandinę.
- Na štai, —tarė Ovensas, - tai vaiko šeima atėjo jo susi
grąžinti prie mylinčios krūtinės. Palikite mažylį ramybėje, pridūrė jis, nes ponia Ovens apkabinusi kūdikį besvorėmis
rankomis glostė jį ir klostė drabužėlius.

-J M .
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Ponia Ovens tarė:
- Jis visai nepanašus į bet kokios šeimos narį.
Vyras tamsiu paltu nustojo purtęs pagrindinius vartus ir
dabar apžiūrinėjo mažesnius šoninius vartelius. Jie irgi buvo
užrakinti. Prieš metus kapinėse siautėjo vandalai, tad miesto
taryba „ėmėsi priemonių".
- Eime, ponia Ovens. Palikite jį. Na štai ir puiku, - įkal
binėjo ponas Ovensas, o kai staiga pamatė vaiduoklį, jo žan
dikaulis atvipo taip, kad jis neteko žado ir nepajėgė tarti nė
žodžio.
Galite pamanyti, ir tikrai būsite teisūs, kad vaiduoklio pa
sirodymas neturėjo taip paveikti pono Ovenso, kadangi ponia
ir ponas Ovensai patys buvo mirę jau prieš kelis šimtus metų
ir visą tą laiką bendravo išimtinai arba beveik tik su kitais nu
mirėliais. Tačiau tarp numirėlių ir šio vaiduoklio buvo didelis
skirtumas: tai buvo ryški, mirganti, stulbinanti pilkšva figūra,
tarsi pilna statiškos televizoriaus iškrovos, apimta tokios bai
mės ir grynos emocijos, kad Ovensus užliejo taip, tarsi tai būtų
jų pačių jausmai. Matėsi trys figūros - dvi didelės ir mažesnė,
bet tik viena švietė ryškiau, kitos dvi atrodė kaip apibrėžti švie
sos kontūrai.
- Mano kūdikis! - tarė figūra. - Jis bando nužudyti mano
kūdikį!
Pasigirdo žvangesys. Vyras už vartų tempė sunkią metalinę
šiukšlių dėžę per alėją prie aukštos mūrinės tvoros, kuri juosė
šią kapinių dalį.
- Apsaugok mano sūnų! —tarė vaiduoklis, ir ponia Ovens
pagalvojo, kad tai moteris. Žinoma, tai - kūdikio motina.

- J J 13
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- Ką jis jums padarė? - paklausė ponia Ovens, bet nebuvo
tikra, kad vaiduoklis ją girdi.
„Tik ką mirusi, vargšė“, - pagalvojo ji. Visada lengviau
mirti ramiai ir, atėjus laikui, atsibusti ten, kur tave palaidojo,
susitaikyti su savo mirtimi ir susipažinti su kitais gyventojais.
O šitas sutvėrimas buvo sklidinas nerimo ir baimės dėl savo
kūdikio. Jį apėmęs siaubas, kurį ponia Ovens jautė kaip žemo
tono klyksmą, jau pradėjo traukti dėmesį, nes iš visų kapinių
pusių rinkosi kitos blyškios figūros.
- Kas tu? —paklausė vaiduoklio figūros Kajus Pompėjus.
Iš jo antkapio liko tik nugludintas uolos gabalas, nes prieš
du tūkstančius metų jis paprašė paguldyti paskutinio poilsio
piliakalnyje, šalia marmurinės šventyklos, o ne išsiųsti atgal į
Romą. Taigi, buvo vienas iš seniausių kapinių piliečių. - Ar tu
čia palaidota?
- Aišku, kad ne! Iš pažiūros ji ką tik mirė. - Ponia Ovens
apkabino moters figūrą ir patyliukais, ramiai ir apgalvotai,
pradėjo ją kalbinti.
Už aukštos sienos, šalia alėjos, kažkas šlumštelėjo ir trink
telėjo. Nuvirto šiukšlių dėžė. Vyras užsikabarojo ant sienos
viršaus, jo tamsus siluetas matėsi migloje išsisklaidžiusioje
gatvės lempų šviesoje. Jis akimirką stabtelėjo ir persirito į
kitą pusę, laikydamasis už sienos atbrailos ir tabaluodamas
kojomis. Tada atleido rankas ir kelias likusias pėdas krito į
kapines.
- Bet, brangioji, - kalbėjo ponia Ovens figūrai, vienintelei
išlikusiai iš trijų figūrų, pasirodžiusių kapinėse. - Jis gyvas, o
mes —ne. Ar galite įsivaizduoti...

-JJ(X
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Vaikas dar žvelgė į jas nustebęs. Bandė pasiekti vieną, po to
kitą ir negalėjo nieko nutverti, tik orą. Moters figūra sparčiai
nyko.
- Taip, - tarė ponia Ovens, atsakydama kažkam, ko niekas
kitas negalėjo girdėti. - Jei tik galėsime, būtinai padarysime.
Tada ji atsisuko į vyrą šalia:
- O jūs, Ovensai? Ar būsite šio mažo berniuko tėvas?
- Kas būsiu? - paklausė Ovensas raukdamas kaktą.
- Mes niekada neturėjome vaikų, - pasakė žmona. - O jo
motina nori, kad jį apgintume. Ar jūs sutinkate?
Vyras juodu paltu suklupo ant sudaužytų antkapių, įsipai
niojęs gebenių brūzgynuose. Dabar jis atsistojo ir pajudėjo
pirmyn atsargiau, išgąsdindamas pelėdą, kuri pakilo ir tyliai
nusklendė. Jis matė kūdikį, ir jo akyse spindėjo džiaugsmas.
Ovensas žinojo, ką mąsto jo žmona, kai kalba tokia intona
cija. Ne be reikalo jie kartu nuo tada, kai vedė būdami gyvi, ir
po to, kai mirė - ištisus du šimtus penkiasdešimt metų.
- Ar jūs pasiryžusi? - paklausė jis. - Ar jūs įsitikinusi?
- Tokia tikra, kaip niekada dar nebuvau, - atsakė ponia
Ovens.
- Tada taip. Jeigu jūs būsite jo motina, aš būsiu tėvas.
-A r girdėjote? - paklausė ponia Ovens kapinėse blyksinčios
figūros, iš kurios dabar liko tik kontūras, kaip tolimas moters
pavidalo vasaros žaibas. Ji atsakė kažką, ko niekas nebegalėjo
išgirsti, ir prapuolė.
- Ji daugiau čia neateis, - pasakė ponia Ovens. - Kitą kartą
ji atsibus jau savo kapinėse ar kur kitur, kur jai lemta patekti.
Ponia Ovens pasilenkė prie kūdikio ir ištiesė rankas:

,s
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- Ateik, —meiliai tarė ji. —Eikš pas mamytę.
Vyriškis, vardu Džekas, ėjo kapinių taku link jų jau laiky
damas rankoje peilį ir jam pasirodė, tarsi miglos sūkurys mė
nesienoje įsupo kūdikį, ir jis dingo. Liko tik drėgnas rūkas,
mėnesiena ir siūbuojanti žolė.
Jis sumirksėjo ir pauostė orą. Kažkas atsitiko, bet jis ne
galėjo suprasti, kas. Jis kimiai sustaugė kaip įsiutęs užspeistas
žvėris.
- Kur tu? —šūktelėjo Džekas, manydamas, kad vaikas už
kažko pasislėpė. Jo balsas buvo žemas ir šiurkštus. Jis skambėjo
keistai, tarsi nustebęs ir sutrikęs, išgirdus save kalbant.
Kapinės neišdavė savo paslapčių.
- Kur tu? - vėl šūktelėjo Džekas. Jis tikėjosi išgirsti kūdikį
verkiant, kalbant ar judant. Jis nesitikėjo to, ką išgirdo iš tikrų
jų - malonų ramų balsą, sakantį:
- Ar galiu jums padėti?
Džekas buvo aukštas. Šis žmogus buvo aukštesnis. Džekas
vilkėjo juodus drabužius. Šio žmogaus rūbai buvo dar juodes
ni. Žmonės, kurie pamatydavo Džeką —nors šis nemėgo rody
tis —sutrikdavo, pajusdavo nerimą ar staiga kažkodėl išsigąsda
vo. Džekas žiūrėjo į nepažįstamąjį ir pats pajuto nerimą.
- Aš kai ko ieškau, —pasakė Džekas ir įkišo ranką į palto ki
šenę, įsitikindamas, kad peilio nesimato, bet prireikus jis būtų
po ranka.
- Užrakintose kapinėse naktį? - griežtai paklausė nepažįs
tamasis.
- Tai tik kūdikis, - atsakė Džekas. - Aš ėjau pro šalį ir iš
girdau kūdikio verksmą, pažiūrėjau pro vartus ir pamačiau jį.

-JJA
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Ką turėjau daryti?
- Žaviuosi jūsų pilietiškumu, - pasakė nepažįstamasis. Tačiau jei būtumėt radęs tą vaiką, tai kaip manėte iš čia ištrūk
ti? Juk negalėtumėt perlipti per tvorą laikydamas kūdikį.
- Būčiau šaukęs, kad mane kas nors išleistų, - atsakė Dže
kas.
Sužvangėjo sunkūs raktai.
- Na, tada būtumėte prisišaukęs mane, - atsakė nepažįsta
masis. - Aš būčiau jus išleidęs.
Jis išsirinko iš ryšulio didelį raktą.
- Eikite paskui mane, - pasakė jis.
Džekas, eidamas paskui nepažįstamąjį, išsitraukė peilį iš ki
šenės:
- Ar jūs prižiūrėtojas?
- Taigi. Tam tikra prasme, taip, - atsakė nepažįstamasis. Jie
ėjo link vartų ir, kaip buvo įsitikinęs Džekas, tolo nuo kūdikio.
Tačiau prižiūrėtojas turėjo raktus. Viskas, ko reikia - tai peilio
dūris tamsoje, o tada jis galės, jei tik prireiks, ieškoti vaiko visą
naktį.
Jis pakėlė peilį.
- Jei tas vaikas ir buvo, - pasakė prižiūrėtojas neatsisukda
mas, - tai tik ne kapinėse. Tikriausiai jūs apsirikote. Pagaliau
tiesiog neįtikėtina, kad vaikas čia būtų atėjęs. Panašu, kad jūs
išgirdote naktinį paukštį, pamatėte katiną, o gal lapę. Žino
te, ši vieta buvo paskelbta gamtos draustiniu prieš trisdešimt
metų po paskutinių laidotuvių. Dabar gerai pagalvokite ir pa
sakykite, ar esate įsitikinęs, kad tikrai matėte vaiką.
Džekas galvojo. Nepažįstamasis atrakino vartus:

- Lapės, - tarė jis. - Jos skleidžia neįtikėtinus garsus, pana
šius į žmogaus verksmą. Ne, pone, jūsų apsilankymas šiose ka
pinėse buvo klaida. Vaikas, kurio ieškote, kažkur laukia jūsų,
bet tik ne čia.
Jis palaukė akimirką, kol mintis pasieks Džeko sąmonę, o
tada iškilmingai atvėrė vartus:
- Labai malonu buvo su jumis susipažinti, - pasakė prižiū
rėtojas. -Tikiuosi, kad viską, ko jums reikia, rasite už vartų.
Džekas stovėjo už kapinių vartų. Nepažįstamasis, kurį Dže
kas palaikė prižiūrėtoju, pasiliko viduje ir vėl užrakinęs vartus
įsidėjo raktus į kišenę.
- Kur jūs einate? —paklausė Džekas.
- Yra dar ir kitų vartų - atsakė nepažįstamasis. - Mano
automobilis stovi kitoje kalvos pusėje. Nesirūpinkite manimi.
Jums net nereikia prisiminti šio pokalbio.
- Ne, —mielai sutiko Džekas. —Nereikia.
Jis prisiminė, kaip kilo į kalvą, ir kad tai, ką palaikė vaiku,
pasirodė besanti lapė, ir kad paslaugus prižiūrėtojas palydėjo jį
iki gatvės. Jis įkišo peilį į makštis:
- Ką gi, - tarė Džekas. - Labanakt.
Jis leidosi nuo kalvos ieškodamas vaiko.
Nepažįstamasis, pasislėpęs šešėlyje, stebėjo Džeką, kol šis
išnyko iš akių. Tada žengė į naktį, vis aukštyn ir aukštyn, prie
tos plokščios vietos už kalvos keteros, kurioje į viršų kilo obe
liskas, o didžiąją erdvės dalį užėmė plokščias akmuo, įkastas į
žemę paminėti Jošuei Vortingtonui, vietiniam aludariui, vė
liau tapusiam baronetu, kuris beveik prieš tris šimtus metų
nupirko kapines bei žemę aplink jas ir perdavė amžinai miesto
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nuosavybei. Jis pasirinko geriausią vietą ant kalvos: natūralų
amfiteatrą, iš kurio vėrėsi vaizdas į visą miestą ir jo apylinkes,
tarsi užtikrindamas, kad kapinės visada liktų kapinėmis, tad jų
gyventojai buvo jam dėkingi, nors Jošuė Vortingtonas manė,
kad jie turėtų jaustis kur kas dėkingesni.
Kaip visi sakė, kapinėse buvo apie dešimt tūkstančių sielų,
bet dauguma jų giliai miegojo arba nesidomėjo kasnaktiniais
vietos reikalais, todėl mėnesienoje amfiteatre jų susirinko ma
žiau negu trys šimtai.
Nepažįstamasis priartėjo prie jų tyliai lyg rūkas ir nieko ne
sakydamas, stovėdamas šešėlyje, stebėjo, kaip klostosi įvykiai.
Kalbėjo Jošuė Vortingtonas. Jis sakė:
- Brangioji ponia, jūsų užsispyrimas yra tiesiog, yra... na,
nejaugi nesuprantate, koks jis juokingas?
- Ne, —atsakė ponia Ovens, —nesuprantu.
Ji sėdėjo ant žemės sukryžiavusi kojas, o gyvasis vaikas mie
gojo jos sterblėje. Ji glaudė jo galvelę blyškiomis rankomis.
- Ponia Ovens nori pasakyti, jeigu leisite man įsiterpti,
pone, - tarė ponas Ovensas, - kad ji kitaip supranta šį reikalą.
Ji mano, kad turi atlikti pareigą.
Ponas Ovensas buvo susitikęs Jošuę Vortingtoną dar tada, kai
abu buvo gyvi, ir jis Vortingtonų dvarui prie Inglšemo padarė
kelis puikius baldus, tad Vortingtonas ligi šiol jo prisibijojo.
- Pareigą? - Jošuė Vortingtonas papurtė galvą tarytum
norėdamas nusipurtyti voratinklius. - Jūs, ponia, pirmiausia
turėtumėt jausti pareigą kapinėms ir bendrijai, kurią sudaro
šios bekūnės dvasios, prisikėlusieji ir kitokios nežemiškos bū
tybės, todėl turite kuo greičiau grąžinti šį tvarinį į jo gimtus
namus, —o jie tikrai ne čia.

-J U &
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- Jo motina atidavė berniuką man, - atrėžė ponia Ovens,
tarsi pasakydama viską, ką reikėjo pasakyti.
- Mano brangioji moterie...
- Aš nesu jūsų brangioji moteris, —pasakė ponia Ovens
atsistodama. - Tiesą sakant, nesuprantu, kodėl kalbuosi su
tokiais tuščiagalviais avinais. Tuo tarpu berniūkštis gali grei
tai atsibusti išalkęs. Norėčiau žinoti, kur šiose kapinėse būtų
galima rasti jam maisto?
- Kaip tik tai ir yra svarbiausia, - griežtai pareiškė Kajus
Pompėjus. - Kuo jūs jį maitinsite? Kaip jį prižiūrėsite?
Ponios Ovens akys degė:
- Aš .galiu jį prižiūrėti, - atkirto ji, - taip pat gerai, kaip ir
jo tikroji motina. Ji atidavė jį man. Žiūrėkit - aš jį laikau, ar
ne? Aš jį liečiu.
- Nagi, būk protinga, Betse, - tarė motušė Sloter, mažutytė
senutė su didžiule skrybėle ir apsiaustu, kurį nešiojo visą gyve
nimą ir su kuriuo buvo palaidota. - Kurgi jis gyvens?
- Čia, - atsakė ponia Ovens. - Mes galime suteikti jam
laisvojo kapinių gyventojo teises.
Motušė Sloter iš nuostabos išsižiojo:
- Bet, - tarė ji, - tai neįmanoma.
- Kodėl gi? Juk tai nebus pirmas kartas, kai suteikiame lais
vojo kapinių gyventojo vardą pašaliečiui.
- Teisingai, - patvirtino Kajus Pompėjus. - Bet jis nebuvo
gyvas.
Su šiais žodžiais nepažįstamasis suprato, kad, nori jis to, ar
ne, bet jį įtraukia į pokalbį, tad nenoriai žengė iš šešėlio, palik
damas tamsos lopinėlį.

-JJA
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- Ne, —pripažino jis, —aš nesu gyvas. Bet aš sutinku su
ponia Ovens.
- Sutinki, Sailai? - paklausė Jošuė Vortingtonas.
- Taip. Gerai tai ar blogai, bet aš tvirtai tikiu, kad gerai, ponia Ovens ir jos vyras ėmėsi ginti šį vaiką. Tikrai reikės dau
giau negu poros geraširdžių dvasių, kad jį išaugintume. Tam
prireiks visų kapinių, - tęsė Sailas.
- O kaipgi maistas ir visa kita?
- Aš galiu išeiti iš kapinių ir grįžti į jas. Galiu parūpinti jam
maisto, - atsakė Sailas.
- Gražiai kalbi, - tarė motušė Sloter, - bet tu atsirandi ir
dingsti, ir niekas nežino, kur tave rasti. Jei tu išvyksi savaitei,
tai berniukas gali numirti.
- Tu labai išmintinga moteris, - pasakė Sailas. - Dabar su
prantu, kodėl apie tave taip pagarbiai kalbama.
Jis negalėjo valdyti mirusiųjų sąmonės taip, kaip gyvųjų,
bet puikiai naudojosi meilikavimo ir įtikinėjimo būdais, juo
lab, kad ir mirusieji nebuvo jiems atsparūs. Kiek pamąstęs, jis
apsisprendė:
- Labai gerai. Jei ponas ir ponia Ovensai bus jo tėvai, tai
aš būsiu jo globėjas. Liksiu čia, o jei turėsiu išvykti, tai pasirū
pinsiu, kad kas nors užimtų mano vietą, maitintų vaiką ir juo
rūpintųsi. Galime pasinaudoti koplyčios kripta, - pridūrė jis.
- Tačiau, - prieštaravo Jošuė Vortingtonas, - jis - žmonių
vaikas. Gyvas vaikas. Aš rimtai kalbu, sakau, teigiu. Čia kapi
nės, o ne vaikų lopšelis, po paraliais.
- Kaip tik taip, - linktelėjo Sailas. - Labai teisinga pastaba,
pone Jošue. Net aš pats nebūčiau geriau pasakęs. Kaip tik dėl

tos priežasties, jei neatsižvelgsime j visas kitas, ypač svarbu,
kad vaikas būtų auginamas kaip galima mažiau pažeidžiant,
prašau atleisti už tokį pasakymą, kapinių gyvenimą.
Tai tardamas, jis priėjo prie ponios Ovens ir pažvelgė j kū
dikį, miegantį ant jos rankų. Jis kilstelėjo antakį:
- Kuo jis vardu, ponia Ovens?
- Jo motina man to nepasakė, - atsakė ji.
- Na, ką gi, - tarė Sailas. - Vargu ar jam prireiks senojo
vardo. Jo tyko tie, kurie nori pakenkti. Ką pasakytumėt, jei
išrinktume jam vardą?
Kajus Pompėjus žengė žingsnį į priekį ir nužvelgė vaiką:
- Jis šiek tiek panašus į mano prokonsulą Marką. Galime
pavadinti jį Marku.
Jošuė Vortingtonas tarė:
- Jis labiau panašus į mano vyriausiąjį sodininką Stebinsą.
Žinoma, aš nesiūlau jam Stebinso vardo. Tas vyrukas gėrė kaip
žuvis.
- Jis atrodo kaip mano sūnėnas Haris, —pareiškė motušė Sloter. Atrodė, kad visi kapinių gyventojai buvo pasirengę pradėti
lyginti kūdikį su seniai pamirštais žmonėmis, kai įsiterpė ponia
Ovens.
- Jis į nieką nepanašus, tik į save, - tvirtai pareiškė ji. —Jis
atrodo kaip niekas kitas.
- Tai ir jo vardas bus Niekaskitas, - tarė Sailas. - Niekaskitas Ovensas.
Kaip tik tuo metu tarsi atsiliepdamas į vardą kūdikis at
sibudo ir plačiai atsimerkė. Jis dairėsi aplink įsidėmėdamas
mirusiųjų veidus, miglą ir mėnulį. Tada pažvelgė į Sailą. Jis
nenukreipė žvilgsnio. Atrodė labai rimtas.
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- Na, koks gi čia vardas - Niekaskitas? - pasibaisėjusi pa
klausė motušė Sloter.
- Jo vardas. Geras vardas, - tarė Sailas. - Toks vardas padės
jį apsaugoti.
- Aš nenoriu nemalonumų, —tarė Jošuė Vortingtonas.
Vaikas pažiūrėjo į jį ir tada, gal išalkęs ar pavargęs, o gal
tiesiog pasiilgęs namų, savo šeimos ir savo pasaulio, susiraukė
ir pradėjo verkti.
- Palikite mus, - pasakė Kajus Pompėjus poniai Ovens. Toliau mes viską aptarsime be jūsų.
*
Ponia Ovens laukė šalia laidojimo koplyčios. Daugiau kaip
prieš keturiasdešimt metų šis pastatas, atrodantis kaip bažny
tėlė su smaile, buvo įrašytas į istorinę vertę turinčių pastatų
sąrašą. Miesto taryba nusprendė, kad nedidelės koplyčios už
žėlusiose ir jau iš mados išėjusiose kapinėse atnaujinimas kai
nuos per brangiai, todėl užkabino didžiulę spyną ir laukė, kol
ji sugrius. Koplyčia apžėlė vijokliais, tačiau buvo tvirtai sumū
ryta ir tikrai neturėtų nuvirsti dar šimtą metų.
*
Vaikas užmigo ponios Ovens glėbyje. Ji švelniai sūpavo jį
ir dainavo seną dainą, kurią jos motina niūniuodavo, kai dar
pati ponia Ovens buvo kūdikis, tais laikais, kai vyrai dar tik
pradėjo nešioti pudruotus perukus. Daina skambėjo taip:

Užmik, vaikeli,
O ryto saulė
Tau vėl tikriausiai
Atvers pasaulį.
Tada suprasi:
Gyventi verta Atrasti lobį
Ir gauti vardą.
Ponia Ovens dainavo, kol suprato, kad pamiršo, kaip bai
giasi daina. Jai atrodė, kad paskutinėje eilutėje buvo minimas
„ir gauruotas kumpis“, bet tai galėjo būti visai kita daina.
Taigi ji nustojo ir sudainavo dainą „Žmogus nuo Mėnulio nu
sirito kūliais", o paskui savo šiltu kaimišku balsu padainavo
naujesnę dainelę apie „vaikiną, kurs nykščiu slyvą skynė“, ir
pradėjo ilgą baladę apie jaunikaitį iš kaimo, kurį mergina be
jokios regimos priežasties nunuodijo „keptais jūros unguriais",
kai iš už koplytėlės kampo pasirodė Sailas, nešinas kartonine
dėže.
Na štai, ponia Ovens, - tarė jis. - Daugybė tinkamų
daiktų augančiam berniukui. Galime laikyti juos kriptoje, ar
ne?
Spyna atsirakino ir nukrito jam į delną, ir jis atidarė geleži
nes duris. Ponia Ovens įėjo vidun, įtariai dairydamasi į lentynas
ir senus medinius klauptus, atremtus į sieną. Viename kampe
buvo sukrautos apipelijusios dėžės su parapijos archyvais, o ki
tame kampe pro atviras duris matėsi Viktorijos laikų nuplauna
mas tualetas ir kriauklė su vienu šalto vandens kranu.
Vaikas atsimerkė ir spoksojo.

-J M .
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- Galime čia sudėti maistą, - tarė Sailas. - Čia vėsu ir mais
tas geriau išsilaikys. —Jis įkišo ranką į dėžę ir ištraukė bananą.
- O kaip tai vadinama? - paklausė ponia Ovens su nepasi
tikėjimu žvelgdama į geltonai rusvą daiktą.
- Tai - bananas. Tropikų vaisius. Manau, kad reikia nulup
ti jo žievę, - pasakė Sailas. - Štai taip.
Niekaskitas suspurdėjo ponios Ovens rankose, ir ji paleido
jį ant plytinių grindų. Jis greitai nutipeno prie Sailo, nusitvėrė
jo kelnių klešnės ir įsikibo į ją.
Sailas padavė jam bananą.
Ponia Ovens stebėjo, kaip vaikas valgo:
- Ba-na-nas, - dvejodama ištarė ji. - Niekada negirdėjau
apie tokį. Niekada. Koks jo skonis?
- Neturiu nė mažiausio supratimo, - pasakė Sailas, kuris
maitinosi tik vienos rūšies maistu ir, aišku, ne bananais. —Ži
note, jūs galite čia pakloti vaikui lovą.
- Nieko panašaus nedarysiu, nes aš ir Ovensas turime žavų
kapelį prie narcizų lysvės. Ten pakankamai vietos mažyliui.
Bet kokiu atveju, - pridūrė, susirūpinusi, kad Sailas nepama
nytų, jog ji atmeta jo svetingumą, - nenorėčiau, kad vaikas
jums trukdytų.
- Jis netrukdys.
Vaikas baigė bananą. Ko nesuvalgė, tuo išsiterliojo. Murzi
nas, apskritais kaip obuoliai skruostais jis visas švytėjo.
- Narna, - džiugiai pareiškė jis.
- Koks jis protingas, tas mažutėlis, - pasakė ponia Ovens. Kaip siaubingai jis išsiterliojo! Nustok rangytis, kirminėli... ji rinko banano gabalėlius nuo jo rūbelių ir iš plaukų. Tada
paklausė: - Kaip manote, ką jie nuspręs?
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- Nežinau.
- Negaliu jo palikti. Niekaip negaliu po to, ką pažadėjau
jo motinai.
- Nors daug kuo kažkada buvau, —tarė Sailas, - niekada
nebuvau motina. Ir nesirengiu būti dabar. Bet galiu išeiti iš
šios vietos...
Ponia Ovens ramiai pasakė:
- O aš negaliu. Čia guli mano kaulai. Ir Ovenso taip pat.
Aš niekada iš čia neišeisiu.
- Tikriausiai gerai, —tarė Sailas, —kad yra vieta, kuriai pri
klausai, kad kažkur yra namai. - Jo žodžiuose nesijautė jokio
ilgesio. Balsas buvo sausesnis už dykumos smėlį. Jis pasakė tai
taip, tarsi tiesiog teigtų nenuginčijamą tiesą. Ponia Ovens ir
nesiginčijo.
- Ar manote, kad dar reikės ilgai laukti?
- Neilgai, - atsakė Sailas, bet čia jis suklydo.
Aukštai amfiteatre, ant kalvos krašto, kiekvienas kapinių
bendrijos narys turėjo savo nuomonę ir norėjo ją pareikšti. Tai,
kad į šitą nesąmonę įsivėlė Ovensai, o ne kokie lengvabūdiški
neseniai palaidoti prasčiokai, buvo labai svarbu, nes Ovensai
buvo ir garbingi, ir gerbiami piliečiai. Tai, kad Sailas pasisiūlė
tapti berniuko globėju, taip pat šį tą reiškė: kapinių gyventojai
su tam tikra atsargia baime žiūrėjo į Sailą, kuris egzistavo ant
ribos tarp dabartinio pasaulio ir pasaulio, kurį jie paliko. Ir vis
dėlto, vis dėlto...
Kapinėse demokratijos paprastai nėra, tačiau pati mirtis yra
didžiausia demokratija, o kiekvienas miręs turi balsą ir nuo
monę apie tai, ar galima leisti, kad gyvas vaikas pasiliktų čia.
Tą naktį visi veržėsi pasisakyti ir būti išgirsti.
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Buvo vėlus ruduo ir aušros laukti reikėjo ilgai. Nors dangus
dar buvo tamsus, o kalvos papėdėje jau girdėjosi, kaip gyvieji
tamsų it naktis ir miglotą rytą užveda automobilius ir važiuo
ja į darbą, kapinių gyventojai dar tarėsi, ką daryti su vaiku,
kuris atėjo pas juos. Trys šimtai balsų. Trys šimtai nuomonių.
Poetas Nejemijus Trotas, palaidotas apgriuvusiame kapinių
kampe šiaurės vakaruose, pradėjo deklamuoti savo nuomonę,
nors niekas iš klausytojų nebūtų galėjęs paaiškinti, kokia ji, kai
atsitiko kažkas netikėta, kažkas, kas nutildė labiausiai užsispy
rusius, kažkas, ko niekada nebuvo kapinių istorijoje.
Milžiniškas baltas arklys, iš tų, kuriuos apie arklius nusi
manantys žmonės vadina širmais, lengva risčia kilo j kalvą.
Kanopų bildesys pasigirdo dar jam nepasirodžius, kaip ir traš
kėjimas, braunantis per krūmus ir brūzgynus, gervuogynus,
vijoklius ir prožirnius, apraizgiusius visą kalvos šlaitą. Jis buvo
didumo sulig Šairo eržilu, ne mažiau, o gal ir daugiau kaip
devyniolikos plaštakų ūgio. Toks arklys galėtų nešti į mūšį ri
terį su visais šarvais, tačiau šiuo be jokio balno jojo nuo galvos
iki kojų pilkai apsirėdžiusi moteris. Jos ilgas sijonas ir skraistė
atrodė tarsi išausti iš senų voratinklių.
Jos veidas buvo ramus ir giedras.
Šie kapinių žmonės pažino ją, nes kiekvienas iš mūsų baig
damas dienas sutinka moterį ant širmo žirgo, ir jos neįmano
ma pamiršti.
Žirgas sustojo šalia obelisko. Rytuose dangų palengva dažė
perlinis priešaušrio žvilgesys, kuris kapinių gyventojams kėlė
nerimą ir norą grįžti į jų patogius būstus. Tačiau net dabar nė
vienas iš jų nepajudėjo. Jie žiūrėjo į moterį ant širmo žirgo,

šiek tiek susijaudinę ir išsigandę. Mirusieji, kaip žinoma, nėra
prietaringi, tačiau stebėjo ją kaip romėnų augūrai1 stebi ratus
ore sukančias šventąsias varnas, vildamiesi įgauti išminties ar
išvysti ženklą.
Ir ji prakalbo į juos.
Balsu, skambančiu kaip šimtas mažų sidabro varpelių, ji
pasakė tik tiek:
—Mirusieji turi būti dosnūs. —Ir nusišypsojo.
Žirgas, kuris patenkintas rupšnojo ir gromulavo kuokštą
tankios žolės, sustojo. Moteris palietė žirgo kaklą, ir jis apsi
suko. Keliais milžiniškais dundančiais šuoliais jis atsispyrė nuo
kalvos šlaito ir nušuoliavo dangumi. Kanopų bildesys virto
ankstyvu tolimo griaustinio dundesiu, ir po akimirkos žirgas
dingo iš akių.
Bent jau taip apie tą įvykį pasakojo kapinių gyventojai, ku
rie tą naktį buvo susirinkę kalvos šlaite.
Ginčas pasibaigė ir buvo išspręstas paprasčiausiai pakeliant
rankas. Vaikas gavo vardą „Niekaskitas Ovensas" ir laisvojo ka
pinių gyventojo teises.
Motušė Sloter ir baronetas Jošuė Vortingtonas palydėjo
poną Ovensą iki senosios koplyčios kriptos ir pranešė naujie
nas poniai Ovens.
Stebuklas jos nenustebino.
—Aišku, —tarė ji, —kai kurie iš jų neturi galvoje proto nė už
pusę penso. O ji turi. Žinoma, kad turi.

1 Senovės Romos pranašautojai pagal tam tikrus ženklus.
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Dar prieš pilką griaudėjantį rytą pakylant saulei vaikas kie
tai miegojo puikiame Ovensų kapelyje (kadangi ponas Ovensas mirdamas buvo pasiturintis vietinių stalių gildijos galva, tai
šie norėjo tinkamai jį pagerbti).
Prieš patekant saulei Sailas iškeliavo paskutinį kartą apsi
žvalgyti. Jis surado aukštą namą kalvos papėdėje ir apžiūrėjo
jame rastus tris kūnus, tyrinėdamas peilio dūrius. Kai pagaliau
sužinojo pakankamai ir išėjo iš namo į ryto brėkšmą, galvoje
knibždėjo daugybė nemalonių minčių. Tad jis grįžo į kapines,
į koplyčią su smaile, ir užmigo, laukdamas dienos pabaigos.
Mažame miestelyje kalvos papėdėje vyriškis vardu Džekas
vis labiau širdo. Šios nakties jis ilgai ir nekantriai laukė. Ji tu
rėjo apvainikuoti ištisų mėnesių, metų darbą. Vakare viskas
prasidėjo taip sėkmingai: trys žmonės krito nespėję nė riktelė
ti. O tada...
Tada įvykiai pakrypo pašėlusiai blogai. Kokių galų jis korėsi
į kalvą, kai buvo visiškai aišku, jog vaikas nusileido žemyn?
Kol jis pasiekė pakalnę, pėdsakai dingo. Kažkas tikriausiai
surado vaiką, paėmė ir paslėpė. Kitaip jo dingimą paaiškinti
buvo sunku.
Garsiai tarsi patranka nudundėjo griaustinis ir ėmė smar
kiai lyti. Džekas visada elgėsi nuosekliai, tad pradėjo planuoti
tolesnius veiksmus: ką iš miestiečių reikėtų aplankyti ir kas iš
jų galėtų tapti jo akimis ir ausimis šiame mieste.
Jis neprivalo pranešti Susirinkimui, kad jam nepasisekė.
„Bet kokiu atveju, - tarė jis sau, glausdamasis prie parduo
tuvės fasado, nes ryto lietaus lašai biro kaip ašaros, - negalima
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pasakyti, kad man nepasisekė. Kol kas negalima. Dar daugelį
metų tai nebus nesėkmė. Laiko yra daug. Laiko pakaks užrišti
šio nebaigto darbo paskutiniam mazgui. Nutraukti paskutinei
gijai.
Tik sulaukęs, kol nuskardėjo policijos sirena ir iš pradžių
policijos automobilis, o po to greitosios pagalbos mašina ir
policijos automobilis be ženklų su kaukiančiomis sirenomis
pralėkė pro jį aukštyn į kalvą, Džekas pasistatė palto apyka
klę, nuleido galvą ir žengė į rytą. Jo peilis saugiose ir sausose
makštyse buvo kišenėje, apsaugotas nuo gamtos stichijų ne
malonės.

-J M .
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giedromis pilkomis
akimis ir išsitaršiusiu, pilku kaip pelės, plaukų kuokštu. Jis iš
moko kalbėti ir nuo tada pradėjo įkyrėti kapinių gyventojams
įvairiausiais klausimais.
- Kodėl man padrausta išeiti iš kapinių? —klausinėjo jis.
Arba: - Kaip galiu padaryti tai, ką vos tik padarė jis? - Arba: Kas čia gyvena?
Suaugusieji kaip išmanydami stengėsi atsakyti į jo klausi
mus, bet dažnai jų atsakymai buvo migloti, painūs arba prieš
taringi. Tada Niekaskitas eidavo žemyn į senąją bažnyčią ir
kalbėdavosi su Sailu.
Jis laukdavo Sailo jau prieš saulėlydį, dar prieš jam atsibundant.
Jis visada galėjo tikėtis, kad globėjas paaiškins viską aiškiai
ir pakankamai paprastai, kad Niekaskitas suprastų.
- Tau uždrausta išeiti iš kapinių - tarp kitko šiais laikais sa
kome ne padrausta, o uždrausta - nes mes tave galime apsau
goti tik kapinėse. Čia tu gyveni ir čia yra tie, kurie myli tave.
Už kapinių ribos tau būtų nesaugu. Bent jau kol kas.
- Tu išeini iš kapinių. Tu išeini kiekvieną naktį.
- Aš už tave begaliniai vyresnis, vaikeli. Be to, aš saugus
visur, kur tik atsidurčiau.
7 V * ie k a sk ita s b u v o
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- Aš irgi saugus.
- Norėčiau, kad tai būtų tiesa. Tačiau, tu esi saugus tol kol
lieki čia.
Arba:
- Kaip tu galėtum tai padaryti? Kai kuriuos įgūdžius gali
ma įgyti mokantis, o kai kuriuos praktiškai, bet po tam tikro
laiko. Šitas sugebėjimas atsiras, jei mokysies. Netrukus žinosi,
kuo naudinga Išnykti ir Praslysti bei Vaikščioti sapne. Bet kai
kurių dalykų gyvieji negali išmokti, tad tau reikės ilgokai pa
laukti, kol pasiseks tai padaryti. Tačiau nė kiek neabejoju, kad
ir tai kada nors išmoksi.
- Pagaliau tau buvo suteiktos laisvojo kapinių gyventojo
teisės, - sakydavo jam Sailas. - Todėl Kapinės globoja tave.
Kol esi čia, gali matyti tamsoje. Gali keliauti kai kuriais keliais,
kuriais nevaikšto kiti gyvieji. Gyvųjų akys praslysta pro tave.
Man taip pat suteiktos laisvojo kapinių gyventojo teisės, nors
man - tai tik teisė apsigyventi.
- Noriu būti toks, kaip tu, - sakydavo Niekaskitas, pa
tempdamas apatinę lūpą.
- Ne, - tvirtai atsakydavo Sailas. - To tu nenori.
Arba:
- Kas čia guli? Žinai, Kitai, daugeliu atvejų tai užrašyta ant
akmens. Ar jau moki skaityti? Ar pažįsti abėcėlę?
- Ką pažįstu?
Sailas papurtė galvą, bet nieko nepasakė. Ponas ir ponia
Ovensai nebuvo dideli skaitytojai, kol gyveno, o kapinėse ele
mentorių nebuvo.
Kitą naktį Sailas pasirodė prieš jaukų Ovensų kapą, neši
nas trimis didelėmis knygomis. Dvi iš jų buvo ryškios spalvin-

judi.

gos abėcėlės (A - antis, B - bitė), o trečioji knyga - „Katinas
su skrybėle". Jis taip pat turėjo popieriaus ir dėžutę vaškinių
pieštukų. Tądien jis vaikščiojo su Kitu po kapines ir padėjo
jam mažais vaikiškais piršteliais liesti naujausius ir švariausius
antkapius bei plokštes, mokydamas, kaip surasti abėcėlės rai
des ten, kur jos slypėjo. Pradėjo jie nuo smailos didžiosios A
viršūnėlės.
Sailas davė Kitui užduotį: surasti kapinėse visas 32 abėcė
lės raides. Niekaskitas pagirtinai įvykdė ją, suradęs Ezekielio
Ulmslėjaus antkapį, įmūrytą į senos koplyčios sieną. Globėjas
buvo patenkintas.
Kiekvieną dieną Niekaskitas nešdavosi popierių bei pieštu
kus į kapines ir kaip įmanydamas kopijuodavo vardus, žodžius
bei skaitmenis. Kiekvieną naktį prieš Sailui išvykstant į pasaulį
Niekaskitas reikalaudavo, kad šis paaiškintų, ką jis užrašė ir iš
verstų lotyniškų posakių nuotrupas, kurios dažniausiai įstum
davo Ovensus į neviltį.
Saulėta diena: žemai dūzgiančios kamanės tingiai tyrinėjo
laukines gėles, kapinių kampe sunkiai nusvirusias tarp prožirnių ir katilėlių, kol Kitas gulėjo pavasario saulėkaitoje, stebė
damas bronzinės spalvos vabalą, keliaujantį per Geo akmenį.
„Rideris, jo žmona Dorka ir jų sūnus Sebastianas (Fidelis ad
Mortem)“. Kitas nukopijavo įrašą ir dabar galvojo tik apie va
balą, kai kažkas tarė:
—Berniuk? Ką tu veiki?
Niekaskitas pakėlė akis. Kitoje prožirnio krūmo pusėje kaž
kas stovėjo ir stebėjo jį.
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- Nieeko, - tarė Niekaskitas. Jis iškišo liežuvį.
Veidas kitoje prožirnio pusėje susiraukė lyg raganos, iškišo
liežuvį ir išvertė akis, o po to vėl tapo mergaitės veidu.
- Gerai atrodė, - sužavėtas tarė Niekaskitas.
- Man tikrai gerai pavyksta grimasos, - pasakė mergaitė. Pažiūrėk į šitą. - Ji vienu pirštu kilstelėjo nosį, burna išsišiepė
iki ausų patenkinta grimasa, žandai išsipūtė, o akys sužvairavo. - Ar žinai, kas tai buvo?
-N e .
- Tai kiaulė, kvailuti.
- A, - tarė Kitas. - Turi galvoje, kaip K - kiaulė?
- Žinoma, kad taip. Palauk.
Ji apėjo prožirnių krūmą ir atsistojo šalia Kito, kuris jau at
sikėlė nuo žemės. Ji buvo šiek tiek vyresnė už jį ir vilkėjo ryškių
spalvų - rausvais ir oranžiniais - drabužiais. Kitas, susisupęs į
savo pilką paklodę, jautėsi nuskuręs ir apsileidęs.
- Kiek tau metų? - paklausė mergaitė. - Ką tu čia darai? Ar
tu čia gyveni? Koks tavo vardas?
- Aš nežinau, —atsakė Kitas.
- Nežinai, koks tavo vardas? - nustebo mergaitė. - Aišku,
kad žinai. Visi žino savo vardą. Neprasimanyk.
- Aš žinau savo vardą, —tarė Kitas. —Taip pat žinau, ką čia
veikiu. Bet nežinau atsakymo į kitą tavo klausimą.
- Kiek tau metų?
Kitas linktelėjo.
- Na, —tarė mergaitė, —kiek metų šventei per paskutinį
gimtadienį?
- Aš nešvenčiau, - atsakė Niekaskitas. —Niekada.

-J M .
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- Visi švenčia gimtadienius. Negi niekada neturėjai torto,
žvakučių ir viso kito?
Niekaskitas papurtė galvą. Mergaitė žvelgė su užuojauta:
- Vargšelis. Man penkeri metai. Galiu derėtis, kad ir tau
tiek pat.
Niekaskitas entuziastingai linktelėjo. Jis nesirengė ginčytis
su naująja drauge. Su ja jautėsi laimingas.
Jos vardas, kaip ji pasakė, buvo Skarletė Amber Perkins, o
gyveno ji bute be sodo. Jos mama sėdėjo ant suoliuko kalvos
papėdėje ir skaitė žurnalą. Ji liepė Skarletei grįžti po pusva
landžio, tik pasimankštinti, neįsivelti į bėdą ir nesišnekėti su
nepažįstamais.
- Aš tau nepažįstamas, —pastebėjo Niekaskitas.
- Visai ne, - griežtai pareiškė ji, - tu - mažas berniukas. O po to ji pridūrė: —Be to, tu mano draugas. Todėl negali būti
nepažįstamas.
Niekaskitas šypsojosi retai, bet dabar jo veidą nušvietė plati
pasitenkinimo šypsena.
- Aš tavo draugas, - tarė jis.
- Koks tavo vardas?
- Kitas. Sutrumpinta iš Niekaskitas.
Tada ji nusijuokė:
- Keistas vardas, - tarė ji. - Ką dabar darai?
- Abėcėlę, —atsakė Kitas. —Ieškau akmenyse ir užsirašau.
- Ar galim tai daryti kartu?
Akimirką Kitas pajuto pavydą —juk akmenys buvo jo, ar
ne? - bet tuoj susivokė, koks jis kvailas, ir pagalvojo, kad yra
dalykų, kuriuos saulėkaitoje daryti kartu su drauge yra žymiai
smagiau.

-J M .
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- Taip, —atsakė jis.
Jie kopijavo vardus nuo antkapių. Skarletė padėjo Kitui iš
tarti nežinomus vardus ir žodžius, Kitas aiškino mergaitei, ką
reiškia jam jau pažįstami lotyniški užrašai, kai pernelyg greitai
ir netikėtai iš apačios pasigirdo balsas, šaukiantis Skarletę.
Mergaitė įbruko Kitui pieštukus ir popierių.
- Jau turiu eiti, —pasakė ji.
- Pasimatysim kitą kartą, - tarė Kitas, - ar ne?
- Kur tu gyveni? - paklausė ji.
- Čia, - atsakė jis. Jis stovėjo ir stebėjo, kaip ji bėgo kalva
žemyn.
Pakeliui į namus Skarletė papasakojo mamai apie berniuką
vardu Niekaskitas, kuris gyveno kapinėse ir žaidė su ja. Tą nak
tį Skarletės mama užsiminė apie jį tėčiui, kuris pasakė, kad, jo
manymu, įsivaizduojami draugai - įprastas reiškinys tokiame
amžiuje ir dėl to visiškai neverta jaudintis, ir jiems labai pasi
sekė, kad taip arti yra ramus gamtos kampelis.
Po to pirmojo susitikimo Skarletė niekada daugiau neuž
klupo Kito pirmoji. Tomis dienomis, kai nelydavo, vienas iš
tėvų atsivesdavo ją į kapines. Tėtis ar mama sėdėdavo ant suolo
ir skaitydavo, kol Skarletė - ryškios žalios, oranžinės ar raus
vos spalvos žiburėlis —išsukusi iš takelio, atsidėdavo tyrimams.
Dažniausiai tuoj pat, o ne vėliau, ji pamatydavo mažą, rimtą
veidelį ir pilkas akis, stebinčias ją iš po pelės pilkumo plau
kų kuokšto. Tada Kitas ir ji žaisdavo: kartais slėpynes, kartais
karstydavosi ant įvairiausių daiktų arba ramiai stebėdavo triu
šius už senosios koplyčios.
Kitas supažindino ją su kai kuriais savo draugais. Tai, kad
ji negalėjo jų matyti, regis, nė kiek netrukdė. Jos tėvai gana
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griežtai pareiškė, kad Kitas —įsivaizduojamas draugas, ir tai
nėra blogai. Jos mama kelias dienas netgi reikalavo ant pie
tų stalo padėti lėkštę Kitui. Todėl Skarletės nė kiek nestebi
no, kad Kitas taip pat turi įsivaizduojamų draugų. Jis gali jai
perduoti tai, ką jie sako.
- Bartolomėjus sako, kad tos viežlybos mergikės veidelis
tarytumbei slyvų tyrė, —pranešdavo jis.
- Taip jis ir sako? O kodėl jis taip keistai kalba? Gal jis nori
pasakyti kaip pomidorų tyrė?
- Nemanau, kad ten iš kur jis kilęs buvo pomidorų, - pasa
kė Kitas. - Be to, tada jie taip kalbėdavo.
Skarletė buvo laiminga. Ji buvo sumanus, vienišas vaikas.
Jos mama dirbo nuotolinių studijų universitete ir mokė žmo
nes, su kuriais niekada nesusitikdavo. Ji taisydavo ir vertin
davo anglų kalbos rašinius, atsiųstus elektroniniu paštu, ir
pati siuntė jiems žinutes su patarimais ir padrąsinimais. Jos
tėvas dėstė elementariųjų dalelių fiziką, bet, kaip sakė Skarletė
Kitui, žmonių, norinčių dėstyti elementariųjų dalelių fiziką,
buvo per daug ir per mažai tų, kurie norėjo jos mokytis, todėl
Skarletės šeima visą laiką keliaudavo iš vieno universitetinio
miesto į kitą, ir kiekviename mieste jos tėtis tikėjosi gauti dės
tytojo darbą, bet taip niekada neįvykdavo.
- Kas yra elementariųjų dalelių fizika? —paklausė Kitas.
Skarletė truktelėjo pečiais.
- Na, - tarė ji, —yra atomai, tai tokie maži daikčiukai, ku
rių neįmanoma pamatyti ir iš kurių mes visi sudaryti. Taip pat
yra daikčiukai dar mažesni negu atomai, tai ir yra elementa
riųjų dalelių fizika.
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Kitas linktelėjo galva ir nusprendė, kad Skarletės tėtis ti
kriausiai domisi įsivaizduojamais dalykais.
Kitas ir Skarletė kartu bastydavosi po kapines kiekvieną
darbo dienos popietę, pirštais liesdami vardus ir užsirašydami
juos. Kitas pasakodavo Skarletei viską, ką jis žinojo apie kapo,
mauzoliejaus, ar rūsio gyventojus, o ji jam išklodavo perskai
tytas ar nugirstas istorijas, o kartais apie anapusinį pasaulį, apie
automobilius ir autobusus, televiziją ir lėktuvus (Kitas matė
juos skrendančius virš galvos, bet manė, kad tai triukšmin
gi sidabriniai paukščiai, ir niekada jais nesidomėjo). Jis taip
pat pasakojo apie tuos laikus, kai žmonės kapuose buvo gyvi:
kaip Sębastijanas Rideris nuvyko į Londoną ir pamatė kara
lienę - storą moterį su kailine kepure, kuri nuožmiai žvelgė į
visus ir visai nekalbėjo angliškai. Sębastijanas Rideris negalėjo
prisiminti, kuri karalienė tai buvo, bet manė, kad ji karaliavo
trumpai.
- Kada tai buvo? - paklausė Skarletė.
- Jis mirė 1583 metais, kaip parašyta ant jo antkapio. Vadi
nasi, tai įvyko anksčiau.
- Kas čia seniausias iš visų, seniausias visose kapinėse?
Niekaskitas suraukė kaktą:
- Tikriausiai Kajus Pompėjus. Jis atkeliavo po šimto metų
nuo to laiko, kai čia atvyko pirmieji romėnai. Jis man pasakojo
apie tai. Jam patiko keliai.
- Vadinasi, jis seniausias?
- Manau, kad taip.
- Ar galime pasidaryti mažytį namelį viename iš tų akme
ninių namų?
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- Tu ten nepateksi. Visi jie užrakinti.
- Ar tu j juos gali įeiti?
- Žinoma.
- Kodėl aš negaliu?
- Tai kapinės, - paaiškino jis. —Aš turiu laisvojo kapinių
gyventojo teises. Jos leidžia man patekti visur.
- Noriu patekti į akmeninį namą ir statyti ten namelius.
- Tau negalima.
- Tu tiesiog pavydi.
- Visai ne.
- Pavyduolis.
-N e .
Skarletė susikišo rankas į striukės kišenes ir ėmė leistis že
myn nuo kalvos net neatsisveikinusi. Ji buvo įsitikinusi, kad
Kitas kažką nuo jos slepia, ir tuo pat metu įtarė, kad pati buvo
neteisi, o dėl to jai buvo pikta dar labiau.
Tą vakarą per pietus ji paklausė mamos ir tėčio, ar šalyje kas
nors gyveno prieš romėnų pasirodymą.
- Iš kur tu sužinojai apie romėnus? —paklausė tėtis.
- Visi žino, —atrėžė Skarletė su žudančia panieka. —Tai ar
gyveno?
- Čia gyveno keltai, - atsakė mama. —Jie buvo primieji. Gy
veno čia prieš romėnus. Tai buvo romėnų nukariauta tauta.
Ant suolo šalia senosios koplyčios ta pačia tema domėjosi
Kitas.
- Seniausias? - tarė Sailas. - Sąžiningai prisipažįstu, Kitai, aš nežinau. Seniausias kapinėse, su kuriuo man teko susitikti,
yra Kajus Pompėjus. Bet žmonės čia gyveno dar prieš tai, kai

pasirodė romėnai. Daugybė jų, ir nuo labai seniai. Kaip tau
sekasi studijuoti raides?
- Manau, neblogai. Kada aš išmoksiu dvigubas raides?
Sailas stabtelėjo.
- Nė kiek neabejoju, - tarė jis kiek pamąstęs, - kad tarp
daugybės talentingų čia palaidotų asmenų turėtų būti nors keli
mokytojai. Aš paklausinėsiu.
Kitas buvo sužavėtas. Jis įsivaizdavo, kaip ateityje viską ga
lės perskaityti, galės atrasti ir sužinoti visas istorijas.
Kai Sailas iškeliavo iš kapinių savo reikalais, Kitas nuėjo
prie gluosnio šalia senosios koplyčios ir pasikvietė Kajų PompėjU- .
Senasis romėnas žiovaudamas išlindo iš savo kapo.
- Aha. Taigi. Gyvasis berniukas, - tarė jis. - Kaip laikaisi,
gyvasis vaike?
- Labai gerai, pone, —atsakė Kitas.
- Gerai. Smagu girdėti.
Senojo romėno plaukai mėnesienoje atrodė blyškūs. Jis vil
kėjo togą, su kuria buvo palaidotas ir po kuria dėvėjo storus
vilnonius marškinius bei antblauzdžius, nes čia buvo šalta šalis
pasaulio pakraštyje. Dar šalčiau buvo tik vienintelėje į šiaurę
nutolusioje Hibernijoje, kur žmonės, apžėlę raudonu kailiu,
buvo panašesni į žvėris ir tokie laukiniai, kad net romėnai jų
negalėjo įveikti, tad netrukus amžinoji žiema turėtų juos visai
atskirti nuo pasaulio.
- Ar jūs esate seniausias? —paklausė Kitas.
- Seniausias kapinėse? Taip.
- Vadinasi, jus čia palaidojo patį pirmą?
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Kajus sudvejojo.
- Beveik pirmą, - atsakė jis. - Prieš keltus šioje saloje gyve
no kiti žmonės. Vienas iš jų čia palaidotas.
- O, - Kitas trumpam susimastė. - Kur yra jo kapas?
Kajus parodė į kalvos viršūnę.
- Jis ten viršuje.
Kajus papurtė galvą.
-T ai kur?
Senasis romėnas pasilenkė ir sutaršė Kito plaukus.
- Kalvoje, - atsakė jis. - Pačiame viduryje. Mane draugai
nešė čia pirmąjį, iš paskos sekė vietiniai valdininkai ir mimai,
užsidėję vaškines mano žmonos, mirusios nuo karštinės Kamulodonijoje, ir mano tėvo, žuvusio pasienio kautynėse Galijoje, kaukes. Praėjus trims šimtams metų po mano mirties ūki
ninkas, ieškodamas naujos ganyklos avims, nuritino akmenį,
kuriuo buvo užverstas įėjimas, ir nusileido žemyn, tikėdamasis
rasti lobį. Po kiek laiko jis išėjo, bet jo tamsūs plaukai buvo
pabalę kaip manieji...
- Ką jis pamatė?
Kajus patylėjo ir vėl prabilo:
- Jie vėl užritino akmenį ir po kurio laiko pamiršo. Vė
liau, dar po dviejų šimtų metų, kai statė Frobišerių laidojimo
rūsį, jie ir vėl jį surado. Jaunuolis, kuris aptiko tą vietą, svajojo
apie turtus, todėl niekam nieko nepasakė ir paslėpė angą už
Efraimo Petiferio karsto, o vėliau nepastebėtas, bent jau jis taip
manė, vieną naktį nusileido žemyn.
- Ar ir jo plaukai buvo balti, kai jis išlipo į viršų?
- Jis niekada neišlipo.
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- Hm. O tai kas ten žemai yra?
Kajus papurtė gaivą:
- Aš nežinau, jaunasis Ovensai. Bet jaučiau jį po savimi se
niai, kai ši vieta dar buvo tuščia. Netgi tada jaučiau, kad kažkas
laukė ten, giliai kalvoje.
- Ko gi tas Kažkas laukė?
- Viskas, ką jutau, - atsakė Kajus Pompėjus, - buvo tik
laukimas.
*

Skarletė atsinešė didelę knygą su paveikslėliais ir sėdėjo šalia
mamos ant žaliojo suolo šalia vartų skaitydama, kol mama tyrinė
jo švietimui skirtą laikraščio priedą. Ji džiaugėsi pavasario saule ir
iš paskutiniųjų stengėsi nepastebėti mažo berniuko, mojančio jai
iš pradžių nuo gebenėmis apaugusio paminklo, o paskui, kai ji
nusprendė daugiau nežiūrėti į paminklą, berniukas iššoko, kaip
velniukas iš dėžutės, tikrąja šių žodžių prasme, iš už antkapio. Jis
karštligiškai mojavo jai. Skarletė nekreipė į jį dėmesio.
Pagaliau ji padėjo knygą ant suolo.
- Mamyte, ar galiu dabar eiti pasivaikščioti?
- Neišsuk iš tako, mieloji.
Ji ėjo taku, kol pasuko už kampo, kur jau galėjo matyti
Kitą, kuris kaip paklaikęs mojavo jai nuo kalvos. Ji bjauriai
jam išsiviepė.
- Aš daug ką sužinojau, —pasakė Skarletė.
- Aš taip pat, - atsakė Kitas.
- Prieš romėnus žmonės taip pat gyveno, - pasakė ji. - La
bai seniai. Jie gyveno, tai yra, noriu pasakyti, kai mirdavo, juos
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laidojo požemiuose šiose kalvose kartu su visais jų turtais ir
viskuo. Ir kalvas vadino pilkapiais.
- Aha. Teisingai, - atsakė Kitas. - Tai viską paaiškina. Ar
nori ateiti ir pamatyti vieną iš jų?
- Dabar? - Skarletė, atrodo, abejojo. —Tu juk iš tikrųjų ne
žinai, kur jį rasti, ar ne? Be to, žinai gi, kad aš ne visada galiu
eiti kartu su tavimi.
Ji jau buvo mačiusi, kaip jis tarsi šešėlis slysta pro sienas.
Atsakydamas jis iškėlė didelį surūdijusį geležinį raktą.
-Jis buvo koplyčioje, —pasakė Kitas. - Juo galima atrakinti
beveik visus vartus, kurie čia yra. Jie viskam naudojo vieną
raktą. Taip buvo mažiau darbo.
Ji užsikabarojo kalvos šlaitu prie jo.
- Ar tai tiesa?
Jis linktelėjo, ir pasitenkinimo šypsenėlė prabėgo jo lūpų
kampučiais.
- Eime, - tarė jis.
Tai buvo tobula Pavasario diena, ir oras virpėte virpėjo nuo
paukščių balsų ir kamanių dūzgesio. Narcizai lingavo nuo len
gvo vėjelio, ir kur ne kur kalvos šlaituose linkčiojo galveles
ankstyvosios tulpės. Žalius šlaitus dabino smulkūs mėlyni tar
si nupudruoti, neužmirštuolių lopinėliai ir puikios, sultingos
geltonos raktažolės, kai vaikai kilo aukštyn kalva prie mažo
Frobišerių mauzoliejaus.
Jis buvo senas ir paprastos formos, mažas užmirštas akme
ninis namas su metaliniais vartais vietoje durų. Kitas atrakino
vartus raktu, ir jie įėjo vidun.
- Čia turi būti skylė, - pasakė Kitas, - arba durys. Už vieno
iš karstų.
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Už vieno iš karstų ant žemutinės lentynos jie atrado ją tiesiog urvą.
- Žemyn, —pasakė Kitas, - mes čia leisimės žemyn.
Staiga Skarletė pajuto, kad šitas nuotykis jai vis mažiau pa
tinka. Ji pasakė:
- Mes nieko ten žemai nematysim. Ten tamsu.
- Man nereikia šviesos, —pasakė Kitas. —Nereikia, kol esu
kapinėse.
- Man reikia, - atsakė Skarletė. - Ten tamsu.
Kitas galvojo, kad galėtų prišnekėti daugybę padrąsinimų,
kaip antai „nieko baisaus ten žemai nėra“, bet pasakojimai apie
staiga pražilusius ar niekada negrįžusius žmones neleido jam
ištarti tokių žodžių ramia sąžine, todėl jis pasakė:
- Aš nusileisiu. Tu lauk manęs čia, viršuje.
Skarletė suraukė kaktą:
- Neturėtum manęs palikti, - pasakė ji.
- Aš nusileisiu, —atsakė Kitas, —ir pasižiūrėsiu, kas ten yra,
o tada grįšiu ir viską tau papasakosiu.
Kitas pasuko prie angos, susilenkė ir nuropojo keturpėsčias.
Jis atsidūrė oloje, kur buvo galima atsistoti ir pamatė akmenyje
iškaltus laiptus.
- Dabar lipu laiptais žemyn, - pasakė jis.
- Ar jie leidžiasi giliai?
- Manau, kad taip.
- Jei laikytum mano ranką ir pasakytum, kur man ženg
ti, - pasakė ji, - tai galėčiau eiti su tavimi. Jei prižadi, kad man
nieko nenutiks.
- Žinoma, - atsakė Kitas, ir dar jam nebaigus kalbėti mer
gaitė keturiomis jau rangėsi pro skylę.
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- Čia gali atsistoti, - pasakė jai Kitas. Jis paėmė ją už ran
kos. - Laiptai yra kaip tik čia. Jei dėsi čia koją, tai juos surasi.
Gerai. Dabar aš eisiu pirmas.
- Ar tu tikrai matai? - paklausė ji.
- Čia tamsu, —atsakė Kitas, —bet aš matau.
Jis vedė Skarletę laiptais žemyn j kalvos gilumą ir pakeliui
pasakojo, ką mato:
- Tai laiptai žemyn, - kalbėjo jis. - Jie akmeniniai. Virš
mūsų taip pat akmuo. Kažkas nupiešė ant sienos piešinį.
- Kokį piešinį?
- Didelė gauruota K reiškia Karvę, aš taip manau. Su ra
gais. Toliau kažkas panašaus į raizginį, tarsi didelis mazgas. Jis
tarytum iškaltas akmenyje, o ne šiaip pieštas, jauti? - Jis paė
mė jos pirštus ir uždėjo juos ant mazgo raižinio.
- Jaučiu! - atsakė ji.
- Dabar laiptai platėja. Mes įeiname į kažkokį didelį kam
barį, bet laiptai veda toliau. Nejudėk. Gerai, dabar aš esu tarp
tavęs ir kambario. Laikykis kaire ranka sienos.
Jie leidosi toliau.
- Dar vienas laiptelis ir mes stovėsime ant uolinių grindų, pasakė Kitas. - Jos truputį nelygios.
Kambarys buvo mažas. Grindis dengė akmeninė plokštė, o
viename kampe ant žemos briaunos stovėjo keli maži daikte
liai. Aplink mėtėsi kaulai, išties labai seni kaulai, nors žemiau,
ten, kur laiptai leidosi į kambarį, Kitas įžiūrėjo susmukusį ne
gyvą kūną su ilgo rudo palto likučiais. Kitas nusprendė, kad tai
jaunuolis, svajojęs apie turtus. Jis tikriausiai paslydo ir parkrito
tamsoje.
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Garsas pasigirdo iškart iš visų pusių - šnarantis šliaužimas,
tarsi per sausus lapus rangytųsi gyvatė. Skarletė stipriai įsikibo
Kitui į ranką.
- Kas tai? Ar ką nors matai?
-N e .
Skarletė lyg aiktelėjo, ar sukūkčiojo. Kitas kažką pamatė ir
net neklausė, ar ji tai mato.
Kambario gale užsižiebė šviesa, kuri apšvietė vyrą, einantį
per uolą. Kitas pajuto, kaip Skarletė užgniaužė klyksmą.
Vyras atrodė labai gerai išsilaikęs, tačiau vis tiek matėsi, kad
jis miręs jau senokai. Jo oda buvo išpiešta (kaip galvojo Kitas)
ar tatuiruota (kaip manė Skarletė) violetiniais ornamentais ir
piešiniais. Ant kaklo kabojo ilgų aštrių dantų karoliai.
- Aš čia šeimininkas! - figūra tarė tokius senovinius ir gomurinius garsus, kad jie buvo vos vos panašūs į žodžius. - Aš
saugau šią vietą nuo visų, kurie gali jai pakenkti!
Jo akys kaktoje atrodė milžiniškos. Kitas suprato, kad tokį
įspūdį sudarė aplink akis apvesti violetiniai ratilai, dėl kurių jo
veidas atrodė tarsi pelėdos.
- Kas jūs? - paklausė Kitas. Tai sakydamas jis stipriai su
spaudė Skarletės ranką.
Atrodė, kad Indigo žmogus neišgirdo klausimo. Jis nuož
miai žiūrėjo į juos.
- Išeikite iš čia! —tarė jis, o žodžiai Kito galvoje nuskambė
jo kaip kimus gerklinis riaumojimas.
- Ar jis nenuskriaus mūsų? - paklausė Skarletė.
- Nemanau, - pasakė Kitas. Tada jis kreipėsi į Indigo žmo
gų taip, kaip buvo išmokytas: - Aš esu laisvasis šių kapinių
gyventojas ir galiu vaikščioti, kur noriu.

Indigo žmogus niekaip į tai nereagavo, dėl to Kitas labai
nustebo, nes net patys niurzgliausi kapinių gyventojai nusira
mindavo išgirdę tokį pareiškimą. Kitas paklausė:
- Skarlete, ar tu jį ma t a i ?
- Žinoma, kad matau. Jis atrodo kaip didžiulis tatuiruo
tas vyras, kuris nori mus užmušti. Kitai, padaryk taip, kad jis
dingtų!
Kitas pažvelgė į džentelmeno rudu paltu palaikus. Šalia jo
ant uolinių grindų gulėjo sudužusi lempa.
- Jis bėgo, - garsiai pasakė Kitas. - Jis bėgo išsigandęs ir
paslydo arba užkliuvo už laiptų ir parkrito.
- Kas bėgo?
- Žmogus ant grindų.
Dabar Skarletės balsas buvo ne tik sutrikęs, išsigandęs, bet
ir irzlus:
- Koks žmogus ant grindų? Vienintelis žmogus, kurį ma
tau, yra tatuiruotas vyras.
Tada norėdamas galutinai juos įtikinti, Indigo žmogus
užvertė galvą ir keletą kartų kaukdamas klyktelėjo, šiurkščiai
ūktelėjo, o Skarletė įsikabino į Kito ranką taip, kad jos nagai
įsikirto į jo odą.
Tačiau Kitas daugiau nebijojo.
- Atsiprašau, kad sakiau tau, jog jie tik įsivaizduojami, —
tarė Skarletė. —Dabar tikiu ir matau, kad jie tikri.
Indigo žmogus iškėlė virš galvos kažką panašaus į aštrią
akmens nuolaužą.
- Visi, kurie įeina į šią vietą, miršta! —šaukė jis savo gomurine kalba.
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Kitas galvojo apie žmogų, kurio plaukai pražilo po to, kai
jis surado šį kambarį ir kaip jis niekada čia negrįžo ir nepasa
kojo apie tai, ką matė.
- Ne, - pasakė Kitas, - manau, kad tu teisi. Šitas tikrai
toks.
- Koks?
- Įsivaizduojamas.
- Nebūk kvailas, - pasakė Skarletė. - Aš jį matau.
- Taip, - atsakė Kitas. —Bet t u negali matyti mirusiųjų. —
Jis apsidairė po kambarį. - Dabar jau gali baigti, - tarė jis. Mes žinome, kad tai netikra.
- Aš suėsiu jūsų kepenis! - sustaugė Indigo žmogus.
- Ne, nesuėsi, - giliai atsiduso Skarletė. - Kitas teisus. Tada ji pasakė: - Manau, kad tai tikriausiai kaliausė.
- Kas yra kaliausė? - paklausė Kitas.
- Tai toks daiktas, kurį ūkininkai stato laukuose, kad bai
dytų varnas.
- Kodėl jie tai daro? - Kitui varnos patiko. Jis manė, kad
jos juokingos ir vertino tai, kad jos padeda palaikyti kapinėse
švarą.
- Aš gerai nežinau. Paklausiu mamytės. Bet aš mačiau vieną
pro traukinio langą ir paklausiau, kas tai. Varnos mano, kad tai
tikras žmogus, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai paprasčiausias daik
tas, kuris atrodo kaip žmogus. Jį padaro, kad baidytų varnas.
Kitas apsidairė po kambarį ir pasakė:
- Kad ir kas tu būtum, tai mūsų neveikia. Mes neišsigandome. Mes žinome, kad tai netikra. Nustok.
Indigo žmogus liovėsi šaukti. Jis nuėjo prie uolos atbrailos
ir padėjo ant jos nuolaužą. Po to išnyko.
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Skarletei kambarys vėl paskendo tamsoje. Tačiau ji vėl išgir
do kažką tarsi šliaužiant, ir tas garsas vis labiau stiprėjo, tary
tum kažkas sukosi aplink kambarį.
Kažkas pasakė: MES ESAME ŠLIUŽAS.
Kitui net plaukai ant pakaušio pasišiaušė. Balsas atrodė ne
paprastai senas ir sausas, tarytum nudžiūvusios šakos braižytų
koplyčios langą. Jam atrodė, kad balsų yra daugiau negu vienas
ir kad jie sutartinai kalba vienu metu.
—Ar tu girdi? - paklausė jis Skarletės.
—Aš negirdžiu nieko, tiktai šliaužimą. Tas garsas mane keis
tai veikia: šiurpas perbėga pilvuku, tarytum turėtų nutikti kaž
kas baisaus.
—Nieko baisaus nenutiks, - pasakė Kitas ir kreipėsi į kažką
kambaryje: - Kas esi?
MES ESAME ŠLIUŽAS. MES SAUGOME, MES GINAME.

—Ką jūs ginate?
ŠEIMININKO POILSIO VIETĄ. TAI ŠVENČIAUSIA IŠ
ŠVENČIAUSIŲ VIETŲ, O JĄ SAUGO ŠLIUŽAS.

—Jūs negalite mūsų paliesti, —pasakė Kitas. - Viskas, ką jūs
galite, tai tik gąsdinti.
Dvigubi balsai tarytum įsižeidė. BAIMĖ YRA ŠLIUŽO GIN
KLAS.

Kitas pažvelgė žemyn į atbrailą.
-A r tai jūsų šeimininko turtai? Sena sagė, puodelis ir mažas
akmeninis peilis? Jie neatrodo labai ypatingi.
ŠLIUŽAS SAUGO ŠEIMININKO TURTUS. SAGĘ, TAURĘ,
PEILĮ. MES SAUGOME JUOS ŠEIMININKUI, KAI JIS GRĮŠ.
JIS GRĮŠ. JIS VISADA SUGRĮŽTA.
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- Kiek čia jūsų yra?
Bet šliužas nieko neatsakė. Kitui atrodė, kad jo galva prisi
vėlė voratinklių ir jis papurtė ją, bandydamas juos nukratyti.
Tada suspaudė Skarletės ranką.
- Turime eiti, —tarė Kitas.
Jis nusivedė ją pro numirėlį rudu paltu. Tiesą sakant, galvo
jo Kitas, jei tas žmogus nebūtų išsigandęs ir parkritęs, tai būtų
labai nusivylęs savo rastais lobiais. Tūkstančio metų senumo
lobiai šiandien jau nėra jokie lobiai. Kitas atsargiai vedė Skarletę laiptais aukštyn, kalvos gelme, iškilaus juodo Frobišerių
mauzoliejaus mūro link.
Vėlyyo pavasario saulė skverbėsi pro mūro plyšius ir užrem
tas duris. Ji buvo stebinančiai skaisti, ir Skarletė sumirksėju
si užsidengė akis nuo akinančios šviesos. Krūmuose giedojo
paukščiai, pro šalį prazvimbė kamanė. Viskas buvo nuostabiai
įprasta.
Kitas atstūmė užremtas duris, o kai abu išėjo, vėl jas užra
kino.
Skarletės ryškūs rūbeliai buvo išpurvinti ir apkibę voratin
kliais, jos tamsus veidas ir rankos - pabalę nuo dulkių.
Kalvos šlaite girdėjosi net keletas šūkaujančių balsų. Jie
buvo garsūs. Ir išgąstingi.
Kažkas pašaukė:
- Skarlete? Skarlete Perkins?
Skarletė atsakė:
- Aš čia. Kas ten?
Nespėjus jai ir Kitui pasinaudoti proga ir aptarti tai, ką
matė, ar pasikalbėti apie Indigo žmogų, pasirodė ryškiai gel-
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tona fluorescencine liemene su užrašu POLICIJA apsivilkusi
moteris ir pareikalavo, kad Skarletė pasakytų, ar jai nieko ne
atsitiko ir kur ji buvo, ar niekas nebandė jos pagrobti. Po to
moteris ėmė kalbėti per radijo siųstuvą ir pranešė, kad vaikas
atsirado.
Kitas slydo šalia, kai jie leidosi nuo kalvos. Durys į koplyčią
buvo atidarytos, o viduje laukė abu Skarletės tėvai kartu su
kita policininke. Mama buvo apsiverkusi, o tėtis susirūpinęs
kalbėjosi su kažkuo mobiliuoju telefonu. Nė vienas iš jų ne
matė Kito, kol jis laukė už koplyčios kampo.
Žmonės klausinėjo Skarletės, kas jai atsitiko. Ji atsakinė
jo kaip galima sąžiningiau ir papasakojo apie berniuką vardu
Niekaskitas, kuris nusivedė ją giliai į kalvos vidurį, kur tam
soje atsirado žmogus su violetinėmis tatuiruotėmis, bet jis iš
tikrųjų buvo tik kaliausė. Jie davė jai šokolado plytelę, nušluos
tė veidą ir paklausė, ar tatuiruotas žmogus atvažiavo motoci
klu. O Skarletės mama ir tėtis, kurie nusiramino ir daugiau
nejautė baimės, pyko ant savęs ir ant jos, kaltino vienas kitą,
kad leido savo mažajai mergaitei žaisti kapinėse, nors jos buvo
gamtos draustinis, ir piktinosi, kad pasaulis šiais laikas yra la
bai pavojinga vieta. Jei nors vieną akimirką nuleidi akis nuo
savo vaikų, tai net negali įsivaizduoti, kokios baisybės jiems
gali nutikti. Ypač tokiems vaikams, kaip Skarletė.
Mama pradėjo kūkčioti, todėl ir Skarletė apsiverkė, o vie
na iš policininkių susiginčijo su tėvu, kuris bandė paaiškinti
jai, kad yra mokesčių mokėtojas ir moka jai algą, o ji atkir
to, kad irgi moka mokesčius ir tikriausiai jo algą. Tuo tarpu
Kitas sėdėjo šešėlyje koplyčios kampe niekieno, netgi Skarle-
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tės, nematomas, stebėjo ir klausėsi, kol pagaliau tai jam visiš
kai įgriso.
Kapinėse sutemo. Atėjo Sailas ir rado Kitą aukštai šalia am
fiteatro, žiūrintį į miestą. Jis atsistojo šalia berniuko ir, kaip
buvo įpratęs, nieko nekalbėjo.
- Ji buvo visai nekalta, - pasakė Kitas. - Aš kaltas. O dabar
visa bėda jai.
- Kur tu ją buvai nusivedęs? - paklausė Sailas.
- Į kalvos vidų pažiūrėti seniausio kapo. Tiktai ten nieko
nėra. Tik gyvatiškas padaras vardu Šliužas, kuris gąsdina žmo
nes.
- Nuostabu.
Jie kartu nusileido kalva žemyn ir stebėjo, kaip dar kartą
užrakinama senoji koplyčia ir kaip policininkai, Skarletė ir jos
tėvai dingsta tamsoje.
- Panelė Borouz išmokys tave dvigubų raidžių, - pasakė
Sailas. - Ar tu jau perskaitei „Katiną su skrybėle"?
- Taip, - pasakė Kitas. - Prieš šimtą metų. Ar gali atnešti
man daugiau knygų?
- Manau, kad taip, - pažadėjo Sailas.
- Kaip manai, ar aš ją vėl pamatysiu?
- Mergaitę? Labai abejoju.
Tačiau Sailas klydo. Po trijų savaičių, niūrią popietę, Skar
letė atėjo į kapines, lydima abiejų tėvų.
Jie reikalavo, kad ji nė minutei nedingtų iš jų akiračio, nors
sekė jai iš paskos. Skarletės mama kartais šūktelėdavo, kaip čia
nyku, ir kaip puiku, kaip gerai, kad jie netrukus visa tai paliks
amžiams.
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Kai Skarletės tėvai pradėjo kalbėtis tarpusavyje, Kitas pasi
sveikino:
- Labas.
- Sveikas, - labai tyliai atsakė Skarletė.
- Nesitikėjau tave vėl pamatyti.
- Pasakiau jiems, kad niekur su jais nevažiuosiu, jei neatveš
manęs čia dar vieną - paskutinį kartą.
- Kur važiuosi?
- Į Škotiją. Ten yra universitetas. Tėtis galės dėstyti elemen
tariųjų dalelių fiziką.
Jie kartu ėjo taku - maža mergaitė su ryškia oranžine striu
ke ir mažas berniukas su pilka besiplaikstančia paklode.
- Ar Škotija toli nuo čia?
- Taip, - atsakė ji.
-O !
- Tikėjausi, kad būsi čia. Norėjau atsisveikinti.
- Aš visada čia.
- Bet tu nesi miręs, ar ne, Niekaskitas Ovensai?
- Žinoma, ne.
- Na, negali čia likti visą gyvenimą, ar ne? Vieną dieną su
augsi ir tada turėsi išeiti ir gyventi pasaulyje už kapinių.
Jis papurtė galvą:
- Ten man nesaugu.
- Kas taip sako?
- Sailas. Mano šeima. Visi.
Ji tylėjo.
Tėtis pašaukė:
- Skarlete! Eikš, brangioji. Laikas eiti. Jau pasivaikščiojai
kapinėse paskutinį kartą. Dabar eime namo.
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Skarletė sušnibždėjo Kitui:
-T u drąsus. Tu drąsiausias žmogus, kurj pažįstu, ir tu mano
draugas. Nesvarbu, kad tu įsivaizduojamas.
Tada ji nubėgo žemyn taku ten, iš kur jie atėjo - pas savo
tėvus ir į savo pasaulį.
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V ien a s kapas kiekvienose kapinėse priklauso pikuoliams.
Jei pakankamai ilgai paklajosite po bet kurias kapines, tai jį
surasite - patamsėjusį nuo drėgmės, iškilusį iš žemės, sutru
pėjusiu ar sudaužytu antkapio akmeniu, apžėlusį nušiurusia
žole ar suvešėjusiomis piktžolėmis. Jei prie jo kas prisiliečia,
pajunta visiškos užmaršties jausmą. Akmuo taip pat būna šal
tesnis negu kiti antkapiai, o vardo ant jo dažniausiai neįmano
ma perskaityti. Jei ant kapo stovi statula, tai ji be galvos arba
taip apaugusi grybais ir kerpėmis, kad pati atrodo kaip grybas.
Jei kapinėse kažkuris kapas panašiausias į smulkių vandalų tai
kinį, tai jis ir yra pikuolių valdų vartai. Jei kapas sukelia norą
atsidurti kur nors kitur, tai jis yra pikuolių valdų vartai.
Toks kapas buvo ir Kito kapinėse.
Toks yra kiekvienose kapinėse.
a♦*

Sailas rengėsi išvykti.
Kitas nuliūdo, kai apie tai sužinojo pirmą kartą. Bet dabar
jis jau neliūdėjo. Jis siuto.
—K o d ė 1? - klausė Kitas.
- Aš tau sakiau. Man reikia surinkti informaciją. Kad tai
padaryčiau, turiu keliauti. Kad galėčiau keliauti, turiu iš čia
išvykti. Mes jau apie visa tai kalbėjome.

-J M -
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- Kas gaji būti taip svarbu, kad tau reikėtų išvykti? - Kito
šešiametis protas neįstengė įsivaizduoti, kodėl Sailas nori jį pa
likti. —Tai nesąžininga.
Jo globėjas šaltai atsakė:
—Tai nei sąžininga, nei nesąžininga, Niekaskitas Ovensai.
Tiesiog taip yra.
Kitui tai nepadarė jokio įspūdžio:
—Tau reikia prižiūrėti mane. Tu taip s a k e i .
- Kaip tavo globėjas aš atsakau už tave. Tikrai taip. Laimei,
aš nesu vienintelis asmuo pasaulyje, mielai prisiimantis šią at
sakomybę.
- Tai kurgi tu keliauji?
—Toli nuo čia. Yra tokių dalykų, kuriuos turiu sužinoti, bet
negaliu to padaryti čia.
Kitas suprunkštė ir nuėjo spardydamas įsivaizduojamus
akmenis. Siaurės vakarinis kapinių plotas buvo apžėlęs ir apraiz
gytas taip stipriai, kad „Kapinių draugų“ samdomas prižiūrė
tojas jau nepajėgė sutramdyti gamtos. Kitas lėtai nuėjo ten ir
išbudino Viktorijos laikų šeimos vaikus. Visi jie mirė nesulaukę
dešimties metų. Jie kartu žaidė slėpynių mėnesienos nušviestose
vijoklių džiunglėse. Kitas bandė apsimesti, kad Sailas neišvyksta,
ir niekas nepasikeis, bet kai žaidimas baigėsi ir jis nubėgo atgal į
senąją koplyčią, pamatė du daiktus, kurie pakeitė jo nuotaiką.
Pirmas daiktas, kurį jis pamatė, buvo kelionkrepšis. Tai
buvo, kaip vos pažvelgęs į jį suprato Kitas, Sailo kelionkrepšis.
Jam buvo mažiausiai šimtas penkiasdešimt metų. Tai buvo dai
lus krepšys iš juodos odos su vario apkaustais ir juoda ranke
na, kuriame tilpo visokiausi daiktai kurių gali prireikti. Tokius
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nešiodavosi Viktorijos laikų gydytojai ar karstadirbiai. Kitas
niekada anksčiau nematė Sailo kelionkrepšio, ir net nežinojo,
kad jis jį turi. Tai buvo toks krepšys, kuris galėjo priklausyti
tik Sailui. Kitas bandė pažvelgti į vidų, bet jis buvo užrakintas
didele varine spyna. Ir per sunkus Kitui.
Tai buvo pirmas daiktas.
Antrasis daiktas sėdėjo ant suolo prie koplyčios.
- Kitai, - tarė Sailas, - tai - panelė Lupesku.
Panelė Lupesku nebuvo graži. Jos lūpos buvo kietai sučiaup
tos, o išraiška smerkianti. Plaukai buvo žili, nors veidas atrodė
per jaunas žiliems plaukams, o priekiniai dantys kreivoki. Ji
vilkėjo platų lietpaltį ir ant kaklo ryšėjo vyrišką kaklaryšį.
- Laba diena, panele Lupesku, - tarė Kitas.
Panelė Lupesku nieko neatsakė. Ji sušnirpštė. Tada pažiūrė
jo į Sailą ir pasakė:
—Taigi. Tai berniukas. - Ji atsikėlė nuo suolo ir apėjo aplink
Kitą. Jos šnervės virpėjo, tarytum uostinėdamos jį. Apėjusi ratą
ji pasakė: - Pasirodysi man tik atsibudęs ir prieš eidamas gulti.
Aš išsinuomojau kambarį štai tame name. —Ji parodė stogą,
vos matomą iš tos vietos, kurioje jie stovėjo. - Tačiau aš leisiu
laiką kapinėse. Čia aš atvykau kaip istorikė, tyrinėjanti senųjų
kapinių istoriją. Ar supranti, berniuk? Da?
- Kitas, - pasakė Kitas. - Aš esu Kitas, ne berniukas.
- Sutrumpinta iš Niekaskitas, - tarė ji. - Kvailas vardas. O
Kitas - tai pravardė. Man nepatinka. Vadinsiu tave „berniu
ku". Tu vadinsi mane „panele Lupesku".
Kitas maldaujamai pažvelgė į Sailą, bet jo veide nepamatė
jokios užuojautos. Sailas pakėlė kelionkrepšį ir pasakė:
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—Būsi gerose panelės Lupesku rankose, Kitai. Esu įsitiki
nęs, kad judu gerai sutarsite.
—Visai ne! —sušuko Kitas. —Ji klaiki!
—Šitaip kalbėti labai nemandagu, —tarė Sailas. —Manau,
kad turėtum atsiprašyti. Ar tau taip neatrodo?
Kitui neatrodė, bet Sailas žiūrėjo į jį, laikydamas savo juo
dą kelionkrepšį ir pasirengęs iškeliauti nežinia kuriam laikui,
todėl jis pasakė:
—Atsiprašau, panele Lupesku.
Iš pradžių ji nieko nepasakė. Tiesiog sušnirpštė. Tada ištarė:
—Aš atvykau iš toli tavęs prižiūrėti, berniuk. Tikiuosi, kad
tu to vertas.
Kitas negalėjo įsivaizduoti, kaip apkabinti Sailą, todėl iš
tiesė ranką. Sailas pasilenkė prie jo ir švelniai paspaudė mažą,
purviną Kito rankelę savo didele blyškia ranka. Tada lengvai,
tarsi jis nieko nesvertų, pakėlė juodą odinį kelionkrepšį ir nu
žingsniavo taku iš kapinių.
Kitas papasakojo apie tai tėvams.
—Sailas išvyko, —tarė jis.
—Jis sugrįš, - žvaliai atsakė ponas Ovensas. —Nesuk sau dėl
to galvos, Kitai. Jo taip lengvai neatsikratysi.
Ponia Ovens pasakė:
—Dar tada, kai tu buvai tik gimęs, jis pažadėjo, kad jei rei
kėtų išvykti, jis suras, kas tau atneštų maisto ir pasaugotų. Taip
ir padarė. Labai patikimas žmogus.
Iš tiesų Sailas atnešdavo Kitui maisto ir kiekvieną naktį pa
likdavo kriptoje, kad Kitas pavalgytų. Tačiau, Kito nuomo
ne, tai buvo pats nereikšmingiausias dalykas iš viso to, ką jis
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davė. Jis ramiai, protingai ir visada teisingai patardavo; žinojo
daugiau negu kapinių liaudis, nes iš naktinių klajonių po ap
linkinį pasaulį atnešdavo dabartinio, o ne šimtmečio senumo
gyvenimo vaizdą; buvo tvirtas ir patikimas šalia Kito kiekvieną jo gyvenimo naktį, todėl mintis, kad mažojoje bažnytėlėje
nėra jos vienintelio gyventojo Kitui buvo tiesiog nesuvokiama;
o svarbiausia - su Sailu Kitas jautėsi saugus.
Panelė Lupesku taip pat manė, kad jos darbas - šiek tiek
daugiau negu atnešti Kitui maisto. Bet ji darė ir tai.
- Kas tai? - pasibaisėjęs paklausė Kitas.
- Geras maistas, —atsakė panelė Lupesku. Jie buvo kriptoje.
Ji padėjo ant stalo dvi plastikines dėžutes ir atidarė dangtelius.
Parodė pirmąją: - Tai burokėlių ir miežių troškinys-sriuba. Ji parodė į antrąją: —Tai daržovių mišrainė. Valgyk viską. Aš
tau pagaminau.
Kitas spoksojo į ją norėdamas suprasti, ar ji nejuokauja.
Sailas dažniausiai atnešdavo maistą paketuose, nupirktuose
visokiose vietose, kur buvo parduodamas naktimis ir nieko
neklausinėdavo. Niekas anksčiau jam nebuvo atnešęs maisto
plastikinėse dėžutėse su dangteliais.
- Kvepia baisiai, - nutarė jis.
- Jei greitai nesuvalgysi troškinio-sriubos, - atsakė ji, —tai
bus dar baisiau. Viskas atšals. Valgyk.
Kitas buvo alkanas. Jis paėmė plastikinį šaukštą, įmerkė į
tamsiai raudoną troškinį ir valgė. Maistas buvo slidus ir nepa
žįstamas, bet jis jį prarijo.
- Dabar mišrainę! - pasakė panelė Lupesku ir nuėmė an
trosios dėžutės dangtelį.
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Mišrainė buvo iš didelių nevirto svogūno gabalų, burokėlių
ir pomidorų, užpiltų tirštu, rūgščiu kaip actas padažu. Kitas
įsikišo į burną gabalą burokėlio ir pradėjo kramtyti. Jis pajuto,
kaip tvenkiasi seilės, ir suprato, kad pabandęs praryti kąsnį,
viską išvems.
- Šito valgyti negaliu, - pasakė jis.
- Tai —sveika.
Jie spoksojo vienas į kitą - mažas berniukas susivėlusiais pe
lių spalvos plaukais ir blyškaus ištįsusio veido moteris kuo tvar
kingiausiai sušukuotais žilais plaukais. Panelė Lupesku tarė:
- Suvalgyk dar vieną kąsnį.
- Negaliu.
- Suvalgyk dar vieną kąsnį dabar, arba pasiliksi čia, kol su
valgysi viską.
Kitas paėmė gabaliuką actu persisunkusio pomidoro, su
kramtė jį ir per jėgą prarijo. Panelė Lupesku uždangstė abi dė
žutes ir sudėjo jas atgal į plastikinį pirkinių krepšį.
- Dabar pamokos, - pasakė ji.
Buvo pats vidurvasaris. Net iki vidurnakčio visiškai nesutemdavo. Vidurvasarį pamokų nebūdavo. Visą laiką, kai ne
miegodavo, Kitas praleisdavo nesibaigiančioje šiltoje prieblan
doje žaisdamas, ką nors tyrinėdamas ar karstydamasis.
- Pamokos? - paklausė jis.
- Tavo globėjas manė, kad būtų gerai, jei tave ko nors pa
mokyčiau.
- Aš turiu mokytojus. Leticija Borouz moko mane rašto ir
žodžių, o ponas Penivortas moko jo paties sukurtos Išsamios
jaunų džentelmenų švietimo sistemos su papildoma medžiaga
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Post Mortem individams. Aš mokausi geografijos ir visų kitų
dalykų. Man nereikia daugiau pamokų.
- Vadinasi, tu jau viską žinai, berniuk? Dar tik šešerių metų,
bet jau viską žinai.
-A š to nesakiau.
Panelė Lupesku sukryžiavo rankas:
- Papasakok man apie pikuolius, - pasakė ji.
Kitas bandė prisiminti, ką per tuos metus sužinojo iš Sailo
apie pikuolius.
- Jų reikia vengti, - pasakė jis.
- Ir tai viskas, ką apie juos žinai? Da? Kodėl jų reikia vengti?
Iš kur jie ateina? Kur jie keliauja? Kodėl negalima stovėti šalia
pikuolių vartų? Ką, berniuk?!
Kitas truktelėjo pečiais ir papurtė galvą.
- Išvardink įvairias žmonių rūšis, - pasakė panelė Lupes
ku. —Tuojau pat.
Kitas minutėlę pagalvojo:
- Gyvieji, - pasakė jis, - ir... ee... mirusieji. - Jis sustojo.
Tada nedrąsiai sumurmėjo: - ... Katės?
- Tu nemokša, berniuk, - tėškė panelė Lupesku. - Tai blo
gai. Ir tau patinka būti nemokša, o tai dar blogiau. Kartok
paskui mane - yra gyvieji ir mirusieji, yra dienos ir nakties
žmonės, yra pikuoliai ir klaidžiojantys migloje, yra didieji me
džiotojai ir Dievo Šunys. Taip pat yra atsiskyrėlių padermė.
- O kas tu tokia? —paklausė Kitas.
- Aš esu, - griežtai atsakė ji, - panelė Lupesku.
- O kas yra Sailas?
Ji sudvejojo. O tada pasakė:
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—Jis - atsiskyrėlis.
Kitas ištvėrė pamoką. Kai jį įvairiausių dalykų mokė Sailas,
tai buvo įdomu. Dažniausiai didžiąją laiko dalį Kitas net ne
suvokdavo, kad jį kažko moko. Panelė Lupesku mokė sąrašų,
o Kitas nepajėgė suprasti, kam to reikia. Jis sėdėjo kriptoje iki
skausmo trokšdamas ištrūkti į vasaros prieblandą po permato
mu mėnuliu.
Kai pamoka baigėsi, jis pabėgo bjauriausiai nusiteikęs. Jis
ieškojo su kuo pažaisti, bet nieko nerado ir nepamatė, tik dide
lį pilką šunį, sėlinantį tarp antkapių kuo atokiau nuo jo, tarsi
slystantį tarp akmenų ir šešėlių.
Visą savaitę viskas tik blogėjo.
Panelė Lupesku toliau nešė Kitui pačios pagamintą mais
tą: mirkstančius taukuose kukulius, tirštas raudonai violetines
sriubas su grietinės gumulais, šaltas virtas bulvytes, šaltas čes
nakines dešras, kietai virtus kiaušinius pilkame atstumiančiame padaže. Jis valgė tiek mažai, kiek tik galėjo išsisukti. Pa
mokos tęsėsi: dvi dienas ji nemokė nieko daugiau, kaip tik
prisišaukti pagalbą visomis pasaulio kalbomis ir daužė jam per
krumplius plunksnakočiu, jei tik jis suklysdavo ar pamiršdavo.
Trečią dieną tiesiog apšaudė jį klausimais:
—Prancūziškai?
—Au secours.
—Morzės abėcėle?
—S-O-S. Trys trumpi signalai, trys ilgi ir vėl trys trumpi.
—Naktinių niaurų kalba?
X —Nesąmonė. Aš neprisimenu, kas tos naktinės niauros.
—Jos turi beplaukius sparnus, skrenda žemai ir greitai. Jos
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nesilanko šiame pasaulyje, bet skraido raudoname danguje virš
kelio į Ghūlheimą.
- Man tikrai šito niekada neprisireiks.
Ji kiečiau suspaudė lūpas. Nepasakė nieko daugiau, tik:
- Naktinių niaurų kalba?
Kitas išleido garsą iš galugerklio, kaip buvo išmokytas gerklinį klyksmą, panašų į erelio kleketavimą. Ji sušnarpštė.
- Patenkinamai, - tarė.
Kitas laukte laukė dienos, kai grįš Sailas.
Jis tarė:
- Kartais kapinėse slankioja didelis pilkas šuo. Jis atėjo tuo
pat metu, kaip ir tu. Ar tai tavo šuo?
Panelė Lupesku pasitaisė kaklaraištį.
- Ne, - pasakė ji.
- Ar mes baigėme?
- Šiandien taip. Perskaityk tuos sąrašus, kuriuos tau daviau,
ir išmok juos mintinai rytojui.
Sąrašai buvo išspausdinti blyškiai violetiniu rašalu ant bal
to popieriaus ir kvepėjo senove. Kitas pasiėmė naują sąrašą ir
užlipo ant kalvos šlaito. Jis bandė skaityti žodžius, bet dėmesys
vis nukrypdavo nuo jų. Pagaliau jis sulankstė popierių ir paki
šo po akmeniu.
Niekas su juo šiąnakt nežais. Niekas nenorėjo žaisti ar kal
bėtis, lakstyti ar karstytis po didžiuliu vasaros mėnuliu.
Jis nusileido žemyn prie Ovensų kapo pasiskųsti tėvams, bet
ponia Ovens nenorėjo girdėti nė žodžio prieš panelę Lupesku
tuo pretekstu, kuris Kitui atrodė visiškai nepagrįstas, - kad Ją
išrinko Sailas. O ponas Ovensas tiesiog truktelėjo pečiais ir
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pradėjo pasakoti Kitui apie tuos laikus, kai jis buvo staliaus
pameistrys ir kaip labai jam būtų patikę mokytis visų tų nau
dingų dalykų, kurių mokėsi Kitas. Tai, Kito nuomone, buvo
dar blogiau.
Argi tau dabar nereikėtų mokytis? - paklausė ponia
Ovens, ir Kitas nutylėjo kietai sugniaužęs kumščius.
Jis trenksmingai išžygiavo į kapines —jautėsi nemylimas ir
neįvertintas.
Niūriai mąstydamas apie visokias neteisybes jis klaidžiojo
aplink kapus spardydamas akmenis. Pastebėjo didelį pilką šunį
ir pašaukė jį, norėdamas kartu pažaisti, bet šuo laikėsi atokiai,
ir supykęs Kitas metė į jį purvo luitą, kuris sudužo ant greti
mo antkapio visur pažerdamas žemės grumstelius. Didysis šuo
priekaištingai pažvelgė į Kitą, pasitraukė į šešėlį ir dingo.
Berniukas nusileido pietvakariniu kalvos šlaitu, vengdamas
senosios koplyčios: nenorėjo matyti tos vietos, kurioje nebu
vo Sailo. Sustojo prie kapo, kuris atitiko Kito nuotaiką: kapas
buvo po ąžuolu, į kurį kažkada trenkė žaibas, ir dabar medis
stovėjo pajuodusiu kamienu, tarsi aštrus paukščio nagas, išlin
dęs iš kalvos. Ant kapo buvo likusios dėmės nuo vandens ir
suskeldėjusi žemė. Virš jo buvo atminimo akmuo su kabančiu
begalviu angelu, kuris su savo apdarais atrodė kaip didžiulis
bjaurus medžio grybas.
Kitas atsisėdo ant žolės lopinėlio. Jis baisiausiai gailėjosi sa
vęs ir pradėjo visų neapkęsti. Neapkentė netgi Sailo, kad šis
išvyko ir jį paliko. Tada užsimerkė ir susisukęs į kamuoliuką
ant Tjb\is nugrimzdo į miegą nieko nesapnuodamas.
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Gatve žemyn ir aukštyn į kalvą kilo Vestminsterio hercogas,
garbingasis Arčibaldas Fitchju ir Bato bei Velso vyskupas, slys
dami ir čiuoždami iš šešėlio į šešėlį, liesi ir prakaulūs, vienos
sausgyslės ir kremzlės, apsivilkę visiškai suplyšusiais skarma
lais, jie šuoliavo, striuoksėjo ir sėlino, peršokdami šiukšliadėžes, laikydamiesi šešėlinės gyvatvorių pusės.
Jie buvo maži, kaip susitraukę saulėje normalaus ūgio žmo
nės; kalbėjosi vienas su kitu pustoniais maždaug taip:
- Jei jo malonybė turi kokią nors sumautesnę idėją nusta
tyti, kur atsidūrėme, negu mes, tai būtume dėkingi, jei ji tai ir
pasakytų. Jei ne, tai tegul užčiaupia savo srėbtuvę, - ir: - Jūsų
karybe, aš sakau, kad žinau, jog netoliese yra kapinės, nes už
uodžiu jas, - ir: - Jei tu jas užuodi, tai ir aš turėčiau užuosti,
nes turiu geresnę uoslę negu tavo malonybė.
Pokalbis vyko jiems slapstantis ir slankiojant tarp priemies
čio sodelių. Jie stengėsi nepriartėti prie vieno sodelio.
- Šššš...! - sušnypštė garbingasis Arčibaldas Fitchju, - Šu
nys! —ir jie nubėgo sodo tvora šokčiodami tarsi vaikų dydžio
žiurkės. Žemyn pagrindine gatve ir aukštyn į kalvos viršūnę.
Taip jie pasiekė kapinių sieną ir tarsi voverės užlipo ja į medį,
o užsikorę pradėjo uosti orą.
- Šunolakis, - tarė Vestminsterio hercogas.
- Kur? Nežinau. Kažkur netoliese. Bent jau nekvepia tikru
šunimi, —pasakė Bato ir Velso vyskupas.
- Kažkas nesugebėjo užuosti ir šitų kapinių, - nusišaipė
garbingasis Arčibaldas Fitchju. —Atsimeni? Tai tik šuo.
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Visi trys nušoko nuo tvoros ant žemės ir tarsi iššauti iš pa
trankos visomis keturiomis pasileido per visas kapines iki pikuolių vartų šalia perkūno nuskelto medžio.
Prie pat vartų mėnesienoje jie sustojo.
- Kas gi tai, ir kaip jis vadinasi, ką? —paklausė Bato ir Velso
vyskupas.
- Nenuraukiu, —atrėžė Vestminsterio hercogas.
Tada Kitas pabudo.
Trys j jį spoksantys veidai galėjo priklausyti mumifikuotiems žmonėms - tokie jie buvo bekūniai ir išdžiūvę, tačiau jų
išraiškos buvo gyvos, rodė dėmesį, burnos šiepėsi atidengda
mos aštrius, dėmėtus dantis, tarsi sagos žibėjo akutės, sulenkti
pirštai ilgais nagais judėjo ir barškeno.
- Kas jūs? —paklausė Kitas.
- M e s, - tarė vienas iš sutvėrimų (Kitas suprato, kad jie
buvo tik šiek tiek didesni už jį), —esu pati svarbiausia liaudis,
mes esu. Štai šis - Vestminsterio hercogas.
Didžiausias iš sutvėrimų nusilenkė tardamas:
- Žavinga, žavinga.
- O šitas - Bato ir Velso vyskupas. - Sutvėrimas, iššiepęs
aštrius dantis ir kaišiojantis pro juos neįtikėtino ilgio smai
lą liežuvį, Kito nuomone, visai nebuvo panašus į vyskupą. Jo
oda buvo kerša, o ant vienos akies buvo didelė dėmė, todėl jis
atrodė panašus į piratą. - ... O aš turiu garbės būti Arčibaldas
Fitchju. Jūsų paslaugoms.
Visi trys sutvėrimai nusilenkė kaip vienas. Bato ir Velso vys
kupas pasakė:
- O dabar, mano vaike, papasakok apie save. Ką? Ir nepūsk
arabų, atsimink, kad kalbi su vyskupu.

-AM. 66 aaJL.

Taigi, Kitas jiems papasakojo viską apie tai, kad niekas jo
nemėgsta ir nenori su juo žaisti, niekas jo nevertina ir negloboja, o dabar dar ir globėjas jį paliko.
- Tegu mane skradžiai, —pasakė Vestminsterio hercogas,
kasydamasis nosį (mažutį sudžiūvusį daiktą, kuris buvo beveik
tik šnervės). - Tau reikia keliauti ten, kur žmonės tave ver
tins.
- Nėra, kur eiti, - pasakė Kitas. - Man uždrausta išeiti iš
kapinių.
- Tau reikia viso pasaulio draugų ir bičiulių, - pasakė Bato
ir Velso vyskupas, kyščiodamas ilgą liežuvį. - Reikia malonu
mų, džiaugsmo ir stebuklų miesto, kuriame tave vertintų, o ne
ignoruotų.
Kitas pasakojo:
- Ponia, kuri mane prižiūri gamina siaubingą maistą - ver
da kietų kiaušinių sriubą ir panašius dalykus.
- Maistas! - pasakė garbingasis Arčibaldas Fitchju. - Ten,
kur mes einame, maistas - geriausias pasaulyje. Mano pilvas
urzgia, ir seilės varva, vien apie jį pagalvojus.
- Ar galiu eiti su jumis? —paklausė Kitas.
- Eiti su mumis? - nustebo Vestminsterio hercogas. Jis at
rodė priblokštas.
- Nebūk toks bjaurus, jūsų malonybe, —pasakė Bato ir Vel
so vyskupas. - Ar tavo širdis visai sumauta? Pažiūrėk į tą vargšą
mažylį. Jis jau tikriausiai neatsimena, kada padoriai valgė.
- Balsuoju už tai, kad jį paimtume, - pasakė garbingasis
Arčibaldas Fitchju. - Pas mus galima neblogai užkąsti. - Jis
pasiglostė pilvą rodydamas, koks puikus tas užkandis.
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—Taigi. Ar tu pasiryžęs nuotykiams? —paklausė Vestminsterio hercogas. - O gal nori veltui praleisti likusį gyvenimą
č i a ? - kaulėtu pirštu jis bakstelėjo į kapines ir į naktį.
Kitas pagalvojo apie panelę Lupesku, jos klaikų maistą, są
rašus ir suspaustas lūpas.
—Aš pasiryžęs, - pareiškė jis.
Trys naujieji draugai nors ir jo ūgio, tačiau buvo kur kas
stipresni už bet kurį vaiką. Kitas pajuto, kaip Bato ir Velso vys
kupas jį pačiupo ir laikė aukštai virš galvos, kol Vestminsterio
hercogas sugriebė sauja nusususios žolės kuokštą ir, šaukdamas
kažką panašaus į „Skagh! Tegh! Khavagah!", išrovė jį. Akmens
plokštė, dengusi kapą, atsivėrė kaip rūsio durys. Po ja glūdėjo
tamsa.
—Dabar nedelsiame, - pasakė Bato ir Velso vyskupas, sviedė
Kitą į tamsią angą, pats šoko iš paskos, po jo pasekė garbinga
sis Arčibaldas Fitchju, o paskutinis staigiai įlėkė Vestminsterio
hercogas, kuris, atsidūręs viduje, sušuko „Vegh Kharados!“, kad
pikuolių vartai užsidarytų. Akmuo su trenksmu užkrito virš jų.
Kitas riedėjo tamsoje kaip marmuro luitas, pernelyg nu
stebęs, kad išsigąstų, mąstydamas, kokio gylio skylė gali būti
po šiuo kapu, kai dvi stiprios rankos pačiupo jį už pažastų,
ir jis pasijuto nešamas į priekį per nepermatomą tamsą. Ki
tas nebuvo patyręs visiškos tamsos jau daugelį metų. Kapinėse
matė tai, ką ir mirusieji, todėl nė vienas kapas ar kripta jam
nebuvo visiškai tamsūs. Dabar jis skendėjo juodoje tamsybėje
ir jautė, kad yra tempiamas priekin staigiais stumtelėjimais ir
truktelėjimais, o pro šalį švilpia vėjas. Tai baugino, bet kartu
ir jaudino.
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Staiga pasidarė šviesu, ir viskas pasikeitė.
Dangus buvo raudonas, bet ne toks raudonas, kaip saulėly
dyje. Tai buvo piktas, žėrintis užkrėstos žaizdos raudonis. Sau
lė buvo maža, atrodė tarsi labai sena ir labai tolima. Oras buvo
šaltas. Jie leidosi nuo sienos. Antkapiai ir skulptūros kyšojo iš
sienos paviršiaus, tarsi didžiulės kapinės būtų pavirtę ant šono,
o Vestminsterio hercogas, Bato ir Velso vyskupas bei garbin
gasis Arčibaldas Fitchju, tarytum trys sudžiūvusios šimpanzės,
apvilktos juodais, nugaroje užsegamais kostiumais, supdamiesi
šokinėjo nuo statulos ant akmens, tai laikydavo tarp jų kabantį
Kitą, tai permesdavo jį vienas kitam, visada tiksliai, net nepa
žvelgę, pagaudami jį ir neleisdami nukristi.
Kitas bandė pažvelgti į viršų, kad pamatytų kapą, per kurį
jie įžengė į šį keistą pasaulį, bet nematė nieko kita, tik kapus.
Jis svarstė, gal kiekvienas iš tų kapų, pro kuriuos lėkė, buvo
durys tai rūšiai žmonių, kurie jį nešė...
- Kur mes keliaujame? - paklausė, bet jo balsą nunešė vėjas.
Jie lėkė vis greičiau ir greičiau. Tiesiai priešais juos Kitas
pamatė iškylančią ir atsidarančią statulą. Dar du sutvėrimai,
lygiai tokie, kaip tie, kurie nešė Kitą, įsiveržė į šį raudono dan
gaus pasaulį. Vienas vilkėjo suplyšusį šilkinį chalatą, kuris kaž
kada buvo baltas, kitas buvo apsivilkęs dėmėtą pilką per didelį
kostiumą, kurio švarko rankovės buvo suraižytos ploniausiais
skuteliais. Jie pastebėjo Kitą su trimis naujais draugais ir pa
suko prie jų, lengvai nukrisdami dvidešimt pėdų žemyn. Ves
tminsterio hercogas kimiai klyktelėjo ir apsimetė išsigandęs,
o Kitas kartu su visu trejetu nuskriejo žemyn siena su kapais,
gaudomi dviejų naujų sutvėrimų. Atrodo, nė vienas iš jų nė
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kiek nepavargo ir neužduso po tuo raudonu dangumi, iš kurio
kaip mirusi akis į juos žiūrėjo gęstanti saulė, bet pagaliau jie
staiga sustojo šalia didelės statulos, vaizdavusios kažkokį pa
darą, kurio visas veidas buvo apaugęs grybais. Kitas pajuto,
lyg jį pristato 33-ąjam Jungtinių Valstijų prezidentui ir Kinijos
imperatoriui.
- Tai - ponaitis Kitas, - pasakė Bato ir Velso vyskupas. - Jis
nori tapti vienu iš mūsų.
- Jis ieško, kur galima gerai pavalgyti, - pasakė garbingasis
Arčibaldas Fitchju.
- Na, puikūs pietūs jums tikrai garantuoti kai tapsite vienu
iš mūsų, jaunuoli, —pasakė Kinijos imperatorius.
- Taip, - tarė 33-asis Jungtinių Valstijų prezidentas.
Kitas pasakė:
- Ar aš tapsiu vienu iš jūsų? Ar jūs sakote, kad pavirsiu
tokiu kaip jūs?
- Gudrus kaip lapė, greitas kaip šeškas. Reikėtų keltis vė
lyvą naktį, kad pričiuptum šį vaikiną, - pasakė Bato ir Velso
vyskupas. - Tikrai. Kaip vienas iš mūsų. Toks pat stiprus, grei
tas ir nenugalimas.
- Dantys tokie stiprūs, kad gali triuškinti kaulus, liežuvis
aštrus ir toks ilgas, kad gali ištraukti smegenis iš ilgiausio kau
lo ar nulaižyti raumenis nuo storulio veido, —pridūrė Kinijos
imperatorius.
- Galėsi slysti iš šešėlio į šešėlį, niekieno nematomas ir ne
apčiuopiamas. Laisvas kaip oras, greitas kaip mintis, šaltas kaip
šerkšnas, tvirtas kaip vinis, pavojingas kaip..., kaip m e s , patvirtino Vestminsterio hercogas.
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Kitas žiūrėjo į padarus:
- O jeigu aš nenoriu būti vienu iš jūsų? - paklausė jis.
- N e n o r i ? Žinoma, kad n o r i ! Kas gali būti geriau?
Nemanau, kad visatoje yra nors viena siela, kuri nenori būti
l y g i a i tokia, kaip mes.
- Mes turime geriausią miestą...
- Ghūlheimą, —pasakė 33-iasis Jungtinių Valstijų prezi
dentas.
- Geriausią gyvenimą ir geriausią maistą...
- Ar gali įsivaizduoti, - įsiterpė Bato ir Velso vyskupas, koks puikus gali būti juodasis kraujas, susikaupęs švininiame
karste? Kaip smagu jaustis svarbesniu už karalius ir karalienes,
už prezidentus ir ministrus pirmininkus ar didvyrius, t i e s ą
s a k a n t , tiek svarbesniu, kiek žmonės svarbesni už Briuselio
kopūstus.
Kitas paklausė:
- Kas j ū s per žmonės?
- Pikuoliai, —pasakė Bato ir Velso vyskupas. —Dievaži,
kažkas buvo labai išsiblaškęs, ar ne? Mes esame pikuoliai.
- Žiūrėk!
Visa gauja mažų padarų šokinėjo, bėgiojo, šuoliavo taku
tiesiai po jais. Nespėjus pratarti nė žodžio, padarai kaulėtomis
rankomis pačiupo Kitą ir nuskraidino oru, pasišokinėdami ir
svirduliuodami, tiesiai į susitikimą su kitais jų giminaičiais.
Kapų siena artėjo į pabaigą, o priešais plytėjo kelias ir nieko
daugiau, gerai ištryptas takas raitėsi nykia lyguma, uolų ir kau
lų dykuma į miestą aukštai ant milžiniškos raudonos uolingos
kalvos už daugelio mylių.
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Kitas pažvelgė į miestą ir pasibaisėjo: jį skausmingai sukrėtė
emocijos, kuriose maišėsi pasidygėjimas ir baimė, pasišlykštė
jimas ir neapykanta.
Pikuoliai nestato. Tai - parazitai ir maitėdos, kurie minta
dvėseliena. Miestą, kurį vadina Ghūlheimu, jie surado labai
labai seniai, bet neįkūrė. Niekas nežino (net jei koks žmogus
kada nors ir žinojo), kokie sutvėrimai pastatė tuos namus, iš
rausė tunelius uoloje ir iškėlė bokštus, tik aišku, kad niekas, be
pikuolių giminės, nenorėjo likti toje vietoje ar net prisiartinti
prie jos.
Netgi daugybės mylių atstumu nuo kelio žemiau Ghūlheimo
Kitas matė, kad visi jo kampai buvo kreivi - uola beprotiškai
pasvirusi. Tai buvo košmaras, kuris jam kažkada sapnavosi,
įkūnytas toje vietoje, tarsi didžiulėje burnoje su kreivais danti
mis. Tai buvo miestas pastatytas tik tam, kad nedelsiant būtų
apleistas. Visos miesto statytojų baimės, beprotystės ir koš
marai buvo iškalti akmenyje. Pikuolių giminė jį surado, apsi
džiaugė ir pavadino namais.
Pikuoliai judėjo greitai. Jie spietėsi išilgai tako per dykumą
greičiau, negu skrenda maitvanagiai, ir aukštai iškėlę virš galvų
stiprias pikuolių rankas, permesdavo vienas kitam, ir kartu ne
šėsi apdujusį, paklaikusį, išsigandusį ir beveik išprotėjusį Kitą.
Virš jų rūsčiai raudoname danguje ratu sklendė gyvūnai
milžiniškais juodais sparnais.
- Atsargiai, - pasakė Vestminsterio hercogas. - Paslėpkite jį.
Nenoriu, kad naktinės niauros jį pavogtų. Prakeiktos vagilės.
- Aaaa! Mes nekenčiame vagilių! - sušuko Kinijos impera
torius.
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Naktinės niaurosskraido raudoname danguje virš Ghūlheimo...
Kitas giliai įkvėpė ir sušuko lygiai taip, kaip jį mokė panelė
Lupesku. Jo balsas sklido tarsi erelio kleketavimas iš paties ga
lugerklio.
Vienas sparnuotas gyvūnas smigo prie jų, apsuko žemesnį
ratą, ir Kitas vėl ėmė šaukti, kol jo nenutildė kietos rankos,
užčiaupusios jam burną.
Neblogai sugalvota, šaukti, kad jos nusileistų, - tarė gar
bingasis Arčibaldas Fitchju, - bet patikėk, jos nevalgomos, kol
mėsa nepapūdoma bent dvi savaites, o šiaip jos tik pridaro
rūpesčių. Mūsų veislė su jomis nedraugauja, supratai?
Naktinė niaura vėl pakilo į sausą dykumos orą ir grįžo pas
saviškius, o Kitas pajuto, kad dingsta paskutinė viltis.
Pikuoliai skubėjo į miestą ant uolų, nešdamiesi kartu Kitą,
dabar be skrupulų užmestą ant smirdinčių Vestminsterio her
cogo pečių.
Negyva saulė nusileido, ir patekėjo du mėnuliai, vienas —
didžiulis, raupsuotas ir baltas, kildamas uždengė pusę horizon
to, nors pakilęs aukščiau sumažėjo; o kitas, mažesnis mėnulis
su mėlynai žalsvos spalvos, tarsi supelijusio sūrio, gyslomis šio mėnulio pasirodymas sukėlė pikuolių giminės džiūgavimą.
Jie liovėsi žygiavę ir šalia kelio įsitaisė stovyklą.
Vienas iš naujųjų gaujos narių, Kitui atrodė, kad šis buvo
pristatytas jam kaip „garsusis rašytojas Viktoras Hugo“, išsi
traukė maišą, kuriame, pasirodo, buvo kelios pliauskos malkų
vis dar su vyriais ir pritvirtintomis vario rankenėlėmis, o taip
pat metalinis žiebtuvėlis. Jis greitai sukūrė ugnį, ir pikuoliai
tuoj susėdo aplink ją pailsėti. Jie spoksojo į žalsvai mėlyną mė

nulį ir grūmėsi dėl geriausių vietų prie ugnies, įžeidinėdami
vienas kitą, o kartais net draskėsi ir kandžiojosi.
- Mes greitai užmigsime, o mėnuliui leidžiantis pajudėsime
į Ghūlheimą, - tarė Vestminsterio hercogas. - Mums dar liko
kokios devynios ar dešimt valandų bėgti šituo keliu. Turėtume
pasiekti miestą iki kito mėnulių patekėjimo. Tada pauliosim,
gerai? Atšvęsime, kad tu tapai tokiu kaip mes.
- Tai visai neskausminga, - pasakė garbingasis Arčibaldas
Fitchju. —Bent jau ne tiek, kad ką nors pajustum. Ir pagalvok,
koks laimingas būsi po to.
Tada visi pradėjo pasakoti, kaip smagu ir nuostabu būti
pikuoliu, kokius daiktus jie sumala savo galingais dantimis ir
praryja. Vienas gyrėsi, kad jų neveikia ligos ir užkratai. Todėl
visiškai nesvarbu nuo kokios ligos mirė jų pietūs, jie tiesiog juos
visus sumaumoja. Jie pasakojo apie vietas, kuriose lankėsi, atro
dė, kad tai daugiausia buvo katakombos ir maro kapai („Maro
kapavietės - geras maisto šaltinis," pasakė Kinijos imperatorius,
ir jam visi pritarė.) Jie pasakė Kitui, kaip gavo vardus ir kaip jis,
tapęs bevardžiu pikuoliu, gaus vardą, kaip ir jie.
- Bet aš nenoriu būti vienu iš jūsų, - pasipriešino Kitas.
- Vienaip ar kitaip, - žvaliai atsiliepė Bato ir Velso vysku
pas, - tu tapsi vienu iš mūsų. Kitas kelias šiek tiek nemalones
nis ir tave teks suvirškinti, bet tuo procesu pakankamai ilgai
galėsi džiaugtis.
- Tačiau apie tai netinka kalbėti, - pasakė Kinijos impera
torius. —Geriausia būti Pikuoliu. Mes nieko nebijom!
Visi pikuoliai aplink ugnį iš karstų lentų sukaukė, patvir
tindami šį teiginį. Jie staugė, dainavo, ir deklamavo, kokie jie
išmintingi, galingi ir kaip nuostabu nieko nebijoti.
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Tuo metu iš dykumos pasigirdo garsas, tarsi tolimas kauki
mas, ir pikuoliai susispietė aplink ugnį kažką murmėdami.
- Kas čia buvo? - paklausė Kitas.
Pikuoliai papurtė galvas.
- Tiesiog kažkas dykumoje, - pasakė vienas jų.
- Tylos! Mus gali išgirsti!
Visi pikuoliai trumpam nutilo, kol pamiršo apie tą kažką
dykumoje ir vėl pradėjo dainuoti savo dainas, sukurtas iš ne
padorių žodžių ir dar bjauresnių minčių. Populiariausios buvo
tos, kuriose vardijamos pūvančios kūno dalys eilės tvarka, ku
ria jas galima ėsti.
- Noriu namo, - pasakė Kitas, kai pagaliau nutilo paskuti
niai dainos posmai. - Nenoriu čia būti.
- Nesijaudink, - pasakė Vestminsterio hercogas. - Pažadu
tau, kvaileli, kad tapęs vienu iš mūsų, nė neprisiminsi, kad
k a d a n o r s turėjai namus.
- Neprisimenu nieko iš to laiko, kai nebuvau pikuoliu, pasakė įžymusis rašytojas Viktoras Hugo.
- Ir aš ne, - išdidžiai pritarė Kinijos imperatorius.
- Visai visai nieko, - pasakė 33-iasis Jungtinių Valstijų pre
zidentas.
- Tu priklausysi rinktinei visų laikų protingiausių, stipriau
sių, drąsiausių būtybių gaujai, —pagyrūniškai pūtėsi Bato ir
Velso vyskupas.
Pikuolių drąsa ir išmintis nedarė Kitui jokio įspūdžio. Jie
buvo stiprūs, ištvermingi ir nežmoniškai greiti, o jis atsidūrė
jų gaujos viduryje. Buvo neįmanoma net bandyti ištrūkti. Jie
pasivys jį nespėjus nubėgti nė dešimties žingsnių.
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Naktį iš tolumos dar kartą ataidėjo kauksmas, ir pikuoliai
susiglaudė arčiau ugnies. Kitas girdėjo, kaip jie šniurkščio
jo ir keikėsi. Jis užsimerkė, nes jautėsi nelaimingas ir ilgėjosi
namų - jis nenorėjo tapti pikuoliu. Kitas abejojo, ar galės ši
taip susirūpinęs ir nusiminęs užmigti, bet net pats nustebo,
kad išmiegojo dvi ar tris valandas.
Jį pažadino triukšmas - artimas, garsus ir nerimastingas.
Kažkas sakė:
—Na, tai kurgi jie? Ką?
Jis atsimerkė ir pamatė Bato ir Velso vyskupą šaukiantį ant
Kinijos imperatoriaus. Atrodė, kad pora jų grupės narių nak
tį dingo, tiesiog išgaravo, ir niekas negalėjo to paaiškinti. Li
kusieji pikuoliai buvo suirzę. Jie greitai surankiojo stovyklos
daiktus, o 33-iasis Jungtinių Valstijų prezidentas pakėlė Kitą ir
užsimetė jį ant peties.
Pikuoliai nusikabarojo žemyn akmenuota uola ant kelio po
pasenusio kraujo spalvos dangumi ir pasuko į Ghūlheimą. Šį
rytą jie buvo akivaizdžiai ne tokie džiugūs. Dabar atrodė, kad
jie nuo kažko bėga, bent taip nusprendė ant prezidento peties
kratomas Kitas.
Apie vidurdienį, kai merdinti saulė buvo tiesiai virš galvos,
pikuoliai sustojo ir susigrūdo krūvon. Virš jų suko ratus nak
tinės niauros. Pasibalnojusios karšto oro sroves, dešimtys jų
sklendė aukštai danguje.
Pikuoliai pasidalino į dvi grupes: vieni manė, kad draugų
dingimas nereikšmingas, kiti tikėjo, kad kažkas, tikriausiai nak
tinės niauros, juos medžioja. Jie niekaip negalėjo dėl to susitarti,
bet visi vieningai sutiko apsiginkluoti akmenimis, kad galėtų
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mėtyti į naktines niauras, jei šios sugalvotų leistis. Jie prisikišo
pilnas kostiumų ir apsiaustų kišenes dykumos akmenėlių.
Dykumoje iš kairės kažkas sustaugė, ir pikuoliai susižvalgė.
Garsas buvo stipresnis negu praėjusią naktį, jis skambėjo ar
čiau ir buvo panašus į klaikų vilko staugimą.
- Ar girdėjote? - paklausė lordas Londono meras.
- Ne, ne, —atsakė 33-iasis Jungtinių Valstijų prezidentas.
- Ir aš negirdėjau, —pritarė garbingasis Arčibaldas Fitchju.
Staugimas pasigirdo dar kartą.
- Reikia parsirasti namo, - pasakė Vestminsterio hercogas,
sūpuodamas didžiulį akmenį.
Ghūlheimo miestas kaip košmaras kilo ant aukštos akme
ningos uolienų atodangos tiesiai prieš juos, tad pikuoliai pasi
leido bėgti į jį.
- Naktinės niauros artėja! - sušuko Bato ir Velso vysku
pas. —Mėtykit akmenis į tas bjaurybes!
Tuo metu Kitas viską matė atvirkščiai, kratomas aukštyn
ir žemyn ant 33-iojo Jungtinių Valstijų prezidento nugaros,
vėjo smėliu užneštu veidu. Bet jis girdėjo panašų į erelių kle
ketavimą, todėl dar kartą naktinių niaurų kalba ėmė šauktis
pagalbos. Šį kartą niekas nebandė jo sustabdyti, bet jis abejojo,
ar kas išgirdo jį per naktinių niaurų kleketavimą ir pikuolių
giminės prakeiksmus bei šauksmus, svaidant akmenis į orą.
Kitas vėl išgirdo staugimą: dabar jis sklido jiems iš dešinės.
33-iasis Jungtinių Valstijų prezidentas perdavė berniuką
garsiajam rašytojui Viktorui Hugo, kuris įsimetė jį į savo mai
šą ir užsivertė ant pečių. Kitas džiaugėsi, kad maišas dvelkė tik
sutrūnijusiu medžiu, o ne kuo blogesniu.
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- Jos traukiasi! - sušuko pikuoliai. - Žiūrėkit, jos bėga!
—Tu nesijaudink, - pasakė šalia Kito balsas, panašus į Bato ir
Velso vyskupo. - Visos šitos nesąmonės baigsis, kai parsinešim
tave į Ghūlheimą. Mūsų Ghūlheimas tiesiog neįveikiamas.
Kitas negalėjo pasakyti, ar nors vienas pikuolis buvo už
muštas ar sužeistas kovoje su naktinėmis niauromis. Iš Bato
ir Velso vyskupo žeriamų prakeiksmų jis spėjo, kad dar keli
pikuoliai pabėgo.
- Greičiau! - šaukė kažkas, (tikriausiai Vestminsterio her
cogas), ir pikuoliai vėl pasileido bėgti. Kitui maiše buvo labai
nepatogu. Jis skausmingai trankėsi į garsiojo rašytojo Viktoro
Hugo nugarą, o kartkartėmis - ir į žemę. Dar nepatogiau maiše
buvo dėl to, kad jame liko kelios pliauskos, neminint aštrių vi
nių ir medvaržčių, likusių nuo sunaudotų pakuroms karstų len
tų. Vienas medvaržtis buvo tiesiog jam po ranka ir smigo į ją.
Nepaisant to, kad buvo purtomas ir kratomas, trankomas ir
vartomas sulig kiekvienu jo pagrobėjo žingsniu, Kitas sugebėjo
sugriebti medvaržtį dešine ranka. Jis palietė smaigalį ir pajuto
jo aštrumą. Širdies gilumoje jis labai tikėjosi, kad tai padės.
Kitas smeigė varžtą į maišo audeklą už nugaros, giliai pasukda
mas aštrųjį galą, ir vėl jį ištraukė. Tada šalia pirmosios padarė
dar vieną skylę.
Girdėjosi, kaip kažkas dar kartą sustaugė. Kitas pamanė,
kad bet kas, kas sugeba išgąsdinti pikuolių giminę, turi būti
baisesnis, negu jis gali įsivaizduoti. Tad jis nustojo smaigstęs
maišą medvaržčių - o ką, jei jis iškris iš maišo tiesiai į nasrus
kokiam klaikiam žvėriui? Bet jeigu mane tas žvėris suėstų, pa
galvojo Kitas, tai mirčiau kaip žmogus su visais savo atsimini
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mais, žinodamas, kas mano tėvai, Sailas ir netgi kas yra panelė
Lupesku.
Tai buvo gera mintis.
Jis vėl badė maišą variniu medvaržčiu, dūrė ir dūrė, kol praardė dar vieną skylę audekle.
—Greičiau, vaikinai! —šaukė Bato ir Velso vyskupas. —Tik
užlekiame laiptais viršun ir jau namie, saugūs savo Ghūlheime!
- Valio, jūsų malonybe! —suriko dar kažkas, tikriausiai gar
bingasis Arčibaldas Fitchju.
Dabar pagrobėjų judesiai pasikeitė. Jie daugiau nejudė
jo pirmyn. Judesių seka pasikeitė: aukštyn ir įstrižai, aukštyn
ir įstrižai. Kitas plėšė maišą rankomis, bandydamas ką nors
pamatyti pro skylę. Pagaliau pavyko pažvelgti laukan. Viršuj
buvo baisus raudonas dangus, apačioje...
... jis matė dykumos paviršių, bet šis buvo už kelių šimtų
pėdų po juo. Už jų tęsėsi laiptai, bet jie buvo padaryti mil
žinams. Dešinėje kilo juodos uolos siena. Ghūlheimas, kurio
Kitas negalėjo matyti iš maišo, turėjo būti virš jų. Kairėje buvo
tikriausia praraja. Jam reikia nukristi tiesiai žemyn ant laiptų,
nusprendė jis. Lieka tikėtis, kad pikuoliai, apsėsti beviltiško
troškimo kuo greičiau pasiekti saugius namus, nepastebės jo
pabėgimo. Jis pamatė naktines niauras aukštai raudoname
danguje - jos, sukdamos ratus, pradėjo atsilikti.
Kitas apsidžiaugė, nes pamatė, kad už nugaros nėra pikuolių: garsusis rašytojas Viktoras Hugo bėgo paskutinis - už jo
nebebuvo nieko, kas galėtų perspėti pikuolius apie vis didėjan
čią skylę maiše, ar pamatyti Kitą, jei jis iškristų.
Bet buvo dar kažkas...
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Kitas parvirto ant šono ir negalėjo pasiekti skylės. Jis pama
tė žemiau ant laiptų juos besivejantį kažką didžiulį ir pilką, be
to, galėjo girdėti ir piktą urzgimą.
Ponas Ovensas dažnai kartojo posakį apie du dalykus, kurių
jis nemėgo gyvenime: „Esu tarp velnio ir gilios mėlynos jūros,“
sakydavo jis. Kitas svarstydavo, ką tai galėtų reikšti, nes gyven
damas kapinėse nematė nei velnio, nei gilios mėlynos jūros.
„Esu tarp pikuolių ir pabaisos,“ pagalvojo jis.
Kai tik jis taip pagalvojo, aštrūs šuns dantys pačiupo maišo
audeklą, ir patraukė jį taip, kad šis plyšo per Kito išbadytas
skylutes, o berniukas nusirito žemyn uolos laiptais, kur virš jo
urzgė ir seilėjosi didžiulis pilkas žvėris, panašus į šunį, tik kur
kas didesnis. Žvėris liepsnojančiomis akimis, baltomis iltimis
ir didžiulėmis letenomis lekavo ir žiūrėjo į Kitą.
Nubėgę į priekį pikuoliai sustojo.
- Kruvinoji Nora! - pasakė Vestminsterio hercogas. —Ta
pragaro kalė pasičiupo tą pribaigtą vaikį!
- Oiks! - pasakė 33-iasis Jungtinių Valstijų prezidentas.
Pikuoliai užbėgo laiptais. Kitas dabar buvo įsitikinęs, kad
laiptus išskobė milžinai, nes kiekvienas laiptelis buvo aukštes
nis už jį. Bėgdami pikuoliai stabtelėdavo tik atsisukti ir rodyti
nepadorius gestus žvėriui ir Kitui.
Žvėris nepajudėjo iš vietos.
„Jis mane suės,“ su kartėliu pagalvojo Kitas. „Gudruolis
Kitas!" Ir įsivaizdavo namus kapinėse, niekaip negalėdamas
dabar prisiminti, kodėl iš jų pabėgo. Nesvarbu, yra tas pabaisa
šuo, ar jo nėra, bet reikia dar kartą grįžti namo. Ten jo laukė
žmonės. Jis nustūmė žvėrį, šoko nuo keturių pėdų aukščio pa-
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kopos, nukrito žemyn ir atsitrenkė kulkšnimi, kuri skausmin
gai pakrypo į šoną taip, kad jis sunkiai sudribo ant uolos.
Kitas girdėjo, kaip žvėris atbėga ir šoka prie jo, todėl paban
dė šliaužti tolyn, atsistoti ant kojų, bet užtirpusi ir skaudanti
kulkšnis jo nelaikė, ir nespėjęs sustoti vėl nukrito. Šį kartą nu
krito nuo pakopos toliau nuo sienos ir nusirito nuo uolos kraš
to. Prasidėjo košmariškas kritimas žemyn taip toli, kad Kitas
net negalėjo įsivaizduoti tokio atstumo.
Jis buvo įsitikinęs, kad krisdamas išgirdo balsą iš pilkojo
žvėries pusės. Balsas tarė: „Oi, Kitai!“ Tai buvo panelės Lupesku balsas.
Jis krito taip, kaip kritimą sapnavo visuose sapnuose: išgąs
tingai ir karštligiškai vartaliojosi erdvėje vis labiau artėdamas
prie žemės. Kitas jautė, kad protas galėjo sutalpinti tik vieną
vienintelę didžiulę mintį, tačiau dabar dėl vietos grūmėsi dvi:
„Tas didelis šuo iš tikrųjų yra panelė Lupesku,“ ir „Aš tuoj
atsitrenksiu į uolėtą dugną ir ištikšiu."
Kažkas jį visą apgaubė ir krito tokiu pat greičiu, kaip ir jis,
o tada pasigirdo garsus odinių sparnų plazdenimas ir viskas
sulėtėjo. Žemė ėmė artėti prie jo kur kas lėčiau negu prieš tai.
Sparnai suplasnojo stipriau. Jie kilo aukščiau, ir Kito galvo
je liko tik viena mintis: „Aš skrendu!" Jis tikrai skrido. Pasukęs
galvą Kitas virš savęs pamatė tamsiai rudą visiškai pliką galvą
su įdubusiomis akimis, kurios žvelgė tarsi būtų poliruotos juo
do stiklo plokštelės.
Kitas išspaudė gerklinį garsą, naktinių niaurų kalba reiš
kiantį „Gelbėkit". Naktinė niaura nusišypsojo ir suūkė. Ji at
rodė patenkinta.
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Po lėto posūkio dusliai dunkstelėję jie nusileido dykumos
paviršiuje. Kitas pabandė atsistoti, bet kulkšnis vėl nepakluso,
ir jis griuvo ant smėlio. Pūtė smarkus vėjas, ir aštrus dykumos
smėlis smarkiai kirto j Kito odą.
Naktinė niaura atsitūpė šalia, suglaudusi odinius sparnus
ant nugaros. Kitas augo kapinėse ir buvo pripratęs matyti spar
nuotus žmones, bet antkapių angelai buvo visai nepanašūs į
šitą.
Dabar prie jų per dykumą Ghūlheimo šešėlyje šuoliais artė
jo didžiulis pilkas žvėris, tarsi milžiniškas šuo.
Šuo kalbėjo panelės Lupesku balsu.
Jis sakė:
- Tai jau trečias kartas, kai naktinės niauros gelbsti tavo gy
vybę, Kitai. Pirmas buvo - kai šaukei pagalbos, o jos išgirdo.
Jos pasiuntė man žinią ir pranešė, kur esi. Antrasis buvo vakar
prie laužo, kai miegojai. Jos skraidė tamsoje ir išgirdo kalbantis
kelis pikuolius, kurie manė, kad tu jiems neši nelaimę, ir nutarė
ištaškyti tau smegenis akmeniu bei kur nors paslėpti, kad galė
tų surasti, kai jau pakankamai supūsi ir tave bus galima suėsti.
Naktinės niauros tylomis sutvarkė šį reikalą. O dabar ir vėl.
- Panele Lupesku?
Didžiulė šuniška galva pasilenkė prie jo. Vieną beprotiškos
baimės kupiną akimirką jam atrodė, kad šuo rengiasi įkąsti.
Bet liežuvis švelniai lyžtelėjo jo skruostą:
- Ar susižeidei kulkšnį?
- Taip. Negaliu atsistoti.
- Na, užkeikime tave man ant nugaros, - pasakė didelis
pilkas žvėris, kuris buvo panelė Lupesku.
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Ji sukleketavo kažką šaižia kalba, naktinė niaura priėjo ir pa
rėmė Kitą, kol jis rankomis apkabino panelės Lupesku kaklą.
- Įsikibk į mano kailį, —pasakė ji. - Laikykis tvirtai. Prieš
iškeliaujant, pasakyk... - ir suriko aukštu veriančiu balsu.
- Ką tai reiškia?
- Ačiū. Arba sudie. Vienu metu..
Kitas stengėsi klykti kaip galėdamas geriau, o naktinė niau
ra linksmai nusikvatojo. Tada ji taip pat suriko, išskleidė odi
nius sparnus ir nubėgo dykuma pavėjui stipriai plasnodama.
Vėjas pagavo sparnus ir pakėlė ją į viršų tarsi pradedantį skristi
aitvarą.
- Dabar, - pasakė žvėris, kuris buvo panelė Lupesku, - lai
kykis tvirtai. - Ji pradėjo bėgti.
- Ar mes grįžtame prie kapinių sienos?
- Prie pikuolių vartų? Ne. Jie tinka pikuoliams. Aš esu Die
vo šuo ir keliauju savo keliu į pragarą ir iš jo. —Kitui tada
pasirodė, kad ji bėga dar greičiau.
Pakilo ir didysis mėnulis, ir mažasis pelėsių spalvos mėnu
liukas, prie jų prisijungė ir rubino spalvos mėnuo. O didžioji
pilka vilkė tvirtu žingsniu bėgo po jais per kaulų dykumą. Ji
stabtelėjo prie aptrupėjusio molio pastato, panašaus į milži
nišką bičių avilį, stovintį prie mažo šaltinio, kuris kunkuliuo
damas veržėsi iš dykumos uolos, krito taškydamasis į nedidelį
tvenkinėlį ir vėl dingo. Pilkoji vilkė palenkė galvą ir gėrė, o
Kitas sėmė vandenį rieškučiomis ir siurbčiojo mažais gurkš
neliais.
- Tai riba, —pasakė pilkoji vilkė, kuri buvo panelė Lupes
ku, ir Kitas pakėlė galvą.
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Trys mėnuliai dingo. Dabar jis matė Paukščių taką kaip nie
kada anksčiau - žėrintį šydą dangaus skliaute. Dangus buvo
pilnas žvaigždžių.
- Jos gražios, - tarė Kitas.
- Kai grįšime namo, —pasakė panelė Lupesku, —išmokysiu
tave žvaigždžių ir žvaigždynų pavadinimų.
- Man tai patiktų, - prisipažino Kitas.
Kitas vėl užsikabarojo ant jos didžiulės pilkos nugaros, pa
slėpė veidą kailyje ir tvirtai įsikibo. Atrodė, kad vos po kelių
akimirkų ji jau nešė jį per kapines prie Ovensų kapo atsargiai,
kaip suaugusi moteris neša šešerių metų vaiką.
- Jis susižeidė kulkšnį, - pasakė panelė Lupesku.
- Vargšas mažylis, - pasakė ponia Ovens, paimdama iš jos
berniuką ir supdama jį savo darbščiomis, bet besvorėmis ran
komis. - Negaliu sakyti, kad nesijaudinau, nes tikrai nerima
vau. Bet jis grįžo, o tai svarbiausia.
Kitas pasijuto patogiai: po žeme geroje vietoje padėjęs galvą
ant savo pagalvės. Švelni rami tamsa apgaubė jį.
4.♦
Kito kairioji kulkšnis buvo ištinusi ir mėlyna. Daktaras Trefusis (1870-1936, Teprisikelia jis šlovei) apžiūrėjo ir pareiškė,
kad ji tik patempta. Panelė Lupesku grįžo iš žygio į vaistinę
su tvirtu kulkšnies tvarsčiu, o Jošuė Vortingtonas, baronetas,
palaidotas su savo juodmedžio lazdele, kurią būtinai norėjo
paskolinti Kitui, o jis su džiaugsmu rėmėsi ir apsimetinėjo
šimtamečiu senuku.

Kitas užšlubavo į kalvos viršūnę ir išsitraukė sulankstytą po
pieriaus lapą iš po akmens.
Dievo šunys
perskaitė jis. Tai buvo pirmasis įrašas sąraše, išspausdintame
violetiniu rašalu.
Tie, kuriuos žmonėspraminė vilkolakiais arba likantropais,
vadinasi Dievo šunimis, kurie teigia, kadjų transformacijos
dovana gauta iš kūrėjo, todėl atsilygina už ją nepaprastu
atkaklumu ir persekioja piktadarius iki pat Pragaro vartų.
Kitas linktelėjo.
N e t i k p i k t a d a r i u s , pagalvojo jis.
Kai perskaitė visą sąrašą, stengdamasis kuo geriau viską įsi
minti, jis nusileido prie koplyčios, kur panelė Lupesku laukė
jo su nedideliu mėsos pyragu ir didžiuliu keptų bulvyčių pa
ketu, kurį nupirko žuvies ir keptų bulvyčių užeigėlėje kalvos
papėdėje. Ji turėjo dar vieną krūvą violetine spalva spausdintų
dvigubų sąrašų.
Abu pasidalino bulvytes, o panelė Lupesku netgi porą kartų
nusišypsojo.
Sailas grįžo mėnesio pabaigoje. Savo juodą kelionkrepšį jis
nešėsi kaire ranka, o dešiniosios stengėsi nelankstyti. Tai buvo
Sailas, ir Kitas labai džiaugėsi jį pamatęs. Netgi dar labiau, nei
gavęs Sailo dovaną - mažutį San Francisko Auksinių vartų til
to modelį.
Buvo beveik vidurnaktis, bet dar ne visai sutemę. Visi trys
sėdėjo kalvos viršuje, o žemai papėdėje švietė miesto žiburiai.

—Tikiuosi, kad viskas vyko sklandžiai, kol manęs nebuvo, —
pasakė Sailas.
—Aš daug išmokau, —pasakė Kitas nepaleisdamas savo til
to. Jis parodė į naktinį dangų.
—Tai - Didieji Grįžulo Ratai, o štai ten - Mažieji Grįžulo
Ratai. O tarp jų vinguriuoja Slibinas.
—Labai gerai, —pasakė Sailas.
—O tu? —paklausė Kitas. —Ar išmokai ko nors, kol buvai
išvykęs?
—O, taip, - atsakė Sailas, bet išsisuko nuo išsamesnio atsa
kymo.
—Aš irgi, —įsiterpė panelė Lupesku, —aš irgi mokiausi.
—Gerai, - pasakė Sailas. Ant ąžuolo šakos suūkė pelėda. Žinot, keliaudamas girdėjau gandus, kad prieš kelias savaites
jūs abu nuklydote į tokias lankas, kur aš negalėčiau patekti.
Šiaip jau patarčiau pasisaugoti, bet, skirtingai nuo kitų gimi
nių, pikuolių atmintis trumpa.
Kitas atsakė:
—Viskas gerai. Panelė Lupesku prižiūrėjo mane. Man visai
negrėsė pavojus.
Panelė Lupesku pažiūrėjo į Kitą švytinčiomis akimis, o tada
pažvelgė į Sailą.
—Yra tiek daug dalykų, kurių reikia išmokti, —pasakė ji. —
Galbūt aš grįšiu kitais metais vidurvasaryje ir vėl mokysiu ber
niuką.
Sailas pažiūrėjo į panelę Lupesku ir nežymiai kilstelėjo an
takį. Tada atsigręžė į Kitą.
—Man tai patiktų, —pasakė Kitas.
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r i s i žin o jo , kad kapinių gale palaidota ragana. Ponia
Dvens liepė Kitui laikytis atokiau nuo to pasaulio kampo taip
eniai, kad jis net negalėjo prisiminti, kada tai buvo.
- Kodėl? - paklausė jis.
- Tai nesveika vieta, ypač gyvam sutvėrimui, - atsakė ponia
Dvens. —Tame kapinių gale labai drėgna. Ten beveik pelkė,
jali pasigauti mirtiną ligą.
Ponas Ovensas buvo ne toks išradingas ir akivaizdžiai vengė
itsakyti j klausimą. Jis tik pasakė, kad tai „negera vieta".
Kapinės baigėsi surūdijusių geležinių virbų tvora vakarinėje
vaivos papėdėje po sena obelimi. Kiekvieno virbo viršuje
>uvo maža surūdijusi smaiglė, kaip ieties antgalis. Už tvoros
jlytėjo dykynė, visiškai apžėlusi dilgėlėmis, piktžolėmis ir
gervuogėmis, pilna rudens šiukšlių. Kitas, kuris iš esmės buvo
>aklusnus vaikas, nesispraudė pro virbus, bet nusileidęs žemyn
iiūrėdavo pro juos. Jis žinojo, kad jam ne viską pasako, o tai
:rzino.
Kitas užkopė į kalvą prie mažos koplyčios netoli įėjimo į ka
rines ir laukė kol sutemo. Kai prieblanda pamažu persimainė
š pilkos į violetinę, bokšte pasigirdo garsas, tarsi būtų plazdėjęs
unkus aksomas - tai Sailas išsirangė iš savo poilsio vietos
tarpinėje ir nusileido kalva žemyn.
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- Kas yra tolimajame kapinių kampe? - paklausė Kitas. Toliau už Harisono Vestvudo, Šios Parapijos Kepėjo, ir jo
žmonų Marijonos ir Joanos?
- Kodėl tu klausi? - paklausė globėjas, dramblio kaulo
spalvos pirštais braukdamas dulkes nuo savo juodo kostiumo.
Kitas truktelėjo pečiais:
- Tiesiog įdomu.
- Tai nešventinta žemė, - pasakė Sailas. - Ar žinai, ką tai
reiškia?
- Tiesą sakant, ne, - atsakė Kitas.
Sailas atėjo taku nepajudindamas nė vieno nukritusio lapo
ir atsisėdo ant suolo šalia Kito.
- Kai kurie žmonės, - pasakė jis švelniu kaip šilkas balsu, tiki, kad visa žemė yra šventa. Ji buvo šventa prieš tai, kai mes
į ją atėjome, ir bus šventa po mūsų. Bet čia, tavo krašte, yra
paprotys šventinti bažnyčias ir žemę, skiriamą žmonėms laidoti,
kad jos taptų palaimingos. Šalia pašventintos žemės paliekamas
nešventintos žemės plotas, vadinamas Puodžiaus dirva2, kur lai
dojami nusikaltėliai, savižudžiai ar kito tikėjimo žmonės.
- Vadinasi, žmonės, palaidoti žemėje už tvoros, blogi?
Sailas kilstelėjo tobulą antakį:
- Mmm? Ne, visiškai ne. Na, pažiūrėkim, aš jau kurį laiką
nesidomėjau ta puse. Tačiau neprisimenu nė vieno ypatingai
2

„Puodžiaus dirvos" terminas kildinamas iš Evangelijos pagal Matą. Išdavęs Kristų už trisdešimt sidabrinių, atgailaujantis Judas Iskarijotas prieš pasikardamas
juos grąžina kunigams. Kunigų sprendimas aprašomas taip:
„Jų negalima dėti į šventyklos iždą, tai užmokestis už kraują. Jie pasitarė ir už
tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. Todėl ta dirva iki šios
dienos vadinasi Kraujo dirva.“ Mato 27, 7.
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)logo sutvėrimo. Žinok, kad praeityje žmogų galėjo pakarti už
ai, kad jis pavogė vieną šilingą. Be to, visada atsiranda žmonių,
:uriems gyvenimas tampa nepakeliamas, ir jie tiki, kad geriauia išeitis —kuo skubiau pereiti į kitą egzistencijos plotmę.
- Nori pasakyti, kad jie nusižudo? —paklausė Kitas. Jam
mvo maždaug aštuoneri metai, ir jis žvelgė j viską plačiai at
kertomis akimis, buvo žingeidus, bet anaiptol ne kvailas.
- Tikrai taip.
- Ar tai padeda? Ar jie laimingesni po mirties?
- Kartais. Dažniausiai ne. Jie panašūs į tuos, kurie mano,
tad bus laimingi, jeigu persikels gyventi kur nors kitur, bet
užino, kad tai ne taip paprasta. Kur benuvyktum, niekur
įepabėgsi nuo savęs. Ar supranti, ką sakau?
Sailas ištiesė ranką ir sutaršė berniuko plaukus. Kitas
>aklausė:
- O kaip su raganomis?
-Taip, tikrai, —patvirtino Sailas. - Savižudžiai, nusikaltėliai
r raganos. Tie, kurie mirė be išpažinties ir nuodėmių atleidino. —Jis atsistojo tarsi vidurnakčio šešėlis prieblandoje. —Vis
:albam ir kalbam, - tarė, - o aš dar net nepusryčiavau. Beje,
u pavėluosi į pamokas.
Kapinių prieblandoje tyliai sujudėjo oras, suplazdėjo aksoninis tamsos audeklas, ir Sailas išnyko.
Kai Kitas atėjo prie pono Penivorto mauzoliejaus (Čia jis
lsisi rainiai laukdamas garbingiausio prisikėlimo), mėnulis
ros pradėjo šviesti, o Tomas Penivortas jau laukė jo ne per geiausiai nusiteikęs.
- Tu vėluoji, - pasakė jis.
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- Atsiprašau, pone Penivortai.
Penivortas pakraipė galvą. Praėjusią savaitę jis mokė Kitą
Elementų ir Skysčių, bet šis vis pamiršdavo, kuo jie skiriasi. Jis
tikėjosi kokio nors žinių patikrinimo, bet, užuot klausinėjęs,
ponas Penivortas tarė:
- Manau, kad metas keletą dienų skirti praktikai. Juk laikas
bėga.
- Argi? - paklausė Kitas.
- Bijau, kad taip, jaunasis ponaiti Ovensai. Taigi, kaip se
kasi Išnykti?
Kito širdis nukrito į užkulnius. Jis giliai įkvėpė ir kuo nuo
širdžiausiai markstydamasis stengėsi išnykti.
Ponui Penivortui tai nepadarė jokio įspūdžio.
- Deja. Visai ne tai. Net nepanašu į tai, ko reikia. Slysti ir
Nykti, jaunuoli, reikia taip, kaip tai daro mirusieji. Slysti kaip
šešėliui. Išnykti nepastebimam. Bandyk dar kartą.
Kitas dar labiau stengėsi.
- Esi matomas taip aiškiai, kaip nosis vidury veido, - pasakė
ponas Penivortas. —O tavo nosis kyšo labai akivaizdžiai, kaip ir
apskritai tavo veidas, jaunuoli. Kaip tu visas. Vardan visų šven
tųjų, pasistenk ištuštinti protą. Tuoj pat. Esi tuščias skersgatvis,
tarpdurys, kuriame niekas nestovi. Esi niekas. Akys tavęs nema
to, protas tavęs nesuvokia. Ten, kur esi, nėra visiškai nieko.
Kitas pabandė dar kartą. Jis užsimerkė ir įsivaizdavo, kaip,
susilieja su dėmėtais mauzoliejaus akmenimis, tampa ne dau
giau kaip nakties šešėliu. Ir nusičiaudėjo.
- Pasibaisėtina, - atsiduso ponas Penivortas. - Tiesiog pa
sibaisėtina. Manau, kad apie tai teks pasikalbėti su tavo globė
ju. -Jis papurtė galvą. - Taigi. Skysčiai. Išvardink juos.
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- Hm. Sangviniko kraujas, choleriko tulžis, flegmatiko
flegma. Ir dar vienas. Mmm. Manyčiau, melancholija.
Pamoka taip ir tęsėsi, kol atėjo laikas Gramatikai ir Kompo
zicijai, kurių mokė panelė Leticija Borouz. Parapijos Davatka
(Kuri nepadarė nieko bloga nė vienam žmogui per visas savo
gyvenimo dienas. Skaitytojau, ar gali tai pasakyti apie save?).
Kitui patiko panelė Borouz ir jos jauki kripta, o taip pat tai,
kad ją buvo lengva nukreipti nuo temos.
- Sako, kad nekonserkr... nešventintoje žemėje palaidota
ragana, - pasakė jis.
- Taip, brangusis. Bet tau nereikėtų tenai eiti.
- Kodėl gi?
Panelė Borouz nusišypsojo taikia mirusiųjų šypsena:
- Tai ne mūsų rato žmonės, - pasakė ji.
- Bet ten vis dar kapinės, ar ne? Turiu galvoje, kad man
būtų leidžiama ten eiti, jei norėčiau.
- To tai nepatarčiau, - pasakė panelė Borouz.
Kitas buvo paklusnus, bet smalsus vaikas. Taigi, kai baigėsi
tos nakties pamokos, jis nuėjo pro Kepėjo Harisono Vestvudo šeimos memorialą, pro angelą nudaužtomis rankomis, bet
nenusileido žemyn į Puodžiaus dirvą. Jis užkopė kalvos šlaitu
ten, kur prieš trisdešimtį metų vykusį pikniką žymėjo didelė
obelis.
Kai kurias pamokas Kitas išmoko neblogai. Prieš trejetą
metų jis prisirijo neprinokusių, rūgščių obuolių su baltomis
sėklytėmis ir ištisas dienas jam skaudėjo ir raižė pilvą, o ponia
Ovens aiškino, ko negalima valgyti. Dabar jis visada sulauk
davo, kol obuoliai prinoks, ir niekada nesuvalgydavo daugiau
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kaip dviejų ar trijų per naktį. Prieš savaitę jis suvalgė paskuti
niuosius obuolius, bet jam patiko įsikarti į obelį ir mąstyti.
Kitas užsliuogė kamienu į pamėgtą vietelę tarp dviejų krei
vų šakų ir apžvelgė mėnesienoje plytinčią Puodžiaus dirvą, ap
žėlusią gervuogėmis, piktžolėmis ir nenupjauta žole.
Kito pilvas suurzgė, ir jis pasijuto alkanas. Būtų gerai, kad
ne visus obuolius ant medžio būtų suvalgęs. O kad bent vieną
būtų palikęs...
Jis žvilgtelėjo viršun ir jam pasirodė, kad kažką pamatė. Pa
žiūrėjo dar kartą ir dar kartą, kad įsitikintų: ten kabojo obuo
lys, raudonas ir prinokęs.
Kitas didžiavosi mokėjimu laipioti medžiais. Jis įsisiūbavo
ir šokinėjo nuo šakos ant šakos, įsivaizduodamas esąs Sailas,
lengvai sliuogiantis lygia plytų siena. Raudonas obuolys, kuris
mėnesienoje atrodė juosvas, buvo beveik pasiekiamas. Kitas lė
tai slinko šaka pirmyn, kol atsidūrė tiesiai po obuoliu, o tada
pasistiebė ir pirštų galiukais palietė obuolį.
Bet jam neteko jo paragauti.
Pasigirdo pokštelėjimas, tarsi šautuvo šūvis, ir šaka po juo
lūžo.
*
Tą vasaros naktį žemai žolėse jį pažadino veriantis skaus
mas, aštrus tarsi ledas, lėtai grūmojančio griaustinio spalvos.
Žemė po juo atrodė pakankamai minkšta ir keistai šilta. Jis
atsirėmė ranka ir pajuto kažką švelnų, tarsi šiltą kailį. Pasirodo,
nukrito ant žolės kupetos, kurią kapinių sodininkas sugrėbstė

iš žoliapjove nupjauto šieno. Tai sušvelnino smūgį. Vis dėlto
jis jautė skausmą krūtinėje, o koją skaudėjo taip, tarsi būtų
nukritęs tiesiai ant jos ir išsisukęs.
Kitas sudejavo.
- Sa, bernužėli, nurimk, —pasakė kažkieno balsas šalia. - Iš
kur tu atsiradai? Nudribai kaip griaustinio akmuo. Argi taip
kas elgiasi?
- Sėdėjau obelyje, - pasakė Kitas.
- Štai kaip. Parodyk man koją. Galiu lažintis, kad lūžo kaip
medžio šaka. - Vėsūs pirštai apčiupinėjo jo kairiąją koją. Nelūžusi. Gal patempta ar išnarinta. Turi velnišką laimę, ber
neli, nukristi tiesiai į komposto krūvą. Taigi dar ne pasaulio
pabaiga.
- Tai gerai, - pasakė Kitas, - bet vistiek skauda.
Jis pasuko galvą ir pažiūrėjo, kas stovi už jo. Ji buvo kiek vy
resnė už jį, bet ne suaugusi. Atrodė nei draugiška, nei nedrau
giška. Greičiau nepatikli. Jos veidas buvo protingas ir visiškai
negražus.
- Aš Kitas, - pasakė jis.
- Gyvas berniukas? - paklausė ji.
Kitas linktelėjo.
- Taip ir galvojau, —pasakė ji. - Net čia, Puodžiaus dirvoje,
mes apie tave girdėjome. Kuo tu vardu?
- Ovensas, - atsakė jis. - Niekaskitas Ovensas. Trumpiau Kitas.
- Labutis, ponaiti Kitai.
Kitas nužvelgė ją nuo galvos iki kojų. Ji vilkėjo paprastus
baltus marškinius. Jos plaukai buvo pilki ir ilgi, o veidas kažkuo
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priminė gobliną3 - atrodė, kad viename lūpų kraštelyje slypi
šypsenėlės užuomina, visai nesusijusi su bendra veido išraiška.
- Ar tu savižudė? - paklausė Kitas. - O gal pavogei šilin
gą?

- Niekada nieko nepavogiau, - atsakė ji, - net nosinės. Be
to, - dygiai pridūrė ji, - visi savižudžiai guli štai ten, anapus
gudobelės, o abu katorgininkai - prie gervuogyno. Vienas
klastojo monetas, o kitas sakosi buvęs pakelių plėšikas, nors
aš abejoju, ar jis buvo pavojingesnis už paprasčiausią vagišių
ir naktibaldą.
- A, - pasakė Kitas. Jo galvoje pradėjo kilti miglotas įtari
mas ir jis pridūrė: - Sako, kad čia palaidota ragana.
Ji linktelėjo:
- Nuskandinta ir sudeginta, palaidota čia ir net akmeniu
nepažymėta, kur ji guli.
- Tave paskandino ir sudegino?
Ji įsitaisė ant šieno kūgio šalia ir laikė tvinkčiojančią jo koją
vėsiomis rankomis.
- Jie atėjo į mano mažą trobelę auštant. Aš dar nebuvau
visai atsibudusi, kai ištempė mane į Pievą. „Tu ragana!“ šaukė
jie, nutukę, švariai nugramdyti ir rausvučiai iš pat ryto, tarsi
daugybė paršelių, nuvalytų ir išpraustų turgaus dieną. Vienas
paskui kitą jie rikiavosi lauke ir pasakojo apie sugižusį pieną ir
apšlubusius arklius, o galiausiai pakilo ūkininkaitė Džemaima,
storiausia, rausviausia ir švariausia iš visų, ir porino, kad So-

3 Goblinas - išdykėliškas anglų mitologijos personažas, kuris nėra
ypač gražus.
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lomonas Poritas dabar nė nežiūri j ją, o sukasi apie skalbyklą,
tarsi vapsva aplink medaus puodą, ir dar ji sakė, tai atsitiko
dėl mano kerų, kuriais vargšas jaunikaitis tikriausiai apžavėtas.
Jie pririšo mane prie gėdos kėdės ir panardino ją po vandeniu
ančių tvenkinyje, pasakę, kad jei esu ragana, tai nei nuskęsiu,
nei ką pajusiu, bet jei nesu ragana, tai tikrai nukentėsiu. Ūki
ninkaitės Džemaimos tėvas dar davė kiekvienam po sidabrinę
monetą, kad kuo ilgiau laikytų kėdę panardintą purviname
žaliame vandenyje ir pažiūrėtų, ar juo paspringsiu.
- Tai ar paspringai?
—O taip. Pritraukiau pilnus plaučius vandens. Tai mane ir
pribaigė.
—A, - pasakė Kitas, - tai tu vis dėlto nebuvai ragana.
Mergina nenuleido nuo jo vaiduokliškų akių žvilgsnio ir
šypsojosi tik lūpų krašteliu. Ji vis dar atrodė tarsi goblinas, bet
dabar jau kaip gražus goblinas, tad Kitas pamanė, kad su tokia
šypsena jai nereikėjo jokių burtų Solomonui Poritui apžavėti.
- Kokia nesąmonė. Žinoma, buvau ragana. Jie suprato tai,
kai atrišo mane nuo gėdos kėdės ir paguldė ant pievos devyniais
dešimtadaliais negyvą, visą apkibusią plūdenomis ir dvokiančią
tvenkinio dumblu. Aš užverčiau akis taip, kad matėsi tik bal
tymai, ir prakeikiau kiekvieną atėjusį į kaimo pievas tą rytą,
kad nė vienas ramiai nesiilsėtų savo kape. Net nustebau, kaip
lengva buvo tai daryti - prakeikti visus. Tarytum šoktum, kai
kojos pajunta ritmą, kurio niekada negirdėjo ausys ir nežinojo
galva, ir šoki iki pat ryto. - Ji atsistojo, apsisuko aplink ir
šoktelėjo, o jos nuogos kojos švystelėjo mėnesienoje. - Štai
kaip aš juos prakeikiau gargaliuodama paskutiniu vandeningu
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atodūsiu. O tada numiriau. Jie degino mano kūną pievose, kol
liko tik apanglėję kaulai, kuriuos sumetė j duobę Puodžiaus
dirvoje, net neuždėję akmens su mano vardu, —tai pasakiusi ji
stabtelėjo ir akimirką atrodė liūdnai susimąsčiusi.
- Ar kuris nors iš jų palaidotas kapinėse? - paklausė Kitas.
- Nė vienas, - atsakė mergaitė žiburiuojančiomis akimis. Kitą šeštadienį po to, kai jie paskandino ir iškepė mane, ponui
Porindžeriui iš paties Londono miesto pristatė kilimą - labai
puikų kilimą. Tačiau tame kilime buvo šis tas daugiau negu
gera vilna ir dailus meistriškas audimas. Jo puikiuose raštuose
slėpėsi maras. Jau pirmadienį penki iš jų kosėjo krauju, o oda
pajuodp lygiai kaip manoji, kai jie užtempė mane ant ugnies.
Dar po savaitės maras nusinešė beveik visą kaimą. Jų kūnai
buvo sumesti į maro duobę, iškastą už miesto, kurią vėliau
užvertė žemėmis.
- Ar visi kaimo gyventojai mirė?
Ji truktelėjo pečiais:
- Visi, stebėję kaip mane skandino ir degino. Kaip dabar
tavo koja?
- Geriau, - atsakė jis. - Ačiū.
Kitas lėtai atsistojo ir nušlubčiojo nuo šieno kupetos. Jis
atsirėmė į geležinį aptvarą:
- Ar tu visada buvai ragana? - paklausė jis. - Turiu galvoje
prieš tai, kai juos visus prakeikei?
- Galima pamanyti, kad reikia kokių burtų, —atsakė ji, —kad
Solomonas Poritas apsvaigęs slampinėtų aplink mano trobelę.
Kitas pagalvojo, bet nepasakė, kad tai išties nėra atsakymas
į jo klausimą, apskritai joks atsakymas.

-JM.

96

aaJL

- Kuo tu vardu? - paklausė jis.
- Neturiu jokio antkapio, - pasakė ji, o lūpų kampučiai
nusviro žemyn. —Galiu būti bet kas, ar ne?
- Betgi privalai turėti vardą.
- Liza Hemstok, jūsų paslaugoms, —kandžiai pasakė ji.
Tada pridūrė: - Juk tai visai nedidelis prašymas, ar ne? Koks
nors ženklas ant mano kapo. Juk aš čia esu, supranti? Ir tiktai
dilgėlės rodo, kur ilsiuosi. - Tą trumpą akimirką ji buvo tokia
liūdna, kad Kitas panoro ją apkabinti. Ir tada, kai spraudėsi pro
tvoros virbus, jam į galvą šovė mintis. Jis suras Lizai Hemstok
antkapi, ant kurio bus užrašytas jos vardas. Ir vėl pamatys jos
šypseną.
Kai pradėjo ropštis j kalvą, atsisuko pamojuoti atsisveikin
damas, bet ji jau buvo dingusi.
*
Kapinėse buvo kitų žmonių sudaužytų antkapių ir statulų,
tačiau Kitas žinojo, kad visiškai netinka tempti juos pilkaakei
raganai iš Puodžiaus dirvos. Reikėjo kažko daugiau. Jis nu
sprendė niekam nesakyti, ką planuoja, visiškai pagrįstai many
damas, kad jam bus liepta to nedaryti.
Kelias dienas jo galva buvo pilna visokiausių vienas už kitą
ekstravagantiškesnių ir sudėtingesnių planų. Ponas Penivortas
puolė į neviltį.
- Manau, — pareiškė jis, krapštydamas pridulkėjusius
ūsus, - kad tu vis prasčiau mokaisi, jei ne dar blogiau. Tu ne
pajėgi Išnykti. Tu esi aiškiausiai matomas, berneli. Tavęs sunku
nepastebėti. Jei atvyktum pas mane, lydimas purpurinio liūto,
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žalio dramblio ir skaisčiai raudono vienaragio, ant kurio rai
tas sėdėtų Valdovo Rūbais apsitaisęs Anglijos Karalius, manau,
kad žmonės spoksotų j tave ir tik į tave, nekreipdami dėmesio
į visus kitus, kaip į visiškai nereikšmingas smulkmenas.
Kitas žiūrėjo tiesiai pro poną Penivortą ir nieko nesakė. Jis
mąstė, ar tose vietose, kur renkasi gyvieji žmonės, yra specialių
parduotuvių, prekiaujančių tik antkapiais. O jei yra, tai kaip
jis galėtų rasti bent vieną. Išnykimas jam visiškai nerūpėjo.
Jis pasinaudojo tuo, kad panelė Borouz mielai nukrypdavo
nuo gramatikos ir kompozicijos į bet kokią kitą temą, ir pa
klausė apie pinigus: kaip jie iš tikrųjų veikia, kaip galima jais
pasinaudoti, kad gautum tai, ko nori. Kitas per daugelį metų
buvo surinkęs įvairiausių monetų (jis jau žinojo, kad geriausia
ieškoti pinigų tose vietose, kur įsimylėjėlių porelės slėpėsi ka
pinių žolėje, kur glaustydavosi, myluodavosi, bučiuodavosi ir
vartydavosi. Po to tose vietose, kur jos buvo, jis dažnai rasdavo
ant žemės pribarstytų metalinių monetų), tad manė, kad gal
pagaliau turės iš jų kokios nors naudos.
—Kiek galėtų kainuoti antkapis? —paklausė “jis panelės Bo
rouz.
- Mano laikais, - atsakė ji, - antkapiai kainavo penkiolika
ginėjų. Neįsivaizduoju, kiek jie galėtų kainuoti dabar. Tikriau
siai daug daugiau. Daug daug daugiau.
Kitas turėjo du svarus ir penkiasdešimt tris pensus. Jis tikė
jo, kad to nepakaks.
Jau buvo praėję ketveri metai, beveik pusė jo gyvenimo,
nuo to laiko, kai jis lankėsi Indigo žmogaus kape, bet vis dar
atsiminė kelią į jį. Jis užlipo ant kalvos keteros, iškilusios virš
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riso miesto, netgi virš obels viršūnės, net virš sugriuvusios bažįyčios varpinės, ten, kur kaip sugedęs dantis kyšojo Frobišerių
nauzoliejus. Įlipo į jį, užlindo už karsto ir pradėjo leistis vis
,emyn ir žemyn mažais akmeniniais laiptais, iškaltais kalvos
riduryje. Lipo jais, kol pasiekė akmeninę salę. Tame kape buvo
abai tamsu, tarytum alavo kasykloje, tačiau Kitas matė taip,
:aip mirusieji, ir kambarys atskleidė jam savo paslaptis.
Šliužas buvo apsirangęs aplink pilkapio sieną. Kitas jį jauė. Pojūtis buvo toks pat, kokį atsiminė —nematomas padaras,
risas iš dulsvų neapykantos ir godumo čiuptuvų. Tačiau šįkart
dsiškai jo nebijojo.
- BIJOKITE MŪSŲ, - sušnabždėjo Šliužas, - NES MES
[AUGOME BRANGIUS NEPAMETAMUS DAIKTUS.

- Nebijau jūsų, - atsakė Kitas. - Atsimeni? Be to, man rei
kia kai ką iš čia pasiimti.
- NIEKO IŠ ČIA NEGALIMA IŠNEŠTI, - pasigirdo tamsoje
usirangiusio padaro atsakas. —PEILIS, SAGĖ, TAURĖ. ŠLIU
PAS SAUGO JUOS TAMSOJE. MES LAUKIAME.

- Atleiskite už klausimą, - pasiteiravo Kitas. - Ar tai jūsų
Lapas?
- ŠEIMININKAS ATNEŠĖ MUS Į ŠIĄ LYGUMĄ SAUGOTI,
JŽKASĖ MŪSŲ KAUKOLES PO ŠIUO AKMENIU, PALIKO
vlUS PRISAKĘS, KĄ TURIME DARYTI. MES SAUGOME LO
MUS, KOL ŠEIMININKAS SUGRĮŠ.

- Manau, kad jis jus visiškai užmiršo, - pastebėjo Kitas. Tikriausiai pats numirė prieš daugelį šimtmečių.
- MES ESAME ŠLIUŽAS. MES SAUGOME.

Kitas svarstė, kiek laiko praėjo nuo tada, kai giliausias kalvos
apas buvo lygumoje, ir nusprendė, kad tai turėjo būti be galo

seniai. Jautė kaip Šliužas supa jį baimės bangomis, tarytum
kažkokio mėsėdžio augalo čiuptuvėliais. Pradėjo jausti šaltį ir
ėmė judėti lėtai, tarsi kokia arktinė angis būtų įkirtusi jam į
širdį, ir jos lediniai nuodai jau pradėjo sklisti po visą kūną.
Tada žengė žingsnį pirmyn taip, kad atsidūrė tiesiai prieš
akmeninę atbrailą, ištiesė ranką ir sugniaužė pirštais šaltą sagę.
- ŠŠŠŠ, - sušnabždėjo Šliužas. - MES JĄ SAUGOME ŠEI
MININKUI.

- Jis neprieštaraus, - atrėžė Kitas. Žengė atgal ir nuėjo prie
akmeninių laiptų, apeidamas išdžiūvusių žmonių ir gyvūnų
palaikus ant grindų.
Šliužas įtūžęs rangėsi, dvigubai kaip vaiduokliški dūmai,
sukdamas mažą patalpą. Po to sulėtėjo.
- JIS SUGRĮŠ, - sušvokštė Šliužas surizgusiu trigarsiu bal
su. - VISADA SUGRĮŽTA.
Kitas lipo akmeniniais laiptais kalvos viduryje taip greitai,
kaip tik pajėgė. Vienu metu jam pasirodė, kad kažkas jį veja
si, bet kai išlindo į Frobišerių mauzoliejų ir galėjo vėl įkvėpti
gaivaus priešaušrio oro, niekas nepasirodė ir nejudėjo jam iš
Kitas sėdėjo atviroje erdvėje ant kalvos viršūnės ir laikė
sagę. Iš pradžių atrodė, kad ji visai juoda, bet pakilus saulei,
pamatė, kad juodo metalinio apsodo viduryje akmuo buvo
žaižaruojančiai raudonas. Jis buvo liepsnelės kiaušinio dydžio.
Kitas negalėjo atitraukti akių nuo to akmens, stebėdamas, ar
jo šerdyje kas nors nejuda. Akys ir siela paniro giliai į tamsų
raudonį. Jei Kitas būtų buvęs mažesnis, tikriausiai būtų pano
ręs įsikišti akmenį į burną.
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Akmenį prilaikė juodo metalo apkaustai, panašūs į letenas
su nagais, aplink kurias tarsi kažkas šliaužiojo. Tas kažkas at
rodė labai panašus į gyvatę, bet turėjo per daug galvų. Kitas
svarstė, ar dienos šviesoje taip atrodytų Šliužas.
Jis nuskubėjo kalva žemyn, kirsdamas visus kampus per vi
joklių tankynę, kuri dengė Bartlebių šeimos rūsį (viduje girdė
josi, kaip Bartlebiai bamba ir rengiasi miegoti), tolyn iki tvoros
ir per ją, tiesiai į Puodžiaus dirvą.
- Liza! Liza! - pašaukė jis ir apsižvalgė aplink.
- Labryt, jaunasis drimba, —pasigirdo Lizos balsas. Kitas
jos nematė, bet atrodė, kad po gudobele slėpėsi vienu šešėliu
perdaug, o kai jis prisiartino, šešėlis virto kažkuo, kas ryto švie
soje atrodė tarsi perlinės permatomos miglos skiautė, panaši į
pilkaakę mergaitę.
- Man derėtų ramiai miegoti, - pasakė ji. - Iš kur toks ne
mandagus elgesys?
- Sakyk, ko norėtum ant savo antkapio, - paklausė jis.
- Kad būtų parašytas mano vardas, - atsakė ji. - Su didžiąja
E - Elizabeta, kaip senosios karalienės, kuri mirė, kai aš gi
miau, ir didžiąja H —Hemstok. Daugiau man nieko nereikia,
nes niekada neišmokau skaityti.
- Ar reikia datų? —paklausė Kitas.
- Vilijus Užkarėjas tūkstantis šešiasdešimt šeši4, - sudaina
vo ji, šiugždant priešaušrio vėjui gudobelės šakose. - Norėčiau
didžiosios E, jei galima. Ir didžiosios H.

4

1066 metais normandai, vadovaujami Viljamo Užkariautojo, nuka
riavo Angliją (vert.).

—Ką tu dirbai? —paklausė Kitas. —Turiu galvoje, kai nebu
vai ragana.
- Skalbiau baltinius, - atsakė mirusi mergaitė, o tada ryto
saulė užtvindė dykynę, ir Kitas liko vienas.
Buvo devinta valanda ryto ir visas pasaulis miegojo. Kitas
pasiryžo neužmigti. Juk pagaliau jis turėjo tikslą. Jam buvo tik
aštuoneri, ir pasaulis anapus kapinių visiškai jo negąsdino.
Drabužiai. Jam reikės drabužių. Jo įprastas apdaras —pilka
gaubianti paklodė, jis tai žinojo, visai netiko. Ji labai pravertė
kapinėse, nes buvo tokios pat spalvos kaip akmuo ir šešėliai.
Bet jei jam tenka išeiti už kapinių sienų, tai reikia prisitaikyti
ir prie kitokios aplinkos.
Kriptoje, už sugriautos bažnyčios, buvo šiek tiek drabužių,
bet Kitas nenorėjo lįsti į tą kriptą netgi dieną. Jei jis buvo pa
siruošęs pasiteisinti ponui ir poniai Ovensams, tai aiškintis su
Sailu visai nenorėjo; vien mintis apie tai, kad tose tamsiose
akyse pasirodys pyktis ar, dar blogiau, nusivylimas, vertė jį
kaisti iš gėdos.
Pačiame kapinių gale stovėjo prižiūrėtojo trobelė, mažas
žalias pastatas, prakvipęs variklių alyva. Jame stovėjo ir nenau
dojama rūdijo žoliapjovė kartu su visokiausiais senoviniais so
dininko įrankiais. Trobelė stūksojo apleista nuo to laiko, kai
dar prieš Kito gimimą į pensiją išėjo paskutinis prižiūrėtojas, o
kapines tvarkyti ėmėsi taryba (kartą per mėnesį, nuo balandžio
iki rugsėjo, siunčianti žmogų nupjauti žolę ir nušluoti takus) ir
vietiniai „Kapinių draugų" savanoriai.
Trobelėje esančius daiktus saugojo didžiulė spyna ant durų,
tačiau Kitas jau seniai aptiko atsipalaidavusią lentą galinėje
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sienoje. Kartais, norėdamas pabūti vienas, ateidavo j trobelę
pasėdėti ir pagalvoti.
Jau pirmą kartą apsilankęs trobelėje rado rudą darbininko
švarką, kabantį ant durų. Kažkas jį čia paliko ir pamiršo kar
tu su žaliais dažais aptaškytais džinsais. Jie buvo gerokai per
dideli, tačiau jis tol raitojo klešnes, kol išlindo pėdos, o tada
pasidarė diržą iš rudo sodininko špagato ir susirišo juo džin
sus per liemenį, kad nesmuktų. Kampe buvo auliniai batai, ir
Kitas pabandė jais apsiauti, tačiau jie buvo tokie dideli, taip
aplipę purvu ir cementu, kad vos galėjo pavilkti kojas, o jei
žengdavo žingsnį, tai batai likdavo ant lūšnos grindų. Kitas
prakišo švarką pro skylę sienoje, tada išlindo pats ir apsivilko.
Nusprendė, kad atraičius rankoves švarkas visai neblogai tiko.
Susikišo rankas į gilias kišenes ir pasijuto kaip tikras dabita.
Kitas nusileido prie pagrindinių kapinių vartų ir pažiūrėjo
pro virbus. Gatve nutrinksėjo autobusas, riedėjo automobiliai,
buvo pilna triukšmo ir parduotuvių. Už jo liko vėsiame žalsva
me šešėlyje skendintys, medžiais ir vijokliais apaugę namai.
Kito širdis daužėsi, kai jis išėjo į pasaulį.
♦f
Ebenezeris Boldžeris buvo matęs visokių keistuolių. Jei
laikai tokią krautuvėlę kaip Ebenezerio, jų išvengti negalima.
Krautuvėlė senamiesčio gatvelių raizginyje truputį priminė ir
antikvariatą, ir sendaikčių parduotuvėlę, ir lombardą (net pats
Ebenezeris nebuvo visai tikras, kokia tai krautuvė). Ji traukė
visokius keistuolius ir neįprastus žmones. Vieni jų norėjo ką
nors pirkti, kitus situacija spyrė parduoti. Ebenezeris Boldže-
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ris darbavosi prie prekystalio - pirko ir pardavinėjo, bet dar
geresnį verslą suko po prekystaliu - tiksliau, galiniame kamba
ryje, priimdamas tikriausiai ne visai sąžiningai įgytus daiktus
ir vėliau tylomis perparduodamas juos. Jo verslas buvo kaip
ledkalnis. Paviršiuje matėsi tik dulkina krautuvėlė. Visa kita
buvo nematoma, o kaip tik to ir norėjo Ebenezeris Boldžeris.
Ebenezeris nešiojo akinius storais stiklais, o jo veido išraiška
visada atrodė šiek tiek nepatenkinta, tarytum jis tik ką būtų
pajutęs, kad pienas jo arbatos stiklinėje sugižęs, ir nepavyksta
atsikratyti rūgštaus skonio burnoje. Ši išraiška buvo jam labai
naudinga, kai žmonės bandydavo ką nors parduoti.
- Garbės žodis, - sakydavo jiems, demonstruodamas surū
gusią miną, - tai išties nieko nevertas daiktas. Tačiau duosiu
jums už jį, kiek pajėgiu, nes jis vertingas tik kaip atminimas.
Tikrai pasisekdavo, jei pavykdavo iš Ebenezerio išpešti kaž
ką panašaus į norimą kainą.
Taigi, Ebenezeris Boldžeris versle susidurdavo su keistais
žmonėmis, bet tą rytą atėjęs berniukas buvo vienas keisčiausių,
kuriuos galėjo prisiminti iš savo ilgo gyvenimo, kai apgaule at
iminėjo iš nepažįstamųjų jų turtą. Jis atrodė kokių septynerių
metų, buvo apsivilkęs senelio drabužiais ir kvepėjo kaip pašiūrė.
Plaukai buvo labai ilgi ir susivėlę, be to, jis atrodė nepaprastai
rimtas. Jo rankos buvo giliai sukištos į dėmėto rudo švarko kiše
nes, bet net nematydamas tų rankų, Ebenezeris spėjo, kad deši
niąja jis kažką labai tvirtai gniaužė, tarytum stengtųsi apsaugoti.
- Atleiskite, - tarė berniukas.
- Na, na, sūneli Džimai, - atsargiai atsiliepė Ebenezeris.
„Vaikai," pagalvojo jis, „arba jie kažką nukniaukia, arba bando
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parduoti savo žaislus." Bet kuriuo atveju jis dažniausiai pasa
kydavo, —Ne. Nupirk pavogtą daiktą iš vaiko, ir koks nors
įsiutęs suaugęs tave tuoj apkaltins, kad davei Džoniui ar Ma
tildai dešimkę už jų vestuvinį žiedą. Vaikai keldavo daugiau
rūpesčių, negu atnešdavo naudos.
- Norėčiau kai ko mano draugei, - pasakė berniukas, - tai
pagalvojau, gal jūs nupirksite tai, ką turiu.
- Aš nieko neperku iš vaikų, —abejingai atsakė Ebenezeris.
Kitas ištraukė ranką iš kišenės ir padėjo sagę ant purvino
prekystalio. Boldžeris žvilgtelėjo į ją iš aukšto, tada pasižiūrėjo
atidžiau. Nusiėmė akinius. Iš prekystalio stalčiaus išsiėmė mo
noklį ir prisidėjo prie akies. Jis uždegė nedidelę lemputę ant
prekystalio ir tyrinėjo sagę per stiklą.
- Gyvatės akmuo? - tarė pats sau. Ne berniukui. Tada nusi
ėmė monoklį, užsidėjo akinius ir įbedė į berniuką niūrų ir įta
rų žvilgsnį.
- Iš kur tai gavai? - paklausė Ebenezeris.
Kitas atsiliepė:
- Ar norite pirkti?
- Tu ją pavogei. Tikriausiai nukniaukei iš kokio nors mu
ziejaus, ar ne?
- Ne, - abejingai atsakė Kitas. - Ar jūs pirksite, ar man
paieškoti kažko, kas jos norės?
Ebenezerio Boldžerio niūri nuotaika netikėtai pasikeitė.
Staiga jis tapo ypatingai meilus ir plačiai nusišypsojo:
- Atsiprašau, - pasakė jis. - Tiesiog nedažnai pamatysi tokį
daiktą, kaip šis. Tik ne tokioje krautuvėje, greičiau muzieju
je. Bet aš jo tikrai norėčiau. Žinai ką, kodėl mums nesusėdus
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išgerti arbatos su sausainiais? Galiniame kambaryje aš turiu
šokoladinių sausainių dėžutę. Tada nuspręsime, kokia galėtų
būti to daikto vertė. Kaip manai?
Kitui palengvėjo, kai žmogus pagaliau prakalbo draugiškai.
Man reikia tiek, kad pakaktų nupirkti antkapį, - pasakė
jis. - Antkapį mano draugei. Na, išties tai ji nėra mano drau
gė. Tiesiog pažįstama. Manau, kad ji padėjo sugydyti mano
koją, suprantate.
Ebenezeris Boldžeris, beveik nekreipdamas dėmesio į ber
niuko vapėjimą, nusivedė jį už prekystalio ir atidarė duris į
sandėliuką - belangę patalpą, kurios kiekvienas colis buvo iki
viršaus užgrūstas pilnomis šlamšto, svyruojančiomis dėžėmis.
Kampe stovėjo didelis senas seifas. Ten taip pat buvo skrynia,
prikrauta smuikų, gyvūnų iškamšų rinkinys, kėdės be sėdynių,
knygų ir graviūrų lentynos.
Salia durų stovėjo mažas rašomasis stalas. Ebenezeris Bol
džeris prisitraukė vienintelę kėdę ir atsisėdo, palikdamas Kitą
stovėti. Jis pasirausė stalčiuje, kuriame Kitas pastebėjo pusiau
ištuštintą viskio butelį, ir ištraukė beveik tuščią šokoladinių
sausainių pakelį. Vieną sausainį pasiūlė berniukui, įjungė lem
pą ant stalo ir vėl apžiūrėjo sagę, raudonus ir oranžinius atšvai
tus akmenyje, ištyrinėjo jį supančią juodo metalo juostą ir nu
slopino nedidelį virpulį, kurį sukėlė gyvatiškų galvų grimasos.
-T ai senas daiktas, - pasakė jis. - „Neįkainojamas", pama
nė pats sau, - „Tikriausiai vertas nedaug, bet niekada negali
žinoti".
Kito veidas apsiblausė. Ebenezeris bandė vaizduoti rami
nantį.
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- Bet man būtinai reikia žinoti ar jis nepavogtas prieš su
mokant nors pensą. Ar paėmei j j iš mamos stalčiaus? Nukniau
kei iš muziejaus? Gali man pasakyti. Aš neįvelsiu tavęs į bėdą.
Man tiesiog reikia žinoti.
Kitas papurtė galvą. Jis kramsnojo savo sausainį.
- Tai iš kur jį gavai?
Kitas neatsakė.
Ebenezeris Boldžeris nenorėjo paleisti sagės iš rankų, bet
pastūmė ją per stalą berniukui.
- Jei negali man pasakyti, —pasakė, —geriau atsiimk. Abi
pusės turi pasitikėti viena kita. Malonu buvo su tavim turėti
reikalų. Gaila, kad negaliu nieko daugiau padaryti.
Kitas susirūpino. Tada pasakė:
- Radau jį sename kape. Bet negaliu pasakyti, kur. - Jis
stabtelėjo, nes Ebenezerio Boldžerio draugišką išraišką pakeitė
gryniausias godulys ir susijaudinimas.
- Ar ten yra daugiau tokių daiktų?
Kitas atsakė:
- Jei nenorite jo pirkti, aš rasiu kam parduoti. Ačiū už sau
sainį.
Boldžeris paklausė:
- Ar labai skubi? Tikriausiai mama ir tėtis jau laukia?
Berniukas papurtė galvą ir tuoj pasigailėjo, kad nelinktelėjo.
- Niekas nelaukia. Gerai, - Ebenezeris suspaudė sagę ran
kose. - Dabar pasakyk man tiksliai, kur jį radai?
- Neatsimenu, —pasakė Kitas.
- Pavėlavai, —nutarė Ebenezeris. —Sakykim, tau reikia šiek
tiek pagalvoti apie tai, iš kur tas daiktas atsirado. Kai pagalvosi,
mes pasikalbėsim, ir tu man viską pasakysi.
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Jis atsistojo ir išėjo iš kambario, uždarė paskui save duris, ir
užrakino jas dideliu metaliniu raktu.
Atgniaužęs delną godžiu žvilgsniu žiūrėjo j sagę ir šypsojosi.
Dilin sutilindžiavo varpelis virš krautuvėlės durų, praneš
damas, kad kažkas atėjo. Jis kaltai pakėlė galvą, tačiau nieko
nepamatė. Durys buvo praviros, tad Boldžeris jas uždarė, dėl
visa ko, apsuko ant lango lentelę su užrašu „Uždaryta", ir dar
užšovė durų sklendę. Jis nenorėjo, kad šiandien trukdytų viso
kie nenuoramos.
Rudens diena pasikeitė iš saulėtos į pilką, o j nešvarius krau
tuvėlės langus lengvai pradėjo barbenti lietaus lašai.
Ebenęzeris nuo prekystalio paėmė telefoną ir spaudė myg
tukus šiek tiek drebančiais pirštais.
- Pasisekė, Tomai, - pasakė jis. - Ateik čia kuo greičiau.
*
Išgirdęs kaip raktas pasisuko spynoje, Kitas suprato pate
kęs j spąstus. Jis patraukė duris, tačiau šios nepasidavė. Jau
tėsi kvailai, kad leidosi įviliojamas į vidų, kad nepakluso savo
pirmajam įspūdžiui - bėgti kaip įmanoma toliau nuo vyro
surūgusia mina. Jis sulaužė visas kapinių taisykles, ir visi jo
sumanymai nepavyko. Ką pasakys Sailas? Arba Ovensai? Jis
jautė, kad pradeda panikuoti, bet susivaldė ir paslėpė nerimą
kuo giliau. Viskas bus gerai. Jis tai žinojo. Tik, be abejo, jam
reikia ištrūkti...
Kitas ištyrinėjo kambarį, kuriame buvo įkalintas. Tai buvo
tik sandėliukas, kuriame stovėjo rašomasis stalas. Įeiti į sandė
liuką buvo įmanoma tik pro duris.
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Jis atidarė stalčių, bet nerado jame nieko, tik nedidelius in
delius dažų (naudojamų paryškinti senienų spalvas) ir teptuką.
Kitas svarstė, ar sugebės staiga sviesti vyrui dažus į veidą ir
apakinti jį pakankamai ilgai, kad spėtų pabėgti, atidarė dažų
indelio dangtelį ir pamirkė pirštą dažuose.
- Ką tu darai? - pasigirdo balsas prie jo ausies.
- Nieko, - atsakė Kitas, užsukdamas dangtelį ant indelio,
kurį įsimetė į vieną iš bedugnių švarko kišenių.
Lizai Hemstok tai nepadarė jokio įspūdžio.
- Kodėl tu čia? - paklausė ji. - Ir kas tas taukų maišas už
durų?
- Tai parduotuvė. Aš bandžiau kai ką parduoti.
- Kodėl?
- Nekišk nosies kur nereikia.
Ji sušnarpštė ir pasakė:
- Na, tau reikėtų grįžti į kapines.
- Negaliu. Jis mane užrakino.
- Žinoma, kad gali. Tiesiog prasprūsk pro sieną.
Jis papurtė galvą:
- Negaliu. Galiu tai daryti tik namuose, nes nuo kūdikystės
turiu laisvojo kapinių gyventojo teises. - Jis pažiūrėjo į ją elek
tros šviesoje. Sunku buvo gerai ką nors įžiūrėti, bet Kitas visą
gyvenimą kalbėdavosi su mirusiaisiais. - O ką tu, tiesą sakant,
čia veiki? Ką darai už kapinių ribos? Dabar diena. Tu ne tokia,
kaip Sailas. Tau derėtų likti kapinėse.
Ji atsakė:
- Taisyklės galioja palaidotiems kapinėse, o ne tiems, kurie
guli nešventintoje žemėje. Niekas negali nurodyti man, ką da
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ryti ar kur eiti. —Piktai pažvelgė į duris. —Man nepatinka tas
vyras, - sumurmėjo. - Einu, pažiūrėsiu, ką jis veikia.
Kažkas sumirguliavo, ir Kitas vėl liko kambaryje vienas. To
lumoje pasigirdo griaustinio dundėjimas.
Užgriozdintoje antikvariato tamsoje Ebenezeris Boldžeris
įtariai apsižvalgė, įsitikinęs, kad jį kažkas stebi. Bet tuoj supra
to, kad elgiasi kvailai.
Berniukas užrakintas kambaryje, - tarė pats sau. - Ir lau
kujės durys užrakintos.
Jis blizgino metalinę juostelę, juosiančią gyvačių akmenį,
taip atidžiai ir švelniai, kaip archeologas iškaseną, nuvalyda
mas juodas apnašas, po kuriomis blizgėjo sidabras.
Jau pradėjo gailėtis, kad paskambino Tomui Hastingsui,
nors stambusis Hastingsas mokėjo gąsdinti žmones. Taip pat
pradėjo gailėtis, kad reikės parduoti sagę, kai viską sutvarkys. Ji
buvo ypatinga. Kuo labiau ji žibėjo po nedidele staline lempu
te, tuo labiau jis troško būti vienintelis jos savininkas.
Ten, kur ji rasta, tikrai turi būti daugiau turtų. Berniukas
turės jam pasakyti. Berniukas nuves prie jų.
Berniukas...
Staiga jam šovė mintis. Jis nenoromis padėjo sagę ir atidarė
stalčių už prekystalio. Išėmė iš jo sausainių skardinę, prikištą
vokų, kortelių ir popieriaus skiautelių. Įkišęs ranką į skardinę
ištraukė lapelį, kiek didesnį negu vizitinė kortelė. Jo kraštai
buvo apvedžioti juodai. Tačiau ant jo nebuvo nei vardo, nei
adreso, tik lapelio viduryje ranka rašalu užrašytas ir jau pradė
jęs blukti žodis - Džekas.
Kitoje kortelės pusėje pieštuku Ebenezeris Boldžeris smulkia,
tikslia rašysena užsirašė nurodymus sau pačiam, kad prisimintų,
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nors tikrai nebūtų pamiršęs kaip naudoti kortelę ir išsikviesti
vyrą vardu Džekas. Ne, ne išsikviesti, o mandagiai paprašyti at
vykti. Tokie žmonės kaip Džekas nebūna iškviečiami.
Pasigirdo beldimas į krautuvėlės duris.
Boldžeris numetė kortelę ant prekystalio, nuėjo prie durų ir
pažvelgė j šlapią popietę.
- Paskubėk, - sušuko Tomas Hastingsas, - čia bjauru, šalta.
Aš šlampu.
Boldžeris atrakino duris ir Tomas Hastingsas, varvančiais
plaukais ir lietpalčiu, įsiveržė į vidų.
- Kas čia ypatinga įvyko, kad net negali pasakyti telefonu.
- Mus ištiko sėkmė, —atsakė Ebenezeris rūgščia veido iš
raiška, - štai kas.
Hastingsas nusirengė lietpaltį ir pakabino jį ant krautuvėlės
durų.
- Tai kas? Ar kažkas iškrito iš vežimo?
- Turtas, - atsakė Ebenezeris. —Dvigubas.
Jis nusivedė draugą prie prekystalio ir parodė jam sagę, bliz
gančią po neryškia lempa.
- Ji sena, ar ne?
- Iš pagonybės laikų, - pasakė Ebenezeris. - O gal iš dar
ankstesnių. Iš tų laikų, kai dar nebuvo pasirodę romėnai. Va
dinasi gyvatės akmuo. Mačiau muziejuje. Bet niekada nema
čiau taip puikiai iškalto metalo. Tikriausiai priklausė karaliui.
Vaikas, kuris ją rado, sako, kad ji iš kapo, - Įsivaizduok statinę
su tokiais lobiais.
- Gal verčiau viską daryti pagal įstatymus, - susimąstęs
pratarė Hastingsas. - Deklaruoti jį kaip rastą niekam nepri-
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klausantį lobį. Jie turėtų mums sumokėti rinkos kainą, o mes
galim pareikalauti, kad pavadintų jį mūsų vardais. HastingsoBoldžerio palikimas.
— Boldžerio-Hastingso, —automatiškai pataisė Ebeneze
ris. Tada pridūrė. - Žinau žmonių, turinčių didelius pinigus,
kurie sumokėtų kur kas daugiau už rinkos kainą, jei galėtų
palaikyti ją taip, kaip tu, - nes Tomas Hastingsas švelniai,
tarsi glostydamas kačiuką, glamonėjo sagę. - Be to, jie nieko
neklausinės.
Jis ištiesė ranką, ir Hastingsas nenoromis atidavė jam sagę.
—Sakei, kad turtas yra dvigubas, - pasakė Hastingsas. Koks gi. kitas?
Ebenezeris Boldžeris paėmė kortelę juodais kraštais ir ištie
sė ją apžiūrėti draugui:
—Ar žinai, kas tai yra?
Jo draugas papurtė galvą. Ebenezeris padėjo kortelę ant
prekystalio.
—Yra žmogus, ieškantis kito žmogaus.
—Tai kas?
—Kaip girdėjau, - atsakė Ebenezeris, - tas kitas žmogus berniukas.
—Berniukų yra visur, —pasakė Tomas. —Daugybė jų laksto
aplinkui ir kelia betvarkę. Neapkenčiu jų. Vadinasi, yra žmo
gus, kuris ieško ypatingo berniuko?
—Šitas vaikis, atrodo, yra kaip tik tokio amžiaus. Jis apsi
rengęs... na, pats pamatysi, kaip jis apsirengęs. Be to, jis rado
šį daiktą. Tai gali būti jis.
—O ką, jeigu tai jis?
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Ebenezeris Boldžeris vėl pakėlė kortelę už kraštelio, lėtai
pamojavo ja pirmyn ir atgal tarytum braukydamas krašteliu
per įsivaizduojamą liepsną:
—Paimsim žvakę pašviesti kelią į guolį... - pradėjo jis.
—Paimsim kirvį nukirsti galvą gudruoliui, —mąsliai užbaigė
Tomas Hastingsas. —Bet pagalvok. Jei pasikviesime Džeką, pra
rasime berniuką. O jei prarasime berniuką, nerasime lobio.
Taip du vyrai svarstė visus „už“ ir „prieš“, aptarinėjo prane
šimo apie berniuką ar lobio suradimo privalumus ir trūkumus.
Lobis jų vaizduotėje išaugo iki milžiniškos požeminės olos, už
verstos brangenybėmis. Kol jie ginčijosi, Ebenezeris ištraukė iš
po prekystalio butelį slyvinės ir pripylė abiem po pilną stikli
nę, kad „pagerintų smegenų darbą."
Lizai greitai nusibodo jų pokalbis, kuris sukosi ratu, ta
rytum sūkuriuodamas, ir nejudėjo priekin, todėl ji grįžo į
sandėliuką, kur rado Kitą, stovintį vidury kambario, stipriai
užsimerkusį, sugniaužtais kumščiais, susiraukusį taip baisiai,
tarytum jam skaudėtų dantį, ir net pamėlynavusį nuo didelių
pastangų nekvėpuoti.
- Ką čia dabar darai? - paklausė gana abejingai.
Jis atsimerkė ir atsipalaidavo.
- Bandau I š n y k t i , - atsakė.
Liza sušnarpštė:
—Dar kartą pabandyk, - pasiūlė.
Jis taip ir padarė, šį kartą sulaikydamas kvapą dar ilgesniam
laikui.
- Nustok, - įsakė ji, - arba sprogsi.
Kitas giliai įkvėpė ir atsiduso.
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- Nieko neišeina, —pasakė jis. —Gal galėčiau pritrenkti jį
akmeniu ir bandyti pabėgti.
Kadangi akmens niekur nesimatė, jis paėmė spalvoto stiklo
prespapjė ir pakilnojo rankoje, svarstydamas, ar galėtų trenkti
juo taip smarkiai, kad sustabdytų Ebenezerį Boldžerį.
- Dabar jie jau dviese, - pasakė Liza. - Jei pabėgsi nuo vie
no, tave pasivys kitas. Jie sako, kad nori priversti tave paro
dyti, kur radai sagę, o tada iškasti kapą ir pasiimti lobį. —Ji
nepasakojo jam nei apie kitą jų pokalbio dalį, nei apie kortelę
juodu krašteliu, palingavo galvą: - Kodėl vis dėlto taip kvailai
pasielgei? Žinai, kad negalima išeiti iš kapinių. Tiesiog prašeisi
nemalonumų, argi ne taip?
Kitas pasijuto labai menkas ir kvailas.
- Norėjau nupirkti tau antkapį, - prisipažino tyliai. - Ma
niau, kad jis turėtų kainuoti nemažai pinigų. Todėl rengiausi
parduoti jam sagę ir už tuos pinigus nupirkti antkapį.
Ji nieko nepasakė.
- Ar pyksti?
Ji papurtė galvą.
- Tai pirmas gražus dalykas, kurį man kas nors padarė per
penkis šimtus metų, —atsakė su ta goblino šypsenėlės užuomi
na. —Kodėl turėčiau pykti?
Tada pridūrė:
- Ką tu darai, kai bandai Išnykti?
- Tai, ką liepia ponas Penivortas. „Esu tuščias skersgatvis,
tarpdurys, kuriame niekas nestovi. Esu niekas. Akys manęs nema
to, protas manęs nesuvokia. “Bet nieko neišeina.
- Tai dėl to, kad tu gyvas, - pasakė šnarpštelėjusi Liza. Tokie dalykai labai tinka mums, mirusiesiems, nes paprastai
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enka iš paskutiniųjų stengtis, kad mus pastebėtų. Bet jums,
gyviems žmonėms, tai netinka.
Ji stipriai apsikabino save ir pradėjo siūbuoti pirmyn ir at;al, tarytum dėl kažko pati sau priešintųsi. Tada pasakė:
- Dėl manęs patekai į šią bėdą... Ateik čia, Niekaskitas
3vensai.
Jis žengtelėjo link jos tame mažame kambarėlyje, o ji uždėo šaltą ranką jam ant kaktos. Jausmas buvo toks, lyg prie odos
)ūtų prispausta drėgna šilko skepetaitė.
- Dabar, - pasakė ji, - gal aš tau galėsiu padaryti paslaugą.
Tai pasakius ji ėmė kažką sau murmėti, bambėti žodžius,
curių Kitas negalėjo suprasti. O po to aiškiai ir garsiai pasakė:
Tu būsi vėjas, tu naktis,
Dulkelė, oras, paslaptis.
Tau bus pavaldūs ten ir čia
Vidus, viršus ir apačia.
Kažkas didinga palietė jį, perbraukė visą nuo galvos iki
rojų, ir jis sudrebėjo. Pajuto, kaip pasišiaušė plaukai ir pašiur>o oda. Kažkas pasikeitė.
- Ką tu padarei? - paklausė jis.
- Tiesiog šiek tiek tau padėjau, —pasakė ji. —Gal aš ir miusi, bet vis tiek esu negyva ragana, prisimeni? O mes nepanirštame.
- Bet...
- Tyliau, - tarė ji. - Jie grįžta.
Sandėliuko duryse sutraškėjo raktas.
- Na ką gi, drauguži, - suskambo balsas, kurio Kitas anks
tau tikrai nebuvo girdėjęs. - Esu tikras, kad mums pavyks
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susidraugauti, - su šiais žodžiais Tomas Hastingsas pastūmė
duris ir sustojo tarpduryje dairydamasis aplink, vis labiau nu
stebdamas. Tai buvo didelis didelis vyras su raudonais, kaip
lapės kailis, plaukajs ir stambia raudona nosimi. - Juokauji,
Ebenezeri? Rodos, sakei, kad jis čia?
- Sakiau, —atsakė Boldžeris jam už nugaros.
- Na, jo čia nėra nė kvapo.
Boldžeris sušmėžavo iš už raudonveidžio ir pažvelgė į kam
barį.
- Slepiesi, - pasakė jis žiūrėdamas tiesiai ten, kur stovėjo Ki
tas, - neverta slėptis, - pakėlė balsą. - Aš tave matau. Išlįsk.
Du vyrai įėjo į mažąjį kambariuką, o Kitas stovėjo tarp jų
nejudėdamas ir galvojo apie pono Penivorto pamokas. Jis ne
reagavo ir nė nekrustelėjo. Leido slysti jų žvilgsniams, nepaste
bint jo.
- Pasigailėsi, kad neišlindai šaukiamas, - pasakė Boldžeris
ir uždarė duris. - Gerai, - kreipėsi į Tomą Hastingsą. - Tu už
stok duris taip, kad jis negalėtų pasprukti.
Tai taręs, apėjo visą kambarį, ieškodamas tarp visų daiktų ir
už j ų , nerangiai susilenkdamas, kad pažvelgtų po stalu. Praėjo
tiesiai pro Kitą ir atidarė spintą.
- Matau tave! - suriko jis. - Išlįsk!
Liza sukikeno.
- Kas čia buvo? - paklausė Tomas Hastingsas, apsisukda
mas aplink.
- Nieko negirdėjau, - atsakė Ebenezeris.
Liza vėl sukikeno. Tada suglaudė lūpas ir pūstelėjo, skleis
dama garsą, kuris prasidėjo švilpesiu, o baigėsi tolimu vėjo
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ošimu. Elektros lempos mažame kambarėlyje sumirksėjo, su
dūzgė ir užgeso.
- Velnio saugikliai, - pasakė Ebenezeris. - Eime, tik gaiš
tame laiką.
Durys trinktelėjo, ir Liza su Kitu kambaryje liko vieni.
*
- Jis ištrūko, - pasakė Ebenezeris. Kitas dabar galėjo girdėti
jo balsą pro duris.
- Tokiam kambary jam nebuvo kur pasislėpti. Būtume pa
matę, jei jis būtų ten.
- Džekui tai nepatiks.
- O kas jam pasakys?
Pauzė.
- Klausyk, Tomai Hastingsai. Kur dingo sagė?
- Ką? Sagė? Štai ji. Saugojau, kad nedingtų.
- Saugojai, kad nedingtų? Savo kišenėje? Jei nori žinoti, tai
baisiai keista vieta kam nors saugoti. Man atrodo, kad rengeisi
ją išsinešti... planavai pasilaikyti mano sagę.
- Tavo sagę, Ebenezeri? Tavo sagę? Turi galvoje, mūsų sagę.
- Mūsų, ar ne. Neprisimenu, kad būtum čia buvęs, kai ga
vau ją iš to berniuko.
- Sakai iš to berniuko, kurio nepajėgei išsaugoti vyriškiui
Džekui? Ar įsivaizduoji, ką jis padarys, kai sužinos, kad palei
dai berniuką kurio jis ieško?
- Gal tai ne tas berniukas. Pasaulyje daug berniukų, tad
kokia tikimybė, kad čia buvo tas, kurio jis ieško? Lažinuosi,
kad jis pabėgo pro galines duris, kai tik nusisukau. - Tada
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Ebenezeris Boldžeris prabilo aukštu meilikaujamu balsu: —
Nesijaudink dėl Džeko, Tomai. Esu tikras, kad tai buvo kitas
berniukas. Mano senas protas krečia man pokštus. Bet mes jau
beveik pribaigėme slyvinę. Ką pasakytum apie gerą škotišką
viskį? Turiu butelį kitame kambaryje. Luktelėk čia minutėlę.
Sandėliuko durys buvo atrakintos, ir Ebenezeris įžengė į jį,
laikydamas lazdą ir elektrinį žibintą, dar labiau surūgusiu vei
du negu paprastai.
-Je i tu dar čia, - pasakė jis niauriai bambėdamas - net ne
mėgink pabėgti. Aš iškviečiau policiją, štai ką padariau. —Pa
sirausęs stalčiuje ištraukė puspilnį viskio butelį ir mažą juodą
buteliuką. Įvarvino kelis lašus iš mažojo buteliuko į didesnįjį ir
įsikišo mažąjį į kišenę.
—Mano sagė, tiktai mano, —sumurmėjo jis ir tuoj pat gar
siai suamsėjo: —Tuoj ateinu, Tomai!
Jis nuožmiai pažvelgė į tamsų kambarį tiesiai pro Kitą ir
išėjo iš sandėliuko, nešdamasis viskį rankoje. Paskui save jis
užrakino duris.
—Na, štai, —pasigirdo Ebenezerio balsas pro duris. —Duok
savo stiklinę, Tomai. Geras gurkšnis škotiško viskio sušildo
krūtinę taip, kad net jos plaukus sugarbanoja. Pasakyk, kada
bus gana.
Tyla.
—Pigus gėralas. Ar tu negeri?
—Ta slyvinė išdegino man vidurius. Reikia palaukti, kol
skrandis nusiramins.
O tada:
—Klausyk, Tomai! Ką tu padarei su mano sage?
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- Dabar ji vėl tavo sagė? Oooo - ką tu čia... tu kažko {pylei
į mano gėrimą, tu niekingas kirmine.
- O ką, jei ir taip? Iš tavo veido buvo aišku, ką planuoji,
Tomai Hastingsai. Vagie!
Tada pasigirdo šauksmai, trinksėjimai ir garsūs trenksmai,
tarytum virstų sunkūs baldai...
... ir tyla.
Liza tarė:
- Greičiau. Ištraukime tave iš čia.
- Bet durys užrakintos, - jis pažiūrėjo j ją. - Ar gali ką nors
padaryti?
-Aš? Nežinau jokių burtų, kurie ištrauktų tave iš užrakinto
kambario.
Kitas susilenkė ir pažiūrėjo pro rakto skylutę. Ji buvo už
kimšta. Rakto skylutėje kyšojo raktas. Kitas pagalvojo, tada
nusišypsojo ir akimirksniu jo veidas nušvito, tarsi įsijungus
lemputei. Jis ištraukė iš vienos kartono dėžės sulamdytą lai
kraščio skiautę, išlygino ją kiek pajėgė, tada pakišo po durimis,
palikdamas kyšoti kamputį šioje pusėje.
- Ką tu čia žaidi? - paklausė Liza.
- Man reikia pieštuko ar ko nors panašaus, tik plonesnio... - pasakė jis. - Šitas tiks.
Jis paėmė ploną teptuką nuo stalo, įkišo jo galą į spyną,
pajudino ir stumtelėjo giliau.
Pasigirdo duslus skambtelėjimas, kai išstumtas raktas nu
krito iš spynos ant laikraščio. Kitas patraukė po durimis po
pierių kartu su ant jo gulinčiu raktu.
Liza džiugiai nusijuokė:
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- Puikiai mąstai, jaunuoli, - pasakė ji. —Esi tiesiog išmin
čius.
Kitas įkišo raktą į spyną, pasuko ir atidarė sandėliuko duris.
Vidury suverstos sendaikčių krautuvėlės ant grindų gulėjo
du vyrai. Baldai išties buvo išvartyti, visa patalpa virto sudau
žytų laikrodžių ir sulaužytų kėdžių chaosu. Jame ant mažos
Ebenezerio Boldžerio figūrėlės gulėjo užvirtęs didžiulis Tomas
Hastingsas. Nė vienas nejudėjo.
- Ar jie mirę? - paklausė Kitas.
- Deja, ne, tai nepavyko, - atsakė Liza.
Ant grindų šalia vyrų mėtėsi blizgančio sidabro sagė su
raudonai oranžiniu akmeniu, kurį prilaikė letenėlės ir gyvačių
galvos. Gyvačių galvos atrodė triumfuojančios, godžios ir pa
tenkintos.
Kitas įsimetė sagę į kišenę šalia sunkaus stiklinio prespapjė,
teptuko ir mažo dažų indelio.
- Paimk ir tai, - pasakė Liza.
Kitas pažiūrėjo į juodai apvedžiotą lapelį, ant kurio ranka
buvo užrašyta DŽEKAS. Vaizdas sutrikdė jį. Lapelis buvo kaž
kuo pažįstamas, priminė kažką pavojinga iš senų laikų.
- Nenoriu jo.
- Negali jo palikti jiems, - tarė Liza. - Jie rengėsi tau pa
kenkti.
- Nenoriu jo, —pakartojo Kitas. - Jis negeras. Sudegink jį.
- Ne! - aiktelėjo Liza. - Nedaryk to. To negalima daryti.
- Tada atiduosiu jį Sailui, - pasakė Kitas. Jis įsidėjo lapelį
į voką, kad nereikėtų jo be reikalo liesti, o voką įsikišo į seno
sodininko švarko vidinę kišenę, prie širdies.
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Už dviejų šimtų mylių vyriškis vardu Džekas pabudo iš
niego ir pauostė orą. Jis nulipo laiptais žemyn.
- Kas tai? - paklausė jo močiutė, maišydama kažką dideliane geležiniame puode ant krosnies. - Kas tau atsitiko?
- Nežinau, - atsakė jis. - Kažkas vyksta. Kažkas... įdonaus. - Tada jis apsilaižė.
- Skaniai kvepia, - pasakė, - labai skaniai.
♦J*
Žaibas apšvietė akmenimis grįstą gatvę.
Kitas skubėjo senamiesčiu per lietų visą laiką sukdamas kalra į viršų link kapinių. Pilka diena virto ankstyvu vakaru, kol
is sėdėjo sandėliuke, todėl nė kiek nenustebo, kai pažįstamas
ešėlis pasirodė po gatvių žibintais. Kitas stabtelėjo, ir plazdanis nakties juodumo aksomas susiklostė į žmogaus pavidalą.
Sailas stovėjo prieš jį sukryžiavęs ant krūtinės rankas. Jis
įekantriai žengė artyn.
- Na? - pasakė jis.
- Atsiprašau, Sailai, - sušnabždėjo Kitas.
- Nusivyliau tavimi, Kitai, - tarė Sailas ir palingavo galrą. - Ieškau tavęs nuo to laiko, kai atsibudau. Tu visas dvelki
įemalonumais. Juk žinai, kad tau neleidžiama išeiti iš čia į
jyvųjų pasaulį.
- Žinau ir atsiprašau, - berniuko veidu ritosi lietaus lašai,
arsi ašaros.
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- Pirmiausia sugrąžinkime tave j saugią vietą. - Sailas pasi
lenkė ir susupo gyvąjį vaiką į savo apsiaustą. Kitas pajuto, kaip
žemė tolsta po juo.
- Sailai, - pašaukė jis.
Sailas nieko neatsakė.
- Aš truputį bijojau, - aiškino jis. - Bet žinojau, kad tu
ištrauksi mane, jei jau bus visai blogai. Ir Liza buvo su manim.
Ji labai padėjo.
- Liza? —Sailo balsas buvo atšiaurus.
- Ragana. Iš Puodžiaus dirvos.
- Sakai, ji tau padėjo?
- Taip. Ji ypač padėjo man I š n y k t i . Manau, kad nuo šiol
mokėsiu tai daryti.
Sailas kažką sumurmėjo.
- Galėsi man viską papasakoti, kai būsime namie.
Kitas tylėjo, kol nusileido šalia koplyčios. Jie įėjo vidun į
tuščią salę. Lietus įsismarkavo ir teškėjo į balas ant žemės.
Kitas ištraukė voką, kuriame buvo lapelis juodais krašte
liais.
- Hm, - pasakė jis. - Manau, kad tau šito reikia. Na, tiesą
sakant, taip mano Liza.
Sailas pažiūrėjo į voką ir atplėšė jį. Išsitraukė lapelį, apžiū
rėjo, pavartė, perskaitė Ebenezerio Boldžerio pieštuku smul
kia rašysena rašytas pastabas, kurios labai tiksliai aiškino, kaip
naudoti lapelį.
- Papasakok man viską, - paliepė.
Kitas papasakojo viską, ką tik atsiminė apie tą dieną. Paga
liau Sailas susimąstęs lėtai palingavo galvą.
- Ar pakliuvau į bėdą? —paklausė Kitas.
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—Niekaskitas Ovensai, —atsakė Sailas, - tu tikrai patekai į
)ėdą. Tačiau manau, kad patikėsiu tavo tėvams nubausti tave
aip, kaip jiems atrodys tinkama. Tuo tarpu man reikia atsi
kratyti šituo.
Lapelis juodais krašteliais dingo aksominiame apsiauste, o
>ailas, kaip jam buvo įprasta, apsisuko ir prapuolė.
Kitas nusitraukė švarką per galvą ir užsikorė slidžiu takeliu į
Kilvos viršūnę prie Frobišerių mauzoliejaus. Jis atstūmė Efraino Petiferio karstą ir nulipo žemyn, iki pat dugno.
Jis padėjo sagę atgal šalia taurės ir peilio.
—Na štai, —pasakė. —Gražiai nublizginta ir dailiai atrodo.
—JI GRĮŽTA, - pasakė patenkintas Šliužas besiplaikstančiu,
:aip dūmas, balsu. - VISADA GRĮŽTA ATGAL.
*
Buvo ilga naktis.
Mieguistas Kitas atsargiai ėjo pro nedidelį kapą su nuostabiu
'ardu - panelė Laisvė Rouč (Ką ji išleido - pražuvo, ką atidavė
dtiems - lieka su ja amžiams. Skaitytojau, būk dosnus), pro
Karlsono Vestvudo, Šios Parapijos Kepėjo ir jo žmonų Marijoįos ir Joanos paskutinio poilsio vietą, į Puodžiaus dirvą. Ponas ir
>onia Ovensai mirė prieš kelis šimtus metų, kai buvo nuspręsta,
tad mušti vaikus klaidinga, tad ponas Ovensas, deja, tą nakį adiko tai, kas buvo jo pareiga, ir Kito užpakalį maudė kaip
eikiant. Vis dėlto rūpestis, pasirodęs ponios Ovens veide, kėlė
Gtui didesnį skausmą negu bet kokia pyla.
Jis pasiekė geležinių virbų tvorą, juosiančią Puodžiaus dirrą, ir pralindo pro juos.

- Sveika? - pašaukė jis. Atsako nebuvo. Gudobelėje net
nepasirodė dar vienas šešėlis. - Tikiuosi, kad neįvėliau tavęs
į bėdą.
Nieko.
Jis grąžino džinsus j sodininko trobelę, jo pilka paklodė,
kuria paprastai gaubėsi, buvo kur kas patogesnė, bet pasiliko
švarką. Patiko daug kišenių.
Kai nuėjo j pašiūrę gražinti džinsų, nuo sienos nusikabino
mažą rankinį pjautuvą. Pjautuvu dabar puolė dilgėlių kuokš
tą Puodžiaus dirvoje. Dilgėlės skraidė aplinkui, pjaunamos ir
raunamos, kol ant žemės neliko nieko —tik dygi ražiena.
Kitas iš kišenės išsitraukė didelį stiklinį prespapjė, kurio
kraštai spindėjo visomis spalvomis. Jis išsiėmė dažų indelį ir
teptuką.
Kitas panardino teptuką į rudus dažus ir rūpestingai ant
prespapjė paviršiaus išraitė raides,

EH
o po jomis parašė:
mes nepamirštame

Jau laikas miegoti. Esant šioms aplinkybėms būtų nepro
tinga vėluoti.
Jis padėjo prespapjė ant žemės, kur dar neseniai žėlė dilgė
lės, apytikriai nustatė, kur turėtų būti jos galvūgalis, ir pastū
mė prespapjė į tą vietą. Trumpai žvilgtelėjęs į savo rankų darbą
pralindo pro virbus ir jau drąsiau grįžo atgal į kalvą.
- Neblogai, - pasigirdo šelmiškas balsas iš Puodžiaus dirvos
jam už nugaros. - Visai neblogai.
Tačiau kai jis atsisuko pažiūrėti, ten nieko nebuvo.
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^^Cažkas vyko, Kitas buvo įsitikinęs. Tai galima buvo justi
žvarbiame žiemos ore, žvaigždėse, vėjyje, tamsoje. Nuojauta
sklandė ilgų naktų ir pralekiančių dienų ritme.
Ponia Ovens išvijo jį iš mažučio Ovensų kapelio.
- Keliauk sau, - pasakė ji. - Aš turiu darbo.
Kitas pažiūrėjo į mamą.
- Betgi lauke šalta, —pasakė.
- Manyčiau, - atsakė ji. - Atėjo žiema, taip ir turi būti. Da
bar, - pasakė pati sau, o ne Kitui, - batai. Tik pažiūrėkite į šią
suknelę. Jos kraštus reikia apsupti. Voratinkliai... visur pilna
voratinklių, dėl Dievo meilės.
- Bėk sau, - dar kartą paragino Kitą. - Turiu daugybę dar
bų ir nenoriu, kad painiotumeisi man po kojų.
Tada sudainavo trumpą dainelės, kurios Kitas dar nebuvo
girdėjęs, posmą:
Nesvarbu, kas tu esi Makabreną šoks visi
- Kas tai? - paklausė Kitas, ir tai buvo klaida, nes ponia
Ovens atrodė grėsminga, tarsi audros debesis. Kitas išskubėjo
iš kapo, kol ji dar aiškiau neišreiškė nepasitenkinimo.
Kapinėse buvo šalta, šalta ir tamsu, o žvaigždės jau spindė
jo. Kitas prasilenkė su motuše Sloter, šnairuojančia į žalumy
nus vijokliais apaugusioje Egipto Alėjoje.
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- Tavo akys geresnės, negu mano, vaike, - pasakė ji. - Ar
nematai žiedo?
- Žiedo? Žiemą?
- Prašau nežiūrėti į mane tokiu žvilgsniu, jaunuoli, - atsakė
ji. —Viskas žydi savu laiku. Augalai sukrauna pumpurus, kurie
išsiskleidžia, pražysta, žydi ir vysta. Viskas savu laiku. —Ji dar
giliau pasislėpė po savo apsiaustu ir skrybėle ir padeklamavo:
Ei, visų darbų gana! —
Kviečia šokt Makabrena!
- Ar ne, vaike?
- Nežinau, - atsakė Kitas. - O kas yra Makabrena?
Bet motušė Sloter jau įžengė į vijoklius ir pranyko iš akių.
- Kaip keista, - garsiai atsiduso Kitas. Jis ieškojo šilumos
ir draugijos triukšmingame Bartlebių mauzoliejuje, bet Bartlebių šeima - visos septynios kartos - tą naktį neturėjo laiko.
Visi jie, nuo seniausio (m. 1831) iki jauniausio (m. 1690) šva
rinosi ir tvarkėsi.
Fortinbrasas Bartlebis, miręs būdamas dešimties (džiovos
sugraužtas, kaip jis pats papasakojo Kitui, kuris kelis metus
klaidingai manė, kad Fortinbrasą surijo koks nors ypatingas
liūtas ar meška, ir labai nusivylė, sužinojęs, kad tai tokia liga),
labai atsiprašė Kito.
- Mes negalime visko mesti ir eiti žaisti, ponaiti Kitai. Nes
jau labai greitai ateis r y t o j a u s n a k t i s . O kaip dažnai
tai atsitinka?
- Kiekvieną naktį, - atsakė Kitas. - Rytojaus naktis
v i s a d a ateina.
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- Ne šita, - atsiliepė Fortinbrasas. - Ne toji mėlynojo mė
nulio ar sekmadienių mėnesio naktis.
- Bet tai ne Gajaus Fokso5 naktis, - paprieštaravo Kitas. Ne Vėlinės ir ne Kalėdos ar Naujieji Metai.
Fortinbrasas nusišypsojo plačių plačiausia šypsena, kuri
džiaugsmingai nušvietė jo apvalų kaip pyragas ir strazdanotą
veidą:
- Ne, nė viena iš j ų . Šita yra y p a t i n g a .
- Kaip ji vadinasi? - paklausė Kitas. - Kas rytoj turi įvykti?
- Tai geriausia naktis, - pasakė Fortinbrasas, ir Kitas su
prato, kad jis būtų viską papasakojęs, bet jo močiutė Luiza
Bartlebi (kuriai buvo tik dvidešimt metų) pasišaukė jį ir kažką
griežtai pakuždėjo į ausį.
- Nieko, - pasakė Fortinbrasas, o tada atsisuko į Kitą: Atleisk, turiu darbo.
Jis pasičiupo skudurą ir pradėjo blizginti juo savo dulkė
tą karstą, dainuodamas „Lia-lia-lia op“, sulig kiekvienu „op“
mostelėdavo skuduru ir plačiai užsimodavo visu kūnu.
- Ar tu nedainuosi tos dainos?
- Kokios dainos?
- Tos, kurią dainuoja visi.
- Tam nėra laiko, - atsakė Fortinbrasas. - Pagaliau rytojus
yra rytojus.
5 Gajus Foksas {Guy Faivkes), katalikas, 1605 metais rengė sąmokslą
siekdamas išsprogdinti protestantiškos Anglijos parlamentą (Pa
rako sąmokslas). Sąmokslas žlugo, Foksas buvo nuteistas myriop.
Kasmet lapkričio 4 dieną, kai sąmokslas buvo atskleistas, Anglijos
ir kai kurių kitų šalių vaikai švenčia šią dieną linksmindamiesi ir
degindami, neva, Fokso iškamšas.

- Neturiu laiko, - pasakė ir Luiza, kuri mirė gimdydama
dvynukus. - Keliauk, kur tau reikia.
Ir švelniu aiškiu balsu pradėjo dainuoti:
Makabreną būtinai
Šoka ponai ir tarnai!
Kitas nuėjo žemyn prie griūvančios bažnytėlės. Jis praslydo
pro akmenis į kriptą, kur atsisėdo ir laukė sugrįžtančio Sailo. Išties buvo šalta, bet šaltis netrukdė Kitui, bent jau ne per
daug - kapinės priėmė jį, o mirusieji šalčio nebijo.
Jo globėjas grįžo paryčiais, nešinas dideliu plastikiniu krep
šiu.
- Kas jame yra?
- Rūbai. Tau. Pasimatuok, - Sailas ištraukė pilką megzti
nį, tokios pat spalvos kaip Kito apsigobiama paklodė, džinsus,
apatinius baltinius ir batus - šviesiai žalius sportbačius.
- Kam jie reikalingi?
- Turi galvoje, ne tik tai, kad juos vilki? Na, pirmiausia,
manau, kad tu jau pakankamai didelis. Kiek tau dabar metų?
Dešimt? Normalių gyvų žmonių rūbai yra patogūs. Vieną die
ną tau teks jais apsivilkti, tai kodėl gi nepradėjus pratintis jau
dabar? Be to, jie gali pasitarnauti kaip maskuotė.
- Kas yra maskuotė?
-Tai, kai kas nors atrodo ne tas, kas yra, ir jį stebintys žmo
nės nežino, ką mato.
- Aha. Manau, kad supratau.
Kitas apsivilko. Reikėjo kiek pavargti su batų raišteliais, ir
Sailas pamokė, kaip juos užrišti. Kitui tai atrodė nepaprastai
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sudėtinga, tad teko kelis kartus surišti ir vėl atrišti raištelius,
kol Sailas liko patenkintas. Tik tada Kitas išdrįso paklausti:
—Sailai, kas yra Makabrena?
Sailo antakiai pakilo aukštyn, ir jis palenkė galvą į šoną:
—Kur apie tai išgirdai?
—Kapinėse visi apie tai šneka. Manau, kad kažkas turi atsi
tikti rytoj naktį. Kas yra Makabrena?
—Tai šokis, —atsakė Sailas.
—Makabreną šoks visi, —prisiminęs pakartojo Kitas. —Ar
tau teko jį šokti? Koks tai šokis?
Globėjas pažiūrėjo į jį tamsiomis kaip gilūs tvenkiniai aki
mis, ir pasakė:
—Nežinau. Žinau daugybę dalykų, Kitai, nes vaikščioju šia
žeme naktimis jau labai seniai, bet nežinau, ką reiškia šokti
Makabreną. Kad galėtum jį šokti turi būti gyvas arba miręs, o
aš nesu nei toks, nei kitoks.
Kitas suvirpėjo. Jis norėjo apkabinti globėją, prisiglausti
prie jo ir pasakyti, kad niekada jo nepaliks, tačiau tai buvo ne
įmanoma. Jis negalėjo apkabinti Sailo taip pat, kaip negalėjo
sugniaužti mėnulio spindulio - ne dėl to, kad globėjas būtų
bekūnis, bet dėl to, kad tai būtų neteisinga. Yra žmonės, ku
riuos galima apkabinti, ir yra Sailas.
Globėjas priekabiai ir mąsliai apžiūrėjo K itą- berniuką
naujais drabužiais.
—Bus gerai, - nutarė jis. - Dabar atrodai, tarsi būtum gyve
nęs už kapinių ribos visą gyvenimą.
Kitas išdidžiai nusišypsojo. Bet šypsena tuoj išnyko. Jis vėl
atrodė rimtas ir paklausė:
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- Bet juk tu visada čia būsi, Sailai, ar ne? Ir man nereikės iš
čia išvykti, jeigu nenorėsiu?
- Viskam savas laikas, - pasakė Sailas ir daugiau tą naktį
nekalbėjo.
♦

Kitą dieną Kitas atsibudo anksti - kai saulė, tarsi sidabri
nė moneta, švytėjo aukštai žiemos danguje. Buvo labai lengva
pramiegoti dienos valandas ir praleisti visą žiemą, kaip ilgiau
sią naktį, niekad nematant saulės. Todėl kiekvieną naktį prieš
užmigdamas jis pasižadėdavo atsikelti išaušus dienai ir išlįsti iš
jaukaus Ovensų kapo.
Ore tvyrojo keistas aštrus gėlių kvapas. Kitas ieškojo, iš kur
jis sklinda, ir užkopė į kalvą prie Egipto Alėjos su glėbiais ka
bančiomis žaliomis žiemos gebenėmis. Amžinai žaliuojantys
augalai vijosi aplink netikras egiptietiškas sienas, statulas ir hi
eroglifus, slėpdami juos savo raizgynuose.
Stipriausiai kvepėjo kaip tik čia, ir akimirką Kitui atrodė, kad
prisnigo, nes tarp žaliuojančių šakų kabojo ir baltos kekės. Kitas
apžiūrėjo tas kekes iš arčiau. Jos buvo iš mažų penkių žiedlapių
gėlyčių. Kitas kaip tik panėrė galvą į jas, kad galėtų iš arti įkvėpti
nuostabaus dvelksmo, kai išgirdo artėjančius taku žingsnius.
Jis išnyko gebenėse ir stebėjo. Trys vyrai ir moteris, visi
gyvi, atėjo taku į Egipto Alėją. Ant moters kaklo kabojo puoš
ni grandinė.
- Ar jau čia? - paklausė ji.
-Taip, ponia Karavėj, - atsakė vienas iš vyrų - putlus, pražilęs
ir uždusęs. Kaip ir visi kiti vyrai, jis nešė didelę tuščią pintinę.
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Moteris atrodė kiek išsiblaškiusi ir nustebusi.
- Na, patikėsiu jumis, —tarė ji, - bet turiu pasakyti, kad
lieko nesuprantu. - Ji pažiūrėjo į gėles: - O ką dabar daryti?
Mažiausias iš vyrų įkišo ranką į savo pintinę ir ištraukė pauodusias sidabrines žirkles.
- Štai žirklės, ponia mere, - tarė jis.
Ji paėmė žirkles ir pradėjo kirpti žiedų kekes. Kartu su viais trimis vyrais ėmė krauti žiedus į pintines.
Netrukus ponia merė Karavėj pareiškė:
- Tai tiesiog juokinga.
- T o k i a t r a d i c i j a , - pabrėžė storasis vyras.
- Tiesiog juokinga, - pakartojo ponia Karavėj, bet toliau
drpo baltus žiedus ir krovė juos į pintines. Kai viena pintinė
au buvo pilna, ji paklausė: - Gal jau pakaks?
- Reikia prikrauti pilnas visas pintines, - pasakė mažiausias
yrąs, - o paskui gėles išdalyti visiems senamiestyje.
- Na, kokia čia tradicija? - paklausė ponia Karavėj. - Klauiau prieš mane buvusio mero Lordo, bet jis niekada apie ją
įegirdėjo. - Tada pridūrė: - Ar jums neatrodo, kad mus kaž
kas stebi?
- Kas? - paklausė iki šiol tylėjęs trečiasis vyras. Jis buvo su
>arzda ir turbanu. - Ar turite galvoje vaiduoklius? Netikiu vailuokliais.
- Ne vaiduoklius, - atsiliepė ponia Karavėj, - tiesiog jau
giu, kad į mus kažkas žiūri.
Kitas vos atsispyrė norui sulįsti į gebenes giliau.
- Visai nenuostabu, kad ankstesnis Lordas meras nežinojo
įpie šią tradiciją, - pasakė storulis, kurio pintinė buvo beveik
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pilna. - Tai pirmas kartas po aštuoniasdešimties metų kai žie
mos gėlės pražydo.
Vyras su barzda ir turbanu, netikintis vaiduokliais, nervin
gai dairėsi aplinkui.
—Kiekvienas žmogus senamiestyje turi gauti po žiedą, aiškino mažasis vyras. - Vyrai, moterys, vaikai.
Tada lėtai, tarsi stengdamasis prisiminti kažką, išmoktą la
bai seniai, padeklamavo:
—Nuostabi Makabrena visada liks amžina.
Ponia Karavėj šniurkštelėjo:
—Prietarai ir nesąmonės, - pasakė ji ir toliau kirpo žiedus.
*
Prieblanda nusileido ankstyvą popietę, o pusę penkių jau
visai sutemo. Kitas klaidžiojo kapinių takeliais, ieškodamas su
kuo galėtų pasikalbėti, tačiau aplinkui nieko nebuvo. Nuėjo j
Puodžiaus dirvą, ieškodamas Lizos Hemstok, bet ir ten nieko
nerado. Tada sugrįžo į Ovensų kapą, bet jame nebuvo nė gyvos
dvasios - niekur nesimatė nei tėvo, nei ponios Ovens.
Kitas pajuto nerimą. Kol kas nedidelį nerimą. Pirmą kartą
per dešimt metų, kiek tik Kitas galėjo prisiminti, jis jautėsi
apleistas čia, kur tarsi buvo jo namai. Jis nubėgo žemyn kalva
prie senosios bažnyčios, kur laukė Sailo.
Sailas neatėjo.
„Gal aš su juo prasilenkiau14, - galvojo Kitas, bet negalėjo
tuo patikėti. Užlipo į pačią kalvos viršūnę ir apsidairė. Atšiau
riame danguje kabojo žvaigždės, o apačioje driekėsi miesto ži
burių raštai, gatvių žibintų eilės, perpintos judančių automo-

kilių .ir kitokiomis šviesomis. Jis lėtai leidosi nuo kalvos, kol
pasiekė pagrindinius kapinių vartus ir ten sustojo.
Iš čia sklido muzika.
Kitas klausėsi visokios muzikos: švelnių ledų fiirgonėlio
varpelių, dainų, grojamų per kapinėse dirbančių darbininkų
radijo imtuvus, Klareto Džeiko dulkėtu smuikeliu griežiamų
melodijų, bet niekada anksčiau negirdėjo nieko panašaus sekos gilių, banguojančių garsų, sakytum preliudija ar uvertiū
ra, tarytum kažkas ypatinga tuoj turėtų prasidėti.
Jis prasmuko pro užrakintus vartus, nusileido nuo kalvos ir
nuėjo į senamiestį.
Kitas praėjo pro Ponią merę, stovinčią ant kampo. Stebėjo
kaip ji tiesia ranką ir prisega mažą baltą gėlės žiedą prie atlapo
praeinančiam verslininkui.
- Neužsiimu jokia asmenine labdara, - aiškino šis, - tai
daro kompanija.
- Tai ne labdarai, - atsakė Ponia Karavėj. - Tai vietos tra
dicija.
- Štai kaip, - jis išpūtė krūtinę, kad visas pasaulis matytų
mažą baltą gėlytę, ir nužingsniavo išdidus kaip Pančas6.
Pro šalį ėjo jauna moteris, stumdama vaikišką vežimėlį.
- Kam jos? - įtariai paklausė ji, kai merė priėjo prie jos.
- Viena jums, o viena mažyliui, - atsakė merė.
Ji prisegė gėlę prie jaunosios mamos žieminio palto ir lipnia
juostele pritvirtino žiedą prie kūdikio paltuko.
6 Pančas (ir Džudė) (Punch andJudy) —tradicinio Anglijos lėlių tea
tro personažai, abu vaidinami vieno aktoriaus.
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- Bet k a m tai? - paklausė jaunoji moteris.
—Tai senamiesčio paprotys, —ne visai tvirtai paaiškino Po
nia merė. —Tokia tradicija.
Kitas ėjo toliau. Visur, kur tik ėjo, sutiko žmones, pasipuo
šusius baltais žiedais. Ant kitos gatvės kampo stovėjo vyrai,
lydėję merę kapinėse. Kiekvienas turėjo pintinę ir dalino baltas
gėles. Ne visi ėmė gėles, bet daugumai tai patiko.
Muzika vis dar grojo: ji skambėjo kažkur ties suvokimo riba iškilminga ir keista. Kitas palenkė galvą į šoną, nesėkmingai ban
dydamas nustatyti, iš kur ji sklinda. Ji aidėjo ore aplink ir visur.
Galėjai ją girdėti vėliavų ir tentų plazdėjime, tolimame eismo
gaudesyje, kulniukų kaukšėjime ant sausų grindinio akmenų...
Stebėdamas skubančius namo žmones, Kitas irgi pamanė,
kad ore tvyro kažkas nepaprasta. Visi ėjo pagal muzikos taktą.
Vyras su barzda ir turbanu išdalino beveik visas gėles. Kitas
priėjo prie jo.
—Atleiskite, —kreipėsi jis.
Vyras krūptelėjo.
- Nematau jūsų, - priekaištingai pasakė jis.
- Atsiprašau. Ar negalėčiau ir aš gauti vieną žiedelį?
Vyras su turbanu įtariai pažvelgė į Kitą:
—Ar tu gyveni čia netoliese?
- O taip, - atsakė Kitas.
Vyras ištiesė Kitui gėlę. Kitas paėmė ją ir aiktelėjo, nes kaž
kas įsmigo jam į nykštį.
— Prisisekite ją prie palto, —patarė vyras, —neįsidurkite
smeigtuku.
Raudonas lašelis ištryško ant Kito nykščio. Jis čiulpė jį kol
vyras segė gėlę prie Kito megztinio.
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- Niekada jūsų nemačiau mūsų apylinkėse, - pasakė jis Kitui.
- Aš tikrai čia gyvenu, —patvirtino Kitas. —O kam tos gėlės?
- Tokia buvo senamiesčio tradicija, - atsakė vyras, - prieš
tai, kai miestas išaugo. Kai žiemos gėlės pražysdavo kapinėse
ant kalvos, jas nuskindavo ir išdalindavo visiems - vyrams ir
moterims, seniems ir jauniems, varguoliams ir turtuoliams.
Dabar muzika skambėjo garsiau. Kitas svarstė, ar pradėjo
geriau ją girdėti dėl to, kad įsisegė gėlę. Dabar jis skyrė tary
tum mušamų tolimų būgnų garsą, ir nedrąsią dūdmaišio me
lodiją, kuri kėlė norą kaukšėti kulnais ir žygiuoti pagal skam
bantį ritmą.
Kitas niekada anksčiau niekur nevaikščiojo pasižvalgyti. Jis
pamiršo draudimą palikti kapines, pamiršo, kad šiąnakt kapi
nėse ant kalvos iš savo vietų prapuolė visi mirusieji. Jis galvojo
tik apie senamiestį ir patraukė per jį link miesto sodo priešais
senąją rotušę. (Dabar joje buvo muziejus ir turizmo informa
cijos centras, o pati rotušė išsikėlė į naujesnį, nors didingesnį,
bet nuobodesnį pastatą kitoje miesto pusėje.)
Ten jau buvo prisirinkę žmonių, vaikštinėjančių po mies
to sodą. Žiemą jame nebuvo nieko daugiau, tik žole apaugęs
laukas, kuriame šen bei ten matėsi laipteliai, krūmokšniai ir
statulos.
Kitas klausėsi muzikos kaip užkerėtas. Į aikštę po vieną, po
du, šeimomis ar pavieniui rinkosi žmonės. Jam niekada neteko
matyti tiek daug gyvų žmonių vienu metu. Jų galėjo būti šim
tai, visi kvėpavo ir buvo tokie pat gyvi, kaip ir jis. Kiekvienas
segėjo baltą gėlę.
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„Ar gyvieji visada taip elgiasi?" galvojo Kitas, tačiau iškart
suvokė, kad ne. Ta i, kas vyko, buvo ypatinga.
Jaunoji moteris, kurią jis jau matė anksčiau stumiančią
vežimėlį, stovėjo šalia laikydama kūdikį ir linguodama galvą
muzikos ritmu.
—Ar ilgai ir kodėl gros ši muzika? —paklausė jos Kitas, ta
čiau ji nieko neatsakė, tiesiog lingavo ir šypsojosi. Kitui atrodė,
kad ji šypsosi neįprastai. Ir tik kai jis jau nusprendė, kad ji
negirdi, nes jis tikriausiai Išnyko arba tiesiog nėra vienas iš tų,
kurie ją domintų tiek, kad reikėtų klausytis, ji tarė:
-Jėga, ar ne? Kaip per Kalėdas, - ji kalbėjo tarsi sapne, tary
tum žiūrėtų į save iš šalies. Tuo pačiu „iš šalies į save žiūrinčios”
balsu pridūrė:
—Man primena močiutės seserį tetą Klarą. Kai močiutė
mirė, tai Kalėdų išvakarėse eidavome pas Klarą. Ji grodavo
senu savo pianinu ir kartais dainuodavo, o mes valgydavome
šokoladą ir riešutus. Negaliu prisiminti nė vienos jos dainos.
Bet šita muzika tokia, tarsi visos jos skambėtų vienu metu.
Atrodė, kad kūdikis miega, padėjęs galvelę jai ant peties,
bet net ir jis muzikos taktu švelniai judino rankutes.
Staiga muzika nutilo, ir aikštėje įsivyravo tyla, prislopinta
tyla, tarsi krintantis sniegas būtų uždengęs garsus, tarsi visą
triukšmą būtų sugėrusi naktis ir aikštėje susirinkusių žmonių
kūnai. Niekas netrepsėjo, nešlepsėjo ir net beveik nekvėpavo.
Kažkur visai netoliese pradėjo mušti laikrodis. Tai buvo vi
durnakčio dūžiai. Ir tuomet jie pasirodė.
Lėta procesija žygiavo žemyn nuo kalvos, po dešimt vienoje
eilėje per visą kelio plotį, žengė rimtai ir ritmiškai. Kitas juos
pažino arba pažino daugelį jų. Pirmoje eilėje jis pamatė mo-
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tusę Sloter, Jošuę Vortingtoną, senąjį grafą, sužeistą Kryžiaus
karuose ir grįžusį namo numirti, ir daktarą Treifusį. Jie atrodė
orūs ir išdidūs.
Žmonės aikštėje nustebę aikčiojo. Kai kurie pradėjo verkš
lenti, sakydami: „Pasigailėk mūsų, Viešpatie, štai kaip prasidė
jo paskutinis teismas!" Tačiau dauguma žmonių tiesiog žiūrėjo
net nenustebę, tarytum viskas vyktų sapne.
Mirusieji žygiavo vora po voros, kol pasiekė aikštę.
Jošuė Vortingtonas užlipo laipteliais pas ponią Karavėj miesto merę. Jis ištiesė ranką ir iškilmingai garsiu balsu, kad
girdėtų visa aikštė, pareiškė:
Ponia, jus iš pat pradžių
Makabreną šokt kviečiu
Ponia Karavėj dvejojo. Ji pažvelgė į šalia stovintį vyrą, tarsi
ieškodama patarimo. Jis vilkėjo chalatą ir avėjo šlepetes, prie jo
chalato atvarto buvo prisegtas baltas žiedas. Vyras nusišypsojo
ir linktelėjo poniai Karavėj.
- Na, žinoma, - pasakė jis.
Ji ištiesė ranką. Kai jos pirštai palietė Jošuės Vortingtono
ranką, muzika vėl suskambo. Jei anksčiau Kito girdėta muzika
skambėjo kaip preliudija, tai dabar ji jau nebuvo preliudija.
Tai buvo muzika, kurios paklausyti susirinko visi, tai buvo me
lodija, kuri vertė kilnoti kojas ir pliaukšėti delnais.
Visi susikibo rankomis - gyvieji ir mirusieji, ir kartu pra
dėjo šokti. Kitas matė motušę Sloter, šokančią su vyru užsidė
jusiu turbaną, o verslininkas sukosi su Luiza Bartlebi. Ponia
Ovens nusišypsojo Kitui, imdama už rankos seną laikraščių
pardavėją, o ponas Ovensas visiškai neglobėjiškai ištiesė ranką
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mažai mergytei. Šioji įsikibo į jį tarsi visą gyvenimą būtų troš
kusi pašokti su juo. Kitas daugiau nežiūrėjo, nes kažkas paėmė
jį už rankos, ir šokis prasidėjo.
Jam šypsojosi Liza Hemstok:
- Kaip smagu, - pasakė ji, kai jie kartu pradėjo trepsėti ir
suktis.
Tada ji uždainavo pagal šokio melodiją:
Šoka ją visi savi:
Ir gyvi, ir negyvi.
Muzika užliejo Kitą nuo galvos iki kojų aistringu džiaugs
mu, o kojos judėjo, tarsi būtų nuo seno, amžinai, mokėjusios
šokio žingsnį.
Jis šoko su Liza Hemstok, o paskui, kai šokio figūra pa
sikeitė, pasijuto susikibęs rankomis su Fortinbrasu Bartlebiu.
Kitas ir Fortinbrasas šoko nepaisydami šokėjų rikiuotės, o šie
prasiskirdavo, kai jiedu sukosi pro juos.
Kitas matė Ebenezerį Boldžerį šokantį su panele Borouz, jo
ankstesne mokytoja. Jis matė gyvuosius šokančius su mirusiai
siais. Šokių poras pakeitė ilgos šokėjų eilės, sutartinai judan
čios, žengiančios ir šokčiojančios kaip vienas (Lia-lia-lia op!
Lia-lia-lia op!) linijiniame šokyje, kuris ir prieš tūkstantį metų
buvo laikomas senoviniu.
Jis atsidūrė voroje šalia Lizos ir paklausė:
- Iš kur ta muzika?
Liza patraukė pečiais.
—Kas visam tam vadovauja?
—Tai visada atsitinka, —atsakė ji. —Gyvieji tai gali ir už
miršti, bet mes visada atsimename... - Staiga ji susijaudinusi
šūktelėjo:
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- Žiūrėk!
Kitas niekada anksčiau nematė tikro arklio, tik piešinukus
>aveiksluotų knygelių puslapiuose, tačiau baltas arklys, kaukintis kanopomis gatve link jų, buvo visai nepanašus į jo įsi
vaizduotus arklius. Jis buvo kur kas didesnis, o jo snukis buvo
lgas ir rimtas. Ant nepabalnoto arklio jojo moteris, vilkinti
lga pilka suknele, švytinčia gruodžio mėnesienoje tarsi rasotas
voratinklis.
Jie pasiekė aikštę ir arklys sustojo, o pilkoji moteris lengvai
įuslydo nuo jo ant žemės ir atsilošė, žiūrėdama į visus - gyvus
r mirusius.
Ji padarė reveransą.
Visi kaip vienas nusilenkė ir padarė reveransus, sveikindaniesi su ja. Šokis prasidėjo iš naujo.
Širmas žirgas ir Dama Makabrenos puošmena.
Tai sudainavo Liza Hemstok prieš tai, kai šokio sūkurys
šskyrė ją su Kitu. Jie trepsėjo pagal muziką, sukosi, kilnojo
cojas, o pilkoji dama šoko su jais, entuziastingai trypė, šokiįėdama ir pasispardydama. Netgi širmis lingavo galvą ir pagal
nuziką kilnojo kanopas.
Šokis vis greitėjo, ir šokėjai sukosi vis smarkiau. Kitas užluso, bet negalėjo net įsivaizduoti, kad šokis kada nors baig;is - Makabrena, gyvųjų ir mirusiųjų bendras šokis, šokis su
Skirtimi. Kitas šypsojosi. Visi šypsojosi.
Kartkartėmis sukdamasis ir lėkdamas miesto sodu, jis patebėdavo moterį pilka suknele.

„Visi,“ - galvojo Kitas, —„visi šoka!“ Vos tik taip pagalvojo,
tuoj suprato, kad klysta. Senosios rotušės šešėlyje stovėjo juo
dai apsirengęs žmogus. Jis nešoko. Jis juos stebėjo.
Kitas negalėjo suvokti, ar Sailo veide pastebėjo ilgesį, liūdesį
ar kitą jausmą, bet jo globėjo veidas iškart tapo neįžvelgiamas.
- Sailai! - pašaukė jis, tikėdamasis, kad globėjas ateis pas
juos, įsijungs į šokį ir prisidės prie bendros linksmybės. Tačiau
išgirdęs savo vardą Sailas žengė gilyn į šešėlį ir dingo.
- Paskutinis šokis! - sušuko kažkas, o dūdmaišių melodija
tapo iškilminga, lėta ir pranašaujanti baigtį.
Kiekvienas šokėjas pasičiupo partnerį - gyvieji su mirusiais,
akis į akį. Kitas ištiesė rankas ir pajuto kaip palietė pirštus ir
pažvelgė į akis moteriai voratinklių suknele.
Ji nusišypsojo ir tarė:
- Sveikas, Kitai.
- Labas, —pasisveikino jis šokdamas. - Aš nežinau jūsų
vardo.
- Vardai iš tikrųjų nėra tokie svarbūs, - pasakė ji.
- Man labai patinka jūsų arklys. Jis toks didelis! Nežinojau,
kad arkliai gali būti tokie dideli.
- Jis pakankamai stiprus, kad ant savo plačios nugaros nu
sineštų galingiausią iš jūsų, o taip pat pakankamai meilus ir
pačiam mažiausiajam.
- Ar galiu juo pajodinėti? - paklausė Kitas.
- Kada nors, - atsakė ji, o jos voratinkliniai sijonai sumir
guliavo. - Vieną gražią dieną. Visiems tenka juo pajodinėti.
- Pažadate?
- Pažadu!
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Kaip tik tuo momentu šokis baigėsi. Kitas žemai nusilenkė
okių partnerei ir tada, tik tada, pasijuto išsekęs, jautėsi taip,
arsi būtų šokęs valandų valandas. Jautė kaip maudžia ir atsisa:o tarnauti visi raumenys. Buvo visai uždusęs.
Kažkur pasigirdo laikrodis, mušantis valandas. Kitas suskai:iavo dūžius. Dvylika. Jis svarstė, ar jie šoko dvylika valandų,
ir dvidešimt keturias, ar laikas buvo visai sustojęs.
Kitas išsitiesė ir apsidairė aplinkui. Mirusieji buvo dingę,
Laip ir moteris ant Širmio. Liko tik gyvieji, kurie pamažu skirsėsi namo. Jie ėjo iš aikštės mieguisti, sustingę, tarsi žmonės,
>ažadinti iš gilaus miego —žmonės, kurie eina, bet nesuvokia,
Kid eina.
Miesto aikštę nuklojo maži balti žiedai. Atrodė, kad čia
yko vestuvės.
*u
♦

Kitą dieną Kitas atsibudo Ovensų kape jausdamas, kad
;ino didžiulę paslaptį, kad atliko kažką labai svarbaus ir degė
įekantrumu apie tai pakalbėti.
Kai atsikėlė ponia Ovens, Kitas pareiškė:
- Praėjusi naktis buvo stebuklinga!
- Tikrai? - pasakė ponia Ovens.
- Mes šokome. Visi šokome senamiestyje.
- Iš tikrųjų? - pasipiktinusi prunkštelėjo ponia Ovens. Tikrai šokome? Ar žinai, kad tau draudžiama eiti į miestą?
Kitas žinojo, kad kai mama taip nusiteikusi, geriau net ne>andyti su ja kalbėti. Jis išsprūdo iš kapo į besileidžiančias su
einąs.
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Jis užlipo į kalną prie juodojo obelisko, Jošuės Vortingtono
akmens, kur buvo natūralus amfiteatras ir matėsi senamiestis
bei aplink jį nusidriekusio miesto žiburiai.
Jošuė Vortingtonas stovėjo šalia. Kitas pradėjo pokalbį:
- Jūs pradėjote šokį su mere. Jūs su ja šokote.
Jošuė Vortingtonas pažiūrėjo į jį ir nieko nepasakė.
- Tikrai š o k o t e , - pasakė Kitas.
Jošuė Vortingtonas palingavo galvą:
- Mirusieji ir gyvieji nebendrauja, berniuk. Mes jau ne jų
pasaulio dalis, o jie dar ne mūsų. Jei jau taip nutinka, kad šo
kame su jais mirties šokį Makabreną, tai nekalbame apie tai.
Juo labiau nekalbame apie tai su gyvaisiais.
- Bet aš esu j ū s i š k i s .
- Dar ne, berniuk. Teks palaukti visą gyvenimą.
Kitas suprato, kodėl šoko tarp gyvųjų, o ne tarp tų, kurie
kaip komanda nusileido nuo kalvos. Jis pasakė tik tiek:
- Regis... suprantu...
Jis bėgte nubėgo žemyn —skubantis dešimtmetis berniu
kas, lekiantis taip greitai, kad vos neužkliuvo už Digbio Pulo
(1785-1860, Ir tu būsi toks, kaip aš esu). Valios pastangomis
išlaikęs pusiausvyrą, nulėkė prie senosios bažnyčios išsigandęs,
kad gali prasilenkti su Sailu, kad jo globėjas jau bus išėjęs, jam
dar neatsiradus.
Kitas atsisėdo ant suolo.
Šalia jo kažkas sujudėjo, nors jis nieko neišgirdo. Jo globė
jas pasisveikino:
- Labas vakaras, Kitai.
- Buvai ten vakar vakare, - pasakė Kitas. - Nė nebandyk to
neigti, nes aš žinau, kad ten buvai.
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- Taip, - patvirtino Sailas.
- Al šokau su ja. Su moterimi ant širmo arklio.
- Tikrai?
- Tu matei! Tu mus stebėjai! Mes šokome! Gyvieji ir miruieji! Kodėl niekas nenori apie tai kalbėti?
- Todėl, kad tai paslapčių paslaptis. Todėl, kad yra dalykų,
įpie kuriuos žmonėms draudžiama kalbėti. Todėl, kad yra daykų, kurių jiems negalima atsiminti.
- Bet tu apie tai dabar kalbi. Mes kalbame apie Makabreną.
- Aš nešokau, - atsakė Sailas.
- Bet tu žiūrėjai.
Sailas atsakė tik tiek:
- Aš nežinau, ką mačiau.
- Sailai, aš šokau su Dama! - sušuko Kitas. Tuo momentu
>asirodė, tarsi jo globėjui plyštų širdis, ir Kitas išsigando taip,
:aip mažas vaikas, pažadinęs miegančią panterą.
Bet Sailas ramiai pasakė:
- Šis pokalbis baigtas.
Kitas gal ir dar ką nors būtų pasakęs, nes buvo šimtai daykų, kuriuos jis norėjo pasakyti, net jei tai būtų neišmintin
ga. Bet tuo metu kažkas patraukė jo dėmesį - švelnus ir tylus
lamesys ir vėsus brūkštelėjimas, tarsi kas būtų perbraukęs
>lunksnele per veidą.
Visos mintys apie šokius išdulkėjo iš galvos, o baimę pakeiė džiugesys ir nuostaba.
Jis tai matė tik trečią kartą gyvenime.
- Žiūrėk, Sailai, sninga! - sušuko jis, o džiaugsmas užliejo
tratinę ir galvą, nepalikdamas vietos niekam kitam.
- Tikrai sninga!
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Interliudija
Susirinkimas
Viešbučio vestibiulyje nedidelis plakatas skelbė, kad Va
šingtono kambarys skirtas privačiam renginiui, nors nebuvo
jokios informacijos apie to renginio pobūdį. Tiesą sakant, jei
būtumėt pamatę žmones, tą vakarą susirinkusius Vašingtono
kambaryje, tikrai nesuprastumėte, kas vyksta, nors trumpas
žvilgsnis būtų parodęs, kad ten visai nėra moterų.
Buvo aišku, kad ten susirinko tik vyrai. Jie sėdėjo už apvalių
stalų ir baigė valgyti desertą.
Kambaryje jų buvo koks šimtas, visi juodais kostiumais, bet
tik kostiumai juos ir vienijo. Jie buvo žili, tamsiaplaukiai, rau
donplaukiai, šviesiaplaukiai ar visai nuplikę. Veidai buvo drau
giški ir nedraugiški, malonūs ir paniurę, atviri ir paslaptingi,
šiurkštūs ir švelnūs. Daugumos oda buvo rausva, bet matėsi
ir juodaodžių bei rudaodžių. Jie buvo europiečiai, afrikiečiai,
indai, kinai, pietų amerikiečiai, filipiniečiai ir amerikiečiai.
Kalbėdami vienas su kitu ar su padavėjais, šnekėjo anglų kal
ba, bet akcentai buvo tokie pat įvairūs kaip ir patys ponai. Jie
susirinko iš visos Europos ir viso pasaulio.
Vyrai juodais kostiumais sėdėjo aplink stalus, o vienas iš jų
stovėjo ant pakylos. Tai buvo žvalus vyrukas, apsivilkęs baltu
kostiumu, tarsi tik ką būtų atvykęs iš vestuvių pokylio. Jis skel
bė apie nuveiktus Geruosius Darbus. Vaikai iš vargingų kvar
talų buvo išvežti egzotiškų atostogų. Žmonėms, kurie ruošėsi
ekskursijoms, buvo nupirktas autobusas.
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Vyras vardu Džekas sėdėjo prie priekinio centrinio stalo šaia puošniai apsirėdžiusio žilo senio. Jie laukė kavos.
- Laikrodis tiksi, —pasakė žilaplaukis. —Nė vienas mūsų
įeina jaunyn.
Džekas atsakė:
- Galvojau apie tą reikalą San Fransiske prieš keletą
netų...
- Taip, nepavyko, tačiau kaip ir ta gėlė, pražystanti pavaarį, tai neturi nieko bendra su byla. Tu susimovei, Džekai.
Tau buvo pavesta pasirūpinti jais visais. Taip pat ir kūdikiu ypatingai kūdikiu. Beveik pavyko galima sakyti tik apie arklių
>asagas ir rankines granatas.
Padavėjas baltu švarku išpilstė kavą į puodelius ponams
>rie stalo: nedideliam vyrui su juodais plonais, tarsi pieštuku
įubrėžtais, ūsais, aukštam blondinui, kuris galėjo tikti į kino
;vaigždes ar modelius, juodaodžiui didžiule galva, kuris dairėsi
įplink tarsi įsiutęs bulius. Šie ponai ypatingai stengėsi neišiduoti, kad klausosi Džeko pokalbio, todėl kreipė ypatingą
lėmesį į kalbėtoją ir netgi kartais paplodavo. Žilaplaukis vyras
sidėjo į kavą kelis šaukštelius cukraus ir energingai jį išmaišė.
- Dešimt metų, - tarė jis. - Laikas ir potvynis nieko neku
ria. Vaikas tuoj suaugs. O kas tada?
- Aš dar turiu laiko, pone Dendi, - pradėjo Džekas, bet žila>laukis nutraukė jį, durdamas dideliu rausvu pirštu jo pusėn.
- Tu turėjai laiko. Dabar turi tik galutinę datą. Dabar turi
šsinerti iš kailio. Mes daugiau negalime kęsti tavo neveikluno. Visiems Džekams nusibodo laukti.
Džekas linktelėjo:
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- Radau pėdsakų, kuriais galiu sekti, - tarė jis.
-Tikrai? - žilaplaukis sriūbtelėjo kavos.
- Tikrai. Dar kartą kartoju - manau, kad tai susiję su rū
pesčiais San Fransiske.
- Ar aptarei tai su sekretoriumi? - ponas Dendis parodė
į žmogų ant pakylos, kuris tuo metu pasakojo apie ligoni
nės įrangą, kurią jų dosnumas leido įsigyti praėjusiais metais.
(„Ne vienas, ne du, o trys inkstų aparatai"), sakė jis. Vyrai
kambaryje mandagiais plojimais pasveikino save ir savo dos
numo apraiškas.
Džekas linktelėjo:
- Minėjau.
- Ir ką?
- Jis nesusidomėjo. Jam reikia rezultatų. Jis nori, kad baig
čiau reikalą, kurį pradėjau.
- Visi to norime, žvitruoli, —pasakė žilaplaukis. - Berniu
kas vis dar gyvas. Laikas jau nebėra mūsų sąjungininkas.
Kiti vyrai prie stalo, iki šiol apsimetinėję, kad nesiklauso,
pritariamai suniurnėjo ir linktelėjo galvas.
- Kaip jau sakiau, - be jokių jausmų pareiškė ponas Den
dis, —laikrodis tiksi.

ŠEŠTAS SKYRI US
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ir pasaulio vaizdai liejosi tarsi drumsti at
spindžiai. Kitas, pasislėpęs nuo visų gyvųjų ar mirusiųjų, ku
riems šautų j galvą jo ieškoti, sėdėjo po arka, skiriančia Egipto
Alėją ir šiaurės vakarų dykynę nuo likusių kapinių, ir skaitė
knygą.
„Tegu tave skradžiai!1' pasigirdo riksmas žemai tako gale.
„Tegu tave skradžiai, kad tu apaktum! Kai pagausiu, o tikrai
tave rasiu, priversiu gailėtis tos dienos, kai gimei! “
Kitas atsiduso ir nuleido knygą. Pasilenkė į priekį, kad pa
matytų piktą Tekerėjų Porindžerį (1720—1734, Aukščiau mi
nimojo sūnus), žengiantį slidžiu taku. Tekerėjus buvo didelis
berniukas - mirė jau turėdamas keturiolika metų, tuoj po to,
kai buvo įšventintas meistro namų dažytojo pameistriu. Jam
davė aštuonis varinius pensus ir prisakė negrįžti be pusės galo
no baltų ir raudonų dažų dryžuotai kirpėjo iškabai. Tekerėjus
praleido penkias pažliugusio sausio ryto valandas išjuokiamas
ir siuntinėjamas iš vienos vietos į kitą. Kai suprato esąs kvaili
namas, taip supyko, kad jį trenkė apopleksija, numarinusi vai
ką per savaitę. Jis mirė rūsčiai žiūrėdamas į kitus pameistrius ir
net į poną Horobiną, meistrą dažytoją, kuris pameistriu buvo
įšventintas kur kas baisiau, tad niekaip negalėjo suprasti, dėl
ko kilo toks sambrūzdis.
^K-'APINĖ s e
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Taigi, Tekerėjus Porindžeris mirė įtūžęs, gniauždamas „Ro
binzono Kruzo“ tomelį, kuris, be sidabrinio rantytais kraštais
šešiapensio ir rūbų, nešiotų dar esant sveikam, buvo jo vieninte
lis turtas. Jo motinos prašymu, jį palaidojo kartu su knyga. Mir
tis nepagerino Tekerėjaus Porindžerio būdo, ir dabar jis šaukė:
- Žinau, kad esi kažkur čia! Ateik ir priimk bausmę, tu,
vagie!
Kitas užvertė knygą.
- Aš ne vagis, Tekerėjau. Aš tik pasiskolinau. Pažadu, kad
grąžinsiu kai tik baigsiu.
Tekerėjus pakėlė akis ir pamatė Kitą, įsitaisiusį už Ozirio
statulos.
- Sakiau, kad neimtum!
Kitas atsiduso:
- Bet čia taip mažai knygų. Kaip tik skaitau tokią įdomią
vietą. Jis randa žmogaus pėdsaką. Bet ne savo paties. Vadinasi,
saloje yra dar kažkas!
- Tai mano knyga, - atkakliai kartojo Tekerėjus. - Grąžink

MKitas buvo pasirengęs ginčytis arba paprasčiausiai derėtis,
bet Tekerėjaus akyse pamatė tokią nuoskaudą, kad tuoj pat
nusileido. Nuropojo arkos kraštu, nušoko kelias pėdas žemyn
ir ištiesė knygą.
- Štai.
Tekerėjus nerangiai paėmė knygą, piktai žvelgdamas.
- Galėčiau ją tau perskaityti, —pasisiūlė Kitas. —Tikrai.
- Galėtum eiti ir nusišutinti savo riebią galvą, - atšovė Teke
rėjus ir kirto Kitui antausį. Kitas pajuto, kaip nudiegė skruos
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tą, nors sprendžiant iš Tekerėjaus Porindžerio veido išraiškos,
šiam ranką suskaudo ne mažiau negu Kitui skruostą.
Didesnis berniukas piktai nutrepsėjo taku žemyn, o Kitas
stebėjo jį perštinčiom akim ir skaudama ausim. Tada, vis dar
lyjant, nuėjo atgal klastingu gebenėmis apaugusiu takeliu.
Kartą netikėtai paslydo, nusibrozdino kelį ir suplėšė džinsus.
Šalia sienos augo gluosnių guotas, ir Kitas beveik atsitrenkė į
panelę Eufemiją Hosfol ir Tomą Sandsą, jau daugelį metų kartu
išeinančius apsižvalgyti. Tomas buvo palaidotas taip seniai, kad
jo akmuo virto nugairinta uola. Jis gyveno ir mirė per šimtametį
karą su Prancūzija. Panelė Eufemija (1861-1883, Deja, Ji Mie
ga, bet Ji Miega su Angelais) buvo palaidota Viktorijos laikais,
kai kapinės buvo išplėstos ir penkiasdešimčiai metų tapo pelnin
ga verslo įmone. Ji viena turėjo visą rūsį su galinėmis durimis,
vedančiomis į Gluosnių Alėją. Tačiau atrodė, kad pora neturėjo
jokių rūpesčių dėl savo istorinių laikotarpių skirtumo.
—Nelėk, kaip galvą pametęs, jaunasis Kitai, —pasakė To
mas. - Gali susižeisti.
- Jau susižeidei, - pastebėjo panelė Eufemija. - Mielasis
Kitai, neabejoju, kad mama tave už tai išbars. Mums ne taip
paprasta sulopyti šias kelnes.
- Vaje. Atsiprašau, - atsakė Kitas.
- Beje, tavo globėjas ieškojo tavęs, - pridūrė Tomas.
Kitas pakėlė galvą į pilką dangų.
—Bet dar šviesu, —nustebo jis.
—Jis ankstienais kėlėsi, - pasakė Tomas. Kitas žinojo, kad
tas žodis reiškia „anksti". - Prašė praneštie, kad ieško tavęs. Jei
pamatysimos.

-J M .

aaJL

Kitas linktelėjo.
- Tankynėje už Litldžono paminklo jau yra prinokusių
lazdyno riešutų, - nusišypsojo Tomas, tarsi sušvelnindamas
smūgį.
- Ačiū, - atsakė Kitas. Jis galvotrūkčiais nurūko vingiuo
jančiu takeliu link žemesniųjų kapinių šlaitų ir sustojo tik pa
siekęs senąją koplyčią.
Koplyčios durys buvo atidarytos, o Sailas, kuriam nepatiko
nei lietus, nei nykstanti dienos šviesa, stovėjo viduje, šešėlyje.
- Girdėjau, kad manęs ieškojai, - tarė Kitas.
- Taip, - atsakė Sailas. - Atrodo, suplėšei kelnes.
- Bėgau, - atsakė Kitas. - Mmm. Šiek tiek susipešiau su
Tekerėjumi Porindžeriu. Norėjau perskaityti „Robinzoną Kru
zą". Tai knyga apie žmogų laive, tokiame daikte, kuris juda
jūra, tokiu vandeniu, kaip milžiniška bala. Tai jo laivas sudūžta
saloje... tai tokia vieta jūroje, kur galima stovėti ir...
Sailas jį nutraukė:
- Kitai, jau praėjo vienuolika metų. Vienuolika metų, kai
tu su mumis.
- Teisingai, - pasakė Kitas, - jei tu taip sakai.
Sailas žiūrėjo į savo globotinį. Berniukas buvo liesas, pelių
spalvos plaukai jam augant kiek patamsėjo.
Senosios koplyčios vidus skendėjo šešėliuose.
- Manau, kad jau laikas pasikalbėti apie tai, iš kur tu atėjai.
Kitas giliai įkvėpė. Jis paklausė:
- Nebūtinai dabar. Visai nebūtinai, nebent tu nori. - Jis
stengėsi kalbėti kiek galima lengvabūdiškiau, bet širdis krūti
nėje daužėsi.
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Tyla. Girdėjosi tik lietaus teškenimas ir vandens šniokšti
mas lietvamzdžiuose. Tyla tęsėsi taip ilgai, kad Kitui pasirodė,
jog jis ilgiau neišlaikys.
Sailas prabilo:
- Žinai, kad esi kitoks - esi gyvas. Mes priėmėme tave, jie
priėmė, o aš sutikau būti tavo globėju.
Kitas nieko nepasakė.
Sailas tęsė švelniu tarsi aksomas balsu:
- Tu turėjai tėvus ir vyresnę seserį. Jie buvo nužudyti. Ma
nau, kad ir tave turėjo nužudyti, bet tai nepavyko dėl visiško
atsitiktinumo. Dėl to, kad įsikišo Ovensai.
- Ir tu, - pasakė Kitas, kuriam apie tą naktį daugelis žmo
nių jau buvo pasakoję, o kai kurie net patys dalyvavo įvykiuo
se. Tai buvo didi naktis kapinėse.
Sailas pasakė:
- Manau, kad ten, pasaulyje, žmogus, kuris išžudė tavo šei
mą, vis dar tavęs ieško, vis dar ketina tave nužudyti.
Kitas truktelėjo pečiais:
- Tai kas? Tai tik mirtis. Juk visi mano geriausi draugai mirusieji.
- Taip, - Sailas sudvejojo. - Tikrai taip. Didžioji jų dau
guma atsiskaitė su pasauliu. Tu - dar ne. Tu gyvas, Kitai.
Vadinasi, turi neišmatuojamas galimybes. Gali bet ką daryti,
apie bet ką svajoti, bet ko siekti. Jei tu keisi pasaulį, tai pasaulis
pasikeis. Tai - galimybės. Kai mirsi, jos dings. Viskas. Padarei,
ką padarei, įgyvendinai svajones, parašei savo vardą. Gal būsi
čia palaidotas, gal net vaikščiosi tais pačiais keliais. Bet tų gali
mybių jau nebeturėsi.
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Kitas galvojo apie tai. Tai atrodė beveik tiesa, nors jis galėjo
rasti išimčių: pavyzdžiui, tėvus, kurie jj įvaikino. Tačiau mi
rusieji ir gyvieji labai skyrėsi. Jis tai žinojo, nors labiau mylėjo
mirusiuosius.
- O kaip tu? - paklausė jis Sailo.
- Kaip aš?
- Na, tu nesi gyvas. Tu gali keliauti ir veikti.
- Esu tik tai, kas esu, ir niekas daugiau, - atsakė Sailas. Kaip tu pats sakai, nesu gyvas. Bet kai man ateis galas, aš tie
siog nustosiu būti. Mano gentis yra arba nėra. Jei supranti, ką
turiu galvoje.
- Nelabai.
Sailas atsiduso. Lietus baigėsi, ir debesų draiskanos virto
tikra vakaro prieblanda.
- Kitai, - pasakė jis, - yra daugybė svarbių priežasčių tave
apsaugoti.
Kitas paklausė:
- Tas asmuo, kuris išžudė mano šeimą, tas, kuris nori nužu
dyti mane... Ar tu tikras, kad jis dar ieško manęs?
Apie tai jis galvojo jau kurį laiką ir žinojo, ko nori.
- Taip. Ieško.
- Tada, - Kitas garsiai pasakė neįmanomą mintį, - aš noriu
eiti į mokyklą.
Sailas buvo šaltakraujis. Net jei būtų atėjusi pasaulio pabai
ga, jis nebūtų nė mirktelėjęs. Tačiau dabar jis išsižiojo, antakiai
susiraukė, bet jis tik paklausė:
-Ką?
- Kapinėse daug išmokau, - pasakė Kitas. - Išmokau Iš
nykti ir Vaidentis. Galiu atidaryti pikuolių vartus, pažįstu
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žvaigždynus. Bet ten už vartų yra pasaulis, yra jūra ir salos,
dūžtantys laivai ir kiaulės. Noriu pasakyti, kad pasaulis pilnas
dalykų, kurių nepažįstu. Mokytojai čia išmokė mane daugybės
dalykų, bet man reikia daugiau, kad galėčiau išgyventi už kapi
nių ribos nors vieną dieną.
Sailui tai nepadarė įspūdžio.
- Tai neįmanoma. Čia mes galime tave apsaugoti. Ten gali
atsitikti bet kas. Kaip mes ten tave apsaugosime?
- Taip, - sutiko Kitas, - Tai viena iš tų galimybių, apie ku
rias tu kalbėjai. - Jis patylėjo, o tada: - Kažkas nužudė mano
motiną, tėvą ir seserį.
- Taip, kažkas tai padarė.
- Žmogus?
- Žmogus.
- Vadinasi, - pasakė Kitas, - tu ne to klausi.
- Kaip tai? - Sailas kilstelėjo antakį.
- Na, jei aš išeisiu į pasaulį, tai nereikia klausti: „Kas mane
nuo jo apsaugos?"
- Nereikia?
- Ne. Reikia klausti, kas apsaugos jį nuo manęs.
Šakos braižėsi į aukštus langus, tarytum prašėsi įleidžiamos
vidun. Sailas nubraukė įsivaizduojamą dulkelę nuo rankovės
aštriu kaip skustuvas nagu. Jis pareiškė:
- Reikės tau surasti mokyklą.
4*
Iš pradžių berniuko niekas nepastebėjo. Niekas nepastebėjo
net to, kad jo nepastebėjo. Jis visada sėdėdavo klasės gale. Jis
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nedaug atsakinėjo, jei tik jo nepaklausdavo tiesiai. Net ir tada
jo atsakymai buvo trumpi, pamirštami ir bespalviai - jis išnyk
davo iš sąmonės ir iš atminties.
- Ar manai, kad jo šeima religinga? - paklausė ponas Kirbis
mokytojų kambaryje. Jis taisė rašinius.
- Kieno šeima? - paklausė ponia Mak Kinon.
- Ovenso iš aštuntosios „b“, —atsakė ponas Kirbis.
- Aukštas spuoguotas vaikinas?
- Nemanau. Maždaug vidutinio ūgio.
Ponia Mak Kinon truktelėjo pečiais:
- O kas jam?
-Jis viską rašo ranka, —atsakė ponas Kirbis. - Graži rašyse
na. Kažkada ją vadino kaligrafiška.
- Ir dėl to manai, kad jis yra religingas?
- Jis sako, kad neturi kompiuterio.
- Na ir kas?
- Jis neturi telefono.
- Vis tiek nesuprantu, kodėl dėl to turėtų būti religingas, pasakė ponia Mak Kinon. Ji pradėjo nerti kabliuku nuo tada,
kai mokytojų kambaryje uždraudė rūkyti, tad dabar sėdėjo ir
be jokio būtino reikalo nėrė vaikišką antklodėlę.
Ponas Kirbis truktelėjo pečiais:
- Jis protingas vaikinas, - tarė, - bet yra tokių dalykų, ku
rių jis nežino. O per istorijos pamokas jis pripasakoja visokių
išgalvotų smulkmenų, to, ko nėra knygose...
- Ką jis išsigalvoja?
Ponas Kirbis baigė taisyti Kito rašinį ir padėjo jį į krūvą.
Kai tiesiai prieš akis nebuvo nieko, kas primintų berniuką, vis
kas atrodė miglota ir nesvarbu.
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Visokių dalykų, - atsakė jis ir tuoj viską pamiršo. Lygiai
kaip pamiršo įrašyti Kito vardą į registrą. Kito vardo taip pat
nebuvo ir mokyklos duomenų bazėse.
Berniukas buvo pavyzdingas mokinys —nepastebimas ir
lengvai pamirštamas. Daug laisvo laiko jis praleisdavo anglų
kalbos kabineto gale, ten, kur buvo sustatytos lentynos su kny
gomis minkštais viršeliais, ir mokyklos bibliotekoje —didelia
me kambaryje, prigrūstame knygų ir senų fotelių, kur entuzi
astingai rydavo knygas kaip kiti vaikai skanėstus.
Net vaikai jį pamiršdavo. Žinoma, ne tada kai jis prieš juos
sėdėdavo - tada jį atsimindavo. Bet kai tas Ovensų vaikas
dingdavo iš akių, tai prapuldavo ir iš atminties. Niekas apie
jį negalvodavo. Jiems to ir nereikėjo. Jei kas nors būtų papra
šęs vaikus iš aštuntosios „b“ užsimerkti ir išvardinti dvidešimt
penkis klasės berniukus ir mergaites, tai Ovensas nebūtų tarp
jų paminėtas. Jis buvo tarytum vaiduoklis.
Žinoma, kai jis kur nors pasirodydavo, tai būdavo visai kas
kita.
Nikui Fartingui buvo dvylika, bet kartais galėjai pamany
ti, o kartais ir būdavo manoma, kad šešiolika. Tai buvo labai
aukštas berniukas kreiva šypsena ir beveik be vaizduotės. Jis
buvo labai elementariai praktiškas: gabus krautuvių vagišius,
plėšikaujantis pasitaikius progai, ir nelabai trokštantis būti
mėgiamas, jei vaikai, mažesni už jį, darydavo tai, ką jis lie
pia. Bet kad ir kaip ten bebūtų, jis turėjo draugę. Jos vardas
buvo Morin Kviling, bet visi vadindavo ją Mo. Ji buvo liesu
tė, blyškios odos geltonplaukė, pavandenijusių melsvų akių ir
smaila smalsia nosimi. Nikui patikdavo vogti krautuvėse, bet,
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ką reikia imti, pasakydavo Mo. Nikas galėjo smogti, skaudinti
ir bauginti, o Mo nurodydavo tuos, kuriuos reikia įbauginti.
Jiedu buvo, kaip ji jam kartais sakydavo, tobula komanda.
Jiedu sėdėjo bibliotekos kampe ir dalijosi septintokų kišen
pinigių duoklę. Abu išdresiravo aštuonis ar devynis vienuoli
kmečius atiduoti jiems savo kišenpinigius kas savaitę.
- Singhas dar nepristatė savo dalies, - pasakė Mo. —Tau
teks jį susirasti.
- Jo, - atsiliepė Nikas. - Jis sumokės.
- Ką jis nukniaukė? Kompaktinę plokštelę?
Nikas linktelėjo.
-Tiesiog paaiškink jam, kuo klaidingas jo metodas, - palie
pė Mo, kuri norėjo atrodyti tokia kieta, kaip per televizorių.
- Tai visai nesunku, - tarė Nikas. - Mes gera komanda.
- Kaip Betmenas ir Robinas, - pritarė Mo.
- Jūs labiau panašūs į daktarą Džekilą ir poną Haidą, - pa
sakė kažkas, nepastebimai skaitęs ant palangės. Kažkas atsisto
jo ir išėjo iš kambario.
Polas Singhas sėdėjo ant palangės persirengimo kambaryje
susikišęs rankas į kišenes ir pilnas juodų minčių. Jis ištraukė
ranką iš kišenės ir pasižiūrėjo į saują vieno svaro monetų, pa
purtė galvą ir vėl sugniaužė monetas.
- Ar tai jų laukia Nikas ir Mo? - paklausė kažkas, ir Polas
pašoko, išbarstydamas monetas ant grindų.
Berniukas padėjo rinkti monetas ir padavė jam. Jis buvo vy
resnio amžiaus ir Polui pasirodė kažkur matytas, nors nebuvo
tuo visai tikras. Polas paklausė:
- Ar tu su jais? Su Niku ir Mo?

J M

156

L.

Berniukas papurtė galvą.
- Ne. Manau, kad jie tikrai atgrasūs. - Jis padvejojo ir pri
dūrė: -Tiesą sakant, atėjau tau kai ką patarti.
- Tikrai?
- Nemokėk jiems.
- Lengva tau sakyti.
- Ar todėl, kad jie manęs nešantažuoja?
Berniukas žiūrėjo į Polą, o susigėdęs Polas žvelgė j šalį.
- Jie tave mušė arba gąsdino, kol pavogei jiems parduotu
vėje kompaktinę plokštelę, o tada pasakė, kad jei neatiduosi
kišenpinigių, tai tave išduos. Ką jie darė? Ar filmavo kai tu
vogei?
Polas linktelėjo.
- Tiesiog pasakyk „ne“, —pasakė berniukas. —Nieko jiems
neduok.
- Jie mane užmuš. Be to, jie sakė...
- Pasakyk jiems, kad manai, jog policija ir mokyklos vado
vybė kur kas labiau negu vienu vaiku, priverstu prieš jo valią
pavogti kompaktinę plokštelę, susidomės porele vyresniųjų,
kurie primoko mažylius vogti ir priverčia atiduoti jiems kišen
pinigius. Pasakyk, kad jei jie tave dar kartą palies, tai paskam
binsi policijai, kad visa tai užrašei ir jei tau kas nors atsitiks, jei
po akimi atsiras mėlynė ar bet kas kita, tavo draugai nedelsiant
persiųs užrašus mokyklos vadovybei ir policijai.
Polas pasakė:
- Bet aš negaliu.
- Tada mokėsi jiems kišenpinigius visą likusį laiką moky
kloje. Ir visą laiką jų bijosi.
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Polas pagalvojo:
- Kodėl negalėčiau iškart visko pasakyti policijai?
- Gali, jei taip nori.
- Pirma pabandysiu taip, kaip tu sakai, - pasakė Polas. Jis
nusišypsojo. Tai nebuvo labai plati šypsena, bet visgi tikra, pir
moji per tris savaites.
Taigi Polas Singhas paaiškino Nikui Fartingui, kaip ir kodėl
jis nieko jam daugiau nemokės ir nuėjo sau, o Nikas stovėjo
ir tylėjo, tik gniaužė kumščius. Kitą dieną dar penki vienuoli
kmečiai susirado Niką Fartingą žaidimų aikštelėje ir pareiškė,
kad nori atgauti savo pinigus - visus kišenpinigius, kuriuos
jam atidavė per praėjusį mėnesį. Kitaip j i e nueis į policiją.
Nikas Fartingas jautėsi baisiai nelaimingas.
Mo pasakė:
- Tai jis. Jis tai pradėjo. Jei ne jis..., jie niekada patys to
nebūtų sugalvoję. Jį ir turime pamokyti. Tada visi vėl pradės
tinkamai elgtis.
- Ką? - paklausė Nikas.
- Tą, kuris visą laiką skaito. Bibliotekoje. Kristą Ovensą.
Zinai.
Nikas lėtai linktelėjo. Tada pasiteiravo:
- Kas jis toks?
- Aš tau jį parodysiu, - atsakė Mo.
♦
n*

Kitas priprato būti nepastebimas, gyventi šešėlyje. Kai visų
žvilgsniai paprastai praslysta pro šalį, labai gerai jauti, kad į tave
kažkas žiūri, nenuleidžia akių, kreipia dėmesį. O jei dažniau-
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iai beveik neegzistuoji žmonių protuose kaip gyvas asmuo, tai
iesiog negali nepastebėti, kad į tave kažkas rodo pirštu ar seka
š paskos.
Jie sekė jį nuo mokyklos, kol jis kilo keliu aukštyn, praėjo
>ro laikraščių pardavėją ant kampo, perėjo per geležinkelio tilą. Jis neskubėjo, kad tik tie du, kurie jį sekė —augus berniukas
r šviesi aštraus veidelio mergaitė - nepamestų jo iš akių. Tada
ėjo į nedideles kapines kelio gale. Tai buvo mažulytės kapinaiės šalia vietos bažnytėlės. Jis laukė šalia Roderiko Persono ir jo
;monos Anabelės bei antrosios žmonos Petunijos (Jie Miega,
cad vėl Prisikeltų), kapo.
- Tu esi tas vaikas, - pasigirdo mergaitės balsas. - Kristas
Dvensas. Na, tu tikrai pakliuvai į bėdą, Kristai Ovensai.
- Tiesą sakant, mano vardas Kitas, —atsakė Kitas žvelgdanas į juos. - Be „r“ ir „s“. O jūs esate Džekilas ir Haidas.
- Tai tu, —pasakė mergaitė, —prikurstei septintokus.
- Todėl mes rengiamės tave pamokyti, - pridūrė Nikas ir
įusišypsojo visai ne iš linksmumo.
- Man patinka mokytis, - pasakė Kitas. - Jei daugiau dėnesio kreiptumėte į savuosius mokslus, nereikėtų šantažu atininėti iš mažiukų kišenpinigių.
Nikas suraukė kaktą. Tada pagrasino:
- Tu lavonas, Ovensai.
Kitas papurtė galvą ir mostelėjo ranka į aplinkinius kapus:
- Aš tai iš tikrųjų ne, - atsakė jis. - Bet jie - taip.
- Kas jie? - paklausė Mo.
- Čia gyvenantys žmonės, - atsakė Kitas. - Klausykit. Aš
itsivedžiau jus čia ir leidžiu rinktis...
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- Tu mūsų čia neatsivedei, - paprieštaravo Nikas.
- Jūs esate čia, nes aš norėjau, kad jūs čia ateitumėte. Aš
atėjau čia, o jūs mane sekėte. Tai tas pats.
Mo nervingai apsidairė aplinkui:
- Ar turi čia draugų? - paklausė ji.
Kitas atsakė:
- Bijau, kad abu nieko nesuprantate. Turite nustoti taip
elgtis. Jūs elgiatės taip, tarsi kiti žmonės yra nesvarbūs. Nusto
kite skaudinti kitus.
Mo žiauriai išsišiepė:
- Dėl dievo meilės, - pasakė ji Nikui, - duok jam j kaulus.
- Ną, aš jums leidau rinktis, - pasakė Kitas. Nikas sugniau
žė kumštį ir stipriai smogė Kitui, tačiau jo jau nebuvo ten, kur
jis ką tik stovėjo. Niko kumštis visa jėga atsitrenkė į antkapio
kraštą.
- Kur jis dingo? —sušuko Mo. Nikas keikėsi ir kratė ranką.
Mo nustebusi dairėsi po tamsias kapines. - Jis tik ką čia buvo.
Žinai gi, kad buvo.
Nikas neturėjo vaizduotės ir nesirengė taip staiga pradėti
mąstyti.
- Gal jis pabėgo, - spėliojo.
- Jis nepabėgo, - pasakė Mo. - Tiesiog jo čia nebeliko. Mo turėjo gerą vaizduotę. Ji viską sugalvodavo. Vaiduokliškose
kapinėse vyravo prieblanda, Mo ant kaklo pasišiaušė plaukai.
- Kažkas čia iš tikrųjų labai labai ne taip, - pasakė Mo ir
pridūrė spigiu, baimės kupinu balsu: - Reikia iš čia nešdintis.
- Turiu surasti tą vaikį, - pasakė Nikas Fartingas. - Aš jį
sumalsiu į miltus.
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Mo pajuto, kaip nuo šalčio apsunko pilvo apačia. Atrodė,
:ad aplink juos sūkuriuoja šešėliai.
- Nikai, - pašaukė ji, - aš bijau.
Baimė užkrečiama. Ją gali perimti iš kito. Kartais pakanka,
:ad kas nors pasakytų, jog bijo, ir baimė tampa reali. Mo buvo
šsigandusi, tad ir Nikas pradėjo bijoti.
Nikas nieko nekalbėjo, tik bėgo, o Mo lipo jam ant kulnų,
latvės žibintai artėjo, kai jie bėgo atgal į pasaulį, kur prie>landa virto naktimi, šešėliai - tamsa, ir kur galėjo atsitikti
>et kas.
Jie bėgo, kol pasiekė Niko namus. Įėję į vidų užžiebė visas
viesas, o Mo paskambino mamai ir vos ne verkdama parei
kalavo, kad ją pasiimtų ir parvežtų į namus, mat nors gyveno
risai arti, tą naktį nedrįso eiti namo pėsčiomis.
Kitas patenkintas stebėjo jų pabėgimą.
- Buvo puiku, brangusis, —pasakė kažkas jam už nugaros.
Tai buvo aukšta, baltai apsivilkusi moteris. - Puikiai Išnykai,
>po to sukėlei Baimę.
- Ačiū, - padėkojo Kitas. - Aš dar niekada nebandžiau keli Baimės gyviesiems. Na, teoriškai tai mokėjau. Pavyko.
- Kuo puikiausiai, - žvaliai pasakė ji. - Aš Amabelė Person.
- Kitas. Niekaskitas Ovensas.
- Gyvasis berniukas? Iš didžiųjų kapinių ant kalvos? Tikrai?
- Hm. - Kitui į galvą neatėjo, kad kas nors už jo paties
tapinių sienos galėtų apie jį žinoti.
Amabelė pabeldė į antkapio kraštą:
- Rodi? Portunija? Išlįskite ir pažiūrėkite, kas atėjo!
Kai visi trys susirinko, Amabelė pristatė Kitą, kuris spaudė
ankas ir kartojo:
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- Be galo džiaugiuosi su jumis susipažinęs, - nes mokėjo
mandagiai sveikintis su žmonėmis, gyvenusiais per pastaruosius
devynis šimtmečius, nors papročiai per tą laiką labai keitėsi.
- Ponaitis Ovensas čia išgąsdino porą vaikų, kurie, neabejo
tinai to nusipelnė, - aiškino Amabelė.
- Puikiai atlikta, - sutiko Roderikas Personas. - Storžieviai,
kurių kaltė - peiktinas elgesys, ar ne?
- Jie prievartauja kitus, - pasakė Kitas. - Verčia vaikus ati
duoti jiems kišenpinigius. Tokie reikalai.
- Baimės sukėlimas —gera pradžia, —pasakė Portunija Person, kuri buvo apkūni moteris, kur kas vyresnė už Amabelę. —
O ką numatote daryti, jei tai nepadėtų?
- Išties apie tai negalvojau... - pradėjo Kitas, tačiau Ama
belė jį pertraukė:
- Siūlyčiau Vaikščiojimą sapnuose. Tai labai veiksminga
priemonė. Jūs mokate Vaikščioti sapnuose, ar ne?
- Nesu įsitikinęs, - atsakė Kitas. - Ponas Penivortas man
tai rodė, bet iš tikrųjų dar ne... Kai kuriuos dalykus žinau tik
teoriškai, tai...
Portunija Person patarė:
- Vaikščiojimas sapnuose - labai gerai, bet ar negalėčiau
pasiūlyti gerą Apsilankymą? Tai vienintelė kalba, kurią supran
ta tokie žmonės.
- Vaje, - pasakė Amabelė, - Apsilankymas? Portunija,
brangioji, tikrai negalvoju...
- Žinau. Laimei, viena iš mūsų galvoja.
- Jau turiu eiti namo, - skubiai įsiterpė Kitas. - Jie pradės
dėl manęs jaudintis.
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- Na, žinoma, - subruzdo Personų šeima. - Džiaugiamės,
kad susipažinome. Geriausio jums vakaro, jaunuoli.
Amabelė ir Portunija Person žaibavo akimis viena į kitą.
Roderikas Personas paklausė:
- Atleiskite, noriu paklausti apie jūsų globėją. Ar jis gerai
laikosi?
- Sailas? Taip. Viskas kuo puikiausiai.
- Perduokite jam linkėjimus. Tokiose kapinaitėse kaip mū
siškėse tikriausiai niekada neteks susitikti su tikruoju Garbės
Sargybos nariu. Bet gera žinoti, kad jie yra.
- Labanakt, - atsakė Kitas, kuris neturėjo jokio supratimo,
apie ką kalbama, bet įsidėmėjo tai ateičiai. - Būtinai jam pa
sakysiu.
Jis pakėlė krepšį su knygomis ir nuėjo namo, slėpdamasis
saugiuose šešėliuose.
❖
Tai, kad Kitas ėjo į gyvųjų mokyklą, neatleido jo nuo pa
mokų su mirusiaisiais. Naktys buvo ilgos, tad kartais Kitas at
siprašydavo ir išsekęs šliauždavo į guolį dar prieš vidurnaktį.
Bet dažniausiai jis laikėsi kiek galėdamas.
Ponas Penivortas pastaruoju metu neturėjo kuo skųstis. Ki
tas mokėsi uoliai ir visko klausinėjo. Šiąnakt Kitas paklausė
apie Vaidenimąsi ir domėjosi tokiomis smulkmenomis, kad
įvarė poną Penivortą neviltin, nes jis ir pats tokio dalyko ne
buvo išbandęs.
- Ką reikia daryti, kad ore sukurčiau šaltąją dėmę? - pa
klausė jis, ir: - Manau, kad įvaldžiau Baimės sukėlimą, bet
kaip išauginti ją iki Siaubo?
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Ponas Penivortas atsiduso, krenkštelėjo ir aiškino, kaip tik
išmanė. Kol jie baigė, buvo jau ketvirtos pradžia.
Kitą dieną mokykloje Kitas buvo pavargęs. Pirmoji pamoka
buvo Istorija, dalykas, kurį Kitas labai mėgo, nors dažnai tek
davo malšinti norą papasakoti, kad bent jau, pasak įvykiuose
dalyvavusių žmonių, viskas vyko ne taip. Tą rytą Kitas tramdė
norą nusnūsti.
Jis iš paskutiniųjų stengėsi susikaupti ir sekti pamoką, tad
nelabai kreipė dėmesį į tai, kas vyko aplink. Jis galvojo apie
karalių Karolį Pirmąjį ir apie savo tėvus - poną bei ponią
Ovensus, bei apie kitą šeimą, kurios negalėjo gerai prisiminti,
kai kažkas pasibeldė. Visa klasė ir ponas Kirbis pakėlė galvas
pažiūrėti, kas tai (tai buvo pirmokėlis, pasiųstas pasiskolinti
vadovėlį). Kai jie pasisuko, Kitas pajuto, kaip kažkas įsmigo į
ranką. Jis nesušuko, tik pakėlė akis.
Nikas Fartingas šiepėsi jam, gniauždamas kumštyje smailą
pieštuką.
- Nebijau tavęs, - sušnibždėjo Nikas. Kitas pažiūrėjo į ranką.
Mažas kraujo lašelis ištryško ten, kur buvo įsmigęs pieštukas.
Mo Kviling tą popietę prasilenkė su Kitu koridoriuje. Jos
akys buvo tokios plačios, kad net galėjai matyti baltymus.
- Tu keistas, - pasakė ji. - Tu neturi draugų.
- Aš atėjau ne draugauti, - Kitas pasakė tiesą. - Aš atėjau
mokytis.
Mo nosytė susiraukė:
- Ar įsivaizduoji, kaip tai keista? - paklausė ji. - Niekas
neateina į mokyklą mokytis. Visi ateina, nes taip reikia, su
pranti!
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Kitas truktelėjo pečiais.
- Nebijau tavęs, - pasakė ji. - Nesvarbu, kokį pokštą iškrėei vakar. Manęs neišgąsdinai.
- Na, ir gerai. - atsakė Kitas ir nuėjo koridoriumi.
Jis svarstė, ar įsipainiodamas į šį reikalą nepadarė klaidos,
okios abejonės, kad jis apsiriko vertindamas situaciją. Mo ir
'Jikas pradėjo kalbėti apie jį, tikriausiai ir septintokai taip pat.
■Citi vaikai žiūrėjo į jį ir rodė vienas kitam. Jis tapo esybe, o
įe tuščia vieta, ir dėl to jautėsi nepatogiai. Sailas įspėjo jį, kad
įeišsišoktų, išmokė kaip lankyti mokyklą pusiau Išnykus, bet
labar viskas keitėsi.
Tą vakarą jis pasikalbėjo su globėju ir viską jam papasakojo.
>ailo reakcija buvo netikėta.
- Negaliu patikėti, - pasakė Sailas, —kad pasielgei taip...
Lvailai. Juk išaiškinau kaip likti šioje nematomumo pusėje. O
labar tapai visos mokyklos kalbų objektu?
- Na, tai ką man reikėjo daryti?
- Tik ne tai, —atsakė Sailas. - Tai ne kokie senovės laikai,
ie gali susekti tave, Kitai. Jie gali tave surasti.
Atrodė, kad jis bando sutramdyti ir nuslopinti pyktį. Sailo
jereikšmė išraiška buvo tarsi kietas uolos paviršius, dengiantis
šlydytą lavą. Kitas suprato kaip pyksta Sailas tik todėl, kad jį
;erai pažinojo.
Kitas gurktelėjo.
- Ką dabar turėčiau daryti?
- Negrįšk, - pasakė Sailas. - Tas reikalas su mokykla buvo
ik eksperimentas. Tiesiog pripažinkime, kad jis nepasisekė.
Kitas nieko nepasakė. Tada tarė:
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-Tai ne tik mokymasis. Yra dar ir kitų dalykų. Ar žinai, kaip
puiku būti kambaryje, pilname tikrai kvėpuojančių žmonių?
- Na, toks dalykas manęs niekada nedžiugino, - atsakė Sai
las. - Taigi. Rytoj tu negrįši į mokyklą.
- Nenoriu nuo nieko bėgti. Nei nuo Mo ar Niko, nei nuo
mokyklos. Geriau išeisiu iš čia.
- Darysi, kas tau sakoma, vaike, —atrėžė Sailas —tarsi akso
minis pykčio mazgas tamsoje.
- Arba kas? - paklausė Kitas degančiais skruostais. - Ką pa
darysi, kad sulaikytum mane? Užmuši?
Jis apsisuko ant kulno ir nuėjo taku, vedančiu prie vartų ir
iš kapinių.
Sailas šūktelėjo, kad berniukas grįžtų, tačiau nutilo ir sto
vėjo vienas naktyje.
Geriausiu atveju jo veidas buvo neįskaitomas. Dabar jo
veidas atrodė kaip knyga, parašyta seniai pamiršta kalba, ne
įsivaizduojamais rašmenimis. Sailas susisupo į šešėlius tarsi į
apsiaustą ir žiūrėjo į taką, kuriuo nuėjo berniukas. Bet pats
nepajudėjo.
❖
Nikas Fartingas gulėjo lovoje ir miegojo. Sapnavo piratus
mėlynoje jūroje po skaisčia saule. O tada viskas suiro. Vieną
akimirką jis buvo nuosavo piratų laivo kapitonas. Jo komandą
sudarė paklusnūs vienuolikmečiai ir metais ar dvejais vyres
nės už Niką mergaitės, kurios labai gražiai atrodė apsivilkusios
piratų kostiumais. Kitą akimirką liko vienas denyje, o milži
niškas, tamsus, panašus į naftos tanklaivį laivas su juodomis
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mrėmis ir laivo priešakį puošiančia kaukole artėjo audringa
ura ir atrodė tuoj įsirėš į jį.
Staiga, kaip pasitaiko sapnuose, jis atsidūrė naujojo laivo
uodame denyje, o kažkas žvelgė į jį.
- Tu nebijai manęs, —tarė žmogus, stovintis virš jo.
Nikas pakėlė akis. Jis bijojo - sapne bijojo šio negyvo veido
įmogaus pirato kostiumu, uždėjusio ranką ant trumpo kardo
ankenos.
- Ar manai, kad esi piratas, Nikai? —paklausė pagrobėjas.
>taiga Nikui jis pasirodė kažkur matytas.
- Tu esi tas vaikas, - pasakė jis. - Kristas Ovensas.
- Aš esu Niekaskitas, - atsakė pagrobėjas. - O tau reikia
jasikeisti. Atversti naują lapą. Pasitaisyti. Ir panašiai. Arba vis
tas pakryps į bloga.
- Bus blogai?
- Susimaišys galvoje, —pasakė piratų karalius, kuris dabar
įtrodė visai kaip jo bendraklasis. Jie stovėjo mokyklos salėje, o
įe piratų laivo denyje, nors audra dar nenurimo, ir salės griniys kilnojosi ir siūbavo kaip laivas jūroje.
- Tai sapnas, - pasakė Nikas.
- Žinoma, kad sapnas, - atsakė kitas berniukas. —Būčiau
>abaisa, jei daryčiau tai tikrame gyvenime.
- Ką gali padaryti man sapne? - atsiliepė Nikas. Jis šypsoosi: - Aš tavęs nebijau. Ant tavo rankos vis dar matyti mano
>ieštuko žymė. —Jis parodė į Kito ranką ir juodą grafito dūrį
tnt jos.
- Tikėjausi, kad tai neatsitiks, - pasakė berniukas. Jis pa
kreipė galvą į šoną, tarytum kažko klausytųsi.

- Jie alkani, - pridūrė jis.
- Kas tokie? - paklausė Nikas.
-T ie padarai rūsyje. Arba po deniu. Priklauso nuo to, ar tai
mokykla, ar laivas, ar ne?
Nikas pajuto, kaip pradeda panikuoti:
- Tai ne... ne vorai? - paklausė jis.
- Gali būti, - atsakė berniukas. - Teks sužinoti, ar ne?
Nikas papurtė galvą.
- Ne, - paprašė jis. - Nedaryk to, prašau.
- Na, - tarė berniukas. - Viskas tavo valioje, argi ne taip?
Pasikeisk arba apsilankyk rūsyje.
Triukšmas garsėjo —tai buvo kažkoks čežėjimas ir šurmu
lys. Nors Nikas Fartingas neturėjo jokio supratimo, kas ten
vyko, tik žinojo: nesvarbu, kas vyktų - tai pasirodys pats siau
bingiausias dalykas, kurį jis kada nors... per visą gyvenimą...
patirs.
Jis atsibudo šaukdamas.
*
Kitas išgirdo klyksmą, - siaubo šauksmą, ir pajuto džiaugs
mą dėl gerai atlikto darbo.
Jis stovėjo ant šaligatvio šalia Niko Fartingo namo. Veidas
buvo sudrėkęs nuo tirštos nakties miglos. Kitas jautėsi pakylė
tas ir išsekęs: vos vos pajėgė valdyti Vaikščiojimą sapnuose, per
daug aiškiai jautė, tad sapne nebuvo nieko daugiau, vien Nikas
ir jis, o Nikas išsigando tik triukšmo.
Bet Kitas buvo patenkintas. Tas vaikigalis dabar gerai pagal
vos prieš pradėdamas kankinti mažesniuosius.
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O kas dabar?
Kitas sukišo rankas į kišenes ir nuėjo ne visai žinodamas,
kur. Jis išeis iš mokyklos taip pat, kaip išėjo iš kapinių, mąstė
jis. Jis nukeliaus kur nors, kur jo niekas nepažįsta, sėdės bibli
otekoje visą dieną ir skaitys knygas ar klausysis kaip kvėpuoja
žmonės. Jis svarstė, ar pasaulyje dar liko negyvenamų salų, to
kių, kokioje sudužo Robinzono Kruzo laivas. Galėtų nuvykti
ir gyventi vienoje iš jų.
Kitas nežiūrėjo į viršų. Kitaip būtų pamatęs porą pavandeni
jusių melsvų akių, įdėmiai stebinčių jį pro miegamojo langą.
Jis įžengė į alėją ir pasislėpęs nuo šviesos pasijuto saugiau.
- Ar nuo ko nors bėgi? —paklausė mergaitės balsas.
Kitas tylėjo.
- Toks ir yra skirtumas tarp gyvųjų ir mirusiųjų, ar ne? pasakė balsas. Tai buvo Liza Hemstok. Kitas iškart suprato,
nors mergaitės raganos niekur nesimatė. - Mirusieji nenuvilia.
Jie baigė savo gyvenimą. Ką padarė, tą padarė. Mes nesikeičiame. Gyvieji visada nuvilia, argi ne taip? Sutinki drąsų ir kilnų
berniuką, o jis išauga ir pabėga...
- Tai netiesa! - pasakė Kitas.
- Niekaskitas Ovensas, kurį pažinojau, nebūtų pabėgęs iš
kapinių nė neatsisveikinęs su tais, kurie juo rūpinosi. Tu su
daužysi ponios Ovens širdį.
Kitas apie tai nepagalvojo.
- Aš susiginčijau su Sailu, - tarė jis.
- Na ir kas?
- Jis nori, kad aš grįžčiau į kapines. Mesčiau mokyklą. Jis
mano, kad tai perdaug pavojinga.

-JUOt

169

- Kodėl? Su tavo talentu ir padedant mano kerams jie tavęs
beveik nepastebėjo.
- Aš įsipainiojau. Ten buvo vaikų, kurie persekiojo kitus
vaikus. Norėjau, kad jie nustotų. Atkreipiau į save dėmesį...
Dabar Lizą jau buvo galima įžiūrėti kaip miglotą pavidalą
alėjoje, neatsiliekantį nuo Kito.
- Jis kažkur ten, ir nori, kad mirtum, - pasakė ji. —Tai tas,
kuris išžudė tavo šeimą. Mes kapinėse norim, kad tu liktum
gyvas. Mes laukiame, kad mus stebintum, nuviltum, padary
tum įspūdį ir apstulbintum. Grįžk namo, Kitai.
- Manau... Susižodžiavome su Sailu. Jis pyks.
- Jei jam nerūpėtum, tai nenuliūdintum, —tik tiek pasakė ji.
Kito kojos slysčiojo ant nukritusių rudens lapų, o rūkas nu
trynė pasaulio kontūrus. Niekas nebebuvo taip aišku, kaip jam
atrodė vos prieš kelias minutes.
- Aš Vaikščiojau sapnuose, —pasakė jis.
- Kaip sekėsi?
- Gerai, - atsakė. - Viskas pavyko.
-Turėtum papasakoti ponui Penivortui. Jis bus patenkintas.
- Tu teisi, - atsakė jis. - Turėčiau.
Jis priėjo alėjos galą ir pasuko ne į dešinę, kaip planavo, o į
kairę, į Aukštąją gatvę. Tas kelias ėjo atgal į Danstano kelią ir
kapines ant kalvos.
- Ką? - paklausė Liza Hemstok. - Ką tu darai?
- Einu namo, —atsakė Kitas. —Kaip tu sakei.
Jau pasirodė parduotuvių vitrinų šviesos. Kitas užuodė
karštus riebalus iš bulvyčių parduotuvės ant kampo. Blizgėjo
grindinio akmenys.
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- Tai gerai, —pasakė Liza Hemstok, dabar vėl girdėjosi tik
jos balsas. Staiga balsas sušuko: —Bėk! Išnyk! Kažkas negerai!
Kitas rengėsi pasakyti jai, kad viskas tvarkoje, kad ji elgiasi
kvailai, kai didelis automobilis su švyturėliais ant stogo padarė
posūkį dešinėn skersai kelią ir sustojo priešais jį. Iš jo išlipo du
vyrai.
- Atleiskite, jaunuoli, - pasakė vienas iš jų. - Policija. Ar
galiu paklausti, ką veikiate gatvėje taip vėlai?
- Nežinojau, kad įstatymai draudžia būti gatvėje, —teisi
nosi Kitas.
Didysis policininkas atidarė galines automobilio dureles.
- Panele, ar jūs matėte šį jaunuolį?
Mo Kviling išlipo iš automobilio, pažiūrėjo į Kitą ir nusi
šypsojo:
- Tai jis, —pasakė. - Jis buvo mūsų užpakaliniame kieme
ir daužė daiktus. Po to jis pabėgo. —Ji pažiūrėjo Kitui tiesiai
į akis. - Mačiau tave pro miegamojo langą. Manau, kad jis ir
yra tas, kuris daužo langus.
- Kuo tu vardu? - paklausė žemesnis policininkas. Jo ūsai
buvo raudoni.
- Niekas... —pradėjo Kitas ir aiktelėjo „Ai“, nes raudon
plaukis policininkas pačiupo Kito ausį ir ją užsuko.
- Nebūk įžūlus, - pasakė policininkas. - Į klausimus atsa
kinėti reikia mandagiai. Supratai?
Kitas nieko neatsakė.
- Kur tu gyveni? —paklausė policininkas.
Kitas tylėjo. Jis bandė Išnykti, bet Išnykimas, net padedant
raganai, priklauso nuo to, kelių žmonių dėmesys praslysta pro
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šalį. Dabar gi visų dėmesys, įskaitant pora didžiulių oficialių
rankų, buvo prikaustytas prie jo.
Kitas pasakė:
- Negalite areštuoti manęs dėl to, kad nepasakau vardo ir
adreso.
- Ne, - atsakė policininkas. - Negaliu. Bet galiu nuvežti
tave į nuovadą, kol pasakysi mums tėvų, globėjų ar kito su
augusio už tave atsakingo žmogaus vardą, kurio automobiliu
galėtum saugiai parvažiuoti namo.
Jis pasodino Kitą ant automobilio galinės sėdynės, kur sė
dėjo Mo Kviling ir vaipėsi kaip katinas, surijęs visas kanarėles.
- Mačiau tave pro priekinį langą ir iškviečiau policiją, pasakė ji.
- Aš nieko nedariau. Net nebuvau tavo sode, - pratarė Ki
tas. - Ir kam reikėjo atsivežti tave, kad surastų mane?
- Nutilkit ten! - šūktelėjo didysis policininkas. Visi nuri
mo, kol automobilis sustojo prieš Mo namą. Didysis polici
ninkas atidarė duris, ir ji išlipo.
- Paskambinsime tau rytoj, pranešime tėčiui ir mamai, ką
sužinojome, - pasakė didysis policininkas.
- Ačiū, dėde Temai, - pasakė Mo ir nusišypsojo. - Aš tik
atlieku pareigą.
Jie važiavo atgal į miestą tylėdami. Kitas kiek įmanyda
mas stengėsi išnykti, bet jam nesisekė. Jis jautėsi nusiminęs
ir nelaimingas. Per vieną vakarą jis pirmą kartą tikrai rimtai
susipyko su Sailu, bandė pabėgti iš namų, bet nepasisekė, mė
gino sugrįžti namo, bet ir tai nepavyko. Jis negalėjo pasakyti
policininkams, kur gyvena ir kaip vadinasi. Likusį gyvenimą

-J M .

,7i

fijJL.

tikriausiai teks praleisti policijos kameroje ar vaikų kalėjime.
Ar jie turi kalėjimų vaikams? Jis nežinojo.
- Atleiskite? Ar yra kalėjimų vaikams? - paklausė priešais
sėdinčio vyro.
—Pradedi nerimauti, ar ne? —paklausė Temas, kuris buvo
Mo dėdė. - Nekaltinu tavęs. Jūs, vaikai, dūkstate kaip laukiniai.
Kai kuriuos iš jūsų tikrai reikėtų uždaryti, patikėk manimi.
Kitas nesuprato, ar tai reiškė „taip“ ar „ne“. Jis pažvelgė pro
automobilio langą. Kažkas milžiniškas skrido oru, šiek tiek
į šoną virš automobilio, gerokai juodesnis ir didesnis už di
džiausią paukštį. Jis buvo žmogaus dydžio, lėkdamas virpčiojo
ir plazdėjo, tarytum švysčiojantis tamsoje šikšnosparnis.
Raudonplaukis policininkas pasakė:
—Kai atvyksime į nuovadą, būtų geriausia, jei pasakytum
savo vardą ir kam paskambinti, kad atvyktų ir pasiimtų tave.
Pasakytume jiems, kad tave jau paauklėjome ir galėtum keliau
ti namo. Supratai? Jei bendradarbiausi, tai visiems bus lengva
naktis. Ir popierių mažiau reikės rašyti. Mes tavo draugai.
- Tu jam per geras. Naktis kameroje visai ne tokia jau bai
si, - pasakė didysis policininkas draugui. - Žinoma, jei bus
daug darbo, tai reikės tave uždaryti su keliais girtuokliais. O
jie būna bjaurūs.
„Jis meluoja!" pagalvojo Kitas. „Jie tyčia taip daro, vienas
draugiškas ir vienas piktas..."
Tada policijos automobilis pasuko už kampo, ir pasigirdo
šlumštelėjimas. Kažkas didelis užkrito ant variklio dangčio ir
buvo nublokštas į tamsą. Sužviegė stabdžiai ir automobilis su
stojo. Raudonplaukis policininkas pradėjo tyliai keiktis.
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- Jis tiesiog išbėgo į kelią! —ištarė. - Tu jį matei!
- Nežinau, ką mačiau, - pasakė didysis policininkas. - Bet
tu kažką partrenkei.
Jie išlipo iš automobilio ir pašvietė žibintais. Raudonplau
kis policininkas tvirtino:
- Jis vilkėjo juodai! Jo visai nesimatė.
-Jis čia! —sušuko didysis policininkas. Du vyrai nuskubėjo
prie gulinčio ant žemės kūno, pasišviesdami žibintuvėliais.
Kitas paklibino galinių durelių rankenas. Jos buvo užrakin
tos. Tarp priekinės ir galinės sėdynės buvo metalinis tinklelis.
Net jei I š n y k t ų , vis tiek jis buvo įstrigęs automobilio gale.
Jis pasilenkė į priekį, kiek tik galėdamas ištiesė kaklą, kad
pamatytų, kas dedasi, kas vyksta ant kelio.
Raudonplaukis policininkas pritūpęs žiūrėjo į ant kelio gu
lintį kūną. Didysis policininkas stovėjo šalia ir apšvietė gulin
čiojo veidą.
Kitas pažiūrėjo į parkritusiojo veidą ir pradėjo karštligiškai
ir beviltiškai belsti į langą.
Didysis policininkas priėjo prie automobilio.
- Kas atsitiko? - susierzinęs paklausė jis.
-Jū s partrenkėte mano... mano tėtį, - pasakė Kitas.
- Nejuokauk.
- Tikrai panašus, - pasakė Kitas. - Ar galiu pažiūrėti iš ar
čiau.
Didžiojo policininko pečiai susigūžė:
- Ei! Simonai, vaikis sako, kad tai jo tėtis.
- Tikriausiai bjauriai iš manęs tyčiojasi.
- Manau, kad jis kalba rimtai.
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Didysis policininkas atidarė dureles ir Kitas išlipo.
Sailas gulėjo aukštielninkas ant žemės ten, kur jį partrenkė
automobilis. Jis atrodė mirtinai ramus.
Kito akys perštėjo. Jis pašaukė:
- Tėti? Jūs užmušėte jį, - pasakė tvirtindamas sau, kad ne
meluoja... na... nevisai...
- Aš iškviečiau greitąją pagalbą, —pasakė Simonas —raudonūsis policininkas.
- Tai buvo nelaimingas atsitikimas, - kartojo antrasis.
Kitas atsiklaupė šalia Sailo ir suspaudė jo šaltą ranką savo
joje. Jei jie iškvietė greitąją pagalbą, tai laiko nebuvo daug. Jis
pasakė:
- Vadinasi, jūsų karjeroms galas.
-T ai buvo nelaimingas atsitikimas... pats matei!
-Jis atsirado tarsi iš niekur...
- Ką aš mačiau, - piktai atkirto Kitas, - tai, kad jūs sutiko
te padaryti paslaugą dukterėčiai ir pagąsdinti vaiką, su kuriuo
ji susibarė mokykloje. Todėl jūs be leidimo suėmėte mane už
vėlyvą pasivaikščiojimą, o kai mano tėtis išbėgo į kelią jūsų
sustabdyti ar bent sužinoti, kas čia dedasi, jūs tyčia jį perva
žiavote.
- Tai buvo nelaimingas atsitikimas! - kartojo Simonas.
- Tu susibarei su Mo mokykloje? —paklausė Mo dėdė Te
mas, bet iš balso neatrodė, kad jis tuo patikėjo.
- Mes abu mokomės aštuntojoje „b“ klasėje Senamiesčio
mokykloje, —pasakė Kitas. - O jūs nužudėte mano tėtį.
Tolumoje jis išgirdo sirenų kauksmą.
- Simonai, - pasakė didysis policininkas. - Reikia pasikal
bėti.
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Jie nuėjo į kitą automobilio pusę, palikdami Kitą šešėlyje
su gulinčiu Sailu. Kitas girdėjo kaip jie įsikarščiavę ginčijosi.
Daug kartų buvo pakartoti žodžiai „Tavo bjauri dukterėčia!"
ir „Jei būtum žiūrėjęs į kelią!" Simonas bedė pirštu Temui į
krūtinę...
Kitas sušnibždėjo:
- Jie nemato. Dabar, - ir I š nyko.
Subangavo gili tamsa, ir kūnas, tik ką gulėjęs ant žemės,
dabar stovėjo šalia.
- Nunešiu tave namo, - pasakė Sailas, - apsikabink ranko
mis mano kaklą.
- Labai atsiprašau, - pasakė Kitas.
- Aš taip pat, - atsiliepė Sailas.
- Ar labai skaudėjo, - paklausė Kitas, - kai leidai automo
biliui taip tave partrenkti?
- Taip, - atsakė Sailas. - Turėtum padėkoti savo draugei
mažajai raganai. Ji surado mane, pasakė, kad pakliuvai į bėdą
ir į kokią.
Jie nusileido kapinėse. Kitas žiūrėjo į namus tarsi matytų
juos pirmą kartą. Jis pasakė:
- Tai, kas įvyko šiąnakt buvo kvailystė, ar ne? Juk aš sukė
liau didžiulį pavojų.
- Didesnį, negu manai, jaunasis Niekaskitas Ovensai.
Taip.
- Tu teisus, - atsakė Kitas. - Ten nebegrįšiu. Ne į tą moky
klą ir ne taip.
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Morin Kviling pergyveno bjauriausią savaitę gyvenime: Ni
kas Fartingas daugiau su ja nesikalbėjo, dėdė Temas apšaukė ją
dėl to Ovensų vaiko, liepė niekada niekam neužsiminti apie
tą vakarą, nes jis gali prarasti darbą, o jei taip atsitiks, tai nie
kas nenorėtų būti jos vietoje. Tėvai baisiausiai pyko ant jos.
Ji jautėsi visų išduota, netgi septintokai jos daugiau nebijojo.
Viskas buvo blogai. Norėjo pamatyti tą Ovensą, kurį dėl visko
kaltino, besiraitantį skausmingoje agonijoje. Jei jis manė, kad
blogai būti areštuotam, tai... ir ji galvoje audė įmantrius keršto
planus - labai sudėtingus ir žiaurius. Tik tada ji šiek tiek geriau
pasijusdavo, bet net keršto planai nepadėjo.
Jei buvo koks darbas, nuo kurio Mo visa pašiurpdavo, tai
buvo gamtos mokslų laboratorijos tvarkymas —kai reikėdavo
sutvarkyti Bunzeno degiklius, pasirūpinti, kad visi mėgintuvė
liai, Petrio lėkštelės, nepanaudoti filtrai ir visa kita, atsidurtų
savo vietose.
Jai tekdavo tai daryti pagal griežtą pamainų tvarkaraštį vie
ną kartą per du mėnesius. Bet, žinoma, blogiausią gyvenimo
savaitę taip jau nutiko, kad ji buvo gamtos mokslų laborato
rijoje ne visai viena. Bent jau ponia Hokins, bendrųjų gamtos
mokslų mokytoja, buvo čia ir rankiojo popierius bei tvarkėsi
baigiantis darbo dienai. Tai, kad ji buvo čia, kad kažkas išvis
buvo kartu - šiek tiek ramino.
- Tu gerai dirbi, Morin, - pagyrė ponia Hokins.
Balta gyvatė užkonservuota stiklainyje, sustingusiomis aki
mis žvelgė į jas.
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—Ačiū, - atsakė Mo.
—Ar jūs neturėtumėte būti dviese? - paklausė mokytoja.
—Turėtume tvarkyti kartu su Ovensu, —pasakė Mo, —bet
jo jau gana seniai nebuvo mokykloje.
Mokytoja suraukė kaktą:
—Kas jis toks? —paklausė mokytoja. - Mano sąraše jo nėra.
—Kristas Ovensas. Rudi, truputį per ilgi plaukai. Nedaug
kalba. Tai jis išvardino visus skeleto kaulelius per patikrinimą.
Atsimenate?
—Tiesą sakant, ne, - neryžtingai prisipažino ponia Hokins.
—Jūs turite prisiminti! Niekas jo neprisimena! Net ponas
Kirbis!
Ponia Hokins susidėjo likusius lapus į rankinę ir pasakė:
—Ką gi, pagirtina, kad darai tai viena. Nepamiršk prieš išei
dama nuvalyti darbo stalus. - Ji išėjo ir uždarė duris.
Gamtos mokslų laboratorija buvo sena. Joje stovėjo ilgi
tamsaus medžio stalai su įmontuotais dujų purkštukais ir
kriauklėmis. Palei sienas tęsėsi medinės lentynos, ant kurių di
deliuose stiklainiuose puikavosi rinkinys eksponatų. Padarai,
plaukiojantys stiklainiuose, buvo negyvi jau labai seniai. Vie
name kambario kampe netgi stovėjo geltoni žmogaus griau
čiai. Mo nežinojo, ar jie tikri, ar ne, bet kaip tik dabar nuo tų
griaučių jai nugara ėjo pagaugais.
Kiekvienas mažiausias sukeltas garsas aidėjo per visą ilgą
kambarį. Ji įjungė visas viršutines lempas, netgi lempą virš len
tos, kad tik nebūtų taip baisu. Kambaryje pasidarė šalta. Būtų
norėjusi įjungti ir šildymą. Priėjo prie vieno iš didelių metalinių
radiatorių ir palietė jį. Jis buvo labai įkaitęs. O ji vis tiek visa
drebėjo.
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Kambarys buvo tuščias, ir ta tuštuma kėlė nerimą. Mo jau
tėsi tarsi būtų ne viena, lyg kažkas ją stebėtų.
„Na, žinoma, kad mane stebi,“ pagalvojo ji. „Šimtai negyvų
padarų stiklainiuose žiūri j mane, nekalbant jau apie griaučius.“ Ji apžvelgė lentynas.
Kaip tik tuo metu negyvi daiktai stiklainiuose pradėjo ju
dėti. Gyvatė nereginčiomis balsvomis akimis išsitiesė alkoholio
pilname stiklainyje. Beveidis dygliuotas jūros padaras sukiojo
si ir rangėsi savo namų skystyje. Prieš dešimtmečius nudvėsęs
kačiukas šiepė dantis ir nagais braižė stiklą.
Mo užsimerkė. „To negali būti,“ tarė pati sau. „Tai tik mano
vaizduotė. “
- Aš neišsigandau, - pridūrė jau garsiai.
- Tai gerai, - pasakė kažkas, stovintis šešėlyje prie galinių
durų. - Labai nemalonu išsigąsti.
- Nė vienas mokytojas tavęs net neprisimena, - pareiškė ji.
- Bet tu prisimeni, - pasakė berniukas —visų jos bėdų kal
tininkas.
Ji pačiupo stiklinę menzūrėlę ir metė į jį, bet nepataikė.
Menzūrėlė sudužo į sieną.
- Kaip Nikas? - paklausė Kitas, tarsi niekur nieko.
-Ju k puikiai žinai, kaip jis, - atsakė mergaitė. - Su manim
net nesikalba. Klasėje tyli, pareina namo ir ruošia namų dar
bus. Tikriausiai daro geležinkelio modelį.
- Prisiminiau... Kaip tavo dėdė Temas?
Mo nieko neatsakė.
- Kažkuria prasme tu laimėjai, - pasakė Kitas. - Aš palieku
mokyklą. Bet kita vertus, nelaimėjai. Ar tau kada nors vaide
nosi, Morin Kviling? Ar kada nors žiūrėjai į veidrodį spėlioda-
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ma, ar į tave žiūrinčios akys yra tavo? Ar sėdėjai tuščiame kam
baryje, žinodama, kad nesi viena? Tai nemalonus jausmas.
- Ar tu man vaidensies? - jos balsas drebėjo.
Kitas nieko nepasakė, tik žiūrėjo į ją. Tolimajame kamba
rio kampe kažkas nukrito: jos krepšys nuslydo nuo kėdės ant
grindų. Kai ji vėl atsisuko, kambaryje buvo viena. Tiksliau,
kambaryje tikrai nebuvo nieko, ką ji galėtų pamatyti. Laukė
labai tolimas ir tamsus kelias namo.
+
Berniukas ir jo globėjas stovėjo kalvos viršūnėje ir žiūrėjo į
miesto žiburius.
- Ar dar skauda? —paklausė berniukas.
-Truputį, - atsakė globėjas. - Bet aš greitai gyju. Netrukus
būsiu toks pat sveikas kaip visada.
- Ar tave galėjo užmušti? Ar šitaip šokdamas priešais auto
mobilį galėjai žūti?
Globėjas papurtė galvą.
- Yra visokių būdų nužudyti tokius žmones kaip aš, - pasa
kė jis, - tik ne automobiliu. Aš labai senas ir labai tvirtas.
Kitas paklausė:
- Aš klydau, tiesa? Svarbiausia buvo padaryti viską taip, kad
niekas nepastebėtų. Bet man būtinai reikėjo išsiaiškinti su vai
kais mokykloje. Neilgai trukus atsirado policija, ir prasidėjo
nemalonumai. Tai dėl to, kad buvau savanaudiškas.
Sailas kilstelėjo antakį:
- Visai nebuvai savanaudiškas. Tau reikia būti tarp savųjų.
Tai visai suprantama. Tiesiog gyvųjų pasaulyje viskas daug su
dėtingiau, ir mes negalime taip lengvai apginti tavęs.
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- Norėjau, kad būtum saugus, —pridūrė Sailas. —Tačiau tavo
giminė gali būti saugi tik vienoje vietoje, j kurią tu nepateksi kol
tavo nuotykiai nesibaigs, ir kol pagaliau viskas praras reikšmę.
Kitas patrynė ranka Tomaso R. Stauto (1817-1851, Nuo
širdžiai apverkiamo visų, kurie jį pažino) antkapio kraštą,
jausdamas kaip po jo pirštais trupa samanos.
- Jis vis dar ten, - pasakė Kitas, - tas žmogus, kuris išžudė
mano pirmąją šeimą. Man dar reikia mokytis pažinti žmones.
Ar tu rengiesi neleisti man palikti kapinių?
- Ne. Tai buvo klaida, ir mes abu iš jos pasimokėme.
- Tai ką darysime?
- Pasistengsime kuo geriau patenkinti tavo susidomėjimą
pasaulio istorijomis ir knygomis. Yra bibliotekų. Yra daugybė
kitų būdų. Yra visokių situacijų, kai aplinkui susirenka daugy
bė gyvų žmonių, kaip antai, teatre ar kine.
- Kas tai? Kažkas panašaus į futbolą? Mokykloje man pati
ko žiūrėti, kaip jie žaidžia futbolą.
- Futbolas. Hmm. Tai dažniausiai vyksta dieną, man per
anksti, - pasakė Sailas. —Bet panelė Lupesku retkarčiais gali
pasiimti tave į futbolo rungtynes, kai vėl atvyks čia.
- Man tai patiktų, - pasakė Kitas.
Jie pradėjo leistis nuo kalvos. Sailas pasakė:
- Per praėjusias kelias savaites mes abu palikome per daug
brydžių ir pėdsakų. Žinai, jie vis dar tavęs ieško.
- Tu jau anksčiau tai sakei, - atsiliepė Kitas. - Iš kur tu
žinai? Kas jie tokie? Ir ko jie nori?
Tačiau Sailas tik papurtė galvą ir daugiau į kalbas nesileido.
Bent tą kartą Kitui teko su tuo susitaikyti.
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PžckiĄ brolija,
Sailas buvo labai užsiė
męs. Jis dingdavo iš kapinių ištisoms dienoms, o kartais net
gi savaitėms. Per Kalėdas panelė Lupesku pavadavo jį tris sa
vaites, ir Kitas valgė kartu su ja mažame senamiesčio bute. Ji
netgi nusivedė jį į futbolo rungtynes, kaip Sailas žadėjo, bet
galiausiai grįžo į tą vietą, kurią vadino „Senąja šalimi", prieš
tai paglosčiusi Kito skruostus ir pavadinusi jį „Nimini" - tokį
malonybinį vardą jam davė.
Dabar Sailo nebuvo. Panelės Lupesku - taip pat. Ponas ir
ponia Ovensai sėdėjo pono Vortingtono kape ir kalbėjosi su
ponu Jošue Vortingtonu. Nė vienas iš jų nesijautė laimingas.
Jošuė pasakė:
- Norite pasakyti, kad jis nė vienam iš jūsų nepasakė, kur
iškeliauja arba kaip apsaugoti vaiką?
Ovensams papurčius galvas, Jošuė Vortingtonas paklausė:
- Na, tai kur jis yra?
Nė vienas iš Ovensų nesugebėjo atsakyti. Ponas Ovensas
tarė:
- Dar niekada jis nebuvo taip ilgai išvykęs. O kai vaikas at
ėjo pas mus, jis pažadėjo, kad bus čia, arba kas nors kitas padės
mums juo pasirūpinti. Jis p a ž a d ė j o.
Ponia Ovens pasakė:
* ^ e lis
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- Bijau, ar nebus jam kas atsitikę. - Atrodė, kad ji tuoj ap
siašaros, bet greitai jos ašaros virto pykčiu, ir ji sušuko: —Taip
jam ir reikia! Ar nėra būdų jį surasti, parsikviesti namo?
- Tokių būdų nežinau, - atsakė Jošuė Vortingtonas. - Bet
manau, kad požemyje paliko pinigų berniuko maistui.
- Pinigų! - pasakė ponia Ovens. - Kokia nauda iš
pinigų?
- Kitui reikės pinigų, jei norės išeiti pirkti maisto, —pradė
jo ponas Ovensas, bet ponia Ovens jį užsipuolė:
-Jud u vienas už kitą blogesni! - šūktelėjo ji.
Išėjusi iš Vortingtono kapo ji nuėjo ieškoti savo sūnaus,
kurį rado, kaip ir tikėjosi, kalvos viršūnėje žiūrintį į miestą.
- Duosiu pensą už tai, apie ką dabar galvoji, - pasakė ponia
Ovens.
- Neturi nė penso, - atsakė Kitas. Jam buvo keturiolika
metų ir ūgiu jis jau buvo pralenkęs motiną.
- Savo karste turiu du7, - atsakė ponia Ovens. - Gal jau
pažaliavusius, bet aš vis dar juos turiu.
- Aš galvojau apie pasaulį, - pasakė Kitas. - Ar mes tikrai
žinome, kad žmogus, nužudęs mano šeimą, vis dar gyvas? Kad
jis ten?
- Sailas taip sako, - atsakė ponia Ovens.
- Tačiau Sailas nesako nieko daugiau.
Ponia Ovens tarė:
- Jis linki tau viso ko geriausio. Pats žinai.
- Ačiū, - abejingai atsakė Kitas. - Tai kur yra Sailas?
7 Senovinis paprotys - uždengti mirusiojo akis monetomis (vert.)
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Ponia Ovens neatsakė.
Kitas tarė:
-T u matei žmogų, mano šeimos žudiką, tiesa? Tą dieną, kai
mane įvaikinai.
Ponia Ovens linktelėjo.
- Kaip jis atrodė?
- Daugiausiai aš žiūrėjau į tave. Palauk... Jo plaukai buvo
tamsūs, labai tamsūs. Aš jo labai bijojau. Veido bruožai buvo
aštrūs. Alkanas ir piktas tuo pat metu - toks jis buvo. Sailas jį
išvarė.
- Kodėl Sailas tiesiog nenužudė jo? - piktai paklausė Ki
tas. - Turėjo nužudyti jį tada.
Ponia Ovens palietė Kito riešą savo šaltais pirštais. Ji tarė:
- Jis nėra pabaisa, Kitai.
- Jei Sailas būtų jį užmušęs tada, dabar aš būčiau saugus.
Galėčiau keliauti bet kur.
- Apie visa tai Sailas žino daugiau už tave, daugiau už mus
visus. Be to, Sailas pažįsta gyvenimą ir mirtį, - pasakė ponia
Ovens. - Tai nėra taip lengva.
Kitas pasakė:
- Koks jo vardas? Žmogaus, kuris juos nužudė?
- Jis neprisistatė. Tada neprisistatė.
Kitas pakreipė galvą ir rūsčiai pažvelgė į ją patamsėjusiomis
kaip audros debesys akimis:
- Bet tu žinai, kas jis, ar ne?
Ponia Ovens pasakė:
- Tu nieko negali padaryti, Kitai.
- Galiu. Aš galiu išmokti. Aš galiu išmokti v i s k o, ko man
reikia. Sužinojau apie pikuolių vartus. Aš išmokau Vaikščio
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ti sapnuose. Panelė Lupesku išmokė mane stebėti žvaigždes.
Sailas išmokė tylos. Aš galiu Vaidentis. Aš galiu Išnykti. Aš
pažįstu kiekvieną šių kapinių colį.
Ponia Ovens ištiesė ranką ir palietė sūnaus petį.
- Vieną dieną, - pasakė ji... Ir sudvejojo. Vieną dieną ji
nebegalės jo paliesti. Vieną dieną jis ją paliks. Vieną dieną. O
paskui ji tarė: —Sailas man sakė, kad žmogus, nužudęs tavo
šeimą, buvo Džekas.
Kitas neatsakė. Paskui jis linktelėjo:
- Motin?
- Ką, sūnau?
- Kada sugrįš Sailas?
Vidurnakčio vėjas buvo šaltas ir pūtė iš šiaurės.
Ponia Ovens nebepyko. Ji baiminosi dėl savo sūnaus. Todėl
tik sušnibždėjo:
- Kad aš žinočiau, mano mielasis berniuk, kad aš žinočiau.
T♦
Skarletei Amber Perkins buvo penkiolika metų, ir šią aki
mirką, sėdėdama seno autobuso antrajame aukšte, ji buvo pik
čiausio įtūžio gumuliukas. Ji nekentė savo tėvų už tai, kad jie
išsiskyrė. Ji nekentė motinos už tai, kad jos išsikėlė iš Škotijos,
nekentė tėvo už tai, kad jis neatrodė susikrimtęs dėl to, kad
ji išvažiavo. Nekentė šio miesto už tai, kad jis buvo kitoks visiškai nepanašus į Glazgą, kuriame ji užaugo - ir nekentė
už tai, kad kas kartą pasukusi už kampo jame pamatydavo ką
nors, dėl ko visas pasaulis pasidarydavo skausmingai, siaubin
gai pažįstamas.
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Šį rytą kalbėdama su motina ji pratrūko.
- Glazge aš bent jau turėjau draugų! - pareiškė Skarletė,
lyg šaukdama, lyg verkšlendama. - Aš niekada daugiau jų ne
pamatysiu!
Visa, ką motina galėjo atsakyti, buvo:
- Dabar bent esi ten, kur jau esi buvusi. Turiu omeny, mes
čia gyvenome kai tu buvai maža.
- Aš neatsimenu, —tarė Skarletė. —Ir nepanašu, kad aš čia
ką nors atpažinčiau. Ar nori, kad atrasčiau senuosius draugus
iš tų laikų kai man buvo penkeri? Ar tu to nori?
O motina atsakė:
- Na, nesirengiu tavęs stabdyti.
Visą'dieną mokykloje Skarletė buvo pikta. Pikta ji buvo ir
dabar. Nekentė mokyklos, nekentė pasaulio, o kaip tik šiuo
metu nekentė miesto autobusų transporto.
Kasdien po mokyklos 97-asis autobusas, važiuojantis į
miesto centrą, nuveždavo ją tiesiai į gatvės galą, kur motina
nuomojo nedidelį butą. Šią vėjuotą balandžio dieną ji laukė
autobusų stotelėje beveik pusvalandį, bet 97-asis autobusas
nepasirodė, tad pamačiusi 121-ąjį, ant kurio buvo nurodyta,
kad taip pat važiuoja į miesto centrą, ji įlipo į jį. Tačiau ten,
kur jos autobusas sukdavo į dešinę, šis pasuko į kairę, į sena
miestį, pro miesto parką senojoje miesto aikštėje, pro Jošuės
Vortingtono, baroneto, paminklą ir ėmė vingiuoti aukštyn į
kalvą gatve, apstatyta aukštais namais, o Skarletei suspaudė šir
dį, ir jos pyktis virto išgąsčiu.
Ji nulipo laipteliais į autobuso priekį, pastebėjo lentelę, kuri
įspėjo, kad draudžiama kalbėti su vairuotoju transportui ju
dant, ir tarė:
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- Atsiprašau, aš norėjau važiuoti į Akacijų gatvę.
Vairuotoja, stambi moteris dar tamsesnės odos negu Skar
letė, pasakė:
- Tai tau reikėjo sėsti j 97-tą autobusą.
- Bet šitas važiuoja j miesto centrą.
- Aplinkiniu keliu. Bet jei ten išlipsi, vis viena teks grįž
ti. - Moteris atsiduso. —Geriausia, ką gali padaryti, tai išlipti
čia, nusileisti atgal nuo kalvos, ten priešais rotušę yra autobusų
stotelė. Iš jos gali važiuoti 4-tu arba 58-tu. Jie abu nuveš tave
beveik iki Akacijų gatvės. Tau reikės išlipti prie sporto centro
ir nuo ten eiti pėsčiai. Ar viską supratai?
- Ketvirtas arba penkiasdešimt aštuntas.
- Išleisiu tave čia. - Prie kalvos buvo stotelė pagal parei
kalavimą, tuoj už didelių atvirų geležinių vartų, kurie atrodė
nesvetingi ir niūrūs.
Skarletė stovėjo prie atvirų autobuso durų kol vairuotoja
pasakė:
- Pirmyn. Šok.
Skarletė nulipo ant šaligatvio, o autobusas paskleidė juodų
dūmų kamuolį ir nuriaumojo tolyn.
Kitoje sienos pusėje vėjas siūbavo medžių šakas.
Skarletė ėmė leistis kalva žemyn - š t a i kam jai reikia
mobilaus telefono, pagalvojo ji. Jei pavėluoja bent penkias
minutes, motina puola į p a n i k ą , tačiau vis viena neperka
Skarletei mobilaus telefono. Ir gerai. Teks jai iškęsti dar vieną
panikos priepuolį. Ne pirmą ir ne paskutinį.
Dabar ji priėjo atvirus vartus. Pažvelgė vidun ir...
- Keista, - pasakė ji garsiai.
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Yra toks posakis: deja vu8, jis reiškia, kad jautiesi lyg kažkur
būtum buvęs anksčiau, kad kažką susapnavai ar patyrei savo
vaizduotėje. Skarletė buvo tai patyrusi - žinojimą, kad mo
kytoja tuoj papasakos apie savo atostogas prie Inverneso ežero
arba, kad kas nors numetė šaukštelį lygiai taip, kaip ji jau buvo
mačiusi anksčiau. Šį karta buvo ne taip. Tai nebuvo tik jaus
mas, kad tai būtų mačiusi anksčiau. Čia buvo tikrovė.
Skarletė žengė pro atvirus vartus į kapines.
Jai įėjus pakilo šarka - juodos, baltos ir mirguliuojančios
žalumos sūkurys, nusileido ant kukmedžio šakos ir įsistebeilijo
į ją. Už to kampo, pagalvojo Skarletė, yra bažnyčia, opriešaisją
suoliukas, ir ji pasuko už kampo, kur pamatė bažnyčią - gero
kai mažesnę už tą, kurią atsiminė, grėsmingą kampuotą mažą
gotikinį statinį su styrančia smaile. Priešais ją buvo darganos
suniokotas medinis suolelis. Ji priėjo, atsisėdo ir ėmė tabaluoti
kojomis, lyg vis dar būtų maža mergytė.
- Alio. Ei, alio? —pasigirdo balsas už jos. —Nepaprastai įžū
lu iš mano pusės, bet gal galėtumėte man padėti ir palaikyti
šitą, hmm, man tiesiog trūksta dar vienos poros rankų, jei tai
jūsų neapsunkintų.
Skarletė apsižvalgė ir pamatė vyriškį gelsvai rusvu apsiaus
tu, atsitūpusį priešais antkapį. Jis laikė rankose didelį lapą po
pieriaus, kurį pleveno vėjas. Ji nuskubėjo prie jo.
- Palaikykite jį štai už čia, - pasakė vyriškis. - Viena ranka
čia, o kita čia, štai taip. Žinau, kad siaubingai piktnaudžiauju.
Juokingai dėkingas.
8 Jau matyta {pranc., tarti „dėža viu )
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Greta jis turėjo sausainių skardinę, iš kurios ištraukė kažką
panašaus į žvakės dydžio kreidelę. Ja ėmė trinti akmens pavir
šių lengvais, įgudusiais judesiais.
- Štai ir viskas, - linksmai pasakė jis. - O štai ir ji... oho.
Išrangytas dalykėlis čia, apačioje, manau, reiškia gebenę Viktorijos laikais gebenės ornamentas ant įvairių daiktų buvo
labai mėgiamas, žinote, nepaprastai simboliška... tai štai kur
mes. Dabar jau galite paleisti.
Jis atsistojo ir ranka perbraukė žilus plaukus.
- Ak. Pats laikas atsistoti. Kojas varsto dygliai, lyg skruzdė
lės laksto, - pasakė jis. - Ką manote apie tai? Antkapis buvo
apaugęs žaliomis ir geltonomis kerpėmis, sudūlėjęs ir nuzulin
tas taip, kad beveik nebuvo galima nieko įskaityti, bet trintas
atspaudas buvo ryškus.
- Madžela Godspyd, parapijos davatka, (1791-1870, Din
go viskas išskyrus prisiminimus), - garsiai perskaitė Skarletė.
- O dabar jau ir tų nebeliko, - pasakė vyriškis. Jo plau
kai buvo praretėję, jis šypsojosi jai dvejodamas, mirkčiodamas
pro mažus apvalius akinius, dėl kurių atrodė truputį panašus į
draugiškai nusiteikusią pelėdą.
Didelis lietaus lašas nukrito ant popieriaus, todėl vyriškis
skubiai jį suvyniojo ir pačiupo savo skardinę su kreidomis. Dar
keli lašai, ir Skarletė pakėlė portfelį, kurį atremtą į gretimą ant
kapį, parodė vyriškis, ir nusekė paskui jį į mažą bažnyčios prie
angį, kur lietus jų negalėjo pasiekti.
- Nepaprastai jums dėkingas, - pasakė vyriškis. - Nema
nau, kad lietus truks ilgai. Orų prognozė žadėjo beveik giedrą
popietę.

-AM ,8si juJL

Lyg atsakydamas, pakilo vėjo šuoras, o lietus ėmė smarkiai
tekšėti.
- Žinau, ką jūs galvojate, - antkapių atspaudus renkantis
žmogus pasakė Skarletei.
- Ar tikrai? - paklausė ji. Pati galvojo - motina mane už
muš.
- Jūs svarstote, ar tai bažnyčia, ar laidotuvių koplyčia? At
sakau, kad esu beveik įsitikinęs, jog šioje vietoje iš tiesų buvo
nedidelė bažnyčia, o kapinės iš pradžių buvo jos šventoriuje.
Tai buvo aštuntame, o gal devintame amžiuje. Keletą kartų
perstatyta ir praplėsta. Tačiau 1820 metais kilo gaisras, o baž
nyčia jau tuo metu buvo per maža aplinkiniams gyventojams.
Parapijos bažnyčia žmonės laikė Šv. Danstano bažnyčią kaime
lio aikštėje, tad kai ėmėsi atstatyti šitą, padarė iš jos laidotuvių
koplyčią, išlaikydami daug originalių detalių, - sakoma, kad
vitražai galinėje sienoje yra originalūs...
- Ištiesų, - tarė Skarletė, - aš galvoju, kad mama mane už
muš. Aš įlipau į ne tą autobusą ir dabar jau smarkiai vėluoju
grįžti namo...
- O Dieve, vargšelė, —pasakė vyriškis. —Klausyk, aš gyvenu
čia pat. Palauk čia... - ir tai tardamas jis sugrūdo jai į glėbį savo
portfelį, kreidelių skardinę, suvyniotą popieriaus lapą ir bėgte
pasileido link vartų, gūždamasis nuo lietaus. Po poros minučių
Skarletė išvydo automobilio šviesas ir išgirdo signalą.
Skarletė nubėgo prie vartų, iš kur galėjo matyti automobi
lį - seną žalią „Mini Kuperį“. Žmogus, su kuriuo ji anksčiau
kalbėjosi, sėdėjo prie vairo. Jis nuleido langelį.
- Eikš, - pašaukė jis. - Tai kur tave nuvežti?
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Skarletė sustojo, o lietus čiurkšlėmis tekėjo už jos apykaklės.
- Aš nelipu į mašinas, vairuojamas nepažįstamų žmonių, tarė ji.
- Labai gerai, - atsakė vyriškis. - Bet už gerą darbą ir, hm,
visa kita. Padėk viską ant galinės sėdynės, kol neperšlapo.
Jis atidarė keleivio dureles ir Skarletė, pasilenkusi į vidų,
kaip mokėdama sukrovė daiktus ant galinės sėdynės.
- Žinai ką, - tarė jis, - kodėl tau nepaskambinus motinai štai mano telefonas - ir nepranešus jai mano automobilio nu
merio? Gali tai padaryti viduje. Lauke kiaurai peršlapsi.
Skarletė dvejojo. Nuo lietaus prie pakaušio lipo plaukai.
Darėsi šalta.
Vyriškis ištiesė ir padavė jai mobilųjį telefoną. Skarletė pa
žvelgė į jį. Suprato, kad labiau bijo skambinti motinai, negu
sėsti į automobilį. Tada ji tarė:
- Aš galėčiau paskambinti policijai, ar ne?
- Taip, žinoma, gali. Arba gali eiti namo pėsčia. Arba pa
skambinti mamai ir paprašyti, kad atvažiuotų tavęs pasiimti.
Skarletė įsiropštė šalia vairuotojo ir uždarė duris. Vis dar
laikė vyriškio telefoną.
- Kur gyveni? —paklausė vyriškis.
- Tai visai nebūtina... Noriu pasakyti, kad galėtumėte nu
vežti mane iki autobusų stotelės...
- Parvešiu tame namo. Koks adresas?
- Akacijų gatvė 102a. Truputį į šoną nuo pagrindinio kelio.
Vos pravažiavus sporto centrą.
- G e r o k a i išklydai iš kelio, ar ne? Iš tiesų. Na, važiuo
jame namo. - Jis atleido rankinį stabdį, apsuko automobilį ir
nuvažiavo kalva žemyn.
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- Ar seniai čia gyveni? - paklausė jis.
- Nelabai. Atvykome tuoj po Kalėdų. Bet gyvenome čia,
kai man buvo penkeri metai.
- Ar tavo tartyje išgirdau škotišką akcentą?
- Škotijoje gyvenome dešimt metų. Ten mano tartis nesi
skyrė nuo kitų, bet paskui mes persikėlėme čia, ir dabar ji styro
kaip kiškio lūpa. - Pasakė tai tarsi juokais, bet jau kalbėdama
suprato, kad tai tikra tiesa. Nejuokinga, tik skaudu.
Vyriškis nuvežė ją iki Akacijų gatvės, sustabdė automobilį
prie namų, o paskui primygtinai pasiprašė palydėti iki durų.
Kai durys atsidarė, jis pasakė:
- Labai apgailestauju. Leidau sau parvežti jūsų dukterį
namo. Akivaizdu, kad jūs gerai ją išaukiėjote, ji nesutinka va
žinėti su nepažįstamais. Tačiau, na, lijo, ji įlipo ne į tą autobusą
ir atsidūrė kitame miesto gale. Viskas taip susimaišė. Pasakyki
te, kad jai atleidžiate. Atleiskite jai. Ir man, hmm.
Skarletė tikėjosi, kad motina ims šaukti ant jų abiejų, bet
su nuostaba ir palengvėjimu išgirdo, kad ji sako tik - na, šiais
laikais reikia nuolat būti budriems, ir, ar ponas, hmm, nėra
mokytojas, ir ar jis nenorėtų puodelio arbatos?
Ponas „hmm“ pasakė, kad jo pavardė Frostas, bet galima jį
vadinti Džėjumi, o ponia Perkins nusišypsojo ir pasakė, kad ją
galima vadinti Nūna, ir kad ji tuoj užkais arbatinuką.
Geriant arbatą Skarletė papasakojo mamai kaip įlipo į ne tą
autobusą, kaip atsidūrė kapinėse ir kaip sutiko poną Frostą...
Ponia Perkins išmetė iš rankų arbatos puodelį.
Jie sėdėjo virtuvėje prie stalo, tad puodelis nuriedėjo netoli
ir nesudužo, tik arbata išsipylė. Ponia Perkins atsiprašė, nuėjo
prie kriauklės ir paėmė grindų skudurą.
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Tada ji pasakė:
- Kapinės senamiestyje ant kalvos? Ar tos?
- Aš gyvenu netoli, - pasakė ponas Frostas. - Dažnai darau
antkapių atspaudus. Ar jūs žinote, kad kone visais požiūriais,
kapinės yra gamtos rezervatas?
Ponia Perkins atsakė slogiu balsu:
- Žinau. —Labai jums dėkoju, pone Frostai, už tai, kad
parvežėte Skarletę namo. Kiekvieną žodį galima buvo įsivaiz
duoti kaip ledo kubelį. Paskui pridūrė: - Manau, kad jums
laikas namo.
- Matau, kad jūs susirūpinusi, - maloniai pasakė Frostas. Nenorėjau jūsų įžeisti. Ar ką ne taip pasakiau? Atspaudai yra
kraštotyros projekto dalis. Nemanykite, kad aš iškasu kaulus
ar dar ką nors.
Akimirką Skarletė manė, kad motina trenks ponui Frostui,
kuris taip pat atrodė susirūpinęs. Bet ponia Perkins papurtė
galvą ir tarė:
- Atsiprašau, tai šeimyniniai reikalai. Jūs nekaltas, -*■ Atro
do, sutelkusi visas įmanomas pastangas, ji žvaliai pasakė: - Ži
note, Skarletė tose kapinėse iš tiesų dažnai žaisdavo kai buvo
maža. Tai buvo, aha, prieš dešimtį metų. Ji turėjo įsivaizduoja
mą draugą. Mažą berniuką kurio vardas Niekaskitas.
Pono Frosto lūpų kampučiuose pasirodė šypsenėlė.
- Vaiduokliukas?
- Ne, nemanau. Jis paprasčiausiai ten gyveno. Ji net paro
dė kapą, kuriame jis gyveno. Taigi, galimas daiktas, kad išties
buvo vaiduoklis. Ar prisimeni, brangute?
Skarletė papurtė galvą.
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- Matyt, buvau keistas vaikas, - pasakė ji.
- Visai nepanašu, kad buvote keista, hmm, - tarė ponas
Frostas. - Puikią dukrą auginate, Nūna. Ačiū, arbata buvo
nuostabi. Visada malonu sutikti naujus malonius žmones. Da
bar jau kėblinsiu. Reikia pasigaminti šio to vakarienei ir eiti į
Kraštotyros draugijos susirinkimą.
- Pats gaminate vakarienę? —paklausė ponia Perkins.
- Taip, gaminu pats. Na, iš tiesų, pasišildau. Taip pat meis
triškai verdu arbatą iš pakelių. Valgau vienas. Gyvenu vienas.
Toks jau užkietėjęs senas viengungis. Beje, laikraščiuose taip
visada apibūdinami gėjai, ar ne? Nesu gėjus, tik niekada nesu
tikau tinkamos moters. - Akimirką jis atrodė nuliūdęs.
Ponia Perkins, kuri baisiai nemėgo virti, pareiškė, kad sa
vaitgaliais visada išverda per daug maisto. Kai mama išlydėjo
poną Frostą į prieškambarį, Skarletė išgirdo kaip šis su malo
numu sutiko papietauti pas jas šeštadienį.
Kai ponia Perkins grįžo iš priebučio, ji tik paklausė Skarletės:
- Tikiuosi, kad paruošei namų darbus?
T♦
Tą naktį gulėdama lovoje ir klausydama automobilių, va
žiuojančių pagrindine gatve, Skarletė apmąstė popietės įvy
kius. Kai buvo maža, ji buvo ten - kapinėse. Todėl viskas atro
dė taip pažįstama.
Įsivaizduodama ir prisimindama, ji nejučiomis nugrimzdo
į miegą, bet ir sapne vaikščiojo kapinių takeliais. Buvo naktis,
bet viskas matėsi aiškiai kaip dieną. Ji stovėjo kalvos pašlaitėje.
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Maždaug jos amžiaus berniukas, nusisukęs nuo jos, žiūrėjo į
miesto žiburius.
Skarletė tarė:
- Berniuk? Ką tu čia darai?
Jis atsigręžė. Atrodė, kad jam sunku susikaupti.
- Kas čia kalba? - Ir pridūrė: - Aha, aš beveik galiu tave
įžiūrėti. Ar tu Vaikščioji sapne?
- Manau, kad aš sapnuoju, - sutiko ji.
- Ne visai tai, ką norėjau pasakyti, - pasakė berniukas. Labas. Mano vardas Kitas.
- Aš - Skarletė, - tarė ji.
Jis vėl pažvelgė į ją, lyg matytų pirmą kartą.
- Žinoma, čia tu! Žinojau, kad esu tave kažkur matęs.
Šiandien tu buvai kapinėse su tuo vyriškiu, kuris nešiojasi po
pierius.
- Su ponu Frostu, - atsakė ji. —Jis tikrai malonus. Parvežė
mane namo. Ir pridūrė: - Ar tu mus matei?
- Taip. Aš pastebiu beveik viską, kas vyksta kapinėse.
- Keistas vardas - Kitas? - paklausė ji.
- Sutrumpinta iš Niekaskitas.
- Žinoma! —pasakė Skarletė. —Tai štai ką aš sapnuoju.
Tu esi mano įsivaizduojamas draugas iš senų laikų, kai buvau
maža, bet dabar tu užaugai.
Jis linktelėjo.
Kitas buvo aukštesnis už ją. Jis apsirengęs pilkai, bet jo dra
bužių Skarletė negalėjo apibūdinti. Plaukai buvo ilgoki, ir ji
pamanė, kad jis jau senokai nebuvo padoriai apsikirpęs.
Berniukas tarė:
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Tu buvai nepaprastai drąsi. Mes nusileidome giliai į kalvą
ir sutikome Indigo žmogų. Ir matėme Šliužą.
Tuomet kažkas jos mintyse krustelėjo. Skrydis ir virsmas,
tamsos sūkurys, ir persipinantys vaizdai...
-A š p r i s i m e n u , - tarė Skarletė. Bet tai pasakė tuščiai
savo miegamojo tamsai, o vietoj atsako išgirdo vien keliaujan
čio naktyje sunkvežimio tolimą riaumojimą.
*
Kitas buvo sukaupęs negendančio maisto ir paslėpęs ko
plyčios rūsyje, sakesniuose kapuose, požemiuose bei mauzo
liejuose: Tuo pasirūpino Sailas. Maisto pakako, kad jis ištvertų
porą mėnesių. Jei greta nebuvo Sailo ar panelės Lupesku, jis
tiesiog neidavo iš kapinių.
Jam trūko pasaulio už kapinių tvoros, bet jis žinojo, kad
ten nesaugu. Dar nesaugu. Tačiau kapinės buvo jo pasaulis ir
jo valdos, kuriomis didžiavosi ir kurias mylėjo kaip tiktai ke
turiolikmetis berniukas gali ką nors mylėti.
Vis dėlto...
Kapinėse niekas nesikeitė. Maži vaikai, su kuriais Kitas
žaisdavo kai buvo mažas, taip ir liko maži; Fortinbrasas Bartlebis, kadaise jo geriausias draugas, dabar buvo ketveriais ar
penkeriais metais už Kitą jaunesnis, tad susitikus jiems likdavo
vis mažiau temų pokalbiams. Tekerėjus Porindžeris buvo Kito
ūgio bei amžiaus ir atrodė, kad jiems bendraujant Tekerėjaus
nuotaika vis gerėjo: jie eidavo pasivaikščioti vakarais ir pasako
davo apie nelaimes, kurios ištiko jo draugus. Paprastai istorijos
baigdavosi tuo, kad draugai per klaidą būdavo pakarti už nusi
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kaitimus, kurių nepadarė, o retkarčiais —išvežami į Amerikos
kolonijas pagrasinus, kad jie bus pakarti vos sugrįžę.
Liza Hemstok, su kuria Kitas draugavo jau šešerius metus,
irgi pasikeitė: vis dažniau jos nebūdavo įprastoje vietoje kai
Kitas ateidavo į dilgėlyną pasimatyti su ja. Kartais jiems susi
tikus ji būdavo blogos nuotaikos, aikštinga, o kartais - tiesiog
šiurkšti.
Apie tai Kitas pasikalbėjo su tėvu ponu Ovensu. Kiek pa
galvojęs, jis tarė:
-Tai moteriška prigimtis, manyčiau. Tu jai patikai kai buvai
berniukas, o dabar, kai esi jaunuolis, ji nebežino kaip su tavimi
elgtis. Aš kiekvieną dieną žaisdavau su maža mergaite prie an
čių tvenkinio, kol pagaliau, sulaukusi maždaug tavo amžiaus,
ji sviedė man kakton obuolį ir nebesišnekėjo su manimi tol,
kol man nesukako septyniolika.
Ponia Ovens šnirpštelėjo.
—Ten buvo kriaušė, - atžariai pasakė ji. - Ir aš pakankamai
greitai ėmiau vėl su tavimi kalbėtis, nes mudu į valias prisišo
kome per tavo pusbrolio Nedo vestuves, o jos buvo praėjus vos
dviem dienoms po tavo šešioliktojo gimtadienio.
Ponas Ovensas tarė:
- Žinoma, tu teisi, mano brangioji. - Jis mirktelėjo Kitui,
parodydamas, kad ginčytis neverta. O paskui šnipštelėjo: „sep
tyniolika", patvirtindamas, kad buvo taip, kaip sako jis.
Kitas negalėjo turėti draugų tarp gyvųjų. Iš savo trumpos
patirties mokykloje jis žinojo, kad iš to kils vieni nemalonu
mai. Vis dėlto jis prisiminė Skarletę. Jai išvykus, ilgėjosi jos
metų metus, bet jau seniai susitaikė su tuo, kad daugiau ne
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bepamatys. O štai dabar ji atsirado kapinėse, ir jis jos neatpa
žino...
Kitas nuklydo gilyn j gebenių ir medžių tankumyną, dėl
kurio kapinių šiaurės vakarų pusė buvo labai pavojinga. Lente
lės įspėjo lankytojus vengti šios vietos, bet lentelių nė nereikė
jo. Praėjus gebenių brūzgyną, žymintį Egipto Alėjos pabaigą,
ir juodas duris Egipto stilių mėgdžiojančioje sienoje, už kurios
amžino poilsio gulėjo žmonės, darydavosi nejauku ir baugu.
Siaurės vakaruose gamta kovojo dėl teisių į kapines jau be
veik šimtą metų, todėl antkapiai buvo išvirtę, kapai apleisti
arba tiesiog pradingę po žaliais vijokliais ir per penkias dešim
tis metų. nukritusių lapų sluoksniu. Takeliai užžėlę ir jais eiti
buvo neįmanoma.
Kitas žengė atsargiai. Jis puikiai pažinojo šias vietas ir žino
jo kaip čia pavojinga.
Kai jam buvo devyneri, jis tyrinėjo šias savo pasaulio vietas,
žemė netikėtai atsivėrė ir jis nuriedėjo į beveik dvidešimties
pėdų gylio duobę. Duobė buvo gili, skirta daugeliui karstų,
tačiau nebuvo jokio antkapio, o dugne gulėjo vos vienas kars
tas. Jis buvo greitai susijaudinančio džentelmeno - gydytojo
Karstairas. Sužavėtas Kito pasirodymo jis primygtinai siūlėsi
apžiūrėti jo riešą (kurį šis išsinarino, kai krisdamas mėgino nu
sitverti už krūmo šaknies), ir teko jį įtikinėti, kad verčiau eitų
kviesti pagalbos.
Kitas žengė į šiaurės vakarus per nukritusių lapų klampynę
ir per vijoklių raizgalynę, kurioje lapės vedė vaikus, o nuvirtę
angelai stebeilijosi nematančiomis akimis - jam reikėjo pasi
kalbėti su Poetu.
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Poeto vardas buvo Nejemijas Trotas, o ant jo antkapio po
sužėlusiais augalais buvo iškalta:
Čia guli mirtingi palaikai
NEJEMIJO TROTO
POETO
1 7 4 1 -1 7 7 4

GULBĖS GIEDA PRIEŠ MIRTĮ

Kitas tarė:
- Maestro Trotai? Ar galiu prašyti jūsų patarimo?
Nejemijas Trotas blausiai nusišypsojo:
- Žinoma, narsusis berniuk. Poeto patarimas —tai karaliaus
širdingumas! Kokiu aliejumi patepti? Ne, ne aliejumi, kokiu
balzamu aš galiu numalšinti tavo skausmą?
- Iš tiesų tai man nieko neskauda. Aš tik - na, yra tokia mer
gaitė, kurią aš pažinojau, ir dabar nebežinau, ar man reikėtų ją
susirasti ir pasikalbėti, ar geriau paprasčiausiai viską pamiršti.
Nejemijas Trotas išsitiesė visu ūgiu, o buvo jis mažesnis už
Kitą, susijaudinęs abi rankas sudėjo ant krūtinės ir prabilo:
- O! Turi eiti pas ją ir maldauti. Turi vadinti ją savo Terpsi
chore, savo Echo, savo Klitemnestra. Privalai rašyti jai eilėraš
čius, nuostabias odes - jas parašyti aš tau padėsiu - taip, ir tik
taip, tu užkariausi savo numylėtinės širdį.
- Iš tiesų tai aš nenoriu užkariauti jos širdies. Ji nėra mano
numylėtinė, —pasakė Kitas. —Tiesiog norėčiau su ja pasikal
bėti.
- Visame žmogaus kūne, —tarė Nejemijas Trotas, —liežuvis
yra visų nuostabiausias organas. Nes juo mes jaučiame saldžio
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jo vyno ir karčiausių nuodų skonį, taipogi tuo pačiu liežuviu
mes tariame ir saldžiausius, ir rūgščiausius žodžius. Eik pas ją!
Prakalbink ją!
- Ar turėčiau?
- Turi, sere! Privalai! Aš aprašysiu šį mūšį - kaip jis buvo
laimėtas ir pralaimėtas.
- Bet jei aš tapsiu matomas vienam žmogui, kiti irgi galės
mane lengviau įžiūrėti...
Nejemijas Trotas tarė:
- Ak, paklausyk manęs, jaunasis Leandrai, jaunasis Hero
jau, jaunasis Aleksandrai. Jei neišdrįsi, besibaigiant dienai liksi
nieko nelaimėjęs.
- Teisingai pasakyta. - Kitas buvo patenkintas savimi, kad
paprašė Poeto patarimo. Iš tiesų, pagalvojo jis, jei negali pasi
tikėti poetu, duodančiu protingą patarimą, tai kuo gali iš viso
pasitikėti? O tai jam priminė...
- Pone Trotai? - paklausė Kitas. - Papasakokite man apie
kerštą.
- Šį patiekalą geriausia patiekti atvėsusį, - atsakė Nejemi
jas Trotas. - Nekeršyk pagautas akimirkos įkarščio. Užuot tai
daręs, lauk prielankios valandos. Lervų gatvėje buvo toks rašei
va pavarde 0 ‘Lyris - galiu pridurti, kad jis buvo airis - turėjęs
įžūlumo surukusia apatine nugaros dalimi parašyti apie mano
pirmąją plonytę eilėraščių knygelę „Grožio Puokštelė Atlape,
Suskinta Tikriems Džentelmenams'1, kad tai yra šlamštas - vi
siškai nieko vertas, ir kad popierius, ant kurio ji išspausdinta,
būtų nepalyginamai naudingiau suvartotas... Ne, negaliu to sa
kyti. Tiesiog užsiminsiu, kad jis kalbėjo nepaprastai vulgariai.
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- Bet jūs jam atkeršijote? - paklausė susidomėjęs Kitas.
- Jam ir visai jų nuomaringai gaujai! O, aš atkeršijau, po
naiti Ovensai, ir atkeršijau žiauriai. Aš parašiau ir išspausdinau
laišką, kurį prisegiau ant visų Londono smuklių, kuriose nuo
lat renkasi šie niekingi padugnės rašeivos, durų. Jame paskel
biau, kad dėl poetinio genijaus trapumo aš niekada ateityje
jiems neberašysiu - rašysiu tik sau ir palikuonims, ir, kad kol
gyvas būsiu, niekada neišspausdinsiu nė vieno eilėraščio - tik
ne jiems! Todėl savo testamente nurodžiau, kad po mano mir
ties visi eilėraščiai būtų ne išspausdinti, o palaidoti kartu su
manimi, ir tik tada, kai palikuoniai įvertins mano genijų, su
pras, kad jie prarado šimtus eilėraščių —prarado! —Tik tada
mano kapas galės būti atkastas, tik tada mano eilėraščiai galės
būti paimti iš šaltų negyvų mano rankų, ir galiausiai, tik tada
jie galės būti išspausdinti visuotiniam pasigėrėjimui ir džiaugs
mui. Neįtikėtinai baisu aplenkti savo amžininkus.
- O po mirties ar jūsų eilėraščiai buvo atkasti ir išspaus
dinti?
- Ne, kol kas ne. Bet turiu daugybę laiko. Palikuonių dar
bus aibės.
-Tai... toks buvo jūsų kerštas?
- Iš tiesų. Turiu pastebėti, kad jis buvo nepaprastai veiks
mingas ir išmoningas!
- Ta-aip, - ištarė Kitas, kiek abejodamas.
- Geriausia. Patiekti. Šaltą, - išdidžiai patvirtino Nejemijas
Trotas.
Kitas išėjo iš kapinių šiaurės vakarinės dalies, Egipto Alėja
grįžo į tvarkingesnius ir neužžėlusius takelius ir sutemus parėjo
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prie apleistosios koplyčios - ne todėl, kad būtų tikėjęsis, jog
Sailas grįžo iš savo kelionių, bet todėl, kad visą gyvenimą buvo
įpratęs vakarop ateiti prie koplyčios, ir buvo malonu laikytis
įprastos dienotvarkės. Be to, jis buvo alkanas.
Kitas praslydo pro koplyčios duris ir nusileido į kriptą. Jis
perkėlė kartoninę dėžę, prikrautą susigarankščiavusių ir drėgnų
parapijos dokumentų, išsitraukė pakelį apelsinų sulčių, obuolį,
dėžutę duoniukų ir gabalą sūrio. Tuo pat metu jis mąstė, kaip
galėtų susirasti Skarletę - gal reikėtų pabandyti V a i k š č i o t i
sapne, nes tokiu būdu ji atėjo pas jį...
Jis išėjo laukan, norėdamas pasėdėti ant pilkojo suolelio,
bet staiga kažką pamatė ir sudvejojo. Kažkas ten jau buvo sėdėjo ant suolelio. Ji skaitė žurnalą.
Kitas I š n y k o dar labiau, tapo kapinių dalimi, ne žymes
ne už šešėlį ar šakelę.
Bet ji pakėlė akis. Pažvelgė tiesiai į jį ir paklausė:
- Kitai? Čia tu?
Jis neatsakė. Paskui paklausė:
- Kodėl tu mane matai?
- Beveik nepastebėjau. Iš pradžių maniau, kad tu šešėlis ar
kažkas panašaus. Bet tu atrodai lygiai taip, kaip mano sapne.
Kažkaip sutelkiau į tave žvilgsnį.
Kitas prisiartino prie suolelio. Jis tarė:
- Ar tu gali ką įskaityti? Ar čia ne per tamsu?
Skarletė užvertė žurnalą. Ji pasakė:
- Keista. Manyčiau, kad iš tiesų per tamsu, bet aš puikiau
siai galėjau skaityti. Be jokio vargo.
-A r tu... —jis patylėjo, nelabai žinodamas, ko nori paklaus
ti. - Ar tu čia viena?
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Ji linktelėjo.
- Po pamokų padėjau ponui Frostui padaryti kelių antka
pių atspaudus. Tada pasakiau, kad norėčiau truputį pasėdėti
čia ir pamąstyti. Po to užeisiu pas jį išgerti puodelį arbatos, o
tada jis parveš mane namo. Jis net nepaklausė, kodėl. Tik pa
sakė, kad ir pats mėgsta pasėdėti vienas kapinėse, ir, jo many
mu, kapinės - viena taikiausių vietų visame pasaulyje. - Tada
ji tarė: - Ar galiu tave apkabinti?
- Ar nori? - paklausė Kitas.
- Taip.
- Tai gerai. —Akimirką jis mąstė. - Neprieštarausiu.
- Ar mano rankos pereis per tave kiaurai, ar dar kas atsitiks?
Ar tu iš tikrųjų čia esi?
- Kiaurai nepereis, - atsakė jis, o ji apglėbė Kitą rankomis
ir taip suspaudė, kad jis vos galėjo įkvėpti.
- Skauda. - Pasakė jis.
Skarletė paleido Kitą.
- Atsiprašau.
- Nereikia. Buvo malonu. Noriu pasakyti. Tu tik suspaudei
stipriau, negu aš tikėjausi.
- Aš tik norėjau įsitikinti, ar tu tikrai esi. Visą laiką ma
niau, kad tu esi tik mano vaizduotėje. O paskui kažkaip tave
pamiršau. Bet aš tavęs neišsigalvojau, tu sugrįžai, tu esi mano
mintyse ir pasaulyje.
Kitas nusišypsojo ir pasakė:
- Tu būdavai su palteliu, jis buvo oranžinis, ir kiekvieną
kartą pamatęs tą atspalvį aš prisimindavau tave. Nemanau, kad
jį išlaikei.

-J M .

103

AAJL

- Ne, - atsakė ji. - jau seniai nebeturiu. Dabar jis man būtų
truputį per mažas.
- Taip, - tarė Kitas, - žinoma.
- Turiu grįžti namo, - pasakė Skarletė. - Tačiau manau,
kad galėsiu ateiti savaitgalį. Pamačiusi Kito veido išraišką pri
dūrė:
- Šiandien trečiadienis.
- Būsiu laimingas.
Ji pasisuko eiti. Paskui paklausė:
- Kaip aš rasiu tave kitą kartą?
Kitas atsakė:
- Aš tave surasiu. Nesirūpink. Tik būk viena, ir aš tave su
rasiu.
Ji linktelėjo ir nuėjo.
Kitas grįžo į kapines kalva aukštyn kol priėjo Frobišerio
mauzoliejų. Vidun nėjo. Įsitvėręs storos gebenės šaknies užsikabarojo siena ir atsisėdo ant akmeninio stogo. Susimąstė žiū
rėdamas į apačioje už kapinių knibždantį gyvųjų pasaulį, pri
siminė, kaip Skarletė jį apkabino, koks saugus bent akimirką
jis pasijuto, ir pagalvojo kaip nuostabu būtų ramiai vaikščioti
platybėse už kapinių sienos. Bet kaip, vis dėl to, gera būti savo
mažo pasaulėlio šeimininku.
*
Skarletė padėkojo ir pareiškė, kad arbatos ji nenorinti. Nė
šokoladinio sausainio. Ponas Frostas susirūpino.
- Rimtai, —tarė jis, —atrodai lyg būtum susitikus vaiduo
klį. Na, kapinės ne paskutinė vieta, kur juos galima išvysti, jei
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to tikiesi, hmm, mano teta kažkada aiškino, kad jos papūgą
apsėdo dvasios. Ji buvo raudonoji ara. Papūga. Teta buvo ar
chitektė. Niekad nesužinojau, kaip ten buvo iš tikrųjų.
- Aš puikiai jaučiuosi, —atsakė Skarletė. - Tiesiog buvo ilga
diena.
- Tada parvešiu tave namo. Ar nutuoki, kas čia parašyta?
Visą pusvalandį suku galvą. —Jis parodė ant mažo stalelio gu
lintį antkapio atspaudą, prispaustą stiklainiu uogienės. —Ar šis
vardas Gladstonas, kaip manai? Ko gera, galėtų būti ministro
pirmininko giminaitis. Bet daugiau nieko negaliu įskaityti.
- Bijau, kad ir aš ne, - atsakė Skarletė. - Atidžiau apžiūrė
siu, kai būsiu čia šeštadienį.
- Ar tavo motina pasirodys?
- J i sakė, kad atveš čia mane ryte, o paskui eis pirkti maisto
pietums. Ji keps mėsą.
- Ar manai, —su viltimi paklausė ponas Frostas, —kad bus
keptų bulvyčių?
- Manau, kad taip, tikrai.
Ponas Frostas atrodė patenkintas. Tada jis pasakė:
- Aš nenoriu, kad ji dėl manęs gaištų laiką, supranti.
- Jai tai labai patinka, - Skarletė sakė teisybę. - Dėkoju,
kad parvešite mane namo.
- Džiugiau negu džiugu, —atsakė ponas Frostas. Jie nusi
leido aukšto siauro pono Frosto namo laiptais į nedidelį prieš
kambarį laiptų apačioje.
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Krokuvoje, ant Vavelio kalvos, yra urvai, pavadinti Slibino
Guoliu seniai mirusio slibino garbei. Apie šiuos urvus turistai
žino. Po šiais urvais yra daugiau urvų, apie kuriuos turistai
nežino ir jų nelanko. Tie urvai tęsiasi giliai po žeme ir yra gy
venami.
Sailas žengė pirmas. Jį sekė didelis pilkas panelės Lupesku
pavidalas, tyliai pėdinantis jam įkandin keturiomis letenomis.
Už jų paršiuku nešinas ėjo Kandaras - sutvarstyta Asirijos mu
mija galingais erelio sparnais ir akimis kaip rubinai.
Iš pradžių jie buvo keturiese, bet Haruno neteko toli ir
aukštai už nugaros likusiame urve. Per daug savimi pasitikin
tis, kaip būdinga visai jų giminei, ifritas žengė į trijų poliruotų
bronzinių veidrodžių apsuptą erdvę ir buvo prarytas bronzinės
šviesos pliūpsnio. Kurį laiką ifritą buvo galima matyti veidro
džiuose - jo liepsnojančios akys buvo plačiai atvertos, o burna
žiopčiojo, lyg jis skatintų palikti jį ir būti atsargiems. Paskui jis
išnyko jiems iš akių.
Sailas, kuriam veidrodžiai buvo nebaisūs, uždengė vieną
savo apsiaustu.
- Štai taip, - ištarė Sailas. - Likome trise.
- Neskaitant paršiuko, —pasakė Kandaras.
- Kodėl? - paklausė panelė Lupesku, kaišiodama vilko lie
žuvį tarp vilko dantų. - Kam tas paršelis?
- Neša laimę, —atsakė Kandaras.
Neįtikinta panelė Lupesku suurzgė.
- Ar Harunas turėjo paršelį? - naiviai paklausė Kandaras.
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- Tylos, - pasakė Sailas. - Jie ateina. Sprendžiant iš garsų jų daug.
- Tegul tik pasirodo, - sušnibždėjo Kandaras.
Panelės Lupesku ketera pradėjo šiauštis. Ji nepasakė nieko,
bet buvo pasirengusi juos sutikti ir tik didelėmis valios pastan
gomis susilaikė neužvertusi galvos ir nesustaugusi.
♦

T
- Šis takelis gražus, - pasakė Skarletė.
- Taip, - atsiliepė Kitas.
- Sakai, visa tavo šeima buvo išžudyta? - paklausė Skarle
tė. - Ar kas nors žino, kas tai padarė?
- Ne. Bent jau aš nežinau. Tik mano globėjas sako, kad tai
padaręs žmogus vis dar gyvas. Viską, ką žino, globėjas man
kada nors papasakos.
- Kada nors?
- Kai būsiu tam pasiruošęs.
- Ko gi jis bijo? Kad užsimesi ant pečių šautuvą ir išjosi
keršyti žmogui, kuris išžudė tavo šeimą?
Kitas pažvelgė į ją:
- Tikriausiai, —pasakė rimtai. —Gal ne šautuvą, bet taip.
Kažko panašaus jis ir bijo.
- Juokauji.
Kitas nieko nepasakė.
Jis tvirtai suspaudė lūpas, papurtė galvą ir pareiškė:
- Aš nejuokauju.
Buvo šviesus ir saulėtas šeštadienio rytas. Jie jėjo į Egipto
Alėją ir pasislėpė nuo tiesioginės saulės šviesos po pušimis ir
išsikėtojusia eiline araukarija.
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- O tavo globėjas. Ar ir jis taip pat miręs?
Kitas atsakė:
- Nenoriu apie jį kalbėti.
Skarletė atrodė įskaudinta:
- Net ir su manimi?
- Net ir su tavimi.
- Na, ką gi, - pasakė ji. —Tebūnie.
Kitas tęsė:
- Klausyk, atsiprašau, aš nenorėjau...
Bet Skarletė tuo metu jį nutraukė:
- Žadėjau ponui Frostui, kad ilgai neužtruksiu. Reikėtų
grįžti.
- Gerai, —sutiko Kitas, susirūpinęs, kad įžeidė ją, bet nesu
galvodamas ką pasakyti, kad ištaisytų padėtį.
Jis stebėjo, kaip Skarletė skuba vingiuojančiu taku atgal į
koplyčią. Pažįstamas moteriškas balsas pajuokiančiai pasakė:
- Žiūrėk tu man! Kokia išdidi ir galinga panelė! - tačiau
aplink nieko nesimatė.
Jausdamasis sutrikęs Kitas grįžo atgal į Egipto Alėją. Pane
lės Lilibet ir Violeta leido jam jų saugykloje laikyti kartoninę
dėžę, pilną senų knygų popieriniais viršeliais. Jis norėjo rasti
ką nors paskaityti.
+
Skarletė padėjo ponui Frostui daryti antkapių atspaudus iki
vidurdienio. Jie padarė pertrauką ir pavalgė. Atsidėkodamas
ponas Frastas pasisiūlė pavaišinti žuvimi su keptomis bulvytė
mis, ir jie nusileido žemyn į žuvies ir keptų bulvyčių parduo
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tuvę kelio gale. Atgal į kalvą, jie kopė valgydami iš popierinių
maišelių garuojantį maistą, palaistytą actu ir blizgantį nuo
druskos.
Skarletė paklausė:
- Jei norėtum sužinoti apie žmogžudystę, tai kur reikėtų
ieškoti? Aš jau bandžiau internete.
- Hmm. Priklauso nuo to apie kokią žmogžudyste kalbi.
- Manau, kad vietinę. Įvykusią prieš trylika—keturiolika
metų. Kažkur netoliese buvo išžudyta šeima.
- Oho, —pasakė ponas Frostas. - Ar tai tikrai atsitiko?
- O taip. Ar jums viskas gerai?
- Ne visiškai. Iš tikrųjų šiek tiek ištižau. Apie tokius daly
kus, turiu galvoje, tikrus vietinius nusikaltimus, nesinori kal
bėti. Apie tuos dalykus, kurie nutinka čia. Nesitikėjau, kad
tavo amžiaus mergaitė galėtų domėtis tokiais dalykais.
- Iš tiesų ne aš, - prisipažino Skarletė. - Tai nori sužinoti
draugas.
Ponas Frostas suvalgė paskutiniuosius menkės trupinėlius.
- Sakyčiau, bibliotekoje. Jeigu nieko neradai internete, tai
turėtų būti jų laikraščių kartotekose. Kas tave paskatino tuo
užsiimti?
- O, - Skarletė norėjo meluoti kaip galima mažiau. Ji pasa
kė: - Pažįstamas berniukas. Jis apie tai klausinėjo.
- Tikrai bibliotekoje, - pasakė ponas Frostas. - Žmogžu
dystė. Brrr. Kūnas pagaugais eina.
- Ir man, - pritarė Skarletė. - Truputį. - Tada viltingai pa
klausė: - Ar negalėtumėt pamėtėti mane iki bibliotekos pava
kary?
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Ponas Frostas perkando didelį bulvės gabalą per pusę ir su
kramtė. Tada nusivylęs pažiūrėjo į likusią pusę.
- Skrudintos bulvytės taip greitai atvėsta. Vieną minutę išsiplikini jomis burną, o jau kitą stebiesi, kad jos taip greitai
atšalo.
- Atsiprašau, - pasakė Skarletė. - Neturėčiau prašytis visur
vežiojama...
- Nieko panašaus, —atsakė ponas Frostas. - Tiesiog svars
čiau, kaip geriausiai organizuoti popietę ir ar tavo mama mėgs
ta šokoladą. Butelis vyno ar šokoladas? Negaliu apsispręsti. Gal
abu?
- Galiu pati grįžti iš bibliotekos namo, —pasakė Skarletė. O ji mėgsta šokoladą. Aš taip pat.
- Na, tada ir bus šokoladas, - su palengvėjimu atsikvėpė
ponas Frostas. Jie pasiekė ant kalvos stovinčių terasinių namu
kų eilės vidurį, kur stovėjo mažas žalias Mini. - Lipk vidun.
Nuvešiu tave į biblioteką.
+
Biblioteka buvo kvadratinis pastatas, iš plytų ir akmens
pastatytas praėjusio šimtmečio pradžioje. Skarletė apsidairė ir
priėjo prie stalo.
Moteris kreipėsi į ją:
- Klausau jūsų?
- Norėčiau peržiūrėti senų laikraščių iškarpas, - pasakė
Skarletė.
- Ar tai mokyklai? - paklausė moteris.
- Kraštotyrai, - linktelėjo Skarletė, didžiuodamasi, kad iš
tikrųjų nesumelavo.
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- Vietos laikraštis yra mikrofišoje, —pasakė moteris. Ji buvo
stambi ir ausyse segėjo sidabrinius varžlankius. Skarletė jautė,
kaip krūtinėje daužosi širdis. Buvo įsitikinusi, kad atrodo lyg
būtų nusikaltusi, bet moteris nuvedė ją į kambarį, kur stovėjo
dėžės, panašios į kompiuterių ekranus. Ji parodė kaip jomis
naudotis, kad projektoriuje vienu metu matytųsi tik vienas lai
kraščio puslapis.
- Vieną dieną visa tai bus suskaitmeninta, - pasakė mote
ris. - Kokio laikotarpio tau reikia?
- Maždaug prieš trylika keturiolika metų, - paaiškino Skar
letė. - Tiksliau negaliu pasakyti. Suprasiu kai pamatysiu.
Moteris padavė Skarletei nedidelę dėžutę su penkerių metų
laikraščio numerių mikrofilmais.
- Pirmyn, - pasakė ji.
Skarletė nusprendė, kad šeimos išžudymas turėtų būti apra
šomas pirmuosiuose naujienų puslapiuose, tačiau kai pagaliau
rado žinutę, ji buvo užslėpta penktame puslapyje. Tai nutiko
spalio mėnesį prieš trylika metų. Straipsnis buvo niekuo ne
išsiskiriantis, be aprašymų ir įvardijo tik sausus faktus:
Trisdešimt šešerių metų amžiaus architektas Ronaldas Dorianas, jo trisdešimt ketverių metų žmona Karlotė, dirbusi lei
dėja, irjų septynerių metų duktė Mistė rasti negyvi Danstano kelio 33 name. Įtariamas nusikaltimas. Policijos atstovas
spaudai pranešė, kad kol kas šiame tyrimo etape per anksti
komentuoti įvykį, betpolicija seka svarbiais pėdsakais.
Nebuvo pasakyta, kaip šeima mirė, nieko nerašoma apie
dingusį kūdikį. Po to kelias savaites nepasirodė jokių papildo
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mų žinučių, o policija niekada daugiau nieko nekomentavo.
Bent jau Skarletė nieko nerado.
Bet tai įvyko. Ji sužinojo. Danstano kelias 33. Ji žinojo tą
namą. Ji jame lankėsi.
Skarletė sugrąžino mikrofilmų dėžutę ir padėkojo bibliote
kininkei, o tada nuėjo namo šviečiant balandžio saulei. Mama
plušėjo virtuvėje. Sprendžiant iš prisvilusios keptuvės kvapo,
sklindančio po visą butą - ne visai sėkmingai. Skarletė pasi
slėpė savo kambaryje ir atidarė langą, kad išsivėdintų svilėsių
kvapas. Atsisėdusi ant lovos ji paskambino telefonu.
- Alio? Pone Frostai?
- Skarlete. Viskas galioja šiam vakarui? Kaip tavo mama?
- O, padėtis kontroliuojama, - atsakė Skarletė tais pačiais
žodžiais, kuriuos išgirdo iš mamos, kai paklausė jos to paties. Hmm... Pone Frostai, ar jau seniai gyvenate savo name?
- Ar seniai? Na, maždaug keturis mėnesius.
- O kaip jį suradote?
- Nekilnojamo turto agentūros vitrinoje. Namas buvo tuš
čias ir galėjau jį įpirkti. Na, daugmaž. Norėjau ko nors, kad
galima būtų eiti į kapines pėsčiomis. Šitas puikiai tiko.
- Pone Frostai, - Skarletė svarstė, kaip čia geriau pasielgus,
o paskui ištarė tiesiai: - Maždaug prieš trylika metų jūsų name
buvo nužudyti trys žmonės. Dorianų šeima.
Kitame ragelio gale įsivyravo tyla.
- Pone Frostai? Jūs dar ten?
- Hmm... Dar čia, Skarlete. Atleisk. Tai ne toks dalykas,
kurį bet kada tikėtumeis išgirsti. Šitas namas senas, galima ma
nyti, kad čia prieš daugelį metų buvo visko. Bet ne... na, o kas
atsitiko?

Skarletė dvejojo, kiek galėtų jam pasakyti. Ji tarė:
- Sename laikraštyje apie tai buvo maža žinutė - nurodytas
tiktai adresas ir nieko daugiau. Nežinau kaip jie mirė ir kitų
smulkmenų.
-Taigi. Gerasis Dieve, - pono Frosto balse girdėjosi dides
nis susidomėjimas naujiena, negu Skarletė tikėjosi. - Jaunoji
Skarlete, tai kaip tik toks reikalas, kai gali pasireikšti kraštoty
rininkai. Palik tai man. Aš viską sužinosiu ir pranešiu.
- Ačiū jums, - tarė su palengvėjimu Skarletė.
- Hmm... Malonu, kad paskambinai man, nes jei Nūna su
žinos, kad mano namuose vyko žmogžudystės, nors ir trylikos
metų senumo, tai daugiau tau neleis susitikinėti su manimi ar
lankytis kapinėse. Taigi, hmm..., aš tikriausiai to neminėsiu,
nebent pati prasitarsi.
- Ačiū, pone Frostai!
- Pasimatysim septintą. Su šokoladu.
Pietūs buvo nepaprastai malonūs. Svilėsių kvapo virtuvėje
nesijautė. Viščiukas buvo skanus, salotos dar skanesnės, keptos
bulvės —per traškios, bet patenkintas ponas Frostas pareiškė,
kad mėgsta kaip tik tokias ir įsidėjo antrą porciją.
Gėlės visiems patiko, šokoladas, kurį valgė desertui, buvo
puikus, o ponas Frostas sėdėjo, kalbėjo ir žiūrėjo su jomis tele
vizorių maždaug iki dešimtos valandos. Tada pranešė, kad jau
turi eiti namo.
- Laikas, potvynis ir istoriniai tyrimai nieko nelaukia, - pa
sakė jis. Karštai pakratė Nūnai ranką, suokalbiškai mirktelėjo
Skarletei ir išėjo pro duris.
Tą naktį sapne Skarletė bandė surasti Kitą. Ji galvojo apie jį
prieš eidama miegoti, įsivaizdavo vaikščiojanti kapinėse ir ieš

kanti jo, bet kai iš tikrųjų susapnavo sapną, tai jame klaidžiojo
su draugais iš senosios mokyklos po Glazgo miesto centrą. Jie
ieškojo kažkokios gatvės, bet atsidurdavo vis kitame akligatvyje.
♦

*r
Giliai po Krokuvos kalva, giliausioje saugykloje po olomis,
vadinamomis Slibino Guoliu, panelė Lupesku suklupo ir par
krito.
Sailas priklaupė šalia jos ir apkabino panelės Lupesku galvą
rankomis. Jos veidas buvo kruvinas nuo jos kraujo.
- Turi palikti mane, - pasakė ji. - Gelbėk berniuką.
Dabar ji buvo pusiaukelėje tarp pilko vilko ir moters, bet
veidas dar buvo moters.
- Ne, - pasakė Sailas, - nepaliksiu tavęs.
Už jų Kandaras glėbyje laikė paršelį, tarytum vaikas lėlę.
Mumijos kairysis sparnas buvo sulaužytas taip, kad ji daugiau
negalės skraidyti, bet barzdotas veidas tebebuvo rįžtingas.
-Jie sugrįš, Sailai, - sukuždėjo panelė Lupesku. - Saulė pa
kils per greitai.
- Tada, - pasakė Sailas, - turime susidoroti su jais prieš
jiems pasiruošiant puolimui. Ar gali atsistoti?
- Da. Esu viena iš Dievo šunų, - pasakė panelė Lupesku. Aš stovėsiu.
Ji nuleido veidą į šešėlį, pamankštino pirštus, o kai vėl pa
kėlė galvą - tai jau buvo vilko snukis. Atsirėmusi priekinėmis
kojomis į uolą ir sunkiai pasistūmėjusi, atsistojo. Pilka vilkė,
didesnė už lokį, krauju aptaškytu kailiu ir nasrais.
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Ji atmetė galvą ir sukaukė. Tai buvo įniršio ir iššūkio kauks
mas. Jos dantys išsišiepė ir ji vėl nuleido galvą.
- Dabar, - suurzgė panelė Lupesku, - mes tai baigsime.

Vėlyvą sekmadienio popietę suskambėjo telefonas. Skarletė
sėdėjo pirmame aukšte ir rūpestingai kopijavo ant popieriaus
skiautės veidus iš japoniško komikso „mangos“, kurią skaitė.
Mama pakėlė telefono ragelį.
- Kaip keista, kad mes tik ką apie jus kalbėjomės, - pasa
kė mama, nors ištiesų taip nebuvo. - Aš puikiai praleidau lai
ką. Tikrai, jokių rūpesčių. Šokoladas? Jis buvo puikus, tiesiog
nuostabus. Liepiau Skarletei pasakyti jums, kad kitą kartą kai
užsimanysite gerų pietų, tiesiog praneštumėte man. - Po kiek
laiko paklausė: - Skarletė? Taip, ji čia. Tuoj ją pakviesiu.
- Aš čia pat, mama, —pasakė Skarletė. - Nereikia šaukti. Ji paėmė ragelį: - Pone Frostai?
- Skarlete? - Jo balse skambėjo jaudulys, - Hmm... Tai
reikalas, apie kurį kalbėjomės. Kas atsitiko mano name. Gali
pasakyti savo draugui, kad sužinojau... Hmm... Klausyk, kai
kalbėjai apie savo draugą, ar iš tikrųjų turėjai omeny pati save,
ar tikrai yra kitas asmuo? Tikiuosi, kad tai ne per daug asme
niškas klausimas...
- Tikrai turiu draugą kuris tai nori žinoti, —atsakė pralinks
mėjusi Skarletė.
Mama žvilgtelėjo į ją nustebusi.
- Pasakyk savo draugui, kad aš kiek pasikapsčiau... na, ne
tiesiogine prasme, labiau pasirausiau, o tiksliau, teko gerokai
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padirbėti... Manau, kad iškapsčiau tikros informacijos. Apti
kau kai ką slapta. Na, kažką, ko nereikėtų labai plačiai skleis
ti... Hmm... Tikrai kai ką išsiaiškinau.
- O ką? - paklausė Skarletė.
- Klausyk... nepagalvok, kad išprotėjau. Bet, na, kiek ži
nau, nužudyti trys žmonės. Vienas iš jų - man regis - kūdikis,
liko gyvas. Tai buvo ne trijų, o keturių žmonių šeima. Tik trys
mirė. Taip pat yra dalykų, kurių neturėčiau sakyti telefonu.
Pasakyk tam savo draugui, kad ateitų su manim pasimatyti. Aš
jam papasakosiu.
- Pasakysiu, - tarė Skarletė.
♦

T
Kitas leidosi siaurais akmeniniais laiptais pirmą kartą po
šešerių metų. Jo žingsniai aidėjo kambaryje po kalva.
Jis pasiekė laiptų apačią ir laukė kol apsireikš Šliužas. Jis
laukė ir laukė, bet niekas nepasirodė, nešnarėjo, nejudėjo.
Jis apsidairė po patalpą. Gili tamsa netrukdė jam, nes matė
taip, kaip mirusieji. Kitas nuėjo prie giliai į grindis įleisto alto
riaus akmens, ant kurio buvo padėti peilis, taurė ir sagė.
Jis pasilenkė ir palietė pirštais peilio ašmenis. Šis buvo aš
tresnis negu jam atrodė ir perrėžė pirštų odą.
-T A I ŠLIUŽO LOBIS, - pasigirdo trigarsis balsas, tačiau
jis skambėjo tyliau ir ne taip tvirtai kaip anksčiau.
Kitas pasakė:
- Tu čia pats seniausias. Atėjau pasikalbėti su tavimi. Man
reikia patarimo.
Po pauzės Šliužas sušnarėjo:
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- NIEKAS NEATEINA PAS ŠLIUŽĄ PATARIMO. ŠLIUŽAS
SAUGO. ŠLIUŽAS LAUKIA.
- Žinau. Bet Sailo nėra. Nežinau, su kuo dar galėčiau pa
sikalbėti.
Atsakymo nebuvo. Tik tyla - dulkėta ir gūdi tyla.
- Nežinau, ką daryti, - pasakė Kitas. - Manau, kad galiu
sužinoti, kas išžudė mano šeimą. Kas norėjo nužudyti mane.
Bet tam reikėtų išeiti iš kapinių.
Šliužas nieko nepasakė. Dūminiai čiuptuvai lėtai rangėsi po
kambarį.
- Aš nebijau mirti, - sąžiningai prisipažino Kitas. - Tie
siog, tiek daug man brangių žmonių taip ilgai saugojo, mokė
ir gynė mane...
Ir vėl tyla. Tada jis pasakė:
- Turėsiu tai padaryti pats.
-TAIP.
- Tai viskas. Atleisk, kad sutrukdžiau.
Šliužo kuždesys pasigirdo Kito galvoje, tarsi glostantis, įsi
skverbiantis čiažesys:
- ŠLIUŽĄ ČIA PALIKO SAUGOTI LOBIO, KOL SUGRĮŠ
MŪSŲ ŠEIMININKAS. ARTU MŪSŲ ŠEIMININKAS?
- Ne, - atsakė Kitas.
Pasigirdo viltingas verkšlenimas:
- AR BŪSI MŪSŲ ŠEIMININKAS?
- Bijau, kad ne.
- JEI BŪTUM MŪSŲ ŠEIMININKAS, GALĖTUME TAVE
AMŽIAMS APGLĖBTI MŪSŲ ŽIEDAIS. JEI BŪTUM MŪSŲ
ŠEIMININKAS, SAUGOTUME IR GINTUME TAVE IKI PA-
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BAIGOS IR NIEKADA NELEISTUME PATIRTI PASAULIO
PAVOJŲ.
- Al nesu jūsų šeimininkas.
-N E .
Kitas pajuto kaip Šliužas rangosi jo sąmonėje. Jis pasakė:
- TADA SUSIRASK SAVO VARDĄ.
Po to jo sąmonė tarsi ištuštėjo, kambarys - taip pat, ir Kitas
liko vienas.
Jis užlipo laiptais atsargiai, bet labai greitai. Kitas apsispren
dė ir turėjo veikti greitai, kol sprendimas dar degino protą.
Skarletė laukė jo ant suolelio prie koplyčios.
- Na? - paklausė ji.
- Padarysiu tai. Eime, - pasakė jis, ir jiedu nusileido taku
prie kapinių vartų.
❖
Trisdešimt trečiuoju numeriu pažymėtas namas buvo aukš
tas ir labai siauras. Jis buvo sujungtų namų eilės viduryje. Su
mūrytas iš raudonų plytų jis atrodė visai neįsidėmėtinas. Ki
tas dvejodamas žiūrėjo į jį, stebėdamasis, kad niekas neatrodo
nei pažįstama, nei ypatinga. Tai buvo namas - toks pat, kaip
daugelis kitų. Priešais jį buvo nedidelė grįsta aikštelė, kurios
negalima buvo pavadinti skveru. Gatvėje priešais namą stovėjo
nedidelis žalias Mini. Durys, kažkada nudažytos ryškiai mėly
na spalva, dabar buvo nublukintos saulės ir laiko.
- Na? - paragino Skarletė.
Kitas pabeldė į duris. Nieko neatsitiko. Viduje ant laiptų
pasigirdo žingsniai, durys atsidarė, o už jų buvo matyti kori

dorius ir laiptai. Tarpduryje stovėjo plinkantis vyras su akiniais
ir mirkčiojo žiūrėdamas į juos. Jis atkišo Kitui ranką, nervingai
nusišypsojo ir pasakė:
- Tikriausiai esi paslaptingasis panelės Perkins draugas.
Malonu susitikti.
- Tai - Kitas, - pasakė Skarletė.
- Kristas?
- Kitas. Be „r“ ir „s“, —pataisė ji. —Kitai, tai —ponas Frostas.
Kitas ir Frostas paspaudė vienas kitam rankas.
- Virdulys jau užkaistas, - pranešė ponas Frostas. - Ką pa
sakytumėt, jei informacija pasidalintume gurkšnodami arba
tėlę?
Jie nusekė paskui jį laiptais aukštyn į virtuvę. Ponas Frostas
pripylė tris puodelius arbatos ir pakvietė juos į nedidelę sve
tainę.
- Namas vis kyla aukštyn, —pasakė jis. - Kitame aukšte
yra tualetas ir mano kabinetas, o virš jo miegamieji. Tie laiptai
padeda išlaikyti sportinę formą.
Jie sėdėjo ant didelės ryškiai violetinės sofos („Radau ją, kai
atsikrausčiau") ir siurbčiojo arbatą.
Skarletė nuogąstavo, kad ponas Frostas ims Kitą visaip klau
sinėti, bet jis to nedarė. Jis tiesiog atrodė susijaudinęs, tarytum
būtų suradęs kokios įžymybės nežinomą kapą ir nekantrautų
pranešti apie tai pasauliui. Jis bruzdėjo kėdėje, tarytum turėtų
atskleisti jiems kažką nuostabaus, ir tai, kad negali vienu ypu
visko pasakyti kelia fizinę įtampą.
Skarletė paklausė:
- Tai ką gi jūs sužinojote?
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Ponas Frostas atsakė:
- Na, jūs buvote teisi. Sakau, kaip tik šiame name tie žmo
nės buvo nužudyti. Ir... manau, kad nusikaltimas... na, nebuvo
taip iš tikrųjų nuslėptas, tiesiog pamirštas... valdžios.
- Nesuprantu, - pareiškė Skarletė. - Žmogžudystės negali
būti tiesiog nutylimos.
- Šioji buvo, - pasakė Frostas. Jis baigė gerti arbatą. - Yra
žmonių, turinčių didelę įtaką. Tai vienintelis įmanomas paaiš
kinimas, ypač po to, kas nutiko jauniausiam vaikui...
- O kas jam nutiko? - paklausė Kitas.
-Jis išgyveno, - pasakė Frostas. - Esu tuo įsitikinęs. Bet ne
buvo paskelbta jokia jo paieška. Paprastai dingęs dviejų metų
vaikas patenka į valstybės rankas. Bet jie, hmm... tikriausiai
kaip nors tai nuslopino.
- Kas tie j i e ? - paklausė Kitas.
- Tie patys žmonės, kurie nužudė šeimą.
- Ar žinote ką nors daugiau?
-Taip. Na... šiek tiek... - Frostas patylėjo. - Atsiprašau. Aš.
Suprantate. Tai, ką sužinojau. Tai per daug neįtikima.
Skarletė ėmė jausti įtampą:
- Kas tai? Ką jūs sužinojote?
Frostas susigėdo:
- Teisingai. Atleiskite. Pradėjau ir aš saugoti paslaptis. Tai
ne gerai. Istorikai neslepia praeities. Mes ją iškapstome. Prane
šame žmonėms. Taip... - Jis stabtelėjo, padvejojo ir pasakė: Radau laišką. Viršuje. Jis buvo paslėptas už atplėštos lentos. Jis pasisuko į Kitą. - Jaunuoli, ar teisingai manau, kad jūsų su
sidomėjimas šiuo reikalu - šiuo baisiu reikalu, yra asmeninis?
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Kitas linktelėjo.
- Daugiau neklausiu, - pasakė ponas Frostas ir atsistojo. Eikite su manim, —tarė jis Kitui. —Jūs palaukite, - kreipėsi
jis į Skarletę. - Kol kas. Parodysiu j a m. Jei jis sutiks, tada
parodysiu ir jums. Sutarta?
- Sutarta, - atsakė Skarletė.
- Mes neužtruksime, —pridūrė ponas Frostas. —Eime, vai
kine.
Kitas atsistojo, susirūpinęs žvilgtelėjo į Skarletę.
- Viskas gerai, - padrąsindama nusišypsojo ji. - Aš tavęs
lauksiu čia.
Ji stebėjo jų šešėlius, kai jie išėjo iš kambario ir lipo laiptais,
jautėsi susijaudinusi ir susidomėjusi. Buvo įdomu spėlioti, ką
Kitas sužinos, ir ji buvo patenkinta, kad jis sužinos tai pirmas.
Juk tai buvo jo istorija. Taip buvo teisinga.
Einant laiptais ponas Frostas rodė kelią.
Kitas apsižvalgydamas lipo aukštyn, bet nieko negalėjo pa
žinti. Viskas rodėsi keista.
- Lipsime į patį viršų, - pasakė Frostas. Jie užlipo dar vie
nais laiptais. Ponas Frostas paklausė: - Aš... na, galite neatsa
kyti, jei nenorite... bet, ar ne jūs tas vaikas, ką?
Kitas nieko nepasakė.
- Štai ir atėjome, - tarė Frostas. Jis pasuko raktą palėpės
duryse, pastūmė jas, ir abu įėjo vidun.
Kambarys buvo mažutė palėpės patalpa su nuolaidžiomis
lubomis. Prieš trylika metų čia stovėjo lopšys. Dabar jame vos
išsiteko vyras ir berniukas.
- Man tiesiog pasisekė, - pasakė Frostas. - Tiesiai po nosi
mi, taip sakant. - Jis susilenkė ir patraukė apsitrynusį kilimą.
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-Tai jūs žinote kodėl buvo išžudyta mano šeima? —paklau
sė Kitas.
Ponas Frostas pasakė:
- Viskas čia išdėstyta. —Jis paspaudė trumpąjį lentos galą ir
stūmė tol, kol pakilo kita pusė. —Tai turėjo būti kūdikio kam
barys, - pridūrė. - Parodysiu jums... Žinote, vienintelis neaiš
kus dalykas —kas tai padarė. Visai neįsivaizduojame. Neturime
nė menkiausio pėdsako.
- Žinome, kad jis buvo tamsiaplaukis, —pasakė Kitas, sto
vėdamas kambaryje, kuris kadaise buvo jo miegamasis. - Ži
nome, kad jo vardas Džekas.
Ponas Frostas įkišo ranką į skylę, kurią dengė atkeltoji lenta.
- Praėjo beveik trylika metų, - pasakė jis. - Plaukai retėja ir
žyla per trylika metų. Bet jo vardas išties Džekas.
Jis išsitiesė. Rankoje, kurią ištraukė iš skylės grindyse, laikė
didžiulį, aštrų peilį.
- Dabar, - tarė vyras vardu Džekas, - berniuk, laikas tai
baigti.
Kitas spoksojo į jį. Atrodė, kad ponas Frostas buvo tarsi
paltas ar kepurė, kurią dėvėjo šis žmogus, o dabar juos nusi
metė. Draugiška išorė dingo.
Šviesa atsispindėjo nuo vyro akinių ir peilio ašmenų.
Laiptų apačioje pasigirdo balsas... juos šaukė Skarletė:
- Pone Frostai? Kažkas beldžiasi į duris. Ar man įleisti?
Džekas akimirkai nusuko akis į šalį ir Kitas žinojo, kad turi
tik šią akimirką. Tad jis išnyko, visiškai ir nematomai, kaip tik
pajėgė. Džekas vėl atsisuko į tą vietą, kur tik ką stovėjo Kitas.
Jis dairėsi po kambarį visiškai sutrikęs, su įtūžiu veide, ir žengė
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giliau į kambarį, linguodamas galvą į šonus, tarsi senas tigras,
uodžiantis auką.
- Žinau, kad esi kažkur čia, - suurzgė Džekas. - Galiu tave
užuosti!
Už nugaros užsitrenkė mažosios palėpės durys, o kai jis stai
ga pasisuko, spynoje brakštelėjo raktas.
Džeko balsas vis stiprėjo:
- Turėsi tik kelias papildomas minutes, bet manęs nesu
stabdysi, vaike, - šaukė jis pro užrakintas duris. O tada ramiai
pridūrė: - Mūsų - tavo ir mano - reikalai dar nebaigti.
♦

n*
Kitas nusirito laiptais, atsitrenkdamas į sienas, vos ne išsi
tiesdamas, kad tik greičiau pasiektų Skarletę.
- Skarlete! - sušuko, ją pamatęs. - Tai jis! Greičiau eime!
- Kas jis? Apie ką tu kalbi?
- Jis! Frostas. Jis yra Džekas! Jis vėl Bandė mane užmušti!
Trinkt! pasigirdo iš viršaus - tai Džekas spardė duris.
- Bet, - Skarletė bandė suprasti tai, ką išgirdo, - jis mielas.
- Ne, - atsakė Kitas, griebdamas ją už rankos ir tempdamas
laiptais žemyn į prieškambarį. —Visai ne.
Skarletė atplėšė duris.
- Aaa. Labas vakaras, jaunoji panele, - pasakė žmogus prie
durų, žiūrintis į ją iš viršaus. - Mes ieškome pono Frosto. Ma
nau, kad tai jo prieglobstis.
Jo plaukai buvo sidabro žilumo, ir jis kvepėjo odekolonu.
- Ar jūs jo draugai? - paklausė ji.

- O taip, - atsakė žemesnis vyras, stovintis už nugaros. Jis
buvo juodais ūsais ir vienintelis su skrybėle ant galvos.
- Tikrai taip, - pasakė trečiasis, jaunesnis milžinas šiaurie
tiškai šviesiais plaukais.
- Kiekvienas Džekas yra jo draugas, —pasakė paskutiny
sis stambus, į jautį panašus vyras masyvia galva. Jo oda buvo
tamsi.
-Jis... Ponas Frostas. Jis išėjo, - pranešė Skarletė.
Ji matė Kitą, dabar jau stovintį kitoje gatvės pusėje ir karš
tligiškai mojuojantį, kad paliktų tuos vyrus ir eitų paskui jį.
Stengdamasi atrodyti kuo labiau pasitikinti savimi ji pasakė:
-Jis trumpam išbėgo. Norėjo nusipirkti laikraštį. Iš kampi
nės krautuvėlės. - Ji uždarė duris, aplenkė vyrus ir nuskubėjo
tolyn.
- Kur tu eini? - paklausė ūsuotas vyras.
- Turiu spėti į autobusą, - pasakė ji. Skarletė kopė į kalvą
link autobusų stotelės ir kapinių, stengdamasi nežiūrėti atgal.
Kitas ėjo šalia. Net Skarletei jis atrodė kaip šešėlis tirštėjan
čioje prieblandoje, kaip kažkas, ko visiškai nėra - karšto oro
mirguliavimas, virpanti lapija, kuri vieną akimirką atrodė tarsi
berniukas.
- Eik greičiau, - pasakė Kitas. - Jie žiūri į tave. Bet nebėk.
- Kas jie? - tyliai paklausė Skarletė.
- Nežinau, - atsakė Kitas. - Bet jaučiau, kad jie keisti. Ta
rytum nebūtų tikri žmonės. Noriu grįžti ir pasiklausyti, ką jie
kalba.
- Žinoma, kad jie žmonės, - pasakė Skarletė, lipdama į kal
vą taip greitai, kaip tik galėjo - vos vos nebėgdama. Nebuvo
tikra, kad Kitas vis dar eina šalia jos.
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Keturi vyrai stovėjo prie trisdešimt trečiojo namo durų.
- Man tai nepatinka, - pasakė didelis vyras jaučio sprandu.
- Jums tai nepatinka, pone Tarai? - paklausė žilaplaukis. Niekam iš mūsų tai nepatinka. Viskas blogai. Viskas griūna.
- Krokuva žlugo. Jie neatsako. O po Melburno ir Vanku
verio... - pasakė vyras su ūsais. —Iš to, ką žinome, atrodo, kad
tik mes ir likome.
- Nutilkite, pone Kečai, - nutraukė jį žilaplaukis. - Aš
mąstau.
- Atleiskite, sere, - pasakė ponas Kečas, pasiglostė ūsus
pirštinėtu pirštu, pažiūrėjo į kalvos viršūnę ir sušvilpė:
- Manau... kad reikia ją pasivyti, - pasakė jaučiasprandis
ponas Taras.
- Manau, kad turėtumėte klausyti manęs, - pasakė žila
plaukis. - O aš liepiau patylėti. Vadinasi, tylėkit.
- Atleiskite, pone Dendi, —pasakė šviesiaplaukis.
Jie nutilo.
Tyloje girdėjosi dunksėjimas, sklindantis iš namo vidaus.
- Einu vidun, - pasakė ponas Dendis. —Pone Tarai, eisite su
manim. Nimblai ir Kečai, pavykite tą mergaitę. Grąžinkite ją.
- Gyvą, ar mirusią? - paklausė ponas Kečas, pasipūtėliškai
šypsodamasis.
- Gyvą, avigalvi, - pasakė ponas Dendis. - Noriu išsiaiš
kinti, ką ji žino.
- Galbūt ji viena iš jų, - pasakė ponas Taras. - Iš tų, kurie
sudorojo mus Vankuveryje, Melburne ir...
- Atveskite ją, - pasakė ponas Dendis. - Greičiau.
Šviesiaplaukis ir skrybėlėtas ūsočius nuskubėjo kalva į viršų.

J A

“5

aaJL

Ponai Dendis ir Taras stovėjo prie trisdešimt trečiojo namo
durų.
- Išlaužk jas, - liepė ponas Dendis.
Ponas Taras įrėmė petį į duris ir ėmė jas stumti visu svoriu.
- Jos sutvirtintos, - pasakė. - Apsaugotos.
Ponas Dendis nusišypsojo:
- Ką vienas Džekas sugadina, kitas visada gali pataisyti. —
Jis nusimovė pirštinę ir pridėjo ranką prie durų, murmėdamas
kažką kalba, senesne už anglų kalbą. - Pabandyk dabar, - pa
sakė.
Taras atsirėmė į duris, sustenėjo ir pastūmė. Šį kartą spyna
pasidavė ir durys atsilapojo.
- Puiku, - pasakė ponas Dendis.
Viršum jų, namo pastogėje pasigirdo kaip kažkas traškėda
mas lūžo.
Džekas sutiko juos pusiaukelėje leisdamasis laiptais. Ponas
Dendis išsišiepė visais tobulais dantimis, bet ir juokaudamas:
- Sveikas, Džekai Frostai, - pasakė. - Maniau, kad turi ber
niuką.
- Turėjau, - atsakė Džekas. - Jis paspruko.
- Ir vėl? - Pono Dendžio šypsena tapo dar platesnė, tobu
lesnė ir šaltesnė. - Vienas kartas - tai klaida, Džekai. Antras
kartas - katastrofa.
- Mes jį pagausime, - pasakė Džekas. - Šiąnakt viskas
baigsis.
- Verčiau jau baigtųsi, - pasakė ponas Dendis.
- Jis bus kapinėse, - pasakė Džekas. Visi trys vyrai nusku
bėjo laiptais žemyn.

Džekas pauostė orą. Berniuko kvapas kuteno jo šnerves,
net pašiurpo sprando ir kaklo oda. Jam atrodė, kad visa tai jau
atsitiko prieš daugelį metų. Jis stabtelėjo ir nusitraukė ilgą juo
dą paltą, kabėjusį prieškambaryje, kuris visai netiko prie pono
Frosto tvido švarko ir rudo lietpalčio.
Durys buvo atlapotos į gatvę, kurioje dienos šviesa beveik
užgeso. Šįkart Džekas tiksliai žinojo, kur eiti. Jis nesustodamas
žengė iš namo ir nuskubėjo kalva link kapinių.
*
Kai Skarletė pasiekė kapinių vartus, jie buvo uždaryti. Skar
letė beviltiškai purtė juos, tačiau ant vartų nakčiai buvo paka
binta spyna. Staiga šalia jos atsirado Kitas.
- Ar nežinai, kur yra raktas? —paklausė ji.
- Neturime laiko, - atsiliepė Kitas. Jis prisispaudė prie me
talinių virbų. —Apsikabink mane.
- Ką padaryti?
- Apsikabink mano kaklą rankomis ir užsimerk.
Skarletė nužvelgė Kitą, tarytum mesdama jam iššūkį, bet
netrukus stipriai prisispaudė prie jo ir užsimerkė, net susirauk
dama:
- Gerai.
Kitas atsirėmė į kapinių vartų virbus. Jie taip pat buvo ka
pinių dalis, tad jis tikėjosi, kad jo kapinių laisvės teisė galėtų
bent šį kartą priklausyti ir kitiems žmonėms. Tikrai. Kitas, ta
rytum dūmas, praslydo pro virbus.
- Gali atsimerkti, - pasakė jis.
Ji taip ir padarė.
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- Kaip tau tai pavyko?
- Tai mano namai, - atsakė jis. - Aš daug ką čia galiu.
Pasigirdo grindiniu kaukšinčių batų garsas, ir kitoje vartų
pusėje atsirado du vyrai, kurie purtė vartus, bandydami juos
atplėšti.
- Sveik-ki, - pasakė Džekas Ketčas, trūkčiodamas ūsus ir
nusišypsojo Skarletei pro vartus, tarsi triušis su paslaptinga
praeitimi. Aplink jo kairį dilbį buvo aprišta juoda šilkinė virvė,
kurią jis pešiojo pirštinėta dešiniąja ranka. Jis nusitraukė vir
vę nuo dilbio, paėmė rankomis ir, tarytum bandydamas, ėmė
timpčioti ir sukioti, lyg rengtųsi surišti katės lopšelio tinklą.
- Ateik, mergele. Viskas gerai. Niekas tavęs nenuskriaus.
- Mes tik norime, kad atsakytum į kelis klausimus, - pasa
kė didysis šviesiaplaukis ponas Nimblas. - Mes vykdome ofi
cialų tyrimą.
(Jis melavo. Visų galų Džekai niekada nebuvo oficialūs,
nors šiaip jau Džekų buvo ir vyriausybėse, ir policijoje, ir dar
kitose vietose.)
- Bėk! - sušuko Kitas, tempdamas Skarletę už rankos. Ir ji
nubėgo.
- Ar matei tai? - paklausė Džekas, vadinamas Ketču.
-Ką?
- Su ja kažkas buvo - aš mačiau. Berniukas.
- Tas berniukas? —paklausė Džekas vardu Nimblas.
- Iš kur galiu žinoti? Padėk. Pakylėk mane ant rankų.
Didesnysis vyras sunėrė rankas padarydamas pakopą, o
Džekas Ketčas užkėlė ant jos juodai apautą koją. Pakylėtas,
jis užsirangė ant vartų viršaus ir nušoko į įvažiuojamąjį kelią
visomis keturiomis, kaip varlė. Jis atsistojo ir pasakė:
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- Surask kitą įėjimą. Aš vejuosi juos. —Ir nubėgo vingiuo
jančiu taku, vedančiu į kapines.
n*

- Tiesiog pasakyk, ką mes čia darome, - pasakė Skarletė.
Kitas greitai ėjo per kapinių prieblandą, tačiau nebėgo, bent
jau kol kas.
- Ką turi galvoje?
- Manau, kad tas žmogus norėjo mane nužudyti. Ar matei
kaip jis žaidė ta juoda virvele?
- Esu įsitikinęs, kad taip ir yra. Tas vyriškis - Džekas... tavo
ponas Frostas... rengėsi nužudyti mane. Jis turi peilį.
- Jis visai ne mano ponas Frostas. Nors, ko gera, taip ir yra.
Atsiprašau. Kur mes einame?
- Pirmiausia turime surasti tau saugią vietą. Tada aš su jais
susidorosiu.
Visur aplink Kitą budo ir rinkosi susijaudinę ir sunerimę
kapinių gyventojai.
- Kitai? - paklausė Kajus Pompėjus. - Kas vyksta?
- Blogi žmonės, —atsakė Kitas. - Gal visi galėtumėte juos
stebėti? Praneškite man, kur jie yra bet kuriuo momentu. Rei
kia paslėpti Skarletę. Gal patartumėt?
- Kripta koplyčioje? - pasiūlė Tekerėjus Porindžeris.
- Ten jos ieškos pirmiausia.
- Su kuo tu kalbiesi? - paklausė Skarletė, žiūrėdama į Kitą
taip, tarsi šis būtų išsikraustęs iš proto.
Kajui Pompėjui atėjo nebloga mintis:
- Kalvos viduje?
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Kitas pagalvojo:
- Taip. Geras pasiūlymas. Skarlete, ar atsimeni tą vietą, kur
radome Indigo žmogų?
- Siek tiek. Ten buvo tamsu. Atsimenu, kad ten nebuvo ko
bijoti.
- Veduosi tave tenai.
Jie skubėjo taku. Skarletė matė, kad pakeliui Kitas su kažkuo
kalbasi, bet galėjo girdėti tik jo tariamus žodžius, tartum klausy
tųsi kaip kažkas kalba telefonu. Tai jai kai ką priminė...
- Mano mama pasius, - pasakė ji. - Aš pražuvau.
- Ne, —atsakė Kitas. —Dar nepražuvai. Dar ilgai nepra
žūsi. - Tada kreipėsi į kažką kitą: - Dabar jų jau du. Kartu?
Gerai.
Jie pasiekė Frobišerių mauzoliejų.
- Landa yra už apatinio karsto kairėje, - pasakė Kitas. —Jei
išgirsi ką nors ateinant, bet ne mane, leiskis tiesiai apačion iki
pat dugno... ar turi kuo pasišviesti?
- Taip. Turiu mažytį žibintuvėlį ant raktų pakabuko.
- Gerai.
Jis atidarė duris į mauzoliejų:
- Būk atsargi. Už nieko neužkliūk.
- O kur tu eini? - paklausė Skarletė.
- Tai mano namai, - atsakė Kitas. —Turiu juos apginti.
Skarletė įžiebė žibintuvėlį ant raktų pakabuko ir atsiklaupė.
Skylė už karsto buvo ankšta, bet ji prasispraudė pro ją į kalvą ir
kaip galėdama užstūmė ant jos karstą. Neryškioje žibintuvėlio
šviesoje matėsi akmeniniai laiptai. Ji atsistojo ir, laikydamasi
ranka už sienos, nulipo tris laiptelius žemyn, tada sustojo ir
atsisėdo, tikėdamasi, kad Kitas žino, ką daro. Ji laukė.
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- Kur jie? - paklausė Kitas.
Tėvas atsakė:
- Kažkoks vaikinas ieško tavęs prie Egipto Alėjos. Jo drau
gas laukia apačioje prie alėjos sienos, dar trys artėja ir lipa per
sieną, ropšdamiesi ant tų didelių šiukšlių dėžių.
- Norėčiau, kad čia būtų Sailas. Jis greitai su jais susidoro
tų. Arba panelė Lupesku.
-T au jų pagalbos nereikia, - padrąsino ponas Ovensas.
- Kur mama?
- Žemai, prie alėjos sienos.
- Pasakyk jai, kad paslėpiau Skarletę Frobišerių kapo gale.
Paprašyk, kad ją prižiūrėtų, jei man kas atsitiktų.
Kitas nubėgo per tamsias kapines. Vienintelis kelias j kapi
nių šiaurės vakarinę dalį vedė Egipto Alėja. Kad patektų ten,
jam reikia praeiti pro mažąjį vyrą su juoda šilkine virvele. Pro
žmogų, kuris jo ieškojo ir norėjo, kad jis mirtų...
Jis yra Niekaskitas Ovensas, pasakė pats sau. Ir jis yra kapi
nių dalis. Viskas bus gerai.
Skubėdamas j Egipto alėją vos nepražiopsojo mažojo vyro
Džeko, vadinamo Keču. Šis jau buvo bevirstąs šešėliu.
Kitas giliai įkvėpė, I š n y k o taip giliai, kaip tik galėjo, ir
praskriejo pro vyrą lyg dulkė, pučiama vakarinio vėjelio.
Jis nusileido gebenėmis apaugusia Egipto Alėja, o tada di
delėmis valios pastangomis tapo kuo labiau matomas ir paspy
rė akmenėlį.
Jis pamatė, kaip šešėlis atsiskyrė nuo arkos ir leidosi jo vytis
beveik taip pat tyliai kaip mirusieji.
Kitas prasprūdo pro nusvirusias gebenes Alėjos gale į ka
pinių šiaurės vakarinį kampą. Žinojo, kad turi labai tiksliai
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apskaičiuoti laiką. Jei bėgs per greitai, tai žmogus pames jį iš
akių, bet jei judės per lėtai, tai kaklą užverš juoda šilkinė virvu
tė - užspaus paskutinį kvapą ir pradangins visas jo rytdienas.
Jis triukšmingai brovėsi per gebenių tankynę, baidydamas
daugybę kapinėse gyvenusių lapių, kurios skubėjo slėptis po
miškyje. Čia buvo tikros džiunglės: susivartę antkapiai ir be
galvės statulos, medžiai ir bugienių krūmai, slidžios pusiau
supuvusių nukritusių lapų krūvos. Tačiau tas džiungles Kitas
tyrinėjo nuo tada, kai išmoko vaikščioti ir bastytis.
Dabar jis skubėjo, labai atidžiai žengdamas nuo gebenių
šaknų raizgynės ant akmens, ant žemės, pasitikėdamas savo
kapinėmis. Jis jautė kaip kapinės pačios bando jį paslėpti, ap
saugoti, priversti dingti iš akių, tad reikėjo stengtis, kad būtų
matomas.
Jis pamatė NejemijąTrotą ir stabtelėjo.
—Alio, jaunasis Kitai! - šūktelėjo Nejemijas. - Girdėjau,
kad prasidėjo nuotykių valanda, kad skrendi per šią karalystę,
tarsi kometa per dangaus skliautą. Ką įsakysi, gerasis Kitai?
- Stovėkite čia, —atsakė Kitas, —kaip tik ten, kur dabar esa
te. Žiūrėkite ta kryptimi, iš kurios aš atėjau. Pasakykite man
kai jis prisiartins.
Kitas aplenkė gebenėmis apžėlusį Karstairo kapą ir sustojo
nugara į persekiotoją sunkiai alsuodamas, tarytum jam trūktų
kvapo.
Jis laukė. Tai truko tik kelias sekundes, bet atrodė kaip ne
didelė amžinybė.
(—Jis jau čia, vaikine, —pasakė Nejemijas Trotas. —Maž
daug už dvidešimties žingsnių nuo tavęs.)

132

juJL.

Džekas, vadinamas Keču, priekyje pamatė berniuką. Jis
įtempė juodą šilkinę virvutę tarp rankų. Per daugelį metų ji
jau buvo apglėbusi ne vieną kaklą ir užbaigė visų apkabintų
žmonių gyvenimą. Ji buvo labai švelni, labai tvirta ir nemato
ma rentgeno spindulių.
Judėjo tik Kečo ūsai ir niekas daugiau. Auka pateko į jo aki
ratį, ir jis nenorėjo jos nubaidyti. Tyliai kaip šešėlis jis pradėjo
slinkti į priekį.
Berniukas išsitiesė.
Džekas Kečas metėsi į priekį, supuvę lapai beveik nesušnarėjo po jo nublizgintais juodais batais.
(- Jis puola, vaike! —sušuko Nejemijas Trotas.)
Berniukas staiga apsisuko, o Džekas Kečas šoko ant jo...
Ponas Kečas pajuto, kaip pasaulis slysta iš po kojų. Viena
pirštinėta ranka jis bandė nusitverti už ko nors, bet krito gilyn
ir gilyn į seną kapą ištisas dvidešimt pėdų, kol atsitrenkė į pono
Karstairo karstą, sulaužydamas ir jo dangtį, ir savo čiurną.
- Tai vienas, - ramiai pasakė Kitas, nors jautėsi toli gražu
ne ramus.
Eufemija Hosfol pasakė:
- Trys iš jų kopia į kalvą pietvakariniu taku.
O Tomas Sandsas pridūrė:
- O ten - dar vienas. Kaip tik dabar jis vaikštinėja aplink
koplyčią. Tai tas, kuris bastėsi po visas kapines visą pastarąjį
mėnesį. Bet jis dabar kažkoks kitoks.
Kitas paprašė:
- Neišleiskite iš akių to, kuris įgriuvo pas poną Karstairą...
ir atsiprašykite pono Karstairo už mane...
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Jis pralindo po pušies šaka ir nubėgo aplink kalvos take
liais - kai jie jam tiko, ar be jų, šokinėdamas nuo paminklo ant
akmens - kai tai buvo greičiau.
Jis prabėgo pro senąją obelį:
-Jie vis dar keturiese, - pasakė kandus moteriškas balsas. Keturi. Ir visi - žudikai. Šitie likusieji nesiteiks sugriūti į atvi
rus kapus, kad suteiktų tau malonumo.
- Labas, Liza. Galvojau, kad pyksti ant manęs.
- Gal pykstu, o gal ir ne, —atsakė bekūnis balsas. —Bet
nesirengiu jiems leisti tave papjauti. Jokiu būdu.
- Tai sukliudyk jiems, sukliudyk ir supainiok, pristabdyk
juos. Ar gali tai padaryti?
- Kol' tu nuo jų vėl bandysi pabėgti? Niekaskitas Ovensai, kodėl negali tiesiog Išnykti ir pasislėpti mamos gražiame
kapelyje, kur jie tavęs niekada neras. Netrukus grįš Sailas ir
pasirūpins jais...
- Gal grįš, o gal ir ne, - atsakė Kitas. —Pasimatysim prie
žaibo nukirsto medžio.
- Aš su tavim vis dar nesikalbu, - pasakė Liza Hemstok,
išdidžiai, kaip povas ir šelmiškai, kaip žvirblis.
- Tiesą sakant, kalbiesi. Kaip tik dabar ir kalbamės.
- Tik dėl šios ypatingos padėties. Po to —nesakysiu nė žo
džio.
Kitas nubėgo prie žaibo nukirsto medžio - ąžuolo, kurį žai
bas sudegino prieš dvidešimt metų. Dabar tai buvo tik besi
stiebiantis į dangų pajuodęs kamienas.
Jam kilo mintis. Kol kas dar ne visai aiški. Viskas priklausė
nuo to, ar jis atsimins panelės Lupesku pamokas, ar atsimins
viską, ką matė ir girdėjo būdamas vaikas.
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Kapą surasti buvo sunkiau, negu jis tikėjosi, net labai ati
džiai ieškant. Bet jis rado...
Bjaurus kapas, pakrypęs keistu kampu, su ant antkapio pa
tupdytu begalviu, nuo vandens pajuodusiu angelu, kuris atro
dė kaip milžiniškas grybas. Tik kai palietė kapą ir pajuto šaltį,
Kitas įsitikino, kad tai jis.
Jis atsisėdo ant kapo ir prisivertė tapti visiškai matomu.
- Tu neišnykai, - pasakė Lizos balsas. - Kas nori, tave atras.
- Gerai, - atsakė Kitas. - Noriu, kad jie rastų mane.
- Kvailą Džeką pažįsta kur kas daugiau žmonių, negu jis
mano, - pasakė Liza.
Pasirodė kylantis mėnuo. Dabar jis buvo didžiulis ir kybojo
žemai danguje. Kitas svarstė, ar nepervaidins, jei pradės švil
piniuoti.
- Matau jį!
Prie jo klupdamas ir kliūdamas bėgo vyras, o iš paskos sekė
dar du jo bendrai.
Kitas jautė juos apspitusius mirusiuosius, viską stebinčius,
bet prisivertė nekreipti į juos dėmesio. Dar patogiau įsitaisė
ant bjauraus kapo. Jautėsi tarytum masalas spąstuose, o tai ne
buvo malonus jausmas.
Pirmasis prie kapo pribėgo jaučiasprandis, tuoj po jo prisi
artino žilaplaukis, kuris vadovavo pokalbiui, ir šviesiaplaukis.
Kitas nejudėjo iš vietos.
Žilaplaukis vyras prakalbo:
- Aha. Kaip suprantu, tai nepagaunamasis berniukas Dorianas. Nuostabu. Mūsų Džekas Frostas ieško tavęs po visą
kraštą, o tu sėdi čia, kaip tik ten, kur jis paliko tave prieš try
lika metų.
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- Jis išžudė mano šeimą, —pasakė Kitas.
- Tikrai, tai jo darbas.
- Kodėl?
- Ar tai svarbu? Vis tiek niekam nieko nepasakysi.
- Vadinasi, nieko neprarasi, jei papasakosi, ar ne?
Žilaplaukis vyras nusijuokė lojančiu juoku:
- Cha! Juokingas vaikis. Aš norėčiau žinoti, kaip tau pavyko
pragyventi kapinėse trylika metų taip, kad niekas nepastebėtų?
- Atsakysiu į tavo klausimą, jei gausiu atsakymą j savąjį.
Vyras jaučio sprandu pareiškė:
- Nekalbėk su ponu Dendžiu tokiu tonu, snargliau! Perplėšiu tave, tikrai...
Žilaplaukis vyras žengė žingsnį link kapo:
- Nusiramink, Džekai Tarai. Viskas gerai. Atsakymas už
atsakymą. Mes —mano draugai ir aš —esame tokios brolijos
nariai. Mes žinomi, kaip Visagaliai Džekai arba Valetai ar dar
kitais vardais. Susibūrėme jau nepaprastai seniai. Žinome...
atsimename tokius dalykus, kuriuos dauguma žmonių jau pa
miršo. Mes valdome Senąją Žiniją.
- Burtai. Jūs mokate šiek tiek burti, —pasakė Kitas.
- Jei nori, gali vadinti ir taip. Tai burtai, kuriuos imame iš
mirties. Kažkas pasaulį palieka, o kažkas į jį ateina.
-Jūs išžudėte mano šeimą dėl... dėl ko? Dėl burtų? Tai juo
kinga.
- Ne. Mes išžudėme jus, kad apsisaugotume. Labai seniai
vienas iš mūsų narių —tai buvo Egipte, dar piramidžių eroje —
išpranašavo, kad ateis diena, kai gims vaikas, kuris gyvens ant
ribos tarp mirusiųjų ir gyvųjų. Kai tas vaikas taps suaugusiu,
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tai mūsų brolijai ir viskam, ką ji gina, ateis galas. Mūsų žmonės
stebėjo būsimus gimimus dar tada, kai Londonas buvo kaimas.
Mes stebėjome jūsų šeimą tuo laiku, kai Naujasis Amsterdamas
tapo Niujorku. Mes pasiuntėme, kaip manėme, geriausią, pro
tingiausią ir pavojingiausią iš visų Džekų susidoroti su tavimi.
Jis turėjo tai tinkamai atlikti, kad mes galėtume sukaupti visą
blogąją Juju ir priversti dirbti mums, kad viskas tiksėtų taip,
kaip reikia dar penkis tūkstančius metų. Bet jis to nepadarė.
Kitas pažiūrėjo į tris vyrus.
- Tai kurgi jis? Kodėl jo čia nėra?
Šviesiaplaukis pasakė:
- Mes galime pasirūpinti tavimi. Mūsų Džeko Frosto uos
lė puiki. Jis seka tavo mažosios draugužės pėdomis. Negalime
palikti tokio įvykio liudininkų.
Kitas pasilenkė pirmyn ir sukišo rankas į kuokštą laukinių
piktžolių, augantį ant neprižiūrimo kapo.
- Bandykite pagauti mane, - pasakė tik tiek.
Šviesiaplaukis išsišiepė, jaučiasprandis šoko į priekį. Taip...
net ponas Dendis žengė kelis žingsnius į priekį.
- Skagh! Thegh! Khavagah!
Jis atvėrė pikuolių vartus.
Kapas atsidarė kaip rūsio dangtis. Gilioje skylėje po duri
mis Kitas matė žvaigždes, tamsą, pilną žibančių švieselių.
Ponas Taras jaučio kaklu, atsidūręs ant duobės krašto, ne
pajėgė sustoti ir nustebęs nusirito į tamsą.
Ponas Nimblas ištiesė rankas ir, gaudydamas Kitą, liuokte
lėjo per duobę. Kitas stebėjo kaip jis sustingo ore, aukščiausia
me šuolio taške, pakabėjo ten akimirką ir buvo įtrauktas pro
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pikuolių vartus —žemyn ir žemyn.
Ponas Dendis stovėjo prie pikuolių vartų krašto ant akmens
briaunos ir žiūrėjo žemyn. Tada pakėlė akis j Kitą ir nusišyp
sojo suspaudęs lūpas.
- Nežinau, ką tu dabar padarei, - pasakė ponas Dendis. Bet tai nesuveikė.
Jis ištraukė iš kišenės pirštinėtą ranką, kurioje laikė ginklą,
nukreiptą tiesiai j Kitą:
—Turėjau tai padaryti prieš trylika metų, - pasakė, - nega
lima pasitikėti kitais. Jei tai svarbu, reikia padaryti pačiam.
Pro atvirus pikuolių vartus pūtė karštas ir sausas dykumos
vėjas, nešantis smėlį. Kitas pasakė:
- Ten apačioje yra dykuma. Bet jei ieškosite, tai rasite van
dens. Taip pat ieškant galima rasti ir maisto, bet neerzinkite
naktinių niaurų. Venkite Ghūlheimo. Pikuoliai gali sunaikinti
jūsų atmintį ir paversti vienu iš jų arba palaukti, kol supūsite,
o tada jus suėsti. Bet kokiu atveju galite tvarkytis kaip jums
geriau.
Ginklo vamzdis nekrustelėjo. Ponas Dendis paklausė:
—Kodėl man tai sakai?
Kitas parodė į kapinių galą:
-Tai dėl jų, - pasakė jis. Dar nebaigęs sakinio, kai akimirkai
ponas Dendis nusuko akis į šalį, Kitas Išnyko. Pono Dendžio
akys tik kryptelėjo ir vėl atsisuko, tačiau Kito prie sudužusios
statulos jau nebuvo. Iš gilios duobės pasigirdo šauksmas, tarsi
vienišas naktinio paukščio klyktelėjimas.
Ponas Dendis dairėsi aplinkui, jo kaktą perkirto gili raukš
lė, o visas kūnas rodė nepasitikėjimą ir įsiūtį.
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- Kur tu? —sukriokė jis. - Tegu tave skradžiai! Kur esi?
Jam pasirodė, kad girdi balsą, sakantį:
- Pikuolių vartai turi būti atidaromi ir vėl uždaromi. Nega
lima palikti jų atvirų. Jie nori užsidaryti.
Duobės kraštas sudrebėjo ir susiūbavo. Ponas Dendis vieną
kartą prieš daugelį metų Bangladeše buvo patyręs žemės dre
bėjimą. Jausmas buvo toks pat: žemė vibravo ir ponas Dendis
parkrito. Būtų įkritęs į tamsą, bet nusitvėrė už nuvirtusio ant
kapio, apsikabino jį rankomis ir prisiplojo. Nežinojo, kas yra
po juo, bet neturėjo jokio noro sužinoti.
Žemė vis dar drebėjo, ir jis pajuto, kaip nuo jo svorio ant
kapis slenka, o kai pažvelgė aukštyn, berniukas buvo čia ir smal
siai žiūrėjo į jį.
- Dabar leisiu vartams užsiverti, —pasakė. —Manau, kad
jei nepaleisk to daikto, tai vartai suspaus ir sutraiškys jus, o
gal tiesiog įtrauks ir pavers vartų dalimi. Nežinau. Bet kokiu
atveju jūs turite pasirinkimą, tai kur kas daugiau negu davėte
mano šeimai.
Žemė trūkčiojo. Ponas Dendis pažiūrėjo į pilkas berniuko
akis ir nusikeikęs pasakė:
- Niekada neištrūksi iš mūsų. Mes esame Visagaliai Džekai.
Mes visur. Tai dar ne galas.
- Jums jau galas, - pasakė Kitas. - Galas jūsų padermei ir
viskam, ką jūs ginate. Taip, kaip išpranašavo žmogus Egipte.
Jūs nenužudėte manęs. Buvote visur. Dabar viskas baigėsi. Tada Kitas nusišypsojo. - Juk tai - Sailo darbas, ar ne? Tai štai
kur jis išvyko.
Pono Dendžio veidas patvirtino visus Kito įtarimus.
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Ką ponas Dendis į tai būtų atsakęs, Kitas jau nesužinojo,
nes vyras paleido antkapį ir lėtai nusirito žemyn pro atvirus
pikuolių vartus.
- Vegh Kharados, - pasakė Kitas.
Pikuolių vartai vėl tapo kapu ir niekuo daugiau.
Kažkas tampė jį už rankovės. Į jį užvertęs galvą žiūrėjo Fortinbrasas Bartlebis:
- Kitai! Žmogus prie koplyčios. Jis kopia į kalną.
*
Kitas pamatė betvarkę Frobišerių mauzoliejuje: karstai iš
vartyti, o jų turinys išbarstytas po visą navą. Čia pramaišiui,
daugiau ar mažiau sujaukti, nusiminę ir paklaikę gulėjo dau
gybė Frobišerių ir Frobyšerių ir net keletas Petiferių.
- Jis jau ten nusileido, - pasakė Efraimas.
- Ačiū, - padėkojo Kitas. Jis įlindo pro angą į kalvos vidų
ir pradėjo leistis laiptais.
Kitas matė taip pat kaip mirusieji: galėjo įžiūrėti laiptus ir
patalpą pačiame dugne. Kai nusileido iki pusės laiptų, pamatė
Džeką, laikantį Skarletę. Jis laikė ją už nugaros užlaužęs ranką
ir prie kaklo prikišęs didelį grėsmingą mėsininko peilį.
Vyras, kurio vardas Džekas pakėlė galvą ir pažvelgė į tamsą.
- Sveikas, berniuk, - pasakė jis.
Kitas nieko nepasakė. Jis sutelkė dėmesį į išnykimą ir žengė
dar žingsnį.
- Manai, kad negaliu tavęs matyti, - pasakė Džekas. - Tei
singai. Negaliu. Matyti ne. Bet užuodžiu tavo baimę. Galiu
girdėti kaip judi ir kvėpuoji. Dabar, kai žinau kaip gudriai gali
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pranykti, galiu tave jausti. Pasakyk ką nors dabar pat. Pasakyk
ką nors, kad galėčiau išgirsti, o jei ne, tai pradėsiu raikyti jau
nąją panelę riekutėmis. Ar supratai?
- Taip, - atsiliepė Kitas, ir jo balsas nuaidėjo požemyje. Supratau.
- Gerai, —pasakė Džekas. —Dabar ateik čia. Paplepėkime.
Kitas pradėjo lipti laiptais. Dabar jis sutelkė jėgas paskleisti
kambaryje Baimę ir išauginti ją iki panikos, sukurti apčiuopia
mą Siaubą...
- Nustok, —liepė Džekas. - Nežinau, ką tu darai, bet tuoj
pat baik.
Kitas pakluso.
- Manai, kad gali mane paveikti savo niekingais pokštais?
Ar žinai, kas esu, berniuk?
Kitas atsakė:
-T u esi Džekas. Nužudei mano šeimą. Be to, turėjai nužu
dyti mane.
Džekas kilstelėjo antakį ir paklausė:
- Ar aš tave turėjau nužudyti?
- O, taip. Senis sakė, kad jei leisi man suaugti, tai jūsų
brolija bus sunaikinta. Aš užaugau. Tau nepavyko, ir jūs pra
laimėjote.
- Mūsų brolija siekia Babilono laikus. Niekas negali jai pa
kenkti.
- Jie nieko tau nepasakė, ar ne? - Kitas stovėjo už penkių
žingsnių nuo Džeko. - Jie buvo paskutinieji Džekai. Kas ten
buvo... Krokuva, Vankuveris ir Melburnas. Nieko neliko.
Čia įsikišo Skarletė:
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- Kitai, prašau. Priversk jį paleisti mane.
- Nesijaudink, - pasakė Kitas ramiai, nors jokios ramybės
nejuto. Tada kreipėsi į Džeką: —Nėra prasmės ją skriausti.
Nėra prasmės mane žudyti. Argi nesupranti? Nebeliko jokios
Visagalių Džekų brolijos. Daugiau jos nėra.
Džekas susimąstęs linktelėjo:
- Jei tai tiesa ir jei aš dabar esu vienintelis Džekas, tai kaip
tik puiki priežastis jus abu nužudyti.
Kitas nieko nepasakė.
- Pasididžiavimas, - pridūrė Džekas. - Didžiuojuosi savo
darbu. Didžiuojuosi tuo, kad viską darau iki galo. - Tada pa
klausė: - Ką čia dabar darai?
Kito plaukai pasišiaušė. Jis jautė kambaryje besirangančius
dūminius čiuptuvus.
- Tai ne aš. Tai Šliužas. Jis saugo čia palaidotą lobį.
- Nemeluok.
- Jis nemeluoja. Tai tiesa, —tarė Skarletė.
-Tiesa? Palaidotas lobis? Nelaikykit manęs...
- ŠLIUŽAS SAUGO LOBĮ ŠEIMININKUI.
- Kas tai pasakė? - paklausė Džekas dairydamasis aplin
kui.
- Tu girdėjai? - nustebo Kitas.
- Žinoma girdėjau, - atsakė Džekas. - Taip.
- Aš nieko negirdėjau, - pasigirdo Skarletės balsas.
Džekas paklausė:
- Kokia čia vieta, berniuk? Kur mes esame?
Kitui nespėjus nieko atsakyti, per visą požemį nuaidėjo
Šliužo balsas:
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- TAI LOBIO SAUGOJIMO VIETA. TAI DIDŽIOSIOS GA
LIOS TAŠKAS. ČIA ŠLIUŽAS SAUGO IR LAUKIA, KOL GRĮŠ
JO ŠEIMININKAS.
Kitas pašaukė:
- Džekai?
Džekas pakreipė galvą į šoną:
- Gera girdėti savo vardą iš tavo lūpų, berniuk. Jei būtum jį
ištaręs anksčiau, būčiau greičiau tave suradęs, - pasakė jis.
- Džekai, koks tikrasis mano vardas? Kaip mane vadino
mano šeima?
- Kodėl tau tai dabar parūpo?
- Šliužas liepė man susirasti savąjį vardą. Koks jis?
- Na, leisk prisiminti. Gal Piteris? O gal Polas? Arba Roderikas... atrodai visai kaip Roderikas. Tikriausiai buvai Stivenas... - erzino Džekas berniuką.
- Gali man pasakyti. Vis tiek rengiesi mane užmušti, - pa
sakė Kitas. Džekas truktelėjo pečiais ir linktelėjo tamsoje, tarsi
pritardamas.
- Be abejo.
- Noriu, kad paleistum mergaitę, - pasakė Kitas. - Paleisk
Skarletę.
Džekas įsižiūrėjo į tamsą ir paklausė:
- Tai altoriaus akmuo, ar ne?
- Manau, kad taip.
- Ir peilis? Ir taurė? Ir sagė?
Dabar jis tamsoje šypsojosi. Kitas galėjo įžiūrėti šypseną
jo veide - keistą, džiugią šypseną, kuri jam buvo visai sveti
ma, bet reiškė atradimo ir supratimo džiugesį. Skarletė šitoje
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tamsoje, kuri kartais jos akių obuoliuose ryškiai sužaibuodavo,
nieko nematė, bet ir ji jautė pasitenkinimą Džeko balse.
Džekas pridūrė:
- Taigi, Brolijos nebėra, ir Susirinkimas baigėsi. Tačiau net
jei Visų galų Džekai pražuvo, o aš vis dar esu, tai ar šitai svar
bu? Galima sukurti naują Broliją, dar galingesnę, negu buvo.
- GALIA, - nuaidėjo Šliužo balsas.
- Tobula, - džiūgavo Džekas. - Tik pažiūrėk į mus. Esame
tokioje vietoje, kurios mano gentis ieškojo ištisus šimtmečius,
su viskuo, kas reikalinga mūsų laukiančiai ceremonijai. Tai
verčia tikėti Apvaizda, ar ne? Arba tuo, kad išsipildė masinė
Visagalių Džekų, žuvusių prieš mus, malda, jei pačiame že
miausiame taške staiga mums duodama tai, ko ieškojome.
Kitas jautė, kaip Šliužas klausosi Džeko žodžių ir kaip po
žemyje auga tylus šiurenantis jaudulys.
Džekas vėl prakalbo:
- Aš tuoj ištiesiu ranką, berniuk. Skarlete, mano peilis vis
dar prie tavo gerklės... nebandyk bėgti kai tave paleisiu. Ber
niuk, paduosi man taurę, peilį ir sagę.
- ŠLIUŽO LOBIS, —sušnarėjo trigarsis balsas, —JIS VISADA
SUGRĮŽTA. SAUGOME JĮ ŠEIMININKUI.
Kitas pasilenkė, surinko visus tris daiktus nuo altoriaus
akmens ir sudėjo į Džeko ištiestą pirštinėtą ranką. Džekas iš
sišiepė.
- Skarlete, dabar tave paleisiu. Kai atitrauksiu peilį, noriu,
kad atsigultum ant grindų veidu žemyn, o rankas sunertum už
galvos. Jei pabandysi krustelėti ar dar ką, tau labai skaudės, kol
nužudysiu tave. Ar supratai?
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Skarletė nurijo seiles. Burna išdžiūvo, bet ji žengė į priekį
drebančiom kojom. Jos dešinė ranka buvo užlaužta už nugaros
ir nutirpo. Ji jautė adatėles ir šiurpuliukus petyje. Skarletė atsi
gulė ir priglaudė skruostą prie suplūktos žemės.
„Mes pražuvę," pagalvojo ji, bet tos minties nelydėjo joks
jausmas. Atrodė, tarsi ji stebėtų, kas vyksta su kitais žmonė
mis. Lyg tai būtų ne reali drama, kuri virto žaidimu Mirtis
Tamsoje. Ji išgirdo kaip Džekas sugriebė Kitą...
Išgirdo Kito balsą:
- Paleisk ją.
Ir Džeką sakant:
- Jei padarysi viską, ką sakau, tai jos nenužudysiu. Net nesužeisiu.
- Netikiu tavimi. Ji gali tave atpažinti.
- Ne, - suaugusiojo balsas skambėjo tvirtai, - negali.
Ir pridūrė:
- Dešimt tūkstančių metų, o peilis vis dar toks pat aš
trus... - Susižavėjimą balse galima buvo liesti. - Berniuk. Eik
ir atsiklaupk ant to altoriaus akmens. Sudėk rankas už nuga
ros. Negaišk.
- VERTĖJO TAIP ILGAI LAUKTI, - sušnypštė Šliužas, bet
Skarletė girdėjo tik šnarėjimą, tarsi kažkas milžiniškas vingiuo
damas šliaužtų per patalpą.
Bet Džekas išgirdo:
- Ar nori sužinoti savo vardą, berniuk, prieš tai, kai praliesiu tavo kraują ant akmens? - Kitas pajuto šaltą peilį prie pat
kaklo. Tą akimirką jis viską suprato. Veiksmas tarytum sulėtė
jo. Viskas susidėliojo į vietas.
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- Žinau savo vardą, - pasakė jis. - Esu Niekaskitas Ovensas. Štai, kas esu. - Klūpant ant šaltų altoriaus akmenų viskas
atrodė labai paprasta.
- Šliuže, —šūktelėjo jis kambariui, —ar tau vis dar reikia
šeimininko?
- ŠLIUŽAS SAUGO BRANGENYBES KOL GRĮŠ ŠEIMI
NINKAS.
- Na, ką gi, —pareiškė Kitas. - Argi pagaliau nesusiradai
šeimininko, kurio taip ilgai laukei?
Jis juto kaip Šliužas rangosi ir pučiasi, girdėjo garsą, tarytum
traškėtų tūkstančiai sausų šakų, tarytum kažkoks milžiniškas
raumenų kalnas šliaužtų požemio sienomis. Tada pirmą kartą
Kitas išvydo Šliužą. Vėliau jam niekaip nepavykdavo apsaky
ti, ką matė: kažką milžiniška, tikrai taip, kažką su didžiulės
gyvatės kūnu, bet kieno gi tai buvo galva...? Jos buvo trys —
trys galvos ir trys kaklai. Veidai buvo negyvi, lyg kažkas būtų
sudėliojęs lėles iš negyvų žmonių ir gyvūnų veidų fragmentų.
Veidus vagojo violetiniai raštai, verpetuojančios indigo tatui
ruotės, pavertusios mirusius veidus keistais, išraiškingais ir
siaubingais daiktais.
Šliužo veidai atsargiai pasiglaustė aplink Džeką, tarytum
norėdami jį paglostyti ir paglamonėti.
- Kas čia darosi? —paklausė Džekas. —Kas tai? Ką jis daro?
- Jo vardas Šliužas. Jis saugo šią vietą. Jam reikalingas šei
mininkas, kad pasakytų, ką daryti, - pasakė Kitas.
Džekas sūpavo titnaginį peilį rankoje.
- Nuostabu, —pasakė pats sau. Ir pridūrė: —Be abejo. Jis
laukė manęs. Tikrai taip. Akivaizdu, kad a š esu jo naujasis
šeimininkas.
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Šliužas apsivijo aplink visą kambarį.
- ŠEIMININKE? - ištarė jis tarsi šuo, kuris per ilgai kantriai
laukė. Vėl pakartojo: - ŠEIMININKAS, - tarytum ragaudamas
žodžio skonį. Jis buvo skanus, tad vėl pakartojo, ilgesingai ir
džiaugsmingai atsidusdamas: - ŠEIMININKAS...
Džekas pažiūrėjo į Kitą:
- Aš paleidau tave prieš trylika metų, ir dabar mes vėl su
sitikome. Viena brolija pražuvo. Vadinasi, atėjo laikas naujai.
Viso gero, berniuk.
Viena ranka jis prispaudė peilį prie berniuko gerklės. Kita
laikė taurę.
- Kitas, - pasakė Kitas. - Ne berniukas.
Jis pakėlė balsą:
- Šliuže, - pašaukė jis: - ką darysi su savo naujuoju šeimi
ninku?
Šliužas atsiduso:
- MES GINSIME JĮ IKI LAIKO PABAIGOS. ŠLIUŽAS LAI
KYS JĮ GLĖBYfE AMŽINAI IR SAUGOS NUO PASAULIO PA
VOJŲ.
- Tai gink jį, - pasakė Kitas. - Dabar.
- Aš tavo šeimininkas. Turi klausyti manęs, — pareiškė
Džekas.
- ŠLIUŽAS TAIP ILGAI LAUKĖ, - pasigirdo triumfuojantis
trigarsis Šliužo balsas. - TAIP ILGAI. - Jis pradėjo veržti di
džiulius, galingus žiedus aplink Džeką.
Džekas išmetė taurę. Dabar kiekvienoje rankoje turėjo po
peilį: titnaginį vienoje ir juodo kaulo kriaunomis - kitoje. Jis
šaukė:
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- Pasitrauk! Neliesk manęs! Nesiartink!
Džekas švaistėsi peiliu ir badė, o Šliužas vyniojosi aplink jį
milžinišku spaudžiančiu judesiu, skandindamas jį žieduose.
Kitas pribėgo prie Skarletės ir padėjo jai atsikelti.
- Noriu matyti, —pasakė ji, —noriu žinoti, kas darosi.
Ji išsitraukė savo mažyti žibintuvėlį ir įjungė jį...
Skarletė matė visai ne tai, ką Kitas. Jos laimė, ji nematė
Šliužo. Bet ji matė Džeką. Matė baimę jo veide, dabar atrodančiame lyg pono Frosto veidas. Siaubas pavertė jį tuo mielu
žmogumi, kuris pavėžėdavo ją iki namų. Jis kybojo ore maž
daug penkios pėdos virš žemės, paskui pakilo į dešimties pėdų
aukštį iš paskutiniųjų švaistydamasis ore abiem peiliais, ban
dydamas nudurti kažką, ko ji nematė, nors tai akivaizdžiai ne
darė nematomajam jokio poveikio.
Ponas Frostas, ar Džekas, buvo atplėštas nuo jų ir tolo, kol
atsirėmė į požemio sieną, plačiai išskėtęs rankas ir kojas, iš pas
kutiniųjų daužydamasis ir bandydamas ištrūkti.
Skarletei pasirodė, kad poną Frostą kažkas traukė per sieną,
siurbė į uolą, kuri, atrodė, jį prarijo. Daugiau nesimatė nieko, tik
veidas. Jis šaukė laukiniu, nevilties kupinu balsu, prašydamas,
kad Kitas pasišauktų tą padarą ir jį išgelbėtų. - Maldauju, mal
dauju... Netrukus vyro veidas dingo sienoje, o balsas nutilo.
Kitas pakilo nuo altoriaus akmens. Jis paėmė akmeninį pei
lį, taurę ir sagę nuo žemės ir padėjo viską į vietą, kur jie ir
turėjo būti. Jis paliko juodąjį peilį ten, kur jis nukrito.
Skarletė pasakė:
- Juk tu sakei, kad Šliužas negali užpulti žmonių. Maniau,
kad jis gali tik gąsdinti.
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- Taip, - pasakė Kitas, - bet jis norėjo apginti savo šeimi
ninką. Jis taip sakė man.
- Vadinasi, tu žinojai, - pasakė Skarletė. - Žinojai kas at
sitiks.
- Taip. Tikėjausi, kad taip gali būti.
Jis padėjo jai užlipti laipteliais į sujauktą Frobišerių mau
zoliejų.
- Reikės viską čia sutvarkyti, - pastebėjo Kitas. Skarletė
stengėsi nežiūrėti į ant žemės išmėtytus kaulus.
Jie išėjo į kapines. Skarletė dar kartą dusliu balsu pakartojo:
- Tu žinojai, kad taip atsitiks.
Šį kartą Kitas nieko nepasakė.
Ji žiūrėjo į jį tarsi nesuvokdama, ką mato.
- Vadinasi, tu žinojai, kad Šliužas jį pasiims. Tai d ė l to
paslėpei mane ten apačioje? Ar ne taip? Kas aš buvau, masalas?
- Viskas ne taip, - atsakė Kitas ir pridūrė: - Mes vis dar
gyvi, ar ne? Be to, jis mums daugiau nekels rūpesčių.
Skarletė juto kaip viduje kyla pyktis, auga įniršis. Baimės
nebuvo, bet liko troškimas pulti, šaukti. Ji bandė nuslopinti
tą norą:
- O kaip su tais kitais vyrais? Ar tu ir juos nužudei?
- Aš nieko nenužudžiau.
- Tai kur jie yra?
- Vienas jų liko gilaus kapo dugne su sulaužyta čiurna. Kiti
trys, na, jie labai toli.
- Tu jų nenužudei?
- Žinoma, ne, - pasakė Kitas. - Tai mano namai. Kodėl
turėčiau taip daryti, juk tada jie čia liktų visam laikui. - Ir pri
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dūrė: - Klausyk, viskas gerai. Aš su jais susidorojau.
Skarletė pasitraukė toliau nuo jo. Ji pasakė:
- Tu - ne žmogus. Žmonės taip nesielgia. Tu toks pat blo
gas, kaip ir jis. Tu - pabaisa.
Kitas pajuto, kaip išbalo jo veidas. Po viso to, ką jam tą
naktį teko ištverti, po visko, kas atsitiko, tai buvo pats didžiau
sias smūgis.
- Ne, - pratarė jis. - Viskas ne taip.
Skarletė pasisuko eiti.
Ji žengė žingsnį, antrą ir jau pasirengė bėgti, apsisukti ir
beprotiškai, beviltiškai lėkti tolyn per mėnulio apšviestas kapi
nes, kai aukštas vyras, apsirengęs juodo aksomo rūbais uždėjo
jai ranką ant peties ir tarė:
- Manau, kad klysti dėl Kito. Bet tikriausiai būsi laiminges
nė, jei viską pamirši. Paėjėkime kartu ir pasikalbėkime apie tai,
kas per kelias praėjusias dienas atsitiko. Ką būtų išmintinga
prisiminti, o ką geriausia būtų pamiršti.
Kitas pasakė:
- Sailai, negal i to daryti. Negali jos priversti pamiršti
mane.
- Taip bus saugiausia, - paprastai atsakė Sailas. - Jai, žino
ma. Ne mums.
- Ar aš... aš negaliu pati nuspręsti? - paklausė Skarletė.
Sailas nieko nepasakė. Kitas žengė link Skarletės:
- Klausyk, viskas baigėsi. Žinau, kad buvo sunku. Bet
mes, - mudu abu laimėjome, nugalėjome juos.
Ji vos pastebimai purtė galvą, tarsi bandytų paneigti viską,
ką matė ir patyrė.
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Ji tik pažiūrėjo į Sailą ir paprašė:
—Noriu grįžti namo, labai prašau.
Sailas linktelėjo. Jis nuėjo su mergaite taku, kuris turėjo
juos išvesti iš kapinių. Kitas žiūrėjo į nueinančią Skarletę ti
kėdamasis, kad ji atsisuks atgal, kad nusišypsos arba bent pa
žvelgs į jį be baimės akyse. Bet Skarletė neatsigręžė. Ji tiesiog
nuėjo tolyn.
Kitas grįžo į mauzoliejų. Juk turėjo ką nors daryti, tad
pradėjo kilnoti nuverstus karstus, nešti šiukšles ir dėlioti su
simaišiusius, išbyrėjusius kaulus atgal į karstus. Jis nusivylė,
supratęs, kad nė vienas iš daugybės Frobišerių, Frobyšerių ir
Petiferių neatėjo pasižiūrėti, kaip jis dirba. Matyt, jie manė,
kad jis žino, kurie kaulai iš kurio karsto yra.
*
Sailas parvedė Skarletę namo. Vėliau jos mama negalėjo
tiksliai prisiminti, ką jis sakė. Ji nusivylė, sužinojusi, kad tas
simpatiškasis Džėjus Frostas buvo priverstas išvykti iš miesto.
Vyras kalbėjosi su jomis virtuvėje apie jų gyvenimą ir svajo
nes, o pokalbio pabaigoje Skarletės mama kažkodėl nuspren
dė, kad jos grįš į Glazgą. Skarletė bus laiminga šalia tėvo ir vėl
susitikusi senus draugus.
Sailas paliko mergaitę ir mamą kalbėtis virtuvėje, kur jos ap
tarinėjo, ką reikia nuveikti keliantis atgal į Škotiją, o Nūna žadė
jo Skarletei nupirkti asmeninį mobilų telefoną. Jos beveik nepri
siminė, kad Sailas čia buvo atėjęs, o kaip tik to jis ir norėjo.
Sailas grįžo į kapines ir surado Kitą, sėdintį amfiteatre prie
obelisko. Jo veidas buvo liūdnas.
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- Kaip ji?
- Nieko neprisimena, - atsakė Sailas. - Jos grįš j Škotiją. Ji
ten turi draugų.
- Kaip tu galėjai ją priversti pamiršti mane?
Sailas atsakė:
- Žmonės nori užmiršti tai, ko neįmanoma užmiršti. Tada
jų pasaulis atrodo saugesnis.
Kitas atsiduso:
- Man ji patiko.
- Apgailestauju.
Kitas bandė nusišypsoti, bet viduje nerado šypsenos.
- Tįe vyrai... Jie kalbėjo apie nemalonumus Krokuvoje,
Melburne ir Vankuveryje. Tai buvai tu, ar ne?
- Buvau ne vienas, —atsakė Kitas.
- Panelė Lupesku? - paklausė Kitas. Pamatęs pasikeitusią
globėjo veido išraišką, paklausė: —Ar jai nieko neatsitiko?
Sailas palingavo galvą. Vieną akimirką Kitas negalėjo žiūrė
ti į jo juodą kaip debesis veidą:
- Ji drąsiai kovėsi. Kovėsi už tave, Kitai.
Kitas tarė:
- Šliužas pasiėmė Džeką. Trys išėjo pro pikuolių vartus.
Vienas sužeistas, bet dar gyvas guli Karstairo kapo dugne.
- Jis paskutinysis iš Džekų. Man reikės su juo pasikalbėti
prieš saulėtekį, - pasakė Sailas.
Kapinėse pūtė šaltas vėjas, bet, atrodė, kad nei vyras, nei
berniukas jo nejaučia.
Kitas pasakė:
- Ji manęs bijojo.

JA

251

AAjL

- Taip.
- Bet kodėl? Aš išgelbėjau jai gyvybę. Nesu blogas žmogus.
Esu toks pat kaip ji. Ir gyvas taip pat. - Po to paklausė: - Kaip
mirė panelė Lupesku?
- Drąsiai, - atsakė Sailas. - Mūšyje. Gindama kitus.
Kito akys patamsėjo:
- Galėjai parnešti ją čia. Būtume palaidoję šiose kapinėse.
Taip galėčiau toliau su ja kalbėtis.
- Tokios galimybės nebuvo, - paaiškino Sailas.
Kitas pajuto kaip peršti akis:
- Ji vadindavo mane Nimini. Niekas daugiau manęs taip
nešauks.
Sailas pasiūlė:
- Gal eikime paieškoti tau maisto?
- Abu? Nori, kad eičiau su tavimi?
Sailas paaiškino:
- Niekas daugiau nebando tavęs nužudyti. Bent dabar. Jie
nebebandys daryti labai daugelio dalykų. Taigi, taip. Ko norė
tum užkąsti?
Kitas jau rengėsi pasakyti, kad nėra alkanas, bet tai ne būtų
buvusi tiesa. Jį truputį pykino, svaigo galva. Jis tikrai ilgai buvo
nevalgęs.
- Picos? - pasiūlė.
Jie abu nuėjo per kapines prie vartų. Pakeliui Kitas matė
kapinių gyventojus, bet jie nieko nesakydami leido berniukui
ir jo globėjui praeiti pro šalį. Jie tik stebėjo.
Kitas bandė padėkoti už pagalbą, garsiai išreikšti savo dė
kingumą, bet mirusieji neatsakė nieko.

153

MJL

Picerijos šviesos buvo ryškios, kur kas ryškesnės negu Kitui
patiktų. Jiedu su Sailu sėdėjo kambario gale. Sailas parodė,
kaip naudotis meniu ir užsakyti maistą. (Sailas užsisakė sti
klinę vandens ir mažą porciją salotų, kurias stumdė po lėkštę
šakute, bet nepakėlė prie lūpų.)
Kitas pirštais ėmė ir entuziastingai valgė picą. Jis neklausi
nėjo. Sailas viską pasakys, kai norės pats, arba nepasakys.
Sailas pasakė:
- Mes žinojome apie juos... Džekus... jau labai seniai, bet
žinojome tik iš jų veiklos rezultatų. Mes įtarėme, kad už jų
slypi organizacija, bet ji buvo labai įslaptinta. Tačiau jie pra
dėjo persekioti tave ir išžudė tavo šeimą. Pamažu man pavyko
užtikti jų pėdsakus.
- Tie mes, tai tu ir panelė Lupesku?
- Taip ir kiti tokie kaip mes.
- Garbės Sargyba, —pasakė Kitas.
- Iš kur tu žinai apie..? - pradėjo Sailas, bet susigriebė: Nesvarbu. Vaikai visko prisiklauso, kaip sakoma. Taip. Garbės
Sargyba.
Sailas pakėlė stiklinę vandens. Pridėjo ją prie lūpų ir sudrė
kino jas, tada padėjo stiklinę atgal ant blizgančio juodo stalo
paviršiaus.
Stalo viršus spindėjo kaip veidrodis. Jei kas nors būtų no
rėjęs stebėti, tai būtų pamatęs, kad aukštasis vyras jame neat
sispindi.
Kitas pasakė:
- Taigi. Dabar baigei... baigei visus tuos reikalus. Ar pasi
liksi?
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- Daviau žodį, - atsakė Sailas, - kad pasiliksiu, kol tu už
augsi.
—Aš jau užaugau, —pasakė Kitas.
- Ne, - paprieštaravo Sailas. - Dar ne.
Jis padėjo ant stalo dešimties svarų banknotą.
—Ta mergaitė, —pasakė Kitas, —Skarletė, kodėl ji manęs
taip išsigando, Sailai?
Bet Sailas nieko neatsakė, ir klausimas pakibo ore, kai vyras
ir jaunuolis išėjo iš apšviestos picerijos j tamsą. Netrukus jų
siluetus prarijo naktis.
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^CaRTAis jis j a u n e g a l ė d a v o matyti mirusiųjų. Tai pra
sidėjo prieš mėnesį ar du - balandį, o gal gegužę. Iš pradžių
taip atsitikdavo retkarčiais, bet dabar, atrodo, vis dažniau.
Pasaulis keitėsi.
Kitas klaidžiojo po kapines šiaurės vakarų kryptimi, nuo
kukmedžio link nukarusio gebenių brūzgyno, kuris beveik
užstojo Egipto Alėjos tolimąjį išėjimą. Ten pamatė rudą lapę
ir didelę juodą katę su balta apykakle ir letenėlėmis. Jos šne
kučiavosi sutūpusios tako viduryje. Kitui artinantis jos tik
krūptelėjo, pažvelgė į jį ir spruko į krūmus, lyg būtų sučiuptos
rezgant sąmokslą.
„Keista“, pamanė Kitas. Pažinojo tą lapę, kai ji dar buvo
jauniklė, o katė slampinėjo po kapines, kiek tik prisimena. Jos
pažinojo jį. Kai būdavo draugiškai nusiteikusios, netgi leisda
vosi paglostomos.
Kitas bandė slysti pro gebenes, bet suprato, kad kelias už
tvertas. Tada pasilenkė, praskleidė brūzgynus ir prasisprau
dė pro juos. Jis atsargiai ėjo takeliu, aplenkdamas griovas ir
duobes, kol priėjo įspūdingą akmenį, žymintį Alonso Tomaso Garsijos Džonso (1837-1905, Klajūne, padėk savo lazdą)
amžinojo poilsio vietą.
Pastaraisiais mėnesiais Kitas čia ateidavo kas kelias dienas:
Alonsas Džonsas keliaudamas išmaišė visą pasaulį ir jam buvo
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nepaprastai malonu pasakoti Kitui apie savo nuotykius. Pradė
davo taip: „Niekad gyvenime man nieko įdomaus nenutiko",
paniuręs pridurdavo: „Be to, visas savo istorijas aš tau jau pa
pasakojau", tada jo akys nušvisdavo, ir jis lyg tarp kitko mestelėdavo: „Nebent... ar tau kada nors pasakojau apie...?“ Nesvar
bu, ką jis tardavo toliau: „Kaip aš turėjau sprukti iš Maskvos?u,
ar „Kaip aš praradau milijonų vertą aukso kasyklą Aliaskoje?",
ar „Apie pasibaidžiusias galvijų bandas pampose<c, Kitas visada
papurtydavo galvą reikšdamas susidomėjimą. Tuoj pat ant jo
galvos pasipildavo pasakojimai apie nutrūktgalviškus žygdar
bius ir įstabiausius nuotykius, istorijos apie žaviųjų mergelių
bučinius, apie pistoletu nušautus ar kardais sukapotus pikta
darius, apie aukso maišus ir nykščio dydžio deimantus, apie
pradingusius miestus ir aukštus kalnus, apie garlaivius ir kliperius, apie pampas, vandenynus, dykumas, tundrą.
Kitas priėjo aukštą akmenį smaila viršūne, ant kurio buvo
iškalti apversti deglai, ir ėmė laukti, bet nieko nepamatė. Jis
šaukė Alonsą Džonsą, net beldėsi į akmenį, bet atsako nebuvo.
Kitas atsiklaupė, kad įkišęs galvą į kapą pakviestų savo drau
gą, bet jo galva, užuot praslydusi pro kietą daiktą, kaip še
šėlis, kiaurai slenkantis virš tamsesnio šešėlio, triukšmingai ir
skausmingai atsitrenkė į žemę. Jis pašaukė dar kartą, bet nieko
neišvydo, tad atsargiai išsipainiojęs iš augalų ir pilkų akmenų
raizgalynės, grįžo į takelį. Jam praeinant trys gudobelėje įsitai
siusios šarkos pakilo ir nuskrido.
Kol pasiekė pietvakarinį kapinių šlaitą, Kitas nesutiko jo
kios dvasios, tik čia pastebėjo pažįstamą smulkutę motušės
Sloter figūrą su aukštu kyku ir apsiaustu, vaikštinėjančią tarp
kapų nuleista galva, ir apžiūrinėjančią lauko gėles.
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- Čionai, vaikeli! —pašaukė ji. —Štai čia auga sulaukėju
sios nasturtos. Gal galėtum jų paskinti ir padėti prie mano
akmens.
Kitas parinko raudonų ir geltonų nasturtų ir nunešė jas prie
motušės Sloter kapo akmens, kuris buvo taip suskilinėjęs, nu
sitrynęs ir sudūlėjęs, kad buvo galima įskaityti tik:

JUOKAS
ir dėl šitos vietos istorikai suko galvas jau daugiau kaip šimtą
metų. Jis pagarbiai padėjo gėles priešais akmenį.
Motušė Sloter nusišypsojo jam.
- Tu geras berniukas. Nežinau, ką mes darysime be tavęs.
- Ačiū, - tarė Kitas. Ir pridūrė. - Kur visi pradingo? Tu pir
moji, kurią aš sutinku šiąnakt.
Motušė Sloter įdėmiai pažvelgė į jį.
- Kas atsitiko tavo kaktai? - paklausė ji.
- Aš sutrenkiau ją į pono Džonso kapą. Jis buvo kietas. Aš...
Bet motušė Sloter sučiaupusi lūpas lingavo galvą. Šviesios
senos jos akys tyrinėjo Kitą iš po kyko.
- Aš pavadinau tave vaikeliu, ar ne? Bet laikas prabėga
akimirksniu, ir dabar jau esi jaunuolis, ar ne taip? Kiek tau
metų?
- Manau, kad apie penkiolika. Bet aš vis dar jaučiuosi toks
pat, kaip visada, - atsakė Kitas, bet motušė Sloter jį pertarė:
- Aš taipogi jaučiuosi kaip ana maža mergelė, vidury seno
sios ganyklos pinanti ramunių vainiką. Tu visados esi tu, ir tai
nekinta, bet pats visą laiką keitiesi, ir nieko čia nepadarysi.
Ji atsisėdo ant savo sudūlėjusio akmens ir tarė:
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- Atsimenu naktį, kai čia atsiradai, vaikeli. Aš sakau, „Mes
negalime apleisti mažojo berniuko", ir tavo motina sutinka,
bet tie kiti ima priešgyniauti ir panašiai, kol neatjoja Dama ant
Širmio. „Kapinių gyventojai, - sako ji, —Klausykite motušės
Sloter. Negi jūsų kauluose neliko nė truputėlio gailesčio?", ir
tada visi sutiko su manimi. Ji nutilo, papurtė savo mažą gal
velę. —Nedaug kas čia nutinka, kad viena diena skirtųsi nuo
kitos. Keičiasi metų laikai. Gebenės ilgėja. Akmenys skylinėja.
Bet kai čia atėjai tu... Ką gi, aš dėl to džiaugiuosi. Ir viskas.
Ji atsistojo ir išsitraukė iš rankovės šiurkščios drobės ske
petą, paspjaudė ant jos ir kiek galėdama pasistiebusi nuvalė
kraują nuo Kito kaktos.
- Na štai, dabar atrodysi kiek padoriau, - griežtai ištarė ji. Nors nežinau, kada kitą kartą tave pamatysiu, supranti. Būk
atsargus.
Kiek prisimena, Kitas anksčiau taip nesijautė. Sutrikęs kaip
niekada, pasileido prie Ovensų kapo ir apsidžiaugė pama
tęs abu tėvus laukiančius prie akmens. Tačiau priėjus arčiau
džiaugsmą pakeitė susirūpinimas: kodėl ponas ir ponia Ovensai sustoję iš abiejų kapo pusių, nelyginant vitražo personažai?
Jų veidų išraiškos buvo neįžvelgiamos.
Tėvas žengė žingsnį pirmyn ir tarė:
- Labas vakaras, Kitai. Tikiuosi, kad jautiesi gerai.
- Palyginti gerai, - pasakė Kitas, nes taip ponas Ovensas visa
da atsakydavo draugams, kai jie užduodavo jam tokį klausimą.
Ponas Ovensas tarė:
- Visą gyvenimą aš ir ponia Ovens laukėme vaiko. Aš ne
tikiu, kad mes kada nors būtume galėję turėti geresnį nei tu,
Kitai. - Jis pažvelgė į savo sūnų su pasididžiavimu.
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Kitas pasakė:
- Na, taip, dėkoju jums, bet... - Jis atsigręžė į motiną, tikė
damasis, kad paaiškins jam, kas čia dedasi, bet ji buvo dingu
si. - Kur ji nuėjo?
- Hm. Taip. - Atrodė, kad ponas Ovensas jaučiasi nejau
kiai. —Juk pažįsti Betsę. Visokie reikalai, kaip visada. Na, tie
siog nežinia, ką ir sakyti. Gal tu žinai?
- Ne, - atsakė Kitas.
- Aš manau, kad Sailas laukia tavęs, —tarė tėvas ir pranyko.
Buvo po vidurnakčio. Kitas nuėjo prie senosios koplyčios.
Medis, augęs iš smailėje susikaupusio purvo, nuvirto per ne
seniai praūžusią audrą, kartu su savimi nusinešdamas tuziną
pajuodusių čerpių.
Kitas laukė ant papilkėjusio medinio suolelio, bet Sailo ne
buvo nė ženklo.
Vėjas pūtė šuorais. Buvo vėlus vasaros vakaras, kai prieblan
da nesibaigia. Nors buvo šilta, bet vis dėlto Kitas pajuto, kad
jam šiurpsta rankų oda.
Balsas prie pat jo ausies ištarė:
- Pasakyk, kad manęs pasiilgsi, gremėzde.
- Liza? - paklausė Kitas. Mergaitės raganos jis nebuvo nei
matęs, nei girdėjęs daugiau kaip metus - nuo pat Visagalių
Džekų nakties. - Kur tu buvai?
- Stebėjau, - atsakė ji. - Negi ledi turi sakyti viską, ką ji
veikia?
- Stebėjai m a n e ? - paklausė Kitas.
Šalia jo ausies Lizos balsas tarė:
- Tiesą pasakius, gyvieji vien švaisto gyvybę, Niekaskitai
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Ovensai. Vienas iš mūsų per daug kvailas gyventi, ir tai nesu
aš. Pasakyk, kad manęs pasigesi.
- Kur tu išeini? - paklausė Kitas. Paskui tarė: - Žinoma, aš
pasigesiu tavęs, kur tu bebūtum...
- Perdaug kvailas, - sušnabždėjo Lizos Hemstok balsas, ir
jis pajuto jos rankos prisilietimą prie savosios. - Perdaug kvai
las gyventi.
Jos lūpos palietė jo skruostą ties pat lūpų kampučiu. Ji švel
niai pabučiavo jj, o jis buvo per daug suglumęs, visiškai neti
kėtai užkluptas, kad susivoktų, ką daryti.
Jos balsas ištarė:
- Aš irgi tavęs pasigesiu. Amžinai. - Vėjelio dvelksmas su
taršė jo plaukus —o gal tai buvo jos ranka - ir jis suprato, kad
ant suolelio liko vienas.
Kitas atsistojo, nuėjo prie koplyčios durų, pakėlė akmenį
šalia slenksčio ir paėmė atsarginį raktą, kurį ten paliko seniai
miręs koplyčios sargas. Jis atrakino dideles medines duris nė
nemėgindamas bandyti, ar praslys pro jas. Durys protestuoda
mos sugirgždėjo.
Koplyčios viduje buvo tamsu ir Kitas suvokė bandąs prisi
merkti, kad galėtų ką nors įžiūrėti.
- Įeik, Kitai. - Tai buvo Sailo balsas.
- Negaliu nieko įžiūrėti, - pasakė Kitas. - Čia pernelyg
tamsu.
- Ar jau? - tarė Sailas. Jis atsiduso.
Kitas išgirdo švelnų šiugždesį, tada brūkštelėjo ir įsižiebė
degtukas, kuriuo buvo uždegtos dvi storos žvakės didelėse iš
medžio išskaptuotose žvakidėse kambario gale. Žvakių šviesoje
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Kitas pamatė savo globėją stovintį greta didelės odinės skry
nios —tokios dažnai vadinamos garlaivio dėžėmis —ji buvo
pakankamai didelė, kad aukšto ūgio žmogus galėtų joje susi
raityti ir miegoti. Greta jos stovėjo juodasis odinis Sailo krep
šys, kurį Kitas kelis kartus buvo matęs ir anksčiau įvairiomis
progomis, tačiau jis vis dar darė jam įspūdį.
Garlaivio dėžė buvo išklota baltai. Kitas įkišo ranką į tuščią
dėžę, pačiupinėjo šilkinį apmušalą, palietė sausą žemę.
- Tai čia tu miegi? - paklausė jis.
- Taip, kai esu toli nuo namų, - atsakė Sailas.
Kitas nustebo: Sailas buvo čia, kiek tik galėjo prisiminti, o
tikriausiai dar ir prieš tai.
- Ar tavo namai ne čia?
Sailas papurtė galvą.
- Mano namai toli nuo čia, - pasakė Sailas. - Žinoma, jei
juose dar gyvenama. Mano gimtinėje buvo kilę problemų ir
anaiptol neaišku, ką aš rasiu sugrįžęs.
- Tu grįžti namo? - paklausė Kitas. Visa, kas buvo pastovu,
ėmė keistis. - Ar tikrai išvyksti? Bet. Tu esi mano globėjas.
- B u v a u tavo globėjas. Esi jau pakankamai suaugęs, kad
galėtum pasirūpinti savimi pats.Turiu kitų dalykų, kuriais rei
kia rūpintis.
Sailas užtrenkė rudos odinės skrynios dangtį ir ėmė veržti
diržus bei segti sagtis.
- Ar galiu likti čia? Kapinėse?
- Negali, —atsakė Sailas taip švelniai, kaip Kitas niekada
nebuvo girdėjęs. - Visi čia esantys žmonės nugyveno savo gy
venimą, Kitai, net jei jis buvo trumpas. Dabar tavo eilė. Tau
reikia gyventi.
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- Ar galiu eiti su tavimi?
Sailas papurtė galvą.
- Ar kada nors tave pamatysiu?
- Gal būt, - Sailo balse skambėjo švelnumas ir dar kaž
kas. - Visai nesvarbu, ar tu mane pamatysi, ar ne, aš, be abejo,
matysiu tave.
Jis padėjo odinę skrynią palei sieną ir priėjo prie durų toli
majame kampe.
- Eikš su manimi.
Kitas sekė paskui Sailą, nulipo mažais įvijais laipteliais že
myn j kriptą.
- Leidau sau supakuoti tavo krepšį, - nulipus paaiškino
Sailas.
Ant dėžės, pilnos supelijusių psalmynų, stovėjo mažas odi
nis krepšys, mažytis paties Sailo krepšio dvynys.
- Visi tavo reikmenys sudėti čia. - pasakė Sailas.
Kitas tarė:
- Papasakok man apie Garbės Sargybą, Sailai. Tu jos na
rys. Panelė Lupesku taip pat. Kas dar? Ar jūsų daug? Ką jūs
veikiate?
- Veikiame nepakankamai daug, - atsakė Sailas. - Bet iš
esmės mes saugome paribius. Mes giname daiktų ribas.
- Kokios tos ribos?
Sailas neatsakė.
- Tai reiškia, kad stabdote panašius į vyriškį Džeką ir jo
gaują?
Sailas atsakė:
- Mes darome tai, ką privalome daryti. - Tai buvo nuvar
gusio žmogaus balsas.
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- Bet jūs pasielgėte teisingai. Noriu pasakyti, kai sustabdėte
Džekus. Jie buvo siaubingi. Jie buvo pabaisos.
Sailas žengė link Kito, priversdamas jaunuolį pakelti akis į
išblyškusį aukšto žmogaus veidą. Sailas pasakė:
- Ne visada elgiausi teisingai. Kai buvau jaunesnis... dariau
blogesnius dalykus negu Džekai. Blogesnius nei bet kuris iš
jų. Tada, Kitai, aš buvau pabaisa, baisesnis už bet kurią kitą
pabaisą.
Kitui nė į galvą neatėjo, kad jo globėjas meluoja ar juokau
ja. Žinojo, kad šis sako tiesą. Jis tarė:
- Bet tu jau nebe toks, ar ne?
Sailas atsakė:
- Žmonės gali pasikeisti, - ir nutilo. Kitas pamanė, kad jo
globėjas - Sailas - nugrimzdo į prisiminimus.
Tada Sailas tarė:
- Man buvo garbė būti tavo globėju, jaunuoli. - Jo ranka
pradingo tarp apsiausto klosčių ir pasirodė su aptrinta sena
pinigine. - Čia tau. Paimk.
Kitas paėmė piniginę, bet jos neatidarė.
- Čia pinigai. Pakaks gyvenimo įprastame pasaulyje pra
džiai, bet ne daugiau.
Kitas pasakė:
- Šiandien aš nuėjau pas Alonsą Džonsą, bet jo nebuvo
arba aš jo nemačiau. Norėjau, kad jis papasakotų man apie to
limus kraštus, kuriuose pabuvojo. Apie salas ir vėžlius, ledynus
ir kalnus. Apie kraštus, kur žmonės kuo keisčiausiai rengiasi ir
valgo. - Kitas padvejojo. Paskui tarė: - Tie kraštai. Jie tebėra.
Aš noriu pasakyti, kad ten, už tvoros, yra visas pasaulis. Ar
galiu jį pamatyti? Ar galiu ten eiti?
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Sailas linktelėjo.
- Ten yra visas pasaulis, tai tiesa. Tavo krepšio vidinėje kiše
nėje yra pasas. Jis išrašytas Niekaskito Ovenso vardu. Ne taip
lengva buvo jį gauti.
Kitas tarė:
- Jei apsigalvosiu, ar galėsiu čia sugrįžti? - O paskui atsakė
į savo paties klausimą: - Jei sugrįšiu, rasiu šią vietą, bet ji ne
bebus mano namai.
Sailas pasakė:
- Ar nori, kad palydėčiau iki vartų?
Kitas papurtė galvą.
- Bus geriausia, jei aš pats. Hm. Sailai. Jei kada nors tau kils
rūpesčių, pašauk mane. Aš ateisiu ir padėsiu.
- Man, - pasakė Sailas, - niekada nekyla jokių rūpesčių.
- Ne, manau, kad ne. Bet vis dėlto.
Kriptoje buvo tamsu, trenkė pelėsiais, drėgme ir dūlančiais
akmenimis; pirmą kartą ji pasirodė tokia maža.
Kitas tarė:
- Noriu pamatyti gyvenimą, pačiupinėti jį. Noriu palikti
savo pėdsaką negyvenamos salos smėlyje. Žaisti futbolą su žmo
nėmis. Aš noriu, - tarė jis, stabtelėjo, ir tęsė: - aš noriu visko.
- Gerai, - pasakė Sailas. Tada pakėlė ranką ir lyg nubraukė
plaukus nuo akių - toks gestas jam buvo visai nebūdingas.
Jis pasakė:
- Jei kada nors atsitiktų, kad man kils rūpesčių, aš iš tiesų
išsikviesiu tave.
- Net jei tau nekils rūpesčių?
- Jei jau taip nori.
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Sailo lūpų kampučiuose buvo kažkas panašaus į šypseną, o
gal j apgailestavimą, o gal tai buvo paprasčiausias šešėlių žais
mas.
-Tad sudie, Sailai. - Kitas pakėlė ranką kaip tada, kai buvo
mažas berniukas, o Sailas šalta, pasenusio dramblio kaulo spal
vos ranka suėmė ją ir tvirtai pakratė.
- Sudie, Niekaskitas Ovensai.
Kitas pakėlė mažąjį kelionkrepšį. Atidarė koplyčios duris,
išėjo pro jas ir nuėjo takeliu nuolaidžia įkalne neatsigręžda
mas.
Tokiu metu vartai jau buvo seniai užrakinti. Artėdamas
prie jų Kitas svarstė, ar vartai dar kartą leis praeiti kiaurai, ar
teks grįžti į koplyčią rakto, bet priėjęs pamatė, kad mažieji,
pėstiesiems skirti vartai neužrakinti ir plačiai atverti, lyg lauktų
jo, lyg pačios kapinės atsisveikintų su juo.
Prie atvirų vartelių laukė vieniša blyški, apvalaina figūra. Ji
nusišypsojo pamačiusi jį artėjant, o mėnulio šviesoje jos akyse
sublizgo ašaros.
- Labas, mama, —pasakė Kitas.
Ponia Ovens patrynė akis kumščiais, paskui nusišluostė jas
prijuoste ir papurtė galvą.
- Ar žinai, ką darysi dabar? - paklausė ji.
- Pamatysiu pasaulį, - atsakė Kitas. - Pateksiu į bėdas. Išsikapstysiu iš jų. Aplankysiu džiungles ir ugnikalnius, dykumas
ir salas. Susitiksiu su žmonėmis. Noriu pažinti begalinę dau
gybę žmonių.
Ponia Ovens atsakė ne iš karto. Tik įdėmiai žvelgė į jį, o
paskui pradėjo dainuoti dainą, kurią Kitas prisiminė —dainą,
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kurią ji dainuodavo kai jis buvo mažiukas - dainą, kuria mig
dydavo savo mažylį.
Užmik, vaikeli,
O ryto saulė
Tau vėl tikriausiai
Atvers pasaulį.
- Tikriausiai, - sušnabždėjo Kitas. - Tikrai atvers.
Tada suprasi:
Gyventi verta. —
Atrasti lobį
Ir gauti vardą.
Tada ponia Ovens prisiminė paskutiniąsias eilutes ir padai
navo jas sūnui:
Visus kelius
Teks išbandytu
Juoktis linksmai,
Skausmą maldytu
- Visus kelius, - pakartojo Kitas. - Sunkus uždavinys, bet
pasistengsiu.
Jis pabandė apkabinti motiną, kaip darydavo vaikystėje, bet
apkabino tik šaltą rūką, nes ant tako liko vienas.
Kitas žengė pirmyn pro vartus, ir išėjo iš kapinių. Jam atro
dė, kad pasigirdo balsas.
- Aš didžiuojuosi tavimi, sūnau, - bet gal tai buvo tik vaiz
duotės žaismas.
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Rytuose vidurvasario dangus jau pradėjo švisti, ir Kitas lei
dosi ta kryptimi: kalva žemyn, pas gyvus žmones, j miestą ir
aušros link.
Krepšyje jis turėjo pasą, kišenėje - pinigų. Jo lūpomis klai
džiojo šypsena, bet atsargi, nes pasaulis didesnis negu mažos
kapinaitės ant kalvos ir jame gali būti pavojų bei paslapčių,
surastų naujų ir sutiktų senų draugų, padarytų klaidų ir dau
gybė kelių, kuriais reikės praeiti, kol galiausiai sugrįš į kapines
ar išjos su Dama ant plačios jos širmo eržilo nugaros.
Tačiau tarp d a b a r ir t a d a buvo Gyvenimas, ir Kitas
žengė į jį plačiai atmerktomis akimis ir atvira širdimi.
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