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I SKYRIUS 

Misteris Šerlokas Holmsas 

1878 metais aš baigiau Londono universitetą, gavau daktaro diplomą 
ir tučtuojau išvykau į Netlį ir ten tobulinausi specialiuose karo chirurgų 
kursuose. Po mokslų mane paskyrė chirurgo asistentu į Penktąjį Nortumber-
lendo šaulių pulką. Tuo metu pulkas kovojo Indijoje. Aš dar buvau pakely, 
kai įsiliepsnojo antrasis karas su Afganistanu. Atsidūręs Bombėjujesužinojau, 
kad mano pulkas forsavęs perėją ir pasistūmėjęs toli į priešo teritorijos 
gilumą. Kartu su kitais karininkais, pakliuvusiais į tokią pat keblią padėtį, 
ėmiau vytis savąjį pulką; sėkmingai nusigavęs iki Kandagard, pagaliau jadau 
saviškius ir nedelsdamas kibau į naująjį darbą. 

Daug kam tas karas atnešė garbę ir aukštus laipsnius, o man nekliuvo 
nieko, išskyrus nesėkmes ir nelaimes. Mane perkėlė į Berkšyro pulką, kuris 
dalyvavo lemtingose kautynėse prie Maivando*. Šautuvo kulka įstrigo man 
į petį, suaižė kaulą ir kliudė proraktikaulinę arteriją. Tikriausiai būčiau 
pakliuvęs į gailesčio nežinančių gazių** rankas, jeigu ne manojo ordonanso 
Mjurejaus ištikimybė ir didvyriškumas - jis užmetė mane ant nešulinio arklio 
ir sėkmingai nugabeno į anglų dalinį. 

Išsekusį nuo žaizdos ir nusilpusį po ilgos kelionės, mane su daugybe 
kitų sužeistųjų traukiniu nugabeno į Pešavaro centrinę ligoninę. Ten aš 
pamažu taisiausi ir netrukus jau taip sustiprėjau, kad vienas pats pereidavau 
palatą ir net išeidavau į verandą pasišildyti saulėje. Bet staiga mane griebė 
šiltinė, mūsų Indijos kolonijų rykštė. Keletą mėnesių mane vadino kone 
beviltišku, o vargais negalais grįžęs gyveniman, buvau taip nusilpęs ir išsekęs, 
kad vos bepastovėjau ant kojų. Gydytojai nutarė, kad, nieko nelaukiant, 

* Mūšyje prie Maivando per antrąjį Anglijos-Afganistano karą (1878-1880) anglai patyrė 
pralaimėjimą 

**Gaziai - musulmonų fanatikai 
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reikia mane išsiųsti Anglijon. Aš išplaukiau "Orontes" kariniu transporto 
laivu ir po mėnesio išlipau Plimuto uosto krantinėje, tačiau mano sveikata 
buvo neatgaunamai sugadinta, nors ir gavau mūsų rūpestingos vyriausybės 
leidimą devynis mėnesius gydytis. 

Anglijoje neturėjau nei artimųjų, nei giminių, ir buvau laisvas kaip 
vėjas, teisingiau sakant, kaip žmogus, kuris turi gyventi iš vienuolikos šilingų 
ir šešių pensų per dieną. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, aš, suprantama, 
veržiausi į Londoną, į tą milžinišką šiukšliadėžę, kurion neišvengiamai 
pakliūva visos imperijos dykinėtojai ir tinginiai. Londone kurį laiką gyvenau 
viešbutyje, Strendo gatvėje, ir stūmiau nejaukias ir beprasmes savo dienas, į 
kairę ir į dešinę leisdamas paskutinius grašius, ko, žinoma, daryti nereikėjo. 
Galiausiai mano finansinė padėtis pasidarė tokia baisi, kad supratau: arba 
reikia dumti iš sostinės ir gyvalioti kur nors kaime, arba ryžtingai keisti 
gyvenimo būdą. Pasirinkęs pastarąjį variantą, nusprendžiau pirmiausia išsi
kraustyti iš viešbučio ir susirasti kokį nors kuklesnį bei pigesnį būstą. 

Tą dieną, kai nusprendžiau keisti gyvenimą, Kriteriono bare kažkas 
man pliaukštelėjo per petį. Atsigręžęs išvydau jaunąjį Stemfordą, kuris 
kažkada Londono ligoninėje pas mane dirbo felčeriu. Kaip malonu vienišiui 
netikėtai išvysti pažįstamą veidą neaprėpiamuose Londono labirintuose! 
Pirmiau mudu du Stemfordu nebuvome labai artimi bičiuliai, bet dabar aš 
entuziastingai jį pasveikinau, o ir jis, mačiau, džiaugėsi mane sutikęs. Ku
pinas geriausių jausmų, pakviečiau jį drauge papusryčiauti, ir mes, tuoj pat 
pasišaukę kebą, nuvažiavome į Holborną. 

- Kas jums pasidarė, Votsonai? - pasmalsavo jis, kebo ratams trinksint 
žmonių pilnomis Londono gatvėmis. - Esate išdžiūvęs kaip šakalys ir pageltęs 
lyg citrina! 

Aš trumpai išklojau savo nuotykius, ir vos tik spėjau baigti pasakojimą, 
jau buvome Holborne. 

- Ak, vargšelis! - užjautė jis, sužinojęs apie mano nelaimes. - O ką 
veikiate dabar? 

- Ieškau buto, - atsakiau. - Stengiuosi įminti galvosūkį: kur užtikti gerą 
kambarį už pakenčiamą kainą? 

- Tai bent! - nustebo mano bendrakeleivis. - Jūs antras žmogus, 
šiandien pasakęs lygiai tuos pačius žodžius! 

- O kas gi buvo pirmasis? - paklausiau. 
- Vienas vyrukas, dirbantis mūsų ligoninės chemijos laboratorijoje. Šį 

rytą jis guodėsi: užėjęs labai puikų butuką, bet niekaip nerandąs sau kompan
iono, o vienam išsimokėti - ne jo kišenei. 

- Velniai griebtų! - sušukau aš. - Jeigu jis iš tikrųjų nori pasidalinti butu 
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ir išlaidom, tai aš jo paslaugom! Man irgi kur kas maloniau gyventi dviese 
negu vargti vienam! 

Jaunasis Stemfordas kažkaip įtariai pažvelgė į mane pro vyno stiklinės 
viršų. 

- Juk jūs dar nė nenutuokiate, kas per vienas tas Šerlokas Holmsas, -
tarė jis. - Galbūt nė nepanorėsite drauge su juo gyventi. 

- Kodėl? Ar jis jau toks baisus? 
- Aš nesakau, kad jis baisus. Paprasčiausiai truputį savotiškas - keistų 

mokslo sričių entuziastas. Bet, kiek pažįstu, žmogus jis padorus. 
- Turbūt nori tapti mediku? - paklausiau. 
- Taigi ne, aš net nesuprantu, ko jis nori. Man rodos, jis puikiai išmano 

anatomiją ir chemikas aukščiausios klasės, bet, regis, medicinos niekad 
sistemingai nestudijavo. Mokslu jis domisi be jokios sistemos ir kažkaip 
keistai, tačiau yra sukaupęs daugybę, atrodo, visai nereikalingų žinių, kurios 
nustebintų net profesorius. 

- O ar niekada nepaklausėte, kokį jis turi tikslą? - pasidomėjau. 
- Ne, ne taipjau lengva iš jo ką nors išpešti, nors jeigu kuo nors užsidega, 

tai ir norėdamas burnos neužčiaupsi. 
- Būtų įdomu su juo susipažinti, - tariau. - Dviese gyventi geriau, jei 

buto kaimynas būna tylus ir savo darbu užsiėmęs žmogus. Aš dar nesu 
pasitaisęs, todėl nepakenčiu triukšmo ir vengiu bet kokios erzelynės. Afga
nistane tiek visko patyriau, kad tų įspūdžių pakaks iki gyvenimo pabaigos. 
Kaip man susitikti su jūsų bičiuliu? 

- Dabar j is tikriausiai tupi laboratorijoje, - atsakė mano bendrakeleivis. 
- Jis arba ištisom savaitėm į ją neužsuka, arba riogso nuo ryto iki vakaro. Jei 
norite, papusryčiavę galėsime pas jį nuvažiuoti. 

- Žinoma, noriu, - atsakiau, ir mudu ėmėme kalbėti kitomis temomis. 
Pakely iš Holborno į ligoninę Stemfordas spėjo man papasakoti dar 

apie kai kurias ypatybes to džentelmeno, su kuriuo aš ketinau drauge gyventi. 
- Nepykite ant manęs, jeigu su juo nesutarsite, - tarė jis. 
- Juk ir aš jį tik tiek tepažįstu, kiek atsitiktinai susitinkame laboratorijoje. 

Jūs pats ryžotės šitam veiksmui, todėl nekaltinkite manęs, jeigu kas. 
- Jeigu mes nesutarsime, niekas nedraus mums išsiskirti, - atsakiau. -

Bet man atrodo, Stemfordai, - pridūriau, žvelgdamas savo palydovui tiesiai 
į akis, - kad jūs kažkokiais sumetimais norite nusiplauti sau rankas. Gal to 
vyruko bjaurus charakteris, ar kas? Neslapukaukite, dėl Dievo meilės! 

- Argi galima paaiškinti nepaaiškinamą, - susijuokė Stemfordas. - Man 
atrodo, Holmsas pernelyg pagautas mokslo - tai jau panašu į beprotybę. 
Lengvai galiu įsivaizduoti, kaip jis suleidžia savo draugui nedidelę dozę 
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kokio nors naujai atrasto augalinio alkaloido, žinoma, be piktų kėslų, o 
paprasčiausiai iš smalsumo, norėdamas akivaizdžiai regėti, kaip veikia vaistai. 
Atvirai šnekant, aš esu įsitikinęs, kad jis taip pat noriai tuos vaistus susileistų 
ir sau. Holmsas aistringai trokšta tikslių ir patikimų žinių. 

- Ką gi, tai neblogai. 
- Taip, bet ir čia galima pulti į kraštutinumus. Jeigu jau jis nuėjo taip 

toli, kad anatomikume lazda daužo lavonus, sutikite, tai vis dėlto gana 
klaikiai atrodo. 

- Jis daužo lavonus? 
- Taip, norėdamas patikrinti, ar po mirties gali atsirasti molynės. Pats 

savo akimis mačiau. 
- O jus dar tvirtinate, kad jis nesirengia tapti mediku? 
-Lyg ir ne. Vienas Dievas težino, kam jis visa tai studijuoja. Na, štai mes 

ir atvažiavome. Dabar jau jūs pats apie jį spręskite. 
Mes pasukome į siaurą kiemo užkaborį ir pro mažas durikes įėjome į 

fligelį, prigludusį prie gremėzdiško ligoninės pastato. Čia viskas buvo pažįs
tama, ir kelio man nereikėjo rodyti. Palipę apytamsiais akmeniniais laiptais, 
ėjome ilgu išbalintu koridoriumi pro nesibaigiančią rudų durų eilę. Beveik 
pačiame gale į šoną suko žemas skliautuotas koridoriukas - jis ir vedė į 
chemijos laboratoriją. 

Tai buvo lentynų prigrūstas aukštas kambarys. Visur, kur tik papuolė, 
blyksėjo nesuskaičiuojamadaugybėbutehukųirstiklaimukų.Stovėjodaugybė 
žemų plačių stalų, tirštai apstatytų retortomis, mėgintuvėliais. Virpčiojo 
Bunzeno degiklių mėlyni liepsnų liežuviai. Laboratorijoje žmonių nebuvo, 
tik toliausiame kampe, užgulęs stalą, susikaupęs krapštinėjosi vienišas jau
nuolis. Išgirdęs mūsų žingsnius, jis atsigrįžo ir pašoko iš vietos. 

- Radau! Radau! - džiaugsmingai sušuko ir puolė prie mūsų su mėgin
tuvėliu rankose. - Pagaliau atradau reaktyvą, kurį nusėsdina tik hemoglobinas 
ir niekas kitas! Jeigu jis būtų radęs aukso gyslą, ir tai jo veidas turbūt nebūtų 
taip džiaugsmingai spindėjęs. 

- Daktaras Votsonas, misteris Šerlokas Holmsas, - supažindino mus 
Stemfordas. 

- Sveiki! - linksmai tarė Holmsas, spausdamas mano ranką su tokia , 
jėga, kokios nė neįtariau jį turint. - Manau, jūs gyvenote Afganistane. 

- Kaip atspėjote? - nustebau aš. 
- Na, tai visai paprasta, - tarstelėjo jis ir susijuokė. - Štai hemoglobinas 

- kas kita. Jūs tikriausiai suvokiate mano atradimo reikšmę? 
- Kaip cheminė reakcija -tai, žinoma, įdomu, - atsakiau aš, - bet 

praktiškai... 
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- Dieve, juk praktiškai tai pats svarbiausias teismo medicinos atradimas 
per pastarąjį dešimtmetį. Argi nesuprantate, kad šios reakcijos pagalba 
galima neklystant ištirti kraujo dėmes? Eikšenkit, eikšenkit čionai! - užsidegęs 
jis stvėrė mane už rankos ir nusitempė prie savo stalo. - Paimsime truputį 
šviežio kraujo, - tarė jis ir, sau į pirštą suvaręs ilgą adatą, pipete ištraukė 
truputį kraujo. - Dabar aš ištirpdau šį kraujo lašą vandenyje. Žiūrėkite, 
vanduo atrodę visiškai švarus. Kraujo ir vandens santykis ne didesnis kaip 
vienas ir milijonas. Ir vis dėlto galiu garantuoti, kad įvyks charakteringa 
reakcija, - jis įmetė į stiklinį indą keletą baltų kristalėlių ir įlašino kažkokio 
bespalvio skysčio. Stiklainio turinys beregint nusidažė drumzlinai purpurine 
spalva, o dugne atsirado rusvos nuosėdos. 

- Cha, cha!- iš džiaugsmo jis ėmė ploti delnais kaip vaikas, gavęs naują 
žaisliuką. - Ką dabar pasakysite? 

- Tai, matyt, kažkoks labai stiprus reaktyvas, - tarstelėjau. 
- Nuostabu! Nuostabu! Pirmykštis būdas naudojant vaistinio brantme-

džio dervą labai sudėtingas ir nepatikimas, lygiai kaip ir kraujo kūnelių 
tyrimas mikroskopu, - tai visai tuščias darbas, jeigu kraujas ištekėjęs prieš 
kelias valandas. O šitas reaktyvas vienodai gerai veikia ir šviežią, ir nešviežią 
kraują. Jeigu jis būtų buvęs anksčiau atrastas, tai šimtai žmonių, kurie dabar 
vaikštinėja laisvėje, seniai tupėtų už savo nusikaltimus. 

- Štai kaip! - suburbėjau aš. 
- Tiriant nusikaltimą, visuomet susiduriama sū šita problema. Kartais 

žmogų ima įtarti žmogžudyste praėjus keliems mėnesiams po to, kai ji 
įvykdyta. Apžiūrint baltinius ar drabužius užtinkama rusvų dėmių. Kas tai: 
kraujas, purvas, rūdys, vaisių sultys ar dar kas? Tai klausimas, kuris varė į 
aklavietę daugelį ekspertų. O kodėl? Todėl, kad neturėjo patikimo reaktyvo. 
Dabar mes turime Šerloko Holmso reaktyvą, ir visi sunkumai įveikti! 

Jo akys spindėjo. Pridėjęs ranką prie krūtinės, Holmsas nusilenkė, tarsi 
dėkodamas įsivaizduojamai miniai už aplodismentus. 

- Galima jus pasveikinti, - tariau aš, jo entuziazmo šiek tiek sutrikdytas. 
- Prieš metus Frankfurte nagrinėjo suveltą fon Bišofo bylą. Jis, žinoma, 

būtų neišvengęs kartuvių, jeigu teisėjai būtų žinoję manąjį tyrimo būdą. O 
Mezono iš Bradfordo byla, o garsioji Miulerio, arba Lefevro iš Monpeljė, 
Semsono iš Naujojo Orleano bylos? Aš galiu paminėti dešimtį bylų, kuriose 
mano reaktyvas būtų suvaidinęs lemiamą vaidmenį. 

- Jūs tiesiog gyva nusikaltimų kronika, - susijuokė Stemfordas. - Turite 
leisti specialų laikraštį. Pavadinkite jį "Senos policijos naujienos". 

- Tai būtų gana įdomus skaitalas, - pasigavo jo mintį Šerlokas Holmsas, 
mažytę piršto žaizdelę užklijuodamas pleistro gabaliuku. - Reikia būti atsar-
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giam, - tarė jis ir šypsodamasis žiūrėjo j mane. - Aš dažnai terliojuos su 
visokiais nuodingais daiktais. - Jis ištiesė ranką, ir aš pamačiau, kad visi 
pirštai apklijuoti pleistro gabaliukais ir išėsti aštrių rūgščių. 

- Mes atėjome su reikalu, - pareiškė Stemfordas, atsisėsdamas ant 
aukštos trikojės taburetės ir bato galu pastumdamas man kitą. - Mano 
bičiulis ieško buto, o kadangi jūs skundėtės.negalįs rasti kompaniono, tai 
nutariau judu supažindinti. 

- Žinote, aš apėjau vieną butuką Beikerio gatvėje, - ėmė jis pasakoti, -
kuris mums tiktų visais atžvilgiais. Tikiuosi, jūs nenusistatęs prieš stiprų 
tabaką? 

- Aš pats rūkau "jūreivišką", - atsakiau. 
- Tai gerai. Namuose aš paprastai laikau chemikalus ir kartais darau 

bandymus. Ar tai jums netrukdys? 
- Nė kiek. 
- Palaukite, kokie dar mano trūkumai? Taip, kartais mane apima giži 

nuotaika, ir aš visą dieną nepraveriu burnos. Tokiu atveju nemanykite, kad 
ant jūsų nirštu. Paprasčiausiai, nekreipkite dėmesio, ir tai netruks praeiti. 
Na, o dėl kokių savo ydų jūs norėtumėte atgailauti? Kol mes dar drauge 
neapsigyvenome, naudinga žinoti būsimojo kaimyno silpnybes. 

Mane suėmė juokas dėl tokio tardymo. 
- Aš turiu šunį buldogą, - tariau, - ir nepakenčiu jokio triukšmo, 

kadangi mano pakrikę nervai. Kartais aš mėgstu visą pusdienį vartytis lovoje 
ir apskritai esu baisus tinginys. Kai pasveiksiu, išlįs dar daugybė kitų nedorybių, 
bet kol kas tai šitos svarbiausios. 

- O griežimą smuiku jūs taip pat vadinate triukšmu? - susirūpinęs 
paklausė jis. 

- Tai jau pareina nuo to, kaip griežiama, - atsakiau aš. - Geras griežimas 
- dievų dovana, prastas... 

- Na, jei taip, tai puiku, - linksmai nusijuokė Holmsas. 
- Man atrodo, galima sakyti, susitarėme, jeigu tik jums patiks kambariai. 
- Kada apžiūrėsime? 
- Užsukite pas mane rytoj vidudienį, važiuodami pakeliui viską aptar

sime. 
- Gerai, vadinasi, lygiai vidudienį, - tariau, spausdamas jo ranką. 
Jis vėl ėmėsi savų chemikalų, o mudu su Stemfordu pėstute patraukėme 

į mano viešbutį. 
- Velniai griebtų, - staiga aš pastebėjau ir pasisukau į Stemfordą, - kaip 

jis atspėjo, kad aš grįžęs iš Afganistano? 
Mano bendrakeleivis nusišypsojo paslaptinga šypsena. 
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- Tai svarbiausia jo ypatybė, - tarė jis. - Daug kas brangiai užmokėtų, 
kad tik sužinotų, kaip jis viską sugeba atspėti. 

- A, vadinasi, jis sugeba įminti paslaptis? - sušukau, trindamas rankas. 
- Labai įdomu! Ačiū jums, kad mus supažindinote. Juk sakoma: "Norėdami 
pažinti žmoniją, turime pažinti žmogų". 

- Ko gero, jūs imsite tyrinėti Holmsą, - tarė Stemfordas ir atsisveikino. 
- Beje, netrukus įsitikinsite, kad Holmsas - kietas riešutėlis. Galiu kirsti 
lažybų - jis perkrims jus greičiau negu jūs jį. Likite sveiki! 

- Sudie, - atsakiau ir įėjau į viešbutį, labai susidomėjęs savo naujuoju 
pažįstamu. 

II SKYRIUS 

Menas daryti išvadas 

Kitą dieną mes susitikome sutartą valandą ir važiavome apžiūrėti buto 
Beikerio gatvėje Nr. 221 "b", apie kurį pasakojo Holmsas. Butas susidėjo iš 
dviejų patogių miegamųjų ir erdvios šviesios, jaukiai apstatytos svetainės su 
dviem dideliais langais. Kambariai mums patiko, o užmokestis, padalytas 
dviem, pasirodė toks menkas, kad mes tučtuojau susitarėme dėl nuomos ir 
nedelsdami tapome buto savininkais. Tą patį vakarą aš persivežiau iš viešbučio 
daiktus, o Šerlokas Holmsas kitą rytą irgi parsikraustė su savo dėžėmis bei 
sakvojažais. Porą dienų mudu sugaišome išpakuodami ir tvarkydami savo 
turtą, kiekvienam daiktui stengdamiesi rasti tinkamą vietą, o tada jau ėmėme 
pamažu apsiprasti savo bute ir prisitaikyti prie naujų sąlygų. 

Holmsas, žinoma, buvo ne iš tų, su kuriais sunku drauge būti. Jis gyveno 
ramų, apskaičiuotą gyvenimą ir ištikimai laikėsi savo įpročių. Retai kada 
eidavo miegoti dešimtą vakaro, o rytais dažniausiai spėdavo papusryčiauti ir 
dingti, kol aš dar vartydavausi patale. Kartais jis visą dieną išbūdavo labora
torijoje, kartais - anatomikume, o kartais ilgam išeidavo pasivaikščioti, ir tų 
iškylų metu, matyt, nuklysdavo į pačius niūriausius Londono užkampius. Kai 
apimdavo darbo įkarštis, jo energija liedavosi per kraštus, bet kartkartėmis 
jį apnikdavo apatija, ir tada ištisas dienas gulėdavo svetainėje ant sofos, 
netardamas nė žodžio ir beveik nejudėdamas. Tomis dienomis jo akyse 
pastebėdavau tokią svajingą išraišką, kad pirma net pamaniau jį vartojant 
narkotikus, bet racionalus ir doras jo gyvenimo būdas paneigė šias spėliones. 

Bėgę savaitė po savaitės, o mane vis labia\i ir labiau domino Holmso 
asmenybė ir vis labiau smalsino - koks jo gyvenimo tikslas? Net jo išorė galėjo 
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sužadinti pačio paviršutiniškiausio stebėtojo vaizduotę. Jis buvo daugiau 
kaip šešių pėdų ūgio, o dėl nepaprasto liesumo atrodė dar aukštesnis. Jo 
žvilgsnis buvo aštrus, kiaurai veriantis, jei neimsime galvon tų stingulio 
periodų, apie kuriuos pasakojau; smaila erelio nosis jo veidui teikė smagaus 
energingumo ir ryžtingumo. Kvadratinis, kiek atsikišęs smakras irgi bylojo 
apie ryžtingą charakterį. Jo rankos amžinai buvo ištepliotos rašalu ir išmar
gintos visokiausių chemikalų dėmėmis, užtat jis mokėjo nuostabiai švelniai 
elgtis su daiktais - tai aš ne kartą pastebėjau, kai jis mano akyse plūkdavosi 
su savo trapiais alchemiko prietaisais. 

Skaitytojas, ko gero, palaikys mane nepataisomu knyslių, kuriam tik ir 
rūpi svetimi reikalai, jeigu prisipažinsiu, kokį smalsumą man žadindavo tas 
žmogus ir kaip dažnai aš bandydavau pramušti santūrumo sieną, kuria jis 
aptverdavo viską, kas būdavo susiję su jo asmeniniu gyvenimu. Bet prieš 
smerkdami prisiminkite, koks betikslis tada buvo mano gyvenimas ir kaip 
mažai aplinkui buvo to, kas galėjo patraukti dykinėjantį protą. Sveikata 
neleido man išeiti į niūrų ir šaltą orą, draugai manęs nelankė, nes jų 
neturėjau, ir niekas nedrumstė mano kasdieninio gyvenimo monotonijos. 
Todėl aš netgi džiaugiausi šiokiu tokiu mano draugą gaubiančiu paslaptingu
mu ir atkakliai stengiausi jį išsklaidyti, tam sugaišdamas nemažai laiko. 

Holmsui medicina nerūpėjo. Kartą apie tai paklaustas, jis pats prisipa
žino, kartu patvirtindamas Stemfordo nuomonę. Aš taip pat nemačiau 
sistemingai jį skaitant kokią mokslinę literatūrą, kurios prireiktų mokslo 
laipsniui gauti ir kuri jam atvertų kelią į mokslo pasaulį. Tačiau kai kuriuos 
dalykus jis studijavo pavydėtinai uoliai, ir sukaupė tiek gausių ir tikslių 
vienos kitos gana keistos srities žinių, kad aš buvau tiesiog priblokštas.^ 
Žmogus, skaitantis kas pakliūva, retai gali pasigirti giliu išmanymu. Niekas 
neapkraus savo atminties menkomis smulkmenomis, jeigu tam neturės gana 
rimtos priežasties. 

Holmso nemokšiškumas buvo lygiai toks pat stulbinantis, kaip ir jo 
žinojimas. Apie dabarties literatūrą, politiką ir filosofiją jis beveik nieko 
nenutuokė. Kartą kažkaip ištariau Tomo Karlailio vardą, ir Holmsas naiviai 
paklausė, kas jis toks ir kuo verčiasi. Bet kai paaiškėjo, kad jis taip pat nieko 
nežino nei apie Koperniko teoriją, nei apie Saulės sistemos sandarą, aš 
tiesiog apstulbau. Kad civilizuotas žmogus, gyvenantis devynioliktame am
žiuje, nežinotų, jog Žemė sukasi apie Saulę, - tuo aš tiesiog negalėjau 
patikėti! 

- Jūs, rodos, stebitės, - nusišypsojo Holmsas, žvelgdamas į mano 
sutrikusį veidą. - Ačiū, kad mane apšvietėte, bet dabar aš pasistengsiu kuo 
greičiau visa tai pamiršti. 
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- Pamiršti?! 
- Matote, - tarė jis, - man atrodo, kad žmogaus smegenys panašios į 

mažą tuščią palėpę, kurią galite prikimšti, kuo tik panorite. Kvailys ten 
sutemps visokį šlamštą, kas tik paklius po ranka, ir naudingų reikalingų 
daiktų jau nebebus kur kišti, arba, kitu atveju, per visą tą sąvartyną iki jų nė 
neprisikapstysi. O išmanus žmogus kruopščiai atsirenka, ką krauti savo 
smegeninėn. Jis paima tik instrumentus, kurių prireiks darbui, bet užtat 
paima jų daugybę, ir visus išdėlioja pavyzdingai, tvarkingai. Be reikalo 
žmonės mano, kad to mažo kambariuko sienos yra elastinės ir jas galima 
ištempti, kiektiknori. Užtikrinu jus, ateis toks laikas, kai, norėdami prisiminti 
ką nors nauja, turėsite pamiršti sena. Todėl be galo svarbu, kad nereikalingos 
žinios neišstumtų reikalingųjų. 

- Taip, bet nežinoti apie Saulės sistemą!.. - sušukau aš. 
- Kuriems velniams man toji Saulės sistema? - nekantriai pertraukė jis. 

- Na, gerai, tegu, kaip jūs sakote, mes sukamės apie Saulę. O jeigu aš 
sužinočiau, kad mes sukamės apie Mėnulį, ar tai labai padėtų mano darbui? 

Norėjau paklausti, kas gi tai per darbas, bet jutau, kad jis nemėgsta 
atsakinėti į tokius klausimus. Prisimindamas trumpą mūsų pokalbį, paban
džiau padaryti kai kurias išvadas. Jis nenori galvos užteršti žinojimu, kuris 
nereikalingas jo užsibrėžtam tikslui. Galimas daiktas, visas sukauptas žinias 
jis tikisi vienaip ^r kitaip panaudoti. Mintyse perkračiau visas mokslo sritis, 
kurias jis puikiai išmano ir kurių visai nenutuokia. Paėmęs pieštuką, aš net 
visa tai susirašiau. Perskaitęs sąrašą, neištvėriau nenusijuokęs. "Ataskaita" 
atrodė taip: 

ŠERLOKAS HOLMSAS - JO PAJĖGOS 
1. Literatūros žinios - jokių. 
2. Filosofijos - jokių. 
3. Astronomijos - jokių. 
4. Politikos - silpnos. 
5. Botanikos - netolygios. Nusimano apiešunvyšnės, opiumo ir apskritai 

nuodų savybes. Nieko nenutuokia apie sodininkystę. 
6. Geologijos - praktinės, bet ribotos. Iš pirmo žvilgsnio nustato įvairių 

dirvožemių sudėtį. Po pasivaikščiojimų rodo man purvo dėmes ant kelnių ir 
iš jų spalvos bei konsistencijos sprendžia, kurioje Londono vietoje jos 
užtiško. 

7. Chemijos - išsamios. 
8. Anatomijos - tikslios, bet nesistemingos. 
9. Kriminalinės kronikos - labai plačios. Rodos, žino kiekvieno nusi

kaltimo, įvykusio devynioliktame amžiuje, visas smulkmenas. 
10. Gerai griežia smuiku. 
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11. Labai gerai fektuojasi špaga ir espadronu, puikus boksininkas. 
12. Puikiai žino Anglijos įstatymus. 
Tai parašęs, aš nusivylęs švystelėjau "ataskaitą" į ugnį. "Kad ir kruopš

čiausiai vardytum tai, ką jis moka, - tariau sau, - neįmanoma atspėti, kam jam 
to reikia ir kokia profesija reikalauja tokio keisto žinių derinio! Jau verčiau 
nesukti be reikalo sau galvos!M 

Jau sakiau, kad Holmsas puikiai griežė smuiku. Ir tai buvo šiek tiek 
keista, kaip ir viskas, ką jis veikė. Žinojau, kad jis puikiai gali pagriežti 
sudėtingas pjeses: ne kartą, mano paprašytas, jis grojo Mendelsono "Dainas" 
ir kitus mano mėgiamus kūrinius. Bet kai jis likdavo vienas, retai kada galėjai 
išgirsti griežiant pjesę ar apskritai ką nors panašaus į melodiją. Vakarais, 
paguldęs smuiką ant kelių, jis atsilošdavo į krėslo atkaltę, užmerkdavo akis 
ir nerūpestingai braukydavo strypu per stygas. Kartais pasigirsdavo skardūs 
liūdni akordai, kartais - pašėlusios linksmybės garsai. Matyt, jie išreiškė jo 
nuotaiką, bet ar garsai veikė jo ūpą, ar jie patys buvo pagimdyti kažkokių 
įnoringų minčių ar paprasčiausio kaprizo, - to aš niekaip negalėjau suprasti. 
Ko gero, būčiau sukilęs prieš šiuos nervus tampančius "koncertus", jeigu po 
jų, tarsi apdovanodamas mane už kantrybę, jis nebūtų griežęs mano mėgiamų 
kūrinių. 

Pirmąją savaitę pas mus niekas neužsuko, ir aš ėmiau manyti, kad mano 
kambario draugas toks pat vienišas šiame mieste, kaip ir aš. Bet netrukus 
įsitikinau, kad jis turi daugybę pažįstamų pačiuose įvairiausiuose visuomenės 
sluoksniuose. Vieną savaitę kokius tris ar keturis kartus apsilankė skriauznas 
gelsvai blyškios žiurkės fizionomijos, aštrių juodų akių žmogelis; jį man 
pristatė kaip misterį Lestreidą. Vieną rytmetį atėjo jauna elegantiška mergina 
ir išbuvo pas Holmsą gerą pusvalandį. Tą pačią dieną užklydo žilas apdryžęs 
senis, panašus į žydą skudurininką, - man atrodė, jis buvo labai susijaudinęs. 
Beveik pridurmu jam atėjo senė nukleiptais pusbačiais. Vieną kartą su mano 
kambario draugu ilgai kalbėjosi pagyvenęs džentelmenas žila ševeliūra, kitą 
kartą - stoties nešikas uniformine velvetine striuke. Visuomet, kai ateidavo 
kuris tų keistų lankytojų, Šerlokas Holmsas paprašydavo leidimo užimti 
svetainę, ir aš sliūkindavau į savo miegamąjį. "Tenka panaudoti tą kambarį 
dalykiniams susitikimams, - aiškinosi, iš tikrųjų prašydamas atleisti už nepa
togumus, kuriuos turiu per jį kęsti. - Tie žmonės - mano klientai". Ir vėl 
turėjau progos užduoti jam tiesų klausimą, bet ir vėl dėl savo kuklumo 
nenorėjau prievarta pešti svetimas paslaptis. 

Man tada atrodė, kad jis turi tam tikrų svarbių priežasčių slėpti savo 
profesiją, bet netrukus, ėmęs apie tai kalbėti savo iniciatyva, įrodė, kad aš 
buvau neteisus. 
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Kovo keturioliktąją - gerai atsimenu šią datą - atsikėliau anksčiau negu 
paprastai ir užtikau Šerloką Holmsą bepusryčiaujantį. Mūsų šeimininkė 
buvo pratusi matyti mane vėlai keliantis, todėl dar nebuvo padėjusi stalo 
įrankių ir mano daliai neišvirusi kavos. Užsiutęs jai paskambinau ir gana 
aštriu tonu išdrožiau, kad laukiu pusryčių. Pačiupęs nuo stalo kažkokį 
žurnalą, ėmiau jį sklaidyti, norėdamas užmušti laiką. Tuo tarpu mano 
kambario draugas tylėdamas žiaumojo spurgutes. Vieno straipsnio pavadi
nimas buvo apibrėžtas pieštuku ir, savaime suprantama, aš ėmiau jį skaityti. 

Straipsnis buvo pavadintas šiek tiek pretenzingai: "Gyvenimo knyga"; 
autorius stengėsi įrodyti, kiek daug galįs sužinoti žmogus, sistemingai ir 
nuosekliai stebėdamas viską, kas slenka pro akis. Mano nuomone, tai buvo 
nuostabus protingų ir absurdiškų minčių kratinys. Jeigu autorius samprotavo 
gana logiškai ir net įtikinamai, tai jo išvados man pasirodė visiškai nerimtos, 
laužtos iš piršto. Rašeiva tvirtino, kad iš atsitiktinės veido išraiškos, iš 
nevalingo kokio nors raumens judesio ar iš žvilgsnio galima atspėti pačias 
slapčiausias pašnekovo mintis. Sprendžiant iš autoriaus žodžių, žmogaus, 
mokančio stebėti ir analizuoti, apgauti paprasčiausiai neįmanoma. Jo išvados 
būsiančios teisingos kaip Euklido teoremos. Ir rezultatai bus tokie nuostabūs, 
kad paslapties nežinantys žmonės jį palaikys kone burtininku, kol nesupras, 
koks procesas padėjo prieiti tokių išvadų. 

"Iš vieno vandens lašo, - rašė autorius, - žmogus, mokąs logiškai 
mąstyti, gali padaryti išvadą apie Atlanto vandenyno egzistavimą arba Nia
garos krioklį net ir tuo atveju, jeigu jis nematė nei vieno, nei kito ir niekada 
apie juos nebuvo girdėjęs. Bet kokia gyvastis - tai milžiniška priežasčių ir 
tyrimų grandinė, ir jos kilmę mes galime sužinoti iš vienos grandies. Menas 
daryti išvadas ir analizuoti, kaip ir bet koks kitas menas, perprantamas ilgu 
ir uoliu darbu, bet gyvenimas pernelyg trumpas, todėl nevienas mirtingasis 
šioje srityje negali pasiekti visiškos tobulybės. Tyrinėtojas, ketinąs imtis 
moralinių ir intelektualinių, - o tai yra sunkiausia, - šios srities tyrimų, tegu 
pradeda nuo paprastesnių uždavinių. Tegu jis, žvilgtelėjęs į pirmąjį sutiktąjį, 
išmoksta iš karto nustatyti jo praeitį ir profesiją. Iš pradžių tai gali atrodyti 
paikystė, bet tokie pratimai ugdo pastabumą ir moko, kaip žiūrėti ir į ką 
žiūrėti. Iš žmogaus nagų, iš jo rankovių, avalynės ir kelnių garankščių per 
kelius, iš didžiojo ir rodomojo pirštų pastorėjimų, iš veido išraiškos ir 
marškinių rankogalių - iš tokių menkniekių nesunku atspėti jo profesiją. Ir 
galime neabejoti, kad visa tai, kartu paėmus, pašnibždės nusimanančiam 
stebėtojui teisingas išvadas". 

- Kokia kvailystė! - sušukau aš, švystelėdamas žurnalą ant stalo. - Savo 
gyvenime dar nebuvau skaitęs tokių tauzynių. 
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- Apie ką jūs? - pasidomėjo Šerlokas Holmsas. 
-Taigi apiešitąstraipsnioką, - aš bakstelėjau žurnalą arbatiniu šaukšteliu 

ir ėmiausi pusryčių. - Matau, jūs jau jį skaitėte, nes straipsnis apibrėžtas 
pieštuku. Nesiginčiju, parašytas šauniai, bet mane visa tai tiesiog siutina. 
Gerai jam, tam dykaduoniui, rangytis savo krėsle kabineto tylumoje ir kurpti 
dailingus paradoksus! Taip įgrūdus jį į požeminio traukinio trečios klasės 
vagoną ir tegu sau spėlioja keleivių profesijas! Kertu lažybų iš viso tūkstančio 
- nieko jam neišeitų! 

- Ir jūs praloštumėte, - ramiai atsakė Holmsas. - O straipsnį parašiau aš. 
-Jūs?! 
- Taip. Aš turiu polinkį stebėti ir analizuoti. Teorija, kurią čia išdėsčiau 

ir kuri jums atrodo tokia fantastiška, iš tikrųjų labai gyvenimiška, tokia 
gyvenimiška, kad aš jai esu dėkingas už duonos ir sviesto kąsnį. 

- Bet kokiu būdu? - nejučia išsprūdo. 
- Matote, aš esu labai retos profesijos žmogus. Ko gero, toks vienintelis. 

Aš seklys konsultantas, jeigu tik jūs galite įsivaizduoti, kas tai yra. Londone 
daugybė seklių, ir valstybinių, ir privačių. Kai tie šaunuoliai atsiduria aklavie
tėje, atbėga pas mane, ir man pasiseka juos nukreipti tikrais pėdsakais. Jie 
supažindina mane su bylos aplinkybėmis, o gerai žinodamas kriminalistikos 
istoriją, aš beveik visuomet galiu jiems pasakyti, kur padaryta klaida. Visos 
piktadarybės paveldi bendrus panašumus, ir jeigu kaip savo penkis pirštus 
žinai tūkstančio bylų smulkmenas, būtų keista, jeigu negalėtum įspėti i įks-
tančio pirmosios. Lestreidas - labai garsus seklys. Bet neseniai jis negalėjo 
išnarplioti vienos klastočių bylos ir kreipėsi į mane. 

- O kiti? 
- Dažniausiai juos pas mane atsiunčia privatūs agentai. Tai vis bėdon 

pakliuvę patarimų trokštantys žmonės. Aš išklausau jų istorijų, jie išklauso 
mano samprotavimų, ir aš įsidedu kišenėn honorarą. 

- Nejaugi norite pasakyti, - nebeiškenčiau, - kad, neišeidamas iš kam
bario, jūs galite išnarplioti kamuolį, prie kurio atkakliai vargo visas smulk
menas geriau žinantys? 

- Kaip tik taip. Mano intuicija - savotiška. Tiesa, kartais pasitaiko viena 
kita sudėtingesnė byla. Na, tada tenka truputį pabėgioti, nes noriu šį tą 
pamatyti savo akimis. Suprantate, aš turiu specialių žinių ir jomis atitinkamai 
naudojuosi, atsižvelgdamas į konkretų atvejį. Tai labai palengvina tiriant 
bylą. Dedukcijos taisyklės, kurias išdėsčiau straipsnyje ir apie kurias jūs 
pareiškėte savo niekinančią nuomonę, tiesiog neįkainojamos mano prakti
niame darbe. Pastabumas - mano antroji natūra. Jūs, rodos, nustebote, kai 
per pirmąjį susitikimą pasakiau, jog esate grįžęs iš Afganistano? 
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- Jums tikriausiai kas nors apie tai pašnibždėjo. 
- Nieko panašaus. Ašis kartosusiprotėjau, kad jūs grįžote iš Afganistano. 

Seno įpročio dėka išprotavimų vorelė mano galvoje bėga taip greitai, kad aš 
priėjau tos išvados net nepastebėjęs tarpinių grandžių. Tačiau jos buvo, tos 
grandys. Mano minčių eiga tokia: "Šio žmogaus tipas - gydytojas, bet eigastis 
jo kariška. Vadinasi, jis - karo gydytojas. Jis tik ką grįžo iš tropikų - jo veidas 
rusvas, bet tai ne įgimta odos spalva, nes riešai kur kas baltesni. Veidas 
sunykęs - aiškiai regėti, nemažai vargęs ir sirgęs. Buvo sužeistas į kairiąją 
ranką - jos nejudina ir laiko truputį nenatūraliai. Kokiuose tropikuose karo 
gydytojas anglas galėjo patirti vargą ir būti sužeistas? Žinoma, Afganistane". 
Šiems svarstymams aš nesugaišau nė sekundės. Pasakiau, kad jūs atvažiavote 
iš Afganistano, ir jūs nustebote. 

- Jūsų pasiklausius, viskas atrodo labai paprasta, - nusišypsojau aš. - Jūs 
primenate man Djupeną, kurį aprašė Edgaras Alanas Po. Aš maniau, kad 
tokie žmonės egzistuoja tik romanuose. 

Šerlokas Holmsas atsistojo ir ėmė rūkyti pypkę. 
- Jūs, žinoma, manote, kad, lygindamas mane su Djupenu, sakote man 

komplimentą, - tarstelėjo jis. - O man atrodo, tas Djupenas - labai nedidelio 
proto vyrukas. Tas būdas - penkiolika minučių tylėjus išmušti iš vėžių savo 
pašnekovą kokia nors fraze "ta tema" - labai pigus pasirodymui pasigriebtas 
triukas, ar ne? Djupenas, be abejo, turėjo šiokių tokių analitiko savybių, bet 
jo je Viu būdu negalima vadinti fenomenu, kokiu, kaip spėju, jį laikė Po. 

- Ar jūs skaitėte Gaborijų? - paklausiau. - Ar, jūsų manymu, Lekokas 
- tikras seklys? 

Šerlokas Holmsas ironiškai šyptelėjo. 
- Lekokas - apgailėtinas snarglius, - piktai tarė jis. - Visa, kuo jis gali 

pasigirti, tai energija. Ta knyga mane tiesiog vimdo. Pamanyk, kokia problema 
- nustatyti jau pasodinto kalėjiman nusikaltėlio asmenybę! Aš tai padariau 
per dvidešimt keturias valandas. O Lekokas krapštosi beveik pusę metų. Ta 
knyga galima mokyti seklius kaip nedera dirbti. 

Jis taip išdidžiai nuvainikavo mano mylimus literatūros herojus, kad aš 
vėl ėmiau niršti. Priėjęs prie lango, atsukau Holmsui nugarą ir išsiblaškęs 
žiūrėjau į gatvės bruzdesį. "Gal jis ir protingas - svarsčiau sau vienas, - bet, 
susimildamas, negalima juk taip pasitikėti savimi!" 

- Dabar jau nebebūna nei tikrų nusikaltimų, nei tikrų nusikaltėlių, -
niurnėjo Holmsas. - Turėk kad ir Saliamono galvą, 6 kokia iš to nauda mūsų 
profesijai? Aš jaučiu - galėčiau išgarsėti. Nėra ir nebuvo pasaulyje žmogaus, 
kuris, atskleisdamas nusikaltimą, pašvęstų tiek talento ir atkaklaus darbo, 
kaip aš. Ir ką gi? Tirti nėra ką, nusikaltimų nėra, geriausiu atveju kokia nors 
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grubiai suregzta apgavystė su tokiais naiviais motyvais, kad net Skotland 
Jardo policininkai viską kiaurai permato. 

Man buvo bjauru klausytis jo pagyrūniškų žodžių. Nutariau pakeisti 
pokalbio temą. 

- Įdomu, ką jis ten žiūrinėja? - paklausiau, parodydamas diktą, kasdie
niškai apsirengusį žmogų, lėtai žingsniuojantį Įeitu gatvės pakraščiu ir vis 
pažvelgiantį į namų numerius. Rankoje jis laikė didelį mėlyną voką, - matyt, 
tai buvo pasiuntinys. 

- Kas, ar tas atsargon išėjęs laivyno seržantas? - paklausė Šerlokas 
Holmsas. 

"Išpuikėlis pagyrūnas - mintyse apšaukiau Holmsą. - Juk žino, kad ano 
žmogaus nepatikrinsime!" 

Vos tik spėjau taip pagalvoti, žmogus, kurį stebėjome, pamatęs mūsų 
namo numerį, skubiai perbėgo gatvę. Pasigirdo stiprus bilsmas, apačioje 
sugaudė sodrus bosas, paskui laiptuose sudundėjo sunkūs žingsniai. 

- Misteriui Šerlokui Holmsui, - tarė pasiuntinys, įeidamas į kambarį ir 
mano bičiuliui tiesdamas laišką. 

Štai puiki proga aplaužyti Holmsui ragus! Pasiuntinio praeitį jis nustatė 
aklai spėdamas ir, žinoma, nė neįtarė, kad tas žmogus atsiras mūsų kambaryje. 

- Sakykite, gerbiamasis, - įsiteikiančiu balsu paklausiau, - kuo jūs 
verčiatės? 

- Tarnauju pasiuntiniu, - rūsčiai atrėžė jis. - Uniformą atidaviau užadyti. 
- O kas jūs buvote anksčiau? - tęsiau, piktdžiugiškai žvilgčiodamas į 

Holmsą. - Karališkosios jūrų pėstijos seržantas, sere. Ar atsakymo nelaukti? 
Klausau, sere. 

Jis sumušė kulnais, atidavė pagarbą ir išėjo. 

III SKYRIUS 

Loristono Parko paslaptis 

Turiu prisipažinti, buvau stipriai sukrėstas, kai šitaip praktiškai pasi
tvirtino mano kambario draugo teorija. Ėmiau labiau gerbti jo sugebėjimus. 
Ir vis dėlto negalėjau atsikratyti įtarimu, kad visa tai buvo iš anksto sumanyta, 
norint mane nustebinti, nors kokiam tikslui, tiesą sakant, - šito niekaip 
negalėjau suprasti. Kai pažvelgiau į jį, Holmsas rankoje laikė tik ką perskaitytą 
laiškelį, jo žvilgsnis klaidžiojo ir buvo blausus, o tai bylojo, kad jis įtemptai 
mąsto. 

- Kaip jūs atspėjote? - pasiteiravau. 
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- Ką? - niūriai perklausė Holmsas. 
- Taigi tai, kad jis - laivyno atsargos seržantas. 
- Aš neturiu kada taukšti niekų, - atrėžė jis, bet tuoj pat nusišypsojo ir 

skubiai pridūrė: - Atleiskite už šiurkštumą. Jūs pertraukėte mano mintis, bet 
galbūt tai išeis į naudą. Vadinasi, jūs nesugebėjote pastebėti, kad jis buvęs 
laivyno seržantas? 

- Žinoma, ne. 
- O aš lengviau atspėju negu galiu paaiškinti. Įsivaizduokite, kad jums 

reikia įrodyti, jog du kart du - keturi, - sunkoka, ar ne, nors jūs tuo tvirtai esate 
įsitikinęs. Net anoj pusėj gatvės ant žmogaus rankos pastebėjau tatuiruotę -
didelį mėlyną inkarą. Iš karto dvelktelėjo jūra. Laikysena jo kariška ir 
bakenbardai kaip visų kariškių. Aiškiai matyti - jūreivis. Išvaizda jo išdidi, ko 
gero, viršininkiška. Jūs turėjote pastebėti, kaip aukštai jis buvo pakėlęs galvą 
ir kaip mojavo lazda, o pažiūrėti - vidutinio amžiaus orus vyriškis - štai ir visi 
požymiai, iš kurių supratau, kad jis - buvęs seržantas. 

- Stebuklai! - sušukau. 
- A, niekai, - Holmsas numojo ranka, bet iš jo veido mačiau, kad jis 

patenkintas, taip didžiai mane apstulbinęs. - Štai ką tik sakiau, kad dabar 
nebėra nusikaltėlių. Rodos, būsiu apsirikęs, žvilgtelėkite! - Jis atkišo man 
raštelį, kurį atnešė pasiuntinys. 

- Klausykite, bet juk tai baisu! - perbėgęs jį akimis, aiktelėjau. 
- Taip, šis tas, rodos, ne visai įprasta, - šaltakraujiškai tarė jis. - Būkite 

malonus, perskaitykite man garsiai. 
Štai tas laiškas, kurį aš perskaičiau: 

"Brangusis misteri Serlokai Holmsai! 
Šią naktį Brikstono Plente, Loristono Parko trečiame name, atsitiko 

bjauri istorija. Apie antrą valandą nakties mūsų policininkus, apeidamas savo 
barą, pastebėjo name Šviesą, o kadangi namas buvo negyvenamas, jis įtarė 
kažką negera. Durys buvo neuždarytos ir pirmajame kambaryje, visiškai tuš
čiame, jis pamatė gerai apsirengusio džentelmeno lavoną; kišenėje rado vizitinę 
kortelę: "Jenočhds Dž. Dreberas, Klyvlendas, Ohajas, Jungtinės Valstijos?. Ir 
jokių apiplėšimo, jokių smurto ženklų. Ant grindų yra kraujo dėmių, bet kūne 
žaizdų neaptikome. Mes negalime suprasti, kaip žmogus atsirado tuščiame 
name, ir apskritai ši byla - tikras galvosūkis. Jeigu atvažiuotumėte bet kuriuo 
laiku iki dvyliktos, mane čia rastumėte. Laukdamas jūsų atsakymo arba 
atvykstant, aš čia palieku viską, kaip buvo. Negalėsite atvažiuoti, aš jums viską 
smulkiai papasakosiu ir būsiu labai dėkingas, jeigu malonėsite pasidalyti su 
manimi $avo nuomone. 

Jus gerbiąs Todias Gregsonas" 
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- Gregsonas - pats sumaniausias Skotland Jardo seklys, - paaiškino 
bičiulis. - Jis ir Lestreidas išsiskiria iš kitų menkystų. Abudu sumanūs ir 
energingi, nors ir baisiai standartiški. Vienas su kitu jie pjaunasi kaip šunys; 
Jie pavydi vienas kitam šlovės nelyginant profesionalės gražuolės. Bus smagu, 
kai abudu užtiks tuos pačius pėdsakus. 

Jis kalbėjo stebėtinai ramiai. 
- Bet turbūt dabar negalima delsti nė akimirkos, - aš ėmiau gąsčiotis. -

Ar pašaukti kebą? 
- Aš dar nežinau, važiuosiu ar ne. Juk esu tinginys, kokių pasaulis 

neregėjo, tai yra, žinoma, kai mane apima tinginys, o apskritai aš miklus. 
- Juk jūs svajojote apie tokį atsitikimą! 
- Mano brangusis, o kokia prasmė? Sakykim, aš išnarplioju tą bylą -

Gregsonas, Lestreidas ir kompanija vis tiek pasisavins visą šlovę. Tokia 
neoficialaus seklio dalia. 

- Bet jis prašo jūsų pagalbos. 
- Taip. Jis žino, kad iki manęs jam toli, ir pats man šitai sakė, bet verčiau 

nusipjaus liežuvį negu viešai prisipažins. Apskritai rasi imkim ir nuvažiuokim, 
pažiūrėsim, kas ir kaip. Imuosi bylos savo rizika. Bent pasijuoksim iš jų, jei 
nieko kito man neliks daryti. Eime! 

Jis subruzdo ir griebėsi palto: energijos antplūdis šluote nušlavė apatiją. 
- Imkite kepurę, - paliepė man. 
- Norite, kad važiuočiau drauge? 
- Taip, jeigu daugiau neturite kas veikti. 
Nepraėjo nė minutė, ir mudu jau sėdėjome kebe, danginusiame mus į 

Brikstono Plentą. 
Buvo niūrus, ūkanotas rytas, virš stogų kybojo rusva miglelė tarsi 

drumzlinai pilkų gatvių atspindys. Mano bendrakeleivio nuotaika buvo 
puiki, jis nenutildamas tauškė apie Kremonos smuikus ir aiškino, kuo 
skiriasi Stradivarijaus smuikai nuo Amačių. Aš tylėjau; mane slėgė niūrus 
oras ir mintys apie liūdną vaizdą, kur; teks matyti. 

- Jūs tarsi visai nemąstote apie tą bylą, - pagaliau* pertraukiau jo 
muzikinius samprotavimus. 

- Aš dar neturiu faktų, - atsakė jis. - Daryti prielaidas, nežinant visų 
įvykio aplinkybių, - didžiausia klaida. Tai gali turėti įtakos tolimesnei eigai. 

- Netrukus jūs turėsite visus faktus, - tariau aš, pirštu parodydamas, - va 
ir Brikstono Plentas, o antai, jei neklystu, ir tas namas. 

- Teisingai. Sustokite, vežike, sustokite! 
Holmsui reikalaujant, mudu išlipome iš kebo už kokio šimto jardų nuo 

namo ir likusį kelią žingsniavome pėsti. 

19 



Namas Nr. 3 akligatvyje, pavadintame "Lorfstono Parku", atrodė krau
piai, sakytum slėptų grėsmę. Tai buvo vienas iš keturių namų, stovinčių kiek 
tolėliau nuo gatvės; du namai buvo apgyvendinti ir du tušti. Trečiasis numeris 
žiūrėjo į gatvę trimis eilėmis klausių langų; tai vienur, tai kitur ant apmūsojusio 
tamsaus stiklo, nelyginant krislas akyje, stirksojo užrašas "Išnuomojama". 
Namus nuo gatvės skyrė nedideli sodeliai - juose tarp išretėjusių skurdžių 
krūmų augo po kelis medelius; sodelius kirto siauri gelsvi takeliai, iš visko 
sprendžiant, molio ir smėlio maišinys. Naktį palijo, ir visur telkšojo balos. 
Palei gatvę ėjo trijų pėdų aukščio plytų tvora, aptaisyta medinėmis grotelėmis; 
prie tvoros prigludusį žaliūką konsteblį supo pulkelis žioplių - jie tiesė 
kaklus, trokšdami nors viena akimi pamatyti, kas dedasi už tvoros. 

Aš maniau, kad Šerlokas Holmsas tuoj pat eis j namą ir imsis tyrimo. 
Nieko panašaus! Rodės, jis nė neketino to daryti. Nerūpestingai - o tokiomis 
aplinkybėmis tai buvo tolygu pozavimui - pirmyn atgal vaikštinėjo grindiniu, 
išsiblaškęs žvilgčiojo į dangų, j žemę, į namus priešingoje gatvės pusėje ir 
tvoros groteles. Baigęs apžiūrą, lėtai nupėdino takeliu, tiksliau sakant, žole, 
takelio pakraščiu, ir ėmė atidžiai apžiūrinėti žemę. Du kartus stabtelėjo; 
vieną kartą jo veide pastebėjau šypseną ir išgirdau patenkintą krenkščiojimą. 
Drėgnoje molėtoje žemėje buvo daug pėdsakų, bet čia jau spėjo kaip reikiant 
patrypti policininkai, ir aš negalėjau suvokti, ką dar Holmsas tikisi išvysti. 
Tačiau jau buvau spėjęs patirti nepaprastą jo pastabumą ir neabejojau, kad 
jis pamatys tokių dalykėlių, kurie man nė nekris į akį. 

Namo tarpdury mus pasitiko aukštas blyškaus veido žmogus lino 
spalvos plaukais. Rankose jis gniaužė užrašų knygelę. Žmogus apsidžiaugęs 
puolė prie mūsų ir nuoširdžiai paspaudė mano bendrakeleivio ranką. 

- Kaip gerai, kad atvažiavote! - tarė jis. - Niekas nieko nelietė, aš viską 
saugau kaip buvo. 

- Išskyrus tai, - atsakė Holmsas, rodydamas takelį. - Buivolų banda, ir 
ta nepadarytų tokios makalynės! Jūs, žinoma, apžiūrėjote takelį, prieš leis
damas jį taip ištrypti? 

- Aš turėjau tiek ir tiek darbo viduje, - nuolankiai atsakė seklys. - Mano 
kolega, misteris Lestreidas, irgi čia. Aš tikėjausi, kad jis pasirūpins pėdsakais. 

Holmsas žvilgtelėjo į mane ir sarkastiškai pakėlė antakius. 
- Na, po tokių savo darbo meistrų, kaip jūs ir Lestreidas, man, ko gero, 

čia nėra kas veikti, - tarė jis. 
Gregsonas patenkintas patrynė rankas. 
- Tai jau, rodos, padarėme viską, ką galėjome. Beje, byla paini, o aš 

žinau, kad jūs tokias mėgstate. 
- Ar kebu čionai atvažiavote? 
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- Ne, atėjau pėsčias, sere. 
- O Lestreidas? 
- Taip pat pėsčias, sere. 
- Na, einam - apžiūrėsime kambarį, - visai netikėtai baigė Holmsas ir 

įėjo į vidų. Gregsonas nustebęs kilstelėjo antakius ir nusekė paskui jį. 
Nedidelis koridorius seniai Šluotomis lentų grindimis vedė į virtuvę ir 

kitas pagalbines patalpas. Dėžinėje ir kairėje buvo dvejos durys. Vienerios iš 
jų, matyt, jau kelis mėnesius buvo nedarinėjamos; kitos vedė į valgomąjį, kur 
ir buvo įvykdyta paslaptingoji žmogžudystė. Holmsas įėjo į valgomąjį, 6 aš 
nusekiau jam iš paskos, persmelktas slogios nuotaikos, kuri mus apima 
mirties akivaizdoje. 

Didelis kvadratinis kambarys atrodė dar didesnis, nes jame nebuvo 
jokių baldų. Ryškūs neskoningi apmušalai buvo išmarginti pelėsių dėmėmis, 
o kai kur atšokę karojo draiskalais, apnuoginę geltoną tinką. Tiesiai priešais 
duris stovėjo atmestinai išmūrytas židinys su balto marmuro lentelėmis; ant 
lentynėlės krašto buvo prilipintas raudono vaško žvakigalis. Per blankią 
dulsvą šviesą, prasigaunančią pro vienintelio lango nešvarius stiklus, viskas 
atrodė blyškiai pilkos spalvos, grindis dengiantis storas dulkių sluoksnis tą 
pilkumą darė dar niūresnę. 

Visas šias detales pastebėjau jau vėliau. Pirmomis akimirkomis žiūrėjau 
tik į vienišą baisią figūrą, išsikėtojusią ant plikų grindų, į tuščias, į lubas 
įsmeigtas nereges akis. Tai buvo kokių keturiasdešimt trejų ar ketverių metų 
žmogus, vidutinio ūgio, plačiapetis, šiurkščiais garbanotais juodais plaukais 
ir trumpute į viršų užlaužta barzdike, Jis dėvėjo durtinį ir plonos gelumbės 
liemenę, šviesias kelnes ir nepriekaištingai baltus marškinius. Šalia voliojosi 
dabitiškas cilindras. Nužudytojo rankos buvo išskėstos, pirštai sugnniaužti į 
kumštį, kojos suriestos tarsi nuo kankinusios agonijos. Veide buvo sustingęs 
siaubas ir, kaip man pasirodė, neapykanta - tokios išraiškos žmogaus veide 
dar niekada nebuvau matęs. Baisi, tūžminga grimasa, žema kakta, plokščia 
nosis ir atsikišę žandikauliai mirusįjį darė panašų į gorilą, ir tą panašumą dar 
labiau stiprino jo nenatūraliai sudribęs kūnas. Aš mačiau visokias mirusiųjų 
pozas, bet dar niekada mirtis man neatrodė tokia baisi, kaip dabar, šiame 
pustamsiame niūriame kambaryje netoli vienos svarbiausių Londono prie
miesčio magistralių. 

Skriauznas, į šešką panašus Lestreidas stovėjo prie durų. Jis pasisveikino 
su Holmsu ir su manimi. 

- Šis įvykis susilauks didelio triukšmo, sere, - tarstelėjo jis. - Šito dar 
man neteko regėti, o juk aš daug matęs žmogus. 

- Ir nėra jokio rakto šiai paslapčiai atskleisti, - tarė Gregsonas. 
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Šerlokas Holmsas priėjo prie lavono ir atsiklaupęs ėmė atidžiai 
apžiūrinėti. 

- Jokio, - nusitvėrė jo žodžių Lestreidas. 
- Jūs esate įsitikinę, kad jo kūne žaizdų nėra? - paklausė Holmsas, 

rodydamas kraujo tiškalus apie lavoną. 
- Žinoma! - atsakė abu kartu. 
- Vadinasi, tai kieno nors kito kraujas, tikriausiai žudiko, jeigu čia įvyko 

žmogžudystė. Tai man primena Vano Janseno mirties Utrehtoje aplinkybes 
trisdešimt ketvirtais metais. Ar prisimenate tą bylą, Gregsonai? 

- Ne, sere. 
- Paskaitykite, iš tikrųjų tai verta perskaityti. Taip, nieko nėra nauja po 

šia saule. Viskas jau anksčiau yra buvę. 
Tuo laiku jo jautrūs pirštai nesustodami lakstė mirusiojo kūnu, čiuopė, 

spaudė, dygsniavo, tyrinėjo, o akyse buvo ta pati abejinga išraiška, kurią man 
jau ne kartą teko regėti. Apžiūra buvo atlikta taip greitai, kad vargu ar kas 
suprato, jog ji padaryta labai kruopščiai. Galiausiai Holmsas pauostė lavono 
lūpas, paskui žvilgtelėjo į jo lakuotų batų puspadžius. 

- Ar jo nejudinote iš vietos? - paklausė. 
- Ne, tik apžiūrėjome. 
- Galima gabenti į lavoninę, - tarė Holmsas. - Daugiau jis nebereikalin

gas. 
Keturi žmonės su neštuvais jau stovėjo pasiruošę. Gregsonas davė 

ženklą, jie perkėlė lavoną ant neštuvų. Lavoną pakėlus, ant grindų iškrito ii 
nuriedėjo žiedas. Lestreidas jį pačiupo ir ėmė apžiūrinėti. 

- Čia buvo moteris! - nustebęs sušuko jis. - Tai moters vestuvinis 
žiedas... 

Jis atkišo mums delną su žiedu. Apspitę Lestreidą, mes irgi sužiurome 
į žiedą. Nebuvo abejonių, tas gludus aukso gabaliukas kažkada puošė jauna
martės pirštą. 

- Byla darosi sudėtingesnė, - tarė Gregsonas. - O ji ir be to buvo paini. 
-Jūs manote, kad šis radinys bylos nesupaprastina? - papriešgyniąvo 

Holmsas. - Bet gana jau grožėtis žiedu, iš to jokios naudos. Ką radote ki
šenėse? 

- Štai čia viskas, - Gregsonas, išėjęs į priebutį, rodė krūvelę daiktų, 
išdėliotų ant apatinės laiptų pakopos. - Londono Baro firmos auksinis 
laikrodis Nr. 97163. Auksinė grandinėlė, labai sunki ir masyvi. Auksinis 
žiedas su masonų emblema. Auksinis segtukas - buldogo galva su rubino 
akimi. Rusiškos odos aplankėlis vizitinėms kortelėms ir kortelės, ant kurių 
parašyta: "Jenochas Dž. Dreberas, Klyvlendas" - tai sutampa su baltiniuose 
išsiuvinėtais inicialais - "J. D. D.". Piniginės nėra, bet kišenėse buvo septyni 
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svarai ir trylika šilingų. Kišeninis Bokačo "Dekamerono" leidinys su užrašu 
priešlapyje "Džozefas Stendžersonas". Du laiškai - vįenas adresuotas J. Dž. 
Dreberui, kitas - Džozefui Stendžersonui. 

-Koks adresas? 
- Strendas, Amerikos birža, iki pareikalavimo. Abu laiškai iš "Gijono" 

garlaivių kompanijos ir juose pranešama apie jų garlaivių išplaukimą iš 
Liverpulio. Aišku, kad nelaimingasis rengėsi grįžti į Niujorką. 

- Ar jau pradėjote ieškoti to Stendžersono? 
- Iš karto, sere. Aš pasiunčiau skelbimus visiems laikraščiams, o vienas 

mano žmonių išvažiavo į Amerikos biržą, bet dar negrįžo 
- O Klyvlendo žinių užprašėte? 
- Rytą išsiuntėme telegramą. 
-Kokią? 
- Mes paprasčiausiai pranešėme, k^s įvyko, i* paprašėme duomenų. 
- O ar nepaprašėte pranešti smulkmenų, kurios jums atrodo ypatingai 

svarbios? 
- Aš užklausiau dėl Stendžersono. 
- Ir daugiau nieko? Kaip jūs manote, ar visa tai nesusiję su kokiomis 

nors Drebero gyvenimo aplinkybėmis, kurias reiktų išsiaiškinti? 
- Aš užklausiau apie viską, ką maniau esant reikalinga, - įžeisto žmogaus 

balsu atsakė Gregsonas. 
Šerlokas Holmsas šyptelėjo ir ketino dar kažką sakyti, bet ūmai prieš 

mus išdygo Lestreidas. Mums išėjus į priešdurį, jis buvo likęs kambaryje. Iš 
pasitenkinimo pasinešęs didžiu, Lestreidas trynė rankas. 

- Misteri Gregsonai, aš ką tik padariau nepaprastos svarbos atradimą! 
- pasakė jis. - Jeigu nebūčiau susiprotėjęs kruopščiai apžiūrėti sienų, mes 
turėtume išsinešdinti nosis nuleidę. 

Mažojo žmogelio akys žibėjo, jis, matyt, netvėrė savy iš laimės, kad 
apšovė savo kolegą. 

- Kviečiu čionai, - skubria' tarė jis, vesdamas mus atgal į kambarį, 
kuriame, išnešus baisųjį įsikūrėlį, tarsi pasidarė truputį šviesiau. - Štai stokite 
čionai! 

Jis brūkštelėjo puspadin degtuką ir prikišo prie sienos. 
- Žiūrėkite! - iškilmingai tarė. 
Aš jau sakiau, kad daugelyje vietų karojo atplyšę apmušalai. Ten, kur 

rodė Lestreidas, nuo sienos buvo atšokęs didelis apmušalo gabalas ir geltonavo 
grublėtas tinkas. Ant jo krauju buvo užrašyta 

RAČHE 
- Matote? - pagyrūniškai tarė Lestreidas, sakytum balaganininkas, 

pristatydamas publikai atrakcioną. - Tai pats tamsiausias kampas, ir niekam 
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neatėjo į galvą po jį pasižvalgyti. Žmogžudys - jis arba ji - tai parašė savo 
krauju. Žiūrėkite, štai kraujas nuvarvėjęs siena, o čia dėmė ant grindų. Šiaip 
ar taip savižudybės versija atpuola. O kodėl žmogžudys pasirinko kaip tik šį 
kampą? Tuoj paaiškinsiu. Matote žvakigalį ant židinio? Kai žvakė degė, šis 
kampas buvo pats šviesiausias, o ne tamsiausias. 

- Na, gerai, užrašą jūs aptikote, bet kaip jį paaiškinsite? - nepagarbiu 
tonu paklausė Gregsonas. 

- Kaip? O štai taip. Žmogžudys - nesvarbu, ar tai vyras, ar moteris, -
norėjo parašyti moters vardą "Rečela", bet nespėjo baigti, turbūt kas nors 
sutrukdė. Atminkite mano žodį: anksčiau ar vėliau paaiškės, kad čia įvelta 
moteris, kurios vardas Rečela. Juokitės kiek patinka, misteri Šerlokai Holmsai. 
Jūs, žinoma, žmogus apsiskaitęs ir protingas, bet ir aš ne iš kelmo spirtas! 

- Prašau atleisti, - tarė mano bičiulis, savo prunkštelėjimu suerzinęs 
mažąjį žmogutį. - Suprantama, šito atradimo garbė priklauso jums, ir tą žodį, 
be abejonių, užrašė antrasis nakties dramos dalyvis. Aš dar nespėjau apžiūrėti 
kambario, todėl jums leidus, dabar pasižvalgysiu. 

Jis išsitraukė iš kišenės ruletę, didelę apvalią lupą ir tyliai ėmė vaikščioti 
po kambarį, vis stabtelėdamas ar priklaupdamas; vieną kartą net prigulė ant 
grindų. Holmsas taip įsitraukė į darbą, kad, rodės, visai mus pamiršo, - o mes 
girdėjome jį tai bambant, tai stenant, tai tyliai švilptelint, tai džiaugsmingai 
šūktelint. Žiūrėjau į Holmsą, ir man nejučia dingtelėjo - dabar jis panašus į 
grynakraujį gerai dresiruotą skaliką, kuris inkšdamas iš nekantrumo laksto 
po mišką ir ieško pamestų pėdsakų. Kokias dvidešimt minučių, jeigu ne 
ilgiau, jis atkakliai triūsė, kruopščiai matuodamas atstumą tarp kažkokių, 
man absoliučiai nematomų pėdsakų, ir kartkarčiais - aš taip pat nesupratau, 
ką jis daro - rulete kažką matavo ant sienų. Aptikęs ant grindų žiupsnelį pilkų 
dulkių, atsargiai jas susišlavė ir susipylė į voką. Galiausiai jis ėmė pro lupą 
apžiūrinėti užrašą ant sienos, kruopščiai tyrinėdamas kiekvieną raidę. Matyt, 
apžiūra liko patenkintas, nes ruletę ir lupą įsikišo kišenėn. 

- Sako, kad genijus - tai begalinis ištvermingumas, - šypsodamasis tarė 
jis. - Gana nevykęs apibrėžimas, bet seklio darbą apibūdinti visiškai tinka. 

Gregsonas ir Lestreidas, neslėpdami smalsavo, bet ir su panieka stebėjo 
savo kolegos diletanto veiksmus. Matyt, jie negalėjo įvertinti to, ką supratau 
aš: viskas, ką veikė Holmsas, net iš pažiūros pati nereikšmingiausia smulk
mena, turėjo kokį nors visiškai aiškų praktišką tikslą. 

- Na, ką pasakysite, sere? - paklausė abudu vienu balsu. 
- Nenoriu iš jūsų atimti nusikaltimo tyrimo pirmumo laurų, - tarė mano 

bičiulis, - todėl negaliu primesti savo nuomonės. Jūs abudu taip puikiai 
tvarkotės, kad nuodėmė būtų kištis, - jo balse aiškiai jautėsi sarkazmas. -
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Jeigu pranešite apie tyrimo eigą, - tęsė jis, - aš būsiu laimingas, galėdamas 
jums padėti, žinoma, jeigu sugebėsiu. O tuo tarpu norėčiau pasikalbėti su 
konstebliu, kuris rado kūną. Būkite malonus ir pasakykite jo pavardę bei 
adresą. 

Lestreidas išsitraukė užrašų knygelę. 
- Džonas Rensas, - tarė jis. - Dabar jis ilsisi po budėjimo. 
Adresas: Odlio kortai, 46, Kenigtono Parko Vartai. 
Holmsas užsirašė adresą. 
- Eime, daktare, - tarė man. - Mes tučtuojau vyksime pas jį. O jums 

norėčiau kai ką pasakyti, - Holmsas kreipėsi į seklius - galbūt padės tyrimui. 
Tai, žinoma, žmogžudystė, ir žmogžudys buvo vyras. Jo ūgis kiek viršija šešias 
pėdas, jis vidutinio amžiaus, pernelyg mažomis tokiam ūgiui kojomis, avi 
smailiais batais kvadratinėmis nosimis ir rūko trichinopoliškus* cigarus. 

Jis su savo auka čionai atvažiavo keturračiu ekipažu, pakinkytu arkliu, 
kaustytu trimis senomis ir viena nauja pasaga ant priešakinės dešinės kanopos. 
Iš visko sprendžiant, žudikas raudono veido, o dešinės jo rankos labai ilgi 
nagai. Tai, žinoma, smulkmenos, bet gali jums praversti. 

Lestreidas ir Gregsonas susižvalgė ir, mažai tikėdami tuo, ką išgirdo, 
sukrizeno. 

- Jeigu tarsime, kad žmogus nužudytas, tai kokiu būdu? 
- Jį nunuodijo, - trumpai atšovė Šerlokas Holmsas ir nužingsniavo prie 

durų. - Tiesa, štai dar kas, Lestreidai, - stabtelėjęs pridūrė. - "Rache" -
vokiškai "kerštas", taigi negaiškite laiko, ieškodamas mis Rečelos. 

Paleidęs nuodingą strėlę, jis išėjo, o abudu varžovai išsižioję žiūrėjo 
įkandin. 

IV SKYRIUS 

Ką papasakojo Džonas Rensas 

Iš Loristono Parko trečiojo namo mes išėjome apie pirmą valandą 
dienos. Šerlokas Holmsas nusitempė mane į artimiausią telegrafo kontorą. 
Išsiuntęs kažkokią ilgą telegramą, pašaukė kebą ir paliepė vežikui vežti 
Lestreido duotu adresu. 

- Vertingiausia - mačiusiųjų parodymai, - tarė Holmsas. 
- Atvirai šnekant, aš jau turiu gana aiškų įvykio vaizdą, bet vis dėlto 

reikia sužinoti viską, ką tik galima. 
- Žinote, Holmsai, jūs mane tiesiog apstulbinote, - tariau aš. - Labai jau 
* Indiškų cigarų rūšis 
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pasitikėdamas apibūdinote nusikaltimo smulkmenas, bet, sakykite, nejaugi 
jūs nė kiek neabejojate, kad viskas buvo kaip tik taip? 

- Čia sunku apsirikti, - atsakė Holmsas. - Pirma, ką pamačiau, privažiavęs 
prie namo, tai kebo vėžes prie pat kelkraščio. Prisiminkite, iki praėjusios 
nakties visą savaitę nelijo. Vadinasi, kebas, palikęs dvi gilias provėžas, matyt, 
tenai važiavo praėjusią naktį. Paskui pastebėjau arklio kanopų pėdsakus, 
beje, viena pėda buvo ryškesne už kitas tris, o tai reiškė, kad pasaga buvo 
nauja. Kebas atvažiavo pradėjus lyti, o rytą, tikint Gregsono žodžiais, niekas 
kebu neatvažiavęs, - taigi tas kebas atvažiavo naktį, ir, žinoma, juo atvažiavo 
apie du. 

- Visa tai labai panašu į tiesą, - tariau, - bet kaip jūs atspėjote žudiko 
ugį? 

- Taigi labai paprastai: devyniais atvejais iš dešimties žmogaus ūgį 
galima nustatyti iš jo žingsnių. Tai visai nesunku, bet nenoriu jūsų varginti 
skaičiavimais. Aš išmatavau žudiko žingsnius ir molio takelyje, ir dulkių 
'apneštose kambario grindyse. O paskui man pakliuvo proga patikrinti savo 
apskaičiavimus. Kai žmogus rašo ant sienos, jis instinktyviai rašo savo akių 
lygyje. Nuo grindų iki užrašo - šešios pėdos. Trumpai sakant, tai vaikams 
spręsti uždavinėlis! 

- O kaip jūs sužinojote jo amžių? 
- Na, vargu ar sukriošęs senis galėtų vienu šuoliu liuoktelėti keturias su 

puse pėdos. O tokio pločio kaip tik yra pelkė ant keliuko, kurią jis, iš visko 
sprendžiant, peršoko. Lakuoti batukai pelkę apėjo pakraščiu, o kvadratinės 
nosys peršoko. Kaip matote, čia nėra nieko paslaptingo. Paprasčiausiai, 
praktikoje aš naudojuosi kai kuriomis dedukcinio mąstymo taisyklėmis, 
kurias gyniati savo straipsnyje... Na, kas dar jums neaišku? 

- Dėl nagų ir trichinopoliško cigaro, - pasakiau. 
- Ant sienos jis rašė kraujyje pamirkytu rodomuoju pirštu. Per lupą 

pastebėjau, kad, vedžiodamas raides, žudikas šiek tiek drėskė tinką. Ženklo 
neliktų, jei piršto nagas būtų trumpai nukirptas. Pelenai, kuriuos susišlaviau 
nuo grindų, buvo tamsūs ir sluoksniuoti - tokie pelenai lieka tik nuo trieili-
nopoliškų cigarų. Juk aš esu specialiai tyrinėjęs įvairių rūšių tabako pelenus; 
jei norite žinoti, apie tai parašiau net studiją. Galiu pasigirti, kad man 
pakanka tik žvilgterėti į pelenus, ir pasakau cigaro ar tabako rūšį. Beje, 
nagingas seklys tuo ir skiriasi nuo visokių Gregsonų ir Lestreidų, kad žino 
tokias smulkmenas. 

- Na, o kodėl jūs manote, kad jo veidas buvo raudonas? - paklausiau. 
- O, čia jau kur kas drąsesnis spėjimas, nors neabejoju, kad,ir dėl jo 

nebūsiu apsirikęs. Bet apie tai kol kas neklausinėkite. 
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Aš persibraukiau ranka kaktą. 
- Man tiesiog svaigsta galva, - tariau. - Kuo daugiau mąstau apie šį 

nusikaltimą, tuo jis atrodo paslaptingesnis. Kaip tie du - jeigu jų buvo du -
galėjo pakliūti į tuščią namą? Kur dingo vežikas, kuris juos atvežė? Kokiu 
būdu vienas kitą privertė išgerti nuodų? Iš kur tas kraujas? Kokį tikslą turėjo 
žmogžudys, jeigu net neapiplėšė savo aukos? Kaip ten atsirado moteriškas 
žiedas? O svarbiausia, kodėl antrasis žmogus prieš pasprukdamas parašė 
vokišką žodį "Rache"? Turiu prisipažinti, galva neišneša, kaip tarpusavy 
susieti tuos faktus. 

Mano bendrakeleivis patenkintas nusišypsojo. 
- Jūs trumpai ir labai išmaniai reziumavote visus bylos sunkumus, - tarė 

jis. - Dar yra daugybė neaiškumų, nors iš svarbiausių faktų jau regiu atomazgą. 
O jei kalbėsime apie vargše Lestreido atradimą, tai - paprasčiausi žudiko 
spąstai, stengiantis nukreipti policiją klaidingais pėdsakais, pakišant mintį, 
kad čia įvelti socialistai ir kokia nors slapta draugija. Žodį ant sienos rašė ne 
vokietis. Raidę "A", jeigu jūs pastebėjote, jis bandė parašyti gotišku šriftu, o 
tikras vokietis visuomet rašo spausdintomis raidėmis lotyniška maniera, 
todėl mes galime tvirtinti, kad rašė ne vokietis, o nemokša persistengėlis 
imitatorius. Žinoma, tos gudrybės jis griebėsi, norėdamas suklaidinti tyrimą. 
Kol kas nieko daugiau jums nepasakysiu, daktare. Žinokite, tereikia fokusi
ninkui paaiškinti nors vieną savo triuką, ir žiūrovų akyse iš karto išblės jo 
aureolės šlovė; o jeigu atskleisiu savo darbo metodą, jūs, ko gero, pamanysite, 
kad aš - pati paprasčiausia vidutinybė! 

- Tai jau ne! - paprieštaravau aš. - Jūs atlikote reikšmingą darbą: jūsų 
dėka nusikaltimai jau aiškinami remiantis tiksliaisiais mokslais. 

Šie žodžiai ir rimtas įtikinantis tonas, matyt, mano bendrakeleiviui 
suteikė nemenką pasitenkinimą - jis net nuraudo. Aš jau sakiau, kad jis 
jautriai reaguodavo, girdėdamas giriamą savo meną, lygiai kaip laiminga 
būna mergina, išgirdusi pagyrimus jos grožiui. 

- Aš jums dar kai ką pasakysiu, - toliau kalbėjo jis. - Lakuoti batai ir 
Kvadratinės nosys atvažiavo drauge tuo pačiu kebu ir draugiškai kone 
susikibę rankomis, takeliu ėjo į namą. Kambaryje jie vaikščiojo iš vieno 
kampo į kitą, tiksliau sakant, Lakuoti batai stovėjo, o vaikščiojo Kvadratinės 
nosys. Aš tai perskaičiau iš pėdsakų grindyse. Taip pat perskaičiau, kad 
žmogus, vaikščiojęs po kambarį, labai jaudinosi. Jis be perstojo kažką 
kalbėjo, kol įsijaudrino tiek, kad jį apėmė pasiutimas. Ir tada įvyko tragedija. 
Na štai, aš jums papasakojau, ką žinau, o visa kita - tiktai spėlionės ir 
prielaidos. Beje, jų pamatas tvirtas. Bet paskubėkime, aš dar noriu suspėti į 
koncertą ir pasiklausyti Normanos Nerudos. 
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Tuo tarpu mūsų kebas yrėsi varganų gatvelių ir niūrių skersgatvių 
labirintais. Vežikas ūmai sustojo pačioje nykiausioje ir gūdžiausioje vietoje. 

- Štai ir Odlio kortas, - tarė jis, rodydamas siaurą plyšį tarp pilkų plytų 
namų. - Grįžę mane čia rasite. 

Odlio kortas buvo labai bjauri vieta. Kiek pažingsniavę siauru praėjimu, 
pakliuvome į keturkampį plokštėmis grįstą kiemą, apsuptą purvinomis 
lūšnelėmis. Mes prasispraudėme pro murzinų vaikigalių tuntą ir, pralindę 
pro skalbiniais apkabinėtas virves, atsidūrėme prie 46 namo. Į akis krito prie 
durų prikalta maža vario lentikė. Ant jos buvo išgraviruota Renso pavardė. 
Mums pasakė, kad konsteblis dar miegąs ir pasiūlė palaukti mažiukėje 
svetainėje. 

Netrukus pasirodė ir patsai Rensas. Aiškiai matėme - jis buvo nepaten
kintas, kad pakėlėme iš patalo. 

- Aš juk jau daviau parodymus nuovadoje, - burbėjo. 
Holmsas išsiėmė iš kišenės pussevoreną ir nerūpestingai sukiojo tarp 

pirštų. 
- Mums būtų kur kas maloniau viską išgirsti iš jūsų lūpų, - tarė jis. 
- Ką gi, galiu ir papasakoti, ką žinau, - atsakė konsteblis nenuleisdamas 

akių nuo auksinio pinigėlio. 
- Tai papasakokite mums viską iš eilės. 
Rensas atsisėdo ant ašutais kimštos kušetės ir, nutaisęs rūpestingą 

veidą, raukė antakius, stengdamasis atsiminti kiekvieną smulkmeną. 
- Pradėsiu nuo pat pradžių, - tarė jis. - Aš budėjau naktį, nuo devintos 

iki šeštos valandos ryto. Apie vienuoliktą "Baltajame elnyje" kilo nedidelės 
peštynės, o apskritai mano rajone buvo ramu. Pirmą nakties palijo, aš 
susitikau su Hariu Merčeru - su tuo, kuris budi Holendo Hruvo rajone. Mes 
kiek pastoviniavome Henrietos gatvės gale, paplepėjom apie šį bei tą, o 
paskui, turbūt apie antrą valandą, o gal kiek vėliau, aš nutariau pasivaikščioti 
po Brikstono Plentą, patikrinti, ar visur tvarka. Ten buvo neišbrendamas 
purvas, niekur nesutikau nė gyvos dvasios, jeigu neskaitysime kelių pravažia
vusių kebų. Einu sau ir svarstau, tarp mūsų kalbant, kad būtų ne pro šalį 
išlenkti karšto džino stikliuką, tik staiga regiu: antrojo namo lange dega 
šviesa. Na, aš juk žinau, kad Loristono Parke du namai tušti, nes šeimininkas 
nenori valyti kanalizacijos vamzdžių, nors paskutinis gyventojas ten mirė 
nuo vidurių šiltinės... Tai va, kai tik aš pamačiau lange šviesą, netekau žado 
ir, žinoma, įtariau kažką negera. Kai priėjau prie durų... 

- Priėjęs prie durų, jūs stabtelėjote, paskui grįžote prie vartelių, -
pertraukė jį mano bičiulis. - Kodėl grįžote? 

Rensas pašoko iš vietos ir įsmeigė į Holmsą akis. 
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- O juk iš tikrųjų, sere! - tarė jis. - Bet iš kur jūs tai žinote, tik vienas 
Dievas tegali atspėti! Suprantate, kai priėjau prie durų, aplink buvo taip 
nyku ir tylu, kacLnutariau: reikia ką nors pasišaukti pagalbon. Apskritai tų, 
kurie žeme vaikšto, nebijau; o štai apie tuos, kurie po žeme guli, jau kita 
kalba... Todėl ir dingtelėjo: o jeigu anas, mirusysis nuo vidurių šiltinės, grįžo 
apžiūrėti kanalizacijos vamzdžių, kurie jį pražudė?.. Man, prisipažinsiu, 
blusos apmirė, todėl ir grįžau prie vartelių, maniau, gal išvysiu Merčero 
žibintą, bet nieko aplinkui nebuvo. 

- Gatvė buvo tuščia? 
- Nė gyvos dvasios, sere, netgi šuo neprabėgo. Tada susiėmiau, grįžau 

atgal ir atidariau duris. Name buvo tylu, ir aš įėjau į kambarį, kuriame degė 
šviesa. Ten ant židinio stovėjo žvakutė, raudona, vaškinė, ir aš pamačiau... 

- Žinau ką pamatėte. Jūs keletą kartų perėjote kambarį, atsiklaupėte 
prie lavono, paskui atidarėte duris į virtuvę, o tada... 

Džonas Rensas staiga pašoko ir persigandęs įtartinai sužiuro į Holmsą. 
- Palaukite, o kur gi jūs šlepetės, kad viską geriausiai matėte, a? -

sušuko. - Kažkodėl labai jau daug žinote! 
Holmsas nusijuokė ir numetė ant stalo prie pat konsteblio nosies savo 

vizitinę kortelę. 
- Maldauj u, neareštuokite manęs, įtardamas žmogžudyste, - tarė Holm

sas. - Aš ne vilkas, o vienas seklių; misteris Gregsonas arba misteris Lest reidas 
tai patvirtins. Prašau jūsų, pasakokite, kas buvo vėliau? 

Rensas vėl atsisėdo. Aiškiai buvo regėti, koks jis suglumęs. 
- Aš nuėjau prie vartelių ir sušvilpiau. Atbėgo Merčeras, o su juo dardu. 
- O šiaip žmonių gatvėje nebuvo? 
- Taigi, apskritai, galima sakyti, kad nebuvo. 
Kaip tai suprasti? 
Konsteblio veidą nušvietė šypsena. 
- Žinote, sere, per savo amželį aš mačiau daug girtų, bet jau taip 

nusilakusio, kaip anas, - tokių man dar nepapuolė. Kai išėjau į gatvę, jis 
atsišliejo į tvorą netoli vartelių, bet niekaip nepastovėjo ir visa gerkle traukė 
kažkokią dainą. O jo kojos taip ir lclypo kiekviena sau. 

- Kaip atrodė tas žmogus? - skubėdamas paklausė Šerlokas Holmsas. 
Džoną Rensą aiškiai sudirgino nieko bendra su byla neturįs klausimas. 
- Girtas kaip kiaulė, štai kaip jis atrodė, - atsakė Rensas. 
- Jeigu mums nebūtų rūpėję svarbesni dalykai, kaip Dievą myliu, 

būtume jį nutempę į nuovadą. 
- Gal įsidėmėjote jo veidą, drabužius? - nekantravo Holmsas. 
- Kaip neįsidėmėsi, juk mudu su Merčeru pabandėme jį, raudonveidį 
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dilbą, pastatyti ant kojų. Smakrą jis buvo apsimuturiavęs Salike iki pat 
burnos. 

- Taip, puiku! - sušuko Holmsas. - O kur tas girtuoklis pasidėjo? 
- Mums nebuvo kada su juo tąsytis, kitų rūpesčių turėjome per akis, -

įsižeidęs pareiškė policininkas. - Jau kaip nors pats parsikapstė namo, būkite 
ramus. 

- Kaip jis buvo apsirengęs? 
• - Vilkėjo rudu paltu... 

- O rankose laikė botagą? 
- Botagą? Ne. 
- Vadinasi, numetė jį kur nors netoli, - suburbėjo mano bičiulis. -

Galbūt netrukus po to matėte arba girdėjote pravažiuojant kebą? 
-Ne. 
- Štai jums pussevorenas, - tarė Holmsas, stodamasis ir graibydamasis 

kepurės. - Bijau, Rensai, kad j ūs niekada nesulauksite paaukštinimo tarnyboje. 
Galva kartais reikia ir mąstyti, o ne vien ją nešioti kaip kokią puošmeną. 
Praėjusią naktį j ūs galėjote pelnyti Seržanto antsiuvus. Žmogus, kurį pastatėte 
ant kojų, - paslapties raktas. To rakto mes ir ieškome. Nėra dabar ko apie tai 
daugiau taukšti, bet, patikėkite, iš tikrųjų yra taip. Einam, daktare! 

Palikę sutrikusį konsteblį, mes pasukome prie kebo. 
- Stuobiys netašytas! - važiuojant namo piktai inkštė Holmsas. - Tik 

pamanykit: pražiopsoti tokią retą laimę! 
- Aš vis dėlto daug ko čia nesuprantu. Iš tikrųjų konsteblio nupasakotos 

žmogaus savybės sutampa su jūsų įsivaizduotu asmeniu. Bet ko jam prireikė 
vėl grįžti į namą? Žudikai taip nedaro. 

- Žiedo, mano drauge, žiedo, - štai ko jis sugrįžo. Jeigu nepavyks jo 
kitaip sugauti, mes užmesime meškerę su žiedu. Aš jį prisiviliosiu šituo 
masalu. Kertu lažybų - sugausiu. Labai jums dėkingas daktare. Jeigu ne jūs, 
aš, ko gero, nebūčiau važiavęs ir būčiau praleidęs tai, ką galėčiau pavadinti 
įdomiausiu etiudu. Iš tikrųjų, kodėl nepasinaudoti dailininkų terminologija? 
Argi tai ne etiudas, padedantis pažinti gyvenimą? Purpurinių atspalvių 
etiudas, a? Žmogžudystė purpuriniu siūlu perrėžia bespalvį gyvenimo verpinį, 
ir mūsų pareiga - išnarplioti tą siūlą, atskirti jį ir colis po colio apnuoginti. O 
dabar papietaukime ir važiuokime pasiklausyti Normanos Nerudos. Ji pui
kiai smuikuoja, išgaudama nuostabiai tyrus tonus. Kaip vadinasi tas Šopeno 
kūrinys, kurį ji taip puikiai griežia? Tra-lia-lia, lira-liaL 

Atsilošęs į sėdynės atkaltę, seklys mėgėjas užgiedojo kaip vieversys, o 
mano galvoje sukosi vis ta pati mintis - koks daugialypis žmogaus protas. 
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V SKYRIUS 

Pas mus ateina pagal skelbimą 

Ryto išgyvenimai pasirodė esą ne mano jėgoms, ir į vakarą pasijutau 
visiškai nusibaigęs. Holmsui išvažiavus į koncertą, aš priguliau ant sofos, 
vildamasis kokią valandėlę pasnausti. Bet kur tau! Mano smegenys buvo 
Įkaitę nuo dienos įvykių, galvoje spengė nuo visokių keis tų vaizdų ir spėlionių. 
Tereikėjo užmerkt akis, ir tuoj prieš save išvysdavau sudarkytą, į gorilos 
snukį panašų nužudytojo veidą - veidą, kuris man varė tokią baimę, kad prieš 
savo valią ėmiau dėkoti tam, kas pasiuntė tą baisūną į aną pasaulį. Turbūt dar 
nevieno žmogaus fizionomija taip atvirai neatspindėjo pačias niekšingiausias 
nedorybes, kaip Jenocho Dž. Drebero iš Klyvlendo veidas. Bet teisingumas 
yra teisingumas, ir įstatymo akivaizdoje aukos nedorybės negali pateisinti 
žudiko. 

Kuo daugiau mąsčiau apie tą nusikaltimą, tuo neįtikinamesnis man 
atrodė Holmso tvirtinimas, kad Jenochas Dreberas buvo nunuodytas. Prisi
miniau, kaip jis apuostę jo lūpas, - nekilo abejonių, Holmsas užtiko ką nors, 
kas jam pakuždėjo aną mintį. Bet jei ne nuodai, tuomet kokia mirties 
priežastis, - juk mirusiojo kūne neaptikta nei žaizdų, nei pasmaugimo žymių. 
Kita vertus, kieno gi krauju taip tirštai nutaškytos grindys? Kambaryje 
nebuvo matyti jokių grumtynių pėdsakų, prie lavono nerasta jokio ginklo, 
kuriuo jis būtų galėjęs sužeisti savo priešininką. Man atrodė: kol nebus 
atsakyta į šiuos klausimus, nei aš, nei Holmsas naktimis negalėsime užmigti. 
Mano bičiulis laikėsi ramiai ir tvirtai - reikia manyti, jis jau turėjo sukūręs 
kažkokią teoriją, paaiškinančią visus šiuos faktus, bet kokią - aš neturėjau nė 
menkiausio supratimo. 

Holmso teko laukti ilgai - taip ilgai, kad neabejojau: po koncerto jis 
ėmėsi kitų darbų. Kai Holmsas grįžo, aš jau buvau paruošęs vakarienę. , 

- Tai buvo nuostabu, - tarė jis, sėsdamasis prie stalo. - Atsimenate, ką 
apie muziką sako Darvinas? Jis tvirtina, kad žmonija muziką išmokusi kurti 
ir ja mėgautis kur kas anksčiau negu kalbėti. Galbūt todėl muzika mus taip 
jaudina. Mūsų sielose liko blankus tų miglotų laikų, kai pasaulis išgyveno 
savo vaikystę, atminimas. 

- Drąsi teorija, - tariau aš. 
- Visos teorijos, aiškinančios gamtos reiškinius, turi būti drąsios kaip 

pati gamta, - atsakė Holmsas. - Bet kas jums? Esate visai išėjęs iš veido. Jus 
turbūt stipriai sujaudino Brikstono Plento istorija: 

- Atvirai sakant, taip, - atsidusau aš. - Nors po afganiškų kankynių 
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turėčiau būti labiau užsigrūdinęs. Kai Maivande regėdavau į gabalus kapo
jamus savo draugus, ir tai neprarasdavau savitvardos. 

- Suprantu. Tas nusikaltimas labai paslaptingas, o paslaptis veikia 
vaizduotę; kur nėra peno vaizduotei, ten nėra ir baimės. Ar skaitėte vakarinį 
laikraStį? 

- Dar ne. 
- Gana smulkiai pasakojama apie tą žmogžudystę. Tiesa, nieko nerašoma 

apie tai, kad, pakėlus lavoną, ant grindų iškrito vestuvinis žiedas, - bet dėl to 
mums dar geriau! 

- Kodėl? 
- Perskaitykite štai šitą skelbimą. Rytą, kai mes užsukome į paštą, aš jį 

pasiunčiau visiems laikraščiams. 
Holmsas pakišo man laikraštį; pažvelgiau į nurodytą vietą. Pirmasis 

skelbimas "Radinių" skyrelyje buvo tokio turinio: "Šį rytą Brikstono Plente, 
tarp "Baltojo elnio" smuklės ir Holendo Hruvo, rastas auksinis žiedas. 
Kreiptis į daktarą Votsoną, Beikerio gatvė, 221 "b", nuo aštuntos iki devintos 
valandos vakaro". 

- Atleiskite, kad pasinaudojau jūsų pavarde, - tarė Holmsas. - Jeigu 
būčiau paminėjęs savąją, kas nors iš tų mulkių susigaudytų, koks čia reikalas, 
ir laikytų savo pareiga įsikišti. 

- O, dėl Dievo meilės, - atsakiau aš. - Bet jeigu iš tikrųjų kas nors ims 
ir ateis, - juk aš neturiu žiedo. 

- Štai jis, - tarė Holmsas, atkišdamas man kažkokį žieduką. - Tiks, jis 
beveik toks, kaip anas. 

- O kas, jūsų manymu, jo ateis? 
- Kaip tai kas? Žinoma, žmogus rudu paltu, mūsų raudonveidis draugas 

kvadratiniais padais. O jei ne jis pats, tai jo bendrininkas. 
- Nejaugi jis nepabijos rizikuoti? 
- Nė kiek. Jeigu teisingai perpratau jo būdą, o turiu pagrindo manyti, 

kad teisingai, - tasai žmogus ryšis viskam, kad tik susigrąžintų žiedą. Manau, 
jis išmetė jį, kai pasilenkė prie Drebero lavono. O išėjęs iš namo, jisai 
pasigedo šio daikčiuko ir nudūmė atgal, bet ten dėl jo paties žioplumo jau 
buvo policija, - juk jis pamiršo užgesinti žvakę. Tada, bijodamas pakliūti 
policijai į nagus, apsimetė girtu. Pabandykite įsivaizduoti save jo vietoje. 
Tikriausiai galvon dingtels ir kita mintis - juk žiedą galėjote pamesti jau išėjęs 
iš namo! Ką darysite? Čiupsite vakarinius laikraščius, tikėdamasis rasti 
skelbimą apie radinį. Ir ūmai - o, džiaugsme! - žiedą rado! Manote, žudikas 
įtars, kad čia spąstai? Jokiu būdu. Jis įsitikins, kad niekam nė į galvą negali 
šauti, kad tarp rašto žiedo ir žmogžudystės yra koks ryšys. Ir jis ateis. Po 
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kokios valandos bus čia. 
- O kas po to? - paklausiau. 
- O, palikite tai, man. Ar turite kokį nors ginklą? 
- Turiu seną revolverį ir keletą šovinių. 
- Išvalykite ginklą ir užtaisykite. Jis, žinoma, žmogus baisus, ir nors jį 

užklupsiu iš pasalų, geriau būkime viskam pasiruošę. 
Nuėjau į savo kambarį ir padariau, ką Holmsas liepė. Kai grįžau 

revolveriu nešinas, indai nuo stalo jau buvo nurinkti, o Holmsas įsijautęs 
čirpino smuiką. 

- Siužetas darosi sudėtingesnis, - tarė jis. r Ką tik gavau iš Amerikos 
atsakymą į savo telegramą. Viskas taip, kaip ir spėjau. 

- O kas? - pasmalsavau. 
- Reikia nupirkti smuikui naujų stygų, - tarė Holmsas. - Kiškite 

revolverį kišenėn. Kai pasirodys tas tipas, kalbėkite su juo lyg niekur nieko. 
Visa kita aš imuosi sau. Ir nesmaigstykite jo akimis, nes dar išgąsdinsite. 

- Jau aštuonios, - prisiminiau, žvilgtelėjęs į laikrodį. 
- Taip. Jis turbūt ateis po kelių minučių. Praverkite truputėlį duris. Štai 

taip, gana. Raktą įkiškite iš vidaus... 
-Ačiū. Vakar aš pirkau įdomią seiią knygutę - De Jure inter Gentes* 

išleistą Lježe 1642 metais. Kai išėjo šis raudonviršis tomelis, Karlui galva dar 
stipriai laikėsi ant pečių. 

- Kas leidėjas? 
- Kažkoks Filipas de Krua. Tituliniame lape, nors rašalas jau išblukęs, 

perskaičiau įrašą.- "Etclibris Guliolmi Whyten**. Įdomu, kas toks buvo Viljamas 
Vaitas? Turbūt koks septynioliktojo amžiaus pedantiškas teismo valdininkas. 
Labai jau įmantriai raitytas raštas. O štai, rodos, ir mūsų svečias! 

Skardžiai nuaidėjo skambutis. Šerlokas Holmsas atsistojo ir tyliai 
pastūmė savo kėdę arčiau durų. Prieškambaryje išgirdome tarnaitės žingsnius 
ir spynos tarkštelėjimą. 

- Ar čia gyvena daktaras Votsonas? - mūsų ausis pasiekė aiškus, gana 
šiurkštus balsas. Tarnaitės atsakymo mes neišgirdome. Durys užsitrenkė ir 
kažkas ėmė lipti laiptais. Eisena buvo netvirta, atsargi. Holmsas klausėsi ir 
nustebęs kilstelėjo antakius. Žingsniai pamažu artėjo koridoriumi, netrukus 
išgirdome drovų beldimą į duris. 

- Įeikite, - tariau aš. 
Vietoj baisaus stipruolio prieš mus išdygo iškaršusi šlubčiojanti senė! 

Ji prisimerkė nuo ryškios šviesos; padariusi reveransą, liko stovėti prie durų 

•Apie tarptautinę teisę 
* *IS Viljamo Vaito knygų (lot) 
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ir, mikčiodama pusaklėmis akimis, virpančiais pirštais ėmė nervingai grabalioti 
kišenėje. Žvilgtelėjau į Holmsą - jo veidas buvo toks nelaimingas, kad vos 
susilaikiau nepratrūkęs juoku. 

Senoji ragana išsitraukė vakariai laikraštį ir dūrė į jį pirštu. 
- Aš štai dėl ko atėjau, gerieji ponai, - sušvapsėjo, vėlei toptelėdama. 

Dėl auksinio vestuvinio žiedelio, rasto Brikstono Plente. Jį mano duktė Salė 
pametė. Vos metai, kaip ištekėjusi, o jos vyras bufetininkas plaukioja laivais. 
Kiek būtų triukšmo: jis grįžta, o žiedo nėra! Jau ir taip smarkaus būdo, o kai 
išgeria - Dieve sergėk! Jeigu jums įdomu, tai Salė vakar ėjo į cirką drauge su... 

- Ar tai jos žiedas? - paklausiau. 
- Ačiū tau, Dieve! - sušuko senė. - Tai jau Salė apsidžiaugs! ras pats, 

kaip gi! 
- Prašau pasakyti savo adresą, - tariau ir paėmiau pieštuką. 
- Haundsditčas, Dunkano gatvė, numeris tryliktas. Toli nuo čia. 
- Brikstono Plentas visai nepakeliui iš Haundsditčo į cirką, griežtai 

tarė Holmsas. 
Senė pasisuko ir piktai žvilgtelėjo į jį savo mažomis raudonomis 

akutėmis. 
- Jis gi klausė, kur gyvenu aš, - tarė ji, - o Salė gyvena Pekheme, 

Meisfildo, 3. 
- Kokia jūsų pavardė? 
- Mano tai Sojer, o jos - Denis, nes ji ištekėjo už Tomo Deniso, - vyras 

jis tvarkingas, ramus, kol jūroje, ir garlaivių kompanija juo neatsidžiaugia, 
bet tik išlipa į krantą, tuoj ir moterys, ir degtinė, ir... 

- Štai jūsų žiedas, misis Sojer, - pertraukiau aš, paklusdamas Holmso 
duotam ženklui.-Neabejoju, kad jis yra jūsų dukters, ir džiaugiuosi, galėdamas 
jį grąžinti teisėtai savininkei. 

Burbėdama padėkos žodžius ir melsdama man Dievo malonės, senoji 
ragana paslėpė žiedą kišenėn ir nutipeno laiptais. Vos ji spėjo uždaryti duris, 
Šerlokas Holmsas pašoko nuo kėdės ir puolė į savo kambarį. Po akimirkos 
jis iššoko su paltu ir kepure. 

- Aš einu paskui ją, - skubiai tarė. - Ji, žinoma, bendrininkė, ir nuves 
mane pas jį. Laukite manęs! 

Vos tik apačioje užsitrenkė durys, Holmsas dūmė laiptais žemyn. Aš 
žvilgtelėjau pro langą, • senė dyrino kita gatvės puse, o Holmsas kiek atsilikęs 
žingsniavo jai iš paskos. "Arba visa jo teorija nieko verta, - pamaniau,»arba 
tuoj jis nusitvers siūlo galo ir atskleis tą paslaptį". Visai be reikalo Holmsas 
prašė palaukti jo pargrįžtančio: argi aš būčiau galėjęs užmigti, nesužinojęs, 
kuo baigėsi <is nuotykis? 
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Jis išėjo apie devintą. Aš, žinoma, nė supratimo neturėjau, kada jis grįš, 
bet kantriai sėdėjau valgomajame, čiulpiau pypkę ir sklaidžiau Miuržė "Vie 
deBohėme"* puslapius. Išmušė dešimtą. Laiptais miegoti nutipeno tarnaitė. 
Štai jau ir vienuolikta, ir vėl pasigirdo žingsniai; aš atpažinau išdidžią 
šeimininkės, irgi miegoti susiruošusios, eigastį. Apie dvyliktą apačioje aršiai 
dzingtelėjo skambutis. Kai tik Holmsas įėjo, aš iš karto supratau, kad jis 
negali pasigirti sėkme. Jo veide grūmėsi jukuiiias ir apmaudas, galiausiai 
humoro jausmas paėmė viršų ir jis linksmai nusijuokė. 

- Verčiau jau sutinku sprandą nusisukti, kad tik Skotland Jarde nesu
uostų apie tai, kas atsitiko, - sušuko jis, krisdamas į kėdę. - Tiek esu tyčiojęsis 
iš seklių profesionalų, kad jie jau šitos progos man atkeršyti nė už ką 
nepraleistų. O pasijuokti iš savęs turiu teisę - aš juk žinau, kad galiausiai vis 
tiek paimsiu viršų! 

- Bet kas gi atsitiko? - paklausiau. 
- Aš likau kvailio vietoj, bet tai ne bėda. Tad štai. Senė ėjo gatve, paskui 

staiga ėmė šlubčioti - buvo aišku, kad jai ėmė skaudėti koją. Pagaliau ji su
stojo ir pasišaukė pro šalį važiavusį kebą. Aš stengiausi pritykinti kuo arčiau 
ir išgirsti, kur ji lieps vežti, bet galėjau ir nevargti: ji sušuko ant visos gatvės: 
"Dunkano gatvė, numeris tryliktas!" Nejaugi čia nėra jokios apgaulės, pama
niau aš, bet kai ji įlipo į kebą, dėl viso pikto įsikibau į jį iš užpakalio - šito meno 
nepriekaištingai turi mokėti kiekvienas seklys. Taip mes nesustodami ir 
nudardėjome iki pat Dunkano gatvės. Aš nušokau anksčiau, neprivažiavus 
namo, ir neskubėdamas žingsniavau šaligatviu. Kebas sustojo. Kebmenas, 
nušokęs nuo pasostės, atidarė dureles - nė dvasios! Kai aš priėjau, jis sumišęs 
žvalgėsi po tuščią kebą, ir turiu pasakyti, kad tokio nešvankaus plūdimosi 
savo ausimis dar nebuvau girdėjęs! Senės ir pėdos buvo ataušusios, ir 
kebmenui, ko gero, ilgai teks laukti savų pinigėlių! Mes pasiteiravome 
tryliktajame name - jo savininkas pasirodė esąs garbingas baldų apmušėjas 
Kesuikas, - apie Sojerius ir Denisus ten niekas nė negirdėjęs. 

- Nejaugi jūs norite pasakyti, - apstulbau aš, - kad ta dvasna šluba senė 
iššoko iš važiuojančio kebo, ir dar taip, kad nei jūs, nei vežikas to nepastebė
jote? 

- Kokia ji, po velniais, senė! - piktai sušuko Šerlokas Holmsas. - Tai 
mudu - senos bobos, ir mus apsuko apie pirštą! Tai, aišku, buvo jaunas vyras, 
labai mitrus, ir, be to, puikus aktorius. Jis buvo šauniai nusigrimavęs. 
Žinoma, pastebėjęs, kad jį seku, griebėsi triuko ir paspruko. Tai patvirtina, 
kad žmogus, kurio mes ieškome, veikia ne vienas, kaip aš maniau, - jis turi 
draugų, pasirengusių rizikuoti jo labui. Tačiau, daktare, matau, jūs jau visai 

•"Bohemos gyvenimas" (pranc.) 
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nebeturite jėgų. Eikite miegoti, štai ką jums pasakysiu. 
Aš iš tikrųjų buvau labai pavargęs ir mielai paklausiau Holmso patarimo. 

Jis atsisėdo prie liepsnojančio židinio, ir aš dar ilgai girdėjau tylius graudulingus 
jo smuiko garsus. Jau žinojau, ką tai reiškia - Holmsui nedavė ramybės 
keistoji paslaptis, kurią jis nutarė žūtbūt išnarplioti. 

VI SKYRIUS 

Tobias Gregsonas įrodo, ko yra vertas 

Kitą dieną visi laikraščiai buvo pilni pranešimų apie vadinamąją "Briks-
tono paslaptį". Tai buvo išsamios ataskaitos apie įvykį, o kai kurie laikraščiai 
įdėjo ir straipsnių. Iš jų sužinojau kai ką nauja. Aš iki šiol tebelaikau daugybę 
laikraščių iškarpų, o į užrašų knygelę esu persirašęs straipsnių apie paslap
tingąją žmogžudystę ištraukas. Štai kelios jų: 

"Deili telegraf' rašė, kad nusikaltimo istorijoje vargu ar galėtume rasti 
žmogžudystę, ku^ią lydėtų tiek daug keistų reiškinių. Vokiška aukos pavardė, 
kokių nors aiškesnių motyvų stygius ir grėsmingas užrašas ant sienos - viskas 
bylojo apie tai, kad nusikaltimą įvykdė politiniai emigrantai ir revoliucionie
riai. Amerikoje yra daug socialinių organizacijų, matyt, nužudytasis pažeidė 
kokius nors nerašytus įstatymus ir jį atsekė. Paskubom priminęs vokiečių 
femgerihtą*, aqua Tofaną* *, karbonams, markizę de Brenviljė* * *, Darvino 
ir Maltuso teorijas bei žmogžudystę Retklifo kelyje****, straipsnio autorius 
baigdamas kvietė vyriausybębūti budria ir reikalavo stipriau sekti užsieniečius, 
atvykstančius į Angliją. 

"Standartas" pabrėžė, kad tokios rūšies savivalė paprastai įmanoma tik 
esant liberaliai vyriausybei - to priežastis - permainingos masių nuotaikos, 
kurios neugdo pagarbos įstatymui. Amerikiečių kilmės nužudytasis gyveno 
mūsų šalyje keletą savaičių. Jis buvo apsistojęs madam Šarpantjė pensione 
Torki Terasoje, Kamberuelyje. Kelionėje jį lydėjo asmeninis sekretorius 
misteris Džozefas Stendžersonas. Antradienį, šio mėnesio ketvirtą dieną, 
abudu atsisveikino su šeimininke ir išvažiavo Justono stotin, taikydami į 

*Femgerihtas - slaptasis teismas viduramžių Vokietijoje, savo nutarimus skelbęs nakties 
posėdžiuose 

**Aqua Tofana - nuodai, pavadinti juos panaudojusios nuodytojos Teofanės di Adamo, 
nuteistos mirties bausme Palerme 1633 metais vardu 

***Brenviljė Marija Madlena savanaudiškais tikslais nunuodijo savo tėvą ir du brolius. 
Nuteista mirties bausme Paryžiuje 1676 metais 

••••Žmogžudystė Retklifo kelyje - vienas pačių žymiausių nusikaltimų Anglijos 
kriminalistikos istorijoje 
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Lyverpulio ekspresą. Perone juos malė abudu kartu. Po to apie juos nieko 
nebebuvo girdėti, kol, kaip rašoma aukščiau skelbiamoje ataskaitoje, misterio 
Drebero kūnas buvo aptiktas tuščiame name Brikstono Plente, už kelių 
mylių nuo stoties. Kaip jis ten pateko ir kokiu būdu buvo nužudytas - visa tai 
kol kas gaubia niūri paslaptis. "Mums malonu žinoti, kad tyrimą atlieka 
misteris Lestreidas ir misteris Gregsonas iš Skotland Jardo; galima tvirtai 
teigti, kad padedant šitiems žinomiems sekliams, mįslė bus {minta labai 
greitai" 

Laikraštis "Deili Njuz" neabejojo, kad tai - politinė žmogžudystė. 
Kontinentinių vyriausybių despotizmas ir jų neapykanta liberalizmui atginė 
į mūsų kraštą daug emigrantų, kurie galėtų tapti puikiais Anglijos piliečiais, 
jeigu jų nepersekiotų patirtų baisybių atsiminimai. Tiems žmonėms yra< 
šventas griežtas garbės kodeksas, ir menkiausias jo pažeidimas baudžiamas 
mirtimi. Reikia stengtis surasti velionio sekretorių Stendžersoną ir sužinoti 
jo šefo savybes ir įpročius. Labai svarbu, kad jau pavyko nustatyti adresą, 
kuriuo jis gyveno, - tai misterio Gregsono iš Skotland Jardo energijos ir 
įžvalgumo rezultatas. 

Mes šiuos straipsnius perskaitėme pusryčiaudami; Šerlokas Holmsas 
smagiai iš visų pasijuokė. 

- Aš juk sakiau - kad ir kas atsitiktų, Lestreidas ir Gregsonas visuomet 
pasiglemš laurus! 

- Tai lems, kokia linkme pakryps byla. 
- Na, ką jūs, argi tai svarbu? Jeigu žudiką sugaus, tai tik jų pastangų 

dėka, jeigu žudikas paspruks - tai nepaisant jų pastangų. Vienu žodžiu - "man 
viršūnėlės, o tau šaknelės", ir jie visuomet laimi. Kad ir ką jiedu iškrėstų, 
visuomet turės gerbėjų. Un sot trouve toujours unplus sotfcui IČadmire*. 

- Dieve, kas ten? - sušukau aš, išgirdęs priebutyje ir laiptais trepsint 
daugybę kojų ir perpykusios mūsų šeimininkės šūksnius. 

- Tai Beikerio gatvės kriminalinės policijos būrys, - rimtai paaiškino 
Šerlokas Holmsas. 

Į kambarį įsiveržė visa govada kaip reta purvinų ir apdriskusių gatvės 
berniukų. 

- Ramiai! - griežtai sušuko Holmsas, ir šeši driskiai, išsirikiavę į eilę, 
sustingo kaip mažos ir, reikia pasakyti, gana bjauriai atrodančios statulėlės. 
- Ateity ateis pranešti tik vienas Uiginsas, kiti laukite gatvėje. Na, kaip, 
Uiginsai, ar radote? 

- Neradome, sere, - išdrožė vienas berniukas. 
- Aš taip ir maniau. Ieškokite, kol rasite. Štai jūsų uždarbis, - Holmsas 

•"Kvailys kvailiui visuomet kelia susižavėjimą" (pranc.) 
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kiekvienam davė po Šilingą. - O dabar marš iš čia, ir kitą kartą ateisite su 
geromis naujienomis! 

Jis mostelėjo ranka ir berniukai kaip žiurkių tuntas nėrė laiptais 
žemyn; po akimirkos nuo jų šaižių balsų jau skambėjo visa gatvė. 

Iš šių mažų valkatėlių daugiau naudos negu iš tuzino policininkų, - tarė 
Holmsas. - Pamačius munduruotą žmogų, daug kam sūmedėja liežuvis, o 
šitie pramuštgalviai visur pralenda ir viską nugirsta. Išmanus jaunimėlis, tik 
organizuotumo trūksta. 

- Ar juos pasamdėte Brikstono bylai tirti? - paklausiau. 
- Taip, noriu patikrinti vieną faktą. Žinoma, jie man padės surasti, tai 

tik laiko klausimas. Aha! Tuoj mes išgirsime ką nors nauja apie nužudymą iš 
pavydo. Žiūrėkit, mus teikėsi aplankyti pats Gregsonas, ir kiekviena jo veido 
raukšlė spinduliuoja iš laimės. 

Nekantriai sutilindžiavo skambutis; po kelių sekundžių pablyškėlis 
seklys jau dūmė laiptais, vienu šuoliu peršokdamas tris pakopas, ir lėkte įlėkė 
į mūsų valgomąjį. * 

- Brangusis kolega, sveikinkite mane! - sušuko, iš visų jėgų purtydamas 
nuolankiai atkištą Holmso ranką. - Aš įminiau mįslę, ir dabar viskas aišku 
kaip diena. 

Man pasirodė, kad išraiškingame mano bičiulio veide sušmėžavo nerimo 
šešėlis. 

- Jūs norite pasakyti, kad užtikote pėdsakus? - paklausė jis. 
- Ką ten pėdsakus! Cha-cha! Nusikaltėlis jau sėdi pas mus po užraktu! 
- Kas gi jis? 
- Artūras Šarpantjė, jo didenybės laivyno jaunesnysis leitenantas! -

rėkte išrėkė Gregsonas, išdidžiai išpūtęs krūtinę ir trindamas putlias rankas. 
Šerlokas Holmsas lengviau atsiduso, ir jo lūpose sustingo šypsena. 
- Sėskite ir paragaukite štai šitų cigarų, - tarė jis. - Mes degame iš 

nekantrumo, norėdami sužinoti, kaip jums tai pavyko. Gal norite viskio su 
vandeniu? 

- Neatsisakysiu, - atsakė seklys. - Pastarosios dvi dienos atėmė iš manęs 
tiek fizinių jėgų, kad vos pastoviu ant kojų - ne tiek nuo fizinio nuovargio, 
žinoma, kiek nuo protinės įtampos. Jums pažįstama tokia būsena, misteri 
Holmsai, juk mudu abu dirbame smegenimis! 

- Jūs man meilikaujate, - visai rimtai paprieštaravo Holmsas. - Taigi, 
kaip jums pavyko pasiekti tokių nuostabių rezultatų? 

Seklys patogiai įsitaisė krėsle ir uždūmino cigarą. Staiga jis plekštelėjo 
sau per šlaunį ir nusikvatojo. 

- Va kas įdomiausia! - sušuko. - Tas stuobrys Lestreidas įsivaizduoja 
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esąs už visus gudresnis, o pats pasuko visiškai klaidingu keliu! Jis ieško 
sekretoriaus Stendžersono, o Stendžersonas dėl žmogžudystės kaltas lygiai 
tiek, kiek negimęs kūdikis. Lestreidas, ko gero, jau pasodino jį į cypę! 

Ši prielaida Gregsonui atrodė tokia komiška, kad jis juokėsi iki ašarų. 
- O kaip jūs aptikote pėdsakus? 
- Tuoj viską papasakosiu. Daktare Votsonai, atsiminkite, tai turi likti 

tarp mūsų. Sunkiausia buvo iššniukštinėti apie Drebero gyvenimą Amerikoje. 
Kitas būtų laukęs, kol kas nors atsišauks į skelbimą arba pats pasisiūlys duoti 
parodymus apie nužudytąjį. O Tobias Gregsonas dirba kitaip. Prisimenate, 
prie lavono radome cilindrą? 

- Prisimenu, - tarė Holmsas. - Markiruotėje buvo parašyta: "Džonas 
Undervudas ir sūnūs", Kamberuelio Plentas, 129. 

Gregsonas ūmai sušuko: 
- Tai jau nemaniau, kad ir jūs tai pastebėjote, - tarė jis. - Gal jau buvote 

parduotuvėje? 
- Ne. 
- Cha! - smagiau nusijuokė Gregsonas. - Tokiam darbe, kaip mūsų, 

negalima praleisti nė menkiausios progos, kad ir pačios nereikšmingiausios. 
- Sumaniam protui smulkmenų nėra, - pamokomai tarė Holmsas. 
- Savaime suprantama, aš nuėjau pas Undervudą ir paklausiau, ar jis 

kartais nepardavęs tokio ir tokio dydžio cilindro. Jis žvilgtelėjo į savo knygą 
ir tuoj pat surado įrašą. Taip, Undervudas išsiuntęs cilindrą misteriui Dreberui 
į Šarpantjė pensioną Torki Terasoje. Štai taip aš sužinojau jo adresą. 

- Mikliai, nieko nepasakysi, - suburbėjo Šerlokas Holmsas. 1 

- Tada nudrožiau pas misis Šarpantjė, - toliau aiškino Gregsonas. - Ji 
buvo perbalusi ir, aišku, labai susijaudinusi. O jos duktė, beje, dailutė kaip 
reta, tik paraudusiom akim, kai aš ėmiau kalbėti, ėmė virpėti kaip lapas. Aš, 
žinoma, iš karto supratau, kad čia nešvarus reikalas. Jūs pažįstate tą jausmą, 
misteri Holmsai: kai užtinki tikrus pėdsakus, vidurius ima deginti kažkoks 
šaltukas. Aš paklausiau: 

- Ar girdėjote apie paslaptingą jūsų buvusio nuomininko misterio 
Jenocho Drebero iš Klyvlendo mirtį? 

Motina linktelėjo galvą. Ji, rodos, nebeturėjo jėgų ir žodžiui išspausti. 
Tada man pasidarė aišku: moterys kažką žino. 

- Kelintą valandą misteris Dreberas išvažiavo į stotį? - paklausiau aš. 
Motina, stengdamasi įveikti jaudulį, konvulsiškai rijo orą. 
- Aštuntą, - atsakė ji. - Jo sekretorius, misteris Stendžersonas, sakė, kad 

einą du traukiniai: vienas - devintą penkiolika, kitas - vienuoliktą. Jis rengėsi 
važiuoti pirmuoju. 
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- Ir daugiau jo nebematėte? 
Moters veidas ūmai stipriai pasikeitė. Ji išbalo kaip kreida ir kimiu 

balsu per jėgą išspaudė "Ne". 
Stojo tyla; staiga duktė tarė aiškiu ramiu balsu: 
- Melas niekada nieko gero neduoda, mama. Pasakykime viską atvirai. 

Taip, mes matėme misterį Dreberą dar kartą. 
- Teatleidžia tau Dievas! - sušuko madam Šarpantjė, sumojavo rankomis 

ir griuvo į krėslą. - Tu pražudei savo brolį! 
- Artūras mums pats būtų liepęs sakyti tik teisybę, - tvirtai tarė mergina. 
- Patariu jums papasakoti viską, nieko nenuslepiant, - tariau aš. -

Pusinis prisipažinimas blogiau negu išsigynimas. Be to mes patys jau šį tą 
žinome. 

- Tegu tai gula ant tavo sąžinės, Alisa! - sušuko motina ir pasisuko į 
manė. - Aš jums viską papasakosiu, sere. Nepamanykite, kad jaudinuosi 
todėl, kad mano sūnus įpainiotas į tą baisią žmogžudystę. Jis niekuo nekaltas. 
Aš tik bijau, kad jūsų, o galbūt ir kitų akyse jis bus kiek sukompromituotas. 
Apskritai to irgi negali atsitikti. Tą garantuoja jo krištolinis tyrumas, jo 
įsitikinimai, visas jo gyvenimas! 

- Verčiau viską atvirai papasakokite, - tariau aš. - Patikėkite, jeigu jūsų 
sūnus niekuo dėtas, tai jam nieko bloga neatsitiks. 

- Alisa, prašau palikti mus vienu du, - tarė motina, ir mergina išėjo iš 
kambario. - Aš buvau nutarusi tylėti, bet jeigu jau ryžausi, tai papasakosiu 
viską kuo smulkiausiai. 

- Tai pagirtina! - pritariau aš. 
- Misteris Dreberas gyveno pas mus beveik tris savaites. Jis ir jo 

sekretorius, misteris Stendžersonas, keliauja po Europą. Ant visų lagaminų 
buvo lipdukai "Kopenhagen" - galbūt jie atvyko tiesiai iš ten. Stendžersonas 
- žmogus ramus, kuklus, bet jo šeimininkas, labai gaila, buvo visai kitokio 
būdo. Jis turėjo kitokių įpročių ir elgėsi gana šiurkščiai. Kai jiedu atvažiavo, 
Dreberas jau patį pirmąjį vakarą stipriai išgėrė, o jeigu jau sakyti teisybę, po 
pietų apskritai niekad nebūdavo blaivus. Jis meilindavosi kambarinėms ir 
elgdavosi su jomis labai laisvai. O baisiausia tai, kad Dreberas netrukus 
pradėjo kibti ir prie mano dukros Alisos ir ne vieną kartą jai sakė tokius 
žodžius, kurių, laimė, ji negalėjo perprasti tik dėl doro išsiauklėjimo. Kartą 
jis puolė taip žemai, kad, įžūliausiai ją pasigavęs, ėmė bučiuoti. Net jo 
asmeninis sekretorius nebeištvėrė ir prikišo jam tokį nepadorų elgesį. 

- Bet kodėl jūs kentėte? - paklausiau. - Juk galėjote bematant savo 
gyventojus laukan išgrūsti. 

Klausimas, kaip regite, visai natūralus, tačiau misis Šarpantjė garsiai 
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nusijuokė. 
- Dievas regi, aš juos būčiau tuoj pat išvijusi, - tarė ji, - bet pernelyg 

didžiulė buvo pagunda - juk kiekvienas mokėjo po svarą už dieną, vadinasi, 
keturiolika svarų už savaitę, o šiuo metų laiku taip sunku rasti gyventojų! Aš 
našlė, mano sūnus tarnauja laivyne, išlaidų tiek ir tiek. Nenorėjau netekti 
pajamų, tai ir kentėjau, kiek tik galėjau. Bet paskutinis jo išsišokimas mane 
visai papiktino ir aš tučtuojau paprašiau jį apleisti kambarį. Todėl jis ir 
išvažiavo. 

- O kas buvo po to? 
- Jiems išvažiavus, mano širdis aprimo. O mano sūnus dabar namie, jis 

atostogauja, tačiau aš bijojau jam papasakoti, kodėl iškrausčiau gyventojus, 
- labai jis jau karštas ir be galo myli seserį. Kai juos išleidusi uždariau duris, 
tarsi akmuo nuo širdies nukrito. Bet, deja, nepraėjo nė valanda, kai pasigirdo 
skambutis ir man pranešė, kad misteris Dreberas grįžęs. Jis elgėsi pernelyg 
jau laisvai, matyt, buvo spėjęs gerokai įkaušti. Įsiveržė į kambarį, kuriame 
buvau su dukra, ir kažką neaiškiai burbtelėjo - esą pavėlavęs į traukinį. 
Paskui puolė prie Alisos ir man girdint kvietė ją važiuoti kartu. "Jūs jau 
suaugusi, - aiškino jis, - ir nėra tokio įstatymo, kuris galėtų jums uždrausti. Aš 
turiu šūsnis pinigų. Nekreipkite dėmesio į savo senutę - tučtuojau važiuokite 
su manimi! Jūs gyvensite kaįp hercogienė!" Vargšė Alisa persigando ir dūmė 
laukan, bet Dreberas nutvėrė ją už rankos. Aš surikau, ir tuo tarpu įėjo mano 
sūnus Artūras. Kas dėjosi po to, nežinau. Girdėjau tik tūžmingus prakeiksmus 
ir triukšmingą brazdesį. Buvau taip persigandusi, kad neišdrįsau atmerkti 
akių. Pagaliau pakėliau galvą ir išvydau Artūrą, stovintį tarpdury su lazda 
rankoje ir besijuokiantį. "Manau, kad mūsų mielasis gyventojas čionai 
daugiau nosies nebekiš, - tarė jis. - Einu į gatvę, pažiūrėsiu, ką jis daro". 
Artūras užsidėjo skrybėlę ir išėjo. O rytą mes sužinojome, kad misteris 
Dreberas nežinia kieno nužudytas. 

Pasakodama misis Šarpantjė vis dūsavo ir kūkčiojo. Tarpais ji ne 
kalbėjo, o šnibždėjo taip tyliai, kad ašvos supratau. Bet viską, ką ji papasakojo, 
stenografiškai užsirašiau, kad paskui nekiltų kokių nesusipratimų. 

- Labai įdomu, - žiovaudamas tarė Holmsas. - Na, o kas toliau? 
- Misis Šarpantjė nutilo, - tęsė seklys, - ir staiga aš supratau, kad viską 

lemia viena vienintelė aplinkybė. Įsmeigiau į ją įdėmų žvilgsnį - ne kartą esu 
įsitikinęs, kaip stipriai tai veikia moteris - ir paklausiau, kada jos sūnus grįžo 
namo. 

- Nežinau, - atsakė ji. 
- Nežinote? 
- Ne, jis turi raktą ir pats atsirakina duris. 
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- Bet jūs jau miegojote, kai jis parėjo? 
- Taip. 
- O kelintą nuėjote miegoti? 
- Apie vienuoliktą. 
- Vadinasi, jūsų sūnaus nebuvo daugiau kaip valandą? 
- Taip. 
- O gal jis buvo dingęs keturias ar penkias valandas? 
- Galbūt. 
- Tai ką jis veikė visą tą laiką? 
- Nežinau, - ji taip persigando, kad net lūpos pasidarė baltos. 
Žinoma, po to jau nebuvo prasmės kalbėtis. 
Aš sužinojau, kur yra leitenantas Šarpantjė ir, pasišaukęs talkon du 

policininkus, jį areštavome. Kada aš paliečiau jo petį ir paliepiau ramiai eiti 
su mumis, Šarpantjė įžūliai paklausė: "Jūs turbūt įtariate, kad aš nužudžiau 
tą niekšą Dreberą?" 

O kadangi apie žmogžudystę dar ir kalbos nebuvo, visa tai kelia didelį 
įtarimą. 

- Iš tikrųjų, - patvirtino Holmsas. 
- Suradome ir lazdą, kuria jis, tikint motinos žodžiais, puolė Dreberą. 

Ji stora, sunki, ąžuolinė, sere. 
- Kaip, jūsų manymu, įvyko žmogžudystė? 
- O štai taip. Jis sekė Dreberą iki pat Brikstono Plento. Ten vėl jiedu 

susipešė. Šarpantjė tvojo lazda Dreberui greičiausiai į pilvą, - ir tas mirė 
vietoje, nors kūne jokių žymių neliko. Lijo lietus, aplinkui nebuvo nė gyvos 
dvasios, ir Šarpantjė nutempė savo auką į tuščią namą. O žvakė, kraujas ant 
grindų, užrašas ant sienos ir žiedas - tai tik gudrybės, siekiant mus apgauti. 

- Šaunuolis! - pagyrė Holmsas. - Gregsonai jūs darote didelę pažangą. 
Jūsų laukia puiki ateitis. 

- Aš irgi esu savim patenkintas, rodos, neblogai išnarpliojau šią bylą, -
didžiuodamasis atsakė seklys. - Šarpantjė nesigina sekęs Dreberą, bet šis 
netrukus jį pastebėjęs, pasišaukęs kebą ir nuvažiavęs. Šarpantjė tvirtina, kad, 
grįždamas namo, sutikęs savo draugą jūrininką, ir jiedu ilgai klajoję po, 
miestą. Tačiau jis negalėjo pasakyti, kur gyvena tas jo draugas. Man atrodo, 
kad jis tiksuka uodegą, ir vis kas. O Lestreidas, tas Lestreidas! Kai pagalvoju, 
kaip jis dabar klaidžioja akligatviais, tiesiog nesitveriu iš juoko! Žiūrėkite, 
štai ir jis! 

Taip, iš tiesų tarpdury stovėjo Lestreidas -kalbėdamiesi mes neišgirdome 
jožingsnių. Koks jisbuvo pasikeitęs! Visuomctsavimi pasitikėdavo, dabitiškai 
rengdavosi,o dabar... Veidassuglumęs, kupinas baimės, drabužiai sumankyti 
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įr purvini... Matyt, Lestreidas atėjo pasitarti su Šerloku Holmsu, nes, išvydęs 
savo kolegą, sumišo ir susierzino. Jis stovėjo kambario viduryje, ncrvindamasis 
maigė kepurę ir, rodės, nežinojo, ką daryti? 

- Labai retas atsitikimas, - pagaliau tarė jis, - nepaprastai suvelta byla! 
- Nejaugi, misteri Lestreidai! - išdidžiai šūktelėjo Gregsonas. - Aš 

neabejojau, kad jūs prieisite tokią išvadą. Ar jums pasisekė rasti sekretorių 
misterį Džozefą Stendžersoną? 

- Misteris Džozefas Stendžersonas, - ramiai tarė Lestreidas, - nužudytas 
"Holidei" viešbutyje šiandien apie šeštą valandą ryto. 

VII SKYRIUS 

Šviesos blyksnis 

Netikėta ir svarbi žinia, kurią mums pasakė Lestreidas, trumpam visus 
pribloškė. Gregsonas pašoko nuo krėslo, išpildamas ant grindų neišgertą 
viskį ir vandenį. Šerlokas Holmsas suraukė antakius ir stipriai sučiaupė 
lūpas, o aš tylėdamas žiūrėjau į jį. 

- Ir Stendžersonas taip pat... - sumiksėjo Holmsas. - Byla darosi 
sudėtingesnė. 

- Ji ir be to buvo gana sudėtinga, - burbtelėjo Lestreidas, pasitraukdamas 
kėdę. - Bet aš, rodos, pakliuvau į karo tarnybos posėdį? 

- Ar jūs.;, tikrai žinote, kad jis nužudytas? - užsikirsdamas paklausė 
Gregsonas. 

- Ką tik buvau jo kartibaiyje, - atsakė Lestreidas. - Ir pirmas aptikau jo 
kūną. 

- O mes čia klausėmės Gregsono, savo metodais sprendusio mįslę, -
tarstelėjo Holmsas. - Būkite malonus, papasakokite, ką matėte ir ką spėjote 
nuveikti. 

- Prašom, - Lestreidas atsisėdo. - Neslėpsiu, aš buvau tos nuomonės, 
kad Stendžersonas įsivėlęs į Drebero žmogžudystę. Šios dienos įvykiai rodo, 
kad klydau. Negalėdamas atsikratyti minties, kad jis bendrininkas, nutariau 
išsiaiškinti, kur jis yra ir ką veikia. Trečios dienos vakare, maždaug pusę 
devynių, juos matė kartu Justono stotyje. Antrą valandą nakties Drebero 
lavoną rado Brikstono Plente. Vadinasi, aš turėjau sužinoti, ką veikė Sten
džersonas nuo pusės devynių iki to laiko, kai buvo įvykdytas nusikaltimas ir 
kur jis dingo po tp. Pasiunčiau į Lyverpulį telegramą, pranešiau Stendžersono 
žymes ir paprašiau sekti Amerikon išplaukiantį garlaivį. Po to aplankiau 
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visus viešbučius ir nuomojamus mebliuotus kambarius apie Justono stotį. 
Matote, aš svarsčiau taip: jeigu jis su Dreberu išsiskyrė prie stoties, tai 
greičiausiai turėjo nakvoti kur nors netoli, o rytą. vėl pasirodyti stotyje. 

- Jie tikriausiai iš anksto susitarė dėl susitikimo vietos, - įsiterpė 
Holmsas. 

- Taip ir buvo. Vakardienos vakarą aš sugaišau ieškodamas Stendžer-
sono, bet viskas tuščiai. Šiandien pradėjau jo ieškoti nuo ankstaus ryto ir 
aštuntą valandą pagaliau nusikrapščiau į "Holidei" viešbutį, kuris yra Mažo
joje Džordžo gatvėje. Į klausimą, ar čia gyvenąs misteris Stendžersonas, man 
iš karto atsakė - taip. 

- Jūs turbūt ir esate tas džentelmenas, kurio jis lūkuriuoja, - tarė man. 
- Stendžersonas jūsų laukia jau dvi dienas. 

- O kur jis dabar? 
- Savo kambaryje, viršuj. Dar miega. Prašė pažadinti devintą valandą. 
- Aš pats jį pakelsiu, - tariau. 
Aš pamaniau, kad iš nejučių prispirtas jis sutriks ir prasitars apie 

žmogžudystę. Koridoriaus prižiūrėtojas pasišovė mane palydėti iki Stendžer-
sono kambario - jis buvo antrajame aukšte, įeiti į jį reikėjo iš siauro korido
riuko. Parodęs man Stendžersono duris, koridoriaus prižiūrėtojas pasuko 
atgal, ir staiga aš išvydau tai, dėl ko, nepaisant mano dvidešimties metų 
patirties, vos nepasidarė bloga. Pro durų apačią tekėjo plonytė raudona 
kraujo srovelė, o priešingoje koridoriaus pusėje kaupėsi balutė. Aš nejučia 
sušukau; koridoriaus prižiūrėtojas tuoj pat grįžo. Išvydęs kraują, jis beveik 
apalpo. Durys pasirodė užrakintos iš vidaus, mes išdaužėme jas pečiais ir 
įsiveržėme kambarin. Langas buvo atidarytas, o prie jo ant grindų susirietęs 
gulėjo žmogus, apsivilkęs naktiniais marškiniais. Jis buvo miręs, ir, sprendžiant 
iš sustingusio kūno, jau seniai. Mes apvertėme lavoną ant nugaros, ir ko
ridoriaus prižiūrėtojas patvirtino, kad tai tas pats žmogus, kuris gyveno jų 
viešbutyje Džozefo Stendžersono pavarde. Mirtis jį buvo ištikusi nuo stipraus 
peilio dūrio į kairįjį šoną; turbūt geležtė lietė širdį. Tuokart pastebėjome tai, 
kas kėlė didžiausią nuostabą. Kaip jums atrodo, ką mes išvydome ant jo 
kūno? 

Prieš Holmsui atsakant, aš pajutau, kad tuoj išgirsiu kažką baisaus, ir 
mano kūnu tarsi skruzdėlės perbėgo. 

- Ktauju parašytą žodį "Rache", - tarė Holmsas. 
- Taip, kaip tik taip. - Lestreido balse skambėjo prietaringa baimė. 
Mes patylėjome. Nežinomojo žudiko veiksmuose buvo kažkokia pikta 

pranašaujanti metodika, ir dėl to nusikaltimai atrodė dar baisesni. Mano 
nervai, nė karto nesutrikę kautynių laukuose, dabar ėmė spurdėti. 
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- Žudiką matė, - tęsė Lestreidas. - Berniukas, atnešęs pieną, grįžo į 
pieninę per viešbučio kiemą, pro tvartus, ir pastebėjo, kad kopėčios, visuomet 
gulėjusios ant žemės, atremtos į antrojo aukšto langą, o langas iki galo 
atvertas. Kiek paėjęs, jis atsigręžė ir išvydo, kad kopėčiomis leidžiasi žmogus. 
Lipo jis labai ramiai, nė kiek neskubėdamas, todėl berniukas jį palaikė 
viešbučio dailide arba staliumi. Berniukas į tą žmogų neatkreipė ypatingo 
dėmesio, nors jam ir dingtelėjo mintis, kad taip anksti paprastai dar niekas 
nedirba. Jis atsimena, kad žmogus buvęs aukšto ūgio, rausvoko veido ir 
vilkėjo ilgą rudą paltą. Atlikęs savo piktą darbą, jis tikriausiai ne tuoj išėjo iš 
kambario, o dar praustuve nusimazgojo rankas ir kruopščiai į paklodę nuvalė 
peilį, nes ant jos liko kraujo dėmių. 

Aš pažvelgiau į Holmsą - apsakytas žudiko paveikslas tiksliai sutapo su 
jo spėjimu. Tačiau Holmso veidas nerodė nei džiaugsmo, nei pasitenkinimo. 

- Ar kambaryje neradote ko nors, kas padėtų užtikti žudiko pėdsakus? 
- paklausė jis. 

- Nieko. Stendžersono kišenėje buvo Drebero piniginė, bet dėl to 
netenka stebėtis: Stendžersonas visuomet už jį užmokėdavo. 

Piniginėje aštuoniasdešimt svarų ir dar smulkių, ir, matyt, iš jos nieko 
nepaimta. Nežinau, kokios šių keistų nusikaltimų paskatos, bet tik ne 
apiplėšimas. Nužudytojo kišenėse nerasta jokių dokumentų arba užrašų, 
išskyrus prieš mėnesį iš Klyvlendo atėjusią telegramą. Jos tekstas: "Dž. H. 
Europoje". Parašo nėra. 

- Ir daugiau nieko? - dar pasidomėjo Holmsas. 
- Nieko ypatinga. Lovoje mėtėsi romanas, kurį Stendžersonas skaitė 

prieš miegą vietoj migdomųjų, o šalia ant kėdės gulėjo nužudytojo pypkė. 
Ant stalo - stiklinė su vandeniu, ant palangės - vaistų dėžutė su dviem 
piliulėmis. 

Holmsas pašoko nuo kėdės. 
- Paskutinė grandis, - linksmai sušuko jis. - Dabar viskas aišku. 
Abudu sekliai išsprogdino į jį akis. 
- Dabar mano rankose visi šio suvelto kamuolio siūlai, - tvirtai pareiškė 

mano bičiulis. - Žinoma, dar trūksta kai kurių detalių, bet įvykių eiga, 
pradedant ta minute, kai Dreberas stotyje išsiskyrė su Stendžersonu, iki tol, 
kol jūs radote Stendžersono lavoną, man aiški, lyg viskas būtų vykę mano 
akyse. Ir aš jums tai įrodysiu. Ar paėmėte tas piliules? 

- Štai jos, - tarė Lestreidas, paduodamas mažą baltą dėžutę. 
- Aš paėmiau ir piliules, ir piniginę, ir telegramą, norėdamas atiduoti 

policijos nuovadai. Tiesą sakant, piliules paėmiau atsitiktinai: man atrodė, 
kad iš jų jokios naudos. 
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-. Duokite šen, - tarė Holmsas ir kreipėsi į mane: - Daktare, kaip 
manote, ar tai paprastos piliulės? 

Ne, piliules, žinoma, nebuvo galima pavadinti paprastomis. Mažos, 
apvalios, pilkos tarsi perliukai, o prieš šviesą beveik skaidrios. 

- Iš jų lengvumo ir skaidrumo sprendžiu, kad jos tirpsta vandenyje, -
tariau aš. 

- Visiškai teisingai, - atsakė Holmsas. - Būkite malonus, nulipkite į 
apačią ir atneškite tą nelaimingąjį paralyžiuotą terjerą - vakar šeimininkė 
prašė nunuodyti, kad vargšelis nebesikankintų. 

Nulipau apačion ir atnešiau šunį. Jis sunkiai dūsavo, o akys buvo 
stiklinės, ir tai bylojo, kad jam neilgai likę gyventi. Sprendžiant iš pabalusios 
nosies, jis jau beveik buvo peržengęs šuniško egzistavimo ribą. Paguldžiau 
terjerą ant kilimėlio prie židinio. 

- Dabar vieną piliulę perpjausiu per pusę, - tarė Holmsas, išsitraukdamas 
kišeninį peiliuką. - Vieną pusę mes padėsime atgal - jos dar gali prireikti. Kitą 
dedu štai į šitą bokalą ir užpilu arbatiniu šaukšteliu vandens. Matote, 
daktaras teisus - piliulė beregint ištirpo. 

- Taip, labai įdomu, - nuskriausto žmogaus balsu tarė Lestreidas, matyt, 
įtardamas, kad iš jo ketina pasijuokti, - bet aš vis dėlto nesuprantu, kokį tai 
turi ryšį su Džozefo Stendžersono mirtimi? 

- Kantrybės, mano drauge. Kantrybės! Netrukus jūs įsitikinsite, kad čia 
yra tiesioginis ryšys. Dabar aš įpilu truputį pieno, kad būtų gardžiau ir šuo 
išlaktų visą iki dugno. 

Bokalo turinį išpylęs įdubenėlį, pakišo jį šuniui. Tas išlakė iki paskutinio 
lašo. Rimta Holmso veido išraiška taip paveikė, kad mes tarsi pakerėti tyliai 
stebėjome šunį, laukdami ko nors nepaprasto. Tačiau nieko neįvyko. Terjeras 
gulėjo ant kilimėlio, vis taip pat sunkiai.alsavo - nuo piliulės jam nepasidarė 
nei geriau, nei blogiau. 

Holmsas išsitraukė laikrodį; praėjo minutė, antra, šuo alsavo, o Šerlokas 
Holmsas sėdėjo stipriai susikrimtęs ir nusivylęs. Prikandęs lūpą, ėmė pirštais 
belsti į stalą - žodžiu, rodė visus didelio nekantrumo požymius. Jis taip 
jaudinosi, kad man pasidarė nuoširdžiai jo gaila, o abudu sekliai ironiškai 
šypsojosi, aiškiai džiaugdamiesi jo nesėkme. 

- Nejaugi tai paprasčiausias sutapimas? - pagaliau sušuko Holmsas; 
pašokęs nuo kėdės, įtūžęs ėmė žingsniuoti po kambarį. - Ne, negali būti! Tos 
pačios piliulės, kuriomis, kaip ašspėjau, nužudytas Dreberas, rastos mirusiojo 
Stendžersono kambaryje. Ir va - jos neveikia! Ką tai reiškia? Netikiu, kad visa 
mano samprotavimų eiga yra klaidinga. To negali būti! Ir vis dėlto vargšas 
šunėkas gyvas... A! Dabar aš žinau! Žinau! 
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Šitaip apsidžiaugęs jis čiupo dėžutę, perpjovė per pusę kitą piliulę, 
sutirpdė vandeny, pripylė pieno ir vėl pakišo terjerui. Vos tik nelaimingasis 
gyvulėlis liežuviu lyžtelėjo tą mišinį, jo kūnu perbėgo drebulys - šuva išsitiesė 
ir sustingo tarsi žaibo trenktas. 

Šerlokas Holmsas lengviau atsiduso ir nusišluostė nuo kaktos prakaitą. 
- Reikia labiau pasitikėti savimi, - tarė jis. - Jau metas man žinoti: jeigu 

koks nors faktas nekimba prie ilgos loginių išvadų grandinės, vadinasi, jį 
galima kitaip paaiškinti. Dėžutėje buvo dvi piliulės - viena su mirtinais 
nuodais, kita - visai nekenksminga. Tai man turėjo ateiti į galvą dar nemačius 
dėžutės! 

Paskutinė frazė man pasirodė tokia keista, kad ėmiau abejoti, ar 
Holmsui visi namie. Tačiau šuns lavonas rodė, kad Šerloko samprotavimai 
buvo teisingi. Aš pajutau, kad rūkas mano galvoje pamažu ima sklaidytis ir 
pradedu suvokti teisybę, 

- Jums visiems atrodo, kad aš tauziju nesąmones, - tęsė Holmsas, - nes 
pačioje tyrimo pradžioje jūs neatkreipėte dėmesio į vieną faktą, kuris ir buvo 
tikrasis paslapties įminimo raktas. Man pasisekė jo nusitverti, ir viskas, kas 
vyko po to, tik patvirtino mano spėjimą ir logiškai j j pratęsė. Todėl tai, kas 
jus nuvesdavo į aklavietę ir, kaip jums atrodė, dar labiau supainiodavo bylą, 
man, atvirkščiai, daug ką paaiškino ir tik patvirtino mano išvadas. Negalima 
painioti to, kas keista, su tuo, kas paslaptinga. Dažnai pats banaliausias 
nusikaltimas pasirodo esąs pats paslaptingiausias todėl, kad jis nesusijęs su 
kokiomis nors ypatingomis aplinkybėmis, kurios galėjo būti pagrindas vienai 
ar kitai išvadai padaryti. Drebero žmogžudystę būtų buvę be galo sunku 
įspėti, jeigu lavoną būtų paprasčiausiai radę kieme, be jokių "outre"* ir 
sensacingų smulkmenų, kurios jai suteikė nepaprastumo įspūdį. Keistos 
smulkmenos nė kiek neapsunkina tyrimo, atvirkščiai, jį palengvina. 

Gregsonas, degte degęs iš nekantrumo, pagaliau nebeištvėrė. 
- Paklausykite, misteri Šerlokai Holmsai, - tarė jis, - mes sutinkame, 

kad jūs sumanus žmogus ir esate sukūręs ypatingą savo darbo metodą. Bet 
dabar nėra kada klausytis teorinės paskaitos. Dabar reikia gaudyti žudiką. Aš 
turėjau savo bylos aiškinimą, bet, rodos, būsiu apsirikęs. Jaunasis Šarpantjė 
negali būti susijęs su antrąja žmogžudyste. Lestreidas įtarė Stendžersoną ir, 
matyt, taip pat prašovė pro šalį. Jūs visą laiką kalbate užuominomis ir dedatės 
žinąs kur kas daugiau už mus, bet dabar mes turime teisę tiesiai paklausti: ką 
jūs žinote apie nusikaltimą? Ar galite pasakyti, kas žudikas? 

- Negaliu nepritarti Gregsonui, sere, - įkišo savo trigrašį Lestreidas. -
Mes abudu bandėme rasti sprendimą ir abudu apsirikome. Nuo to laiko, kai 

•Aiškių požymių (pranc.) 
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aš atėjau, jūs jau keletą kartų sakėte, kad turite visus reikalingus {kaičius. 
Tikiuosi, dabar jau jų nebeslėpsite? 

- Jeigu delsime areštuoti žudiką, - pridūriau aš, - jis gali įvykdyti dar 
kokią piktadarybę. 

Mes taip prispyrėme Holmsą, kad jis aiškiai susvyravo. Suraukęs 
antakius ir nuleidęs galvą, jis pirmyn atgal žingsniavo po kambarį, kaip 
visuomet, kai ką nors įtemptai mąstydavo. 

- Žmogžudysčių daugiau nebebus, - tarė jis stabtelėjęs. - Dėl to galite 
nesijaudinti. Jūs klausiate, ar aš žinau žmogžudžio pavardę. Taip, žinau. Bet 
žinoti vardą - tai dar pernelyg maža, reikia sugebėti suimti nusikaltėlį. Aš 
labai viliuosi, kad tie veiksmai, kurių ėmiausi, palengvins šį sunkų uždavinį, 
bet reikia veikti ypatingai atsargiai, nes mes turėsime reikalą su gudriu 
žmogumi, pasiryžusiu bet kam, ir, be to, kaip aš jau turėjau progos įrodyti, jis 
turi bendrininką, ne kvailesnį negu pats. Kol žudikas nežino, kad nusikaltimas 
susektas, mes dar galime jį sugauti; bet jeigu jam kils bent menkiausias 
įtarimas, jis tučtuojau pasikeis pavardę ir išnyks tarp keturių milijonų mūsų 
didelio miesto gyventojų. Nenorėdamas nė vieno įžeisti, vis dėlto turiu 
pasakyti, kad tokie nusikaltėliai - ne kriminalinės policijos jėgoms, todėl ir 
nesikreipiau į jus pagalbos. Jeigu patirsiu nesėkmę, visa kaltė už pražiūrėjimą 
kris ant manęs - ir aš esu pasirengęs atsakyti. O kol kas galiu pažadėti: kai tik 
įsitikinsiu, kad mano planams niekas nebegresia, tučtuojau jums viską 
papasakosiu. 

Gregsonas ir Lestreidas buvo aiškiai nepatenkinti ir pažadu, ir įžei
džiančia užuomina apie kriminalinę policiją. Gregsonas paraudo iki pat 
lininių plaukų šaknų, o į karoliukus panašios Lestreido akys degė pykčiu ir 
smalsumu. Tačiau nei vienas, nei kitas nespėjo ištarti nė žodžio: į duris 
pasibeldė ir ant slenksčio išdygo gatvės berniukų atstovas. 

- Sere, - raportavo jis, pridėjęs ranką prie kaktos. - Kebas laukia 
gatvėje! 

- Šaunuolis! - nudžiugęs tarė Holmsas. - Kodėl Skotland Jardas nesi
naudoja šituo nauju modeliu? - tęsė jis, iš stalo stalčiaus ištraukdamas porą 
plieninių antrankių. - Žiūrėkite, kaip puikiai veikia spyruoklės - jos užsikerta 
akimirksniu. 

- Mes išsiverčiame ir su seno modelio antrankiais, - atsakė Lestreidas, 
- kad tik būtų kam uždėti. 

- Puiku, puiku! - nusišypsojo Holmsas. Tegu kol kas kebmenas nuneša 
į apačią mano daiktus. Pakviesk jį, Uiginsai. 

Aš nustebau: Holmsas, matyt, rengėsi išvažiuoti, o man nesakė nė 
žodžio! Kertėj riogsojo nedidelis lagaminas; Holmsas ištempė jį į kambario 
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vidurį ir, priklaupęs ant kelio, ėmė sagstyti diržus. 
- Padėkite man suveržti šitą diržą, - nepasukdamas galvos, paprašė 

įėjusio kebmeno. 
Kebmenas, nutaisęs įžūlų, paniekos kupiną veidą, žengė pirmyn ir 

pasilenkęs siekė diržo. Pasigirdo garsus spragtelėjimas, metalo žvangtelėji
mas, ir Šerlokas Holmsas vikriai pašoko ant kojų. Jo akys žibėjo.. 

- Džentelmenai, - šūktelėjo jis, - leiskite jums pristatyti misterį Džefer-
soną Houpą, Jenocho Drebero ir Džozefo Stendžersono žudiką! 

Viskas įvyko per akimirką, aš net nespėjau susigaudyti, kas atsitiko. Bet 
mano atmintyje visiems laikams išliko ta valandėlė - triumfuojanti Holmso 
šypsenėlė, jo skambus balsas ir nustebusio kebmeno šiurpi veido išraiška. Jis 
žiūrėjo į žvilgančius antrankius, tarsi burtų lazdelei mostelėjus atsiradusius 
ant jo rankų. Keletą akimirkų mes apstulbę stovėjom nelyginant akmeninės 
statulos. Ūmai belaisvis su didžiausia jėga išsiveržė iš Holmso rankų, puolė 
prie lango, išdaužė rėmą su visais stiklais, bet iššokti nespėjo: Gregsonas, 
Lestreidas ir Holmsas kaip pėdsekiai šunys puolė jį ir nutempė nuo lango. 
Prasidėjo aršios grumtynės. Sužvėrėjęs nusikaltėlis buvo nepaprastai stiprus: 
kad ir kaip mes stengėmės jį prispausti, jis bematant mus išblaškydavo į šalis. 
Tokią antgamtišką jėgą gali turėti tik žmogus, besiblaškantis epilepsijos 
priepuolyje. Jo veidas ir rankos buvo suraižytos lango stiklais, bet, nors ir 
neteko daug kraujo, jis tebesipriešino labai niršiai. Ir tik tada, kai Lestreidas, 
kyštelėjęs ranką pro šaliką, nustvėrė už gerklės ir ėmė smaugti, suimtasis 
suprato, kad grumtis beprasmiška; tačiau mes vis dėlto nesijautėme esą 
saugūs, kol nesurišome jo kojų. Pagaliau, vos atgaudami kvapą, atsistojome. 

- Apačioje stovi kebas, - tarė Šerlokas Holmsas. - Juo pasinaudoję, mes 
ir nuvešime jį į Skotland Jardą. Na, ką gi, džentelmenai, - maloniai nusišypsojo 
jis, - aš jau nebeturiu ko slėpti. Prašom, užduokite kokius tik norite klausimus, 
aš į visus atsakysiu. 



II DALIS 

Š V E N T Ų J Ų Š A L I S 



I SKYRIUS 

Didžiojoje druskingoje dykynėje 

MilžiniSko Šiaurės Amerikos žemyno centrinėje dalyje glūdi nyki 
bevaisė dykynė, nuo seniausių laikų pastojanti kelią civilizacijai. Nuo Siera 
Nevados iki Nebraskos, nuo Jeloustono upės šiaurėje iki Kolorado pietuose 
plyti bevaisė mirtinos tylos šalis. O gamta toje negyvenamoje nykynėje 
parodė savo įnoringą būdą. Čia yra ir aukštų, sniego viršūnėmis vainikuotų 
kalnų, ir tamsių niūrių slėnių. Čia yra uolėtų tarpeklių, kuriais teka sraunios 
upės, ir milžiniškų plynių, kurios žiemą baltuoja nuo sniego, o vasarą virsta 
pilkais dulkančiais druskožemiais. Bet kad ir kur žvelgtum - visur vienodai 
plyna, nejauku, ir liūdna. 

Toje šalyje žmonės negyvena. Kartais, ieškodami naujų medžioklės 
vietų, ten užklysta pounių ar juodakojų genčių indėnai, tačiau net patys 
pašėliausi drąsuoliai stengiasi kuo greičiau palikti tuos grėsmingus tyrlaukius 
ir grįžti į gimtąsias prerijas. Dykumos krūmynuose stūgauja kojotai, kartais 
ore sparnais suplaka suopis, per tamsius įklonius tingiai nukrypuoja pilkasis 
lokys, tarp plikų uolų atkakliai ieškodamas maisto. Štai, ko gero, ir visi to 
atkampio gyventojai. 

Turbūt nėra pasaulyje niūresnio paveikslo už tį, kuris atsiveria nuo 
Siera Blankos šiaurinio šlaito. Aplinkui kiek tik akys užmato driekiasi 
begalinė plokščia plynuma, ištisai padengta druskožemio dulkėmis; tik 
vienur kitur juoduoja mažyčiai krūmokšniai. Toli horizonte, balto sniego 
apgaubta, tyso ilga dantyta kalnų grandinė. Visoje toje milžiniškoje dykynėje 
nėra jokių gyvybės ženklų nei pėdsakų, kuriuos būtų palikusios gyvosbūtybės. 
Melsvai pilkame danguje nematyti paukščių, ir niekas nesukruta dulsvai 
pilkoje žemėje - viską gaubia begalinė tyla. Kad ir kiek įtemptum klausą, 
tuose begaliniuose tyrlaukiuose neišgirsi nė menkiausio garso; čia viešpatauja 
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tyluma - nedrumsčiama slogi tyluma. 
Sakiau, kad toje plynėje nėra jokių gyvybės pėdsakų; ko gero, tai ne 

visai teisinga. Nuo Siera Blankos aukštumos matosi ranguotas, per dykumą 
vinguriuojantis ir kažkur tolyje dingstantis kelias. Jis tekinių išvagotas ir 
daugybės laimės ieškotojų kojų išmindžiotas. Kelio tolyje, švytėdami saulėje, 
pilkame druskožemyje ryškiai baltuoja kažkokie daiktai. Prieikite artėliau ir 
gerai pažiūrėkite! Tai kaulai - vieni dideli ir masyvūs, kiti mažesni ir plonyčiai. 
Stambieji - žvėrių, smulkesni - žmonių. Pagal šiuos druskožemio dykynėje 
paliktus žuvusiųjų ženklus galima atsekti pusantro tūkstančio mylių baisųjį 
karavanų kelią. 

1847 metų gegužės 4 dieną visa tai savo akimis išvydo vienišas keleivis. 
Pažvelgęs į jį, galėjai pamanyti, kad tai tenykštė dvasia ar demonas. Iš pirmo 
žvilgsnio sunku buvo suvokti, kiek jam metų - gal keturiasdešimt, o gal ir visi 
šešiasdešimt. Geltona lyg pergamentas oda buvo standžiai aptempusi jo lieso 
išvargusio veido žandikaulius, ilguose tamsiuose plaukuose ir barzdoje 
sidabravo stipri žiluma, įdubusios akys nenatūraliai blizgėjo, o ranka,spaudusi 
šautuvą, priminė skeleto plaštaką. Norėdamas išsilaikyti ant kojų, jis turėjo 
atsiremti ant šautuvo, nors, sprendžiant iš aukšto ūgio ir galingo stoto, jo 
organizmas kažkada buvo stiprus ir atsparus; apskritai sumenkęs žmogaus 
veidas ir apdaras, lyg maišas kadarojęs ant išsekusio kūno, aiškiai bylojo, 
kodėl jis panašus į siikriošusį senį. Jis galavosi mirtimi - nuo alkio ir troškulio. 

Sukaupęs paskutines jėgas, žmogus nusileido į klonį, paskui šiaip taip 
įkopė šlaitan, tuščiai vildamasis rasti ten, lygumoje, nors lašelį vandens. 
Tačiau priešais akis išvydo tik druskingą dykumą ir tolimą nepasiekiamą 
kalnų grandinę. Ir niekur nei medžio, nei krūmelio, nei vandens pėdsako! 
Toje neaprėpiamoje erdvėje jis negalėjo tikėtis nė mažiausios vilties prošvai
stės. Klaikiu sutrikusiu žvilgsniu žmogus pažiūrėjo į šiaurę, paskui į rytus ir 
vakarus ir suprato, kad jo klajonėm atėjo galas - čia, ant plikos uolos, jam teks 
pasitikti savo mirtį. "Ar ne vis tiek - čia ar pūkų patale po kekių dvidešimt 
penkerių metų", - suburbėjo jis, ruošdamasis prisiglausti didelio akmens 
šešėlyje. 

Bet prieš sėsdamasis, jis paguldė ant žemės jau nebereikalingą ir didelį 
ryšulį, užveržtą pilku šaliku, kurį nešėsi, persimetęs per dešinįjį petį. Ryšulys, 
matyt, jau buvo per sunkus jo jėgoms - nuleidęs nuo peties, jis neišlaikė jo 
rankoje ir beveik numetė ant žemės. Tuo pat metu pasigirdo gailus klyktelė
jimas, ir iš nešulio išlindo mažas išsigandęs veidukas spindinčiomis rudomis 
akimis, o netrukus ir du nešvarūs išpurtę kumščiukai. 

- Tu mane sutrenkei! - pasigirdo piktas vaikiškas balselis. 
- Ar tikrai? - jausdamas kaltę, paklausė keliauninkas. - Atleisk, aš 
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nenorėjau. 
Jis atrišo nešulį, jame pasirodo, buvo daili kokių penkerių metų 

mergaitė, apauta gracingais batukais, apvilkta puošnia rožine suknute su 
drobės prijuoste; matyt, ją rengė rūpestinga motina. Mergaitės veidas buvo 
išblyškęs ir sublogęs, bet, sprendžiant iš tvirtų kojyčių ir rankelių, jai teko 
patirti mažiau negandų negu jos bendrakeleiviui. 

- Ar skauda? - susirūpino jis, matydamas, kaip mergaitė, įkišusi pirštus 
į suveltas auksines garbanėles, trina pakaušį. 

- Pabučiuok, ir viskas praeis, - rimtai tarė ji, atkišdama užgautą vietą. 
- Taip mama visuomet daro. O kur mano mama? 

- Ji išėjo. Manau, netrukus ją išvysi. 
- Išėjo? - perklausė mergaitė. - O kodėl ji nepasakė "iki pasimatymo"? 

Ji visuomet atsisveikindavo, net eidama pas tetą arbatos gerti, o dabar jos 
nėra jau trys dienos. Kaip noriu gerti! Ar čia nėra vandens ir ko nors užkąsti? 

- Nieko čia nėra, dukrele. Pakentėk truputį, ir viskas bus gerai. Padėk 
štai čia galvelę, ir tau pasidarys lengviau. Sunku kalbėti, kai lūpos perdžiūvusios 
lyg popierius, bet aš pasakysiu tau viską, nieko nenuslėpdamas. Ką čia turi? 

- Žiūrėk, kokie gražūs! Kokie nuostabūs! - džiaugsmingai sušuko 
mergaitė, parodydama du spindinčius žėručio gabalėlius. - Grįžusi namo, 
juos padovanosiu broliukui Bobiui. 

- Netrukus tu išvysi daiktus, kur kas gražesnius negu šitie akmenukai, 
- niūriai tarė jos bendrakeleivis. - Tik truputį pakentėk. Va ką norėjau tau 
pasakyti: ar prisimeni, kaip mes pradėjome savo kelionę nuo upės? 

- Atsimenu. 
- Supranti, mes manėme, kad neilgai trukus prieisime kitą upę. Nežinau, 

kas mus apgavo - kompasas, žemėlapis ar dar kas, bet mes išktydome iš kelio. 
Vanduo visai išsibaigė, tik lašelį teišsaugojome jums, vaikeliai, ir... ir... 

- Ir tu neturėjai kuo nusiprausti? - rimtu balsu paklausė mergaitė, 
žvelgdama į jo liūdną veidą. 

- Taip, ir atsigerti neturėjome ko. Tai va, pirmas mirė misteris Brenderis, 
paskui indėnas Pitas, o po jo misis Mak Gregor, Džone Houns ir pagaliau 
tavo mama. 

- Mama irgi mirė! - sušuko mergaitė ir, įkniaubusi į prikyštę veidą, ėmė 
gailiai raudoti. 
» - Taip, mažyte, visi mirė, išskyrus mudu. Tada ir nutariau pasižvalgyti 

vandens šioje pusėje, užsimečiau tave ant pečių, ir mes patraukėme toliau. O 
čia, pasirodo, dar blogiau. Ir dabar nebeturime jokios vilties likti gyvi. 

- Vadinasi, mes irgi mirsime? - paklausė mergaitė, pakėlusi ašaromis 
pasruvusį veidą. 
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- Taip, matyt, nėra kitos išeities. 
- Kodėl man anksčiau šito nepasakei? - apsidžiaugė ji. - Aš taip 

išsigandau! Bet juk mes numirę nukeliausime pas mamą! 
- Tu jau tikrai pas ją pakliūsi. 
- Tu irgi. Aš papasakosiu mamai, koks esi geras. Turbūt ji sutiks mus 

dangaus tarpduryje su vandens ąsočiu ir su visa krūsnimi grikių paplotėlių, 
tokių karštučių ir paskrudusių - mes su Bobiu juos taip mėgome! O ar dar 
ilgai reikės laukti, kol mudu numirsime? 

- Nežinau, turbūt neilgai. - Jis nemirksėdamas žiūrėjo į šiaurę, kur 
pačioje mėlyno dangaus paskliautėje sušmėžavo trys tamsūs taškai..Kas 
akimirką jie artėjo ir darėsi vis didesni, o netrukus virto trimis dideliais rudais 
paukščiais. Jie lėtai apsuko ratą virš keliauninkų galvų ir kiek žemėliau 
nutūpė ant uolos. Tai buvo suopiai, vakarų tyrlaukių grobuonys, jų pasirody
mas pranašavo mirtį. 

- Vištelės, vištelės! - džiugiai sušuko mergaitė, rodydama grėsmingus, 
nelaimę pranašaujančius paukščius, ir ėmė ploti rankutėmis, kad jie vėl 
pakiltų ir skraidytų. - Klausyk, o šitą vietelę irgi Dievas sutvėrė? 

Netikėtas klausimas jį tarsi iš miego pabudino. 
- Žinoma. 
- Jis sutvėrė Ilinojų, Misūrį jis irgi sutvėrė, - tęsė mergaitė. - O šitą vietą 

turbūt sutvėrė kas nors kitas, pamiršęs apie medžius ir vandenį. Čia ne taip 
gerai, kaip ten. 

- Gal pasimelskime? - nedrąsiai pasiūlė jos bendrakeleivis. 
- Bet juk mes dar neiname miegoti, - paprieštaravo mergaitė. 
- Tai kas. Žinoma, dar ne laikas melstis, bet Dievas supyks, tikrai sakau. 

Sukalbėk tuos poterius, kuriuos visada kalbėdavai prieš miegą vežime, kai 
mes dardėjome slėniais. 

Mergaitė nustebusi išplėtė akis. 
- O kodėl tu nenori melstis? 
- Aš pamiršau, - tarė jis. - Aš nesimeldžiau nuo to laiko, kai tapau 

truputėlį didesnis negu tu dabar. Melskis, o aš kartosiu tau iš paskos. 
- Tada turi atsiklaupti, aš taip pat atsiklaupsiu, - tarė mergaitė, paties-

dama ant žemės šaliką. - Sudėk rankas štai taip, ir tau iš karto pasidarys gera. 
Tai buvo keistas reginys, kurio, žinoma, nematė niekas, išskyrus suopius. 

Ant ištiesto salio vienas šalia kito klūpojo du keliauninkai: šnekutis vaikelis 
ir gyvenimo užgrūdintas, bet nevilties apimtas valkata. Suvargęs kaulėtas 
veidas ir apvalus mergaitės veidukas buvo pakelti į viršų; žiūrėdami į tyrą 
dangų, abudu karštai meldėsi baisiai dievybei, su kuria jiedu liko akis į akį. Du 
balsai - plonytis, skardus ir žemas, gargždus - prašė jos malonės ir atleidimo. 
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Pasimeldę jie atsisėdo akmens šešėlyje; mergaitė, prigludusi prie plačios 
savo globėjo krūtinės, netrukus užmigo. Jis ilgai budriai saugojo jos sapną, 
bet pamažu nuovargis paėmė viršų. Tris dienac ir tris naktis jis nebuvo 
sustojęs pailsėti ir nesumerkė akių. Jo apsunkę vokai pamažu leidosi, o galva 
vis žemiau ir žemiau linko ant krūtinės, ir pagaliau pražilusi keliauninko 
barzda įsirėmė į auksines mergaitės garbanas. Abudu miegojo stipriu sunkiu 
miegu be sapno. 

Jeigu keliauninkui būtų pavykę įveikti snūdulį, tai po pusvalandžio 
prieš jo akis būtų atsivėręs nepaprastas paveikslas. 

Toli, pačiame druskingos dykynės pakrašty, pasirodė mažytis dulkių 
debesėlis iš pradžių jis buvo vos pastebimas, susiliejąs su ūku tolimam 
horizonte, bet pamažu kilo į viršų ir plėtėsi, kol virto tirštu debesiu. Jis vis 
dėlto didėjo ir didėjo, ir pagaliau tapo aišku, kad tas dulkes sukėlė daugybė 
judančių gyvų padarų. Jeigu šios žemės būtų buvusios bent kiek derlingesnės, 
būtum galėjęs pamatyti, kad tai bizonai, kurių didžiausios bandos ganosi 
prerijose. Bet čia, negyvoje dykynėje, vargu ar bizonai veisiasi. Debesis 
pamažu artėjo prie vienišuolės uolos, kur miegojo du nelaimingieji. Per 
dulkių rūką ryškėjo kiltiniai vežimų stogai ir ginkluotų raitelių siluetai -
stebuklingasis reiškinys pasirodė esąs iš vakarų traukiantis karavanas. Ir dar 
koks karavanas! Kai pirmieji raiteliai priartėjo prie uolos, karavano galo dar 
nebuvo nė matyti! Kirsdami milžinišką dykynę, pakrikusia kirbine traukė 
vežėčios, dengti vežimai, raiteliai, pėstieji, daugybė po nešuliais sulinkusių 
moterų; buvo ten ir vaikų, slenkančių paskui ratus arba besižvalgančių iš po 
baltų keltinių stogų. Matyt, tai buvo ne šiaip sau persikėlimas, o visa klajoklių 
gentis, kurią kažkokios priežastys privertė ieškoti sau naujos priebėgos. 
Tyrame ore virš to milžiniško žmonių tunto sklandė įvairiabalsis gaudesys, 
sumišęs su trepsėjimu, arklių žvengesiu ir tekinių girgždesiu. Tačiau kad ir 
labai didelis buvo tas triukšmas, jis nepabudino bejėgių, ant uolos miegojusių 
keliauninkų. 

Kolonos priekyje jojo keli raiteliai tamsiais milo drabužiais, su šautuvais 
antpečių. Jų veidai buvo sustingę ir pikti. Uolos papėdėje jie sustojo ir ėmė 
tartis. 

- Šaltiniai dešinėje, broliai, - tarė raitelis švariai nuskustu smakru, 
nuožmios veido išraiškos, stipriai pražilusiais plaukais. 

- Dešinėje nuo Siera Blankos. O galbūt mes išlįsime prie Rio Grandės, 
- atsakė kitas. 

- Nebijokite likti be vandens! - sušuko trečias. - Tas, kuris sugebėjo 
išgauti vandenį iš uolos, neapleis savo išrinktosios tautos! 

- Amen! Amen! - sušuko likusieji. 
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Jie jau buvo bekeliaują toliau, kai staiga pats jauniausias ir akyliausias 
iš jų tarpo nustebęs šūktelėjo, rodydamas virš galvų kybančią dantytą uolą. 
Viršuje, ryškiai išsiskirdama ant pilko akmens, plazdėjo rožinė audeklo 
skiautė. Raiteliai akimoj u sulaikė arklius ir čiupo į rankas šautuvus. Atsiskyrę 
nuo kolonos, jiems į pagalbą atšuoliavo dar grupelė. Visi kartojo tą patį žodį: 
"Raudonodžiai". 

- Čia daug indėnų negali būti, - tarė žilaplaukis žmogus, iš visko 
sprendžiant, būrio vadas. - Mes aplenkėme pouno gentį, ir toje kalnų pusėje 
kitų genčių nėra. 

- Broli Stendžersonai, aš einu pažiūrėti, kas ten, - pasisiūlė vienas 
raitelis. 

- Ir aš! Ir aš! - pasigirdo balsai. 
-Arklius palikite čia, mes jūsų lauksime apačioje,-patvarkė vyresnysis. 
Jaunuoliai akimoju nušoko nuo arklių ir, juos pririšę, ėmė skardžiu 

kabarotis į viršų, prie rožinio daikto, pakursčiusio jų smalsumą. Jie kopė 
sparčiai ir tyliai, o jų judesiai buvo vikrūs ir tikslūs, kokius yra išsiugdę tik 
patyrę laipiotojai. Likę apačioje stebėjo, kaip jie šokinėja nuo vieno iškyšulio 
ant kito, ir pagaliau jų figūros sušmėžavo pačiame viršuje, dangaus fone. 
Jaunuolis, kuris pirmasis pakėlė triukšmą, aplenkė visus. Žmonės, sekę jam 
iš paskos, staiga pamatė, kaip jis nustebęs kilstelėjo ranką ir jį pasiviję 
draugai taip pat sustojom, nustebinti prieš akis atsivėrusio vaizdo. 

Mažytėje aikštelėje, pačioje pliko kalno viršūnėje, stūksojo didelis 
riedulys, o prie jo gulėjo stambus, neįtikėtinai liesas vyras, apžėlęs ilga 
barzda. Rami iškankinto veido išraiška ir lygus alsavimas ro<Jė, kad jis kietai 
miega. Šalia, apkabinusi jo įdegusį gyslotą, kaklą minkštomis baltutėmis 
rankelėmis, padėjusi galvą ant krūtinės, miegojo mergaitė. Jos auksiniai 
plaukai buvo išsidraikę ant patiestos purpurinės striukės, nuo laimingos 
šypsenos vos prasižiojusios rožinės lūpos gaubė lygią baltų dantų eilę. 
Putnios mergaitės kojytės, apmautos baltomis kojinaitėmis, ir dailūs batukai 
spindinčiomis sagtimis buvo keistas kontrastas šalia ilgų sudžiūvusių jos 
bendrakeleivio kojų. Virš jų, ant uolos krašto, išdidžiai ir niauriai niūksojo 
trys suopiai; pasirodžius ateiviams, jie karkdami, piktai klegendami nenoriai 
pakilo. 

Tų šlykščių paukščių klykavimas pažadino miegančius; jie pakėlė 
galvas ir sutrikę žvalgėsi aplinkui. Vyras svirduliuodamas atsistojo ir pažvelgė 
žemyn, į dykynę, buvusią tokią nykią tą valandą, kai jį palaužė miegas, o dabar 
knibždančią daugybe žmonių ir gyvulių. Netikėdamas savo akimis, jis per
braukė ranka per veidą. 

- Tai turbūt ir yra tas priešmirtinis kliedėjimas, - sumurmėjo jis. 
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Mergaitė stovėjo greta, laikydamasi už jo striukės skverno, ir plačiai atartomis 
akimis tylėdama žvalgėsi aplinkui. 

Ateiviams greitai pavyko įtikinti nelaiminguosius,.kad tai visai ne 
haliucinacijos. Vienas jų užsodino mergaitę sau ant pečių, o kiti du prilaikė 
nusigalavusį keliauninką ir padėjo jam nusileisti žemyn, prie karavano. 

- Mane vadina Džonu Ferjė, - tarė liesas vyras. - Mūsų buvo dvidešimt 
du žmonės, gyvi likome tik aš ir šita mažytė. Kiti žuvo nuo bado ir troškulio 
dar ten, pietuose. 

- Tai tavo duktė? - kažkas paklausė. 
- Dabar mano! - įžūliai atrėžė keliauninkas. - Mano, nes aš ją išgelbėjau. 

Niekam jos neatiduosiu! Nuo šios dienos ji - Liusė Ferjė. Bet kas jūs tokie? 
- paklausė jis, smalsiai žiūrėdamas į tvirtus įdegusius savo gelbėtojus. -
Atrodo, jūsų čia devynios galybės! 

- Beveik dešimt tūkstančių! - atsakė vienas jaunuolis. - Mes Dievo 
vaikai tremtyje, angelo Merono išrinktoji tauta. 

- Pirmą kartą apie tai girdžiu, - prisipažino keliauninkas. - Kaip matau, 
išrinktųjų jis turi gerą pulkelį. 

- Nedrįsk juoktis iš švento dalyko! - griežtai sudraudė pašnekovas. -
Mes tie, kurie tiki šventu priesaku, egiptietiškais hieroglifais parašytu auksu 
kaustytuose metraščiuose - jie buvo įteikti šventajam Džozefui Smitui Pal-
maire. Mes atkakome iš Ilinojaus valstijos Novos miesto, kur pastatėme savo 
šventyklą. Mes slapstomės nuo žiaurios tironijos ir bedievių ir ieškome 
prieglaudos, tegul ir plynoje dykynėje. 

"Novos" pavadinimas Džonui Ferjė, matyt, kažką priminė. 
- A, dabar žinau, - tarė jis. - Jūs mormonai*. 
- Taip, mes mormonai, - vienu balsu patvirtino nepažįstamieji. 
- Kur gi jūs keliaujate? 
- Mes nežinom. Mus veda Aiškiaregis, kuriam kelią rodo Viešpaties 

ranka. Dabar tu stosi prieš Aiškiaregį. Mūsų vadas nuspręs tavo likimą. 
Tuo tarpu jie jau nusileido į kalno papėdę; jų laukė didžiausia piligrimų 

minia - išbalusios, romios moterys, stiprūs mitrūs vaikai ir sunerimę piktaakiai 
vyrai. Išvydę, koks išsekęs keliauninkas ir kokia maža paskui jį einanti 
mergaitė, jie nustebę ir užjausdami, vienas kitą perrėkdami ėmė šūkčioti. Bet 
palydovai nesustodami vedė juos toliau, ir netrukus jie atsidūrė prie vežimo, 
kuris buvo kur kas didesnis už kitus ir ryškiau bei puošniau išdabintas. 
Vežimą tempė šešetas arklių, tuo tarpu į kitus tebuvo įkinkyta po porą, d į 
nedaugelį - po ketvertą. Šalia vežiko sėdėjo iš pažiūros kokių trisdešimties 

•Mormonai. - religinė sekta, įkurta D. Smito (1805-1844) 1830 metais. Mormonu 
tikėjimas - keistas krikščionių, musulmonų, budistų ir kitų religinių pažiūrų mišinys 
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metų žmogus; tokios didelės galvos ir valingo veido galėjo būti tik vadas. Jis 
skaitė storą knygą rudais viršeliais; kai priėjo minia, padėjo knygą ir atidžiai 
klausėsi pasakojimo apie tai, kas atsitiko. Tada kreipėsi į keliauninkus. 

- Mes priglausime jus, - iškilmingai tarė, - tik tuo atveju, jeigu priimsite 
mūsų tikėjimą. Savo bandoje mes vilkų nelaikysime. Jeigu jūs esate kirm
graužos, pamažu ėdančios vaisių, tai tegu verčiau jūsų kaulai dūla dykynėje. 
Ar sutinkate priimti sąlygą ir eiti su mumis? 

- Taip, aš sutinku su bet kokiomis sąlygomis! - taip karštai sušuko Ferjė, 
kad rūstūs vyresnieji neiškentę nusišypsojo. Tik rimtas išraiškingas vado 
veidas liko koks buvęs. 

- Imk jį savo globon, broli Stendžersonai, - tarė jis, - pavalgydink ir 
pagirdyk jį ir vaiką. Pavedu tau taip pat išmokyti jį mūsų švento tikėjimo. Bet 
mes per daug ilgai užgaišome. Pirmyn, broliai! Į Sioną. 

- Į Sioną! Į Sioną! - sušuko arčiau stovėję mormonai. Šūksnis, jau kitų 
pasigautas, nusirito begaliniu karavanu ir virtęs neaiškiu gaudesiu, nutilo 
kažkur nykioje tolybėje. Supykšėjo botagai, sugirgždėjo tekiniai, trūktelėjo 
iš vietos vežimai, ir karavanas vėl nusirangė per dykumą. Vyresnysis, kuriam 
Aiškiaregis pavedė rūpintis dviem keliauninkais, nusivedė juos į savo furgoną 
ir pamaitino. 

-.Jūs čia gyvensite, - tarė jis. - Praeis kelios dienos, ir atsigausit. Bet 
nepamiršk, kad nuo dabar ir visados tu priklausai mūsų tikėjimui. Taip 
pasakė Brįhemas Jangas*, o jo lūpomis kalbėjo Džozefas Smitas, tai yra 
Dievo akis. 

II SKYRIUS 

Jutos gėle 

Čia turbūt ne vieta prisiminti visus vargus ir negandas, kurias teko 
patirti bejėgiams mormonams, kol jie rado savo ramybės priebėgą. Nuo 
Misisipės krantų iki Uolėtųjų kalnų vakarinių atšakų jie veržėsi su tokiu 
atkaklumu, kokio dar nežinojo istorija. Laukiniai žmonės, plėšrūs žvėrys, 
alkis, troškulys, visiškas bejėgiškumas ir ligos - trumpai šnekant, visi nema
lonumai, kuriuos gamta rezgė jų kelyje, buvo įveikti tik anglosaksišku 
atkaklumu. Ir vis dėlto ilga kelionė ir nesibaigiančios nelaimės palaužė ir 
pačių atkakliausiųjų valią. Kai apačioje priešais juos atsivėrė saulės nulietas 
platus Jutos slėnis, kai jie išgirdo savo vadą sakant, kad tai ir yra išsvajotasis 
kraštas ir kad ta skaisčioji žemė nuo šiol priklausys jiems amžiams, visi kaip 

*Brihemas Jangas (1801-1877) - mormonų vadas po D. Smito mirties 
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vienas puolė ant kelių ir karštomis maldomis dėkojo Dievui. 
Jangas pasirodė esąs ne tik drąsus vadas, bet ir sumanus reikalų 

tvarkytojas. Netrukus buvo parengti vietovės žemėlapiai ir būsimojo miesto 
planai su brėžiniais. Atsižvelgiant J kiekvieno gyventojo norą, apie miestą 
buvo palikta vietos fermoms įkurti, prekijams sudaryta galimybė verstis 
prekyba, amatininkams - savo amatu. Miesto gatvės ir aikštės atsirado tarsi 
burtų lazdele mostelėjus. Slėnyje sausino pelkes, tvėrė aptvarus, tvarkė 
laukus, sodino, sėjo, ir kitą vasarą tenai auksu sužvilgo bręstantys kviečiai. 
Toje keistoje nausėdijoje viskas augo kaip ant mielių. O sparčiausiai augo 
milžiniška šventykla miesto centre; kiekvieną dieną ji kilo vis aukštyn ir ėjo 
platyn. Nuo ryto žaros iki užeinant vakarui prie to monumento, naujakurių 
statomo tam, kuris padėjo laimingai įveikti daugybę pavojų j stuksėjo plaktukai 
ir žvangėjo pjūklai. 

Du vieniši keliauninkai, Džonas Ferjė ir mažoji mergaitė, tapusi jo 
įduktere ir drauge su juo kentėjusi likimo išdaigas, su mormonais nuėjo jų 
sunkų kelią iki pat paskutinio žingsnio. Mažoji Liusė patogiai keliavo 
Stendžersono vežime, kuriame dar tilpo trys mormonų žmonos ir jo sūnus, 
guvus, savivalis dvylikos metų berniukas. Vaiko siela atspari, ir Liusė greitai 
atsigavo po smūgio, kuris ištiko po motinos mirties, netrukus ji pasidarė 
moterų numylėtine ir priprato prie naujo gyvenimo ant ratų po keltiniu 
stogu. O Ferjė, atsigavęs po negandų, buvo naudingas bendrakeleivis ir 
nepavargstantis medžiotojas. Jis greitai pelnė mormonų pagarbą. Kai kara
vanas pagaliau pasiekė pažadėtąją žemę, mormonai vieningai nutarė, kad 
Ferjė vertas tokio pat didelio ir derlingo žemės sklypo, kaip ir visi naujakuriai, 
suprantama, išskyrus Jangą ir keturis vyriausiuosius seniūnus - Stend^ersoną, 
Kembolą, Džonstoną ir Dreberą, kurie turėjo išskirtines teises. 

Savo sklype Ferjė surentė tvirtą medinį pastatą, o vėliau dūrė prie jo 
priestatus, ir galų gale jo būstas virto erdviu užmiesčio namu. Ferjė buvo 
praktiškos nuovokos, visoks darbas tirpo jo rankose, o geležinė sveikata 
leido jam triūsti savo žemėje nuo aušros iki vakaro žaros, todėl fermoje viskas 
puikiai klostėsi. Po trejų metų jis tapo turtingesnis už visus savo kaimynus, 
po šešerių metų buvo turčius, po devynerių - turtuolis, o po dvylikos metų 
Solt Leik Sityje nebūtum suskaičiavęs nė dešimties žmonių, kurie būtų galėję 
su juo lygintis. Nuo Solt Leik Sičio iki tolimo Usatčo kalnagūbrio nebuvo 
garsesnio žmogaus už Džoną Ferjė. 

Tiktai vienintelė aplinkybė liūdino ir skaudino Ferjė bendratikius. 
Jokie įrodinėjimai ir įkalbinėjimai nesugundė jo pasekti kitų pavyzdžiu ir 
paimti keletą žmonų. Jis nepaaiškino atsisakymo priežasties, bet tvirtai ir 
nepalenkiamai laikėsi savo sprendimo. Vieni jį kaltino nepakankamu prie-
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raišumu priimtam tikėjimui, kiti manė, kad jis paprasčiausias šykštuolis ir 
vengia papildomų išlaidų. Kai kurie tvirtino, kad tokio užsispyrimo priežastis 
esanti sena meilė ir kad kur nors Atlanto vandenyno pakrantėje jo laukianti 
šviesbruvė gražuolė. Kad ir kaip ten būtų, Ferjė atkakliai saugojo viengun
gystę. Visa kur kitur jis griežtai laikėsi naujakurių tikėjimo ir visi jį vertino 
kaip pamaldų ir dorą žmogų. 

Liusė Ferjė augo ręstiniame name ir visu kuo padėjo įtėviui. Motiną ir 
aukles jai pakeitė grynas kalnų oras ir gydomąją galią turintis pušų aromatas. 
Laikas bėgo, ir su kiekvienais metais ji tapo vis aukštesnė ir stipresnė, vis 
skaisčiau raudonavo jos žandukai ir vis gracingesnė darėsi eisena. Nevienam 
keliauninkui, važiuojančiam keliu pro Ferjė fermą, ūmai pabusdavo seniai 
užgesę jausmai, išvydus liekną merginos figūrą, šmėstelėjusią kviečių lauke 
arba jojančią tėvo mustangu, kurį ji valdydavo lengvai ir grakščiai, kaip 
temoka tikros Vakarų dukros. Žiedpumpuris virto gėle, o tais metais, kai 
Džonas Ferjė pasidarė pats turtingiausias tarp fermerių, jo duktė pelnė 
gražiausios Jutos merginos vardą. 

Žinoma, jos tėvas buvo pirmas, pastebėjęs, kad ji jau ne vaikas, o 
mergina. Apskritai tėvai tai pastebi retai. Permaina įvyksta taip pamažėl ir 
nejuntamai, kad niekaip nenustatysi tikslios datos. To nepajunta net pati 
mergaitė, kpl nuo kieno nors balso arba rankos prisilietimo suspurda jos 
širdis ir ji staiga didžiuodamasi ir baimindamasi pajaučia, kad joje bręsta 
kažkas nauja ir nepatirta. Retai rasi moterį, kuri iki savo dienų galo neatsi
mintų to menko atsitikimo, paskelbusio jos naujo gyvenimo aušrą. Liusei 
Ferjė tas atsitikimas buvo visai ne menkas, jau nekalbant apie tai, kad jis 
paveikė jos ir daugelio kitų likimą. 

Buvo karštas liepos rytas. Mormonai dūzgė kaip bitės - ne šiaip sau savo 
emblema jie pasirinko bičių kelmą. Laukuose ir gatvėse virė kasdieninis 
darbas. Dulkėtais keliais slinko ilgos sunkiai pakrautų, mulų tempiamų 
vežimų virtinės - žmonės traukė į vakarus, nes Kalifornijoje siautė aukso 
karštligė, o sausumos kelias ėjo per Išrinktųjų miestą. Ta pačia kryptimi iš 
tolimųjų ganyklų varė avių būrius ir jaučių bandas, traukė pervargusių 
persikėlėlių karavanai; nebaigiama kelionė vienodai išsekindavo ir žmones, 
ir gyvulius. 

Pro t į margą grūstį, pasikliaudama savo jėgomis, ant mustango drąsiai, 
kaip moka tik patyręs raitelis, šuoliavo Liusė Ferjė. Jos veidas buvo įraudęs, 
ilgi kaštoniniai plaukai plaikstėsi ant nugaros. Tėvas kažko ją pasiuntė į 
miestą ir, tegalvodama apie reikalą ir apie tai, kaip jį sutvarkys, mergina be 
jokios baimės įsiveržė į patį slenkančios minios tirštį. Jai pavymui žiūrėjo be 
galo nustebę, ilgoje kelionėje nusibaigę aukso medžiotojai. Netgi beaistriai 
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indėnai, apsimuturiavę žvėrių kailiais, ir tie nebeteko savitvardos - susižavėję 
žiūrėjo į tą baltaveidę gražuolę. 

Pačiame miesto pakraštyje kelią užtvėrė milžiniška gyvulių banda, 
kurią šiaip ne taip tvarkę penki ar šeši įsiutę piemenys. Nekantrumu degančiai 
Liusei pasirodė, kad, gyvuliams truputį prasiskyrus, atsirado šioks toks 
tarpelis, ir ji nutarė joti tuo atsivėrusiu keliuku per patį bandos vidurį. Bet vos 
tik spėjo truputį pajoti tuo taku, gyvuliai susiglaudė, ir ji atsidūrė gyvoje 
srovėje, iš visų pusių apsupta ilgaragių jaučių, krauju pasruvusiomis akimis. 
Mergina buvo pratusi valdyti galvijus ir nė kiek nesutriko. Išnaudodama 
kiekvieną tarpelį, varė pirmyn arklį, tikėdamasi kaip nors išsiveržti iš apsupties. 
Vienas jautis tyčia ar netyčia bakstelėjo mustangui į šoną, ir tas akimoju 
padūko. Prunkšdamas iš pašėlimo, jis stojosi piestu, muistėsi ir baisiausiai 
blaškėsi; jeigu Liusė būtų buvusi ne tokia patyrusi jojikė, žirgas tikrai ją būtų 
išmetęs iš balno. Padėtis darėsi pavojinga. Kiekvieną kartą, nuleisdamas 
priekines kanopas, įsiutęs mustangas vis atsiremdavo į ragus ir vėl šokdavo 
piestu, dar baisiau įsiusdamas. Mergina iš visų jėgų stengėsi išsilaikyti balne, 
nes kitaip jos laukė baisi mirtis po piktų, išgąsdintų jaučių kanopomis. Ji 
nebeišmanė, ką daryti; ėmė svaigti galva, ranka, spaudusi pavadį, nusilpo. 
Dusdama nuo dulkių, nuo įaudrintų gyvulių kvapo, ji, netekusi vilties išsigel
bėti, kone paleido iš rankų pavadį; staiga šalia išgirdo drąsinantį balsą ir 
suprato sulaukusi pagalbos. Tuo pat metu įrudusi raumeninga ranka nustvėrė 
persigandusį mustangą už apynasrio. Nepažįstamasis raitelis, sprausdamasis 
pro jaučius, netrukus išvedė ją į priemiesčio gatvę. 

- Tikiuosi, nenukentėjote, mis? - gelbėtojas pagarbiai užkalbino Liusę. 
Žvilgtelėjusi į jo energingą rusvą veidą, Liusė linksmai nusišypsojo. 
- Aš labai išsigandau, - naiviai tarė ji. - Tai jau nemaniau, kad mano 

Pončas pabijos jaučių! 
- Ačiū Dievui, kad išsilaikėte balne, - rimtai tarė raitelis, aukštas jaunas 

žmogus, vilkįs šiurkščia medžiotojo striuke, su šautuvu ant peties. Jojo jis ant 
stambaus keršo arklio. 

- Jūs turbūt Džono Ferjė duktė? - paklausė jis. - Aš mačiau jus išjojant 
pro fermos vartus. Paklauskite, ar jūsų tėvas atsimena Džefersoną Houpą iš 
Sent Luiso. Jeigu tai tas pats Ferjė, tai jisai buvo mano tėvo draugas. 

- Kodėl jums pačiam neužsukus ir nepaklausus? - ramiai tarė mergina. 
Jaunuoliui, matyt, šis pasiūlymas patiko - jo net akys sužibo. 
- Mielai tai padaryčiau, - tarė jis, - bet mes du mėnesius išbuvome 

kalnuose, ir aš nežinau, ar šitaip atrodant padoru eiti į svečius. Jeigu priimtų 
mus tokius, kokie esam... 

- Ferjė priims jus su didžiausiu džiaugsmu, ir aš taip pat, - atsakė Liusė. 
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- Jis labai mane myli. Jeigu jaučiai būtų mane sutrypę, jis liūdėtų visą 
gyvenimą. 

- Aš taip pat, - tarė jaunasis medžiotojas. 
- Jūs? Ko gi jums dėl manęs liūdėti? Juk mes net nedraugai. 
Įrudęs medžiotojo veidas taip apniuko, kad Liusė Ferjė garsiai nusijuo

kė. 
- O, neimkite taip į Širdį, - tarė ji. - Žinoma, nuo šiol jūs mano draugas. 

Būtinai pas mus atjokite. O dabar turiu skubėti, nes tėvas ims manim 
nebepasitikėti ir nebeduos jokio darbo! Iki pasimatymo! 

- Iki pasimatymo! - jis nusiėmė platų sombrerą ir pasilenkė prie jos 
mažytės rankos. Liusė staiga pasuko mustangą, pliaukštelėjo rimbu ir nušuo
liavo plačiu keliu, palikdama paskui save dulkių debesį. 

Džefersonas Houpas-jaunesnysis pasivijo savo bendrakeleivius. Jis 
buvo rūstus ir tylus. Nevados kalnuose jie ieškojo sidabro ir grįžo į Sol Leik 
Sitį, vildamiesi sulesioti pinigų rastųjų telkinių eksploatavimui. Jis žavėjosi 
tuo darbu ne mažiau už kitus, kol atsitiktinis atsitikimas nepakreipė jo 
minčių visai kita linkme. 

Puikios, tyros ir skaisčios kaip Sieros vėjukas merginos paveikslas iki 
pačių gelmių sukrėtė jo karštą nesuvaldomą sielą. 

Jai dingus iš akių, jis suprato, kad dabar prasideda jo naujas gyvenimas 
ir kad nei prekyba sidabrų, nei kokie kiti reikalai negali jam būti svarbesni už 
nelauktą, viską stelbiantį jausmą. Tai buvo ne jaunatviškas akimirkos įsimy
lėjimas, o audringa dūki aistra žmogaus, turinčio stiprią valią ir valingą 
charakterį. Jis buvo pratęs pasiekti viską, ko nori. Jis prisiekė sau, kad savo 
pasieks ir dabar, jeigu tik sėkmė priklausys nuo jo jėgų ir atkaklumo. 

Tą patį vakarą jis atėjo pas Džoną Ferjė, o paskui lankė taip dažnai, kad 
netrukus jo namuose tapo savu žmogumi. Džonas visus dvylika metų nebuvo 
išėjęs iš slėnio ir buvo taip paskendęs savo fermos rūpesčiuose, kad beveik 
nieko nežinojo, kas dedasi pasaulyje. O Džefersonas Houpas galėjo nemažai 
papasakoti, ir pasakotojas jis buvo toks, kad jo išsižiojęs klausėsi ir tėvas, ir 
duktė. Jis buvo Kalifornijos pionierius ir žinojo daugybę nepaprastų istorijų 
apie tai, kaip tomis beprotiškomis ir laimingomis dienomis žmonės susikrau
davo milžiniškus turtus ir beregint juos prarasdavo. Jis buvo negyvenamų 
žemių žvalgas, kalnuose ieškojo sidabro rūdos, vertėsi medžiokle ir dirbo 
rančoje. Kai kur nors pakvipdavo rizikingu nuotykiu, Džefersonas Houpas, 
kur buvęs kur nebuvęs, jau ir ten. Senasis fermeris žavėjosi Houpo savybėmis, 
vis jį pagirdavo, ir netrukus Houpas tapo jo numylėtiniu. Liusė paprastai 
tylėdavo, bet karštas nuoraudis ir džiaugsmu spindinčios akys aiškiai bylojo, 
kad jos širdis jai jau nebepriklauso. Patiklus fermeris galbūt ir nepastebėjo 
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tų akivaizdžių požymių, bet jie nepraslydo pro jos meilę užkariavusiojo akis. 
Vieną vasaros vakarą Houpas atjojo į fermą ir prievartų nušoko nuo 

arklio. Liusė, stovėjusi namo tarpdury, ėjo jo pasitikti. Houpas pririšo arklį 
prie tvoros, ir jiedu nužingsniavo takeliu. 

f Aš išvažiuoju, Liuse, - tarė jis, spausdamas savojoje jos ranką ir 
švelniai žiūrėdamas jai į akis. - Neprašau, kad važiuotumėte kartu, bet ar jūs 
sutiksite išvažiuoti su manimi, kai aš grįšiu? 

- O kada jūs grįšite? - raudonuodama susijuokė ji. 
- Ilgiausiai užgaišiu kokius du mėnesius. Aš grįšiu ir jus išsivesiu, mano 

mieloji. Niekas neišdrįs mums sutrukdyti. 
- O ką pasakys tėvas? 
- Jis sutinka, jeigu reikalai rūdynuose gerai klosis. O kad jie gerai klosis, 

aš nė kiek neabejoju. 
- Na, jeigu su tėvu jau susitarėte, tai kas man belieka... - sušnibždėjo 

mergina ir prisiglaudė prie jo plačios krūtinės. 
- Ačiū tau, Dieve! - užkimusiu balsu sušnibždėjo jis ir pasilenkęs 

pabučiavo merginą. - Vadinasi, sutarta! Kuo ilgiau dabar aš būčiau su tavimi, 
tuo sunkiau būtų skirtis. Manęs laukia kanjone. Iki pasimatymo, mano 
mieloji, iki pasimatymo. Susitiksime po dviejų mėnesių. 

Jis užšoko ant arklio ir nušuoliavo kiek tik kojos nešė - net neatsigrįžo, 
tarsi bijodamas, kad, vėl ją išvydęs, nebeturės jėgų skirtis. Stovėdama prie 
vartų, Liusė žiūrėjo jam pavymui, kol jis išnyko iš akių. Tada įėjo į vidų, 
jausdama, kad visoje Jutoje nėra už ją laimingesnės. 

III SKYRIUS 

Džonas Ferįė kalbasi su Aiškiaregiu 

Nuo to laiko, kai Džefersonas Houpas ir jo draugai išvyko iš Solt Leik 
Sičio, praėjo tiys savaitės. Džono Ferjė širdis daužėsi iš liūdesio pagalvojus 
apie tai, kad, grįžus jaunuoliui, jam teks skirtis su savo dukra. Tačiau 
spindintis merginos veidelis veikė jį stipriau už bet kokius argumentus, ir jis 
beveik susitaikė su neišvengiamybe, kuri laukė. Savo narsios sielos gelmėse 
jis tvirtai nusprendė, kad jokia jėga neprivers jo išleisti savo dukrą už 
mormono. Jis manė, kad mormonų tuoktuvės - tai gėda ir nešlovė. Nors jis 
ir pakęsdavo mormonų tikėjimo dogmas, bet dėl vedybų turėjo savo nepakei
čiamą nuomonę. Suprantamajam teko slėpti savo įsitikinimus, nes šventųjų 
šalyje tais laikais buvo pavojinga viešai skelbti eretiškas mintis. 
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Taip, pavojinga, ir dar kaip pavojinga! Net patys dievočiausi išdrįsdavo 
pasamprotauti apie religiją tik pašnibždomis, baimindamiesi, kad jų žodžiai 
nebūtų kaip nors kitaip suprasti ir neužtrauktų jiems negailestingos bausmės. 
Persekiojimo aukos pačios tapdavo persekiotojais ir pasižymėdavo negirdėtu 
žiaurumu. Nei Sevilijos inkvizicija, nei Vokietijos femgerihtas, nei slaptos 
bendruomenės Italijoje nesugebėjo sukurti galingesnės organizacijos už tą, 
kuri juodu debesiu driekėsi virš visos Jutos valstijos. 

Ta organizacija buvo nematoma, paslapties apgaubta ir todėl atrodė 
dvigubai baisesnė. Ji buvo visažinanti ir visagalinti, bet veikė neregimai ir 
negirdimai. Žmogus, pareiškęs bent menkiausią abejonę apie mormonų 
bažnyčios neklystamumą, nepastebimai dingdavo, ir niekas nežinodavo, kur 
jis įr kas jam atsitiko. Kad ir kiek lauktų jo žmona ir vaikai, jie nepamatydavo 
ir nesužinodavo, ką jis patyrė slaptųjų teisėjų rankose. Neatsargiai taręs žodį, 
nesąmoningai pasielgęs, neišvengdavai pražūties, tačiau niekas nežinodavo, 
kokias baisybes nelaimingajam teko patirti. Nenuostabu, kad žmonės gyveno 
begalinėje baimėje, ir net dykumos vidury jie nedrįsdavo pasišnibždėti ir 
pasidalyti sielą slegiančiomis abejonėmis. 

Iš pradžių ta baisi tamsi jėga bausdavo tik nepaklusniuosius - tuos, 
kurie, priėmę mormonų tikėjimą, nuo jo atsitraukdavo arba pažeisdavo jo 
dogmas. Tačiau netrukus virš savo galvų ją ėmė jausti vis daugiau ir daugiau 
žmonių. Mormonams trūko suaugusių moterų, o be moterų daugpatystės 
doktrina prarastų bet kokią prasmę. Ir štai pasklido gandai - gandai apie 
žmogžudystes tarp persikėlėlių, apie jų stovyklų apiplėšimus tuose kraštuose, 
kur indėnai niekada nepasirodydavo. O seniūnų haremuose atsirasdavo 
naujų moterų - liūdinčių, verkiančių, kupinais baimės veidais. Keliauninkai, 
kuriems tekdavo važiuoti kalnais vėlyvą naktį, pasakodavo apie ginkluotų 
žmonių su kaukėmis gaujas, kurios tamsoje tyliai pro juos prasėlindavusios. 
Gandai ir tauškalai sumišdavo su tikrais faktais, kuriuos patvirtindavo ir 
sustiprindavo nauji liudijimai, ir pagaliau ta tamsioji jėga buvo įvardyta. Dar 
iki šiol nuošaliose Vakarų rančose žodžiai "danitų sąjunga" arba "angelai 
keršytojai" įvaro baimės. 

Tačiau sužinoję, kokia tai organizacija, žmonės jos ėmė bijoti dar 
labiau. Niekas nė nenujautė, kas įėjo į tą visagalę sektą. Vardai tų, kurie 
dalyvaudavo kruvinose piktadarybėse, vykdytose tarsi religijos vardu, buvo 
laikomi giliausioje paslaptyje. Draugas,sukuriuojūspasidalijoteabejonėmis 
dėl Aiškiaregio ir jo misijos, galėjo pasirodyti esąs vienas tų, kurie, trokšdami 
keršto, atslinks pas jus naktį su ugnimi ir kalaviju. Todėl kaimynas bijojo 
kaimyno, ir niekas garsiai nereikšdavo savo slaptų minčių. 

Vieną gražų rytą Džonas Ferjė jau buvo susiruošęs važiuoti į laukus, kai 
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staiga išgirdo brikelės bildesį. Žvilgtelėjęs pro langą, išvydo kuklų, vidutinio 
amžiaus ilgaplaukį vyrą, einantį į jo namus. Ferjė nukrėtė drebulys: Jai buvo 
ne kas kitas, o didysis Brihemas Jangas. 

Ferjė virpėdamas puolė prie durų pasitikti mormonų vado - jis žinojo, 
kad jo pasirodymas nieko gero nežada. Jangas sausai atsakė į pasveikinimą 
ir, rūsčiai suraukęs antakius, paskui jį nusekė į svetainę, 

- Broli Ferjė, - tarė, pro šviesias blakstienas akimis varstydamas fermerį, 
- mes, dori tikintieji, buvom tau geri draugai. Mes priglaudėme tave dykynėje 
mirštantį iš bado, mes pasidalinome su tavimi duonos kąsniu, mes atvežėme 
tave į Pažadėtąjį slėnį, aprūpinome tave gera žeme ir, tave globodami, 
leidome praturtėti. Argi ne taip? 

- Taip, - atsakė Džonas Ferjė. 
- Ir mainais už tai reikalavome tik vieno: kad tu išpažintum tikrąjį 

tikėjimą ir visur laikytumeis jo įstatymų. Tu pasižadėjai, bet jeigu tai, ką apie 
tave šneka, yra tiesa, vadinasi, tu sulaužei pažadą. 

- Kaip aš jį sulaužiau? - protestuodamas Ferjė kilstelėjo ranką. - Argi 
aš neįnešu savo dalies į bendrą fondą? Argi aš neinu į šventyklą? Argi aš... 

- Kur tavo žmonos? - pertraukė Jangas, apsižvalgydamas aplinkui. -
Tegu ateina, aš noriu su jomis pasisveikinti. 

- Kas tiesa, tai tiesa - aš nevedęs. Bet moterų mažai, ir daugelis mūsiškių 
jų trokšta labiau negu aš. Aš vis dėlto nesu vienišas - manimi rūpinasi duktė. 

- Štai apie dukrą aš ir noriu su tavimi pasikalbėti, - tarė mormonų vadas. 
- Ji jau suaugusi ir garsėja kaip Jutos gražuolė; ji prie širdies kai kuriems 
didžiai gerbiamiems žmonėms. 

Džonas Ferjė sunerimo. 
- Apie ją tauškia tokius dalykus, kuriais aš nelinkęs tikėti. Sklinda 

gandai, kad ji susižiedavusi su kažkokiu stabmeldžiu. Tai, žinoma, tuščios 
apkalbos. Šventojo Džozefo Smito tryliktasis priesakas skelbia: "Kiekviena 
mergina, išpažįstanti tikrąjį tikėjimą, turi būti vieno išrinktojo žmona; jeigu 
ji taps kitatikio žmona, tai padarys sunkiausią nuodėmę". Aš negaliu patikėti, 
kad tu, giliai tikintis, leidai savo dukrai sulaužyti šventąjį priesaką. 

Džonas Ferjė tylėjo ir nervingai pešiojo vytinę. 
- Štai duktė ir bus tavo tikėjimo išbandymas - taip nuspręsta Švenčiau

sioje Keturių Taryboje. Mergina jauna, mes nenorime jos išleisti už žilo senio 
ir neatimsime pasirinkimo teisės. Mes, seniūnai, pakankamai turime savų 
karvyčių*, bet mes turime parūpinti žmonų savo sūnums. Stendžersonas turi 
sūnų, Dreberas irgi, ir bet kuris iš jų mielai į savo namus priims tavo dukrą. 

*Heberas Č. Kembelas viename pamoksle šituo švelniu epitetu apdovanojo šimtinę savo 
žmonų 
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Tegu ji pasirenka vieną iš dviejų. Abudu jauni, turtingi ir išpažįsta mūsų 
šventą tikėjimą. Ką tu į tai pasakysi? 

Suraukęs antakius, Ferjė tylėjo. • 
- Duokite mums laiko pagalvoti, - pagaliau tarė jis. - Mano duktė dar 

labai jauna, jai anksti tekėti. / 

- Ji turi pasirinkti per mėnesį, - atsakė Jangas ir atsistojo. - Lygiai po 
mėnesio ji turi Juoti atsakymą. 

Teeidamas prie durų stabtelėjo; jo veidas staiga prisruvo kraujo, akys 
piktai sužibo. 

- Jeigu i u, Džonai Ferjė, - beveik šaukė jis, - sumanysi savo silpnomis 
jėgelėmis priešintis Keturių įsakymui, tai gailėsies, kad tavo ir jos kaulai 
neliko gukti Siera Blankoje! 

Pagrasęs kumščiu, Jangas išėjo. Ferjė tylėdamas klausėsi, kaip po jo 
inkiais balais traška takelio gargždas. 

Jis sėdėjo, alkūnėmis atsirėmęs į kelius, ir laužė gaivą, kaip visa tai 
papasakoti dukrai. Ūmai pajuto švelnų rankų prisilietimą, o pakėlęs galvą, 
išvydo šalia stovinčią Liusę. 

- Aš nesiklausiau, - tarė ji, atsakydama į jo sutrikusį žvilgsnį. - Nuo jo 
balso drebėjo visas namas. Ak, tėve, ką mums dabar daryti? 

-Tu tik nebijok! -Ferjė pasitraukė dukrytę prie savęs ir šiurkščiu delnu 
perbraukė jos kaštoninius plaukus. - Viskas bus gerai. Ar dar neatšalai nuo 
to vyrioko? 

Užuot atsakiusi, ji ėmė kūkčioti, ir jos ranka suspaudė tėvo ranką. 
- Vadinasi, ne. Na, ir ačiū Dievui - bijojau išgirsti, kad jau jo nebemyli. 

Jis šaunus berniokas ir tikras krikščionis. Tai ne čionykščiai šventeivos, 
nepaisant visų jų maldų ir pamokslų. Rytoj Nevadon iškeliauja aukso ieško
tojai - aš jau pasistengsiu kaip nors perjuos Houpui duoti žinią, kas čia mums 
atsitiko. Ir, manau, jis pribus greičiau u£žaibą! 

Tas palyginimas Liusę prajuokino, ir ji nusišypsojo pro ašaras. 
- Jis atjos ir patars, ką mums daryti, - tarė ji. - Bet man baisu dėl tavęs, 

brangusis. Sako... sako, kad tiems, kaseina prieš Aiškiaregį, visuomet atsitinka 
kas nors baisaus... 

- Bet mes dar prieš jį neiname, - paprieštaravo tėvas. - O paskui 
matysim, dar suspėsim pasisergėti. Prieš akis dar turime visą mėnesį, o 
paskui, aš manau, mums geriau bėgti iš Jutos. 

- Palikti Jutą? 
- Taip, tikriausiai taip. 
- O mūsų ferma? ^ 
- Pasistengsime šį tą parduoti, gausime truputį pinigų, o kas liks - ką gi, 
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tegu žūva. Tiesą sakant, Liuse, aš jau ne kartą apie tai galvojau. Prieš nieką 
negaliu keliaklupsčiauti ir taip, kaip čionykščiai žmonės, pataikauti tam 
velniui Aiškiaregiui. Aš laisvas amerikietis, ir kitaip elgtis - ne mano būdui. 
O perlaužti save jau vėlu. Jeigu jis sumanys šlaistytis apie mūsų fermą, tai, ko 
gero, jam į užkulnius paleisiu gerą šratų užtaisą! 

- Bet jie mūsų neišleis! 
- Palauk, tegu tik atjoja Džefersonas, ir mes sugalvosim, ką daryti. O kol 

kas nesirūpink, mergaite, ir neverk, antraip tau dar užtins akutės, ir aš nuo jo 
gausiu pylos! Nėra ko bijoti, ir joks pavojus mums negresia. 

Džonas Berjė guodė ją gana ramiu balsu, bet Liusė negalėjo nepastebėti, 
kad tą vakarą tėvas labai kruopščiai užrakino visas duris, o paskui išvalė ir 
užtaisė seną surūdijusį medžioklinį šautuvą, kuris seniai nejudinamas kabojo 
prie jo lovos. 

IV SKYRIUS 

Pabėgimas 

Kitą rytą po pokalbio su mormonų Aiškiaregiu Džonas Ferjė iškeliavo 
į Solt Leik Sitį, susirado pažįstamą, besiruošiantį keliauti į Nevados kalnus, 
ir. paprašė nugabenti Džefėrsonui Houpui laišką. Jis parašė, kad jiems gresia 
baisus pavojus ir kad jis būtinai turįs kuo greičiau parjoti. Atidavus laišką, 
Ferjė tarsi akmuo nuo širdies nukrito, ir jis grįžo namo kiek linksmesnis. 

Artėdamas prie fermos jis nustebo, pamatęs prievartų stulpo pririštus 
du arklius. O įėjęs į vidų, nustebo dar labiau: svetainėje gana laisvai buvo 
įsitaisę du jaunuoliai. Vienas, pailgo veido ir išblyškęs, sėdėjo išsidrėbęs 
supamojoje kėdėje, užkėlęs kojas ant krosnies; kitas, jaučio sprando, šiurkš
taus paburkusio veido, stovėjo prie lango, susikišęs rankas į kišenes, ir 
švilpiniavo bažnytinį himną. Išvydę Ferjė, abudu linktelėjo. 

- Jūs turbūt mūsų nepažįstate, - pradėjo taš, kuris sėdėjo supamojoje 
kėdėje. - Tai seniūno Drebero sūnus, o aš Džozefas Stendžersonas, drauge su 
jumis klajojęs dykuma, kai Dievas ištiesė savo ranką ir pašaukė tikrosios 
bažnyčios prieglobstin. 

- Taip jis pašauks visus pasaulio žmones, kai tik ateis laikas, - sniauk-
rodamas pridūrė antrasis. - Tikriems šventuoliams Dievas visuomet ras 
vietos. 

Džonas Ferjė šaltai pasisveikino. Jis iš karto suprato, kas jie, tie svečiai. 
- Mes atjojome, - tęsė Stendžersonas, - prašyti jūsų dukters rankos, ir 
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ji teks tam, kuris jums ir jai labiau patiks. Tiesa, kadangi aš teturiu keturias 
žmonas, o brolis Dreberas - septynias, *ai aš turiu kai kurių pranašumų. 

- Nieko panašaus, broli Stendžersonai! i sušuko Dreberas. - Visiškai 
nesvarbu, kiek kas turi žmonų, - svarbiausia, kas sugeba jas išlaikyti. Man 
tėvas perdavė savo fabrikus, ir dabar aš turtingesnis už tave. 

- O man dar viskas prieš akis! - karštai paprieštaravo Stendžersonas. -
Kai Dievas pašauks pas save mano tėvą, man atiteks jo odos fabrikas ir kailių 
raugykla. Be to, aš vyresnis už tave ir viršesnis savo padėtimi! 

- Tegu mergina pati pasirenka! - susijuokė Dreberas, gėrėdamasis savo 
atvaizdu veidrodyje. - Mes leisime jai spręsti. 

Džonas Ferjė klausėsi stovėdamas prie durų ir virė pykčiu. Vos susivaldė 
rimbu nepašventinęs svečių šonus. 

- Štai ką aš jums pasakysiu, - tarė jis, žengęs j kambario vidurį. - Kai 
mano duktė jus pašauks, tada ir atjokite, o kol kas aš nenoriu regėti jūsų 
fizionomijų! 

Jaunieji mormonai apstulbę įbedė akis į šeimininką. Jų manymu, 
ginčydamiesi dėl merginos, jie parodė didžiausią garbę ir jai, ir jos tėvui. 

- Iš šito kambario galima išeiti pro duris ir pro langą, - pridūrė Ferjė. -
Pasirinkite, kuris išėjimas jums geriau tinka. 

Pyktis, iškreipęs jo veidą, ir grasinamai pakeltas kumštis privertė 
svečius pašokti ant kojų ir kuo greičiau dumti. Senasis fermeris palydėjo juos 
iki durų. 

- Kai susitarsite, kuris iš judviejų jaunikis, duokite man žinią, - dar 
pasityčiojo. 

- Tai tau atsirūgs! - sušuko pabalęs iš pykčio Stendžersonas. - Tu 
nepaklusai Aiškiaregiui ir Keturių Tarybai ir dėl to iki grabo lentos gailėsies! 

- Skaudžiai tave nubaus Dievo ranka! - sušuko Dreberas-jaunesnysis. 
- Mes nušluosime tave nuo žemės paviršiaus! 

- Dar pamatysim, kas ką! - klaikiu balsu suriko Ferjė ir jau ketino čiupti 
Šautuvą, bet Liusė jį nutvėrė už rankos ir sulaikė. 

O už vartų jau buvo girdėti kanopų bildesys, ir Ferjė suprato, kad 
jaunikių nebepavys. 

- Ak, niekšingi šventeivos! - plūdosi fermeris, braukdamas nuo kaktos 
prakaitą. - Jau geriau regėčiau tave mirusią, negu kurio nors iš jų žmona! 

- Aš irgi pasiryžusi verčiau mirti, tėve, - tvirtai tarė mergina. - Bet juk 
netrukus atjos Džefersonas. 

- Taip. Dabar jau tikrai netrukus atjos. Ir kuo greičiau jis atsiras, tuo 
geriau: iš šitų visko galima laukti. 

Ir iš tikrųjų, drąsiajam senajam fermeriui ir jo dukrai labiau už viską 
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buvo reikalingas patarimas ir pagalba. Dar nebuvo atsitikimo, kad kuris nors 
mormonas atvirai atsisakytų paklusti seniūnams. Jeigu net menkus prasižen
gėlius bausdavo be galo griežtai, tai ko galėjo tikėtis toks maištininkas, kaip 
Ferjė Jis žinojo, kad nei padėtis, nei turtas jonegelbės. Ne mažiau už jį garsūs 
ir turtingi žmonės nejučiom dingdavo tarsi skradžiai žemės, ir visas jų turtas 
atitekdavo bažnyčiai. Ferjė nebuvo bailys, ir vis dėlto jis drebėjo, galvodamas 
apie virš jo kybantį paslaptingą neregimą pavojų. Bet kurį aiškiai matomą 
priešą jis pasitiktų, neprarasdamas dvasios ramybės, o dabar jį baugino 
nežinomybė. Jis slėpė nuo dukters baimę ir nudavė, kad visa tai, kas įvyko -
gryni niekai, bet, mylėdama tėvą, Liusė buvo įžvalgi; ji pastebėjo visus jo 
nuotaikos atspalvius ir aiškiai matė, kad jam labai neramu. 

Ferjė jautė - Jangas pasipiktins tokiu jo elgesiu ir pareikalaus už tai 
atsakyti. Ir neklydo, nors Aiškiaregis apie save priminė gana keistu būdu. Jau 
kitą rytą atsibudęs Ferjė labai nustebo, radęs prie antklodės prisegtą mažą 
kvadratinį popieriaus lapelį. Stambia iškrika rašysena jame buvo išvedžiota: 
"Kaltei išpirkti tau duodamos dvidešimt devynios dienos, o paskui - ". 

Brūkšnys buvo baisesnis už visokius grasinimus. Ferjė bergždžiai laužė 
galvą, stengdamasis atspėti, kaip tas popierėlis galėjo pakliūti į jo kambarį. 
Tarnai miegojo atskirame fligelyje, o visi namo langai ir durys buvo tvirtai 
uždaryti. Jis sunaikino popiergalį ir dukrai nieko nesakė, bet širdis blaškėsi 
iš siaubo. Dvidešimt devynios dienos liko iki mėnesio pabaigos, tai yra iki to 
laiko, kurį paskyrė Jangas. Kokio didvyriškumo, kokių jėgų reikia kovai su 
priešu, turinčiu tokią paslaptingą galią? Ranka, prisegusi prie antklodės 
raštelį, galėjo persmeigti ir jo širdį, o jis taip ir nebūtų sužinojęs, kas žudikas. 

Kitą rytą jam pasidarė dar baisiau. Pusryčiaujant Liusė staiga nustebusi 
šūktelėjo ir parodė į lubas. Pačiame jų viduryje buvo iškeverzotas, matyt, 
apdegusia lazda - skaičius "28". Liusei tai buvo mįslė, o Ferjė jai nieko 
neaiškino. Visą trečią naktį jis, nesumerkdamas akių, pastatęs ausis, sėdėjo 
su šautuvu rankose. Nieko negirdėjo ir nieko nematė, o rytą ant durų iš lauko 
pusės buvo parašyta skaičius "27". 

Taip ėjo diena po dienos, ir kiekvieną rytą jis įsitikindavo, kad nematomi 
priešai nepameta tikslaus skaičiaus ir kur nors gerai matomoj vietoj būtinai 
palieka priminimą apie tai, kiek dienų liko iki paskirto laiko pabaigos. 
Kartais lemtingieji skaičiai pasirodydavo ant sienų, kartais - ant grindų, o 
kitąkart ir ant popieriaus lapelių, prismeigtų prie sodo vartelių ar aptvaro 
lentų. Nors ir buvo labai budrus, Džonas Ferjė taip ir nesugebėjo susekti, 
kokiu būdu atsiranda tie kasdieniniai perspėjimai. Kiekvieną kartą išvydus 
skaičius, jį apimdavo beveik prietaringa baimė. Jis neteko ramybės, sublogo, 
jo akyse spindėjo gūdi užguito žvėries baimė. Jį palaikė tik vienintelė viltis -
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štai tuoj tuoj iš Nevados atidums jaunasis medžiotojas. 
Skaičiai nuo dvidešimt beregint sumažėjo iki penkiolikos, paskui nuo 

penkiolikos iki dešimties, o iš Džefersono Houpo vis nebuvo jokios žinios. 
Likusios dienos tirpte tirpo - Houpas nesirodė. Išgirdęs gatvėje arklių 
kanopų stuksenimą arba arklius genančio vežiko rėkavimą, senasis fermeris 
puldavo prie vartų, vildamasis pagaliau sulaukęs pagalbos. Kada skaičių 
"penki" pakeitė ketvirtas, o ketvertą - trejetas, jis visai puolė dvasia ir 
prarado vilt; išsigelbėti. Ferjė suprato, kad vienas, ir dar prastai pažindamas 
aplinkinius kalnus, jis toli nenusikapstys. Visi keliai budriai saugomi, ir 
niekas negali išvažiuoti be Keturių Tarybos leidimo. Kur patrauktum, niekur 
nepasislėpsi nuo mirtino pavojaus. Ir vis dėlto niekas negalėjo palaužti jo 
sprendimo verčiau atsisveikinti su gyvybe, negu pasmerkti savo dukrą gėdai 
ir nelaimei. 

Vieną vakarą jis sėdėjo paskendęs mintyse apie savo bėdą ir atkakliai 
ieškojo kokios nors išeities. Rytą ant namo sienos baltavo skaičius "2"; rytoj 
- paskutinė duotojo laiko diena. O kas bus po to? Vaizduotė piešė visokias 
nerimą keliančias baisybes. Kas bus su dukra, kai jo nebebus? Nejaugi nėra 
išeities iš to voratinklio, standžiai apnarpliojusio juos abu? Jis įrėmė galvą į 
stalą ir pravirko, suvokdamas savo bejėgiškumą. 

Bet kas tai? Jo ausis pasiekė tylus krebždesys, aiškiai girdimas nakties 
tyloje. Garsas sklido nuo lauko durų. Ferjė įtykino į prieškambarį ir įtemptai 
klausėsi. Keletą sekundžių viešpatvo visiška tyla, paskui vėl pasigirdo tas pats 
vos girdimas ir tarsi įsiteikiantis garsas. Matyt, kažkas tylutėliai beldė pirštais 
į durų įsprūdą. Galbūt tai nakties žudikas, atėjęs įvykdyti slaptojo teismo 
nuosprendį? O gal tai priminimas, kad atėjo paskutinė jam duoto laiko 
diena? Džonas Ferjė nusprendė, kad staigi mirtis geriau už kankinantį 
laukimą, kuris išvargino jo širdį ir privertė virpėti kiekvieną nervą. Puolęs 
pirmyn, jis atitraukė skląstį ir atlapojo duris. 

Lauke buvo tylu ir ramu. Naktis - šviesi, danguje ryškiai tviskėjo 
žvaigždės. Fermeris atidžiai žvalgėsi po mažytį, tvorele apjuostą sodelį 
priešais namą - nei ten, nei gatvėje nebuvo nė dvasios. Lengviau atsidusęs, 
Ferjė dar pažvelgė į dešinę ir į kairę ir staiga, netyčia nuleidęs akis, išvydo prie 
savo kojų kniūpsantį žmogų. 

Ferjė iš baimės atšoko į pasienį ir stvėrėsi už gerklės, bijodamas surikti. 
Pirma mintis, kuri atėjo į galvą, - tas ant žemės gulintis žmogus yra sužeistas 
arba miręs; bet žmogus staiga vikriai ir tyliai kaip gyvatė ėmė šliaužti žeme 
tiesiai į namą. Atsidūręs prieškambaryje, žmogus pašoko ant kojų ir uždarė 
duris. Tada atsigrįžo, ir nustebęs fermeris atpažino griežtą ir ryžtingą Džefer
sono Houpo veidą. 
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- Dieve! - užsikirsdamas ištarė Džonas Ferjė. - Kaip tu mane išgąsdinai! 
Kodėl šliaužte atšliaužei? 

- Duokite man pavalgyti, - sušvogždė Houpas. - Dvi paras neturėjau 
burnoj nė trupinio. - Jis puolė prie šaltos mėsos ir duonos, likusios ant stalo 
pavakarieniavus, ir godžiai rijo kąsnį po kąsnio. 

- Kaip Liusė? - paklausė, apraminęs alkį. 
- Nieko. Ji nežino, kokiame mes pavojuje, - atsakė Ferjė. 
- Tai gerai. Namą stebi iš visų pusių. Štai kodėl man teko šliaužti. Nors 

jie ir labai gudrūs - ne jiems sučiupti medžiotoją iš Uošou! 
Pajutęs, kad dabar turi ištikimą sąjungininką, Džonas Ferjė tarsi 

atgimė. Jis pagavo šiurkščią Houpo ranką ir stipriai sugniaužė. 
- Tokiais kaip tu galima didžiuotis, - tarė. - Ne daug kas rizikuotų dalytis 

su mumis nelaime! 
- Kas teisybė, tai teisybė, - atsakė jaunasis medžiotojas. 
- Aš labai jus gerbiu, bet atvirai šnekant, jeigu būtumėt vienas, aš dar 

gerai pasvarstyčiau prieš kišdamas galvą į šį širšių lizdą. Aš atjojau dėl Liusės, 
ir kol Džefersonas Houpas vaikšto žeme, Liusei nieko neatsitiks! 

- Tai ką mes darysime? 
- Rytoj - paskutinė diena, ir jeigu šiandien nepasislėpsime, žūsime. 

Erelių tarpeklyje mūsų laukia du arkliai ir mulas. Kiek turite pinigų? 
- Du tūkstančius dolerių auksu ir penkis tūkstančius banknotais. 
- Pakankamai. Ir aš panašiai tiek. Reikia prasibrauti per kalnus į 

Karson Sitį. Pažadinkite Liusę. Gerai, kad tarnai miega ne čia. 
Kol Ferjė padėjo dukrai susiruošti į kelionę, Džefersonas Houpas 

surišo mazgelin viską, ką tik rado valgomo, o molio ąsotį pripildė vandens -
iš patirties žinojo, kad kalnuose mažai šaltinių, o ir tie toli vienas nuo kito. 
Vos tik baigė ruoštis, įėjo fermeris su dukra, jau apsirengusia ir pasiruošusia 
leistis į kelionę. Įsimylėjėliai paskubom, bet karštai pasisveikino: nebuvo 
galima delsti nė minutės, o dar laukė aibė reikalų. 

- Mes turime tučtuojau tyliai išeiti, - tarė Džefersonas Houpas kaip 
žmogus, suvokiantis, koks didelis laukia pavojus, bet nusprendęs nepasiduoti. 
- Paradines duris ir atsarginį išėjimą jie sergėja, bet mes galime atsargiai 
išlipti pro šoninį langą ir tiesiai laukais patraukti į kelią. O iš ten jau tik dvi 
mylios iki Erelių tarpeklio, kur mūsų laukia arkliai. Kol auš, mes jau būsim 
toli. 

- O kas bus, jeigu mus sulaikys? - paklausė Ferjė. 
Džefersonas paplekšnojo per revolverio rankenėlę, kyšančią iš po 

striukės. 
- Jeigu jų bus labai daug, tai kokius du ar tris pasiimsime drauge, -
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niūriai nusijuokė. 
Kambaryje užgesino šviesą. Ferjė pro tamsų langą žvelgė į savo laukus, 

kuriuos, žinojo, palieka visiems laikams. Jis jau seniai susitaikė su mintimi, 
kad ši auka neišvengiama: dukters garbė ir laimė jam buvo brangesnė už 
turtą. Visur buvo neapsakomai tylu, vos vos šnarėjo medžiai, platūs laukai 
alsavo ramybe, ir buvo sunku įsivaizduoti, kad kur nors čia pat tyko mirtis. 
Tačiau sprendžiant iš blyškios ir rūsčios jaunojo medžiotojo veido išraiškos, 
tykindamas į fermą, jis daug ką spėjo patirti ir ne veltui buvo atsargus. 

Ferjė paėmė maišelį su pinigais, Džefersonas Houpas - skurdžią valgio 
ir vandens atsargą, o Liusė - mažą ryšulėlį su keliais jos širdžiai brangiais 
daiktais. Labai iš lėto ir atsargiai atidarę langą, jie palaukė, kol juodas debesis 
ėmė plaukti dangumi, uždengdamas žvaigždes, ir tada vienas paskui kitą 
išlipo į mažąjį sodelį. Susigūžę ir beveik nekvėpuodami, jie nutykino iki 
tvoros ir be triukšmo slinko palei ją prie vartelių, ketindami pakliūti į kviečių 
lauką. Staiga jaunuolis stumtelėjo bendrakeleivius į šešėlį; visi trys virpėdami 
prigludo prie žemės. , 

Gyvendamas prerijose, Džefersonas Houpas buvo išsiugdęs jautrią 
lūšies klausą. Vos tik jis ir jo draugai spėjo išsitiesti ant žemės, už kelių 
žingsnių pasigirdo gūdus kalnų pelėdos ūksmas; kažkur netoli atsiliepė toks 
pat balsas. Bematant varteliuose, pro kuriuos ketino išsprukti bėgliai, išniro 
neaiški juoda figūra; vėl nuaidėjo tas pats gailus sutartas ūktelėjimas, ir iš 
tamsos išniro antras žmogus. 

- Rytoj vidurnaktį, - tarė pirmasis, matyt, viršininkas. - Kai tris kartus 
suriks lėlys. 

- Gerai, - atsakė antrasis. - Ar pasakyti broliui Dreberui? 
- Pasakyk, ir tegu jis persako kitiems. Devyni lygūs septyniems! 
- Septyni lygūs penkiems! - atsakė antrasis, ir jie nuėjo į priešingas 

puses. Paskutiniai žodžiai, matyt, buvo slaptažodis ir atsakymas. Kai tolyje 
nutilo jų žingsniai, Džefersonas pašoko ant kojų, padėjo savo bendrakelei
viams išlįsti per iškirtą ir nubėgo lauku, prilaikydamas merginą, o kai ta visai 
išsimušė iš jėgų, beveik nešė ant rankų. 

- Greičiau, greičiau! - uždusęs ragino jis. - Mes praėjome sargybinių 
liniją. Dabar viską lems greitis. Greičiau! 

Pagaliau pasiekė kelią. Eiti buvo lengviau, ir bėgliai spėriai žingsniavo. 
Tik vieną kartą kažkas šmėstelėjo prieš akis, bet jiems pavyko laiku pasislėpti 
javuose, ir jų nepastebėjo. Nepriėjus miesto, medžiotojas pasuko siauru 
akmenuotu takeliu į kalnus. Netrukus tamsoje virš jų išniro dvi juodos 
dantytos, siauro tarpeklio perkirstos viršūnės - tai ir buvo Erelių tarpeklis, 
kurbėglių laukė arkliai. Nepasiklysdamas Džefersonas Houpas vedėsaviškius 
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tarp milžiniškų riedulių, o paskui išdžiūvusia upės vaga į nuokampią vietą 
tarp uolų - ten, kur buvo pririšti ištikimieji gyvuliai. Merginą pasodino ant 
mulo, senasis Ferjė su savo maišeliu sėdo ant vieno arklio, o kitą Džefersonas 
Houpas paėmė už kamanų ir vedė vingiuotu skardžio taku. 

Tai buvo sunkus kelias tiems, kas nepratęs prie pirmykštės gamtos. 
Vienoje pusėje stūksojo milžiniška, kokio tūkstančio pėdų aukščio uola, 
juoda, atšiauri ir rūsti; ilgi bazalto stulpai palei stačią sieną priminė suakme
nėjusių pabaisų šonkaulius. Kitoje pusėje - skardis ir padūkęs chaosas 
apačioje - akmeninių luitų ir nuodaužų sangrūdos, kuriomis nei praeisi, nėi 
prajosi. O tarp tos uolos ir skardžio kaip pakliuvo vinguriavo takas, vietomis 
toks siaurutis, kad joti buvo galima tik vorele; ir toks uolėtas, kad jį įveikti 
galėjo tik patyręs raitelis. Ir vis dėlto, nepaisant sunkumų ir pavojų, bėgliai 
atsiguodė, nes su kiekvienu žingsniu tolo nuo baisios despotiškos jėgos, nuo 
kurios troško išsigelbėti. 

Tačiau netrukus teko įsitikinti, kad jie dar ne visai ištrūkę iš šventųjų 
valdžios. Kai prijojo pačią niūriausią kelio vietą, mergina staiga išsigandusi 
sušuko ir parodė į viršų. Tiesiai virš takelio, ant juodos uolos, dangaus fone 
aiškiai buvo matyti vienišo sargybinio siluetas. Tą pačią akimirką sargybinis 
juos pastebėjo, ir virš tylaus tarpeklio nuskardėjo šūksnis: "Kas joja?" 

- Keliauninkai į Nevadą, - atsišaukė Džefersonas Houpas, nusitverdamas 
šautuvo. 

Sargybinis, atlaužęs gaiduką, žiūrėjo į juos iš viršaus. Houpo atsakymu, 
matyt, jis liko nepatenkintas. 

- Kas davė leidimą? - paklausė. 
- Švenčiausioji Keturių Taryba, - tarė Ferjė. Gyvendamas tarp marmonų, 

jis žinojo, kad Keturių Taryba turi aukščiausiąją valdžią. 
- Devyni lygūs septyniems! - sušuko sargybinis. 
- Septyni lygūs penkiems, - greitai atsakė Džefersonas Houpas, prisimi

nęs sode nugirstą slaptažodį. 
- Jokite su Dievu, - viršuje nuskardėjo balsas. 
Už sargybinio posto kelias buvo platesnis, ir arkliai ėmė bėgti risčia. 

Atsigręžę keliauninkai matė vienišą į šautuvą atsirėmusį žmogų ir suprato, 
kad sėkmingai perkirto išrinktosios tautos šalies sieną. Priekyje jų laukė 
laisvė! 
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V SKYRIUS 

Angelai keršytojai 

Visą naktį jie jojo rangytais tarpekliais, vingiuotais akmeniniais takais. 
Ne kartą išklydo iš kelio, bet Houpas, puikiai pažinęs kalnus, vėl juos 
išvesdavo į teisingą kelią. Kai išaušo, prieš juos atsivėrė nuostabus, nors ir 
kraupaus grožio vaizdas. Iš visų pusių supo milžiniškos snieguotos viršūnės 
- viena tarsi augo iš kitos, sakytum, norėdamos pamatyti tolimą horizontą. 
Uolėti šlaitai buvo tokie statūs, kad pušys ir maumedžiai tartum kybojo virš 
jojikų galvų, ir, rodės, menkiausias vėjelis nupūs juos žemyn. Turbūt ši baimė 
ne tuščia: plikas slėnis išvien buvo nusėtas iš viršaus nukritusiais medžiais ir 
rieduliais. Kai bėgliai jojo slėniu, kažkur netoli atskilo didžiausias akmuo ir 
baisiai dardėdamas ritosi žemyn, šimtais aidų atsikartodamas atkampiausiuose 
tarpekliuose. Dundesys išgąsdino pavargusius arklius - staiga jie pasileido 
šuoliais. 

Virš horizonto pamažu kilo saulė, ir snieguotos viršūnės užsidegė 
viena po kitos kaip šventės žibintai ir pagaliau visos kartu suliepsnojo 
raudona liepsna. Keliauninkai nejučia pasigrožėjo šiuo nuostabiu vaizdu -
jie net pajuto naujų jėgų antplūdį. Sustoję poilsio prie upės, ištekančios iš 
kažkokio tarpekl:3, jie paskubom užkando ir pagirdė arklius. Liusė ir jos 
tėvas mielai būtų ten ilgiau pasilikę, bet Džefersonas Houpas buvo neper
maldaujamas. 

- Jie jau mus vejasi, - aiškino jis. - Dabar viskas priklauso, kaip greitai 
nešime kudašių. Nujosime į Karsoną ir galėsime ilsėtis, kiek tik širdis geis. 

Visą dieną jie jojo tarpekliais ir vakare, jų apskaičiavimu, nuo savo 
priešų jau buvo nutolę per trisdešimt mylių. Slėpdamiesi nuo dygaus vėjo, po 
uolos iškyša jie rado sau prieglaudą nakčiai ir ten, prigludę vienas prie kito, 
kad būtų šilčiau, pamiegojo keletą valandų, bet dar prieš aušrą vėl leidosi į 
kelionę. Jie nepastebėjo jokių persekiojimo ženklų, ir Džefersonas Houpas 
jau ėmė manyti, kad jiems pavyko pasprukti nuo baisiausios organizacijos, 
kurios neapykantą buvo užsitraukę. Jis nežinojo, kaip toli siekia persekiotojų 
geležinė ranka ir kad netrukus ji suspaus juos savo kumštyje ir sutraiškys. 

Antros kelionės dienos viduryje menkos valgio atsargios beveik pasi
baigė. Reikia pasakyti, medžiotojas dėl to mažai jaudinosi: kalnuose veisiasi 
paukščiai ir žvėrys, o jam ir anksčiau dažnai tekdavo pasirūpinti maisto 
šautuvu. Aptikęs ramesnę vietelę, jis sukrovė vėtravartų krūvą ir uždegė 
didelį laužą Liusei ir senajam Ferjė pasišildyti. Jie buvo maždaug penkių 
tūkstančių pėdų aukštyje virš jūros lygio, ir oras stipriai atvėso. Pririšęs 
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arklius ir atsisveikinęs su Liuse, Houpas persimetė per petį šautuvą ir 
patraukė ieškoti laimikio. Kiek paėjęs, atsigręžė: senis ir mergina sėdėjo prie 
laužo, o už jų stovėjo pririšti arkliai. Netrukus juos užstojo uolos. 

Medžiotojas, klaidžiodamas tarpekliais, nupėdino kokias dvi mylias, 
bet nieko neužtiko, nors iš vienur kitur apgraužtos medžių žievės ir kitų 
žymių jis spėjo, kad netoliese gyvena nemažai meškų. Bevaisiams ieškojimams 
sugaišęs kokias dvi ar tris valandas, jis neteko vilties ką nors užtikti ir jau 
ketino sukti atgal. Tačiau tereikėjo žvilgtelėti į viršų, ir jo širdis ėmė džiugiai 
daužytis. Ant aukštos uolos iškyšulio, už kokių trijų ar keturių šimtų pėdų, 
stovėjo gyvūnas, iš pirmo žvilgsnio panašus į avį, tik milžiniškais ragais. 
Snieginis avinas - taip vadinosi tas gyvūnas - tikriausiai buvo vadas kaimenės, 
kurios Houpas iš apačios nematė. Laimė, avinas žiūrėjo į kitą pusę ir 
medžiotojo nepastebėjo. Džefersonas Houpas atsigulė ant žemės, ant akmens 
padėjo šautuvo vamzdį ir, prieš paspausdamas gaiduką, ilgai taikėsi. Galiausiai 
iššovė; gyvulys šoktelėjo, dar kartą pasvirduliavo ant iškyšulio krašto ir 
nudundėjo žemyn, į slėnį. 

Snieginis avinas pasirodė esąs toks sunkus, kad medžiotojas neįstengė 
jo patempti. Atsirėžęs užpakalinę šlaunį ir kiek šonkaulių, užsimetė laimikį 
ant pečių ir skubinosi grįžti, nes jau ėmė temti. Paėjėjęs keliolika žingsnių, 
jis suprato, kad susižavėjęs paieškom, nuklydo į nepažįstamą vietovę ir dabar 
bus ne taip jau lengva atsekti kelią. Slėnį supo tarpekliai, panašūs kaip du 
vandens lašai. Jis patraukė pirmuoju, ėjo gerą mylią, ir jam kelią pastojo 
kalnų upė. Gerai atsiminė - einant į slėnį, upės nebuvo. Įsitikinęs, kad 
pasiklydo, medžiotojas pamėgino eiti kitu tarpekliu - ir vėl jam teko pasukti 
atgal. Spėriai artėjo naktis. Jau buvo beveik visai sutemę, kai jis pagaliau rado 
pažįstamą tarpeklį. Bet ir ten turėjo gerokai pavargti, kad neišklystų iš kelio: 
mėnulis dar nebuvo patekėjęs ir tarp aukštų uolų viešpatavo niūri tamsa. 
Sulinkęs po sunkia našta, begalinių klaidžiojimų nukamuotas, Džefersonas 
Houpas pėdino pirmyn, drąsindamas save viena mintimi - su kiekvienu 
žingsniu jis vis arčiau Liusės, o ir mėsos dabar jiems užteks iki kelionės 
pabaigos. 

Pagaliau jis rado tą vietą, kur buvo likusi Liusė su tėvu. Netgi tamsoje 
Houpas atpažino slėnį supančių uolų apybraižas. Turbūt dėl manęs jie jau 
nerimauja, pamanė jis, juk išėjo beveik prieš penkias valandas. Jam pasidarė 
linksmiau: sudėjo prie burnos rankas, ir toli nuvilnijo linksmas šūksnis, 
skelbiantis apie jo sugrįžimą. Houpas ištempė ausis, laukdamas atsakymo. 
Nė garso, išskyrus jo paties balsą, nuskambėjusį niūriais, tuščiais tarpekliais 
ir vėl aidu sugrįžusį. Jis sušuko dar kartą, garsiau negu pirma, ir vėl neišgirdo 
jokio draugų, su kuriais taip neseniai išsiskyrė, atsako. Jį nusmelkė baimė. 
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Nusviedęs nuo pečių nešulį, sunerimęs puolė pirmyn. 
Už uolos išvydo aikštelę, kur buvo užkūręs laužą. Dar rūko plėnių 

krūva, bet turbūt, jam išėjus, niekas jau nebepakurstė ugnies. Aplinkui 
viešpatavo mirtina tyla. Ar tik nepasitvirtino nerimastingi būkštavimai? Jis 
pribėgo arčiau. Prie dūlančio laužo likučių nebuvo nė vieno gyvo padaro; 
mergina, senis, arkliai - viskas dingę. Jis suprato, kad bendrakeleivius užgriuvo 
baisi nelaimė - nelaimė, nepalikusi jokių pėdsakų. 

Džefersonui Houpui, sunkaus smūgio priblokštam, staiga ėmė svaigti 
galva ir, bijodamas pargriūti, jis atsirėmė ant šautuvo. Tačiau jis buvo 
veiksmo žmogus ir greitai nugalėjo savo silpnumą. Ištraukęs iš plėnių žerp-
luojantį nuodėgulį, tol pūtė, kol tas užsiliepsnojo. Pasišviesdamas deglu, 
Houpas ėmė apžiūrinėti mažąją stovyklavietę. Žemė buvo ištrypta arklių 
kanopų, vadinasi, bėglius užklupo didelis raitelių bū rys, o iš pėdsakų krypties 
buvo regėti, kad iš čia jie pasuko atgal, į Solt Leik Sitį. Matyt, jie pasiėmė ir 
senį su dukra. Defersonas Houpas jau beveik patikėjo, kad taip ir buvo, bet 
staiga jo širdis suvirpėjo, ir nervai įsitempė kaip stygos. Kiek tolėliau jis 
išvydo tai, ko čia anksčiau nebuvo - nedidelę rausvos žemės krūvelę. Nekilo 
abejonių - tai neseniai supiltas kapas. Jaunasis medžiotojas priėjo arčiau. 
Ant žemės rado lazdą. Į jos praskeltą galą buvo įkištas popieriaus lapelis. 
Džefersonas Houpas perskaitė trumpą, bet aiškų užrašą: 

Džonas Ferjė 
iš Solt Leik Sičio 

i mirė 1860 metų rugpjūčio 4 
Vadinasi, drąsiojo senojo fermerio, su kuriuo dar visai neseniai kalbėjosi, 

jau nebėra gyvųjų tarpe, ir ši lazda su popieriaus skiautele - tai užrašas ant jo 
kapo! Džefersonas Houpas baugščiai apsižvalgė, ieškodamas dar vieno kapo. 
Antrojo nebuvo. Liusę išsivedė tie baisūnai, ji pasmerkta būti seniūno 
sūnaus žmona ir gyventi hareme. Supratęs, kad jo likimas nuspręstas ir kad 
jis bejėgis sukliudyti mormonams įgyvendinti savo kėslus, jaunuolis nuoširdžiai 
gailėjosi, kad neguli kartu su seniu vienam niūriam kape. 

Bet veikli natūra ir vėl įveikė nevilties pagimdytą apatiją. Jeigu jo jėgos 
per menkos padėti merginai, tai savo gyvenimą jis turi pašvęsti atkeršijimui! 
Džefersonas Houpas buvo ne tik be galo kantrus ir atkaklus, bet ir kerštingas 
- tai tikriausiai jam persidavė iš indėnų, tarp kurių augo. Stovėdamas prie 
išblėsusio laužo, jis pajuto, kad jo skausmas palengvės tik tada, jeigu savo 
ranka nubaus priešą. Nuo šiol jo stipri valia ir neišsenkanti energija bus skirta 
tik tam vieninteliam tikslui. Išblyškęs ir rūstus Džefersonas Houpas nuėjo 
ten, kur buvo numetęs nušauto avino mėsą, užkūrė ugnį ir keliom dienom 
pasigamino valgį. Įkišęs mėsą į maišelį, nepaisydamas nuovargio, leidosi į 
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kelią - per kalnus, angelų keršytojų pėdomis. 
Penkias dienas kone griūdamas iš nusilpimo, iki kraujo atmušęs kojas, 

jis slinko tais pačiais tarpekliais, kuriais neseniai jojo. Naktimis, įsitaisęs kur 
nors tarp uolų, kelias valandas pamiegodavo, bet prieš aušrą pakildavo ir vėl 
eidavo. Šeštą dienąjis atsidūrė Erelių tarpeklyje, iš kur jie pradėjo nesėkmingą 
kelionę. Prieš jo akis atsivėrė mormonų širšyno vaizdas. Džefersonas Houpas, 
nusilpęs, išsekęs, atsirėmė į šautuvą ir kumščiu piktai pagrasė plačiai apačioje 
išsiskėtojusiam tyliam miestui. Centrinėje gatvėje jis išvydo iškeltas vėliavas: 
matyt, vyko kažkokios iškilmės; Besvarstydamas, kas ten galėtų dėtis, jis 
išgirdo kanopų bildesį - pro šalį jojo raitelis. Houpas atpažino mormoną 
Kauperą, kuriam nevieną kartą buvo pagelbėjęs. Jis sustabdė jį, tikėdamasis 
šį tą sužinoti apie Liusės likimą. 

- Aš Džefersonas Houpas, - tarė. - Ar mane prisimenate? 
Mormonas be galo nustebo ir įsmeigė į jį akis. Iš tikrųjų sunku buvo 

atpažinti buvusį jauną dabišių medžiotoją - prieš mormoną stovėjo purvinas 
driskius mirtinai išbalusiu veidu, karščiuojančiomis akimis. Bet kai Kauperas 
galų gale įsitikino, kad regi Džefersoną Houpą, jo veidas persikreipė iš 
siaubo. 

- Ar iš proto išsikraustėte! Ko čionai atėjote? - sušuko jis. - Jeigu kas 
pamatys, kad su jumis kalbuosi, man galas! Švenčiausioji Keturių Taryba 
įsakė jus areštuoti už tai, kad padėjote pabėgti Ferjė ir jo dukrai! 

- Aš nebijau nei jūsų Tarybos, nei jos įsakymų, - tvirtai atsakė Houpas. 
- Jūs turbūt apie bėglius šį tą žinote. Maldauju, atsakykite man į kelis 
klausimus. Juk mes buvome draugai. Susimildami, atsakykite! 

- Na, ko jums reikia? - neramiai žvalgydamasis, paklausė mormonas. -
Tik greičiau. Uolos turi ausis, o medžiai - akis. 

- Kas atsitiko Liusei Ferjė? 
- Ją vakar sutuokė su jaunuoju Dreberu. Ei, ei, kas jums? Ar stabas 

ištiko? 
- Niekai, - pabalusiomis lūpomis vos ištarė Houpas ir atsisėdo ant 

akmens. Jūs sakote, sutuokė? 
- Taip, vakar. Todėl ir vėliavos prie šventyklos iškeltos. Jaunesnysis 

Dreberas ir jaunesnysis Stendžersonas vis ginčijosi, kuriam iš jųdviejų turi ji 
atitekti. Abudu buvo būryje, kuris persekiojo bėglius, Stendžersonas nušovė 
jos tėvą ir tai lyg teikėjam pirmenybę, bet taryboje Dreberą stipriai palaikė, 
ir Aiškiaregis merginą atidavė jam. Tik, manau, neilgam, vakar iš jos veido 
buvo matyti, kad mažai betrauks šiame pasaulyje. Ne moteris su vainikėliu, 
o dvasia. Tai ką, jau einate? 

- Einu, - tarė Džefersonas Houpas ir atsistojo. Jo sustingęs rūstus 
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veidas, rodės, buvo iškaltas iš marmuro, ir tiktai akys degė pikta ugnim. 
- Kurgi jūs einate? 
- Tai nesvarbu, - atsakė jis ir, užsimetęs ant peties šautuvą, nukulniavo 

į tarpeklį, o iš ten - į kalnus, kur plėšriųjų žvėrių irštvos. Jau nebuvo 
pavojingesnio ir niršesnio žvėries už jį patį. 

Motmono pranašystė išsipildė. Gal Liusę paveikė baisi tėvo mirtis, d 
gal nekenčiamos prievartinės tuoktuvės, bet vargšelė, nė karto taip ir nepa
kėlusi užraudotų akių, ėmė kosėti ir po mėnesio mirė. Amžinai girtas 
Dreberas, vedęs Liusę tik dėl Džono Ferjė turto, nelabai dėl to liūdėjo. Ją 
apraudojo kitos Drebero žmonos, mormonų papročiu visą naktį prieš laido
tuves sėdėjusios prie jos grabo. O kai ėmė aušti, durys ūmai atsilapojo, ir 
persigandusios išsikamavusios moterys išvydo susitaršiusiais plaukais, su
plyšusiais skarmalais prisidengusį sulaukėj usį žmogų. Nekreipdamas dėmesio 
į būrin susimetusias moteris, jis priėjo prie bedvasio kūno, kuriame dar taip 
neseniai gyveno tyra Liusės siela. Pasilenkęs su didžia pagarba jis prigludo 
lūpomis prie jos šaltos kaktos, paskui pakėlė mirusiosios ranką ir numovė 
nuo piršto vestuvinį žiedą. 

- Neguls ji į kapą su šiuo žiedu! - piktai sustaugė jis ir, moterims 
nespėjus pakelti triukšmo, puolė į laiptinę ir dingo. Visa tai buvo taip keista 
ir įvyko taip greitai, kad moterys nebūtų patikėjusios savo akim ir nebūtų 
galėjusios įtikinti kitų, jeigu ne vienas nepaneigiamas faktas: nuo Liusės 
piršto iš tikrųjų buvo dingęs aukso ritinėlis, santuokos simbolis. 

Keletą mėnesių Džefersonas Houpas klaidžiojo po kalnus, gyveno 
keistą pusiau žvėries gyvenimą ir savo širdy puoselėjo nuožmų keršto troškimą. 
Mieste sklido gandai apie paslaptingą būtybę, kuri gyvena niūriuose kalnų 
tarpekliuose ir vis atitykina į priemiestį. Kartą pro Stendžersono langą įlėkė 
kulka ir įsmigo į sieną per kokią pėdą nuo jo galvos. Kitą rytą nuo uolos 
nusirito milžiniškas akmuo, ir Dreberas išvengė baisios mirties tik todėl, kad 
akimoju puolė kniūbsčias. Abudu jaunieji mormonai puikiai suvokė, kas 
kėsinosi į jų gyvybę, ir ne vieną* kartą ruošė žygius į kalnus, tikėdamiesi 
sugauti ar užmušti savo priešą, bet visi jų bandymai baigėsi nesėkmingai. 
Tada saugumo sumetimais jie nutarė pavieniui nebeišeiti iš namų, tuo labiau 
vakarais, o prie savo sodybų išstatė sargybas. Bet pamažu jie liovėsi taip 
saugotis, nes priešas daugiau nebesirodė, ir jie vylėsi, kadlaikas ataušino jo 
keršto ugnį. 

Toli gražu buvo ne taip, ko gero, ta keršto ugnis dar labiau įsiliepsnojo. 
Medžiotojas, atkaklaus ir užsispyrusio būdo, buvo taip apimtas įkyrios 
keršto minties, kad jau apie nieką kitą nebegalėjo nė galvoti. 

Tačiau jis vis dėlto buvo praktiško būdo. Netrukus suprato - ..net 
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geležinis jo organizmas neišlaikys nuolatinių pavojų, į kuriuos jis save stato, 
gyvendamas po plynu dangumi, o prastas maistas čiulpte iščiulps jo jėgas. O 
jeigu jis čia, kalnuose, pastips kaip šuva, kas atkeršys nedorėliams? Jeigu jis 
ir toliau taip gyvens, tai netrukus kojas pakratys. Supratęs, kad dėl tokio 
likimo priešas tik džiaugtųsi, prisivertė grįžti į Nevadą, į savo rūdynus, 
pasiryžęs pataisyti sveikatą, sukaupti pinigų ir vėl siekti savo tikslo. 

Jis buvo manęs Nevadoje gyventi ne ilgiau kaip metus, bet dėl visokių 
nenumatytų aplinkybių užgaišo penkerius. Nors praėjo daug laiko, jį po 
senovei kankino sielvartas ir po senovei jis troško keršto, lygiai kaip ir tą 
atmintiną naktį, kai stovėjo prie Džono Ferjė kapo. Jis grįžo į Solt Leik Sitį 
pakeitęs savo išvaizdą ir pasivadinęs kitu vardu. Jam nė kiek nerūpėjo 
asmeninis likimas - kad tik pasisektų įvykdyti tai, ką sumanė, ir kad niekšai 
susilauktų pelnytos bausmės. Mieste jo laukė blogos naujienos. Prieš kelis 
mėnesius išrinktoji tauta sukilo: jaunesnieji bendruomenės nariai sukilo 
prieš seniūnų valdžią. Dalis nepatenkintųjų atsisakė mormonų tikėjimo ir 
paliko Jutą. Tarp jų buvo ir Dreberas su Stendžersonu; kur jie iškeliavo; 
niekas negalėjo pasakyti. Sklido gandai, kad Dreberui pasisekę už savo turtą 
pelnyti nemažą pinigą, ir jis iškeliavęs kaip turtuolis, o jo draugas Stendžer-
sonas, palyginus su juo, tapęs tikru vargšu. Tačiau kur jų ieškoti, niekas 
nenujautė. Susidūrę su tokiomis kliūtimis, dauguma net pačių kerštingiausių 
žmonių liautųsi sukę galvą dėl keršto, bet Džefersonas Houpas nedvejojo nė 
akimirkos. Pinigų jis turėjo nedaug. Neatsisakydamas bet kokios progos 
užsidirbti ir šiaip taip suvesdamas galus su galais, jis keliavo iš miesto į 
miestą, ieškodamas savo priešų. Slinko metai, juodi Houpo plaukai pražilo, 
o jis, tapęs sekliu, vis zujo po miestus, turėdamas vienintelį tikslą, kuriam 
pašventė savo gyvenimą. Ir pagaliau jo atkaklumą vainikavo sėkmė. Eidamas 
gatve, jis tik trumpą akimirką žvilgtelėjo į lange sušmėžavusį veidą, ir to 
užteko: dabar jis žinojo, kad žmonės, kurių jis vaikėsi tiek metų, yra čia, 
Klyvlende, Ohajo valstijoje. Jis grįžo į savo varganą būstą ir keršto planas 
gimė akimoju. Tačiau įvyko taip, kad Dreberas, žiūrėjęs pro langą, pastebėjo 
gatvės valkatą ir jo akyse perskaitė savo mirties nuosprendį. Drauge su 
Stendžersonu, kuris tapo jo asmeniniu sekretoriumi, puolė pas taikos teisėją 
ir pareiškė, kad juos iš pavydo persekiojąs senas varžovas ir jiems gresiąs 
pavojus. Tą patį vakarą Džefersoną areštavo, o kadangi neatsirado nevieno, 
kas už jį laiduotų, jis išsėdėjo kalėjime keletą savaičių. Išėjęs į laisvę, Drebero 
namą Houpas rado tuščią: jis su savo sekretoriumi buvo išvažiavęs į Europą. 

Keršytojas vėl pametė jų pėdas, ir vėl neapykanta privertė jį tęsti 
gaudynes. Bet tam reikėjo pinigų, ir jis vėl ėmė dirbti, stengdamasis taupyti 
kiekvieną dolerį būsimai kelionei. Pagaliau susitaupęs tiek, kad nemirtų iš 
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bado, jis išvyko į Europą ir vėl ėmė bastytis po miestus, nesikratydamas jokio 
darbo ir stengdamasis susekti savo priešus. Tačiau jų pavyti vis nepavyko. Kai 
jis nusigavo j Peterburgą, Dreberas ir Stendžersonas jau buvo išdūmę į 
Paryžių; jis nukūrė ten ir sužinojo, kad jie ką tik iškeliavę į Kopenhagą. Į 
Danijos sostinę Houpas irgi pavėlavo atvažiuoti - jie jau buvo išmovę į 
Londoną, kur galiausiai jis juos ir užklupo. 

Apie tai, kas ten įvyko, geriausiai galime sužinoti iš senojo medžiotojo 
parodymų, kuriuos savo dienoraštyje užrašė daktaras Votsonas - jam mes už 
daug ką turime būti dėkingi. 

VI SKYRIUS 

Daktaro Džono Votsono užrašų tęsinys 

Matyt, pašėlęs belaisvio priešinimasis visai nereiškė, kad jaučia mums 
didžiausią neapykantą, nes, supratęs kovos beprasmybę, jis nelauktai nusi
šypsojo ir išreiškė viltį, kad per imtynes turbūt mums per stipriai nestuktelėjo. 

- Tikriausiai vesite mane į nuovadą? - paklausė Serloką Holmsą. -
Maniškis kebas gatvėje. Jeigu atrišite kojas, pats lipsiu žemyn. O mane nešti 
bus nelengva, nes pastaruoju metu gerokai pasunkėjau. 

Gregsonas ir Lestreidas susižvalgė, turbūt manydami, kad senis gud
rauja, bet Šerlokas Holmsas, patikėjęs belaisvio žodžiu, tučtuojau atrišo 
rankšluostį, kuriuo buvome suveržę kebmėno kulkšnis. Belaisvis atsistojo ir 
perėjo kambarį, norėdamas pamiklinti kojas. Atsimenu, žiūrint į jį, man 
dingtelėjo: nedažnai galima išvysti tokio tvirto sudėjimo žmogų; ryžtingas, 
energingas, saulėje įdegęs veidas darė stiprų įspūdį. 

- Jeigu šiuo tarpu policijos viršininko vieta neužimta, tai geresnio 
kandidato už jus tikrai nėra, - tarė jis/žiūrėdamas į mano kambario draugą 
ir nejučia juo žavėdamasis. - Kaip mane susekėte - tiesiog protas neišneša! 

- Jums irgi derėtų važiuoti su manim, - tarė Holmsas, atsigrįžęs į seklius. 
- Aš galiu būti už vežiką, - pasisiūlė Lestreidas, 
- Puiku, o Gregsonas sės su mumis į kebą. Jūs taip pat, daktare. Juk 

domitės šia byla, tai važiuokime draugė. 
Aš mielai sutikau, ir mes nulipome į apačią. Belaisvis nė nebandė bėgti; 

jis ramiai sėdo į savo kebą, o mes - jam iš šonų. Užsiropštęs ant pasostės, 
Lestreidas pliektelėjo arkliui ir labai greitai mus nudangino į nuovadą. 

Mus įvedė į nedidelį kambariuką. Policijos inspektorius, išblyškęs 
suglebėlis, mechaniškai vykdąs savo pareigas, nuobodžiaudamas užrašė areš-
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tuotojo ir jo aukų pavardes. 
- Areštuotąjį apklaus teisėjas per savaitę, - tarė inspektorius. - DŽefer-

šonai Houpai, ar norite ką nors pareikšti iki teismo? Įspėju: visa;'kąjflš pa
sakysite, gali būti nukreipta prieš jus. •* • 

- Aš daug ką galiu pasakyti, - iš lėto tarė mūsų belaisvis. - Norėčiau 
šitiems džentelmenams viską papasakoti. 

- Gal papasakosite teisme? - paklausė inspektorius. 
- O iki teismo aš turbūt ir neišgyvensiu. Nebijokite; nesirengiu nusižudyti. 

Jūs, rodos, daktaras? - paklausė jis, įsmeigęs į mane savo karštas juodas akis. 
- Taip, - patvirtinau. 
- Tai prispauskite čionai delną, - susijuokė Houpas, surakintomis 

rar komis parodydamas savo krūtinę. 
Aš taip ir padariau, tuoj pajutau stiprų, nelygų bilsmą. Jo krūtinės ląsta 

drebėjo ir virpčiojo - kaip trupus statinys, kuriame dunksi milžiniška mašina. 
Stojusioje tyloje jo krūtinėje girdėjau duslų gargimą. 

- Jūs gi sergate aortos aneurizmų! - sušukau. 
- Tikrai taip, - ramiai atsakė Houpas. - Praėjusią savaitę aš buvau pas 

daktarą - jis sakė, kad po kelių dienų aorta sprogs. Aš jau seniai sergu. O 
susirgau Druskingojo ežero kalnuose - ilgai gyvenau po pliku dangum ir 
maitinaus kaip papuolė. Aš padariau, ką ketinau padaryti, ir man dabar tas 
pats, kada mirsiu, Tik prieš tai turiu papasakoti, kaip viskas buvo. Nenoriu, 
kad mane vadintų paprastu galvažudžiu. , 

Inspektorius ir abudu sekliai skubėdami pasitarė, ar jie neprasiženjgsią, 
leisdami areštuotajam išsipasakoti. v 

- Kaip jūs manote, daktare, ar jo būklė iš tikrųjų kritiška? - paklausė 
manęs inspektorius. 

- Taip, nėra jokių abejonių, - atsakiau. 
- Tokiu atveju mūsų pareiga teisėtumo labui užrašyti jo parodymus, -

nutarė inspektorius. - Galite pasakoti, Džefersonai Houpai, bet dar kartą 
perspėju: jūsų parodymus užrašysime protokolan. 

- Jums leidus, aš atsisėsiu, - tarė areštuotasis, susmukdamas ant liėdės. 
- Nuo to aneurizmo greitai pavargstu. Be to, prieš pusvalandį juk mes gerai 
vienas kitą apkūlėme. Aš jau ant kapo krašto ir nesiruošiu jums meluoti, 
viskas, ką papasakosiu, - gryna tiesa, o kaip jūs į tai reaguosite, manęs 
nedomina. 

Džefersonas Houpas atsilošė į kėdės atkaltę ir pradėjo pasakoti savo 
nuostabią istoriją. Pasakojo jis smulkiai, labai ramiai, tarsi kalbėtų apie 
kažką visai kasdieniška. Guldau galvą - jo pasakojimą čia pateikiu tatjai 
tiksliai, nes man pasisekė gauti Lestreido užrašų knygelę, o jis viską užrašė 
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žodis žodin. 
- Jums ne taip jau svarbu žinoti, kodėl aš neapkenčiu tų žmonių, -

pradėjo Džefersonas Houpas. - Pakaks, jei pasakysiu, kad perjuos mirė du 
žmonės - tėvas ir duktė. Nuo to laiko, kai jie įvykdė baisųjį nusikaltimą, 
praėjo tiek laiko, kad man jau nebepavyktų patraukti juos teisman. Bet aš 
žinojau, kad jie žmogžudžiai, ir nutariau: pats būsiu jų teisėjas, prisiekusysis 
ir budelis. Mano vietoje jūs pasielgtumėte lygiai taip pat, jeigu tik esate tikri 
vyrai. ' 

Mergina, kurią jie pražudė, prieš dvidešimt metų turėjo tapti mano 
žmona. Ją prievarta atidavė į žmonas tam Dreberui, ir ji mirė iš sielvarto. Aš 
numoviau sutuoktinį žiedą nuo velionės piršto ir prisiekiau, kad Dreberas 
prieš mirdamas jį regės prieš savo akis ir, išleisdamas paskutinę dvasią, bus 
priverstas galvoti tik apie tą nusikaltimą, už kurį susilaukė atpildo. Aš 
kruopščiai saugojau tą žiedą ir persekiojau Dreberą bei jo bendrininką 
dviejuose žemynuose, kol abudu užklupau. Jie tikėjosi išsekinti mane, bet šis 
planas aniems nepavyko. Jeigu mirsiu rytoj - visai galimas daiktas, kad taip 
ir bus, - tai mirsiu žinodamas, kad savo padariau. Aš pasiunčiau juos į aną 
pasaulį savo rankomis. Aš neturiu ko gailėtis ir ko viltis. 

Jie buvo turtuoliai, o aš elgeta, ir man buvo nelengva juos gainiotis po 
pasaulį. Kai atsibasčiau į Londoną, kišenėj beveik neturėjau nė skatiko: teko 
ieškoti kokio nors darbo. Valdyti arklius ir joti man lygiai tas pats, kas 
vaikščioti žeme; aš kreipiausi į kebų nuomojimo kontorą ir netrukus įsitaisiau 
darban. Kiekvieną savaitę turėjau atiduoti šeimininkui tam tikrą sumą, o 
viskas, ką uždirbdavau viršaus, ėjo į mano kišenę. Likdavo nedaug, bet vis šis 
tas nubyrėdavo. Sunkiausia būdavo susigaudyti gatvėse - jau tokios maišalynės, 
kaip Londone, turbūt nėra niekur pasaulyje! Aš įsigijau miesto planą, 
įsiminiau svarbiausius viešbučius ir stotis, ir tada jau viskas ėmė gerai klotis. 

Ne iš karto susekiau, kur gyvena tie mano ponai; visur klausinėjau ir 
pagaliau juos susekiau. Jie buvo apsistoję Kemberuelyje, anoje Temzės 
pusėje, mebliuotuose kambariuose. Jeigu jau juos užtikau, vadinasi, galėjau 
manyti, kad jie - mano rankose. Užsiželdinau barzdą - mane atpažinti buvo 
neįmanoma. Tada liko svarbiausia - neišleisti jų iš akių. Nutariau visur juos 
sekti, kad tik nepaspruktų iš panosės. 

O pasprukti jie galėjo kiekvieną akimirką, todėl juos sekiau visur, kur 
tik jie eidavo. Kartais važiuodavau savo kebu, kartais sekdavau pėsčias, bet 
važiuotam buvo patogiau - jiems būdavo sunkiau nuo manęs pasislėpti. 
Teuždirbdavau anksti rytą ar naktį, todėl, žinoma, įsiskolinau šeimininkui. 
Bet neėmiau galvon: svarbiausia - jie buvo mano rankose. 

Jie, reikia pasakyti, buvo labai gudrūs. Tikriausiai būgštavo, ar jų 
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nepersekioja, todėl niekad pavieniui, o sutemus ir visai nesirodydavo gatvėje. 
Dvi savaites be perstojo basčiausi paskui juos ir nė karto nemačiau vieno be 
antro. Dreberas dažnai pasigerdavo, o Stendžersonas visuomet būdavo 
budrus. Sekiau juos dieną ir naktį, o patogaus momento vis nebuvo; bet aš 
nenuleidau nosies - kažkas tarsi šnibždėjo man, kad netrukus išmuš mano 
valanda. Tik bijojau, kad tas daikčiukas mano krūtinėje plyš ir nespėsiu 
atlikti savo darbo. 

Kartą pavakary pirmyn atgal važinėjau po Torki Terasą - taip vadinasi 
gatvė, kur jie gyveno, - ir pamačiau prie durų sustojantį kebą. Netrukus išnešė 
bagažą, tada pasirodė Stendžersonas ir Dreberas. Jiedu įlipo į kebą ir 
nuvažiavo. Man kone širdis sustojo - ko gero, jie išdums iš Londono! 
Pliaukštelėjau arklį ir pasileidau iš paskos. Jiedu išlipo prie Justono stoties, 
aš paprašiau berniuką prižiūrėti arklį ir paskui juos išsekiau į platformą. Jie 
klausė, kada išeina traukinys į Lyverpulį; budintysis atsakė, kad traukinys ką 
tik išėjęs, o kitas būsiąs po kelių valandų. Stendžersonas, mačiau, liko 
nepatenkintas, o Dreberas, rodos, net apsidžiaugė. Stoties maišalynėje šiaip 
taip pritykinau arčiau jų ir girdėjau kiekvieną žodį. Dreberas sakė, kad turįs 
šiokį tokį reikaliuką; tegu Stendžersonas palaukiąs, jis netrukus grįšiąs. 
Stendžersonas priešgyniavo, priminė, kad jie pasižadėję visur eiti drauge. 
Dreberas atsakė, kad jo reikalas labai delikatus ir jis turįs eiti vienas. Aš 
nenugirdau Stendžersono atsakymo, bet Dreberas prapliupo plūstis ir pa
reiškė, kad Stendžersonas, girdi, viso labo tik samdomas tarnas ir tenedrįsta 
jam įsakinėti. Stendžersonas, matyt, nutarė nesiginčyti, susitarė su Dreberu, 
kad jeigu jis pavėluos į paskutinį traukinį, tai lauksiąs jo "Holidei" viešbutyje. 
Dreberas atsakė, kad grįšiąs dar prieš vienuoliktą, ir išdrožė. 

Pagaliau atėjo ta minutė, kurios taip ilgai laukiau. Nedorėliai buvo 
mano rankose. Kol jie laikėsi drauge, aš nepajėgiau su jais susidoroti, bet, 
atsidūrę pavieniui, jie tapo bejėgiai prieš mane. Aš, žinoma, veikiau ne aklai. 
Iš anksto turėjau parengęs planą. Kerštas nėra saldus, jeigu skriaudėjas 
nesupranta, nuo kieno rankos jis miršta ir už ką baudžiamas. Aš buvau 
įsitikinęs: tas, kuris mane nuskriaudė, turėjo žinoti užmokąs už senas nuodė
mes. Atsitiko taip, kad prieš porą dienų iki to vakaro aš vežiau vieną 
džentelmeną apžiūrėti negyvenamus namus Brikstono Plente, ir jis mano 
kebe pametė raktą nuo vieno namo. Tą patį vakarą jis pasigedo dingusio 
daikto, ir raktą jam grąžinau, bet dieną buvau spėjęs pasidaryti atrieją ir 
užsisakyti lygiai tokį pat raktą. Dabar šitame milžiniškame mieste turėjau 
bent vieną vietą, kur galėjau būti ramus - man nesutrukdys. Bet kaip tenai 
įvilioti Dreberą? Aš turėjau ką nors sugalvoti. 

Dreberas ėjo gatve, užsuko į vieną smuklę, paskui į kitą - antroje jis 
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užgaišo ilgiau nei valandą. Išėjo svirduliuodamas - matyt, gerokai išlenkė. 
Priešais mane stovėjo kebas; jis įsėdo į jį, o aš nuvažiavau iš paskos taip arti, 
kad mano arklio snukis kone rėmėsi į ano kebo užpakalį. Mes pervažiavome 
Vaterlo tiltą, paskui bastėmės gatvėmis, kol, mano nuostabai, atsiradome 
prie to paties namo, iš kurio jis išvažiavo. Dievai žino, ko Drebaras ten grįžo; 
dėl viso pikto aš sustojau už kokio šimto jardų. Jis paleido kebą ir nuėjo... 
Prašyčiau, duokite man vandens. Gerklė perdžiūvo. 

Aš padaviau jam stiklinę; jis vienu mauku išgėrė iki dugno. 
- Šiek tiek atsigavau, - tarė. - Tad štai, aš laukiau apie ketvirtį valandos 

ir staiga išgirdau name kažkokį triukšmą, tarsi ten būtų kilusios peštynės. 
Paskui durys atsilapojo, išsirito dviese - Dreberas ir kažkoks jaunuolis - aš jį 
mačiau pirmą kartą. Jis tempė Dreberą už apykaklės ir ant viršutinio laiptelio 
dėjo jam tokį niuksą, kad tas kūliavirsčiais nusirito ant grindinio. "Niekšas!" 
- šaukė jaunuolis, grasindamas jam lazda. 

- "Aš tau parodysiu, kaip įžeidinėti jauną merginą!" Jis buvo taip 
įsiutęs - net išsigandau, kad nepritvotų Dreberą savo lazda, bet niekingasis 
bailys leidosi kiek tik kojos nešė. Atbėgęs prie gatvės kampo, jis įšoko į mano 
kebą. "Į"Holidei" viešbutį!" - sušuko. 

Jis sėdi mano kebe! Mano širdis iš džiaugsmo taip plakė, net ėmiau 
baimintis, kad tik manasis aneurizmas vietoj nepribaigtų. Važiavau lėtai, 
svarstydamas, ką toliau daryti. Galėjau jį išvežti kur nors už miesto ir 
susitvarkyti tuščiam kely. Jau maniau^ kad kitos išeities ir neturiu, bet 
Dreberas pats man padėjo apsispręsti. Jis vėl, rodos, panoro išgerti - liepė 
sustoti prie smuklės ir jo palaukti. Tenai jis išbuvo iki uždarant ir taip 
prisisiurbė, kad supratau - viskas bus, kaip noriu. 

Nepamanykite, kad taikiausi paprasčiausiai jį užmušti. Žinoma, tai 
būtų buvęs teisingas atpildas, bet tokiai žmogžudystei nekilo ranka. Aš jau 
seniai buvau nutaręs leisti jam pažaisti su mirtimi, jeigu jis to panorės. Per 
savo klajones po Ameriką aš imdavaus bet kokio darbo, beje, man teko 
tarnauti laborantu Niujorko universitete. Kartą tenai profesorius skaitė 
paskaitą apie nuodus ir parodė studentams alkaloidą - taip jis sakė, - gautą 
iš nuodo, kuriuo Pietų Amerikoje apnuodija strėles. Tas alkaloidas esąs toks 
stiprus, sakė jis, kad ir viena jo kruopelė bematant nužudanti. Aš įsidėmėjau 
buteliuką, kuriame buvo preparatas, ir kai visi išėjo, truputį pasiėmiau. 
Išmanydamas vaistininko darbą, sugebėjau pasigaminti dvi mažas tirpstančias 
piliules su tuo alkaloidu ir po vieną įdėjau į dvi dėžutes kartu su tokios pat 
išvaizdos, bet visai nekenksmingais žirneliais. Nutariau: kai ateis laikas, aš 
priversiu abudu savo bernelius pasirinkti vieną iš dviejų dėžutėje esančių 
piliulių, o aš prarysiu tą, huri liks. Alkaloidas tikriausiai veiks mirtinai, o 
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triukšmo bus mažiau negu šaunant kad ir pro skepetą. Nuo tos dienos 
visuomet nešiojausi dvi dėžutes su žirneliais, ir pagaliau atėjo laikas juos 
išmėginti. 

Atėjo vidurnaktis, buvo apie pirma valanda. Naktis tamsi, darganota, 
pūtė vėjas, ir lietus pylė kaip iš kibiro. Bet nors buvo šalta ir tamsu, mane 
kaitino džiaugsmas - toks džiaugsmas, kad kone kliegiau iš laimės. Jeigu kuris 
nors iš jūsų, džentelmenai, būtumėte turėjęs troškimą, visus dvidešimt metų 
tik apie jį tegalvoję ir staiga išvydę, kad jis visiškai arti, jūs suprastumėte, kas 
manyje dėjosi. Užsirūkiau cigarą, norėdamas bent kiek nurimti, bet mano 
rankos virpėjo, o smilkinius badė adatėlės. Važiavau gatvėmis, ir tamsoje 
man šypsojosi senasis Džonas Ferjė ir mano mieloji Liusė - aš juos mačiau 
lygiai taip aiškiai, kaip dabar regiu jus, džentelmenai. Visoje kelionėje jie 
buvo priešais mane, dešinėje ir kairėje arklio, kol sustojau prie namo 
Brikstono Plente. 

Aplinkui - nė gyvos dvasios, negirdėti jokio garso, tik šniokštė lietus. 
Žvilgtelėjęs į kebo vidų, pamačiau, kad Dreberas knarkia, išsidrėbęs ^ant 
sėdynės. Aš papurčiau j j už peties. 

- Laikas išlipti, - tariau aš. 
- Gerai, tuoj - suburbėjo jis. 
Tikriausiai pamanė, kad privažiavome prie jo viešbučio, - jis tylėdamas 

išlindo ir nušleivojo palei statinių tvorą. Man teko eiti šalia ir jį prilaikyti - jis 
dar buvo apsvaigęs. Atidariau duris ir įvedžiau jį į prieškambarį. Galiu jums 
prisiekti, kad tėvas ir duktė visą tą laiką tarsi mane vedė. 

- Tamsu kaip pragare, - trypčiodamas vietoje, sumurmėjo Dreberas. 
- Tuoj uždegsime šviesą, - atsakiau ir, brūkštelėjęs degtuką, uždegiau 

žvakę, kurią nešiojausi su savimi. - Na, Jenochai Dreberai, - tęsiau aš, 
atsigręžęs į jį ir priešais save laikydamas žvakę, - ar mane atpažįsti? Jis 
įsmeigė į mane buką girtą žvilgsnį. Ūmai jo veidas persimainė, akyse šmėstelėjo 
baimė - jis mane pažino! Išbalęs kaip giltinė, jis šūstelėjo atgal ir ėmė kalenti 
dantimis. Jo kakta apsipylė prakaitu. O aš, visa tai pamatęs, atsišliejau nugara 
į duris ir garsiai nusikvatojau. Visuomet žinojau, kad kerštas bus saldus, bet 
nemaniau, kad pajusiu tokią palaimą. 

- Šunie! - sušukau. - Aš gainiojausi tave iš Sol t Leik Sičio iki Peterburgo, 
bet tu visuomet pasprukdavai iš mano panosės. Dabar tavo klajonėms atėjo 
paskutinioji - vienas iš mudviejų nebeišvys ryto! 

Jis vis traukėsi atatupstas. Iš Drebero veido supratau, kad jis palaikė 
mane bepročiu. Ko gero, taip ir buvo. Mano smilkiniuose tarsi kas pjaktuku 
kalė; turbūt būčiau išprotėjęs, jeigu staiga iš nosies nebūtų pasipylęs kraujas 
- nuo to man palengvėjo. 
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- Tai ką, prisiminei Liusę Ferjė? - sušukau aš, užrakinęs duris ir 
sukiodamas raktą prieš jo nosį. - Ilgai tu laukei atpildo, ir pagaliau atėjo ta 
valanda! 

Aš mačiau, kaip iš baimės ėmė drebėti jo pabarzdė. Jis, žinoma, būtų 
maldavęs pasigailėjimo, bet suprato, kad tai beprasmiška. 

- Tu ryžties žmogžudystei? - suvapėjo jis. 
- Kuo čia dėta žmogžudystė? - atsakiau. - Argi sunaikinti pasiutusį šunį 

yra tas pats, kas nužudyti žmogų? O ar tu pasigailėjai mano brangiosios 
vargšelės, kai, nužudęs tėvą, ją pasiėmei ir uždarei savo šlykščiame hareme? 

- Ne aš nužudžiau jos tėvą! - sustaugė jis. 
- Bet tu sugniuždei jos tyrą širdį! - sušukau ir atkišau jam dėžutę. - Tegu 

Aukščiausiasis nusprendžia, kuris iš mudviejų teisus. Pasirink žirnelį ir 
praryk. Viename mirtis, kitame gyvenimas. Aš prarysiu tą, kuris liks. Pažiū
rėsim, yra žemėje teisybė, ar mus valdo atsitiktinumas. 

Susigūžęs iš siaubo, jis baisiai suriko ir ėmė maldauti pasigailėjimo, bet 
aš išsitraukiau peilį, įrėmiau jam į gerklę, ir galų gale jis pakluso įsakymui. 
Tada aš prarijau likusią piliulę. Kurį laiką stovėjome vienas prieš kitą, 
laukdami, kuris iš mudviejų mirs. Niekada nepamiršiu jo veido, kai, pajutęs 
pirmuosius skausmo požymius, jis suprato prarijęs nuodus! Aš nusikvatojau 
ir kyštelėjau jam prieš akis Liusės žiedą. Visa tai tęsėsi kelias sekundes -
alkaloidas veikė beregint. Jo veidas persikreipė, jis išskėtė rankas, susvyravo 
ir, gargiančiai dejuodamas, sunkiai griuvo ant grindų. Koja apverčiau jį ant 
nugaros ir pridėjau ranką prie krūtinės. Širdis nebeplakė. Jis buvo miręs! 

Man iš nosies bėgo kraujas, bet į tai nekreipiau dėmesio. Nežinau kodėl 
man atėjo į galvą krauju užrašyti ant sienos. Galbūt iš gryno padaužiškumo 
įsigeidžiau išmušti iš vėžių policiją - labai jau linksma ir lengva man buvo 
širdyje! Prisiminiau, kad kartą Niujorke rado vokiečio lavoną, o virš jo buvo 
parašytas žodis "Rache"; laikraščiai tada rašė, kad tai turbūt kokios nors 
draugijos rankų darbas. Kas nuvedė į aklavietę Niujorką, tas nuves į akligatvį 
ir Londoną, nutariau aš ir, pamirkęs pirštą į savo kraują, matomoj vietoj 
išvedžiojau tą žodį. Tada išėjau prie kebo - gatvė buvo tuščia, o lietus lijo po 
senovei. Važiuodamas kyštelėjau ranką kišenėn, kurioje visuomet nešiojausi 
žiedą - jo nebuvo. Mane tarsi žaibas trenkė - juk tai vienintelis Liusės 
atminimas! Pamanęs, kad galėjau jį pamesti tuo metu, kai buvau pasilenkęs 
prie Drebero kūno, palikau kebą skersgatvyje ir nukūriau atgal - buvau 
viskam pasiryžęs, kad tik rasčiau žiedą. Prie namo vos nepakliuvau į rankas 
išeinančiam policininkui ir nukreipiau nuo savęs įtarimą tik apsimetęs girtu 
kaip pėdas. 

Štai šitaip Jenochaš Dreberas rado savo mirtį. Dabar man liko lygiai 
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taip pasielgti su Stendžersonu ir atsiskaityti su juo už Džoną Ferjė. Žinojau, 
kad jis apsistojo "Holidei" viešbutyje, todėl sliūkinėjau apie jį visą dieną, bet 
Stendžersonas taip ir neišėjo į gatvę. Man atrodė, kad Dreberui negrįžus į 
stotį, jis ėmė kažką įtarti. Jis buvo gudrus, tas Stendžersonas, visuomet buvo 
budrus. Bet veltui manė apsisaugosiąs nuo manęs, tupėdamas viešbutyje! 
Netrukus jau žinojau jo kambario langą, ir kitą dieną, vos tik ėmė aušti, 
pasiėmiau kopėčias, kurios mėtėsi tarpunamyje už viešbučio, ir įsiropščiau 
pas jį. Prižadinęs tariau, kad atėjo valanda atsiskaityti už gyvybę, kurią jis 
atėmė prieš dvidešimt metų. Aš jam papasakojau apie Drebero mirtį ir 
daviau pasirinkti dvi piliules. Užuot nusitvėręs vienintelio siūlelio ir pabandęs 
išgelbėti savo gyvybę, jis pašoko iš lovos ir ėmė mane smaugti. Gindamasis 
smogiau jam peiliu į širdį. Vis tiek jam buvo lemta mirti - apvaizda nebūtų 
leidusi žudiko rankai paimti žirnelį be nuodų. 

Nedaug beturiu ką pasakoti, ir ačiū Dievui, nes jau visai baigiasi jėgos. 
Dar porą dienų vežiojau keleivius, vildamasis šiek tiek uždirbti ir grįžti į 
Ameriką. Ir štai šiandien, man stovint ūkiniame kieme, kažkoks valkata 
berniūkštis paklausė, ar nesą čia vežiko, yardu Džefersonas Houpas. Jį, girdi, 
prašą atvažiuoti į Beikerio gatvę, numerį 221 "b". Nieko neįtardamas, 
nuvažiavau, ir ten staiga tas jaunuolis čakštelėjo man antrankius, ir taip 
mikliai, kad nė nepajutau. Štai ir viskas, džentelmenai. Galite vadinti mane 
žmogžudžiu, bet aš tvirtinu, kad pasitarnavau teisingumui lygiai taip, kaip ir 
jūs. 

Istorija buvo tokia pagavi, o jis pasakojo taip vaizdžiai, kad mes 
klausėmės nekrutėdami ir neištardami nė žodžio. Net sekliai profesionalai, 
blasės* visokiais nusikaltimų būdais, atrodė, sekėjo pasakojimą labai susido
mėję. Kai jis baigė, kambaryje vyravo visiška tyla, kurią tetrikdė pieštuko 
čežėjimas, - tai Lestreidas baigė savo stenografiniūs užrašus. 

- Aš norėčiau pasiaiškinti dar vieną aplinkybę, - pagaliau tarė Šerlokas 
Holmsas. - Kas jūsų bendrininkas - tas, kuris buvo atėjęs žiedo? 

Džefersonas Houpas linksmai pamerkė mano bičiuliui. 
- Savo paslapčių jau galiu nebeslėpti, - tarė jis, - bet kitiems nenoriu 

padaryti nemalonumų. Perskaitęs skelbimą pamaniau, kad arba tai spąstai, 
arba mano žiedas iš tikrųjų rastas gatvėje. Mano draugas pasišovė nueiti ir 
patikrinti. Jūs turbūt neimsite neigti, kad jis jus vikriai apmovė. 

- Kas tiesa, tai tiesa, - nuoširdžiai prisipažino Holmsas. 
- Džentelmenai, - rimtai tarė inspektorius, - vis dėlto reikia laikytis 

nustatytos tvarkos. Ketvirtadienį suimtasis stos prieš teismą, ir jus taip pat 
iškvies. O iki to laiko už jį atsakau aš. 

•Persisotinę (prac.) 
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Jis paskambino. Džefersoną Houpą išvedė du kalėjimo sargybiniai, o 
mudu su Šerloku Holmsu, išėję iš nuovados, pasišaukėme kebą ir nuvažiavome 
į Beikerio gatvę. 

VII SKYRIUS 

Baigiamasis iodis 

Mus įspėjo, kad ketvirtadienį šauks į teismą, bet atėjus ketvirtadieniui 
paaiškėjo, kad mūsų parodymų jau nebeprireiks - Džefersoną Houpą pašaukė 
Aukščiausiasis teisėjas, paskelbdamas jam savo griežtą ir teisingą nuosprendį. 
Naktį po arešto Houpo aneurizmas trūko, ir rytą jį rado kalėjimo kameroje 
ant grindų su nekalta šypsenėle veide, sakytum mirštant jo galvoje sukosi 
mintys apie tai, kad gyvenimą nugyveno ne tuščiai ir dorai atliko visus savo 
darbus. 

- Gregsonas ir Lestreidas turbūt rauna sau plaukus, - tarė Holmsas, kai 
mes vakare aptarėme tą įvykį. - Houpas mirė, ir žuvo visos jų viltys susilaukti 
triukšmingos reklamos. 

- Man atrodo, menki jų nuopelnai suimant nusikaltėlį, - įsiterpiau aš. 
- Šitam pasauly nesvarbu, ką nuveikėte, - karčiai tarė Holmsas. -

Svarbiausia - sugebėti įtikinti žmones, kad esate daug padaręs. Bet vis tiek, 
- kiek patylėjęs, jau linksmiau kalbėjo, - aš nė už ką neatsisakyčiau nuo šito 
tyrimo. Nepamenu įdomesnės bylos. Ir nors ji labai paprasta, vis dėlto joje 
buvo nemažai pamokomo. 

- Paprasta?! - sušukau aš. 
Holmsą prajuokino mano nusistebėjimas. 
- Žinoma, jokiu būdu jos negalima vadinti sudėtinga, - tarė jis. - Štai 

jums įrodymas - per tris dienas aš be jokios paramos, pačiais paprasčiausiais 
išprotavimais sugebėjau nustatyti nusikaltėlio asmenybę. 

- Tai teisybė! 
- Kažkada esu jums sakęs, kad1 tai, kas neįprasta, mūsų darbe labiau 

padeda, negu kliudo. Sprendžiant panašius galvosūkius, reikia mokėti retro
spektyviai protauti. Tai be galo svarbus sugebėjimas, ir jį nesunku ugdyti, bet 
dabar kažkodėl menkai tuo užsiimama. Kasdieniniame gyvenime kur kas 
naudingiau spėlioti, kokia bus ateitis, todėl svarstyti tai, kas buvo, dabar 
nemadinga. Iš penkiasdešimties žmonių vos vienas sugeba analitiškai protauti, 
likusieji mąsto tik sintetiškai. 

- Turiu prisipažinti, aš nelabai suprantu, apie ką jūs kalbate. 
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- Taip ir maniau. Pabandysiu tai paprasčiau paaiškinti. Dauguma 
žmonių, jeigu jiems vieną po kito išvardinsite visus faktus, nuspės rezultatą. 
Mintyse jie sugretins faktus ir padarys išvadą, kad turi įvykti tai ir tai. Bet tik 
nedaugelis, sužinoję rezultatą, sugeba protaudami surasti priežastį, kuri tą 
rezultatą lėmė. Štai šitą gebėjimą aš vadinu retrospektyviniu, arba analitiniu, 
protavimu. 

- Suprantu, - tariau aš. 
- Šis atsitikimas kaip tik toks ir buvo - mes žinojome rezultatą ir patys 

turėjome atsekti, kas jį lėmė. Aš pasistengsiu jums atskleisti visas protavimo 
stadijas. Pradėsiu nuo pat pradžių. Jūs žinote, kad aš, iš anksto sau neįteigdamas 
jokių idėjų, ėjau prie namo pėsčias, Savaime suprantama, pirmiausia tyrinėjau 
grindinį ir, kaip jau jums sakiau, aptikau ryškius tekinių pėdsakus, o kalbantis 
paaiškėjo, kad kebas galėjo atvažiuoti tik naktį. Tarp tekinių buvo nedidelis 
tarpas, ir aš supratau, kad tai - nuomojamas kebas, o ne privatus ekipažas -
įprastas Londono kebas siauresnis už ponišką vežimą. 

Štai ir pirmoji, taip sakant, grandis. Paskui lėtai ėjau takeliu per sodelį; 
takelį klojo molio sluoksnis ir jame buvo likę ypač ryškūs pėdsakai. Jums, 
žinoma, tas takelis atrodė paprastas ištrypto purvo ruoželis, o mano išmiklintai 
akiai buvo svarbi kiekviena įspaudą. Sugebėti skaityti pėdsakus - svarbiausias 
menas, kurį turi mokėti seklys, nors jam pas mus beveik neskiriama dėmesio. 
Laimei, to aš kantriai mokiausi ir ilgai praktikavausi, todėl įprotis tyrinėti 
pėdsakus - mano antrasis prigimimas. Takelyje išvydau giliai įspaustus 
konsteblių batų pėdsakus, taip pat užtikau pėdsakus dviejų žmonių, ėjusių 
per sodelį prieš atsirandant policijai. Nustatyti, kad tiedu ėjo anksčiau, buvo 
nesunku: vienur kitur jų pėdas buvo apmindę konstebliai. Taip radau antrąją 
grandį. Jau žinojau, kad naktį ten buvo atvažiavę dviese - vienas, sprendžiant 
iš jo žingsnių pločio, labai aukštas, o kitas - prašmatniai apsirengęs: apie tai 
bylojo grakštūs siaurų puspadžių įspaudai. 

Įėjęs į namą supratau, kad mano išvados teisingos. Priešais gulėjo 
žmogus dabitos batais. Vadinasi, jeigu įvyko žmogžudystė, tai žudikas turėjo 
būti aukštaūgis. Mirusiojo kūne žaizdų neaptikta, bet iš siaubo, sustingusio 
jo veide, supratau, kad jis numatė savo likimą. Žmonių, staiga mirusių nuo 
širdies smūgio ar kitų ligų, siaubo pėdsakų veide nelieka. Pauostęs mirusiojo 
lūpas, pajutau silpną rūgšties kvapą ir sumojau, kad jį privertė išgerti nuodų. 
Tai patvirtino dar ir neapykantos bei baimės išraiška jo veide. Tuo įsitikinau 
eliminavimo metodo pagalba - man žinomi faktai netinka jokiai kitai hipo
tezei. Nepamanykite, kad ten atsitiko kažkas negirdėta. Prievartinis nunuo
dijamas anokia naujiena kriminalistikoje. Kiekvienas toksikologas tuoj pat 
atsimintų Dolskio bylą Odesoje arba Letjurjė Monpeljės mieste. 
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Tada man iškilo svarbiausias klausimas: kokie nusikaltimo motyvai? 
Aišku, ne apiplėšimas: nužudytojo daiktai nepaimti. Galbūt tai politinė 
žmogžudystė, arba - įvelta moteris? Aš buvau linkęs manyti, kad teisinga -
antroj i versija. Politiniai žmogžudžiai, atlikę savo darbą, stengiasi kuo greičiau 
pasislėpti. Šita žmogžudystė, atvirkščiai - buvo įvykdyta neskubant, kambaryje 
tiek ir tiek nusikaltėlio pėdsakų, vadinasi, žmogžudys ten buvo gana ilgai. 
Priežastys, matyt, asmeninio, o ne politinio pobūdžio, ir žiaurusis kerštas 
buvo iš anksto apmąstytas. Aptikus ant sienos užrašą, aš dar labiau patikėjau 
savo prielaida. Rašė tik tam, kad nukreiptų dėmesį. Radus žiedą, mįslę jau 
galutinai įminiau. Buvo aišku, kad žmogžudys savo aukai norėjo priminti 
apie kažkokią mirusią arba kažkur toli esančią moterį. Tada aš ir paklausiau 
Gregsoną, ar jis, siųsdamas į Klyvlendą telegramą, nepaprašęs žinių apie 
kokias nors ypatingas Drebero gyvenimo aplinkybes. Kaip pamenate, jis 
atsakė neigiamai. 

Po to ėmiau kruopščiai tyrinėti kambarį. Radau duomenų, patvirtinan
čių mano prielaidą dėl žudiko ūgio, taip pat sužinojau apie trichinopolišką 
cigarą ir apie žudiko nagų ilgį. Kadangi grumtynių pėdsakų nebuvo, padariau 
išvadą, kad žudikui nuo susijaudinimo iš nosies pasipylė kraujas. Kraujo 
dėmės ant grindų sutapo su jo žingsniais. Retai pasitaiko, kad žmogui bėgtų 
kraujas nuo stiprių emocijų - nebent tik tada, kai jis serga pįlnakraujyste, 
todėl rizikuodamas pasakiau, kad nusikaltėlis tikriausiai žaliūkas ir raudon
veidis. Įvykiai patvirtino, kad samprotavau teisingai. 

Išėjęs iš namo, pirmiausia ištaisiau Gregsono klaidą: pasiunčiau tele
gramą Klyvlendo policijos viršininkui, prašydamas pranešti faktus, susijusius 
su Jenocho Drebero vedybomis. Atsakymas buvo išsamus. Sužinojau, kad 
Dreberas jau buvo kreipęsis į policiją, prašydamas apginti jį nuo savo seno 
varžovo, kažkokio Džefersono Houpo, ir kad tas Houpas esąs Europoje. 
Dabar paslapties raktas buvo mano rankose - teliko surasti žmogžudį. 

Aš padariau išvadą, kad žmogus, įėjęs kartu su Dreberu, buvo ne kas 
kitas, o kebmenas. Pėdsakai rodė, kad arklys dūlinėjo gatve, o to nebūtų buvę, 
jeigu jį kas nors būtų prižiūrėjęs. Kur kitur galėjo būti kebmenas, jeigu ne 
name? Be to, paika būtų manyti, kad sveiko proto žmogus imtųsi vykdyti iš 
anksto sumanytą nusikaltimą, matant trečiajam, kuris tikriausiai j j išduotų. 
Ir pagaliau. įsivaizduokim, kad žmogus nori ką nors susekti Londone - ar 
galima sugalvoti ką nors geresnio, kaip tapti kebmenu ? Visi šie samprotavimai 
man piršte piršo išvadą, kad Džefersono Houpo reikia ieškoti tarp sostinės 
kebmenų 

O jeigu jis kebmenas, tai vargu bus metęs tą užsiėmimą, svarsčiau aš. 
Atvirkščiai, jo akims žiūrint, staigi verslo permaina patrauktų kitų dėmesį. 
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Tikriausiai jis dar kurį laiką versis senuoju darbu. Ir vargu ar gyvena svetima 
pavarde. Kodėl jam keisti pavardę Salyje, kurioje jo niekas nepažįsta? Todėl 
aš sudariau gatvės berniūkščių kriminalinės policijos būrį ir vaikiau juos po 
visas kebų nuomojimo kontoras, kol jie surado man reikalingą žmogų. Kaip 
jie jį atvedė ir kaip vikriai aš susitvarkiau, jūs žinote. Stendžersono nužudymas 
man buvo didelė staigmena, bet, šiaip ar taip, nebūčiau galėjęs užbėgti 
įvykiams už akių. Po antrosios žmogžudystės, kaip menate, gavau piliules, dėl 
kurių egzistavimo buvau tikras. Štai matote, visas tyrimas yra nenutrūkstanti 
ir teisinga loginių išvadų grandinė. 

- Tiesiog stebuklas! - sušukau aš. - Jūsų nuopelnai turi būti viešai 
pripažinti, apie šią bylą turite parašyti straipsnį. Jeigu jūs neparašysite, tai 
padarysiu aš! 

- Darykite, ką norite, daktare, - atsakė Holmsas. - Bet pirma perskaitykite 
štai šitą. 

Jis pakišo man naują "Aido" laikraštį. Straipsnelis, kurį Holmsas 
parodė, buvo apie Džefersono Houpo bylą. 

"Publika neteko galimybės patirti aštrių jausmų, - rašė laikraštis, - dėl 
staigios mirties tūlo Houpo, kaltinamo misterio Jenocho Drebero ir misterio 
Džozefo Stendžersono nužudymu. Turbūt mums jau niekada nepavyks suži
noti visų šios bylos smulkmenų, nors turime duomenų, gautų iš autoritetingų 
šaltinių, kad nusikaltimas įvykdytas dėl senos romantiškos nesantarvės, 
kurioje nemažą vaidmenį vaidino meilė ir mormonizmas. Šnekama, kad abi 
aukos jaunystėje lyg ir priklausė "Paskutinių dienų šventųjų" sektai, o 
kalėjime miręs Houpas irgi gyvenęs Solt Leik Sityje. Jeigu tai bylai ir nelemta 
padaryti kito kokio poveikio, tai, šiaip ar taip, ji yra puikus mūsų kriminalinės 
policijos sugebėjimų įrodymas, taip pat pamoka visiems užsieniečiams: tegu 
jie suvedinėja savo sąskaitas tėvynėje, bet ne Britanijos žemėje. Jau niekam 
ne paslaptis, kad žmogžudžio demaskavimo garbė visiškai atitenka sumaniems 
Skotland Jardo sekliams misteriui Gregsonui ir misteriui Lestreidui. Nusi
kaltėlis buvo sučiuptas kažkokio seklio mėgėjo misterio Šerloko Holmso 
bute; Šerlokas Holmsas turi šiokių tokių gabumų dirbti seklio darbą, todėl 
manykime, kad, turėdamas tokius mokytojus, kada nors įgys kriminalistikos 
meno įgūdžių. Šnekama, kad abu sekliai, įvertinant jų nuopelnus, gaus 
pelnytus apdovanojimus". 

- Na, ką aš jums sakiau pačioje pradžioje? - juokdamasis sušuko 
Šerlokas Holmsas. - Štai dėl ko mudu sukūrėme purpurinių spalvų etiudą -
kad parūpintume jiems pelnytą apdovanojimą! 

- Nereikia nusiminti, - atsakiau, - visus faktus užsirašiau dienoraštyje, 
ir žmonės apie juos sužinos. O kol kas pasitenkinkite tuo, kad žinote: jūs lai-
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mėjote, ir kartokite paskui Romos iykštuoiį: 
"Populusme sibilat, at mihiplaudo. 
Ipse domisimul ac nummos contemplar in arca"*. 

* 'Tai kas, kad jie nušvilpė mane, kad apkalba, - aš sėdžiu namuose, gėriuosi savo lobių 
skrynia ir pats sau ploju". 

Horacijus. Satyros, 1,66-67 eil. 
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