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1.

Niekieno Dykumos plėšikai

Medis buvo tiek išdžiūvęs, kad galėjai jį skaldyti ranka ir čia pat 
žiebti ugnį be skeltuvo. Dykumose skeltuvas nėra būtinas. Pakanka 
žiupsnio smėlio ir trupučio kantrybės. Ugnelė tuoj suplazdena, 
nušviečia viską aplinkui ir imate džiaugtis, kad jau nėra taip vėsu, 
kaip gali būti naktį.
Aš bent jau džiaugiausi. Mano kelionės antroji diena praėjo be jokių 
žymesnių nuotykių. Niekieno dykuma vis dar buvo nesvetinga, 
tačiau šį kartą bent vandens turėjau pakankamai, kišenėje skambėjo 
padori pinigų suma, o šalia išsižiojęs knarkė šuo – saugumo ir 
ramybės garantas.
Dėl saugumo aš neabejojau, o va dėl ramybės – dėl jos nebuvau 
toks tikras. 

Visai neseniai iš Žaliojo Kalnyno išvarė didelę bandą plikšių 
nusikaltėlių, kurie nenorėjo savo gyvenimo aukoti rūdos kasyklose. 
Tie šmikiai dabar bastėsi toje pačioje dykumoje, kurioje buvau ir aš. 
Skirtumas tarp mūsų buvo  toks, kad jie turėjo tik peilius, o aš – 
šunį, arklį ir laišką, kurį privalėjau įteikti Pjestro Alibaho princams. 
Tiesa, dar buvau sotus,  ginkluotas iki dantų ir mirtinai pavojingas.
Jie buvo alkani, ginkluoti peiliais ir mirtinai klastingi. Praktiškai 
lygiosios. Ir visgi aš nenorėjau sutikti nė vieno iš jų. Niekieno 
dykumoje geriau apsieiti be kompanijos, nebent tai  būtų graži 
moteris.
Tarp išvarytųjų gražių moterų nebuvo.  O visgi labai liūdna. Nors 
kas čia žino – galbūt graži moteris netyčia pasirodytų beesanti 
pavojingesnė už juos visus kartu sudėjus.
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Susisupau į savo atsarginį apsiaustą, ginklus pasidėjau tiesiai prieš 
save ir užsnūdau neramiu laukiniu miegu, koks įmanomas tik 
nelabai palankiomis sąlygomis. Ugnelė šildė ir šiek tiek apšvietė 
smėlio daubą, kurioje įsikūriau.
Greičiausiai porą valandėlių pasisekė taip išbūti. Vėliau ėmiau busti 
nuo neramaus Kando urzgimo ir žirgo prunkštimo.  Šuo vis dar 
miegojo.
Kad šuo urzgia – anokia čia naujiena. Prisisapnuoja jam, tai ne tik 
urgzti pradeda, bet ir letenomis orą maišyti. Bet kad žirgas 
prunkščia – ženklas negeras. Šie beveik nesapnuoja. O jeigu ir 
susapnuoja, tą galima suprasti tik iš galvos kinkavimo.
Regis, prunkštelėjo tik vieną kartą...
Pažvelgiau į savo ginklus. Kardas makštyse paskutinį kartą užvakar 
galąstas. Daiktas mirtinas, bet truputį lėtas. Peilis iš Severijos – jau 
geriau. Pusantros pėdos ilgio ašmenys ir laiko nugludinta rankena – 
štai kur mirties šokio įnagis. Ir tas trečias, kurį slepiu drobėje. Šitas 
dykumose bevertis. Nes aplinkui daiktų nėra, į kuriuos galėtų 
parodyti, jeigu velnias iš smėlio galvą iškištų. Aštrus daiktas, 
magiškai sutvertas. Deja, ne laikas jam.
Piršto galiuku prisitraukiau severišką peiliuką. Bato nosimi 
bakstelėjau šuniui. Šis knarktelėjo paskutinį kartą ir pramerkė akių 
porą. Po to dar vieną porą. Ir dar...
Pamiršau pasakyti – mano Kandas trigalvis. Ne šiaip šuo - cerberis 
iš pragaro. Nors kol kas nauda iš jo – kaip iš paprasto šuns.
Arklys pastatė ausis ir vėl trumpai prunkštelėjo, pažvelgdamas į 
mano pusę. Cerberis irgi prunkštelėjo kažką užuodęs. Visos šešios 
akys nukrypo į mane, lyg čia aš būčiau pašalinis, pats kalčiausias. Ir 
dar suurzgė, bjaurybė... 
O jau kitą akimirką kažkas kad stryktelėjo iš už kopos, man už 
nugaros, kad suklykė nesavu balsu – vos suspėjau peiliu užsimoti. 
Bet neprireikė – padaras nulėkė tolyn, bliaudamas lyg skerdžiamas. 
Ant smėlio liko gulėti pamestas peilis, kokius kaliniams dalinome.
- Šaunuolis, - pasakiau Kandui, - ir toliau taip daryk.
Šis trumpai sulojo, žvalgydamasis rėksnio tamsoje, tačiau tolyn nuo 
laužo nebėgo.  Jau suprato, kad nieko nepeš. Šitie kaliniai 
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laukinėmis sąlygomis išmoko neįtikėtinai greitai bėgioti per smėlį. 
Tik švyst – ir jau nė padujų nėra. Vakar susidūriau su porele. 
Šiandien, iki sutemstant dar keturis pastebėjau. Pirmieji du bandė 
pulti, bet labai greitai persigalvojo. Ketveriukė pulti nebebandė – tik 
apsisuko ir nukūrė kažin kur. Regis, jie šiek tiek tarpusavyje 
bendrauja, keičiasi informacija.  Ir po truputį visi juda Pjestro 
Alibaho link, nes kelias atgalios jiems uždraustas. Taigi, norom 
nenorom turiu išbadėjusių ir piktų vyrų kompaniją, kurių nesimato, 
bet kurie tikrai YRA. Tenka prisipažinti – ši kompanija jau ima kelti 
nevalingą žiovulį...
- Geras arkliukas, - pagyriau savo Pegasą. – Saugok, aš toliau 
miegosiu...
- Pr-pr-pr... – atsakė man žirgas ir nunarino galvą. Užmigo 
akimirksniu, eidamas sargybą.

Iki varganos šviesos rytuose pasirodymo šiek tiek numigau ir aš. 
Miegojimu tokio užsiėmimo vadinti negalima – išvargina labiau nei 
mojavimas kirtikliu kasyklose. Atsibundi, o galva taip ir svyruoja į 
šonus, akys net skorpiono uodegos neįžiūri.  Užkandau iš sausų 
atsargų, užgėriau iš gertuvės ir pabalnojau Pegasą, kuris, iš pradžių 
demonstravęs aršumą ir nesibaigiančią energiją, dabar gi miegojo 
tol, kol kulnimis neparaginau judėti pirmyn.

Jojau toliau. Mano kukliais paskaičiavimais, iki Alibaho dykumų 
miesto buvo likęs geras pusdienis jojimo, nebent kas koją pakištų. 
Žinoma, dykuma buvo gana pavojinga. Ir tai ne maitvanagiai su 
skorpionais bei gyvatėmis – visus natūralius pavojus linkęs aplenkti 
žmogus, jeigu tik jis tam tikrą laiką nevalgęs, ginkluotas ir turi 
gausią kompaniją.
Plėšikų šioje dykumoje buvo mažiau nei, tarkime, Zorhunų 
dykynėse, tačiau ir tų kelių gaujų užteko, kad sklistų negeros 
kalbos. Dažni riterių reidai į šias vietas baigdavosi išsekimu ir 
visokiomis odos ligomis, kurias sukeldavo už šarvų patekęs ir 
ilgokai palaikytas smėlis. 
Plėšikai šarvų nenešiojo. Ir kam? Blizga prieš saulę, iš už kelių 
mylių tokį didvyrį galima pastebėti ir dar krūva laiko liks antpuoliui 
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ar atsitraukimo planui sugalvoti. Štai todėl riteriai kąsdavo musę, o 
plėšikai ir toliau sau gyveno. Puldinėjo dažniausiai iš anksto 
nužiūrėtas vilkstines. 
Jeigu kada apsilankysite Alibahe, atkreipkite dėmesį – prie arklidžių 
dažnokai sukiojasi nusmurgę paaugliai, kurie ten nieko gero nedaro. 
Jie tik stebi viską ir dedasi galvon kiekvieną smulkmeną – kiek tu 
davei už arklio pašarą, kokie tavo batai, ar labai ginklas blizga 
(jeigu matosi) ir kiek ten tavęs yra. Atmintis šių nusmurgėlių taip 
ištreniruota, kad jie kelias savaites atsimena daugybę žmonių, jų 
pasakytus žodžius ir parodytus daiktus... Vėliau jie gauna kelis 
guartus  už šią informaciją, o ją perka ne kas kitas, tik plėšikai. Na, 
dar mokesčių mokėtojams retsykiais prisireikia smulkmenų, bet čia 
retas atvejis.
Taigi, plėšikai...
Tas žvalgas, kuris renka informaciją mieste, vėliau prisideda prie 
kurio nors karavano ir taip be įtarimo pradingsta  į dykumą. 
Manote, jam negalima ten išeiti be karavano?
Galima, kodėl gi ne... Tačiau toks greitai sukeltų įtarimą, o kai jau 
alibahiečiai ima įtarinėti, teismo ar apkaltos jie tikrai nelaukia. 
Brūkšt peiliuku – ir tyliai ramiai paslepia. Ir jeigu po to užpuolimai 
neaprimsta, jie piktai sumurma: „rachum!“. Tai reiškia „apsirikau“, 
bet šis žodis labiau vartojamas kaip keiksmažodis. Alibahiečiai 
nemėgsta pripažinti savo klaidų.

Maždaug  po pusvalandžio klampojimo horizonte išvydau kažkokį 
tašką smėlynuose. Tai negalėjo būti karavanas – pernelyg blankus 
pasirodė taškas. Ir ne vienišas keleivis – per ryškus. Nusprendžiau, 
kad greičiausiai bus trys ar keturi žygeiviai, jojantys gana 
išsibarsčiusiu būreliu. Jie painiojosi mano kelyje, tad reikėjo 
nuspręsti – joti tiesiai ir pasisveikinti, ar vis dėl to padaryti lankstą? 
Kadangi lankstus dažniausiai daro arba žmonės su nešvaria sąžine, 
arba labai bailūs, mano svarstymas ilgai netruko. Be to, tingėjau 
jodinėti ratais, kai iki miesto liko visai nedaug. Jeigu tai galvų 
medžiotojai, vienišo keleivio be pagrįstų įtarinėjimų jie greičiausiai 
nedauš, antraip žlugtų visa prekybos su dykumų miestu sistema. 
Politika net ir dykumoje turi savo galią. Tačiau patikrinti mane jie 
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vis dėl to užsimanys...
Aš jojau, o taškas net nemanė judėti iš vietos. Pradėjau pamažu 
keisti nuomonę dėl trijų galvų medžiotojų. Juolab kad artėdamas 
įžiūrėjau šiek tiek daugiau – kelis kažkokius didelius daiktus, 
smygsančius mėlyje. Jau labiau panašėjo į kažkokių transporto 
priemonių liekanas, palaidotas po pavykusio antpuolio. Kažkas ten 
judėjo, kirbėjo, dirbdamas savo darbą.
- Pirmyn! – paraginau Pegasą.  Šis žvingtelėjo nustebęs ir pasileido 
šuoliais. Kandas, nesitikėjęs tokio neplanuoto kelionės spartinimo, 
trumpam atsiliko, tačiau netrukus jau vijosi, iškišęs visus tris 
liežuvius.
Jeigu ten užpuolimas, tuomet dar nevėlu išgelbėti vieną gyvybę. 
Jeigu įklimpo – visada pravarti dar viena ranka. Be to, taip 
susirandama draugų, kurie vėliau gali patarti ar net padėti. Nors 
paprastai tokiais momentais apie naudą negalvojama. 
Savanaudiškos mintys ateina po to...
Dulkėdamas žemyn nuo dar vienos kopos aiškiai išvydau – 
sulaužyti vežimai, išbarstytos dėžės, smėlis sukruvintas ne vienoje 
vietoje. Lavonai greičiausiai jau užkasti, vyksta kažkas panašaus į 
grobio dalybas.
O štai jie ir mane pastebėjo – nuskardėjo riksmai. Traukiamos ietys, 
ruošiami peiliai, aš jau varstomas kupinais baimės žvilgsniais. Jeigu 
labai išsigąs – gali užpulti ir nekviečiami. Todėl staigių judesių 
geriau nedaryti, pasilaikyti juos po to, kai pavyks apstulbinti 
netikėtu išpuoliu...

Nustebęs sustabdžiau Pegasą per trisdešimt žingsnių nuo įvykio 
vietos. 
Jie buvo visai ne plėšikai! Nebent visi plėšikai ėmė rengtis kaip 
išvarytieji kaliniai. Šitie tik surado svetimų užpultą karavaną ir lyg 
kokie pesliai dorojo liekanas, susirinkę niekam nereikalingas 
išžudytos apsaugos ietis. Dabar jie laikė ietis prieš save, bandydami 
prisiminti savo niūrią praeitį, kai kažkada turėjo patirties kautis.
- Kandai, paimk juos!
Cerberis pabruko uodegą,  gailiai cyptelėjo ir pasislėpė už Pegaso. 
Regis, mano šuo buvo realistas.
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- Velniai tave rautų, šuneli...
Aš iššokau iš balno ir išsitraukiau kardą.
- Klausykit, vyrai, - šūktelėjau, - visai nenoriu jūsų skriausti. Jeigu 
pulsite – tada jau nieko nepažadu. Tai kaip?
Jie susižvalgė. Buvo šešiese. Vienam per smakrą varvėjo vanduo, 
kurį ką tik gėrė iš surastos gertuvės.
- Mes šito neužpuolėm, kareivėli, - meiliai pasakė pirmasis, kuris 
daugiausiai drąsos turėjo. – Mes tik šiaip... pro šalį ėjom, 
pamatėm... Juk nedraudžiama pamestus daiktus rinkti, argi yr 
kitaip?
- Pats žinau, kad nepuolėt, - atkirtau, - su tokia ginkluote ir nebūtų 
pavykę. Man tik įdomu, ar neliko gyvų, kuriuos galėjote skriausti?
- Nu ne, nė vieno gyvo, pats pažiūrėk tamista... 
Jis atsitraukė, vis dar nenuleisdamas ieties. Aš demonstratyviai 
įkišau kardą atgal į makštis ir praėjau pro jų ietis, išties ketindamas 
viską apžiūrėti.
- Seniai jūs čia?
- Gal dvi valandos, tamista, o gal pusantros. Sunku pasakyti. O aš 
visgi pažįstu kareivėlį, tamista kažkur  man matytas!..
- Gal tu gali ne taip pagarbiai? – trūko man kantrybė, - joks aš 
„tamista“ ar kareivėlis. Mano vardas Edvardas. O jeigu jūs jau čia, 
tai pasakokit, ką matėt.  Juk matėt užpuolimą, ar ne? Kraujas ant 
smėlio dar neužpustytas ir nesudžiūvęs, gerbiamieji. Man būtų 
įdomu sužinoti, kas čia ką žudė. Jeigu gražiai papasakosit, duosiu 
pavalgyti. Matau, kad alkani kaip velniai.
Stebuklas, ką gali padaryti keli žodžiai apie maistą. Jų ietys kaipmat 
nusviro, aš pavirtau geriausiu draugu ir išgelbėtoju. Vyrai kaipmat 
nusišypsojo, atsitiesė, dykumos karštis slėgė daug mažiau. Jie 
pradėjo vienas per kitą pasakoti, kaip stebėjo gausiai saugomų 
vežimų antpuolį.
Plėšikai atjojo iš vakarų. Jų buvo gal penkiasdešimt, visi 
pasibalnoję geriausius žirgus, susisupę į tamsius apsiaustus ir su 
ilgomis rapyromis rankose. Vilkstinės apsauga susibūrė į tą pusę 
ginti to, ką privalėjo apginti. Trys puolė bėgti iš baimės, tačiau juos 
pavijo ir pakasė. Kitus irgi išžudė. Trumpoje kovoje krito ir du 
plėšikai – stebėtinai menkas nuostolis, kai susitinka dvidešimt 
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sargybinių ir penkiasdešimt užpuolikų.
- Tai sargyba neturėjo nė vieno arbaleto? – pertraukiau pasakojimą.
- Tas ir yra, kad neturėjo! Visi kirviais mojavo, lyg ne muštųsi, o 
malkas skaldytų.
- Kas šiame važiavo? – parodžiau į kelioninio vežimo liekanas.
- Keturios moterys, tamis... ee... Edvardai. Tik keturios moterys. 
Dvi padūrė, kitas dvi išjodino su savimi. Labai linksmi buvo.
- Nujojo į vakarus?
- Tataigis, kurgi jiems daugiau jot?..
- Aišku, - aš patraukiau prie Pegaso krapštyti iš kelionmaišio žadėto 
atlygio. Ištraukiau du maišelius sausainių ir vieną gertuvę vandens. 
– Traukite tiesiai į Pjestro miestą, šias ietis geriau išmeskite, - 
patariau. -  Jeigu prie miesto sienos jas pažins, jums galas. Geriau ir 
peilius išmeskite. Sakykite, kad išlikote po karavano užpuolimo. 
Galite papasakoti apie savo penkiasdešimt plėšikų, nujojusių į 
vakarus. Keliauti liko visai netoli, gal septynios valandos pėsčiomis.
- Ačiū, tamista! – apsidžiaugė penkeriukė. 
Jie kaipmat numetė ietis ir susėdo pavalgyti. Aš įsiritau į balną ir 
paraginau Pegasą joti į šoną, ant kalvos.
Cerberis suvizgino uodegą atsisveikindamas ir nulėkė pats pirmas.

Iš tiesų, čia dar neišsitrynė pėdsakų virtinė, vedusių į vakarus. 
Būrys gal ir buvo gausus, tačiau, kai žirgai ima joti vienas paskui 
kitą, tampa labai sunku nustatyti teisingą žmonių skaičių. Todėl 
mastoma taip: jeigu pėdsakai nedingsta ilgiau kaip pusvalandį – 
žmonių virš dešimties. Jeigu valandą – virš trisdešimties. O jeigu 
pėdsakai lieka ir po valandos, tuomet geriau grįžti ir pasiieškoti 
armijos.

Visgi armijos aš neturėjau, o traukiau į vakarus. Niekas negelbsti 
pagrobtų žmonių pats vienas. Kai kas nors išjoja kariauti be 
kompanijos, paprastai sakoma, kad jis išsikraustė iš proto ir 
didvyriu tokiam tapti nelemta. Dėl vienos priežasties – jeigu 
didvyris vienas ir padarytų ką nors didvyriško, niekas juo 
nepatikėtų. Tam reikia šalia turėti bardą ir bent du draugus, iš kurių 
vienas būtų girtuoklis. Girtuokliais ir bardais visi tiki. O dar geriau 

Psl. 8



patiki penkiais bardais ir penkiais girtuokliais. Štai kodėl tikrų 
didvyrių kompanijos tokios gausios – kad niekam nekiltų abejonių.
Tuo tarpu velnių medžiotojus visada lydi tyla ir pagarbi baimė. Ne, 
mes ne didvyriai.
Mes idiotai, kurie grįžo iš ten, kur joks sveiko proto žmogus 
neturėjo šansų grįžti. Kaip – čia jau proga pasireikšti piktiems 
liežuviams. Bardams iš tokių istorijų net dainos neišeitų...

Ko man reikėjo iš plėšikų? Tiesą sakant, to nežinojau. Greičiausiai 
visas sumanymas padėti moterims jau buvo pasmerktas nesėkmei – 
plėšikai moteris išprievartaus, nužudys ir paliks pesliams ant kopos 
viršūnės.  Tokiu atveju teks pasukti atgal ir traukti ankstesniu keliu. 
Tačiau kirbėjo įtarimas, kad čia kažkas ne taip.
Sargyba be arbaletų – kažkokia mistika. Tai kas čia per apsauga? 
Savanoriai mirtininkai plikomis rankomis daugiau padarytų, o čia 
kirviais nesugebėjo pamojuoti. Kas juos privertė pasirinkti tokius 
nelogiškus ginklus? Keturioms moterims dvidešimties vyrų apsauga 
reiškia viena – pirklius arba didikus. Gal net karališkus asmenis. 
Nors ne, paskutinieji atkrenta – tokius saugo profesionali gvardija.
Vadinasi, didikai ar pirkliai. Visgi ne avinų gauja – šitie irgi turėtų 
išmanyti, kad dykumoje prieš atjojančius užpuolikus pirmiausiai 
naudojamos strėlės ir tik po to – visa kita.
Visgi kažkas smarkiai ne taip...

Suglumęs ir jojau į vakarus, sekdamas vilkstinės pėdsakais, kol 
galop šie staiga išnyko, o aš supratau pakliuvęs į spąstus kvailiams.

---

Mano galvą buvo gana rimtai užvaldžiusios dvejonės – svarsčiau, ar 
pasukti atgal, ar visgi bandyti surasti pradingusius plėšikus su 
moterimis. Būtent dėl to ir pamiršau, kad atsitraukdami pastarieji 
dažnokai palieka skautus, kurie atsikrato smalsuoliais. Dykumų 
skautai  sėdi įsikasę į smėlį, laukdami bent kiek stipresnio vėjo, 
kuris užpustytų pėdsakus. Kol jo laukia, jie patys pratrina dalį 
pėdsakų, o tada įsitaiso kur nors netoliese, pasiruošia po porą tuzinų 
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strėlių. Pastebėti juos nesunku, jei matai, kokiu kampu sminga 
strėlė. Tačiau, jeigu strėlė jau tavo krūtinėje, gali būti tikras – šių 
žinių nebeprireiks.
Laimei, išvydęs gana netikėtai bedingstančius pėdsakus aš prabudau 
iš apmąstymų ir beveik instinktyviai loštelėjau atgal, ištraukdamas 
batus iš balnakilpių. Pegasas sužvengė ir sustojo, pajutęs staigų 
palengvėjimą. Cerberis pažvelgė į mane baisiausiai nustebęs ir 
greičiausiai jau ketino lyžtelėti  į nosį, kai staiga atšvilpė metalinė 
strėlė ir pranyko smėlyje – per du colius nuo mano kairiojo peties. 
Tylus švilptelėjimas šunį pakankamai išgąsdino – jis atšoko ir ėmė 
urgzti, dairydamasis į visas puses, sukdamasis vietoje. Greičiausiai 
jis mane ir išgelbėjo – ant kalvos pasislėpusio dykumų skauto 
žvilgsnį nukreipė į save.  Cerberis dykumoje – čia tai bent reginys!
Žvelgdamas pro žirgo kojas įsidėmėjau įtartiną kupstą, iš kurio 
galėjo šaudyti. Tačiau dar nežinojau, ar šis čia sėdi vienas. Kitas ar 
kiti turėjo būti netoliese. Geriausia išsislapstyti puslankiu – 
atjojančiuosius gali apšaudyti vėduokle ir tada sunkiau supaisyti, iš 
kur šaudo.
Nusivoliojau už kopos ir ėmiau murmėti maldą į niekur, kad tik 
mano žirgo nenušautų. Cerberį – tegu. Vis vien iš jo jokios naudos, 
dar suryja maisto už tris. O va pėsčiam vaikščioti nesinori... 
Arbaleto aš neturėjau, lanko tuo labiau. Iš pastarojo net šaudyti 
nemokėjau. Kardas už nugaros, tačiau dabar jis bevertis, dargi judėti 
po smėlį trukdo. Šitą nusikabinau su visu diržu ir palikau gulėti. 
Įsikandau peilį ir pasiruošiau smagiai pasilakstyti.
Netoliese buvo dar viena kopa, jos viršūnėje geltonavo kažkokios 
žolės kupstas. Toji, šalia kurios gulėjau, pakankamai gerai dengė 
nuo šaulio, užsimaskavusio kitoje pusėje. 
Pasipusčiau padus link nužiūrėtos kopos.  Belėkdamas ištraukiau iš 
dantų peilį ir pasiekęs tikslą šokau, susmeigdamas ginklą į smėlį 
viršūnėje. Švariai sulindo, nepasitikdamas jokių kliūčių.
Persiritau per kopą ir atgavau kvapą.Pro šalį prabėgo mano žirgas, 
smarkokai sunerimęs dėl savo šeimininko nepaaiškinamų veiksmų. 
Cerberis jau nebeurzgė, o lojo, šokinėdamas ten, kur jį ir palikau. 
Greičiausiai dėl to, kad nenustygo vietoje, jis ir išliko gyvas.
Dabar mačiau ir pėdsakų šliūžę, ir įtartiną kalvą kaip ant delno. 
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Jeigu skautas ir pastebėjo mane bėgantį, dabar jis turėjo sėdėti tyliai 
ir ramiai. Kai jie įsirausia, paprastai nejudėdami gali stebėti tik 
vieną pusę. O jeigu užsinori pamatyti daugiau, tada sujuda ir smėlis. 
O va tada budrus lankininkas gali ir pataikyti...
Cerberis vėl prapliupo įnirtingai skalyti, nosimi ardamas duobę 
smėlyje, kur greičiausiai įsmigo dar viena strėlė.  Įtartinos kopos 
viršūnėje, prie sudžiūvusių žolių gurvuolėlių kyšojo gana nemenkas 
gumbas. Greičiausiai ten ir slėpėsi skautas. Kad ir kaip dairiausi, 
kitų panašių tokių nepastebėjau nė ant vienos kopos, ar jų papėdžių. 
Dabar pranašumas buvo mano pusėje. Jeigu skautas sugalvos 
atsisukti, neišvengiamai išardys savo priedangą. O jis greičiausiai 
taip ir padarys, vos tik išgirs mano žingsnius. Juk netupės ir nelauks 
galo, kai šitiek strėlių paleido...
Ir iš tiesų – vos tik pradėjau bėgti į jį, smėlis sujudėjo, prasiskyrė ir 
pirmiau nei savininkas, išlindo ranka su arbaletu. Sviedžiau peilį į 
savo priešininką ir šokau į šoną, kad išvengčiau šūvio. Ant kalvos 
dusliai krioktelėjo, cerberis pagaliau pastebėjo kaltininką ir 
urgzdamas pribėgo pasižiūrėti iš arčiau. Per jaunas dar buvo, kad 
parodytų šunišką aršumą.
Negyvas, šiltas ir garuojantis. Teisingiau, garuotų, jei naktis būtų. 
Išvilkau skautą iš priedangos ir iškračiau kišenes. Turėjo šiek tiek 
maisto, kapšą su alibahiškais guartais, kietai prigrūstą dėtuvę strėlių 
prie diržo, kad galėtų per daug nesijudindamas  užtaisinėti.  Ant 
nugaros laikė pasikabinęs rapyrą, kurią kruopščiai pakasiau po 
smėliu. Ginklo man nereikėjo. Labiau domino arbaletas ir strėlės.
Maistą atidaviau šuniui, tada apžiūrėjau smėlėtą nelaimėlio veidą.
Kaip ir tikėjausi, skautas buvo gana jaunas vyrukas. Nuo jo šiek tiek 
dvokė – visgi dykumoje su maudynėmis gana prastai. Jeigu 
randama vandens, pirmiau jį naudoja gertuvėms užpildyti. O 
maudytis... Ech – galima gi metus palaukti ir nesimaudžius.
Skautą užkasiau ne itin kruopščiai – Kandas šiuo klausimu turėjo 
savo nuomonę ir visą mano triūsą bandė nudirbti atvirkščiai. Ko 
jam ten reikėjo raustis – velnias žino. Nuviliojau cerberį pasiūlęs 
skauto maisto likučius.
Pegasas laukė už kopos, nekantriai kapstydamas kanopa žemę. 
Pritvirtinau arbaletą prie kelionmaišio ir įsiropščiau į balną. 
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Pėdsakus, kurie čia buvo kruopščiai nuvalyti, vėl aptikau už kelių 
šimtų žingsnių. Apsidairiau, tačiau horizonte neišvydau nė vienos 
oazės ženklo, kur galėtų būti plėšikų slėptuvė. Niekieno dykuma 
savo paslaptis saugojo.
Teko sekti pėdsakais, įbedus į juos nosį. Negerai šitaip, žinoma. 
Sekančio skauto, jeigu tokį paliko, galima juk netyčia ir nepastebėti. 

Laimė, netrukus padariau atradimą – plėšikai jojo gana tiesiai, 
taikydami į tarpą tarp dviejų nužiūrėtų kopų horizonte. Ta proga aš 
išsukau iš tiesaus kelio ir nujojau į šoną, stengdamasis neišleisti iš 
akių minėtų kopų, kurios dabar tapo mano kelrodžiu.  Vingiavau sau 
patyliukais, vengdamas iškilti ant viršūnių, kol galop išgirdau 
tolimus balsus ir juoką. Saulė rodė, kad aš jau turėjau būti Pjestro 
mieste. Bet nebuvau. Smalsumas dažnokai pakoreguoja kelionės 
tikslus ir pabaigas.
Cerberį pririšau virve prie balno, Pegasui liepiau gultis ant smėlio ir 
apsimesti negyvu. Kad netyčia jo šuo nenuvestų kur nereikia. Mano 
žirgas buvo pakankamai protingas – dresiruotas Žaliojo Kalnyno 
karališkose arklidėse. Gulės tol, kol liepsiu stotis. Dėl visa ko 
apdengiau jį atsargine antklode, kad neperkaistų.
- Imsi loti – vakarienę pamiršk, - prigąsdinau Kandą.
Taip ir palikau abu draugauti. 

Traukdamas į balsų pusę užtaisiau arbaletą, pasitikrinau kišenes ir 
neužsegtas užsisegiau. Dar žvilgtelėjau į batraiščius. Negerai, 
žinoma, artinantis prie priešo į batus žiūrėti, bet jeigu netyčia 
atsirištų ne vietoje – laiko gaišimas pakenktų labiau.
Minėtos dvi kopos netrukus uždengė visą horizontą, išaugdamos iki 
nemenkų kalvų. Ant dešiniosios sėdėjo žvalgas ir linksmai 
vakarieniavo, stebėdamas ne išorę, o stovyklos vidų. Tikriausiai ten 
labai smagūs dalykai vyko, kad užmiršo savo pareigas. Tuo geriau 
man. Prisėlinti prie jo ir bakstelėti peiliu nepasirodė labai sunku. 
Net neriktelėjo – iš netikėtumo paspringo maistu, taip ir pasiliko.  O 
aš užėmiau jo vietą, kad kas nors nepastebėtų sargybinio dingimo. 
Dairydamasis vilkau nuo lavono juodą apsiaustą ir mintyse 
keikiausi, kad tvirtai susiraišiojęs. Mano pilki marškiniai šioje 
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kompanijoje visai nepritiko. Iš toliau, juolab žiūrint į saulės pusę, 
galbūt ir atrodžiau pakankamai juodas, tačiau imtų artintis – ir aš 
išsidavęs...
Galop nuspyriau nurengtą kūną nuo kopos ir apsigobiau jo 
apsiaustu. Pakėliau nuo smėlio platų indą su kruopomis ir mėsos 
gabalais, įsimečiau burnon porą kąsnių ir pasišokinėdamas ėmiau 
leistis į stovyklą.

Jokios oazės, jokio atviro vandens telkinio. Stovyklos čia buvimo 
priežastis – oda dengtas šulinys ir puiki priedanga iš visų pusių. 
Žinoma, tai labai laikina – pakils stiprus vėjas ir kopos iškeliaus į 
kitas vietas, prarasdamos savo formą. Tada greičiausiai ir gauja 
pajudės – naujos vietos ieškotis. Bet tai greičiausiai bus ne šįvakar.
Jų žirgai stovėjo netoliese, prie vežimų su šienu. Nebuvo jokio 
aptvaro, jokių virvių. Greičiausiai išmokyti, kaip ir maniškis. Net 
vogti juos neapsimoka – dar nepripažins, apkandžios ar suspardys... 
Velniai juos rovė, man ir nereikia...
Palapines jie pasistatė be jokios regimos tvarkos, tik viso balagano 
centre pūpsojo viena didžiulė, sudaryta iš kelių dalių. Šalia jos 
mačiau ir šulinį. Netoliese kūrenosi ugnelė, kažkas kepė mėsą.
Ir nė vienos moters. Dabar aišku, kam jiems šviežiena. Kai vyrai 
labai ilgai išsėdi dykumose be moterų, jie greičiausiai darosi 
pavojingi vienas kitam, kaip tie liokajai Pjestro Alibaho rūmuose, 
kur karalienę aptarnauja. Anie irgi pavojingi vyriškai giminei. 
Tokius tyčia ten parenka, kad karalienės patyliukais neištratintų. 
Karalius baisiai pavydus, nors jau neprimato, neprigirdi ir vos 
bepaeina. Lovos reikalai jo net greičiausiai nebedomina, o va 
karalienės neliečiamybė – labai. Keistuolis kažkoks. Tris dukras 
turi, dar penkiolika ar šešiolika benkartų jo sūnumis skelbiasi, nors 
niekas jų oficialiai nepripažįsta. Na, pakvailiojo karalius 
jaunystėje... 
Tikriausiai dėl to tiek ilgai mirti ir neprisiruošia, kad šalies dukros ir 
būsimi žentai neišdraskytų skutais.

Bet kurgi jie laiko pagrobtas moteris? 
Nusprendžiau pirmiausiai patikrinti tas vietas, iš kur daugiausiai 
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triukšmo sklido. Bene prievartauti, žvėrys, pradėjo?..
Visgi apsirikau – didžiausias triukšmas sklido iš palapinės, kur 
smėlyje baseinas buvo iškastas.  Tuzinas nuogų vyrų bandė 
išsimaudyti, keikdamiesi vienas ant kito ir stumdydamiesi. 
Greičiausiai ruošėsi linksmai naktelei.
Man šitas jų užsiėmimas patiko – jeigu ir sukelsiu triukšmą, dalis 
galvažudžių lakstys be kelnių ir mažai kuo prisidės prie manęs 
žudymo. Dėl visa ko pažiūrėjau, kaipgi sutvirtinta šita palapinė. Dar 
nušvilpiau nuo suolo kažkieno diržą su svaidomais peiliais. Vos 
spėjau juos paslėpti po apsiaustu – pro mane į maudynes sulindo dar 
keli nuogaliai.
Ką gi, čia viskas aišku. Reikia patikrinti ten, kur šiek tiek mažiau 
triukšmauja.
Braudamasis pro palapines į kelias dirstelėjau, lyg netyčia suklydęs. 
Vienoje miegojo alumi prasmirdęs galvažudys, penkios stovėjo 
tuščios, septintoje buvo įtaisyta maisto saugykla. Ten palikau savo 
tuščią lėkštę ir išėjau su maišeliu džiovintų abrikosų.
- Ei, tu! – riktelėjo kažkas už nugaros. Atsisukau ir išvydau barzdotą 
šunsnukį, varstantį mane labai nemaloniu žvilgsniu.
- Nu?
- Prieik arčiau, ką ten paėmei iš palapinės?
- Abrikosai, regis... – aš žengiau artyn, šiek tiek nunarindamas 
galvą.
- Šiknon tau abrikosai!  Dar vieną prarysi, sodinsiu ant mieto pusei 
nakties ir liksi be mergos! Nešk atgal!
- Ot velnias, - keiktelėjau. – Ir vėl be mergos!
- Ką pasakei?
- Nieko... Jau nešu.
Aš vėl įlindau į maisto saugyklą, tačiau sargybinis atsekė čionai 
man iš paskos, įtariai tikrindamas, ar nebandau nutverti ko nors iš 
atsargų vėl.
- Iš kur čia šita lėkštė? – pastebėjo,  - ėdei viduje, kumelio vaike? 
Viskas, kuolas tau visai nakčiai!..
Jis vienu mostu išskleidė savo rimbą, ketindamas juo mane 
pagąsdinti. Atverčiau vieną skverną, sugriebiau svaidomą peilį ir 
atsisukdamas paleidau jį galvažudžiui į gerklę. Kita ranka pastvėręs 
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antrą, suvariau šį šiek tiek žemiau – į krūtinę.
Plėšikas išmetė rimbą ir krito pirmiau ant kelių, tada ant pilvo. 
Neišleido nė vieno nereikalingo garso, nes nebeturėjo kuo.
Kur dabar šitą pakasti? Jeigu man ir toliau taip seksis, tuoj kas 
antroj palapinėj turėsiu po lavoną. Pabandžiau nugrūsti už maisto 
dėžių, tačiau buvo toks nusipenėjęs, kad nesugebėjau perkelti. 
Greičiausiai maisto saugyklą jis prižiūrėjo nuolat, kad tiek 
pasunkėjo.
Kai man pasidarė labai karšta, nusprendžiau liautis kvailioti ir imti 
rausti duobę. Visgi po kojomis buvo smėlis.
Daubą išrausiau nesunkiai, įridenau į ją storulį ir sugrąžinau iškastą 
smėlį į vietą.  Tą, kur liko, paskleidžiau kuo lygiau po visą palapinę. 
Grindys pakilo beveik per pusę pėdos. Atrodė, kad dėžės gerokai 
nugrimzdo.

Saulė jau pasislėpė už kalvos, visa stovykla paskendo šešėlyje, o aš 
dar neradau to, ko ieškojau. Būrį plikšių pakeitė kitas būrys plikšių, 
tačiau pirmieji dar nesiskubino pas belaisves. Ne, jie sugalvojo 
pasisėdėti prie laužo ir paskanauti šviežiai iškeptos mėsos. Keista...
Prisiartinau prie centrinės palapinės ir įlindau vidun. Kaip ir 
kiekvienas didelis daiktas, viduje ji buvo padalinta į kelis skyrius. 
Tame, į kurį patekau, sėdėjo sargyba ir dabar varstė mane įtariais 
žvilgsniais. Jų buvo keturi.
- Ko nori? – paklausė pirmas iš keturių.
- Bene panižo kelnėse, kad net lendi be leidimo? – pasišaipė 
antrasis.
- Jam nepanižo, jis šiandien vadu pasijuto, - bandė pajuokauti 
ketvirtasis, tačiau niekas nesijuokė.
- Pirmiau tau nusiprausti reikėtų, nuo smirdinčio jos gali pabėgti, - 
labai rimtai pastebėjo trečiasis ir jo bendrai sukrizeno. Aš irgi 
nusišypsojau.
- Be to, - pridūrė trečiasis, kuris juokauti nė neketino, - vadas 
šiandien nusprendė savo pirmenybę atidėti iki vidurnakčio. Taip kad 
teks pakentėti.
Ak štai kas! Regis, aš ne tik nepavėlavau, bet man netgi siūloma 
pasinaudoti proga, kaip ir visiems kitiems.
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- Ačiū, vyrai, - padėkojau, - bet aš moterų iš dvidešimt penktų rankų 
nebeimu. Nebent pačios ant kaklo lipa.
- Šitą irgi galima sutvarkyti, - kikeno sargybiniai, - nusmailinto 
kuolo pagalba. Tada tik laikykis, kaip ant kaklo lipa... Ei, ką čia 
darai?!..
Klausimas buvo skirtas man, kadangi iš po apsiausto išsitraukiau du 
daiktus – savo peilį dešinėje rankoje  ir vieną iš svaidomųjų kairėje. 
Apsisukau vilkeliu, atstačiau dešinę koją į priekį pritūpdamas ir 
grįžtamuoju judesiu pribaigiau ketvirtą, kuris buvo tiek vikrus, kad 
suspėjo per pėdą kilstelėti savo kardą.

Šiek tiek luktelėjau klausydamasis. Palapinės viduje buvo tylu, už 
sienelės girdėjau prie laužo murmančius vyrus nuogais užpakaliais. 
Regis, jiems sargybinio trumpas šūksnis įspūdžio nepadarė.
Praskleidžiau sekančią uždangą ir atsargiai įvinguriavau, 
saugodamasis pasalūno iškeltu kardu. Tokio čia nebuvo – tik plati 
lova su daugybe pagalvių ir stiklo žibintas. Lova, aišku, būčiau 
susiviliojęs, tačiau kiek kitomis sąlygomis. Dabar teko apsimesti, 
kad esu jai visai abejingas ir praeiti pro šalį...
Kitame skyriuje stovėjo nedidelis altorius su statulėle, 
vaizduojančia kažkokį diedą, prikaltą prie kryžiaus.  Kryžius man 
buvo gana gerai pažįstamas simbolis – velniai nuo šito sproginėjo 
per penkias pėdas. O va diedo dar nebuvau matęs. Greičiausiai gana 
neseniai prikalė...
Besimeldžiančių moterų čia nebuvo, tad patraukiau į sekančią 
patalpą. Joje irgi buvo tuščia, tačiau čia jau girdėjau kažkokį keistą 
inkštimą, sklindantį iš už užuolaidos. Praskleidžiau ją ir užsimojau 
peiliu.
Didelės akys išsprogo dar labiau, išvydusios mano agresyvią pozą. 
Belaisvė buvo pririšta prie stulpo, įvaryto giliai į smėlį. Jos burna, 
užkišta nešvariu kamšalu ir skleidė tuos neaiškius balsus – ji taip 
bandė susikalbėti su savo likimo drauge, kuri, regis, surišta stovėjo 
jai už nugaros.
- Aš esu Edvardas, - pasakiau, siekdamas peilio ašmenimis virvių. – 
Nieko blogo nepadarysiu. Atsekiau jus pėdsakais nuo sudaužytų 
vežimų. Jūs iš Pjestro?
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Mergina inkštelėjo, kas turėjo greičiausiai reikšti „taip“. Bet jos 
žvilgsnis vis dar buvo pastėręs. Įsitikinau, kad niekas nestovi man 
už nugaros, tada nupjoviau rankas veržiančius pančius. Ji kaipmat 
ėmė grabalioti savo kamšalą. 
- Į tualetą! – sušnypštė belaisvė, stengdamasi atsikratyti kitų virvių. 
– Tie žvėrys man neleido...  kad juos kur skorpionai! Ko žiūri?! 
Pjauk kojų pančius!
Oho, čia tai bent žodeliais pasisvaidė. Nei „ačiū“, nei „labas“...
- Mes dykumoje, - pasilenkiau vykdyti jos įsakymo, - nėra čia jokių 
tualetų. Jeigu labai nori, lįsk į kampą, kol išlaisvinsiu tavo draugę.
- Ot barbarai, net tokio daikto nepasistato... – ji piktai dėbtelėjo į 
mane ir nulindo į tamsą. 
Apėjau stulpą ir pažvelgiau į kitos surištosios akis. Regis, šita buvo 
labai rami, beveik miegojo. Kai išlaisvinau, ji tik sumirksėjo ir 
papurtė nutirpusias rankas.
- Ačiū jums, pone.
- Ne ponas – medžiotojas, panele, - pataisiau.
- Vis tiek labai ačiū. Dėkoju ir savo ponios vardu...
- Regis, aš girdžiu tų šmikių balsus, - pastebėjo balsas iš tamsos. – 
Medžiotojau, tu juos visus palikai gyvus? Neužmušei?
- Aš esu vienas, be armijos, - atsakiau nustebęs, - o jų penkiasdešimt 
ar dar daugiau. Kaipgi turėčiau tą padaryti?
- Tiek to. Kas toliau? Turi kokį nors sumanymą?
Ji išniro iš tamsos, taisydami savo suknią.
- Pirma turėsiu apvilkti jus sargybinių rūbais, - pradėjau savo planą, 
- išeisime  po vieną, kad nesukeltume įtarimo. Pirmas išeisiu aš, 
sustosiu prie palapinės, kur priešais  įėjimą. Tada skaičiuosite iki 
penkiasdešimties ir išeisite  viena po kitos...
- Nieko nebus, - papurtė galvą didiko dukra, - mano tarnaitė 
nemoka skaičiuoti daugiau dvidešimties. Išeisime visi kartu ir 
trauksime tiesiai prie žirgų.
- Nebus jokių žirgų.
- Ką? Kaip tai – nebus žirgų? Ar bent įsivaizduoji, kokia didelė ši 
dykuma, medžiotojau?
- Ne tokia jau didelė. Pėsčiomis dvi  dienos. O plėšikų žirgai 
greičiausiai dresuoti, numes mus vos pajutę. Norite šonkaulius 
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susilaužyti?
Mergina prikando lūpą ir akimirką varstė mane piktu žvilgsniu.
- Tarnaitę išleisi pirmą, tada išeisi pati, - pasakiau griežtai. – Jeigu 
jus abi viduje užklups, aš pastebėsiu ir viską sutvarkysiu iš 
užnugario.
Ponia galop nusileido. Tarnaitė tik linktelėjo, pasiruošusi vykdyti 
bet kokius įsakymus. Abi merginos gražios, tačiau tarnaitei pajutau 
didesnę simpatiją. Ji bent jau žinojo, kada patylėti.
O šeimininkė bambėjo net tada, kai vilkosi nudėto sargybinio 
apsiaustą. Jai viskas nepatiko – ne toks smėlis, ne tokie rūbai ir aš 
pats – visai ne toks, koks turėtų būti išvaduotojas. Apsifantazavusi 
merga, ne kitaip. Greičiausiai tėtukas diržo niekada nenaudojo šiai 
skaisčiai odai pašventinti...

- Vėliau! Viskas bus vėliau! O dabar einu pasnausti prieš savo 
valandą! – staiga išgirdome sodrų balsą iš lauko. Palapinės įėjimą 
dengianti medžiaga prasiskyrė, vidun žengė apkūnus, šarvais 
pasikaustęs ir labai seniai nesiskutęs plėšikas, kurį kaipmat 
pakrikštijau viso šito balagano vadu.
Pastebėt jis mus pastebėjo, tačiau mano peilis paliko rėžį jo gerklėje 
greičiau, nei spėjo susiskleisti  užuolaida. Staigiai griebiau jį už 
atlapo, kad nesugalvotų nugriūti atgal, žvilgtelėjau į merginas ir vos 
suspėjau kaire uždengti tarnaitės burną – jau žiojosi klykti.
Vadas parkrito ant kelių. Kai jo kūnas plojosi į žemę, jis jau buvo 
negyvas.
- Va dabar tai šakės, - sumurmėjau. – Planas nesikeičia, merginos! 
Kad man jokių triukšmų. Einu į savo vietą, o tu pradėk skaičiuoti iki 
penkiasdešimt...
- Ne „tu“, - išsižiojo ponia, - o „jūsų didenybe“. Aš Alibaho 
princesė, kaimieti! 

Regis,  nejuokavo. Aš akimirką spoksojau į ją apstulbęs ir 
pasipiktinęs, tačiau neištariau nė žodžio. Kai atgavau amą, 
apsisukau ir išlindau į lauką, ketindamas vykdyti tai, ką sugalvojau. 
Labai sunku buvo prisiversti sustoti žadėtoje vietoje ir jų laukti, 
užuot pasipusčius padus ir palikus merginas likimo valiai. Niekas 
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greičiausiai iš mano draugų manęs nepasmerktų, jeigu neišgelbėčiau 
vienos princesės.
Bet labai gaila buvo palikti niekuo dėtą tarnaitę...

---

 Plikšiai vis dar sėdėjo prie laužo, tik ten buvo jau ne tie, kuriuos 
mačiau pirmą kartą. Greičiausiai ritualas jų toks – po maudynių prie 
ugnelės mėsytės paragauti, nuogus užpakalius besikasant.
Sargybą pastebėjau, bet šitie kol kas pavojaus nekėlė. Pavojų sukels 
tie, kurie į paliktą palapinę sugalvos įžengti. Pamatys penkis 
lavonus, iš pradžių greičiausiai pagalvos, kad sargyba su vadu dėl 
mergų susipyko. Paskui pastebės, kad du sargybiniai išrengti. Kils 
įtarimas...
Vis dar galvojau, kad „princesė“ tik pajuokavo savo kaprizus 
rodydama. Jokia ji ne princesė. Princeses patyrusi gvardija lydėtų, o 
čia – medkirčiai. Nors, kai prisimeni, kokiu tonu kalbėjo, nejučia 
mintis sukirba – o jeigu?.. Aš girdėjau, kad Alibaho valdovas tris 
dukras turi. Gandai apie jų kaprizus siekė net tokias vietas, kaip 
Bufuro pelkynas, kur gyventojų paprastai nepasiekia jokios 
aplinkinio pasaulio naujienos. Velnio neštos tai buvo mergos. Visos 
trys išlepintos, užaugintos rinktinių tarnų, kurie kiekvieną norą 
vykdė. Tokias įsimylėti galėjo tik visiškas beprotis, tačiau  - kaip 
visada – kur nors tokių vis dar atsirasdavo. Sklido gandai, kad 
jaunėlė ruošiasi ištekėti už vieno iš valdovo vasalų sūnaus. Ricertas 
Rubenojus, regis, nelaimėlio vardas. O gal ir ne – atsimink tu, kad 
gudrus, visų tų šiknių vardus...
Palapinės uždanga sujudėjo, išėjo tarnaitė. Iš karto padarė mirtiną 
klaidą – pakėlė galvą ir apsidairė išsigandusi. Pastebėjo nuogus 
vyrus prie laužo, nuraudo iki plaukų pašaknų ir nunarino galvą. 
Patraukė į mane. Laimė, niekas jos nestebėjo.
- Gobtuvą pasitaisyk, - perspėjau, kai sustojo šalia, - ir galvos 
nekelk. Matai, ten stovi palapinė su raudonu skuduru prie įėjimo?
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-Matau, pone...
- Eik tiesiai pro tą palapinę nuleidusi galvą ir kai pasieksi kopą, 
užlipk į jos viršūnę ir atsisėsk ten. Nusisuk nuo stovyklos ir stebėk 
dykumą. Visi galvos, kad tu sargybinis, tavęs nelies... tikiuosi.
- O jeigu palies? – suvirpėjo mergina.
 - Nepalies! – pasakiau neabejodamas. – Eik, nestovėk. Tuoj būsi ne 
viena.
Ji patraukė nurodyton pusėn. Vėl skaičiavau iki penkiasdešimties, 
nors sveikas protas patarė griebti tarnaitę ir visa kita aplikti likimo 
valioje.
Visgi skaičiavau ir nejudėjau. Buvau vienas iš tų pačių idiotų.
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2.

Licera

Taigis, apie princeses...
Ricertas Rubenojus, regis, buvo ne vienintelis beprotis, išdrįsęs 
merginti princesę. Visai neseniai ir man taip nutiko, tačiau maniškė 
bent užsimaskavusi buvo - niekas net neįtartų, kad Edvardas mirtiną 
klaidą daro. Ir graži, ir santūri... Sako, kad panašios princesės 
šiaurinėse tautose veisiasi, kurios skurdžiai gyvena, vos išsilaiko. 
Ten moterys su kirviais vaikšto, o vyrai –  trijų sieksnių ilgio 
kardais mojuoja. Nežinau, ar tai tiesa. O jeigu tiesa, tai valdovės 
Komos kažkuris protėvis greičiausiai iš ten.
Palapinės užuolaida vėl prasiskyrė, pasirodė dar vienas 
„sargybinis“. Keli snukiai, vėpsoję į laužą, atsisuko į moterį ir 
riktelėjo kažką su siaubingu akcentu. Kalba gal ir buvo vietinė, bet 
nesupratau nė žodžio.
Ši klaidų nedarė. Nė nedirstelėjo į kalbinusįjį, iš karto ryžtingai į 
mane patraukė.
- Kur Greidę padėjai? – tyliai paklausė. – Ta kvaiša viena sugeba tik 
nelaimes prišaukti...
- Nusiunčiau į kopą, - urgztelėjau. – Mums irgi ten metas.
Mostelėjau rėkaujančiam plikšiui ir paliepiau jam kramtyti, kol 
nepaspringo. Šis nepatenkintas pakluso, kasydamasis užpakalį.
- O žirgai? – nerimo mergina, - tu rimtai ketini mane tempti pėsčią 
per dykumą? Juk turi jie turėti nors vieną MŪSŲ žirgą, ar ne?
- Jie ir turi, - atrėžiau, - jeigu tamsta didenybė atskirsi juos iš būrio 
kitų, tuomet viskas gerai. Bet juk neatskirsi, ar ne?
- Patarčiau pagarbiau, medžiotojau... – regis, mano išlaisvintoji 
niršo.

Psl. 21



- Antraip kas bus?- išsiviepiau.
- Antraip įsakysiu tavo galvą pakabinti virš miesto vartų!
- Tai pirmyn! – mostelėjau į plikšius prie laužo, - Įsakyk. Regis, 
jiems labai patinka aptarnauti gražias moteris. Gal ir galvą mano 
pakabins, o gal ir judvi tuo pačiu pamalonins. Visi penkiasdešimt iš 
karto. Kaip tau toks planas, gražuole?
- Palauk, kai tik įžengsime pro vartus... – sušnypštė ji, o akys 
pamišėliškai sužibo  gobtuvo šešėlyje. Būtų pabaigusi savo 
grasinimą, tačiau kažkuris plikšis prie ugnies vėl šūktelėjo mums 
kažką savo šnekta. Greičiausiai jis pats vienas savo žodžius ir 
tesuprato.
- Tyliai ten, velniai jus rautų! – užklykė mergina, grįžtelėdama 
atgal.  Veido gal ir neatidengė, bet balsas nė iš tolo nepanašėjo į 
vyrišką. Aš apmiriau, apstulbintas jos poelgio. Kaipmat patikėjau, 
kad prieš mane – pati tikriausia princesė, pirmąsyk į dykumą 
įžengusi.

Murmesiai prie laužo nutilo. Keturiolika ar penkiolika porų akių 
įsispoksojo į mane ir „sargybinį“, ką tik pademonstravusį gerklės 
stiprumą. 
Kiek kairiau ietį kėlė tikras plėšikų sargybinis, artindamasis link 
mūsų su didžiausia nuostaba veide. Jis pažvairavo į vado palapinę, 
dėbtelėjo į mus, tada vėl į palapinę...
- Ar... jie dabar žiūri į mus? – paklausė išsigandusi mergina.
Palingavau galvą, graibydamas savo peilio rankeną ir likusius tris 
svaidomuosius, kurių dabar buvo taip mažai...
- Regis, minėjai, kad tik tavo kvaiša gali nelaimes prišaukti? – 
sumurmėjau. – Sveikinu. Dabar mums tikrai nebeliko laiko žirgams 
skaičiuoti.
- Aš tik norėjau...  – ji sutrikusi dairėsi į savo gobtuvo kraštus, 
stengdamasi nepasukti galvos. – Nagi, daryk ką nors! Tavo juk 
planas!
Prunkštelėjau ir čiupau ją už sprando, pargriaudamas į smėlį. Pirmas 
svaidomasis peilis nuskriejo besiartinančiam sargybiniui į gerklę, 
kitus du paleidau nuogaliams į užpakalius. Ir kaipmat pasigailėjau – 
sargybinis išvengė savo mirties gana vikriai stryktelėdamas į šoną. 
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Dabar jis neabejojo – mes svetimi. 
Kai nuskardėjo peiliais pavaišintųjų skausmo kupini klyksmai, 
sargybinis irgi suriko savo perspėjantį šūksnį, užsimojo savo ietimi 
ir sviedė ją į mane, nedelsiant išsitraukdamas dvi rapyras. Ašmenys 
dusliai sušvilpė, lįsdami iš makštų.
Ieties, žinoma, išvengiau. Tada vėl čiupau už sprando smėliu 
aplipusią princesę ir pastačiau ant kojų. 
- Bėgam, kvaiša!
Ji sutiko su manimi be žodžių. Tik iš urzgimo supratau – mūsų 
ginčas nepamirštas. 
Nuogaliai skubėjo prie savo palapinių, pamiršę tradicijas ir 
užkandžius. Iš kažkur išlindo dar pora sargybinių - šitie pabandė 
pastoti mums kelią.
Ištraukiau iš po skverno arbaletą ir suvariau strėlę artimesniajam į 
krūtinę. Užtaisinėti neturėjau nė mirksnio, tad išradau naują arbaleto 
panaudojimo būdą – sviedžiau jį antrajam į glėbį.  Besivartantis 
neaiškus objektas sargybinį akimirkai suglumino – tai jam ir 
kainavo gyvybę. Atmušiau jo rapyros ašmenis ir nusmeigiau.
- Ko tu taip lėtai?! – stūgtelėjau princesei, kuri klampojo per smėlį 
lyg nėščia. Pasivijau ją ir trūktelėjau už rankos, ketindamas viską 
paspartinti dvigubai. Iki kopos, kur laukė Greidė, liko gal trisdešimt 
žingsnių.
Deja, mergina greičiau nuo mano pastangų bėgti nepradėjo. Netgi 
atvirkščiai – vos neišsitiesė visu ilgiu.
Apimtas negeros nuojautos kilstelėjau jos apsiausto kraštą ir 
kaipmat išsiplūdau riebiausiais žodžiais, kurie paprastai moterų 
ausų kultūringoje visuomenėje nepasiekia. 
Ji pasiliko savo batelius su aukštais kulnais, kokius paprastai 
moterys per pokylius užsiauna. Brangūs, gaminami kažkur toli 
vakaruose, netgi už Zorhunų žemių. Tokie ant tvirtos žemės gal ir 
buvo tinkami, tačiau dabar kulnai smigo į mėlį ir mergina 
greičiausiai ne tik bėgti, bet ir vaikščioti padoriai negalėjo.
Išvydusi mano veidą,  ji tiesiog aiškiaregiškai prikando liežuvį. 
Mintyse jau vyniojau nuožmią mintį – dar žodis, ir plėšikai 
blogiausiu atveju pamylės vieną moterį. O jeigu bus  labai iškrypę - 
tai dar ir garuojantį lavoną.
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Atsisukau atgal ir susirėmiau su pribėgusiu sargybiniu, 
apsiginklavusiu dvejomis rapyromis. Šis buvo tiesiog kautynių 
meistras. Jo rapyros blykčiojo tankiai, smūgių gavau tiek, kad teko 
atimti iš lavono dar vieną geležtę, kad galėčiau atremti ataką. 
Pyktis, kurį sukėlė merginos bukaprotiškumas, trukdė susikaupti ir 
užbaigti kovą greitai, nešvaistant laiko ir jėgų. Sugaišau tiek, kad 
kai kurie įspėti plėšikai jau suspėjo pasiekti savo arklius. Kiti kvietė 
gyvulius šūksniais ir švilpimais. Sujudo visa sumauta stovykla.
Galop mano priešininkas krito į smėlį su geležte, styrančia iš 
dešinės akies. Man jis suspėjo dvejose vietose brūkštelti į ranką. 
Sunkėsi kraujas.
- Stok!  Tu tik nesėdėk! – rėkiau kaip pamišęs ant merginos, 
artindamasis prie jos su peiliu rankoje. Vos tik ji atplėšė nuo žemės 
savo užpakalį, čiupau dešine žemiau juosmens ir persimečiau per 
petį. 
Svorio buvo. Matyt, tas sargo apsiaustas, kuriuo vilkėjo, gerokai 
pakaustytas...
Pro šalį prakaukė pirmieji nelaimės šaukliai – vos įžiūrimi 
metaliniai žaibai, nyrantys į smėlį. Arbaleto strėlės. Ko labiausiai 
nemėgau, tai susišaudymo. Mūšio lauke, kuriame vyrai pradeda 
žaisti su lankais ir arbaletais, garbės ir meistriškumo nebelieka – 
viską lemia atsitiktinumas ir pikta akis. Netgi peilį mesti į priešą – 
daug garbingiau, nei pakelti arbaletą. Nes arbaletas vienintelis 
nereikalauja meistriškumo.  Jis sukurtas kvailiams.
Greidė stovėjo ant kopos viršūnės kaip įbesta , stebėdama stovyklą. 
Kiek kairiau šlaitu žemyn leidosi vienas iš sargybinių. Jis matė 
mane su nešuliu ant peties, paaiškinimų jam nereikėjo. Baiminausi, 
kad ir jis neišsitrauktų arbaleto.
Kardininkas... Na ir gerai, nes aplink strėlių ir taip per akis. Kai iki 
sargybinio liko keli žingsniai, numečiau savo nešulį į šalį, 
pasilenkiau ir švystelėjau saują smilčių, taikydamas į akis. 
Jis prisidengė, užsimodamas rapyra.
Aš brūkštelėjau peiliu per smėlį, valydamas nuo ašmenų kraują ir 
nubėgau padėti princesei, palikęs kūną laisvai voliotis žemyn.
- Spirk tuos batelius šalin! – paliepiau. – Basa tu greičiau bėgsi.
- Tu bent įsivaizduoji, kiek jie kainuoja?!
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- Aš tau tuoj į ausį duosiu,  – pažadėjau. – Spirk greičiau juos šalin!
- Trenktas barbaras, laukinis apsirūkęs... – mergina persirito per 
kopą ir kilstelėjo apsiaustą, siekdama batelių. – Dykumos parazitas, 
štai kas tu!
- O tu - princesė, - atšoviau, stebėdamas apačioje besiformuojantį 
būrį. Regis, ant arklių užsirito net keli plikšiai, pasičiupę ginklus.
- Aišku, kad princesė! – ji padavė batelius tarnaitei ir atsistojo, 
dairydamasi į dykumą.
- Čia buvo mano keiksmažodis, jeigu ką... – nusileidau pas 
merginas ir parodžiau į tolį. – Mums ten.  Po akimirkos jie bus čia ir 
vysis mus. Apie šešiasdešimt vyrų. Ir visi seniai moterų neregėję, 
mielosios. Taip kad nestenėkite. Bėgam!
Paskubomis suręstas planas turėjo du tikslus. Pirma – apsaugoti 
vargšą Kandą ir Pegasą. Negalėjau bėgti tiesiai pas savo gyvulius, o 
greičiausiai ir nebūčiau suspėjęs. Kovoti prieš šešias dešimtis 
arbaletais ginkluotų vyrų dykumoje – ne velnių medžiotojo jėgoms. 
Nuo kelių strėlių išsisukti dar galima, tačiau kai jų atlekia visas 
debesis – gali nebent suspėti pridengti šaunesnį už save.
Šiuo atveju galėjau nebent prisidengti mergina...
Todėl bėgti tolyn į dykumą – irgi beprotybė. Pėdsakai taip greitai 
čia nedingsta, nesvarbu, kad smėlis. Ant žirgų jie greitesni. Todėl 
lieka vienintelis logiškas kelias, teikiantis kažkokią viltį.
- Kurgi tu vedi?! – suriko princesė. – Stuobry, mes gi grįžtame atgal 
į jų stovyklą!
- Taigi. O jeigu nustosi žviegti, tai gal man pavyks tave ir tavo 
tarnaitę išgelbėti. Pasilenkite!
Mes nulenkėme galvas ir vėl pasiekėme kopos viršūnę  - šį kartą iš 
vakarų pusės. Akies krašteliu mačiau paskutinius būrio jojikus, 
pranykstančius smėlio debesyje, į pietų pusę.
Pirmas, be abejo, jojo pėdsekys arba jų naujasis vadas. Dabar jie 
nebematė mūsų, todėl pėdsakai buvo vienintelis kelrodis. Aš jau 
beveik įsivaizdavau, kaip nustemba vedliai, išvydę mūsų pėdsakus 
kylančius atgal į kopą, už posūkio.
Taigi, po akimirkos jie sugrįš...
- Greitai, leidžiamės žemyn! – sukomandavau. – Kad man nė garso!
Apačioje smėlis buvo taip ištryptas, kad mūsų pėdsakus galėjo 
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susekti nebent šuo su stebuklinga nosimi. Palapinių tankmėje vis 
dar klykė nuogaliai, ruošdamiesi išjoti paskui būrį. Gaudynėse 
norėjo dalyvauti visi. Tikriausiai todėl, kad vado pirmenybė 
nebegaliojo ir dabar moterys turėtų priklausyti tam, kas pirmas 
kelnes nusimaus.
Arklių žvengimas už nugarų. Nieko gero. Jie jau pasiekė tą vietą, 
kur mes pasukome atgal ir dabar visi šešiasdešimt dardėjo į kalvą. 
Tuoj jie pamatys mus ir stovyklą iš viršaus...
- Čionai, - pravėriau artimiausios palapinės dangalą ir pastūmiau 
merginas vidun. 
Viduje tvyrojo nesimaudžiusio galvažudžio smarvė. Dar užuodžiau 
kažkokius svaigalus. Patalai voliojosi viename kampe, sutrempti į 
kietą gniutulą. Iš pagalvio baigė išbyrėti visos plunksnos.
- Aš juos matau, - pasakė princesė, stebeilydamasi pro plyšį 
palapinės dangale. – Joja visi čionai. Mes vėl spąstuose. Genialus 
tavo planas, kaimieti...
- Jums reikia pasislėpti, - pasakiau.
- Įdomu, kur?
- Čia. Pažiūrėk po savo kojomis, didenybe. Ten smėlis. Jį lengva 
kasti, - aš pastūmiau sutremptus patalus į šalį ir ėmiau rausti 
abejomis rankomis.
- Tu nori mus abi palaidoti?
Nieko neatsakiau. Atsakyčiau – dar riksmai prasidėtų. Iš kvailos 
mergos visko gali sulaukti.
- Ateikite čia, gulkitės... – parodžiau į paskubomis išraustą daubą. – 
Užkasiu judvi iki veido, veidą uždengsiu su patalais...
- Su tais dvokiančiais skudurais? Ką tu sau galvoji?!
- Nieko, tik saugau jūsų nekaltybę, princese, - nežinau kaip, bet 
paskutinį žodį man iš tiesų pavyko ištarti kaip negražų keiksmažodį. 
– Gulkitės. Kitaip – mirtis. Ir tai ne dar viena pasaka, kurią jums 
auklė prieš miegą seka. Tai vyksta iš tiesų.
Urgzdama, bet pakluso. Greidės net raginti nereikėjo – pirma 
atsigulė ir netgi padėjo smėliuku apkasti.
- Vajergau... – iškvėpė susiraukdama princesė, kai prikišau 
susmirdusį patalą, - tu gal savo apsiausto skverną atpjauk, ar kokį...
Užbaigti ji nespėjo, nes šleptelėjau gniutulą jai į veidą ir dar 
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apkamšiau, kad natūraliau atrodytų. Regis, manyje sadizmo slypėjo 
kur kas daugiau, nei iki šiol maniau.

Mus apsupo arklių kanopų keliamas triukšmas, žvengimas, riebūs 
keiksmai ir kratomų ginklų žvangesys. Bloga vieta – tuoj jie 
susigaudys, kad mes slepiamės kažkurioje palapinėje ir ims kratyti 
visas iš eilės. Reikėjo skubiai kapstytis iš šios vietos.
Atsargiai praskleidžiau palapinės audeklą ir man į veidą tvoskė 
dulkių debesis. Priedanga gal ir nebloga, tačiau bėgioti pėsčiam tarp 
raitų – ne koks pasirinkimas. Gali vien iš įtarimo nušauti.
Nutaikiau akimirką, kai žirgai prajojo pro šalį, tada nėriau lyg 
paspirgintas kiškis iš palapinės į tarpą tarp priešais stovinčių. 
Plėšikai būriu garmėjo į stovyklos centrą ir man staiga kilo idėja. 
Tiesa, vienam ją įgyvendinti būtų gana sunkoka, tačiau velti į savo 
planus moterų nebenorėjau.  

Sužvejojau iš už diržo skiltuvą, įsmukau į pirmą pasitaikiusią 
palapinę ir akis į akį susidūriau su ant vienos kojos strekinėjančiu 
vyruku. Jis bandė apsimauti kelnes. Šalia, ant smėlio gulėjo 
svaidomasis peilis kruvinu antgaliu, o dykumų plėšiko užpakalis 
buvo riebiai sutvarstytas.
- A jie juos sugavo?! – sukriokė jis man į veidą. – Juk sugavo, 
biče?! Noriu tam smirdalui, kur į mano sėdimąją  peilį leido, akis 
pagaliukais iškabinti ir jam pačiam supenėti!
- Sugavo, nesijaudink, - nuraminau, - gal žinai, kur gauti naują 
fakelą?
- Paimk mano. Kampe guli. Aš jiems tuoj parodysiu...
Jis užveržė diržą, pasilenkė savo arbaleto ir tuoj pat atsitiesė, 
kvyktelėdamas iš skausmo.
- Akis iškabinsiu močkrušiui, žarnas iki sostinės nuvyniosiu!.. – 
sudejavo. –Ir tai vien dėl to, kad šitoj gaujoj nė vieno šūdžiaus 
veido prisiminti normaliai neįmanoma! Iš kur man žinoti, kad tu 
mano draugas, biče?.. Visi mes čia užsidangstę vaikštome! Ir vis 
eina ir eina naujokai. Sadizas juos priėmė net nepatikrinęs. Gerai, 
kad tą kvailių nuskynė...
Staiga jis pažvelgė į mane atidžiau. Aš laikiau jo fakelą įspraudęs 
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tarp kojų, abiem rankomis skeldamas žiežirbas. Man reikėjo 
ugnelės, o štai gulintis po jo kojomis arbaletas nė kiek nežavėjo. 
Šitas vyrukas aiškiai nebuvo kardo meistras. Jo žvilgsnis pernelyg 
blogas –visada žvelgia iš padilbų, lyg tykodamas progos. Ir ūsai jo 
įtartini – skysti tokie, kabantys virš lūpos nei šiaip, nei taip. Jo net 
skruostai įtartini – įdubę tokie, subjauroti smulkių randelių. Po 
akimis – ne mažiau įtartini maišeliai.  Žodžiu – visas įtartinas ir 
blogas. Neįsivaizduočiau tokio su kardu rankoje ir dar garbingoje 
kovoje. Visa išvaizda byloja, kad jis – specialistas šaudyti iš už 
priedangos, be jokio perspėjimo. Galbūt samdomas žudikas mieste 
buvo. Galbūt net ką nors nužudė...
- Biče, - prabilo banditas, - o tu ar tikras plėšikas? Kam tau reikia 
mano fakelo?..
- Tu daugiau kvailų klausimų neturi? – apsimečiau supykusiu.
- Kam tau fakelas? – pakartojo jis, vėl bandydamas pasilenkti. 
Atsitiesė, inkšdamas lyg paspirtas šuo. Žiūrėjo į mane išvertęs 
nepatiklias akutes. Mačiau, kad jam knieti pasiekti arbaletą ir 
nukreipti jį į mane.
Galop jis suprato, kad šitaip ginklo nepasieks, tad nusprendė 
pabandyti atsisėsti, pasiimti ir tada atsistoti.
O man pagaliau pavyko įskelti ugnį. Fakelas linksmai suspragsėjo.
- Kaip aš be jo padegsiu šitą stovyklą? – paklausiau, kilstelėdamas 
ugnelę prie palapinės medžiagos. – Reikia gi nuo jūsų kaip nors 
pasprukti, ar ne?
Jis iš netikėtumo kluptelėjo ir staigiai atsisėdo, užbliaudamas tiek iš 
pykčio, tiek iš skausmo. Paspyriau arbaletą tolyn nuo vyruko  ir 
išbėgau iš rūkstančios palapinės,  lydimas prakeiksmų.
Lengvu mostelėjimu padegiau gretimą. Kaip jau minėjau – jie čia 
pasistatė balaganą be jokios tvarkos, palapinę prie palapinės. O juk 
nesaugu – praslinks koks niekšas velnių medžiotojas su fakelu – ir 
jau plazdena feniksas virš susmirdusių patalų.

Raiteliai išgirdo žviegimą, bet jie vis dar sukiojosi stovyklos centre. 
O aš išgirdau neramų žirgų žvingavimą – šie jau užuodė dūmus. 
Pabandyk dabar, kad gudrus, pavaryti gyvulį į ugnies pusę – arba 
stosis piestu, arba neramiai trypčios.
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Palapinės degė gerai, išmesdamos į orą juodus dūmus. Vaškuotas jų 
audeklas nepraleidžia vidun naktinės dykumos drėgmės, tačiau tuo 
pačiu yra mirtinai pavojingas tiems, kurie mėgsta guolyje užsirūkyti 
pypkutę.
Dauboje visiškai nebuvo vėjo. Supratau tai tik tada, kai juodi dūmai 
ėmė dengti man vaizdą. Jie leidosi žemyn ir vingriais čiuptuvais 
sodrino orą tarp palapinių.
Man tai reiškė, kad teks pasilakstyti – vėjas, kurio nėra, už mane 
palapinių nepadeginės.
Patraukiau į saulės pusę, braukdamas fakelu visus pakeliui 
pasitaikančius audeklus ir klausydamasis vis augančio triukšmo.
Dūmuose bėgiojo iki dantų ginkluoti vyrai, ieškodami padegėjo. Jie 
paliko persigandusius žirgus, kurie jau greičiausiai iškurnėjo iš 
prirūkusios daubos ir dabar gaudė mane pėstute, kosėdami ir 
keikdamiesi, kviesdami savo dievus ar demonus. Oras vis labiau 
juodo, darėsi sunku ką nors įžiūrėti.
Man akis graužė ne ką mažiau nei jiems. Burną bei nosį 
prisidengiau rankove, bet vis tiek kvėpavau degėsiais. Perpjoviau 
gerklę sutiktam šauliui (vėl arbaletas!), nuvaliau peilio ašmenis į jo 
skverną ir nusprendžiau pasielgti šiek tiek gudriau – pakilti į kalvą, 
pakvėpuoti grynu oru ir įvertinti savo darbą.

Regis, buvau ne vienintelis toks gudrus. Čia jau sėdėjo du skautai, 
apsiginklavę arbaletais ir rapyromis. Jie valėsi ašaras ir stengėsi 
iškosėti paskutinius pelenus. Artimesnysis ranką buvo apsijuosęs 
plačiu dirželiu, už kurio mačiau sukaišiotus svaidomus peiliukus. 
Kai jų savininkas mane pastebėjo, aš jau buvau visai šalia, su 
tebeliepsnojančiu fakelu vienoje rankoje ir su peiliu kitoje.
Jis kriuktelėjo, išlaistydamas savo kraują į žemę. Ištraukiau vieną jo 
peiliukų ir sviedžiau į toliau prisėdusį antrą skautą.
Vėl ramu, tik apačioje verda pragaras. Dūmai susitelkė pačiame 
daubos centre, prarydami beveik visas palapines. Netoliese į 
dykumą spruko žirgų banda, pasibaidžiusi gaisro. Ją vijosi keli 
raiteliai, aršiais šūksniais ragindami žirgus nekvailioti ir pasukti 
atgal.
Rytinėje pusėje kyšojo kelios  palapinės, kurių juodas rūkas nesiekė. 
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Toji, kurioje paslėpiau merginas, liko pragaro viduje. Kaip aš jas 
dabar surasiu?..
Keikdamasis susirinkau skauto peiliukus ir nusprendžiau grįžti savo 
pėdomis atgal. Juk įmanoma atrasti, ne adata visgi. Prisiminiau, kad 
palapinė turėjo raudoną apvadą aplink įėjimo dangalą.

Taip, kurgi ne... Dūmuose bet kokia spalva virto juoda arba pilka. O 
aš klaidžiojau po tą labirintą kartu su galvažudžiais, ieškodamas 
savo kelio atgalios.  Degančios palapinės man ne tik neleido sekti 
pėdomis atgal, tačiau verste privertė mauti kuo toliau nuo jų. 
Kvėpuoti ten buvo visai neįmanoma. Ir jeigu jau aš negaliu ištverti 
– kaipgi mano išgelbėtosios ištvers po tuo sumaigytu patalu?..
Sudejavau ir pasukau atgal į kopą. Reikėjo atgauti kvapą ir 
pakrutinti smegenis.
Dūmai jau nebesitelkė – jie kilo plačiu stulpu į dangų. Dabar bet 
koks patruliuojantis riterių būrys pamatys stovyklą iš už kelių 
mylių. Ir jeigu tokie čia atsibelstų, man geriau tuo metu būti kur 
nors toli. Visgi kautis su imperijos gvardija – prasta politika. O 
įtikinti jodinėjančias skardines, kad nesi vienas iš šiknių, 
greičiausiai būtų neįmanoma. Alibahiečiai turi pakankamai būdų 
įsitikinti, ar tiesa tavo pusėje. Pavyzdžiui, pakabintų žemyn galva 
virš puodo su verdančiu aliejumi ir nuleistų ten dešimčiai minučių. 
Jeigu išgyventum – buvai teisus. Tačiau tokiu atveju kiltų didelis 
įtarimas, kaip tau pavyko išgyventi. Va tada tai laikykis...

Kiek dešiniau iš dūmų išniro du kosintys pavidalai. Aš sugriebiau 
vieną iš svaidomųjų ir jau ketinau patiesti pirmą iš dviejų, kai staiga 
tas nusikeikė moterišku balsu ir suklupo.
- Užlipau ant kažko aštraus, - išgirdau. – Greide, padėk man.
Net pamiršau, kad turiu reikalų su princese – taip apsidžiaugiau, 
reikalams nelauktai pasisukus į gerąją pusę.
- Greide! – šūktelėjau, - ei, didenybe! 
Merginos sutartinai atsikosėjo ir sužiuro į mane.
- Čia šitas... – subambėjo princesė, - kur daug planuoja, bet nieko 
nepadaro iki galo. Ei, kaimieti, ar čia tu gaisrą sukėlei?
- Ne aš, - sumelavau. – Tai jų vado palapinė nuo laužo 
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užsiliepsnojo, o tada jau ir kitos.
- O tu palikai mudvi uždusti? Tai bent išgelbėtojas žvilgančiais 
šarvais – lyg pasakoje!
- Mums reikia dingti, - pasakiau visiems trims suprantamą dalyką. – 
Negaiškime.
- Vėl naujas tavo planas?
- Ne, tik garsiai galvoju...
- Įsidūriau koją, kad tave kur susuktų! Tu palikai mane basą!..
Užuot atsakęs padėjau jai užsikraustyti ant mano peties. 
- O žirgai? Mačiau, bėgo keli į dykumą!
Nieko neatsakiau. Angeliškoji Greidė ėjo šalia tylėdama, retsykiais 
atsikosėdama. O princesė ant peties dūsavo, lyg klampotų savo 
kojomis.
- Ir nebandyk daugiau manęs mėtyti nuo peties ant smėlio, kaimieti, 
- vėl prasižiojo princesė. 
- Mane vadina Edvardu, - pasakiau.
- Tai tau gerai. Taigi, nedrįsk daugiau manęs mėtyti. Žinai, skauda 
visgi. 
Tylėjau.
Žirgai nušuoliavo kažkur į pietryčius, palikdami tik plačią pėdsakų 
liniją. Už mūsų juodavo platus, gumbuotas dūmų stulpas.  Jis nė 
nemanė sklaidytis. Jeigu plėšikai pakankamai protingi, jie dabar 
stengsis pasprukti kuo toliau, kad nepakliūtų riteriams į rankas. O aš 
pagaliau turėjau talismaną, kuriuo galėjau pamojuoti – gyvą 
princesę.
Aišku, jeigu šita kvaiša nesugalvos atkeršyti man ir neužsiundys 
savo gaujos ant manęs vargšo. Štai kodėl gelbėti princeses – 
rizikinga. Niekada nežinai, kokią gyvatę gali ištraukti.

Savo Pegasą pasiekiau be papildomų nuotykių. Jis tebegulėjo 
nepaliestas, o cerberis jau buvo užsiropštęs ant mano balno ir dabar 
įnirtingai graužė virvę. Pusę jau buvo įveikęs.
Greidė sustojo išvydusi pragaro išperą, sudėjo delnus kažkokiam 
ritualiniam ženklui ir šūktelėjo porą baimingų žodelių nesuprantama 
kalba.
- Raminkis, čia tik mano šuo, - burbtelėjau.
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- Tu turi šunį? – pasimuistė ant peties princesė. 
Nuleidau ją ant žemės ir ji pagaliau galėjo savo akimis pamatyti tai, 
ko taip išsigando tarnaitė.
- Kas čia per išgama?! – suvaidino narsią, nors akyse galėjai 
pastebėti tik baimę.
- Cerberis. Vadinu jį Kandu. Žmonių nepuola, tik mėgsta kojas 
laižyti. Jums, didenybe, turėtų patikti. Vienas laižytojas, trys 
liežuviai. To Alibahe net už tūkstantį guartų neatrastumėte.
- Nedrįsk to savo liežuvio prileisti prie manęs, kaimieti, - 
sumikčiojo princesė. – Man jo snukiai įtartini atrodo. Jis neserga?
- Nežinau, aš ne šunų gydytojas.
Kandas atsargiai apuostė Greidės kojas, tada nubėgo prie didenybės. 
Apuostė pirštų galiukus, padus, pasuko iš kitos pusės.
- Edvardai... – išgirdau savo vardą iš didenybės lūpų. Kaip tik 
bandžiau pabalnoti savo Pegasą. – Man regis, jis bando man 
užpakalį pauostyti!.. Ar jis darydavo taip ir anksčiau?
- Ne, - sumelavau. – Tikrai, keista... 
- Patrauk jį nuo manęs! Pašauk jį! Nagi...
Ji stengėsi nuspirti cerberį šalin. Atrodė juokingai.
- Eikš čionai, - ištiesiau ranką Greidei. – Šok ant žirgo. 
Tarnaitė vėl pakluso be prieštaravimų.
- Pirma turėčiau būti aš! – pakomentavo princesė, grumdamasi su 
cerberiu.
- Tik ne šį kartą, - atsakiau. - Tarnaitė dengs jus savo kūnu. Jeigu į 
mus šaudys, strėlės pirma teks jai.
Nutylėjau faktą, kad dauguma dykumų užpuolimų įvykdoma 
užklupus iš užnugario. Tačiau jai ir nereikėjo to žinoti.
- Tiek to, - nusileido princesė. – Greičiau, kelk mane, kol tavo šuo 
man kojų nenulaižė...
Kandas nepatenkintas urgztelėjo, kai jo ką tik pamėgtos kojytės 
dingo iš akių.
- Regis, mes pasiruošę, - pasakiau, plekšnodamas Pegasui per 
šlaunį.  

- - -
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Nenukeliavome nė dviejų mylių, kai dangus dar labiau sutemo, 
saulė pasislėpė už horizonto, o didenybė ėmė rodyti pirmuosius 
kaprizus po gana ilgos tylos.
Aš ėjau pirmas, vesdamas už pavadžio Pegasą. Cerberis uostinėjo 
tai priekyje, tai užnugaryje, tai kažkur šone. Jis visada kur nors 
trumpam nubėgdavo, išvydęs ar užuodęs  kažką, kas jį 
sudomindavo.
- Saulė leidžiasi dešinėje, - staiga pasakė princesė, - argi mes 
keliaujame į pietus?
- Į pietryčius, - pataisiau. – Iki Alibaho dar šešios valandos kelio, 
jeigu visą laiką judėsime tokiu greičiu.
- Stok! – mergina staiga stuktelėjo kulnais Pegaso šonus ir žirgas 
sustojo vietoje. – Alibaho? Aš maniau, mes traukiame į Koto 
Inomehą!
Aš trumpai tylėjau, virškindamas jos žodžius.
- Net minties tokios neturėjau, - pasakiau.
- Tai todėl, kad tu... – princesė užsikirto, varstydama mane piktu 
žvilgsniu, - tiek to! Kurioje pusėje vakarai?
- Visų pirma, - prisimerkiau, - čia mano žirgas ir mano balnas. Antra 
– aš traukiu į Alibahą, nes turiu ten svarbių reikalų. Trečia – ne 
kaimiečių reikalas lydėti tokias didenybes per pavojingas teritorijas 
į kažkokius Koto Inomehus.  Be to, kelionei iki ten neturime tiek 
maisto ir vandens. Išvada – mes keliaujame į Alibahą.
- Bet man reikia į Inomehą! – suinkštė didenybė.
- O tai jau Alibaho gvardijos reikalas. Kai nukeliausime, galėsi 
jiems papasakoti, kur tau reikia. Jie tave ant rankų nuneš.
Mergina nulipo nuo Pegaso ir pamankštino kojas, aiškiai 
neketindama susitaikyti su mano pozicija.
- Kiek tu nori? – paklausė.
- Ką?...
- Aukso. Alibaho guartų. Brangakmenių. Kiek viso to nori?
Regis, ji rimtai ruošėsi į Inomehą. Ištekliai dabar jai nerūpėjo, o tai 
man visai nepatiko.
- Pažvelk po savo kojomis,  smėliuką matai? – parodžiau. – Mes 
dykumoje, mergyt. Nėra čia nei maisto, nei lengvai pasiekiamo 
vandens. Iki tavo Inomeho – savaitė klampojimo. Ir tik tuo atveju, 
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jeigu maistas ir vanduo iš anksto suruošti. Kas man iš tų tavo 
brangakmenių, jeigu tu po dviejų dienų iš bado arklį sugalvosi 
išsikepti, o dar po keturių arba sušvinkusius kepsnius grauši, arba 
jau gulėsi negyva?  Manai, pasieksi  Inomehą? Pasakysiu, kas jį 
pasiektų – mano šuo. Ir tik po to, kai mus suėstų savo arkliškam 
alkiui numalšinti...
Ji susiraukė, greičiausiai įsivaizduodama save, graužiančią 
pašvinkusią mėsą.
- Tai iki Inomeho mes... ne?...
- Ne, - pažvelgiau į dangų. – Tik į Alibahą. Be to, mums metas 
pamiegoti. Jau temsta, o patamsyje keliauti negerai.  Apsistosime 
čia.

---

Koto Inomehas – tai kažkas panašaus į Alibahą. Dar vienas miestas 
– tvirtovė. Tiesa, jis gerokai mažesnis, o ir pilis ne tokia prašmatni. 
Tačiau sienos – gerokai patikimesnės. Mat Inomehas – pasienio 
postas. Kadaise ten vyko labai nuožmios kovos tarp zorhunų ir 
alibahiečių, dėl to tais laikais menka tvirtovė apaugo nematyto 
storio šarvais. Kiek vėliau, šalia tvirtovės tuometinio valdovo 
įsakymu buvo išrausti du šimtai šulinių. Dar vėliau, kai į valdžią 
atėjo pirmasis Rubenojus, nematyta technika privertė vandenį iš 
šulinių pakilti į dirbtinį ežerą. O kai atsirado ežeras, žmonės 
suskubo ten statytis savo namukus. Iš pasienio posto Inomehas virto 
miestu. Tiesa, jis vis dar buvo apsuptas dykumos – kaip ir visa, kas 
yra Pjestro Alibahe. Mano žiniomis, Rubenojai buvo ištikimi 
Alibaho imperatoriaus Irmiro vasalai. Ir, jeigu atmintis neapgauna, 
dabar ten tvirtovėje šeimininkavo Karlemas Rubenojus, turintis 
vienintelį sūnų. Gana aiški Koto Inomeho ateitis, galima sakyti.

---

Laužo nebuvo iš ko susikurti, o ir nereikėjo. Mums turėjo užtekti 
ryškių žvaigždžių ir mėnulio šviesos. 
Naudodamasis puikia proga, apžiūrėjau savo žaizdas rankoje. Abi 

Psl. 34



jau buvo uždžiūvusios ir tik nemaloniai treškėjo, judinant ranką. 
Dėl visa ko sugadinau plėšiko apsiaustą, paversdamas jį tvarsčių 
krūva. Jais ir apsirišau.
Didenybės daili kojelė nukentėjo šiek tiek mažiau – regis, princesė 
užlipo ant strėlės antgalio ir prie mažojo pirštelio dabar turėjo 
mažytį taškelį, dėl kurio niurzgėjo ir raukėsi. Dėl viso pikto (o jeigu 
numirs?..) aprišau ir jos kojytę.
Po dykumą greičiausiai klaidžiojo ne vienas plėšikų būrelis. Dabar 
jie turėjo būti apimti nevilties, netekę savo namų, mergų ir saugumo 
jausmo. Vadinasi – labai pikti.
Štai todėl stengėmės būti tylūs ir gerbti dykumos balsą. Aišku, 
neilgai.
- Man šalta, - pirma neištvėrė didenybė. – Gal turi dar vieną 
antklodę, Edvardai?
- Neturiu, - burbtelėjau, puse akies stebėdamas abi merginas, 
susiglaudusias ir besistengiančias sušilti. – Jeigu nori, eik, gulk prie 
žirgo. Jis šiltas.
- Tavo žirgas smirdi.
- Tikrai? Vadinasi, dar nelabai šalta...
Ji piktai dėbtelėjo man tiesiai į akis.
- O ko tame Inomehe prireikė?- paklausiau. – Bene Ricerto 
pasiilgai?
- Ne tavo reikalas!
- Che... – krenkštelėjau, - o va ir klystate, aukščiausioji didenybe. 
Kiekvieno žemdirbio ar amatininko tai reikalas. Kiekvieno išmatų 
griovio krapštytojo. Susirenka visi jie vakarais prie alaus puodo, 
prisimena visus savo šeimininkus ir savo šeimininkų šeimininkus – 
ir taip iki pat valdovo, jo rūmų sargybos, liokajų... Netgi prisimena 
– spėkite, ką dar? Ėgi princeses, kurios ruošiasi į Koto Inomehus. 
Visas iki vienos. Taip garsiai prisimena, kad net nepastebi dar 
nespėjusių nuvargti keliautojų, kurie į svečias šalis ruošiasi. O kol 
išsiruošia, tokių istorijų prisiklauso... Žino netgi tai, kiek kartų 
karalius tupykloje sėdėjo ir ką prieš tai kramsnojo.  Taip ir pasklinda 
tokie gandai iki pat Zorhunų ar Nakrų, kuriems jūs nusibodę iki 
nugarkaulio. Taip ir plėšikai sužino, kad per jų dykumą šliauš būrys 
medkirčių, lydinčių vieną princesę. Taip ir vieniši keliautojai 
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sužino, kur jas rasti ir bandyti gelbėti.  O dar sakai – ne mano 
reikalas. Būtų ne mano reikalas, dabar būtum patenkinta 
penkiasdešimties  laimingų vyrų...
Didenybė žiūrėjo į mane, bet jau ne taip piktai. Greičiau pašaipiai. 
Gal ji norėjo tų penkiasdešimties vyrų, o aš sutrukdžiau? Minčių 
skaityti nemokėjau.
- Taip, - galop tarė ji. – Aš vykstu pamatyti Ricerto Rubenojaus.
- Mat kaip... – linktelėjau. – Tuomet tavo vardas Licera. Esi Irmiro 
jaunėlė, jei neklystu.
- Ar gandai sklinda ir apie tai?
- Girdėjau, kad vieną kartą tu įsakei nukirsti trijų miestiečių galvas 
už tai, kad šie nespėjo deramai tau nusilenkti. Tiesa?
- Nesąmonė. Jie VISAI nenorėjo man lenktis. Alibahe tik tarnaitė 
gali man nesilenkti. Ir tik iš ryto.
Neturėjau ko į tai atsakyti. Mergšės balsas nelauktai ėmė mane 
erzinti ir aš nusprendžiau užbaigti mūsų dialogą ilga tyla, kuri turėjo 
trukti iki ryto.
- Svarstai, ar aš neliepsiu ir tau nukirsti galvos? - sugadino planą 
Licera.
- Ne, - dėbtelėjau į jos akis ir mergšė netgi šiek tiek susigūžė.
Iš tiesų svarsčiau, ar ne laikas nurėžti jai galvą, kol neprijojome 
sienų.
Bet garsiai to nepasakiau.

Kandas kilstelėjo savo viduriniąją ir nusižiovavo, lygs skelbdamas 
paliaubas.  Nusižiovavau ir aš. Beveik kartu su Greide, kuri 
knapsėjo Licerai į petį.

---

Mus pažadino balsva šviesa rytuose ir Pegaso didelis noras 
nusišlapinti. Žirgas pakilo, patrypčiojo, garbingai pasitraukė per 
vieną žingsnį į šoną ir atidarė užtvanką.
- Fui! – kaipmat pašoko Licera, - paikšas gyvuly, ką čia sugalvojai?!
Pegasas išsišiepė ir parodė mums savo geltonus kaplius. Jam nutįso 
ilga, riebi seilė.
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Baigęs šlapintis, jis nurisnojo prie vienos iš kopų ir ėmė pešioti 
sausą dykumos žolę, makaluodamas liežuviu ir laidydamas 
nesuprantamus garsus.
- Labas rytas... – pasirąžiau. – Karštis jau kyla. Regis, mums metas.
- Aš ant to apsišvilpusio kumelio nebelipsiu! – isteriškai pareiškė 
Licera.
- A kaip nori, - pakraipiau galvą ir nuėjau balnoti mūsų žadintuvo. 
Kandas nusičiaudėjo viduriniąja galva ir pabandė susirasti sau 
pusryčius – apšniukštinėjo gretimas kopas. Deja, ten buvo tuščia.
Kadangi  princesė vis dar nenorėjo apsigalvoti, ant žirgo sėdau aš ir 
Greidė. Didenybei liko Kandas ir proga basai pabraidyti po smėlį, 
kuo ji džiaugėsi gal pusvalandį.
Vėliau nepatogumai įveikė karališką užsispyrimą ir man teko imtis 
vedlio vaidmens.
- Ar kai įjosi į miestą, ir tu apie mane visiems papasakosi prie pirmo 
stikliuko pirmoje užeigoje? – paklausė Licera, kai iki Alibaho liko 
valanda klampojimo. Dabar mes matėme netgi bokštus, skendinčius 
horizonto migloje. Keliavome tiesiai į juos.
- Nežinau, ar turėsiu progą pasėdėti prie stikliuko, - suabejojau. – 
Manęs laukia reikalai.
- Tu pirklys? 
- Ar panašus? – šyptelėjau.
- Ne visai, bet atsakinėji kaip pirklys... Leisk atspėsiu. Samdomas 
karys?
- Šilta.
- Samdomas žudikas?
- Tai jau ne!
- Ką, labai šalta?
- Tiesiog ledas, - linktelėjau.
- Medžiotojas?
- Atspėjai.
Licera nutaisė linksmą veidelį, tačiau neilgam. Metęs trumpą 
žvilgsnį atgal, pamačiau jau įtariai besidairančią.
- Hmm, o ką medžiotojas veikia Alibaho dykumose, jeigu ne 
paslaptis? Ar čia yra ką medžioti? – paklausė.
- Teisybė, nėra... – sutikau.

Psl. 37



- Joji parduoti grobio?
- Ne.
- Pirkti ko nors?
- Klausyk, ar tau būtina klausinėti apie mano reikalus? – pabandžiau 
nutraukti nemalonų kamantinėjimą.
- Klausyk, - pamėgdžiojo mane Licera, - aš vis dar esu princesė, tad 
reikalauju pagarbos. O šita susmirdusi dykuma didelė ir nuobodi, 
tad aš noriu pasikalbėti apie ką nors.
- O, tai gerai! – gūžtelėjau pečiais. – Tai gal pakalbėkime apie Jus, o 
Aukščiausioji? Neabejoju, kad Jūsų persona nepalyginamai 
įdomesnė už maniškę ir peno šnekoms atsiras ne vienai dienai. 
Galėsime rūmuose pratęsti!
- Gal tu niekada nematei, kaip kapoja galvas karališkų asmenų 
negerbiantiems? – staiga paklausė Licera keistai lygiu balsu. 
Supratau, kad mano sarkazmas ją įsiutino kaip reikiant. Vis dar 
buvau velnių medžiotojas, bet saugus tik dėl to, kad šiai personai 
toloka iki jos gvardijos.
- Mačiau, - atsiliepiau. – Žiaurūs ir beprasmiai poelgiai. Į minią 
susirinkusieji patylomis jus keikia, jų veidai išduoda baimę, o 
garsiai jie ragina: „Teisingai, taip jiems ir reikia!“ Didesnio 
veidmainių teatro greičiausiai niekur kitur nepamatytum, tik 
Alibahe. Jeigu tai TAU, Licera, atrodo verta pagarbos, tuomet tu 
pasiklydusi iliuzijose. Ir aš net nematau, už ką tave gerbti. Kai aš 
sakau „Jūs“, tikiuosi lygiaverčio atsakymo. Tačiau tu, mergaite, 
mane visą laiką arba pravardžiavai, arba ironiškai tujinai. Tai už ką 
tave gerbti?
- Visi jūs vienodi, - šaltai į mano tiradą sureagavo Licera, - tik 
pajuntate mirties kvapą ir tampate tokie iškalbingi, nors įamžink 
jūsų paistalus Metraščių Kolonoje. 
Norėjau priminti jai, kad pati visai neseniai buvo pasiruošusi 
apsišlapinti plėšikų nelaisvėje, bet nutylėjau. Daugiau karališko 
pykčio ant savo galvos nebetroškau. Tad tik nusijuokiau.
- Ar aš pasakiau kažką juokingo?
- Ne visai. Tiesiog  linksma, kai man grasinama dar nepasiekus 
miesto sienų, - atsisukęs įdėmiai žvilgtelėjau į didenybę ir ši 
kaipmat prikando liežuvį. – Žinai, pakeliui gal tris kartus svarsčiau, 
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ar nebūtų man saugiau atsikratyti tavimi, o tavo tarnaitę pasiųsti kur 
nors į Zorhuniją. Ji visai rami, tiesiog auksinė mergaitė, visos 
kelionės metu net necyptelėjo.  Ramu, tylu, niekas nieko nematė... 
Bet va, ne žmogžudys aš.  Kai pagalvoji – daug visgi prarandu...
Licera tylėjo. Kai vėl pažvelgiau atgal, ji stebėjo dykumą kažkur 
dešinėje.

Ten kažkas kėlė dulkes. Artėjo aštuonių ar devynių raitelių būrys. 
Mačiau tik siluetus ir ilgus stiebus su vėliavomis. Iš tokio atstumo 
įžiūrėjau raudoną ir geltoną herbo spalvas.  Tiek užteko, kad 
įsivaizduočiau Alibaho ženklą – tarp dviejų smėlio kalnų 
susiraizgiusią raudoną gyvatę.
Artėjo Alibaho gvardijos riteriai - miesto ribų patruliai, keleivių 
sveikintojai, o esant reikalui – žudikai ir kankintojai. Viskas 
viename.
Liceros veide mačiau palengvėjimą.
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3.

Rimtesni darbai nei tas...

Smėlio dalelyčių debesis netrukus apsiautė visą mūsų menką 
„karavaną“.  Riteriai jojo ratu, lyg sveikindami, lyg ir stengdamiesi 
įbauginti. O gal tiesiog norėjo, kad mes turėtume pakankamai laiko 
pasigrožėti  jų herbais.
Kai jiems nusibodo, pavarė žirgus tiesiai į mus ir privertė sustoti per 
padorų atstumą.
- Jūsų aukštybe, - pirmoji skardinė kilstelėjo antveidį ir trūktelėjo 
stiebą, ant kurio plėvesavo  vėliava. Taip riteris sveikinosi su 
princese. Pilno ritualo atlikti jis negalėjo, o ir neprivalėjo tokiomis 
sąlygomis daryti. – Termiras jaunesnysis jūsų paslaugoms!
- Malonu jus matyti, Termirai, - šaltai linktelėjo Licera, - Noriu, kad 
eikliausias žirgas nugabentų mane į rūmus. Kelionė į Inomehą 
žlugo, turiu ją pradėti iš naujo.
- Klausau įsakymo, jūsų didenybe! Eikliausią žirgą!
Aš vos susilaikiau neprunkštelėjęs. Asmeninė Irmiro gvardija man 
todėl ir nepatiko, kad beveik visi joje elgiasi lyg pelkinių grybų 
apsiuostę. Ištikimi iki beprotybės, gyvuojantys nuo įsakymo iki 
įsakymo. Sakoma, toje gvardijoje yra netgi tokių, kurie patys vieni 
išjotų pasitikti ordos priešų, jeigu tik įsakymą iš valdovo gautų.
Tačiau, toje pačioje gvardijoje yra ir visai neblogų vyrukų. Aukštų 
pareigų jie, žinoma, neužima, betgi elgiasi kaip mąstantys.
Iš po skardinės šalmo į mus žvelgė du blankūs žiburėliai. Pro plyšį 
jo veido nesimatė.
Princesė nušoko nuo Pegaso ir prie jos kaipmat prijojo vienas iš 
vyrų, kurio žirgas greičiausias buvo. Jo savininkas skubiai išlipo iš 
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balno ir priklaupė, kad padėtų savo valdovei įsikraustyti į pašildytą 
vietą.

Staiga jų žirgai nusižvengė pasibaidę, vienas netgi sugalvojo stotis 
piestu. 
- Azmak! – suriko Termiras, - dykumos demonas!
Jis kruopščiai surepetuotu mostu išsitraukė kardą, leisdamas 
vėliavai nukristi į smėlį.
- Tai jau, gerbiamieji! – šūktelėjau, apsukdamas Pegasą, - Mano 
šuns neužmuškite! Jis pats geriausias plėšikų pėdsakų uostytojas 
visose karalystėse!
Kandas išcypė graudžią trelę ir pasiskubino pasislėpti po Pegaso 
uodega. Riteriai vis dar taikėsi į jį kardų smaigaliais.
- Dykumos demonas! – pakartojo Termiras, - svetimšali, ar tu 
burtininkas, kad tokie padarai paskui tavo žirgą sekioja?
- Jis tik paprastas medžiotojas, - įsiterpė Licera. – O jo šuo tik kojas 
laižyti moka. Be to, jis mane bjauriai įžeidė. Termirai, kas daroma 
tiems, kurie išgelbėja karališkus asmenis, o po to juos įžeidžia?
- Mirtis! – užkriokė riteris ir balsas jo šarvuose nuskambėjo išties 
demoniškai. Kandas net sustūgo, maišydamasis po Pegaso 
užpakalinėmis kojomis. – Tačiau, jeigu jis Aukštybę išgelbėjo, 
tuomet turi nuplauti savo garbę į vieno iš mūsų kardą. Geriausia, 
jeigu jo kraujas įsiskverbtų į dykumos smėlį per dvi pėdas. Tuomet 
jis vėl būtų garbingas. Ar galiu tai padaryti aš, Jūsų Aukštybe?
Staiga iš riterių būrio atsiskyrė vienas, kiek žemesnis nei kiti. Jo 
šarvai spindėjo gelsvokai, lyg pagaminti iš aukso, o kairįjį šoną 
dengianti plokštė atrodė lyg nebaigta blizginti. Irmiro gvardijoje 
visi kruopščiai blizgino savo šarvus. Na, beveik visi...

---

- Pasiskubink, Edvardai! – išgirdau klyksmą iš sandėlio gilumos. 
Venzas, viso šito griozdo viršininkas ir kiekvieno čia esančio 
daiktelio prižiūrėtojas, vaikė iš patalpos riterius, besistengiančius 
išblizginti kiekvieną savo šarvų plotelį. – Markai, Stenfeli, 
Sarandinai, Venuncijau, kad jus kur triedžiančius susuktų! Brūžinate 
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savo skambalus nuo vidurnakčio, o mano sandėlis kažkodėl nuo jų 
nešvyti! Vyručiai, jūs į tarnybą norite? 
- Tikrai taip, viršininke! – užkriokė Venuncijus palaimingu balsu ir 
kaipmat buvo apdovanotas rinktine kariuomenės keiksmų porcija. 
Venzas buvo geros nuotaikos.
- Klausyk, - bakstelėjau alkūne čionykštį savo geriausią draugą 
Demijų, kuris prakaitavo su skuduru ne prasčiau už mane, - Man 
regis, tam diedui nusispjauti, kad kiekvieno čia esančio šarvai seniai 
į veidrodžius pavirto. Ko mes čia stengiamės?
- Aš ir nesistengiu, - tyliai šnipštelėjo Demijus, - tačiau kai brūžini, 
šilčiau sėdėti. 
- Tu vieno šono nenušveitei , - parodžiau į šarvus.
- Edi, - atsiduso Demijus, - kada tu pagaliau suprasi, kad gvardijoje 
ne blizgesys svarbiausia? Štai, kad ir Venzas. Jis paprasčiausias 
sandėlininkas, kuris retsykiais ant naujokų paklykia. Na ir kas, kad 
riterio šarvus nešioja? Jis tik rėksnys, kuris riteriu greičiausiai 
netaps...
- Iki rytinės rikiuotės jums liko dvi valandos! – kriokė Venzas, lėtai 
lipdamas laiptais link išėjimo. – Tai reiškia, kad man liko du kartus 
apversti laikrodį. Jeigu jūs, dykumos šakalai, rikiuotėn stosite su 
blausiais šarvais, kitąnakt sėdėsite duobėje su tūkstančiu žiurkių, 
kurios blizgins jus savo uodegomis, cha cha!..
- Jam reikėtų pirma drąsos įgyti nudobti bent gaištantį arklį, - 
sušnabždėjo Demijus. – Bijantys žudyti kariais niekada netampa!
- O tu ką nors užmušei, Demi?
- Kol kas ne, - atsiduso naujokas, - bet būtinai nudobsiu, kai tik 
mums leis kautis.
- Mane?
- Tave... Ne, gal tavęs nedobsiu. Tu gi mano draugas, Edvardai.
Štai taip mudu ir brūžinome savo šarvus, du naujokai nabagėliai, 
kandidatai į Alibaho gvardiją. 

Įstojau ten vos sulaukęs šešiolikos. Galėjau, žinoma, stoti į savo 
gimtosios Forpos kariuomenę, tačiau vienas karys prie bokalo man 
pasakė tiesą – moka grašius, o muša ir pravardžiuoja  lyg už 
šimtinę. Net riteriai į žygius prisigėrę išjoja, kad pakeliui 
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neapižliumbtų ir iš didelio gailesčio sau kur nors nenusiskandintų.

Taigi, aš patraukiau į Alibaho pasienį, kur mane priėmė pačiame 
pirmame forte.
Mokėjo kelis grašius, keikė ir spardė lyg už visą Alibaho guartą. 
Tuomet ir suvokiau, kad visos kariuomenės vienodos – visur moka 
grašius, spardo ir keikia lyg už šimtinę. Visur reikia šveisti šarvus, o 
kai jau tampi kažko vertas, prasideda baisiausi dalykai – tau pasako, 
jog turi kario garbę, kurios jokiu būdu negalima suteršti. O suteršti 
ją labai lengva. Ir bausmės už tai – kaip už tūkstantį auksinių. Nors 
gauni tuos pačius grašius...
Štai todėl aš su Demijumi atsisveikinau netrukus. Jis nuėjo sužinoti, 
jog turi kario garbę, o aš patraukiau į Zorhuniją laimės ieškoti, 
kratydamas kišenėje savo uždirbtus menkus pinigus ir svajodamas 
apie daugybę pinigų ir tokią garbę, už kurios suteršimą moki pagal 
savo sąžinę. Tada dar nežinojau, kad po mėnesio man teks susidurti 
su savo pirmuoju velniu.
Daug ko nežinojau...

---

- Vade Termirai, - prabilo riteris dusliu balsu, stebėdamas mane pro 
šalmo plyšį. – Suteikite man garbę padėti šiam niekšui išvalyti savo 
sąžinę!
- Bet šis niekšas, - tarė Termiras, grįžtelėdamas į savo pavaldinį, - 
nepadidins tavo dvasios, kary! Tegu su juo kalbasi mūsų jauniausi 
riteriai. O gal tu pažinai šį žmogų?
-  Kažkada jau mačiau jį, vade. Jis metė man iššūkį ir paspruko į 
dykumą. 
Termiras nuleido savo antveidį ir pamojo kažkam ranka. Vienas iš 
karių nušoko nuo žirgo ir pribėgo pakelti vėliavos.
- Tai rimta, - pasakė vadas. – Jeigu Jos Aukštybė princesė Licera 
nenuspręs kitaip – tebūnie.
- Aš skubu, - pasakė ši, laukdama, kol Greidė įsitaisys už nugaros. – 
Tegu būna, kaip karys nori, vade. Palydėkite mane!
Ji paragino eikliausią žirgą ir pasuko į bokštų pusę. Termiras, 
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pakėlęs savo vėliavą, nujojo jai iš paskos, kartu pasiimdamas savo 
riterius. Likau akis į akį su savo priešininku ir Kandu po Pegaso 
uodega.
Riterio žirgas buvo užaugęs dykumose. Skirtingai nei mano 
Pegasas, jis nejuto įkyraus karščio ir stovėjo ramus, viskuo 
patenkintas. Maniškis dažnokai kratė galvą, lyg tardamas:  „gal 
paskutinėje gertuvėje liko vandens? Gal liko?...“
Riteris paleido savo vėliavą, leisdamas jai nepagarbiai nukristi ant 
smėlio. Kilstelėjo rankas, siekdamas šalmo diržų, tačiau aš jį 
aplenkiau.
- Sveikas, Demijau, - atsidusau, viena akimi palydėdamas 
nujojančius riterius.
Šalmą jis vis dėl to nusiėmė.
- Sveikas, Edvardai, - burbtelėjo, pasikišdamas skardinės dangtelį 
po pažastimi. – Vėl prisiverdi košės. Ir vėl prie pat Alibaho sienų. Ir 
vėl, lyg tyčia, mano patruliavimo diena. Arba man labai nesiseka, 
arba tau labai sekasi. Kaip čia yra?..
- Kada tau taip nesisekė? – nusistebėjau, - anąkart juk nesikovėme...
- Žinau. Bet man teko meluoti visam riterių pulkui, kad priverčiau 
tave sprukti kraujuojantį per dykumą. Žinai, melagingi žodžiai man 
garbės neprideda.
- Tau vis dar moka tuos pačius penkis guartus?
Demijus paniuro lyg debesis, nusispjovė į smėlį, vos 
nepataikydamas ant vėliavos.
- Mūsų amžiną draugystę tik tai ir tegelbsti, kad mano riterio garbė 
taip mažai vertinama, - suniurzgė. – Bet saugokis! Kitais metais 
žadėjo algas padidinti dviem guartais.
- Prisiminsiu, - nusišypsojau. – Tai kaip dėl to kraujo per dvi pėdas? 
Spaudžiame rankas ir skirstomės?
Demijus pažvairavo į tolstančius bendražygius, kurie skuodė tolyn 
neatsigręždami. Kiek paabejojo.
- Dar palauk... – riteris išsitraukė kardą, kita ranka sužvejojo 
balnakrepšyje kažkokią pūslę ir kirto per ją ašmenimis. Ant smėlio 
ištiško juoda kraujo dėmė, kuri kaipmat buvo užpustyta smėlio 
dulkelėmis. – Šį kartą bent nereikės meluoti, kad nesugebėjau 
pavyti tavęs, raito ant kažkokios kriošenos.  Imk tvarstį, apsivyniok 
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petį. Kraujo dar liko, patepsiu. Ir kad man nė žodžio mieste, antraip 
nebeišjosi...
Demijus pažvelgė į mano kuklius ginklus, nurijo seilę.
- Dieve mielas, - atsiduso, - bent svaidomuosius peilius paslėptum. 
Atrodai kaip vaikų skerdikas. Turėjome mieste vieną tokį prieš 
pusmetį. Dar iki šiol visi pakęsti negali svetimšalių su tokia 
ginkluote.
- Ačiū, - padėkojau. – Tu tikras bičiulis, Demijau.
- O tu tikras asilas, jeigu sugebėjai su Licera susikivirčyti. Rišk 
tvarstį, tuoj kraują pilsiu...
Aš sąžiningai apsirišau „sužeistą“ petį, jis sąžiningai aptapšnojo 
krauju. Abu likome patenkinti.
- Gera buvo dvikova, - atsiduso Demijus, - jojam, atšvęsim. Žinau, 
kur pigiai vyno įpila... 
- Tai kad man reikia tiesiai pas valdovą, - paprieštaravau. - Dabar aš 
pasiuntinys.
- Na va, - nusistebėjo Demijus, - ar Cacoje velnių nebeliko, kad 
tokių nesąmonių ėmeisi?
- Liko, - atsidusau, - bet viskas keičiasi. Caca jau nebe Caca, o 
Žaliuoju Kalnynu vadinasi. Karalius miręs, o jo duktė imperatore 
pasivadinti sugalvojo. Velnių yra, o va už žygūno darbą daugiau 
pažadėjo, nei už tuzino raguotųjų paskerdimą. Nežinau, ar tai į gera.
- Jeigu ne į gera, - Demijus nušoko pakelti savo vėliavos, - tai 
nebūtinai ir į bloga. Sakai, pinigų daug turi?
- Turiu, - linktelėjau, – palydėk mane iki rūmų ir karališkas vaišes 
pažadu. O jeigu negalėsiu tau kompanijos palaikyti, tai nusamdysiu 
dvylika nekaltų mergelių. Kaip tau toks pasiūlymas?
- Riterio garbės kodeksui neprieštarauja, - nudžiugo mano draugas, 
– žinoma, palydėsiu!

Taip beplepėdami apie šį bei tą ir pasiekėme miesto vartus. Pažinę 
riterį, vartų sargybiniai manęs net neklausinėjo. Cerberis irgi be 
problemų praėjo, nors ir sulaukė tylių apkalbų.
- Turgaus diena, ar kokį galą? – pažvelgiau į gausybę prekystalių ir 
marias žmonių, kurie ten stumdėsi ir kuitėsi, lyg karosai sekliame 
vandenyje.
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- Čia visada taip... – suniurzgė Demijus ir karingai kilstelėjo ietį, - 
nagi, iš kelio, šunys! Karališkas žygūnas atvyko!
Žmonės keikėsi ir nenoriai leido prajoti. Apsidairęs nepastebėjau 
cerberio. Greičiausiai maišėsi po žirgo papilve.

Čionykščiams buvo nusispjauti, karališkas aš žygūnas, ar nelabai. 
Mano apranga nė kiek nepanašėjo į minėto asmens uniformą, tad ir 
žygūnas jų akyse atrodžiau nekoks. Užtai Demijaus ietis su vėliava 
buvo gerai pažįstamos.
- Dėde, pirk morkas! – šalia manęs bėgo bamblys, mojuodamas 
ryšuliu apvytusių morkų, - tik du girtučiai! Šviežios morkos, šįryt 
vogtos!
Girtas – tai ne tas pats, kas guartas, nors naujokams dažnai atrodo, 
kad vietiniai iškraipo pinigo pavadinimą. Jeigu kas matė girto 
monetą, greičiausiai supranta, koks tai niekingas pinigas. Jo net 
nesivargina išdailinti herbais. Plokštelė iš prasto sidabro, tik tiek.
- Pirk morkas, dėde! – klykė mažius, - galiu dar atnešti, jeigu 
patiks...
- Šalin, bezduk! – atsigrįžęs riktelėjo Demijus. – O tai sukišiu tau 
tas morkas pats žinai, kur...
- Penki girtai! – persiorientavo vaikis, - ir kiškite man jas kur tik 
norite, pone!
Neišlaikęs nusikvatojau ir numečiau juokdariui Žaliojo Kalnyno 
smulkią monetą, kurią šis tučtuojau paslėpė ir nubėgo pardavinėti 
morkų tiems, kurių nelydi karališka gvardija.
- Iš kelio, kad jus šikančius sutrauktų! – plūdosi Demijus, 
skindamas man kelią, - labas rytas, garbusis Braverai! Ne, pirma ne 
jums sakiau. Kaip aš drįsčiau?!..
Pro šalį prajojo kažkoks didikas, išsidabinęs auksu ir sidabru, 
lydimas dviejų nuožmių sargybinių. Į mane jis net nepažvelgė, o šit 
sargai nepatingėjo.

Virš pastatų į dangų kilo Alibaho tvirtovė – pats didžiausias 
statinys, kokį tik buvau matęs. Vienintelis matomas iš bet kurios 
miesto vietos. Tereikėjo galvą užversti. O iki tvirtovės – ilgas kelias 
užgrūstomis gatvelėmis. 
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Štai, kairėje jau kaunasi du, aiškiai susikivirčiję dėl savo abejotinos 
garbės. Kiekvienas iš jų tiki, kad tiesa jo pusėje. Tačiau Forpoje 
seniai žinoma, kad tiesa paprastai būna niekieno pusėje.
Dešinėje susibūrusios merginos šūksniais ragina abu pasistengti, 
suteikti kuo smagesnį renginį. Žinoma, geriau būtų, jeigu vienas 
padžiautų autus...
Dar toliau mane pasiekia riebus dvokas – tai pirkliai sugebėjo per 
dykumą atgabenti žuvį, kurią godžiai perka karališki virėjai. Ledas 
seniai sutirpęs, vežimai taip pat baigia išdžiūti, tačiau niekam nė 
motais. Sriuba bus skani. Jeigu ir numirs keli maisto ragautojai – 
kam tai rūpi? Darbas gerai apmokamas, atsiras naujų.
Pažaliavęs Demijus išveda mane į mažiau smirdinčią aplinką. Dabar 
jau geriau – skamba priekalai, klykia tie, kurie smaginasi 
išbandydami naujus kardus ir kirvius. Kapoja medinius manekenus. 
Įsiutęs kalvis rėkia, reikalaudamas sumokėti už sulaužytą kardą. 
Klientas teisinasi, kad plienas prastas, kad jį norėjo apmauti, 
bandydamas įkišti blogai nukaltą ginklą ir iš viso – kalviui metas į 
išmatų duobes, jeigu jau tokius prastus ginklus kala...
Ak taip? – bliauna kalvis ir klausia, koks mulkis sugalvotų bandyti 
kardą jo plokščiąja puse. Jeigu klientas nemoka švaistytis ginklais, 
tai tegu eina pats ton duobėn ir netrukdo jam darbuotis...
Kitoje kelio pusėje, po puošniais baldakimais prekiaujama kvepalais 
iš tolimų, egzotiškų šalių. Tačiau šioje vietoje dar justi žuvies 
tvaikas, tad greičiausiai sunkoka suprasti, ką užuodi – alyvų kvapą, 
ar žuvį, pakištą po alyvomis. Merginos raukia nosytes, 
nesuprasdamos naujos mados, storas prekeivis rodo pirklių pusėn ir 
žeria nelabai malonius žodžius žuvies partijai. Jis nekaltas. 
Merginos juokiasi, kad jam reikėjo nepagailėti pinigų ir užsisakyti 
vietą prie pilies vartų.
Prajojame ir mėsos turgelį. Girdžiu po Pegasu urzgiantį Kandą – jis 
uodžia galybę skanių kvapų, tačiau tiek žmonių mato pirmą kartą ir 
nedrįsta duoti savo ryklėms visiškos valios. Gal vėliau...
Pakabinti kumpiai, gausiai įtrinti aštriais prieskoniais, kad tokiame 
karštyje neimtų gesti, suvilioja ir mano skrandį. Nuryju seiles ir 
pasistengiu neatsilikti nuo Demijaus.
- Kelią, nusmurgėliai! Duokite kelią karališkai gvardijai ir 
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imperatoriškam žygūnui!
Žmonės bando atspėti, kuris iš mūsų tas žygūnas. Regis, kol kas 
Demijus laimi be konkurencijos.
- Kelią, kad jus kur pragaro šunys!.. Geros dienos, nuostabiosios 
merginos!
Taigi, mano draugas ne tik keiksnoja, bet pakibina pakeliui sutiktas 
kilmingas paneles, kurių aš visai nepažįstu. Čia puošiasi tiek 
kambarinės, tiek virėjos, tiek abiejų šeimininkės. Reikia ilgokai 
pagyventi Alibahe, kad atsimintum tiek veidų. Šiuo atžvilgiu 
Demijui šiek tiek pavydžiu.

Galop mudu išjojame iš grūsties į plačią aikštę. Prieš mus – aukšta 
centrinių rūmų siena su sargybos takais ir bokšteliais. Katapultų 
platformos, smalos latakai, lankininkų ir ietininkų aikštės, spyglių 
sienos – viskas paruošta dideliam ir baisiam mūšiui.
Jeigu toks grėstų artimiausiu metu, manęs čia joks Demijus nė su 
žiburiu nerastų. Ne velnių medžiotojų tai linksmybės.
Prie vartų mus pasitinka keturi sargybiniai ir kažkoks nusmurgęs 
vaikis, kurio darbas – surinkti atjojančių patrulių vėliavas. 
Sargybiniams mes neįdomūs, vaikį domina tik vėliavos. 
Nujojame į arklides, kur daug linksmiau. Žygūnai čia turi išskirtines 
teises – gali imti bet kurį žirgą, jeigu laukia skubi užduotis. Manęs 
jokia užduotis nelaukia, bet savo teisėmis vis tiek galiu pasinaudoti. 
Tai nuteikia jaukiai.
Demijus atsega balnakrepšius, persimeta juos per petį ir švilpauja, 
laukdamas, kol aš iškraustysiu savo turtą. Iš kažkur išdygęs 
arklininkas išsiveda mano Pegasą, netrukus vėl grįžta ir klausiamai 
žvairuoja į cerberį. Žinau, kad negaliu vesti jo į menes, tad 
pasiteirauju, kur surasti karališką šunidę. Jis sumurma atsakymą su 
siaubingu akcentu, kurį tesupranta tik jis pats, o retsykiais – dar 
Demijus.
- Eime, parodysiu, - pamoja man draugas ir mudu nuskubame į kitą 
kiemo galą, kur Kandas ima džiaugsmingai loti, išgirdęs savo 
tolimus giminaičius, skalijančius narvuose.

Šunidės viršininkas išvertė akis, išvydęs mano šunelį.
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- Čia kas dabar? – suniurnėjo, - egzotiška veislė?
- Uhu, - linktelėjau, - iš šiaurės dėdė atvežė. Palaikysi iki rytdienos 
vakaro? 
- Na, jeigu jau žygūno šuo, tai palaikysiu, - nenoriai sutiko jis. – Bet 
jeigu jis karališkas kales iškruš, tai turėsi sumokėti. Mano visi 
augintiniai grynakraujai. Purus hundus...
- Tai laikyk, kad neiškruštų, - pasakiau. – O čia tau, kad daug 
neklausinėtum ir šunį laiku pašertum.
Įdėjau jam į delną penkis guartus, pasisukau eiti ir išvydau, kaip 
Demijus nutaiso gana mįslingą miną.
- Gal ir man į žygūnus eiti? – suniurnėjo jis, - visada troškau 
pakeliauti ir kam nors į delną įdėti penkis guartus...
- Tai keliauk į Žaliąjį Kalnyną, - pasiūliau. – Aš ten tave užtarsiu.
- Šiomis dienomis ne taip paprasta pasitraukti iš gvardijos – 
atsiduso draugas, - sutartį pasirašiau. Penki metai man dar tarnauti 
Išeisiu anksčiau – teks visus uždirbtus pinigus atiduoti ir dar tiek pat 
viršaus sumokėti. Kitaip – gėda ir viešas pažeminimas. Nuogą 
paleis bėgti iš šalies.
- Kiek jau uždirbai? – pasipiktinau dėl tokios tvarkos.
- Kas čia žino? Skaičiuoju iki dvidešimties ir po šimtą iki 
tūkstančio. Daugiau nemoku. O kišenėse – kaip visada...
- Tai papildomai neuždirbi? – nusistebėjau. – Girdėjau, kareiviai 
sugeba...
- Gvardija – čia tau ne armija, - dar giliau atsiduso Demijus. – Jie 
ten išjoja į mūšį plėšikų skerst, tai prisigrobia pilnas kišenes. Žiū, 
kurio nors žmona ir parduotuvę atidaro, titulą nusiperka. O ką 
gvardietis? Miestą saugo, visokias padugnes galabija ir sekioja 
paskui karališkas šiknas. Iš ten daug lobių nenubyra...

Praeidamas pro sargybinį, saugantį vienas iš daugybės rūmų durų, 
Demijus rūsčiai dėbtelėjo į jį. Jeigu šis ir girdėjo jo nepagarbius 
žodžius apie karališkus asmenis, apsimetė nieko negirdėjęs. Kam 
jam problemos?
- Pranešimą į valdovų menę! – riktelėjo Demijus kažkokiam tipui, 
išsipusčiusiam lyg moteris, - imperatoriškasis žygūnas atvyko su 
neskubia žinia Alibaho vyriausiųjų ausims!
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- O jis vardą ar turi? – niekur neskubėjo puošeiva.
- Seras Edvardas, Žaliojo Kalnyno Imperatorės pasiuntinys, - 
skubiai sugalvojo titulą Demijus, – pasiskubink!
- A kur man skubėt, meiluti? – trūktelėjo pečiais dvariškis, - Irmiras 
miega, Parvis vis dar iš pirklių posėdžio negrįžo. Nebent galiu 
princesių būrį surinkti, kad išklausytų. Ir pats sakei, kad žinia 
neskubi. Kur man skubėti?
- O tu pasistenk! – suurzgė Demijus, prikišdamas savo niūrų veidą 
prie dvariškio fizionomijos.
- Gerai, -sutiko šis, – bet tu pats pažiūrėk, žygūnas sužeistas. 
Kraujas apsiaustu teka, fui... Aš pasistengsiu visus surinkti, o tu 
pasistenk... nuvesk jį pas mūsų Sememą. Gal vėliau jam drabužius 
padoresnius duotum? Na gerai, jau bėgu...
Puošeiva dingo. 
- Eime, - pakvietė Demijus. – Tikiuosi, atsarginius rūbus turi? Šitie 
išties nekaip atrodo.
- Kuo jiems nepatinka mano medžioklinis rūbas? – nesupratau.
- Per mažai pakabukų ir aukso siūlų. Čia gi Alibahas, Edi! Eime, 
surasime tau žiedų, apyrankių, grandinėlių ir medalių. Turiu vieną 
ordiną be atpažinimo ženklų. Paskolinsiu šiai dienai...
- Gerai, pakaks, - nusijuokiau. – Žinau aš tuos jūsų įpročius. 
Rūmuose visi puošiasi tam, kad ateiviai iš kitų šalių atrodytų kaip 
varguoliai. Nesiruošiu gadinti šios Alibaho tradicijos, Demijau. 
Mano atsarginė medžioklinė uniforma  liko nepaliesta, jos visiškai 
pakaks. Pamiršai, kad aš jau buvau čia seniau?
- Ne, - atsiduso Demijus. Šiandien jis greičiausiai stengėsi padūsauti 
už visus būsimus metus. – Nepamiršau, Edi. Ir tavo paskutinę 
vakarienę „Kalavijuje“ pamenu, ir visas tas merginas...
- Tai jeigu viską taip gerai prisimeni,  gal žinai, kam atiteko ta 
trečiojo aukšto rytų pusės menė, kurioje anąsyk gyvenau?
- Geras klausimas, - susimąstė draugas, - tau vertėtų prisiminti, kad 
žygūnams menių čia neduoda. Žygūnai miega arklidėse, kad 
prireikus galėtų skubiai išjoti.
- Tai velnias, - susikeikiau, - iš tiesų...
- Belieka tikėtis, kad Irmiras tave prisimins ir suteiks malonę. 
Mums čia, - Demijus pasuko į tamsų praėjimą, kuris užsibaigė 
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dienos šviesa – mudu išėjome į vidinį kiemą. Čia pat pasukome į 
gvardijos būstinę – neišvaizdžią menę, prikrautą žemėlapių ir šiaip 
visokio šlamšto. Demijus net nestabtelėjo. Po kelių akimirkų jis 
įvedė mane į tuščią kambarį ir sustojo tarpduryje.
- Persirenk, paslėpk tvarsčius ir, jeigu alkanas, ateik į virtuvę - 
pasakė. – Ten palauksiu ir pasistengsiu išgirsti naujienas dėl tavo 
vizito. Tik nenuklysk į požemius – ten pilnos kameros pavojingų 
tipų, siūlančių neregėtus lobius už paleidimą.
- Ačiū, drauge, - padėkojau, kraudamas savo turtą ant stalo. – 
Surasiu tave vėliau.
Demijus išėjo, uždaręs duris.

---

Kai pasirodžiau rūmų virtuvėje, saulė jau rodė pusiaudienį. Vilkėjau 
savo naują medžioklės uniformą, kuri beveik nesiskyrė nuo 
senosios. Žaliojo Kalnyno rūmų tarnaitės ją išplovė, o kažkuri 
valdovės Komos įsakymu padailino rankoves keliais siuviniais – tai 
buvo visos mano puošmenos.
Užtikau Demijų besikalbantį su jau matytu dvariškiu – puošeiva. Iš 
niūraus veido supratau, kad pietausiu vakare.
- Naujienos nei geros, nei blogos, - suniurnėjo nepatenkintas 
Demijus. – Grįžęs Parvelis nori tave kuo skubiau pamatyti. Čia tau 
virėja skanių kasnelių iš puodo išgraibė, tačiau šitas dažytas snukis 
sako, kad reikia eiti jau DABAR...
- Pagarbos, meiluti! – suinkštė pasipiktinęs dvariškis, - visi mes čia 
garbingi vyrai, nepamiršk! 
- Taigi, - sumurmėjo Demijus, pamodamas man sekti iš paskos, - tik 
vieni tikresni už kitus. Edi, girdėjai ką nors apie princesę Temilę?
- Žinau, kad ji Irmiro vyresnėlė. O ką Temilė?
- Sako, kad šįryt dingo iš rūmų.
- Turint galvoje Irmiro dukterų temperamentą... – pradėjau aš, bet 
jau sakinio viduryje Demijus ėmė purtyti galvą.
- Ne, kažkas kita. Parvelis perbalęs, Irmiras jau pabudęs, bet dar 
nelabai suvokia, kas dedasi. Karalienė Remaja reikalauja atvesti jai 
dukterį ir grasina galvų kapojimu, jeigu jos įsakymas nebus 
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išpildytas. Turiu galvoje, kad šį kartą princesė pradingo iš tikrųjų ir 
niekas negali rasti jos pėdsakų.
- Demijau, tu man šiaip sau pasakoji apie savo kasdienius vargus, ar 
tai kaip nors susiję su manimi?
- Dvariškis, kurį matei, pasakojo, kad Parvelis susyk liepė tave 
atvesti, vos tik išgirdo, kad esi rūmuose. Matyt, susiję.
- Ot velnias... – keiktelėjau ir mudu įžengėme į Metračių Kolonos 
menę.
Vėl turėjau nepakartojamą progą pamatyti vieną iš pasaulio 
stebuklų – pilies aukščio stulpą, kurio pagrindas buvo dvidešimties 
žingsnių pločio, o paviršius iškalinėtas smulkiais tekstais – 
pasakojimais apie senus laikus, seniai pamirštus karus ir šiaip 
įvykius, susijusius su šiomis vietomis. Seniai niekas nebelaipiojo po 
stulpą paskaityti pasakų prieš miegą – dar Irmiro tėvo laikais visi 
tekstai buvo perkelti į pergamentus ir kruopščiai saugomi 
bibliotekoje. Tačiau jie ten kada nors vis tiek pasimes, pražus, o 
stulpas, lyg koks didybės simbolis, stovės čia dar ne vieną erą.
- Pavydžiu tau, Demijau, - dabar jau aš atsidusau, - matai tokį grožį 
kiekvieną dieną!
- Kai matai tą patį kiekvieną dieną, tai jau pradeda įkyrėti, - atkirto 
šis. – Geriau aš jos nematyčiau tiek dažnai. Tada bent jau visada 
prisiminčiau Koloną lygiai taip pat, kaip ir tu.
- Gal ir tavo tiesa, drauguži.
Demijus pamojo sargybai, saugojusiai karalių menę ir šie skubiai 
pravėrė  duris. 
Karalių menėje mus pasitiko prabanga. Minkščiausi kilimai, 
siuvinėti auksu ir sidabru, nepakartojamos statulos iš balčiausio 
marmuro, vaizduojančios kažkokius man nežinomus senovės 
didvyrius. Visi jie atrodė labai aukšti ir stiprūs. Irmiras po savo 
mirties irgi panašiai atrodys, nors iš tiesų jis ir žemas, ir liesas kaip 
šakalys.
Kas dvidešimt žingsnių teko lipti laipteliais, kad pasiektume 
sekančią, aukštesnę aikštelę, naujus kilimus, pamatytume naujas 
statulas.
Pačiame viršuje stovėjo karališkas sostas. Šalia jo – kiek mažesnis, 
pasuktas į pagrindinį šonu. Mažesniajame išvydau sėdinčią moterį, 
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kurią be vargo atpažinau. Remaja, Irmiro žmona ir Alibaho valdovė. 
Ji atrodė nepaprastai susirūpinusi. Vis dar nepraradęs žavesio jos 
veidas buvo pasuktas į Parvelį – Irmiro vyriausią patarėją. Šis kažką 
tyliai aiškino, vaikščiodamas ratais prieš sostą ir užstodamas man 
tą, kuris jame sėdėjo.
 
Taigi, dešinėje pasisodinęs žmoną, kairėje pusėje Irmiras laikė kitus 
šeimos narius – princeses ir sūnus, kurių oficialiai neturėjo. Tad 
kairėje pusėje išvydau jau labai gerai pažįstamą Licerą, jos seserį 
Uvreną ir kažkokį neoficialą, kurį mačiau pirmąsyk. Toje pat pusėje, 
kiek toliau nuo karališkų asmenų būriavosi kelios rūmų damos, 
būdravo apsnūdę sargybiniai.  Nusprendžiau, kad šį kartą sutikimas 
išties labai kuklus. 
Tuo geriau man...
- Seras Edvardas, Žaliojo Kalnyno Imperatorės žygūnas! – 
išpyškino savo tekstą Demijus, nusilenkdamas iki žemės. Aš irgi jau 
ketinau nusilenkti, bet suspėjau tik iki pusės, mat po draugo žodžių 
Parvelio veidas susisuko į nuostabą reiškiančią grimasą. Ji mane ir 
privertė atsitiesti.
- Žygūnas? – perklausė jis. – Kas per... Maniau, tu vis dar medžioji, 
Edi?
Skėstelėjau rankomis. Atseit, visko būna. 
- Tai atnešei žinią? – nė neketino susitaikyti su mano profesija 
Parvelis, bet jį pertraukė susierzinusi Remaja:
- Žinoma, kad žinią atnešė, Parveli! – piktokai pasakė valdovė. – Tą 
žygūnai ir daro. Ko tikėjaisi?
- Ne... Nieko, jūsų didenybe, - sutrikęs Pervelis mostelėjo man, - 
Tai... kokia gi tavo žinia, sere Edvardai?..
Aš šiek tiek nusilenkiau, jausdamasis labai kvailai. Atplėšiau 
Komos ranka rašytą laišką ir jau pirmoje eilutėje sugebėjau 
klaidingai perskaityti du žodžius, dėl ko sulaukiau plačios, pašaipios 
šypsenos Liceros lūpose. Tiesa, Žaliajame Kalnyne šiek tiek 
mokiausi skaityti garsiai laiškus (dargi ne raštininko ranka rašytus!), 
tačiau viena yra skaityti tekstą atlaidžiai valdovei, visai kas kita – 
būriui dvariškių, kurių dauguma mato tave pirmą kartą. Visgi 
sugebėjau akmeniniu veidu atlikti savo užduotį iki galo. 
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Baigęs ištiesiau raštą Demijui ir šis perdavė jį Parveliui.
- Įdomu, - atsiduso patarėjas, kurio aiškiai nesudominau savo 
skaitiniais, - Imperatorė Koma nepageidauja matyti Alibaho princų 
kaip kandidatų į jaunikius ir nori amžiams likti senmerge? Ko tada 
ji pati vyksta čionai?
- Užtikrinti, kad taika tarp Alibaho ir Kalnyno vis dar tvirta, lyg 
Metraščių Kolona, - priminiau.
- Taip... – palinkčiojo Parvelis, galvodamas apie kažką kitą. – Ir 
viskas?
- Ji nori žinoti Alibaho valdovų atsakymą.
Tarsi atsakydamas, senukas Irmiras saldžiai užknarkė savo soste. Jis 
net negirdėjo, kas čia vyko.
- Tai gerai, - numojo ranka valdovė Remaja, - tegu imperatorė 
neįsižeidžia, bet mes čia turime rimtesnių bėdų, nei princų 
siuntinėjimas į svečias šalis. Niekas iš mūsų šalies, kol aš gyva, į jos 
reikalus nesikiš. Ir, žinoma, atvykusią priimsime kaip pridera. 
Aš nusilenkiau ir pasakiau padėkos bei atsisveikinimo žodžius 
lygiai taip, kaip Kalnyno dabitos mane mokė. Vėlgi – niekam 
nepadariau įspūdžio. Buvau neįdomus.

- - -

- Daugiau nė už ką nedirbsiu žygūnu! - nusipurčiau, kai karalių 
menės durys trinktelėjo už nugaros. – Pasijutau lyg paskutinis 
kvailys, Demijau. Medžioti, žinai, daug maloniau.
- Tu bent skaityti moki, - atsiduso (vėl) mano draugas. - Kad šiek 
tiek užsikirtai – nieko čia tokio. Esu matęs daug blogiau. 
- Ačiū už paguodą, bet mano sprendimo tai nekeičia. Su žygūno 
antspaudais atsisveikinsiu, vos pamatysiu Komą ir perduosiu jai 
atsakymą...
- Bravo! – pasigirdo plojimas iš šalies ir mudu sustojome.
Artinosi Parvelis, vis dar uždusęs nuo skubaus bėgimo.
- Pirmą kartą pamačiau tave, Edi, vaidinantį žygūną, - pasakė jis, - 
Ir labai džiaugiuosi išgirdęs šį tavo sprendimą, tikrai... Jau maniau, 
tu rimtai nusprendei visą gyvenimą lyg valkata bastytis po svečias 
šalis ir miegoti arklidėse. Džiaugiuosi, kad klydau.
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- Ko tu nori, Parvi? – sumurmėjau, tikėdamasis vis dar lengvai 
išsisukti.
- Noriu, kad imtumeis savo senojo amato, už kurį tau mokėjom 
gerus pinigus, negi dar nesupratai? Tas puošeiva Mazarmatis pasakė 
man, kad esi rūmuose, tik nesuspėjo vargšas pridurti, kad esi čia 
žygūno kailyje. Būčiau suradęs tave kiek vėliau. Bet kad jau 
suradau, tai gal palaikysi man kompaniją?
- Aš žygūnas, Parvi,  - priminiau patarėjui, - privalau grįžti pas savo 
valdovę. Tik tada būsiu laisvas.
- Edvardai, Edi... – jis prisiartino ir ėmė mane vestis šalin nuo 
Kolonos, apkabinęs per pečius. – Aš per daug viską gerai suprantu. 
Žinau, kad žygūnai privalo sugrįžti narvelin kaip tie pašto 
balandžiai. Pažadu, sutvarkysiu viską taip, kad nė priekabiausiam 
liokajui nebus už ko pasikarti. Tik maldauju – bent išklausyk mane, 
gerai? Eime, duosiu tau paragauti geriausio mūsų vyno. 
Nesibaimink, nekaltos mergelės nesiūlysiu. Bernelių taip pat...

Jutau, kad senas geras medžiotojo instinktas neleidžia neišklausyti 
seno gero pažįstamo Parvelio. Jis vis tiek būtų man išpasakojęs savo 
problemas. Blogiausiu atveju – sukaustęs grandinėmis, bet vis tiek 
išpasakojęs. Tad atsisveikinau su Demijumi ir nuėjau sužinoti, kodėl 
tokiam tvirtam ir ryžtingam Parveliui taip nelauktai prisireikė 
senojo Edžio pagalbos.
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4.

Atsivertimas

Pažinau kelią, kuriuo mane vedė Parvelis. Kažkada pats vaikščiojau 
šiais koridoriais, apsivilkęs gvardiečio uniformą, kad mažiau 
dvariškiai kabinėtųsi. Medžiojau velnius, spendžiau jiems spąstus ir 
šiaip – gerai gyvenau. Bet vėliau pabodo ir aš atsisveikinau su savo 
darbdaviu. Parvelis pinigų nešykštėjo. Pats būdamas iš Avento, jis 
nuostabiai puikiai pritapo Alibahe ir netgi sugebėjo tapti svarbia jo 
dalimi. 
Sakoma, kad jeigu Alibahas yra ugnis, tai Aventas – ledkalnio 
viršūnė. 
Dar sakoma, kad jeigu ne Parvelio ledas, Zorhunų dabar nebūtų ant 
žemės paviršiaus. Tokia nuostabi tauta su visa istorija būtų palaidota 
laike.
Vyriausias patarėjas įsivedė mane į savo apartamentus. Kruopščiai 
užrakino duris, užtraukė storas užuolaidas ir kai atsisuko į mane, jo 
veide nebeišvydau jokios nuolankios šypsenėlės.
- Sėsk, Edi, - mostelėjo jis į vieną iš keturių pintų krėslų, - sėsk ir 
nesimuistyk. Žinau, ką privalo padaryti žygūnai. Mes tau padėsime 
padaryti viską iki galo. Rytoj tavo žinia bus pristatyta imperatorei 
Komai, prižadu.
- Turi savo žmogų, kuris moka skraidyti?
- Žinoma, kad ne! Tačiau turiu pakankamai patikimų žmonių 
Kalnyne. Apie Komos sumanymus žinojau jau prieš dvi dienas.
- Burtininkai?
- Na kam taip iš karto į kraštutinumus? Burtininkais aš nepasitikiu. 
Jų sugebėjimai labai panašūs į Mėnulį – tai yra, tai žiūrėk, vėl 
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nebėra. Apie pašto sakalus girdėjai?
- Aha, - palinkčiojau. – Aišku...
- Paukšteliai gali nuskraidinti tiek laiškus, tiek antspaudus. Patikėk, 
nesiimčiau tokių kraštutinumų ir mielai palaukčiau porą savaičių, 
kol tu sulakstytum ten ir atgal, bet padėtis tokia, kad mes neturime 
jokios kitos išeities. Tu reikalingas čia. Pinigai reikšmės šiuo atveju 
neturi, visas iždas tavo. Su sąlyga, kad neprisiliuobsi kaip kuinas 
pirmą vakarą.
- Parvi, man tavo kalbos kuo toliau, tuo mažiau patinka. Apie ką 
mudu kalbame? Tu nori šturmuoti pragarą?
- Būtų neblogai, tačiau viskas daug žemiškiau. Temilė pradingo. Ar 
žinai, kas tokia Temilė?
- Princesė, - nusikeikiau. – Irmiro vyresnėlė. Argi...
- Taip, žinau, ką tu pasakysi, - nutraukė mane Parvelis, - kad tai ne 
tavo reikalas, tai gvardijos reikalas, kad tai Demijaus ir jo 
kompanijos reikalas, o tave aš privalau palikti ramybėje. Bet aš 
noriu tai patikėti tau. O kodėl – štai tuoj imsiu ir papasakosiu. 
- Pasakok, - numojau, - tik pirma duok to savo stebuklingo vyno. Ir 
ko nors užkrimsti, nes aš nepietavęs.
Parvelis pasilenkė, ištraukė iš po stalo stambų butelį ir dvi taures. 
Pasisuko į sieną, patraukė šalin paveikslą ir surėkė į ten sumontuotą 
vamzdį komandą kažkam, kas turėjo jį išgirsti kitame gale.
- Tiesiai į virtuvę, - pasigyrė. – Tuoj mums atneš ko nors skanaus. 
Žinai, aš irgi alkanas lyg koks šakalas.
Pripildęs taures, jis padavė man vieną ir paėmė savo, kad 
pasigrožėtų gėrimo raudoniu.
- Beje, - prisiminė, - kas ten per istorija su Licera? Išgelbėjai ją nuo 
plėšikų?
- Uhu, - gurkštelėjau be jokio entuziazmo.
- Ir susiriejote pakeliui į čia?
- O galėjo būti kitaip?
- Kiek pažįstu tave – nelabai, - prisipažino Parvelis. – Nieko, 
užglaistysim. Tik tu pasistenk jai vėl neužkliūti. Merga kvaila, 
prisiskaičiusi pasakų nuo Kolonos. Leidžiama jai daug, kaip ir jos 
seserims. Netgi kalbas atitinkamas stengiuosi palaikyti, kad tik 
patenkinčiau jos ego. Girdėjai paskalas apie tuos vargšus 
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miestelėnus, nukirsdintus už tai, kad nenorėjo jai nusilenkti?
- Ji pati man tai patvirtino, - kilstelėjau taurę. – Vynas tikrai 
neblogas...
- O tu patikėjai? – sukrizeno Parvelis.
- Nelabai, - prisipažinau. – Tačiau mane suerzino mergiščios 
tikėjimas, kad TAIP TURI BŪTI.
- Teisingai, kad nepatikėjai, - linktelėjo patarėjas. – O galvas mes 
tikrai kapojome. Ir ne trims, o keturiems. Tik tai nebuvo miestelėnai 
– tuos, kur nenorėjo lenktis, mes tik šiaip pagąsdinome. O bausmę 
įvykdėme tikriems nusikaltėliams, kuriems ir taip buvo lemta mirti 
nuo budelio. Sukurti įtikinamą istoriją šiandien gana sunku...

Į duris nedrąsiai pasibeldė. Parvelis padėjo taurę ir nuėjo įleisti 
tarnų. Netrukus pakvipo tikru rūmų maistu. Nurijau seilę. Senyva 
tarnaitė išdėliojo ant stalo įrankius, lėkštes, dubenius ir išvijo savo 
padėjėjas lauk. Parvelis vėl rūpestingai užrakino duris ir užtraukė 
užuolaidas.
- Pilna tų bjaurybių kiekviename mieste, - gūžtelėjo pečiais, - kalbu 
apie šnipus. Dabar net magiją gana pigu naudoti. Tai bent laikai 
atėjo, Edvardai...
Jis atsisėdo į savo vietą ir ėmė krauti į lėkštę mėsos kukulius bei 
košę. 

Tolesnis Parvelio monologas priminė gana dažnai čepsėjimų 
pertraukiamą pasaką. Čepsėjau ir aš, tačiau atidžiai klausiau, ką 
man stengiasi papasakoti vienas įtakingiausių Alibaho žmonių, 
kurio klausė net Irmiras ir jo žmona. Galima sakyti, Parvelis buvo 
tas tikrasis „ugnies“ valdovas, apie kurį mažai kas žinojo.

- Gana seniai, - pradėjo savo pasaką Parvelis, - susipažino tokia 
princesė Licera su princu Ricertu iš Rubenojų šeimos. Susipažino 
ne taip, kaip gali įsivaizduoti kai kurie žmonės. Jai buvo atsiųstas 
Ricerto portretas, tuo tarpu vasalo sūnus gavo Liceros paveikslą. 
Žinoma, abu paveikslai gerokai pranoko realybę – atrask tu dabar 
dailininką, kuris išdrįstų nutapyti Ricerto nosį taip, kaip ji iš tiesų 
atrodo... 
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Štai ir įsimylėjo jinai vaikiną. Ricertui Licera taip pat patiko, tik va, 
bernelis pasirodė didesnis realistas. Iškentėjęs su paveikslu 
ketverius metus, prieš mėnesį atsiuntė kvietimą susitikti iš tiesų, 
pasižiūrėti vienas kitam į akis, už rankyčių pasilaikyti ir taip toliau. 
Kad viskas būtų išties gražu, aš sukišau į Rubenojų tvirtovę visą 
tuziną savo žmonių, kurie turėjo užtikrinti saugumą kiekvieną 
akimirką. Prisipažinsiu, dvi savaites galvą skaudėjo kaip reikiant. 
Kelias į ten pavojingas, net sakalai pakeliui ne visi ištveria. 
Pergabenti svarbius žmones – neįtikėtinai brangu. Netgi svarsčiau 
perrengti Licerą kokia nors kambarine ir pasiųsti su pirklių 
karavanu, vykstančiu kur nors į Bakucą ar Belmarą, o tada su kitu 
karavanu aplinkkeliais – ir į Inomehą. Planas sudegė vien todėl, kad 
mergiotė papūtė lupytes ir nepanoro apsivilkti prastesnės suknios. 
Net tėtušiui pasiskundė, kuris retai kada besupranta, kas aplinkui 
dedasi. „Parvi, nekvailiok“ – tąsyk suvapėjo man valdovas ir nuėjo 
miegoti. Štai aš ir nebekvailiojau. Supratau, kad Licera turi būti 
nugabenta su geriausia apranga, geriausiomis kambarinėmis, su 
visais baldais, žaislais ir visu kitu, kuo merginos džiaugiasi. O 
paskui lygiai taip pat pargabenta atgal. 
Būtų ji Avento valdovo dukra, įmesčiau ją į vyno statinę, užkalčiau 
ir liepčiau ridenti pas Ricertą. Bet va, mano bėda - ji ne aventietė.
Lyg man dar būtų maža bėdų, prieš dvi savaites iniciatyvą ėmė 
rodyti pagrindinis šios istorijos asmuo – Irmiro vyresnėlė Temilė. 
Regis, kol buvau susirūpinęs problemos sprendimu, princesė 
užsigeidė savo jaunesnei sesutei įrodyti, kad ir ji moka organizuoti. 
Neatsiklaususi nė vieno bent kiek įtakingesnio asmens, ji pati 
paskyrė pasiuntinius, kurie išgabeno Ricertui atsakymą – 
susitikimas įvyks, Licera atvyks laiku. Tas laikas turėjo būti 
porytdiena, mano drauge. Ir aš – tas žmogus, kuris PRIVALO žinoti 
viską ir visur, nežinojau nieko! 
Temilės pasiuntiniai nuvyko, pranešimą perdavė. Mano agentas, 
matęs įvykį, baisiausiai nustebo, nes nebuvo informuotas. Laimė, 
vyrukas žvalgyboje ne naujokas – iš karto parašė apie tai ir paleido 
sakalą skristi. Sakalas, prasibastęs dykumoje dvi dienas, atlėkė 
baisiausiai išalkęs ir išsyk sulesė visus mano pietus, užgerdamas 
antrarūšiu vynu. Prisipažinsiu, būčiau prisijuokęs iki soties, jeigu 

Psl. 59



nebūtų reikėję jo vaikytis, kad atsegčiau laišką nuo kojos. Perskaitęs 
naujieną negalėjau patikėti savo akimis – taip ir sėdėjau išsidrėbęs 
minutę, stebėdamas sakalą ant stalo, vyną belakantį. Beje, tai buvo 
užvakar.
Tada pašokau ir išbėgau ieškoti savo patikimiausių žmonių. Liepiau 
nedelsiant surasti visas tris princeses ir nesitraukti nuo jų nė per 
žingsnį. O jeigu sugalvotų kur trijulė išvykti – surišti ir atitempti 
čia, į mano menę. Tai buvo pats įžūliausias įsakymas, kokį tik buvau 
kada davęs. Pats tuo tarpu nulėkiau ieškoti valdovės, aiškintis 
padėties. Man tuo metu atrodė, kad Alibahe atsirado antras Parvelis, 
kuris rezga planus man už nugaros. Supranti, be mano žinios nei 
gvardija, nei valdovė, nei Irmiras nepradėtų planuoti jokių išvykų. 
Remaja juk žino, kad žvalgyba mano rankose. O jeigu jau žvalgyba, 
tuomet ir visos naujienos.

Parvelis giliai atsiduso, nustūmė tuščią lėkštę ir neskaniai atsirūgo.

- Ir po akimirkos, - tęsė jis, - stovime abu – aš ir Remaja. Ji visiškai 
nieko nesupranta, aš lyg ir priekaištauti bandau, lyg ir raportuoti. 
Žodžiu, jaučiuosi lyg paskutinis kvailys, nesuprantantis, kas vyksta. 
O ji greičiausiai pirmąsyk regi spirgantį Parvelį, Dievaži...
Staiga suvokiu, kad Remaja irgi ničnieko nežino! O jeigu ji nežino, 
tuomet Irmiro klausti neapsimoka. Vėl lekiu ieškoti savo žmonių, 
stengiuosi kuo greičiau išsiaiškinti, kas, po galais, Alibahe vyksta. 
Šį kartą ne tik savo geriausius, bet ir visus prastesnius ant kojų 
sukeliu. Sakalus su užklausimais į orą, gvardiją į patruliavimo 
takus, slaptus agentus į visur, kur galima gandų išgirsti... Ir tik vėlai 
vakare ima aiškėti kažkoks paveikslas.

Pirma, trūksta dviejų princesių. Temilė ir Licera dingusios, 
vyriausioji princesė Uvrena tuo tarpu irgi nieko nežino, nes su 
kažkokiu liurbiu didiku jo paties baseinuose jau dvi dienas 
linksminosi. Didiką siunčiu tardyti, o Uvreną – išsiverkti pas 
persiutusią motiną. Tuo metu ne apie garbę ir kilnumą galvojom, 
dirbom metodiškai.
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Kažkuris iš maniškių nugirdo, kad naktį pro vartus pajudėjo didelė 
kolona iš daugiau kaip keturiasdešimties žmonių. Penki vežimai ir 
viena karieta. Ginkluotė minimali. Kryptis – šiaurės rytai. Atrodytų, 
kad Avento ar Forpos pirkliai, bet kokio jiems galo patamsiais 
bastytis? 
Tos nakties sargybą ištardėm ypač kruopščiai. Dar pasiuntėm 
vėstančiais pėdsakais dvidešimt gvardiečių, nors rezultato 
negavome jokio. Naktį buvo trumpam pakilusi smėlio audra. Viską 
aplinkui taip sušlavė, kad sek nesekęs – jau nieko nesurastum.
Dar kažkuris prisiminė, kad Temilę buvo nusižiūrėjęs toks Idagas. 
Regis, jo vardas Sora... Taip – Sora Idagas. Jauniklis iš Idagų klano. 
Man vis pranešdavo, kad Temilė su juo dažnokai rodosi visokiose 
nešvankiose vietelėse. Pasiunčiau žmones jį atvesti ir čia netikėtai 
aptikome pirmąsias aukas – vargšą Sorą Idagą kažkas žiauriai 
nužudė. Šioje vietoje nesismulkinsiu, nes labai gali būti, kad pats 
pamatysi. Dar nežinome, ar Soros mirtis kaip nors susijusi su 
Temilės dingimu, bet turiu blogą nuojautą, Edi. 
Vakar nieko daugiau neveikiau, tik tardžiau žmones ir klausiausi 
šimtų įvairiausių istorijų. Dauguma iš jų buvo visiškai bevertės, ir 
tik apie vieną tau derėtų išgirsti. 
Vakar vidurdienį, įsivaizduok, įtempia mano agentai du pastirusius 
iš siaubo sargus, kurie šiaip nėra blogi vyrukai. Abu pamainomis 
saugo išėjimą iš pilies į sodą galiniame kieme. Nė vienas problemų 
su viršininkais neturi, nė vienas nebaustas. Ir toli gražu 
neapsifantazavę, tad išgirsta istorija man abejonių nekelia.
Tai štai, dieninės pamainos sargas vienam iš mano agentų netikėtai 
prasitarė, kad jo bendras, kuris budi naktimis, sode pastebėjo 
Temilę.  Tai toji pati naktis, kuriai pasibaigus sulaukiau išbadėjusio 
sakalo, tai ilgai nesvarsčiau – sargą išvilko iš lovos ir įkišo į pirmus 
rastus drabužius, kad pasodintų jį ten, kur dabar sėdi tu, Edi. 
Pavaišinau pirmarūšiu vynu abu, kad nustotų drebėti, pamažu 
išgirdau ir istoriją.

Naktį Temilė iš tiesų nusileido į sodą, tačiau slaptuoju išėjimu, kad 
nesusidurtų su sargais ar kambarinėmis. Ji ten su kažkuo susitiko ir 
po to dingo. Sargybinis, pastebėjęs princesę, nusekė ją iki fontano, 
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apsupto gyvatvore, tačiau prisiartinti ir pamatyti, su kuo Temilė 
kalbėjosi, jam nepavyko – kai iki gyvatvorės liko vos keli žingsniai, 
jį sustingdė nematoma jėga. Žmogelis dievagojasi pajutęs 
nepaaiškinamą siaubą, kuris surakino rankas ir kojas. Pažįstama, 
Edi?
- Temilę pagrobė velnias, - linktelėjau, - deja, tavo istorijoje tuo 
viskas ir baigiasi, Parvi. Kuo čia dėtas aš? Nori pasiųsti mane į 
pragarą antrą kartą?
- Nesimuistyk, - Parvelis pripylė vyno ir atsiduso nepatenkintas, - 
daraisi stebėtinai nepastabus, Edi. O gal tai tavo savisauga, kas 
dabar žino?.. Aš juk nesakiau, kad Temilė dingo visam laikui. Ir dar 
nesakiau, kad sargas, kuris stovėjo sustingęs mažiausiai pusvalandį, 
girdėjo princesę besikalbančią su velniu. Pusvalandis pokalbių su 
pagrobėju – neatrodo gana keista?
- Sudominai,  - linktelėjau išties susidomėjęs, - tęsk.
- Deja, pokalbis vyko labai tyliai, tai sargas teišgirdo vos kelias 
nuotrupas. Ir tose nuotrupose – vien princesės žodžiai. Nebuvo 
ištartas nė vienas vardas. Ji klausinėjo savo pašnekovą apie 
kažkokius pažadus, kuriuos šis turėjo įvykdyti. Buvo paminėtas 
bokštas be pavadinimo. Ir šiaip nereikšmingos nuotrupos. 
Pašnekovo balsas buvo labai žemas ir duslus, sargas nesugebėjo 
suprasti žodžių. Minėjo, jog klausytis velnio – tas pats, lyg girdėtum 
tolimą griaustinį.
- Greičiausiai gigantas, - sumurmėjau, - nykštukiniai velniai  tik 
cypauja.
- Aš norėčiau, kad surastum jį, - tarė Parvelis, - nes jis niekur 
neišnyko, Edi. Kai jiedu baigė pokalbį, sargas išgirdo žingsnius – 
abu pašnekovai nuėjo sodo vartų kryptimi. Jei dar pameni, sodo 
vartai veda į žemutinį Alibahą, iš kurio į dykumą išveda vos trys 
išėjimai. Sargas buvo toks persigandęs, kad net neprisiminė, jog jo 
pareiga – kuo skubiau pranešti apie panašius įvykius. Tik savo 
kolegai iš dieninės pamainos jis prasitarė apie baisią naktį. Nors 
šiuo atveju aš vyruko pasigailėsiu. Sako, po susidūrimo su velniais 
kai kurie net pakvaišta.
- Manai, Temilė išėjo su velniu laisva valia?
- Neturiu kuo daugiau tikėti, Edi. Tu man pasakyk. Aš tau galiu dar 
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pridurti – sodą jau iššniukštinėjo mano geriausi pėdsekiai. Temilės 
pėdsakus aptiko lengvai, o štai kanopų – nė kvapo! Vietoje jų 
surado porą kaustytų batų įspaudų. Kad ir kas juos mūvėjo, tas tipas 
lydėjo Temilę iki sodo vartų. O tada abu užlipo ant grindinio ir 
mano pėdsekiai liko su nosimis. Joks gyvas padaras nepastebėjo 
dviejų žmogystų, besibastančių naktimis. Jokia porelė nepaliko 
miesto, nė vienas iš sargų nebepatyrė stingdančio siaubo. Manau, jie 
vis dar mieste. Tik nežinau, kur.
Parvelis akimirką patylėjo, niūriai spoksodamas į pustuštę taurę.
- Manau, nereikia tau kvaršinti galvos, kaip mes ieškojome Liceros, 
- atsiduso panašiai kaip ir Demijus, - praėjo pusdienis ir pasirodei tu 
su visais atsakymais. Licera jau papasakojo, kad naktinis karavanas 
buvo sesers idėja. Jie išjojo į šiaurės rytus, kad suklaidintų miesto 
sargybą,  tada pasuko į vakarus. O tada, vos išaušus, užpuolė 
plėšikai. Nežinau, ar tai atsitiktinumas. Netikiu aš tokiais dalykais. 
- Įtari ką nors?
- Tarkime, man labai nepatinka tie vaikiai iš priemiesčių, kurie 
uždirba pinigus pardavinėdami karavanų planus neaiškiems tipams. 
Keli iš jų dirba man, bet čia ir keisčiausia – apie naktinį karavaną jie 
ničnieko nesuuodė tol, kol šis nebuvo išrikiuotas prie vartų. Belieka 
tikėti atsitiktinumais.

Regis, ši diena man buvo kupina padūsavimų. Tik dūsavau ne aš, o 
mano draugai. Iš pradžių Demijus, dabar ir Parvelis, gurkšnojantis 
geriausią vyną. O aš vis dar negalėjau suprasti, koks šioje istorijoje 
mano vaidmuo.
- Štai tokie mūsų prasti reikalai, - sumurmėjo patarėjas, - 
stengiamės, kad mieste nepasklistų prasti gandai. Kol kas lyg ir 
pavyksta. Agentai tiesiai neklausinėja „Ar matei užvakar 
pradingusią Temilę?“. Jie tik rausiasi visur, kur gali pasiekti. O 
pasiekti, deja, pavyksta ne viską. Yra daugybė teritorijų, kur esu 
nepageidaujamas.
- Manai, man pavyks pasiekti daugiau?
- Aš tau padėsiu. Nemanyk, kad pasikviečiau tam, kad paleisčiau su 
peiliu į gatves. Tavo peilis man daugiau naudingas ten, kur mano 
agentai lieka stovėti įbesti. 
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Parvelis čiupo butelį ir paslėpė jį po stalu. Tada atėmė iš manės 
taurę ir patraukė visus indus į šalį.
- Manau, pirma mums reikėtų užbaigti tavo, kaip žygūno karjerą, - 
tarė jis, padėdamas ant stalo porą plonų vamzdelių ir kelis 
pergamento lapus. – Diktuok atsakymą savo imperatorei, 
užrašysiu...  o gali  ir nediktuoti, aš pats prisimenu. Duok savo 
antspaudą.
- Palauk, kur šunys veja? – nusijuokiau, - aš gi dar nenusprendžiau.
- Nesimaivyk, Edi, pakęsti negaliu! – trinktelėjo į stalą Parvelis, - 
matau, kad akys žiba kaip katino. Tegu sakalas skrenda, o tu eisi 
išsimiegoti į trečio aukšto rytinę menę. Antraip nugrūsiu į arklides ir 
galėsi vartytis ant balno, kol galva paskaus.

Paskutinis argumentas mane įtikino visiškai.

---

Šilta patalpa, minkšta lova, karšta vonia ir abejingos tarnaitės 
rankos, brūžinančios kempine mano nugarą – ar galėjo būti kas 
geriau?
Be abejo, galėjo, bet tuo metu man ne tas buvo galvoje. Visi, kam 
pavyksta kirsti Niekieno dykumą žino, koks šlykštus dalykas 
vaikščioti aplipusiam dykumos smėliu. Iš pradžių šiek tiek niežti, 
vėliau imi nekęsti drabužių, o galop atsiranda žaizdos. Štai kodėl 
pats pirmas keliautojo vaistas – pirtis arba vonia. 
Mieste buvo penkios viešosios pirtys, iš kurių dvi buvo ypač viešos. 
Niekas ten nežiūrėjo, kad vyrai ir moterys maudytųsi atskirai, tai 
savaime aišku, kad bent kiek padorūs miestelėnai jose 
nesilankydavo. „Ypač viešose“ pirtyse nuolat vyko orgijos, o jose 
dalyvauti labai mėgo nesusitupėjęs diduomenės jaunimas. Jeigu kas 
nors nueitų ten tik pasikaitinti, greičiausiai liktų nesuprastas.
Kas kita – nuosava vonia. Bet Alibahe su šituo stebuklu striuka – 
aplink tik smėlio masyvai, o iš jo padorios vonios pigiai 
nenulipdysi. Čia tikras vonias turėjo vos keletas turtingiausių 
žmonių.
Netgi ši, kurioje dabar sėdėjau, buvo padaryta iš nevietinio, jau 
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pradėjusio irti medžio. 

Panosėje murkdamas iš didžiulio pasitenkinimo, lėtai lingavau, 
palengva stumdomas šiurkščios plaušinės. Džiaugiausi, kad 
supratingas Parvelis neišsiuntė į gatvę tuojau pat, leisdamas bent 
kiek pailsėti. 
Kas be ko, jo žodžiais apie pažadėtą iždą nė kiek nepatikėjau. 
Parvelis jau anksčiau man buvo žadėjęs kažką panašaus, tačiau 
vėliau vis tiek surasdavo progą pakalbėti apie protingo dydžio 
atlyginimą. Šį kartą irgi bus ne kitaip. 
- Ar mano ponas laimingas? – pažadino iš apmąstymų tarnaitės 
balsas, sausas ir gana abejingas, beveik persmelktas šiaurietiškų 
žiemų šalčiu ir drėgme. Regis, aš jai buvau tiesiog dar vienas 
smirdžius, kuriam šį vakarą privalėjo nušveisti nugarą ir išlipusį 
nušluostyti. Kadangi antrosios dalies ir taip neketinau laukti, 
paliepiau jai eiti tvarkyti savo reikalų.
- Eičiau, - išgirdau ją burbančią, - bet mano reikalas esate jūs... 
pone...
- Sprendžiant iš tavo tono, greičiausiai esu gana mažas reikalas.
- Atsiprašau, - pasakė ji gana šiurkščiai ir aš atsisukau pasižiūrėti, su 
kuo čia kalbu. Į mane ji žiūrėjo kiek ironiškai pasukusi galvą, lyg 
svarstydama, duoti plaušine man į snukį, ar dar palaukti. Jos 
žvilgsnis toli gražu neatrodė priešiškas. Taip žiūri moteris, kuri 
beveik žino, kas bus toliau ir jai tai nusibodę iki gyvo kaulo. Aš 
nebuvau nei Parvelis, nei Irmiras, nei Dažytas Snukis iš virtuvės, 
tad ir mergina nesiruošė atrodyti labai mandagi, pasidarydama sau 
nedidelę pramogą. 
Veidelį ji turėjo gana dailų, virš riestos nosytės pamargintą vos 
matomomis strazdanomis. Juodi plaukai, kruopščiai supinti į ilgą 
kasą, vinguriavo aplink jos kaklą, saugiai ten parišti, kad nesušlaptų 
vandenyje.
Man staiga kilo įtarimas.
- O tu tikrai šiuose rūmuose dirbi? – paklausiau įtardamas Parvelį , 
kuris galėjo griebtis senų triukų – mergelių siuntinėjimu, kad tik 
velnių medžiotojas jaustųsi Alibahe gražus, reikalingas ir nesiruoštų 
niekur išvykti. Merginai išvaizdos tikrai netrūko, tas tik sustiprino 
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įtarimą.
- Dirbu, - pamerkė plaušinę į vandenį. – Šveičiu vyrus, o po to 
tikrinu, ar gerai nušveičiau. O ką mano ponas pagalvojo?
- Liaukis, - krenkštelėjau, nusisukdamas ir atsilošdamas, - gali 
manęs taip ir nevadinti, vis tiek prastai skamba.
Ji kiek palūkėjo, tada vėl pabandė pašveisti mano pečius.
- Eik geriau namo, - nusprendžiau, - maudytis moku ir vienas.
- Tai kad aš rūmuose gyvenu, - atkirto ji, - kai niekam esu 
nereikalinga, einu į meorumą. O ten – ta ragana vyriausioji, kuriai 
geruoju neįtiksi. Jau verčiau palėpėse miegoti... arba tau nugarą 
šveisti.

Meorumu vadino atskiras menes, kuriose gyveno vien moterys – 
tarnaitės, neturinčios kito būsto mieste, virėjos, iš kitų šalių 
nupirktos vergės ir didikų linksmintojos, kurias dažnokai buvo 
galima sutikti koridoriuose, įsikibusias kokiam nors piniguočiui į 
parankę. Rūmai buvo milžiniški, įtakingų žmonių čia sukiojosi 
nemažai, tad ir merginų jiems retsykiais prisireikdavo. Valdovas 
turėjo savo atskirą haremą, tačiau jau kuris laikas sklido gandai, kad 
visas jo suguloves išsidalino ministrai ir jų patarėjai. O kad ir 
kitiems nepritrūktų, gerą tuziną samdytų gražuolių apgyvendino 
meorume. Vis šis tas...

- Meorume, sakai... – sumurmėjau, - ir dirbi rūmuose nugarų 
šveitėja?
- Kai niekas netempia į lovą, dirbu.
- Jeigu taip nepatinka darbas, kodėl neišvyksti?
- Kada nors, - plaušinė pajudėjo daug smarkiau, - tikrai taip ir 
padarysiu. O kol kas pasidžiaugsiu šveisdama poną ir palūkėsiu, kol 
sumokės bent kartą per metus tiek, kiek žadėjo!
- Ak štai kas, – suvokiau.
- Taigi.  Brūkštelk kryželį ant pergamento ir jie jau grasina be 
drabužių į dykumą paleisti, jeigu nevykdysiu kontrakto. Bet kam 
mano ponui tai žinoti...
- Mane vadina Edvardu.
- O mane – Emerzide. Nors rūmuose esu tik Emė. Tarnaitė, 
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paleistuvė ir šiaip – meorumo pastumdėlė, nemokanti skaityti. 
- Vardas lyg ir forpietiškas...
- Todėl, kad aš iš ten. Galėčiau ir dabar būti ten, jeigu ne kvaila 
galva. Sugalvojau pakeliauti su egzotiškais vyrukais iš dykumų 
krašto. Suviliojo mane kapšu sidabrinių monetų, dar krūvą aukso 
prižadėjo ir rūmus iki dangaus – ko daugiau kvailai vištai reikia?
- O apie rūmus tai nemelavo...
Emerzidė nusijuokė man už nugaros.
- Tai VIENINTELIS dalykas, dėl kurio nemelavo. Sidabrą teko 
išleisti naujiems rūbams, papuošalams ir visokiems moteriškiems 
niekučiams, o aukso iki šiol nematau. Net nežinau, kas mano 
kontrakte parašyta, nes meorume nė viena skaityti nemoka. O 
raštininkas į mus net nežiūri. Be to, jis nesveikas – miega tik su 
vyrais. Tokio net nesuviliosi, kad jį kur išvietėj sutrauktų...
Ji kurį laiką prausė mano rankas tylėdama, suirzusi dėl savo pačios 
žodžių. Netrukus nusiramino.
- O tu iš kur, Edvardai?
- Gimiau netoli Trimeino. Tačiau namie seniai buvau. Keliauju po 
pasaulį.
- Ir tu iš Forpos... Mažas tas pasaulis. Girdėjau burtininkus kalbant, 
kad jis plokščias ir ant peraugusio vėžlio kiauto supasi. Teisybė?
- Nežinau, - prisipažinau. – Jeigu ir ne plokščias, man gyvent 
netrukdo.
- Sako, kad Nakroje labai gražu. Esi ten buvęs?
- Taip, Nirvos forte. Tada žiema buvo, daug grožio nemačiau. 
Galbūt tau geriau pasiseks nei man.
- Kurgi ne, - prunkštelėjo Emerzidė, - kai mano kontraktas ant 
raštininko lentynos nustos galioti, jeigu tik tai iš viso įmanoma.
Ji perkėlė kubilėlį su karštu vandeniu į šalį ir pasislinko į dešinę, 
leisdama man ją pamatyti.
- Galbūt daug prašau, - pažvelgė man į akis, - bet... leisk pasilikti 
šiose menėse, a? Labai nenoriu grįžti į meorumą.  Ir tikrai nenoriu 
būti paleistuvė. 
- Tebūnie, - linktelėjau po akimirkos svarstymo, - tačiau reikia 
padaryti vieną darbelį. Po šiltos vonios labai tingiu tą daryti pats.
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Vis dar buvau skolingas savo senam draugui. Odiniame pasiuntinio 
krepšyje sužvejojau mažą knygelę, kurioje šios profesijos žmonės 
paprastai  susirašo svarbius dalykus. Aš tebuvau užsirašęs menką 
atmintinę, kuomet dar kalbėjausi prie miesto sienų su Demijumi.
- Mieste yra užeiga „Skraidančio kirvio“ pavadinimu, - žvilgtelėjau 
į merginą ir ši linktelėjo, kad tokią žino. – Man reikia, kad nueitum 
ten ir paprašytum šeimininkės mano vardu paruošti gausią 
vakarienę trims žmonėms. Tegu nepagaili geriausio vyno, 
šviežiausios duonos ir sultingiausių kepsnių. Taip pat pasakyk jai, 
kad nakčiai paruoštų vieną kambarį su plačia lova. Už tai duosi jai 
šiuos pinigus, - sužėriau Emerzidei į delnus dešimt auksinių guartų, 
kuriuos išvydusi ji tik išpūtė akis. Pinigų buvo aiškiai per daug.
- Tai dar ne viskas, - dirstelėjau į knygelę, - visai netoli 
„Skraidančio kirvio“ rasi „Plačių Ragų Bokštą“...
- Taigi ten kekšynas, - suraukė nosį mergina.
- Būtent. Nueisi į kekšyną ir nupirksi dvi merginas visai nakčiai, 
kurioms liepsi traukti į „Skraidantį kirvį“ ir laukti ypatingo svečio, 
kurį šeimininkė gerai prisimena. Duosi joms po du aukso guartus, 
Štai jie...
- Pasirodo, aš prausiu paskutinį ištvirkėlį, - Emerzidė žvilgtelėjo į 
mane kažkaip keistai, lyg būtų kažko nusivylusi.
- Neskubėkim su išvadomis, - užverčiau knygelę. – Kai palydėsi 
merginas į užeigą, tau reikės nueiti į gvardijos kareivines. Surasi 
tokį riterį Demijų, kuris, beje, irgi iš Forpos. Pasakyk jam, kad 
Edvardą prispaudė didelė pareiga ir jis negali palaikyti jam 
kompanijos „Skraidančiame kirvyje“. Jis žinos, ką daryti.
- Taigi, merginos skirtos gvardiečiui? – šyptelėjo Emerzidė, - argi 
jiems tai leidžiama?
- Man sakė, kad statutui neprieštarauja. Sugebėsi?
- Užpirkti vaišes ir kambarį, nusamdyti porą paleistuvių ir perduoti 
gvardiečiui, kad visu tuo pasinaudotų... žinoma, sugebėsiu. Daugiau 
nieko?
- Nieko... Nors gali dar nupirkti vyno ir atnešti čionai. Štai, dar 
guartas. Kai grįši, užmokėsiu už pasilakstymą. Pirmyn!

Ji laiminga išbėgo, o aš mintyse palinkėjau Demijui šaunaus vakaro 
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ir dar šaunesnės nakties. Parvelis greičiausiai neapsidžiaugtų, 
išvydęs mane paleistuvių draugijoje ir dar be nuovokos. Mano 
linksmybės bus dar negreit, teks susitaikyti.

Išlipęs iš vonios nusišluosčiau, apsivilkau minkštą chalatą ir po 
valandos sulaukiau savo vakaro bičiulės, baigusios visus darbus. Ji 
atnešė kelis butelius geriausio „Skraidančio kirvio“ vyno, kuriuo 
kukliai pasivaišinome prieš išsiskirstydami į savo lovas. Sužinojau, 
kad Demijus man be galo dėkingas – pirmas ženklas, jog Alibahe 
jau turiu patikimą žmogų, kuris paguldytų galvą dėl manęs.
Prieš užmigdamas lyg ir girdėjau kažkur kieme stūgaujantį Kandą. 
O gal tai tebuvo trys „purus hundus“, nuostabiai tiksliai suderinę 
piktoką, nuoskaudų kupiną trelę.  
Ką padarysi...
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5.

Tamsioji pusė

Parvelis, jeigu išties kur nors skuba, įgyja labai nemalonią savybę 
savo susierzinimą išlieti ant pirmo pasitaikiusio žmogaus, net jeigu 
tai būtų karališkas asmuo. Tokiu atveju jo emocijos pasidengia 
storoku sarkazmo sluoksniu, kuris apsaugo patarėją nuo galimų 
nemalonumų.
Jo laimei, aš nebuvau karališkas asmuo.
Mano nelaimei, tą rytą jis skubėjo ir jam reikėjo kam nors įgnybti. 
Todėl, vos pramerkęs akis, išvydau jį, stovinti prieš mano lovą, gana 
mąsliai besidairantį tai į kitame gale miegančią Emerzidę, tai į 
mane.
- Tik nieko nesakyk... – burbtelėjau, ieškodamas ąsočio su 
vandeniu, kurį apdairiai pasidėjau prie lovos iš vakaro. Troškino.
- Ar judu... – Parvelis parodė nykščiu per petį į merginą, - taip 
atskirai ir miegojot?
- Ar už tai Alibahe pakariama?
- Ne.
Tas jo „ne“ laukte laukė tęsinio. Apsimečiau, kad neišgirdau 
subtilaus tono.
- Kuo toliau, tuo vis labiau stebiuosi tavim, Edi, - pratarė patarėjas. 
– Duodu tau geriausias rūmų merginas, o tu jas guldai į atskiras 
lovas. Gal tu keliavai į Krenorą kada nors? Girdėjau, jie ten visai 
laukiniai – vyrai miega vienoj patalpoj, moterys – kitoj, o kai 
užsimano vaikų, tai susitinka tarpdury ir...
- Palauk, nezysk... – pasitryniau smilkinius. Regis, „Skraidantis 
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kirvis“ pakeitė vyno receptūrą. Skaudėjo galvą.
- Atrodo, prašiau neprisiliuobti, - pratarė patarėjas metaliniu balsu.
- Taip ir padariau. Vietoj dviejų butelių išgėriau tik pusę butelaičio. 
Sąžiningai...
- Kas nutiko per pastaruosius metus, kad pusė butelaičio tave taip 
išgražina? Regis, anksčiau du ištuštinęs dar sugebėdavai sėdėti ir 
linkčioti į viską, ką pasakau?
- Matyt, čia per sausa...
Jis pakraipė galvą ir, pakėlęs mano rūbus, sviedė juos man.
- Renkis, laikas pradėti. Kol mes kalbamės, Temilė galbūt jau 
pusiaukelėje į pragarą. Karalienė nori matyti ją vakare.
- Pasakei jai, kad nesitikėtų?
- Pasakiau kiek kitaip. Kiek tau vyrų reikia?
- Kol kas, - atsidūsėjau nepatenkintas, - nereikia nė vieno. O jeigu 
prireiks, pranešiu.
- Alibahas pasikeitė per metus, žinai...
- Gal ne tiek, kad nesurasčiau savo senų bičiulių?
- Taigi. Seni bičiuliai galėjo iškeliauti arba netekti galvų. Čia 
Alibahas. Čia galvos krenta…
- Pasistengsiu prisiminti, - moviausi kelnes, - o savo vyrus kol kas 
pasilaikyk sau, tegu šniukštinėja. Jeigu ras greičiau už mane, tegu 
pasako. 
- O kaip ginklai?
- Aš ginkluotas.
- Šarvai?
- Nenešioju, - sagsčiausi marškinius. – O štai miesto planas 
praverstų. Turi tokį?
- Šioks toks yra, - Parvelis pasikrapštė pakaušį, pasisuko į duris ir 
šūktelėjo įsakymą kažkam, kas laukė tenai. - Tai į miestą eisi 
vienas?
- Pasiimsiu ją, - parodžiau į miegančią Emerzidę, kuri jau raukė 
nosį, išgirdusi balsus. – Nuotaikai pakelti. Manau, tavo vyrukai ne 
tokie gražūs, ar ne?
- Kad tave kur šunys! – keiktelėjo Parvelis, - mes čia miestą šukuoti 
ruošiamės, o tu paskui sijonus lakstysi? 
- Tavo vyrukai nieko neras, - atsidusau. – O jeigu ir suras, nieko 
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nepadarys. Tačiau aš abejoju, kad jie apskritai ką nors atras. 
Nuojauta man sako, kad reikalas čia labai purvinas ir painus. 
Painiems reikalams miestas nelabai tinka, ar ne?
- Tu čia man sakai, kad atrodytum paslaptingesnis ir didingesnis? – 
prisimerkė patarėjas. – Gerai, daryk kaip išmanai. Vakare lauksiu 
ataskaitos. Ir geriau tegu būna ji svari, Edi. Turėsiu raportuoti 
valdovei.
- Taip taip, tavo veidelis neturi raudonuoti, supratau. Kur vynas?
- Liepiau išnešti. Dėl viso pikto pastatysiu po vyruką užeigose. Kad 
neleistų tau prisiliuobti ir šiaip – gandų paklausyti. Tu juk mane 
supranti...
- Aha, - linktelėjau , - tik kažkodėl nesijaučiu labai laimingas. Tiek 
to, Parvi. Tu saugok vyno atsargas, o aš... aš palakstysiu ten, kur 
man atrodo geriau.
Pro duris įėjo tarnas, nešinas popieriais.
- Miesto žemėlapis, - Parvelis išlankstė popiergalį, nužvelgė jį ir 
ištiesė man, - sudarytas prieš du mėnesius. Geresnio kol kas 
neturime. Iki vakaro, senas drauge.
- Iki... senasis darbdavy, - sumurmėjau jam pavymui ir žengiau 
žadinti savo palydovės.

---

Emerzidė atrodė gana žvali, žingsniuodama man iš kairės. Iš 
pradžių mudu užsukome į virtuvę pasistiprinti, nes Parvelis 
nepasirūpino, kad tarnai ką nors atneštų į lovą. Be to, laiko gaišti 
nesinorėjo.
Užkandžiaudamas apžiūrinėjau žemėlapį ir viena akimi – 
smalsaujančią merginą. Vis dar neįsivaizdavau, nuo ko iš tiesų 
vertėtų pradėti, tad ketinau pirmiausiai pats pamatyti sodą, kuriame 
prasidėjo Temilės ir paslaptingo velnio istorija. 
Žinoma, pėdsakų neberasiu nė kvapo. Parvelio pėdsekiai bus viską 
sutrypę, žolė atsitiesusi, o kvapai išsivadėję. Kandas greičiausiai net 
nesusidomės jais, be to, mano cerberis toli gražu ne paklusnus 
pėdsekys. Jis – paklusnus šunybių krėtėjas, nebloga įbauginimo 
priemonė, tačiau ne daugiau. Kol kas jis man buvo nereikalingas.
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- Ar čia – rūmai? – parodė į riebų tašką žemėlapyje mergina.
- Taigi. Jie nepatingėjo padėti tašką šioje vietoje, tačiau taškas 
mums tiek pat naudingas, kiek ta dėmė nuo tavo riebaluoto piršto. 
Mums reikia geresnio žemėlapio, kurio Parvelis neturi. Ir man 
reikia žmogaus, kuris sekė pėdsakais sode. 
Aš skubiai sumečiau į burną viščiuko liekanas, užgėriau sultiniu, 
skalavau turiniu burną, galvodamas apie Parvelio minėtą miesto 
šukavimą, tada prarijau viską ir čiupau nuo stalo žemėlapį. 
Emerzidei pasakiau lėkti pas Parvelį ir liepti jam atsiųsti į sodą 
pėdsekį, sekusį Temilės pėdsakais. Patraukiau į sodo pusę, pakeliui 
žvilgtelėdamas į gvardijos kareivines. Ten kaip tik buvo prasidėjusi 
rytinė patikra. Gvardiečiai stovėjo išsirikiavę ir skardžiais balsais 
atsiliepinėjo į vaduko kvietimus. Rikiuotėje Demijaus neišvydau.

Alibaho rūmų sodas užėmė įspūdingą teritoriją. Žiūrint iš viršaus jis 
greičiausiai primintų pailgą stačiakampį, maždaug  keturių šimtų 
pėdų pločio ir trissyk tiek ilgio. Giliai po sodu žinojau esant 
kalėjimą. Žemės čia buvo atvežtos iš kitur, kaip ir didžioji dalis 
gėlių, krūmų, žolių ir medžių. Parvelis kažkada sakė, jog sode dirba 
per dvidešimtį sodininkų ir maždaug šimtą jų parankinių. Jie 
prižiūrėjo viską, pradedant takais ir baigiant įmantriais fontanų 
mechanizmais.
Kad ir kaip ten būtų iš tiesų, ryte teišvydau du susikūprinusius 
senius prie gėlių lysvės. Į mane jie nekreipė dėmesio. Kiek toliau, 
ant vieno iš takų šmėstelėjo sargybinio siluetas. 
Dangus buvo be debesų, saulė vis dar slėpėsi už sienų. Netrukus ji 
pakils ir čia taps velniškai karšta. Ims veikti fontanai, vandens 
purslai pakils į beveik dviejų šimtų pėdų aukštį. Neįsivaizduoju, 
kokia jėga jį ten išpurškia, tačiau tas dirbtinis lietus aušina visą sodą 
ir rūmų sienas šioje pusėje. 
Netrukus pasirodė ir Emerzidė, lydima tamsaus gymio vyruko, 
apsimuturiavusio dykumų klajoklio skudurais.
Jis sumurmėjo man savo vardą, kuris nuskambėjo nei šiaip, nei taip, 
tad nepajutau didelio poreikio jį įsiminti.
- Sekite iš paskos, - pridūrė jis ir nuėjo parodyti mums, kur tą rytą 
darbavosi. 

Psl. 73



Kelias iki pietinio kraštinio fontano buvo gana nuošalus – labai 
tinkamas slapta pasišalinti. Seklys nepraleido progos parodyti ir 
slaptas duris, pro kurias į sodą pateko Temilė. Plono medžio 
plokštė, nudažyta kaip akmuo, slėpėsi už tankaus krūmo, 
pasipuošusio geltonais žiedais. Nežinodamas net neįtartum.
- Čia ta vieta, kur sargas pajuto velnią, - seklys parodė į žolę šalia 
tankių alyvų. – O už krūmų yra vienas iš fontanų. Artimiausias nuo 
galinių vartų. Velnias turėjo turėti raktą nuo vartų. Dieną prieš įvykį 
jie buvo užrakinti.
- Tikriausiai Temilė jį davė?
- Nežinau. Rakto niekas nepasigedo, nes tais prakeiktais vartais 
niekas ir nesinaudoja. Už jų – nekoks vaizdas.
- O pėdsakai?
- Kaip čia pasakius... Per tiek laiko jie, žinoma, išgaravo. Tačiau 
galiu dar papasakoti, kaip jie vaikščiojo...
- Nereikia, - pertraukiau, - apibūdink man velnio pėdsakus.
- Dideli batai, odiniai, kietinti padai. Perjuosti metalo arba stiprios 
odos juostomis, iš apačios perkalti smulkiomis vinutėmis.
- Žemėje atsispaudė netgi tai?
- Ne, žinoma. Tačiau, jeigu kada nors pamatysite panašius batus, 
atkreipkite dėmesį. Jie visada būna pakalti iš apačios. Nežinau, 
kodėl.
Mano veidas greičiausiai neatrodė laimingas, nes jis paklausė, ar 
viskas gerai.
- Nelabai, - suniurnėjau, - velniai batų nenešioja. Jie turi kanopas.
- Gal tai nauja veislė? – paspėliojo Emerzidė, kuri klausėsi mūsų 
viena ausimi. – O gal tai ypatingi batai, pritaikyti kanopoms?
- Ne, nepritaikyti, - papurtė galvą seklys, - įspaudo gylis tolygus. 
Kulnas, svoris ant pirštų... Koja žmogiška, galiu duoti galvą 
nukirsti.
- Dar pasilaikyk ją, - atsidūsėjau, -  Ar galiniai vartai užrakinti?
- Aš turiu raktą, - sukruto seklys, - eisite?

Mudu su Emerzide išėjome už vartų, kur liepiau sekliui grįžti prie 
savo reikalų. Ji užrakino vartus, palikdamas mus ant kalkakmenio 
grindinio, kuris jau buvo pakankamai įkaitęs saulėje. Mergina 
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klausiamai pažvelgė į mane.
- Ką dabar darysime?
- Reikia pagalvoti, - garsiai susimąsčiau, - man reikia smulkaus 
žemėlapio, vadinasi, reikia surasti žmogų, kuris jį turi. Kadangi 
smulkus žemėlapis turi apimti tiek oficialią, tiek užslėptą miesto 
dalį, tas žmogus veikiausiai bus beveik nusikaltėlis. Galbūt koks 
vagišius, gal samdomas žudikas. 
Antra – reikia pasižiūrėti į tai, kas liko iš Temilės meilužio. Galbūt 
tai padės sužinoti smulkmenas.
Trečia – mums reikia rasti nors vieną gerą burtininką. Tokį, kuris 
pinigus ima ne už fokusus, o už tikrus burtus. Ir kuris ima daug 
pinigų, o ne skatikus.
- O aš kam reikalinga? – pasmalsavo mergina.
- Tu... Pasistenk laikytis ten, kur man lengviau būtų tave pastebėti. 
Jeigu dar šiek tiek prasisegtum štai čia, šis darbas galbūt netgi bus 
kažkiek malonus. Bent akims...
- Supratau, - suirzo ji, - dirbsiu tai, ką geriausiai moterys moka!
- Ar tai reiškia, kad rūmuose didikus linksminti daug geriau? – 
įkandau.
- Tai reiškia, kad visi jūs – mulai ir kupranugariai...
Aš kilstelėjau rankas, ketindamas liautis ginčytis.
- Man reikia, kad kažkas būtų po ranka, - pasakiau taikiai, - Būčiau 
paėmęs Demijų, bet jis dabar jau nebe paprastas gvardietis. Jis 
riteris, kurio bet kur nepatampysi. Nesijaudink, tu tikrai būsi 
naudinga.
Ji nusiraminusi linktelėjo, sutikdama su manimi.
Kai grįžtelėjau atgal dar sykį, ji jau buvo prasisegusi porą sagų, 
atidengdama šiek tiek krūtinę.

Gatvelė vedė žemyn, į lūšnų ir sandėlių rajoną. Iš čia, kur mudu 
buvome, mačiau virtinę visokiausių pastatų, didesnių ir mažesnių, 
dailesnių ir visai tragiškų. Kai kurie atrodė panašūs į nedideles, 
apleistas pilis, apstatytas bokštais ir aukštomis sienomis. Kiek iš 
tiesų jos buvo apleistos, žinojo greičiausiai tik tie, kurie naktimis 
kūrė klastingus planus, kaip greitai pralobti.
Pažinojau vieną šunsnukį, kuris kažkada gyveno šiose vietose, 
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užsiiminėdamas vagystėmis ir nesibodėdamas perrėžti kam nors 
gerklę. Deja, jo dienos baigėsi gana liūdnai. Tokie žmonės paprastai 
būna labai puikiai informuoti apie tai, kas neįvyko vietoje, kurios 
nėra. Būtent panašios žmogystos man dabar ir reikėjo.
Mudu su Emerzide leidomės gatve žemyn, vis labiau grimzdami į 
skurdą ir užmarštį. Mus vis glaudžiau supo piktos akys, paslapčia 
blykstelintys pusiau iš dėklų traukiami peiliai, tylus  murmesys ir 
dar tyliau užduodami klausimai „o ką jie čia daro?...“
Mergina vis labiau gūžėsi, žingsniuodama šalia, aš taip pat šiek tiek 
įtraukiau galvą. 
Ėjome pro apšnerkštus prekystalius, kur prekiavo vogtais ginklais, 
šilku ir abejotinos kokybės dirbiniais. Dvokė vėmalais ir šiek tiek – 
pigiu vynu. Skarmaluoti praeiviai kartais brūkštelėdavo kibiais 
pirštais per juosmenį, tačiau lygiai taip pat susibrukdavo pirštus į 
saują, lyg nusvilę. Kišenvagius paprastai pažindavau iš anksto. Jų 
žvilgsnio nesumaišysi su niekuo. Ji budrūs kaip velniai, akys visada 
taikliai pastebi tikslą ir iš karto leidžia suprasti, jog juos domina 
kažkas kita. Tuo tarpu rankos siekia tikslo.
Tačiau visi jie buvo pernelyg jauni. Man reikėjo senyvo žmogaus, 
labiau patyrusio.
Tokį sutikau, kai pasiekėme viso šio juodulio dugną. Akimirką 
pajutau vos vos juntamą prisilietimą, o jau sekančią laikiau peilį 
prie kišenvagio gerklės, priplojęs jį prie sienos. Tuo pat metu 
suklykė Emerzidė man už nugaros.
Panašios gatvės niekada nemiega. Visi, kurie joje gyvena, stebi 
vienas kitą, vertina veiksmus, žino, kada kuris nutveria skanų kąsnį. 
Dalybos čia – dalykas įprastas. 
Tačiau, jeigu bent vienas patiria tai, ką dabar patyrė šis kišenvagis, 
gatvė staiga prabunda ir visi kaipmat suskumba į pagalbą, jeigu tik 
pavojus nėra pernelyg didelis. Aš labai tikėjausi, kad susigūžę vyras 
ir moteris sudarys kaip tik tokį įspūdį.
- Ei, šaunuoli! – suriko kažkas man  už nugaros, - paleisk senį, arba 
mergai paleisiu žarnas!
Gniaužtuose laikomas kišenvagis išsiviepė, parodydamas išpuvusius 
dantis. Jis jau mėgavosi mano beviltiška padėtimi, nekreipdamas 
dėmesio į peilį, prikištą prie gerklės.
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- O jūs visai išgverote, pasirodo! – suniurzgiau, atplėšdamas savo 
auką nuo sienos ir parklupdydamas jį ant žemės. Pažvelgiau į gatvę.
Emerzidė tyliai cypčiojo drimbos su ilgu durklu gniaužtuose. Dar 
vienas taikėsi iš juodo lanko. Du mažesni atsargiai artinosi, paruošę 
trumpus kardus. 
- Penki iš jūsų bandė iškraustyti man kišenes, tačiau po nesėkmingo 
bandymo neperspėjo kitų? – pliaukštelėjau liežuviu, - kokie gi jūs 
atmatos, vyručiai? Prieš dvejus metus čia buvo geresnių už jus.
- Pakorė, - nusispjovė drimba, vos nepataikydamas Emerzidei į 
krūtinę, - ir tave pakabinsim, nesijaudink.
- Man reikia senio ir merginos, - pasakiau, nekreipdamas dėmesio į 
besiartinančius, - senį paleisiu, vos jis atliks savo darbą. 
Užmokėsiu. Visi bus laimingi ir su sveikomis galūnėmis. Galėsite 
eiti savo mergų tratinti, pažadu.
- O, jis dar ir pinigų turi! – apsidžiaugė drimba. – Kverneli, nupilk 
jį!
Lankas grėsmingai sutratėjo nuo šaulio raumenų darbo. 
Strėlės antgalis suvirpėjo, akimirkai tarsi sustingo, tada ėmė lėtai 
suktis, augti, išgaudamas duslų, trumpą gaudesį.  Pokštelėjo, 
atsitrenkdama į sieną. Akimirkos pakako, kad grieždamas dantimis 
loštelėčiau į šoną. Strėlių nekenčiau. Jas buvo sunku pastebėti net 
labiausiai susikaupus. Mano laimė, šaulys buvo vienas. 
Tyliai sušvilpė mano svaidomas peilis, paleistas iš po skverno. 
Jis krioktelėjo, springdamas kraujais suklupo ant vieno kelio ir po 
akimirkos jau tąsėsi ant žemės agonijoje, stebimas apstulbusių 
jauniklių.
Suriko drimba, griebdamasis už akyje styrančio peilio. 
Graibydamas už ašmenų susipjaustė pirštus.  Durklas iškrito jam iš 
kairės, nuriedėjo akmenimis ir sustingo samanomis apžėlusiame 
tarpe. Jaunikliai tik dabar suprato, kad jų galimybės išlikti vis labiau 
mažėja. Jų mintys, net ir išjudintos ką tik nužudytų kolegų, vis dar 
sukosi gana vangiai.
Sugriebiau trečią svaidomą peilį, bet šio nesviedžiau. Palaukiau, kol 
likusieji atsitokės ir priims tinkamą sprendimą. Vienas iš jų savo 
nuomonę netgi palydėjo skardžiu šūksniu:
- Bėgam! – suriko ir nulėkė, kiek kojos nešė.
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Emerzidė nusipurtė drimbos rankų prisiminimą, pažvelgė žemyn ir 
atsivėdėjusi spyrė negyvėliui į šoną. Atrodė pasišlykštėjusi, bet ne 
isteriška.
Senis, kurio skarmalų kampą vis dar laikiau sugniaužęs, jau 
nebesišypsojo.
- Ant kojų! – paliepiau, paragindamas dar ir bato smaigaliu. Jis 
stryktelėjo, lyg jaunystę prisiminęs.
- Huo... huo puonuliuhs nuorės? – sušveplavo, nutaisęs patį 
nuolankiausią veidą, kokį tik teko matyti nuo pat atvykimo. – Žina, 
hor surast merhų, berniuhų,  heros žuolės...
- Užsičiaupk, - nutraukiau jo saldžiabalsiavimą. – Man reikia 
žmogaus, kuris geriausiai žino šias vietas. Galbūt vagis, gal žudikas. 
Nesvarbu. Nuvesi – duosiu guartą. 
Žodžiai apie guartą visiškai pataisė mano įvaizdį jo akyse. Net 
pamiršo abu lavonus, gulinčius už kelių žingsnių. Nenustebčiau, 
jeigu kažkas jau klausinėjo jo apie samdomus žudikus. Ši profesija 
daug kur labai populiari ir pageidaujama.
- Haliu, bet... bet Čiūra – laba bluohas žmogus, laba...
- Jo vardas Čiūra?
- Tataihis, had Čiūra. Nehenč visų, has lend į jo būdą. Nudurt hali.
- Labai gerai. Tu ir nelįsi į jo būdą. Tau tereikia ją parodyti.
- Bet...
- Seni, tau gal pinigų nereikia? Aš galiu ir kitą susirast, kas žino 
apie tavo Čiūrą.
- Herai, - susitaikė su pasiūlymu vagis, - jau vedu.
- Ar męs turėsim vilktis paskui jį per visus juodžiausius užkaborius? 
– paklausė nepatenkinta Emerzidė.
- Teks, - linktelėjau, - tu netgi nebegali viena grįžti, tai susitaikyk. 
Užtat pamatysi paslaptingąjį Čiūrą.
- Jau nekantrauju, - suburbėjo ji.

Vagis, kaip mergina ir nuspėjo, vedė ne pernelyg gražiomis 
vietomis. Vienąsyk jį įspėjau, kad nebandytų užvesti ant pasalos, 
antraip gyvų neliks nė vieno. Regis, jis patikėjo, tačiau vis tiek 
atrodė, kad vedžioja gana painiais ratais.
Lūšnyną netrukus pakeitė kitokio stiliaus pastatai. Visų pirma, tai 
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buvo liekanos nuo kažko labai seno ir galbūt didingo. Didybė jau 
buvo sunykusi, apaugusi, matėsi tik tai, kas sena. Dar čia buvo 
naujų pastatėlių, paskubomis surinktų iš liekanų. Gyventojų 
nesimatė.
Dar toliau mes vėl panirome į siaurų gatvelių sutemas. Atrodė, kad 
nesibaigiantis labirintas grimzta vis labiau po dykuma, lyg pastatai 
per šimtmečius būtų statomi vieni ant kitų. Kai kur net nebuvo 
įmanoma suprasti, pro kur patekti į pastatų vidų.
Kai senasis vagis pagaliau sustojo ir parodė į priekį, aš jau abejojau, 
ar vertėtų jį paleisti. Nebeprisiminiau kelio atgal.
- Va tas, juods ir užauhis hrūmom, - parodė jis į priekį. – Čiūra 
antram auhšti ghyven.
- Kaip įeiti?
- Dūru nėr. Bet jis tūr hopėčas , lip pro lanhu.
- Tavo guartas, - padaviau jam monetą. – Bėk, pasiieškok pirties ir 
nusimaudyk.
- Dar mėnuo nesujėja, - atkirto vagis ir spruko tuo pačiu keliu atgal. 
Mudu su Emerzide likome vieni. Ji atsargiai pasitraukė man už 
nugaros, stebėdama pajuodusį pastatą.

---

- Čiūra! – surikau, pažeisdamas visas mandagumo taisykles, kurių 
net dorai nežinojau. Greičiausiai man reikėjo tykiai svaidyti 
akmenukus pro langą, laukiant išlendančio ginklo ir baugiu tonu 
užduodamo klausimo, kas gi, po šimts velnių, aš per vienas ir ko čia 
valkiojuosi. Tektų pasekti įtikinamą pasaką, kad noriu nudobti šį bei 
tą ir man reikia tam tinkamo žmogaus. Istorija užtruktų, prie lango 
praleisčiau dvi valandas ir greičiausiai dar tiek pat viduje. Nuobodu.
- Išlįsk, Čiūra! Pinigai atėjo!
Kažkur klaikiai sukniaukė katė, lyg jai ant uodegos būtų užkritęs 
sunkumas. Jos kniaukimo aidas kelias akimirkas sklandė tarp 
senovinių įtvirtinimų. Jokio kito garso. Aš ją užjaučiau.
- Ei, Čiūra, gana miegoti!..
Į mano šauksmą atsiliepė profesionaliai ištreniruotas balsas, kurio 
savininkas greičiausiai tyčia laukė palankaus momento:
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- Jeigu tu nenustosi šaukęsis šio vardo, tave teks nudurti.
Pažvelgiau į tą pusę, tačiau išvydau tik juodą angą aukštai sienoje.
- Man malonu, kad esu išgirstas, - atsidusau. – Sveikas, Čiūra... Ar 
čia tu?
- Čia toks negyvena, - atrėžė tas pats metalinis balsas. Galėtum 
įtarti, kad Parvelis ten slepiasi, jeigu nežinotum, jog pastarasis dabar 
vaiko savo parankinius po saugesnius rajonus.
- Malonu. Turiu labai rimtą reikalą Čiūrai, kuris čia negyvena, - 
priėmiau nepažįstamojo žaidimą.
- Kartoju, kad toks čia tikrai negyvena! – užsispyrė nematomas 
pašnekovas. – Ir duok man pamiegoti. Jeigu ieškai ankstesniųjų 
gyventojų, tai pasuk dešinėn ir paėjėk iki galo. Ten dar viena vieta, 
kur kažkas gyvena. Gal ten atrasi...
Pažvelgiau į dešinę, kur siaura gatvelė šiek tiek kilo aukštyn. Toje 
pusėje langų sienose beveik iš viso nebuvo, o grindinyje kai kur 
žiojėjo solidžios angos, greičiausiai vedančios į buvusius rūsius.
- Ten tavo spąstai, Čiūra, - nusispjoviau. – Tu nori, kad aš į juos 
pakliūčiau ir tu galėtum su manimi pašnekėti kitu tonu. Pažįstu 
tokius, kaip tu. Gal man pasiieškoti drąsesnio už tave?
- Eik, ieškok, ir kad tave išvietėj susuktų!.. – atsiliepė susierzinęs 
balsas.
- Einu. O jeigu pamatysi Čiūrą pirmiau už mane, pasakyk jam, kad 
jo ieško ir nori duoti daug pinigų.
- Kiek? – susidomėjo balsas.
- Ne tavo reikalas, kiek. Geros dienos, viso.
- Stok! – sulaikė mane balsas, - Tiek to. Žinau, kur rasti Čiūrą...
- Nori pasakyti, kad pats ir esi Čiūra? Ką tokio pridirbai, kad bijai į 
gatvę išlįsti? Papjovei ne tą, kurį nurodė papjauti?
Kurį laiką buvo tylu. Aš susižvalgiau su mergina, vogčia 
žvilgtelėjau į jos pradengtą krūtinę, tada išriečiau jau paskaudusį 
sprandą, kad pažvelgčiau į tamsią lango skylę. Pašnekovas galų gale 
labai jau tyliai atsiliepė:
- Na gerai, Čiūra aš. Maniau, jūs iš Brisko dvaro, bet kad jau su 
merga vaikštai, tai greičiausiai ne iš ten. Kas tu toks?
- Edvardas. Aš medžiotojas. O ji – Emerzidė. Kambarinė.
- Su tokiomis profesijomis judu dar labiau įtartini, negu maniau 
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pradžioje...
- O kadangi tu vis dar nepasirodei, aš įtariu, jog tikrai nupylei ne tą, 
kurį užsakė.
- Ne tavo reikalas, - suirzo Čiūra ir galų gale pasirodė lange. Nors ir 
liesas, iš apačios atrodė gana didingas. – Jeigu nori pakalbėti apie 
reikalus, ropškis. 
Siena nuvilnijo paleista sumazgiota virvė. Jos galas pakibo kaip tik 
per pėdą nuo žemės.
- Jeigu užsiropši, tuomet tu pirma, - tariau merginai. 
Ji šyptelėjo, stvėrė virvę ir ėmė kabarotis, nekreipdama dėmesio į 
plazdantį sijoną ir mane, likusį apačioje.

---

Patalpa, kurion patekome, buvo palikta likimo valiai. Liesas kaip 
šakalys Čiūra stovėjo prietemoje, kairėje rankoje vartydamas lenktą 
durklą. Vilkėjo juodą odinį apsiaustą, kuris karojo lyg tuščias 
maišas ant vos gyvos vinies. Sunku buvo įsivaizduoti šį džiūsną 
dirbantį savo juodą darbą, bet nusprendžiau patikėti viskuo, ką jis 
pasakys. Išskyrus tai, kad jis ne Čiūra.
- Man sakė, kad tu labai gerai pažįsti miestą, - valiausi nuo 
apsiausto dulkes, sušluostytas nuo sienos.
- Dabar taip sako apie mane? – nusiminė džiūsna, - ė, anksčiau tai 
dar pridurdavo, kad labai blogas žmogus esu, žmogžudys ir 
prievartautojas...
Man už nugaros pradėjus prunkšti Emerzidei, didvyriškai sukandau 
dantis ir prarijau šypseną, kad Čiūra netaptų dar labiau nelaimingas.
- Žudiko man nereikia, - pasakiau, - greičiau tokio, kuris pažįsta 
miestą geriau už Parvelį.
- Ką gali patarėjas nusimanyti apie Alibahą? – piktai purkštelėjo 
Čiūra, - jis savo kojeles velka tik iki pirklių gildijos ir namolio! 
Pasiimk bet kurį valkatą iš prievarčio, tas žinos daugiau už Parvelį.
- O tu žinai daugiau už valkatą? – spėjau.
- Čia mano miestas, žmogau. Žinoma, kad jį pažįstu. Reikia mokėti 
klausytis. Ir visada reikia patikrinti, ką išgirdai.
- Ar tai reiškia, kad žinai apie princesė Temilės dingimą?
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Čiūra nustojo ramstęs nugara sieną, patraukė į patalpos kampą ir 
koja stumtelėjo senas duris.
- Eime, - parodė į koridorių, - manau, dabar pats metas susitarti dėl 
atlygio, jeigu jau klausi apie tokius dalykus.
- Man jis patinka, - pasakiau Emerzidei, - vyrukas žino, kada pradėti 
daryti pinigus. Vadinasi, savo darbą išmano.
- Gal žudikas aš ir ne koks, - suburbėjo Čiūra, - bet ką žinau, tą 
žinau tiksliai.
Mes trise panirome į koridoriaus tamsą ir džiūsna mus nuvedė į 
savo slėptuvę, pakeliui užsirūkydamas pypkę ir uždegdamas fakelą.

---

Kita patalpa nebeatrodė tokia apleista. Ji buvo daug šviesesnė ir čia 
aš galėjau kiek padoriau nužvelgti mūsų naują bičiulį.
Čiūra buvo blondinas. Viena jo akis kažkur šviežiai pamušta, 
dešinysis antakis nusvilintas, o ant skruosto – mažiausiai dviejų 
dienų senumo nubrozdinimas. Laimė, tas agresyvusis „kažkas“ 
nepasikėsino į jo ilgą nosį ir plonos džiūsnos lūpos galėjo dėl to 
pašaipiai vypsoti – jam vis dar sekėsi.
- Maniau, mums reikia žmogaus, kuris turi miesto žemėlapį, - 
apsidairė Nemerzidė. 
- Žemėlapis jo galvoje, - burbtelėjau, - be to, jis turi dvi rankas ir 
dvi kojas, ko paprasti žemėlapiai neturi. Jis moka kautis. Ei, Čiūra, 
ar galiu išbandyti tave?
- Negali, - atsiduso džiūsna, - aš žudikas, o ne karys. Žudikams 
nebūtina mokėti kautis. Mes iš pasalų juos...
- Skamba protingai. 
-Tai ko tu iš manęs nori? Tik paprastos informacijos?
- Ne tik. Noriu, kad nuvestum mane pas tuos, kas pagrobė Temilę. 
O jeigu negali nuvesti, tuomet noriu, kad padėtum surasti visus, 
kurių man prireiks beieškant princesės.
- Aš nežinau, kur yra Temilė. Ar tai reiškia, kad man teks bastytis su 
tavimi kelias dienas?
- Gali būti.

Psl. 82



- Brangiai tau kainuos, Edmundai medžiotojau...
- Edvardas. Šit ir galvojau, ar dvidešimties guartų už sugaištą dieną 
tau užteks?
Kažkur dešinėje tyliai sudejavo Emerzidė, išgirdusi paminėtą sumą. 
O Čiūra vos vos kilstelėjo antakį. Tą, apsvilusį...
- Gera dirbti karališkiems asmenims, - sumurmėjo, - reikalui 
prispyrus jie visada dosniai pažeria iš iždo. Antra vertus, žymiai 
daugiau progų netekti sumautos galvos...
Regis, pasakiau kiek didesnę sumą, nei Čiūra buvo pratęs gauti. 
Greičiausiai žmones dūrė už pusę tiek, o informaciją pardavinėjo už 
skatikus. Jis neatrodė labai nusiminęs, greičiau dėl kažko 
susirūpinęs.
- Tavo pasiūlymas pakeliauti vilioja, bet aš nelabai galiu bastytis po 
gatves šiuo metu, - pasakė Čiūra po trumpos pauzės. – Pats supranti, 
manęs kai kas nemyli.
- Ar tavo dabartiniai priešai sėdi Irmiro tvirtovėje?
- Ne, jie iš kitos pilaitės.
- Tai gerai, - linktelėjau patenkintas, - manau, Parvelis tau ką nors 
sugalvos. Štai tavo pirmi pinigai, mes keliaujame pas Irmirą.

---

-Žemėlapį jau turime, - garsiai svarsčiau, vaikščiodamas ratais apie 
labai patenkintą Čiūrą, aplink kurį sukosi dvi asmeninės Parvelio 
tarnaitės. Viena rūpinosi džiūsnos plaukais, kita tvarkė šimtą metų 
netvarkytus nagus. – Toliau mums reikėtų pamatyti tai, kas liko iš to 
vargšo nužudytojo, apie kurį kalbėjo Parvelis. Kuo jis ten vardu?.. 
A, štai – Temilės meilužis. Nuo šiol jį taip vadinsime.
- Sora Idagas, - pasufleravo Čiūra, kuris, pasirodo, ne tik kaifavo 
nuo merginų prisilietimų, tačiau dar atidžiai klausėsi. – Rastas 
papjautas savo paties kambaryje, lovoje. Antras aukštas, langai 
nepaliesti...
- Tikiuosi, tai ne tavo darbas? – kaipmat sureagavo Parvelis, kuris 
tyliai graužė nagus kamputyje, ant popieriaus skaičiuodamas mano 
išlaidas.
- Ne, tikrai ne. Tą naktį aš švenčiau savo uždarbį.
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- Taigi, nors turėjai karoti miesto kartuvėse... Edi, kodėl aš turiu 
mokėti visokiems žudikams po dvidešimt guartų į dieną? Mano 
gvardiečiai tiek nekainuoja!
- Taigi, bet jie nieko naudingo ir nedaro, - atrėžiau. – Jodinėti po 
miesto apylinkes su vėliavomis galima ir už kelis girtus. Vis tiek tai 
pramoga.  O šįryt aš turėjau kautis su gauja plėšikų, kas turėtų 
kainuoti kur kas brangiau, ar ne?
- Aha, bobutei papasakok... Žinau aš, kokią tau grėsmę sukelia pora 
kišenvagių.
Parvelis gudriai dėbtelėjo į mane ir vėl įniko į popierius.
- Man dar reikia tikro burtininko!
- Pamiršk. Visi jie šarlatanai, o tokiems aš nemoku. 
- Tiek to, tebūnie pranašas, - nenusileidau. – Čiūra, žinai nors 
vieną?
- Žinau visą tuziną, - tarė šis, – visi jie šarlatanai.
Džiūsna pramerkė akį ir žvilgtelėjo į Parvelį, kuris jau šypsojosi. 
Sugriežiau dantimis.

Netrukus atėjo dar kelios tarnaitės, nešinos naujais Čiūros rūbais. 
Kai mano samdinį perrengė, jo net gimtoji motina nebūtų pažinusi. 
Iš žudiko ir prievartautojo jis virto į pusėtiną gvardietį be šarvų.
- Eikite ir be Temilės negrįžkite, - įsakė mums Parvelis, - ir 
nevedžiok į rūmus naujų samdinių, Edi. Nusamdysi dar vieną tokį – 
mokėsi iš savo būsimos algos.
- Ne bėda, kai turiu visą iždą... – pajuokavau ir kaipmat 
susičiaupiau, mat Parvelio snukis susisuko į iki šiol nematytą 
grimasą, - o Čiūrą tai priėmei!
- Tavo laimė, - plieniniu balsu pratarė patarėjas, - kad jo reikės ir 
man. Kai baigsite visus reikalus, sodinsiu jį prie stalo piešti naujo 
žemėlapio. Dinkite man iš akių!

Nebesiginčijau. Mostelėjau Čiūrai ir mudu išsmukome į koridorių. 
Pakeliui dar pastvėriau žiovaujančią Emerzidę iš kažkokio dabitos 
pašonės. Mergina netgi apsidžiaugė.

---
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Idagų pilis stovėjo į šiaurės rytus nuo Irmiro tvirtovės ir, anot 
Čiūros, buvo antra pagal dydį mieste. 
Jeigu ne Parvelio užsispyrimas, greičiausiai mirusio Soros 
nebūtume išvydę. Giminės jį būtų supakavę jau tą pačią akimirką, o 
po savaitės velionis iškeliautų į amžino poilsio vietas, kurias saugo 
ne menkiau už tvirtovę. 
Dabar gi mums tereikėjo persimesti su sargais pora nereikšmingų 
žodelių ir mes pakliuvome į menę. 
Emerzidė iš karto užspaudė pirštais nosį – patalpoje dvokė. 
Ištaigingoje lovoje gulintis kūnas vėpsojo į lubas ir kvailai 
šypsojosi. Tiesiai prieš lovą išvydau antrą kūną – kažkokios nuogos 
merginos, kurios Parvelis neminėjo. Jau žiojausi klausti Čiūros, bet 
šis aplenkė mane.
- Ne Temilė, - burbtelėjo. – Paleistuvė iš „Plačių Ragų“.
- Tu pažįsti visas paleistuves?
- Daugumą. Šita buvo tikrai gera.
Kol aš vėpsojau į suraikytą Sorą, džiūsna pasilenkė prie merginos ir 
pažvelgė jai į veidą.
- Šita irgi šypsosi. Keistas sutapimas, nemanai?
- Abu mirė su šypsenomis. Abu negalėjo nustoti šypsotis, net 
pasirodžius žudikui. Mūsų žudikas greičiausiai turi ragus ir ilgą 
uodegą, nemanai?
- Argi velniai neima žmonių į pragarą?
- Šitas, matyt, neima. Ir dar – šis turi įprotį savo aukas pjauti ne 
uodega, o peiliu. Keista...
- Iš kur tu tiek daug žinai apie velnius? – pašnairavo Čiūra, - bene 
juos medžioji, kad Parvelis tau viską atleidžia?
- Kartais pamedžioju, - linktelėjau, mat slėpti nuo samdinio 
nebebuvo prasmės, - tačiau kažkodėl netikiu, jog čia būta velnio. 
Man ši istorija visai nebepatinka...

Už durų staiga kilo triukšmas. Emerzidė, kuri taip ir neprisiartino 
prie lavonų, atsargiai pravėrė duris, o netrukus jas iki galo atlapojo 
aršus spyris, vos neužgavęs smalsios nosies. Į vidų įsiveržė 
kažkokie vyrai piktais veidais ir apnuogintais kardais, vejami 
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Parvelio žmonių.
- Lauk iš čia! – sukriokė pirmas iš jų, grasinančiai kratydamas 
ginklą, - niekas daugiau nelandžios į mano brolio menę ir nesityčios 
iš jo kūno! Prisižiūrėjote, šakalai!  Reikalauju palikti šią vietą!
- Susiprotėkite! – šaukė jam iš paskos sargybinis, - jeigu Parvelis...
- Nusispjauti ant tavo Parvelio! Taip jam ir perduok! Tegu 
šeimininkauja savo rūmuose, o Idagų klaną palieka ramybėje. 
Antraip, - jis prikišo niūrią grimasą prie sargybinio veido, - kviesiu 
jį į dvikovą rūmų aikštėje! 
Lauk iš čia!
Aš mostelėjau Čiūrai  ir netrukus trise stovėjome už vartų, vis dar 
klausydamiesi, kaip Idagai veja lauk visus likusius. Karštas Alibaho 
kraujas neilgai kentė Parvelio įgeidžius. Sargybiniai keikdamiesi 
lėkė už vartų, minėdami Parvelį ir jo beribį pyktį. Deja, veltui. 
Žinojau, kad patarėjas čionai nosies nebekiš.

- Žinome, kad Temilės draugužį papjovė peiliu, - pasakiau savo 
palydovams, stebėdamas, kaip vartai užsiveria ir Idagai pagaliau 
nutyla už jų, - greičiausiai tas pats batuotas velnias, kuris susitiko su 
Temile sode. Čiūra, gal žinai, kur surasti jį?
- Ne, - atsiliepė džiūsna, krapštydamas iš už diržo tabaką. Pypkė jau 
styrojo jo dantyse, - Alibahas pernelyg didelis. Čia daug kur galima 
pasislėpti.
- Ką gi, - atsidusau, - vesk tada mane pas geriausią burtininką, kokį 
tik pažįsti. Būtų gerai toks, kuris moka naudotis kokiu nors apvaliu 
daiktu, panašiu į krištolo rutulį.
- Reiganas, - burbtelėjo Čiūra nėmaž nesusimąstęs.
- Kas jis toks?
- Burtininkas, - ilgšis užsirūkė ir dėbtelėjo į mane, - turi rutulį. 
Regis, tokio prašei?
- Eime, - sukandau dantis, - vis tiek daugiau nėr ką veikti. Parvelis 
mane į rūmus pernakvoti neįleis, jeigu grįšiu tuščiomis.
Čiūra be garso nykščiu parodė į šiaurę ir pats pirmas nužingsniavo 
siaura gatve, leisdamas dūmų kamuolius ir kažką niūniuodamas 
panosėje. Aš jam pavydėjau jo lengvo darbelio už didelę sumą.
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6.

Šarlatanas

- Dėde, dėde, pirk morkas! – šokinėjo aplink mane vaikas su 
abejotinos išvaizdos daržove vienoje rankoje ir pilnu krepšiu kitoje. 
Čiūra į išsišokėlį nė nepažvelgė, braudamasis per tirštą minią, o aš 
tik iššiepiau dantis ir grasinančiai suurzgiau. Morkos dingo 
akimirksniu.
Sėdėti ant žirgo yra viena, bet kai reikia nugaromis trintis su 
kiekvienu norinčiu, tai jau nelinksma. Anot mano vedlio, Reiganas 
gyveno šito turgaus tirštimo viduryje ir mito iš kiekvieno, norinčio 
užsiburti, nusimesti prakeiksmus ar tiesiog paspėlioti savo ateitį.
- Geriausia apsimesti, kad juo tiki, - riktelėjo Čiūra, raukydamasis 
nuo minios šurmulio. Jo pypkė jau buvo beveik tuščia, - Reiganas 
toks keistokas, pats pamatysi. Nemėgsta, kai iš jo šaipomasi. Gali ir 
išvaryti.
- Šarlatanas?
- Visi jie šarlatanai. Tačiau tie, kurie juo tiki, vadina jį geriausiu.
- Aišku... Dar ką nors turiu žinoti?
- Man regis, aš jį irgi žinau, - pasakė Emerzidė, besislapsčiusi nuo 
žmonių srovės man už nugaros, - jeigu jis nešioja piramidę ant 
galvos, tuomet aš pati kažkada lankiausi pas jį ateities sužinoti.
- Nešioja, - išspjovė rudą seilę Čiūra, - na ir kaip, atspėjo?
- Kol kas dar ne.
Žmonių minia pasiliko garmėti mums už nugarų, o mes ramiau 
atsipūtėme ramioje salelėje, kuri pasirodė beesanti kažkokio 
akmeninio namuko prieangis. Čiūra pasibeldė ir pasitaisė neseniai 
tvarkytus plaukus. Mano vedliui, regis, labai patiko naujas įvaizdis.
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Per minios triukšmą mes negirdėjome, atsiliepė kas nors viduje, ar 
ne. Čiūra pabaladojo antrąsyk, o kai jau ketino tai padaryti trečią 
kartą, durys vos vos prasivėrė ir labai nepatenkintas balsas užriko 
ant mūsų trijų:
- Priekurčiai, ar kurį galą?! Juk sakau palaukti, turiu svečią!.. Pala, 
stop…
Žvitrios akutės susmigo į mano vedlį ir kalbėtojo balsas kaipmat 
persimainė.
- Ė, Čiūra, ar čia tu?...
- Labų tau priešpiečių, Reigi, - atsiliepė žudikas ir prievartautojas.
- Šventas Oberhaido jauti, na ir išsityčiojo iš tavęs... Įsidarbinai 
rūmuose?
- Beveik.
Burtininkas labiau išlindo į lauką ir aš pamačiau nedidelę raudoną 
piramidę ant jo galvos, dailiai prisegtą prie baltos kepuraitės. Jis 
nužvelgė mane ir Emerzidę, tada vėl Čiūrą ir krenkštelėjo:
- Palauk truputį, aš tuoj atsikratysiu vienu jautuku. Penkios minutės.
Čiūrai ramiai linktelėjus, jis užtrenkė duris.
- Kažkam nepasisekė, - sumurmėjo žudikas, - per penkias minutes 
jis paprastai išpranašauja tik smurtinę mirtį po pusės metų ir 
išsiunčia vargšą pasilinksminti, kol dar yra laiko.
- Ar tai reiškia, kad jeigu į duris pasibels kas nors svarbesnis už 
tave, mes nemokamai sužinosime apie savo smurtinį galą? – 
paklausė Emerzidė.
- Reiganas ne toks jau šarlatanas, kokiu dedasi, - murmtelėjo Čiūra, 
- jeigu visi neabejotu jo autoritetu, Alibahe kaipmat atsirastų tokių, 
kuriems prireiktų senio mirties. Todėl čia visi daugiau ar mažiau 
šarlatanai.
Jo kalba mane nuramino. Jau maniau, kad blogiausiu atveju teks 
keliauti į Bakucą ir ieškoti senojo gerojo Raudonojo Burtininko, 
kuris mane vienąsyk į pragarą nulydėjo. Toloka kelionė...

- Nagi, užeikit, - kyštelėjo laukan burtininko nosis. Jis į mus iš viso 
net nežvilgtelėjo, smalsiai dairydamasis į minią, kuri bangavo į abi 
puses prieš jo paradines duris. Mums suėjus, jis dar atsargiai 
apsidairė, lyg tikėtųsi kažkokių nemalonių staigmenų. Tada uždarė 
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duris, nuleido sunkų skląstį ir  lengviau atsiduso.
- Kas tavo draugai, Čiūra? – nužvelgė mane ir merginą nuo galvos 
iki kojų trumpu, ne itin skvarbiu žvilgsniu. Regis, žudiku jis tiek 
pasitikėjo, kad mūsų personos jam nekėlė labai daug emocijų. – 
Pala, merginą aš prisimenu. Iš rūmų, ar ne? Regis, tu ta, kuriai 
pranašavau įkristi į gilų šulinį?
- Emerzidė, - linktelėjo ši, - į šulinį dar neįkritau, ačiū.
- Todėl, kad dar ne laikas, - numojo ranka burtininkas, 
žingsniuodamas į savo būrimų patalpos gilumą ir kairiąja 
krapštydamas sėdynę. – Viskam savas laikas, mergyt. Eime, 
atsisėsime patogiau ir pažiūrėsime, kuo galiu padėti.
Patalpa atrodė gana žema, tačiau tik dėl to, kad tamsaus medžio 
lubos sudarė tokį įspūdį. Keturios masyvios kolonos rėmė jas, tarsi 
išskirdamos nedidelį plotelį viduryje. Greičiausiai tame plotelyje 
įžvelgęs kažką ypatingo, Reiganas ir susikrovė visus savo 
pagrindinius darbo įrankius ir baldus kaip tik ten.  Kailiai, ant jų 
išmėtyti pagalviai, nedidelis altorius su juodu rutuliu, palubėje 
sukabinti kažkokie žolynai ir tebesmilkstantys smilkalai puode. O 
ten, kur prasidėjo „užribis“, visa jo manta lyg ir skendėjo 
prietemoje. Teįžiūrėjau laiptus, vedančius į antrą aukštą.
- Sėskite, - mostelėjo į pagalvius burtininkas. – Gaila, mano 
geriausią vyną vakar išsivežė, liko tik rūgštus, kurio net mulas 
nelaka. Gal arbatos? Ne? Vis tiek einu, atnešiu...
Jis dingo prietemoje, o mes tuo tarpu patogiai įsitaisėme ant 
pagalvių. Nuo smilkalų man susisuko galva. Matyt, Reiganas jais 
naudojosi ne tik dėl kvapo, bet ir dėl kažkokio kitokio poveikio. 
Galbūt klientai greičiau atverdavo piniginę tokių apsiuostę.
- Aną kartą jis toks malonus nebuvo, - tyliai pasakė Emerzidė, - ką 
tu jam padarei, Čiūra?
- Nieko, - gūžtelėjo pečiais žudikas, iš naujo kimšdamas pypkę, - 
mes tik seni draugai. 
Nusprendžiau patikėti, nors visa Čiūros povyza man sakė, kad šiuo 
metu tikrosios tiesos neišgirsiu.

- Karram! – staiga suklykė patalpoje keistas balsas, nuo kurio aš 
krūptelėjau, o Emė vos nenuvirto nuo pagalvių, besisukdama į garso 

Psl. 89



pusę, - Krraram! Sraigtasparnis! Aerodinamika! Krrram!..
- Tylėk, suknista baidykle! – užbaubė burtininkas iš virtuvės.
- Čia tik jo papūga, - paaiškino Čiūra, - ana ten, narve.
- Baigėsi jos tylėjimo burtai, - nepatenkintas subambėjo Reiganas, 
nešinas indais. Jis dėbtelėjo į paukštį, kuris kilnojo sparnus narve ir 
milžinišku snapu bandė grotas.
- Ji tikra mano nelaimė, - pakratė galvą burtininkas, - gavau dovanų 
iš vieno giminaičio. Sakė, kad papūga sugeba pasakoti apie tolimą 
ateitį. Tačiau ši gaišena tik klykauja nesuprantamus žodžius, iš kurių 
jokios naudos. Mėnesį sėdėjau ir užrašinėjau viską, ką ji gieda, bet 
paskui mečiau ir užbūriau ją, nes ta ir naktimis kūrė kalambūrus.
- Kraaam! Mikelandželas! –suklykė papūga.
- Taigi, panašius į šitą, - linktelėjo Reiganas, vėl perliejęs paukštį 
neapykantos kupinu žvilgsniu, - man atrodo, aš ją petrifikuosiu ir 
parduosiu kaip žaislą.
Jis išpilstė arbatą, įsitaisė prieš mus savo vietoje ir jau linksmiau 
krenkštelėjo.
- Taigi, jūs trys čia, besivaikantys patys nežinote ką, norite iš manęs 
sužinoti, ko ieškoti... Žudikas, rūmų paleistuvė ir tas, kuris apie 
savo reikalus nemėgsta aušinti burnos. Nagi, dėk čia.
Reiganas ištiesė į mane ranką delnu į viršų. Aš klausiamai 
pažvelgiau į Čiūrą, šis vos vos linktelėjo.
- Taigi taigi, pinigėliai, - plekštelėjo liežuviu Reiganas, - tu juk 
ieškojai tokio, kuris ima daug aukso, ar ne, Edi?

---

Vos tik įsitikinau, kad patekome kaip tik ten, kur reikia, auksas 
kaipmat atsidūrė pas burtininką. Šis pasvėrė kapšą delne, tada 
sviedė jį per petį į sieną, kur šis skambiai trinktelėjo ir nukrito prie 
dar kelių panašių. Reiganui greičiausiai su finansais problemų 
nebuvo. Galėtų dar pusmetį padirbėjęs nusipirkti dvarą ir daugiau 
nieko neveikti.
- Per didelė prabanga, - pasakė  staiga šis. – Dvarą reikia prižiūrėti, 
valyti, tarnų tam reikia, o šiems – mokėti atlyginimus. Kam man tas 
vargas? Panašūs į mane labiau mėgsta tamsius urvelius po žeme 
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arba bokštus kalnuose. Žvaigždes smagu stebėti.
- Taigi, mintis skaityti sugebi, - linktelėjau , - o kaip su velnių 
paieška?
- Tas, kurio ieškai, ne visai velnias, - pasakė burtininkas, - bet... jis 
turi kažką tokio. Tiksliau jo nusakyti tau negaliu, aš ne Raudonasis. 
Tas gal ir galėtų.
- Pažįsti Raudonąjį?
- Vienoje mokykloje mokėmės. Tik jis daugiau su medžiais 
kalbėjosi, o aš su akmenimis. Jis tau smulkiau papasakotų, o aš tau 
galiu pasakyti, kad ta keistenybė panaši į žmogų, tačiau turi velnio 
aurą. Ir jis truputį neteisingas...
- Kaip tai?..
- Nežinau dar... Man miesto akmenys taip sako. Tas tipas 
neteisingas. Turi kuprą, ir gana didelę. Nešioja ragus. Klastingas ir 
piktas. Ir Temilė buvo su juo, tačiau...
Staiga Reiganas sustingo, įsmeigęs akis į vieną tašką kažkur ore, 
prieš mane. Pražiojęs burną jis tarsi pataikė į kažką, kas jį 
nepaprastai sudomino ir privertė pamiršti visa kitą. Stebėjau jį ir 
svarsčiau, ar seilė per jo lūpos kraštą persivers greičiau, nei 
burtininkas „pabus“ iš savo transo. Net Čiūra sunerimo, išvydęs 
burtininką tokioje pozoje. Žudikas ir prievartautojas pasidėjo savo 
pypkę ir nusprendė gurkštelėti arbatos.
- Čia tai geras, - kryptelėjo Reiganas galvą, kad pagautų seilę, - 
mieste yra kažkas, kas nenori būti aptiktas. Tas „kažkas“ susijęs su 
kupriumi ir jis pasislėpęs po labai keistais burtais, neleidžiančiais jo 
matyti. Greičiausiai nė vienas miesto aiškiaregys jo nepastebės per 
tuos burtus.
- Bet tu pastebėsi?- šyptelėjau.
Senis dėbtelėjo į mane, lyg būčiau pasakęs kažką kvailo.
- Jeigu sakau, kad nė vienas - tai nė vienas, - pakartojo, - tai reiškia, 
kad ir aš. Tokie tie burtai, Edi. Aš pastebėjau tų burtų efektą per 
kuprių ir tai pripiršo man mintį, kad turi būti toks, kuris moka juos 
sukurti. Tačiau ar tai susiję su Temile – kitas klausimas. Kad į tai 
atsakyčiau, man reikia prasiskverbti pro burtus.
- Ar įmanoma?
- Ne. Tam juos tokius ir sukūrė, kad visokie aiškiaregiai nosies 
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nekaišiotų. Tačiau aš tau jau pakankamai pasakiau, ar ne? Kuprius 
su velnio aura. Jis turėjo ryšį su Temile. 
Rask kuprių ir rasi princesę. Galbūt.
- Galbūt? Kaip iš aiškiaregio aš tikiuosi...
- Jo jo, tikiesi, - sumosavo Reiganas, - tačiau tavo ateitis paslėpta po 
tais pačiais burtais, kaip ir tas, kuris susijęs su kupriumi. Vadinasi, 
aš tau tiksliai galiu pažadėti, kad tu greitai susitiksi kažką, kas bus 
susijęs su burtų savininku. Čia ne pranašystė, tik loginis spėjimas. 
Šiuo atveju kitaip negaliu.
- Tai jau neblogai, - linktelėjau, - o ką dar galime padaryti?
- Kol burtai veikia – praktiškai nieko. Nematau per juos Temilės, 
nes visi įvykiai, susiję su ja, yra po priedanga nuo aiškiaregių. 
Greičiausiai Parvelis jau kalbėjosi su keliais iš jų ir liko su nosimi.
Reiganas gurkštelėjo arbatos, pažvelgė į savo juodą rutulį, tada 
pasilenkė jo paimti ir kelias ilgas akimirkas tiesiog vartė daiktą 
rankose, žiūrėdamas į blizgantį paviršių.
- O visgi kai ką padaryti galime, - staiga atsitiesė ir pažvelgė į mus, 
- aš nematau kupriaus todėl, kad jūs visi susiję su juo ateityje, o 
ateitis, susijusi su kupriumi, yra dengiama! Tačiau mieste juk pilna 
žioplių, kurie nesusiję su visu šituo! Eime!
Sulig tais žodžiais Reiganas pašoko ir nubėgo prie papūgos. 
Nukabinęs nuo kaiščio paltą apsivilko, susirado patogią kelioninę 
lazdą ir drobinį krepšį.
- Šįryt girdėjau, kad iš Nakros atvyksta pirkliai, - pasakė. – Šie 
vyrukai labai smalsūs naujienoms, visas smulkmenas išklausinėja. 
Lažinuosi, kad bent vienas iš jų ateityje, kuomet dengiamieji burtai 
bus išnykę, išgirs apie kuprių ir jus...
- Kraaamm! – suklykė papūga šeimininkui į veidą, - Darbo birža! 
Alkotesteris! Kraaa!..
- Džichuba! – keiktelėjo Reiganas, pamakaluodamas lazda prieš 
narvą. Paukštis klusniai užčiaupė snapą, pasisukiojo ir ėmė knaibyti 
savo lesalą, pamiršęs visus kalambūrus.
- Ot bestija, kad mane kur sutrauktų, - nusikeikė burtininkas, - ką gi, 
eime. Rasime smalsų pirklį – rasime ir kupriaus slėptuvę. Galbūt...

---
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Alibahą juosiančioje sienoje iš viso yra šeši dideli vartai, tačiau tik 
penki iš jų yra naudojami karavanams įleisti. Tie vieni likę veda į 
miesto blogą dalį, o per ją niekas nenori keliauti. Juolab kad 
„blogoji“ dalis nuo „gerosios“ atskirta aukšta siena. Žinoma, ji nėra 
ideali – laikas ir žmonės joje pridarė pakankamai skylių ir 
praėjimų.Todėl sienos veiksmingumu tikėti galėtų nebent visiškas 
naivuolis.
O štai vartai, kad ir kur jie vestų, saugomi labai atidžiai.
Žinoma, tie šešeri saugomi vartai – oficiali Alibaho tiesa. Kam 
reikia, tas puikiai žino, jog patekti į dykumą galima ir vienu iš 
nesuskaičiuojamų slaptų išėjimų, kurių per amžius čia pridarė 
visokie perėjūnai, vagys, žudikai ir šiaip žmogeliai, norintys turėti 
kažką savo. Kai kurie praėjimai buvo mokami. Ten užrišdavo akis ir 
išvesdavo į dykumą, kur palikdavo vieną kopose, besidairantį slapto 
liuko.
Tačiau daugiausiai visi naudojosi šiauriniais ir rytiniais vartais, kur 
suplaukdavo didžiausi karavanai iš tų šalių. Ne veltui daugiausiai 
sandėlių stovėjo būtent toje miesto dalyje, o pats tirščiausias turgus 
– irgi ten pat. 

Kuomet mūsų ketveriukė apsireiškė prie šiaurinių vartų, saulė jau 
paskelbė pietus. Mano skrandis perspėdamas sugurgė, aš nevalingai 
apsidairiau kokios nors užeigos, kurių čia buvo daugiau nei reikia. 
Tarsi atspėjęs mano mintis, Reiganas patraukė į vieną iš jų – 
„Baltąją Palmę“, kurios sutrešusi iškaba kaip tik rengėsi nukristi ir 
praskelti kam nors galvą.
Viduje, kur oras vis dar išliko vėsus, mus pasitiko pavargusi 
šeimininkė ir abejingai mostelėjo į angą patalpos gale. Ten laipteliai 
vedė į rūsį, kur alkanų klientų greičiausiai buvo gerokai mažiau. 
Tačiau Reiganas palaukė, kol ši nueis, apsisuko ir žengė prie 
artimiausio staliuko, prie kurio jau sėdėjo trijulė neaiškių personų. 
Vienas iš jų pakėlė nuo ėdalo galvą, ketindamas smalsiai apsidairyti. 
Išvydęs besiartinantį burtininką nustojo kramtyti, pabandė 
mėšlungiškai nuryti turinį, tačiau nesėkmingai. Per sprangūs 
pasirodė tie kąsniai vargšui.
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- Ką yra? – kilstelėjo galvą jo bendras, pažadintas kosėjimo. - Še, 
pagerk vyną...
Bet jo bendras tik parodė pirštu į mus ir pasidaužė į krūtinę, 
nuramindamas įsisiautėjusį kosulį. Dabar atsisuko visi trys.
- O tai šū... - vos nepasakė iki galo vienas iš jų, - Reigi, bičiuli, o 
mes tavęs nesitikėjome...
- Žinau, kad nesitikėjai, - atkirto šis, - taip pat žinau, kad neturi 
kišenėse skambančių ir negali man grąžinti skolos. Deja, dar labai 
ilgai jų neturėsi, nes esi skolingas beveik pusei šio turgaus. Ir taip 
pat žinau, ką planuoji ateinančioms trims dienoms į priekį.
Sėdintysis prie stalo išbalo. Jis pakėlė nuo kelių savo kepurę ir 
priglaudė ją prie krūtinės.
- Reigi, aš tau prisiekiu...
- Patylėk! - pakėlė balsą šis, - tik klausykis ir linkčiok galvą, nes 
nenoriu nieko girdėti. Žinau, kad šiuo metu turi planą ir esi 
neapsisprendęs, vykdyti jį, ar ne. Jeigu nenori, kad išpasakočiau jį 
čia visiems, prisiek man, kad tą planą įvykdysi iki galo.
- Bet... apie kurį planą tu kalbi? 
- Nagi tą, kur... kur daug smėlio, kur egzistuoja toks paukščiukas ir 
kur kažką nori padaryti nelaimingą. Dar ten yra tokia mergina. Dar 
pasakoti, ar jau susigaudei?
- Taip, žinoma, - kepurė dar labiau susiglamžė prakaituotuose 
pirštuose, - jau supratau tave, Reigi. 
- Vykdyk planą ir apie nieką negalvok. Jis pavyks. Prisiek man, kad 
įvykdysi.

Čia vyko kažkas nešvaraus ir man sukilo natūralus smalsumas, 
tačiau burtininkas aiškiai neketino su niekuo kitu dalytis 
smulkmenomis. Tai buvo jo ir nepažįstamojo žaidimas.

- Gerai, Reigi... Kaip pasakysi. Prisiekiu. Iki galo įvykdysiu. 
Pradedu jau dabar, - sukruto vyrukas.
- Malonu su tavimi dirbti. Bet jeigu neįvykdysi...
- Prisiekiu, Reigi, būtinai įvykdysiu! - sudejavo pašnekovas, - ir 
tavo skolą sugrąžinsiu. Prisiekiu.
- Neprisiekinėk ten, kur ne tavo jėgoms įvykdyti! - riktelėjo 
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burtininkas, atkreipdamas ir kitų dėmesį, - jeigu padarysi viską, ką 
esi sugalvojęs, man tavo pinigų nebereikės. Manyk, kad man jau 
sumokėjai. Gero apetito.
Taip taręs, burtininkas pasuko prie laiptų į rūsį. Vargšas, kuriam 
šiandien sugadino virškinimą, jį palydėjo baimingu žvilgsniu, tada 
užsimaukšlino kepurę ir išbildėjo iš užeigos, tikrai pasiryžęs daryti 
tai, apie ką buvo suplanavęs, bet dar niekam nieko nepapasakojęs.

- Jis man labai tiko tam, ko čia ir atėjome, - sukikeno burtininkas, 
įsitaisęs prie tuščio stalo, - Adžis yra pats smalsiausias šmikis prie 
šiaurinių ir rytinių vartų, o gal ir visame Alibahe. Bernelis turi juodą 
bizniuką - pardavinėja informaciją plėšikams. Jo naujas planas, nors 
ir varganas, duoda mums kaip tik tai, ko reikia - vaikio nebus mieste 
pakankamai ilgai, kad dingtų užkeikimas. Vėliau jis grįš ir sužinos 
visas paskutines naujienas - netgi tai, kas įvyks šiandien.
- Ar jau žinai, kur surasti kuprių? - pasmalsavau.
- Vis dar nežinau, kur jo slėptuvė, tačiau Adžis sužinos, kad 
šiandien Plačių Ragų bokšte, maždaug po dviejų valandų įvyks 
skerdynės. Ten jūs susitiksite su kupriumi. Tiksliau nieko negaliu 
pasakyti, nes ir Adžis tiksliau nežinos. Greičiausiai Parvelio darbas 
- patarėjas nuslėps informaciją nuo žmonių.
- Po dviejų valandų? Tai mes dar turime laiko pavalgyti ir išgerti! - 
nusprendžiau.

- Išgerti, - staiga išgirdau pažįstamą balsą iš užnugario, - tau lyg ir 
uždraudė, kaimieti. Parvelis man viską pasakė.

Sustingęs klausiausi, kaip džergžteli atstumiama kėdė. Liaunas 
siluetas prisiartino man iš kairės ir įsitaisė tuščioje vietoje. Dabar 
mūsų prie stalo buvo jau penki.
- Labos popietės, jūsų aukštelnybe, - krenkštelėjau, atlaikydamas 
įžūlų Liceros žvilgsnį, - matote, mes čia... darbą dirbame.
- Matau, - linktelėjo princesė, - ir girdžiu. Po dviejų valandų trauki 
pas kekšes, lydimas rūmų kekšės ir vieno žudiko. Ir dar ketini 
vynelio trūktelt, kad smagiau kapoti būtų. Nebloga pramoga 
medžiotojui, ar ne? O gal tave reikėtų vadinti velnių medžiotoju? 

Psl. 95



Jūs dar ten kažkokią slaptą draugiją turite, kiek girdėjau...
- Matai ateitį, o šitos nepastebėjai? - dėbtelėjau į burtininką 
nepatenkintas.
- Tai buvo neišvengiama, - trūktelėjo pečiais Reiganas. - Jeigu 
būčiau pasirinkęs kitą užeigą, jos didenybė būtų laukusi ten. 
Princesė Licera tyčia ieškojo tavęs.
- Taigi, - šyptelėjo mergina, - ieškojau ir radau.
- Jai padėjo aiškiaregys Dorijus, kuris sėdi ana ten ir maukia savo 
pigų vyną...
- Tylėė-ėk! - purkštelėjo Licera, - jau prisiklausiau šiandien 
pranašysčių pakankamai. Dorijus praregi tik gerokai padauginęs, o 
su girtu bastytis po turgų tiek pat linksma, kiek savo kambarines 
gainioti. Tai radote mano seserį?
- Ne, tik kuprių, - apsidairiau šeimininkės. - Emerzide, brangioji, 
surask mums maisto šioje skylėje. Štai tau išlaidoms.
- O tas kuprius žino, kur Temilė? - neatlyžo Licera.
- Gal ir žino, - trūktelėjau pečiais.
- Jūsų didenybe, - priminė man princesė griežtu tonu, bet vis dar 
tyliai.
- Gal ir žino, jūsų didenybe, - šyptelėjau, apsidairydamas. Rūsyje 
neišvydau nė vieno, bent kiek panašaus į dvariškį ar užsislėpusį 
gvardietį. Čionykštė liaudis turėjo savo bruožų, kurių nebuvo 
įmanoma suvaidinti. Ne, Licera čia buvo viena, jeigu 
neskaičiuosime girto Dorijaus, matančio ateitį per du stalus už mano 
nugaros. - O ko iš manęs norėjai?
- Pakabinti tave kartuvėse, jeigu nenustosi elgtis kaip kaimietis, - 
piktai šnypštelėjo mergina.
- Vargu, - išsiviepiau, - tu čia esi viena, paslapčia išsmukusi iš rūmų 
ir tėtukas tikrai nepasidžiaugs, kai sužinos apie šitą 
pasivaikščiojimą. Ką jau bekalbėti apie piktą mamytę ir dėdę 
Parvelį, kuris nieko apie tai nežino? Taigi, ko nori?
Dešinėje nervingai subarbeno Čiūros pirštai, nors žudiko ir 
prievartautojo veidas išliko it akmeninis. Mano nepagarba 
greičiausiai veikė jį labiau nei pačią princesę. Reiganas stebėjo 
mūsų tylias peštynes susidomėjęs.
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- Na gerai, - vyptelėjo Licera, - tiek to. Rūmuose taip nuobodu, kad 
net tarnaites versti laipioti sienomis nusibodo. Noriu, kad 
išmokytum mane žudyti velnius. Ketinu tapti velnių medžiotoja, ar 
kažkuo panašia... Kaip tau tai?
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7.

Kupra

Prisimerkęs žiūrėjau į Licerą, niekaip nepajėgiamas prisiminti, kur 
man šie žodžiai jau buvo girdėti. Galbūt ne lygiai tokie patys, galbūt 
net ištarti kitokiu tonu, tačiau suveikę tuo pačiu principu - sukėlę 
man koktumą. 
Velnių medžiotojai niekada neturi mokinių. Tai nėra perduodama 
profesija. Juo arba tampama, arba ne. Tiesa, vieną kartą nusižengiau 
nerašytai taisyklei - priėmiau į mokinius tokį mėmę ir padariau iš jo 
medžiotoją. 
Tačiau kiek ilgai?  Princo Benkartino laimė - jo įgūdžius ištobulino 
kelionė Pragaru - tokia įmantria vieta, kur norai pildosi gyvoje 
materijoje. 
Tačiau mes nebuvome Pragare ir užkeikimai silpo. Greitai ateis 
diena, kai iš jų liks tik prisiminimai. Kas tada ištiks nenuoramą 
princą? Jam teliks sugrįžti namo nukabinus nosį.

Man beliko nusijuokti, kas Licerai aiškiai nepatiko. Žinoma, 
juokiausi ne iš jos, o iš savo likimo, kuriuo jau spėjau pasipiktinti. 
Kiek jis man dar siųs tokius, ketinančius tapti velnių medžiotojais?
- Neįmanoma, - papurčiau galvą.
- Kodėl? - neatlyžo Licera, nepatenkinta atsakymu. 
Grįžo Emerzidė, nešina ąsočiu ir penkiais bokalais. Apdairi 
mergaitė, nenorėjo užsidirbti savo valdovės pykčio. Tačiau dabar 
princesei ji buvo neįdomi.
- Nes jie neturi mokinių, - aplenkė mane Reiganas. - Velnių 
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medžiotoju arba tampama, arba...
- Klausyk, kiek tau dar reikia pinigų, kad nustotum skaityti mano 
mintis? - pertraukiau burtininką susierzinęs, tačiau ir čia Licera 
kaipmat įžvelgė naudą sau.
- Penki šimtai guartų, - pasisuko ji į Reiganą, - ir tu šiandien 
padirbėsi man, sutarta? Noriu, kad paskaitytum mintis. Ypač jo.
Kairėje tyliai suniurzgė Emė. Aš ją puikiai supratau - visi šiandien 
aplink ją dalinosi didelius pinigus, kurių merginai taip reikėjo, kad 
galėtų iškeliauti namo. Ir nė sudilęs girtas nepateko į jos rankas!
- Sutarta, - kaipmat išdavė mane burtininkas, - atleisk, Edi, tokie 
pinigai nesimėto.
- Ką padarysi, - sumurmėjau, pildydamas bokalą vaisiais 
kvepiančiomis sultimis. - Aš va irgi galvoju, kad gal ir man 
pasišvaistyti pinigais? Nusipirkti kokią egzotišką prekę, kuri gal ir 
neskaitytų minčių, tačiau būtų labai reikalinga... tarkime, niūriais 
vakarais.
- Apie ką jis? - paniuro Licera, šnairuodama tai  į mane, tai į 
burtininką. Šis irgi paniuro, purtydamas galvą.
- Jums geriau nežinoti, jūsų didenybe. Nešvankios mintys.
Aš išsiviepiau.
- Labai juokinga, - vyptelėjo Licera, - aš vis dar neišgirdau 
atsakymo, kada tu tapsi mano mokytoju, Edvardai. Pažiūrėk į mane 
gerai.  Aš jauna, stipri, atkakli. Argi neįžvelgi manyje velnių 
medžiotojos?
Tylėjau, skalaudamas burnoje sultis. Galvoti apie ją, kaip apie 
velnių medžiotoją, reikštų pasiduoti jos įgeidžiams, o dabar man to 
visai nereikėjo. Reikėjo skubėti į kupriaus glėbį, sudoroti jį, 
iškvosti, perduoti šio sumauto reikalo vairą į Parvelio letenas ir 
bėgti iš Alibaho, kol dar Čiūra su Emerzide nepareiškė noro tapti 
medžiotojais. Trys jau būtų bėda. 
- Na? - pažvelgė princesė į burtininką. Šis ramiai gūžtelėjo pečiais.
- Edvardas stengiasi apie nieką konkrečiai negalvoti, - pasakė, - 
negaliu skaityti iš padrikų vaizdinių. Tai... labai nekonkretu.
- Velniai jus rautų! Vadinasi, vietos jo galvoje yra tik nešvankioms 
mintims?
- Panašu į tai, ką sakote...
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- Ką gi, - šyptelėjo Licera ir ta jos šypsena man visai nepatiko, - 
regis, velnių medžiotojas iš gilaus kaimo netiki, kad kilminga 
princesė gali tapti velnių žudike. Kad rapyra jos liaunose rankose 
nepakils aukščiau kaip per pėdą nuo žemės! Kad ji neišdrįs 
pažvelgti velniui į akis ir suduoti jam pirmo smūgio, ar ne? Ar tau 
atrodo, kad aš kalbu daug ir tuščiai?..
- Štai taip gimsta poezija, - šyptelėjau, nenuleisdamas bokalo. - Iš 
pykčio ir gilios nevilties...
- Maivykis maivykis, - linktelėjo Licera, pakildama ir užsimesdama 
apsiausto kraštą ant peties, - aš jau žinau, kaip priversti tave 
apsigalvoti. Patikėk, Edvardai, žinau tai netgi nemokėdama skaityti 
minčių. Greitai pamatysi, iš ko aš padaryta!
Licera apsisuko ir išdidžiai išėjo iš rūsio, paniekinamai nužvelgusi 
mane, lyg aš čia būčiau dėl visko kaltas. Akimirką tokiu net 
pasijutau.
- Apie ką ji čia? - paklausiau Reigano, kuris taip ir negavo savo 
pinigų, - nagi, kalbėk, tu vėl dirbi man!
- Nesuspėjau nuskaityti jos minčių, - sutrikęs gūžtelėjo pečiais šis.
- O jos likimas? Ką sako tavo akmenys?
- Palauk, duok pagalvoti. Ko tau ji parūpo?
- Trenkta merga nori man kažką įrodyti. Logiška, kad neis į turgų 
skersti kupranugario - jai reikia rimto priešininko ir rimto įrodymo.
- Ji visada daug šneka, - įsiterpė Emerzidė, - tačiau tik tiek. Man 
atrodo, Licera kurį laiką pyks, o kai nusiramins, patrauks į pilį. Štai, 
jau mūsų maistą atneša.
Užeigos šeimininkė padėjo ant stalo didelį apvalų indą su 
garuojančiu kumpiu ir duona ir įrėmė mėsingas rankas į šonus.
- Sveteliai turės kuo užmokėti? - pasiteiravo ištreniruotu balsu, 
kuris, iš pažiūros lyg ir malonus, talpino nemenką dozę agresijos. 
„Pabandyk neužmokėti, gyvuly, ir pamatysi, kokie mes čia 
svetingi!” - bylojo užslėptos gaidos. Visų užeigų šeimininkių toks 
balsas, nieko nepadarysi.
Pastūmiau jai dvi monetas, kurių buvo netgi per daug. Tingėjau 
derėtis.
- Gal dar sulčių? - kaipmat atlyžo šeimininkė, - gal ko nors 
stipresnio?
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- Na, kai mums nebespokso per petį, - apsidairiau, - galime ir 
rimčiau pasistiprinti. Koks čionai pats silpniausias vynas?
- „Bestuburis“ turbūt. Iš Avento, maišytas su spanguolėmis.
- Tinka, - linktelėjau. - Ir nedelskite. Mums už valandos gresia 
kautynės, privalome dalyvauti.
- Pas mus čia kautynės kasdien, - gana pataikaujančiai nusijuokė 
šeimininkė, - dėl kelių girtų audras keliame. Toks tas užeigos 
šeimininkės gyvenimas!
Ji nuėjo atnešti vyno, o aš suleidau peilį į garuojančią mėsą.

Pusvalanduką linksmai stiprinomės, kalbėdami apie visokius 
niekus. Netgi Čiūros liežuvis labiau atsirišo, gurkštelėjus 
„bestuburio“. Pralinksmėjo ir Emė. 
Tik Reiganas kažko susirūpinęs žiūrėjo į vieną tašką, kramtydamas 
mažais kąsneliais. Lyg būtų ne čia. Mums besikalbant jis staiga 
išpūtė akis į tą patį tašką, kurį stebėjo visą tą laiką ir suniurnėjo 
nepatenkintas:
- O visgi ne be reikalo jie tyli! Niekas nevyksta veltui. Jeigu 
akmenys tyli, vadinasi, skydas veikia!
- Apie ką tu? - nesupratau.
- Nagi apie Licerą! Tu klausei, ką man sako mano akmenys. Aš 
klausiausi jų, tačiau Liceros neišgirdau, tarsi jos ateityje net nebūtų. 
Tai mane sudomino, tai priverčiau akmenis rėkti garsiau. Ir vėl - 
visiškai nieko, lyg artimiausioje ateityje princesė neegzistuotų! Ar 
supranti dabar? Ji po tuo pačiu magišku skydu, kaip ir jūs visi!

Kad Licera po „skydu“, suprasti buvo nesunku. Netikėta naujiena, 
bet paprasta. Akimirką dar kramčiau kumpį, kol mano smegeninėn 
pro vyną prasimušė ir kitos mintys. Jos nieko gero nežadėjo.
- Velniai rautų! - pašokau nuo kėdės, - štai ir kupranugaris, kurio 
reikia Licerai.  Ji juk girdėjo, kur šiandien mes trauksime!  Ji žino, 
kur rasti kuprių ir nori ten būti pirmiau, nei mes! Čiūra, rodyk man 
trumpiausią kelią! Išeiname dabar.
Pakeliui link durų suspėjau pasakyti ir daugiau negražių žodžių. 
Visi jie buvo skirti princesei.
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Nėra geresnio būdo susirasti nemalonumų, kaip pabandyti pereiti 
turgų kuo skubiau. Vyrukai Alibahe aršūs, ginkluoti ir gerai išmano 
visas smulkmenas apie savo garbę. O dažniausias kelias į tarpusavio 
sutarimą - tai dvikova, kurios metu kažkuris lieka sužalotas arba net 
negyvas.
- Atsargiai, - kilstelėjo smakrą į dešinę Čiūra, - Al Bigado 
valdininkas su parankiniais. Geriau prie jo alkūnėmis taip 
nemojuok.
- Nusišvilpt! Greičiau!
- Tas sargybinis, kuris su raudonu šalmu - jo geriausias karys. 
Penkissyk čempionas...
Kad ir kaip ten būtų, alkūnes truputį nuleidau ir kurį laiką tryniausi 
nugara į praeivius nesikeikdamas. O tada Čiūra mus išvedė į siaurą 
gatvelę, kur iš pakampių švytėjo visokių atmatų bailios akutės. Jie 
čia poilsiavo, ruošdamiesi sekančiam žygiui, kurio metu greičiausiai 
ketino patuštinti žioplių kišenes.
Čiūra vedė ne pačiu trumpiausiu, tačiau be jokios abejonės - 
mažiausiai perpildytu keliu. Turgus liko tolokai dešinėje, o mes jau 
galėjome netgi pabėgėti.
Kai iki kekšyno liko visai nedaug, paliepiau Emerzidei kuo greičiau 
lėkti į rūmus perspėti Parvelio. Vargu ar ji būtų atskyrusi jo agentus, 
kurių aš pats visai nebūčiau pažinęs. Reikėjo, kad būrelis patikimų 
žmonių pargabentų princesę kuo saugiau.
Tačiau Emė nelauktai užprotestavo.
- Jeigu didenybė sužinos, kad tai aš papasakojau apie jos pabėgimą, 
ji man niekada neatleis! - sušuko ji.
- Jeigu papasakosi, tavo didenybė bus užrakinta savo menėse ir 
galės pykti kiek tik širdis geidžia - tu to nesužinosi,- atkirtau.
- Cha! Licera DABAR turėjo būti užrakinta savo menėse. O kur 
mes ją susitinkame? Bent numanai, kokia ji būna supykusi?
- Garsiai ir daug rėkia?
- Čia žiedeliai. Ji turi tokią ilgą segę,  panašią į žaislinį durklą su 
safyru. Aš jau turiu kelis randus, paliktus tos segės. Skaudėjo, 
žinai... Atslenka nakčia lyg kokia gyvatė ir duria miegančiai, 
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kalbėdama visokias šlykštynes. Net meorume nuo jos nepasislėpsi - 
ten netgi kartu su vyriausiąja badyti merginų ateina. Neisiu!
- Jei nueisi, sumokėsiu tau dešimt guartų. Tinka?
- Dvidešimt, - ryžtingai blykstelėjo tarnaitės akys. - Be to, tu man 
dar už vaišių organizavimą savo draugeliui gvardiečiui 
nesumokėjai.
- Tebūnie. Tik paskubėk, nes aš jau matau kekšyno duris!
Ji apsisuko ir nubėgo į rūmų pusę.

- Ar ir man reikės eiti į vidų? - pažvairavo Čiūra į Plačių Ragų 
Bokštą.
- Stovėk štai čia, - sustabdžiau jį, - stebėk įėjimą. Jeigu pamatysi 
kuprių, nedaryk nieko. O jeigu pasirodys Licera - griebk ją ir laikyk, 
kad nepatektų į vidų...
Pastato durys ką tik prasivėrė, į gatvę išėjo besiglėbesčiuojanti 
porelė. Kažkoks vaikėzas ruošėsi prarasti nekaltybę.
- Regis, kol kas viduje ramu, - sumurmėjau.
- Griebti princesę? - apsiniaukė žudikas, - tau galvoje negerai? Čia 
gi tiesus kelias į kartuves, jeigu ji bent vieną kavalierių prisišauks.
- Tu mane stebini, brolau. Turėtum žinoti, kaip nukenksminti 
moteris, ar ne? Štai ir nukenksmink Licerą. Tik susiturėk po visko, 
neišprievartauk. Nes tada tikrai į kartuves pateksi, kur tave tuziną 
kartų pakars už skirtingų vietų.
- Čia tik gandas toks, - nusispjovė Čiūra, - neprievartauju aš moterų. 
Kam prievartaut, jeigu mieste kekšynų pilna?
- Nesinervink, pajuokavau, - sumurmėjau dairydamasis, - princesė 
jau greičiausiai sėdi viduje. O jeigu ir nesėdi, pasirodžius kupriui ji 
greičiausiai net nesugebės atidaryti durų. Lauk Emerzidės, o man 
laikas. 
Čiūra sumurmėjo kažkokį palaiminimą vietine kalba, kurio iki galo 
nesupratau. Jis liko šešėlyje, o aš perėjau gatvę, pakilau laipteliais ir 
žengiau į kiekvieno vyro rojų.

Pirmiausiai mane pasitiko labai kukliai apsirėdžiusi mergina, kuri 
greičiausiai čia dirbo ką tik įėjusiųjų patarnautoja įvairiais 
neaiškiais klausimais, tokiais kaip „kur geriausiai prarasti 
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nekaltybę“, ar „kur surasti tą, su kuria praeitą naktį taip linksma 
buvo“. Deja, klausimų aš jai neturėjau, tai ji netrukus sugrįžo į savo 
minkštą sofutę, palikusi mane likimo valioje.
- Labos dienelės, branguti! - sukrykštė griausmingas bosas, kurio 
savininkė kaip tik taikėsi į mane savo išvirtusia krūtine. Gal kam ji 
ir kėlė ekstazę, tačiau aš vos susiturėjau nenutaisęs pasibaisėjimo 
grimasos. Moterų čia buvo pačiam išrankiausiam skoniui, o 
kekšyno savininkė greičiausiai aptarnavo ypatingus gurmanus.
- Merginų? Gero forpietiško vynelio? Gal svaigaus dūmelio? - 
suokė ji man, stengdamasi prisiglausti savo apvalumais kuo arčiau 
manęs.
- Dėkui, svetingoji! - linktelėjau, viena akimi dairydamasis į kitus 
žmones, kurių čia buvo nemažai, - šiandien aš jau pakankamai 
apsirūkęs ir prisičiupinėjęs merginų. Bet paliksiu pinigo, jeigu rasi 
man kamputį ir buteliuką nuotaikai pakelti. Šokėja irgi būtų 
neblogai.

Nuostabiausia tai, kad viskas, ko norėjau, čia buvo.
Patalpa, kurion papuoliau, buvo Plačių Ragų Bokšto vyninė. Čia 
klientai atsipalaiduodavo, nusižiūrėdavo sau patinkančias merginas, 
suberdavo merginų kainą vis pasirodančiai šeimininkei į delną ir po 
kažkiek laiko dingdavo arba į kitus pastato aukštus, arba kur nors į 
miestą. 
Ryškiai raudonas kilimas nuo pat laukujų durų vedė į kiek jaukesnę 
patalpos dalį, kur po pakabintais audeklais stovėjo žemi staliukai, 
apsupti gausybės pagalvių. Degė gausybė kruopščiai pridengtų 
žvakių, rūko saldūs smilkalai, o nedidukėse aikštelėse šoko beveik 
nuogos šokėjos, kurių judesiams pritarė įmantri dūdelių muzika. 
Apsvaigę nuo tų pačių merginų ir smilkalų, muzikantai tarsi nejuto 
nuovargio kartodami tą pačią melodiją, vos tik ji priartėdavo prie 
aistringos pabaigos.
Prie staliukų išvydau nemažai jau įkaušusių vyrukų, apsuptų žavių 
nimfų. Beveik visi pakraščiai buvo užimti, o centrinėje dalyje plojo 
tie, kurie kaifą gaudė stebeilydamiesi į šokėjos pilvą ir 
siūbuojančias krūtis. Kai kur vyrukai buvo tiek prisilinksminę, kad 
iš nuovargio jau gulėjo visu ilgiu ant pagalvių ir pūtė sapnus į 
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dangų, palikdami nepridengtas kišenes visiems ir visoms. 
Neabejojau, kad atsibus jie greičiausiai gatvėje, iškraustyti iki 
paskutinio siūlelio.
- Turime puikią šokėją iš Zorhunų sostinės, - sumurkė storoji 
šeimininkė, sodindama mane prie tuščio stalelio, - merginai neseniai 
suėjo septyniolika, minkštutė, apvalutė... Beveik šiaurietė, labai 
gražios akys. Vyrai dėl jos iš proto kraustosi. Gali ir masažą po 
šokio padaryti!
- Gera mintis, - linktelėjau, - bet pirmiau tegu atgaivina mano akis. 
Ir pasirūpinkite mano vynu, maloningoji. Telaimina Oberhaidas jūsų 
namus!
Pliaukštelėjau jai per sėdynę ir ji krykštaudama nuėjo pildyti mano 
norų.

Apsidairiau įdėmiau. Vienišas svetys prie stalelio buvau ne aš 
vienintelis. Kiek toliau, arčiau patalpos centro, gana liauna figūra, 
susisupusi į jau matytą pilką apsiaustą, ramiai laikė rankoje 
sidabrinę taurę, atsukusi gobtuvo plyšį į mane. Išsiviepiau ir 
pamojavau Licerai, net neketindamas artintis prie jos. Ką gi, panelė 
jau buvo pasiruošusi man įrodyti, ką sugeba.
Netrukus prie manęs priplaukė nuostabi undinė, nešina užsakytu 
vynu. Dūdelės užgrojo melodiją nuo pradžių, ji kryptelėjo klubais, 
mažyliu piršteliu atpalaiduodama beveik permatomą skraistę ir 
žengė į savo šokių jūrą, apdovanojusi mane savo aukščiausios 
kokybės šypsena. Stebėdamas jos  kruopščiai surepetuotus judesius, 
nejučia ėmiau grimzti į minčių transą.

Kuprius... Kad šis padaras čionai ateitų, jis turi turėti tikslą, be 
jokios abejonės. Tik kas tai galėtų būti? Storoji kekšyno savininkė? 
Vargu, ar ji aptarnautų tokį, nuo kurio stabas per dvidešimt žingsnių 
ištinka. Nebent jis savo aurą naudoja kaip ginklą, o prireikus ją 
nuslopina. Iš keisto padaro vertėtų tikėtis keistų dalykų.
Tačiau tarkime, kad kūno malonumai - ne šiandieninis jo tikslas. Jis 
ir taip turi rūpesčių su Temile ir tuo, kas uždėjo apsauginius burtus 
nuo aiškiaregių. Labiau reikėtų tikėtis, kad jo darbas bus susijęs su 
galvų kapojimu ir sąskaitų suvedinėjimu. 
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Nužvelgiau vyrus, susėdusius mano nuostabiajai šokėjai už nugaros. 
Nesvarbu, ar jie didikai, ar ne - vis viena neatspėčiau, kuris iš jų 
skolingas kupriui. Belieka grožėtis undinės iš Zorhunijos baltu kūnu 
ir laukti veiksmo pra...

- Parvelis man liepė atimti bet kokį vyną, kurį pastebėsiu tavo 
rankose, - staiga išgirdau vyrišką balsą. Jo savininkas - maždaug 
mano metų vyrukas, apsitaisęs rusvais marškiniais ir tokios pat 
spalvos kelnėmis, atsisėdo šalia, sukryžiavo kojas prieš save ir 
įdėmiai pažvelgė man į akis. Jo batai nebuvo kaustyti, tai mane 
nuramino. Ramybės nedavė tik įkyriai skvarbios, juodos akys, 
niauriai dėbsančios į mane iš po tankių antakių.
- Pavėlavai visą valandą, - atkirtau, - aš jau užsipyliau prie šiaurinių 
vartų. Čia mano desertas. Mergina irgi, o jos aš geruoju neatiduosiu.
- Turėtum dirbti savo darbą, - pasakė jis su giliu įsitikinimu, kad jo 
lūpomis kalba gryniausia tiesa.
- O tu savo, - atkirtau, - ar nematai, kad...
Pabaigt nesuspėjau, nes kairėje, ant pagalvių prie mano staliuko 
klestelėjo pilka figūra ir atmetė gobtuvą.
- Ar tu tikrai neapsirikai dėl to kupriaus? - kiek ironiškai paklausė 
Licera, aiškiai nepažinusi Parvelio agento. Šis išpūtė akis ir jau 
norėjo pulti ant žemės, tačiau laiku susigriebė.
- J...jūsų didenybe! Ką čia darote? - jau daug tyliau sušvokštė jis, - 
argi neturėtumėte būti rūmuose?
- Kas tu TOKS? - sutriko princesė.
- Argi neaišku? Parvelio karys, - burbtelėjau, - štai kur tavo darbas, 
brolau. Turėtum čiupti šitą princesę ir tempti į rūmus, kol ne vėlu. 
Tuoj čia prasidės blogi dalykai.
- Nedrįsk! - sužaibavo akimis ši.
- Bijau, jūsų didenybe, kad medžiotojo tiesa. Turiu jus iš čia išvesti, 
- visiškai apsisprendė agentas, kuris, skirtingai nei Čiūra, skrupulų 
šiuo klausimu neturėjo. - Karalienės įsakymu, jūs turite būti savo 
menėse...
- Jeigu tu tai padarysi, aš pasistengsiu, kad tave pakartų prie įėjimo! 
- įtūžo Licera, tačiau greitai jos įtūžis virto neviltimi - juodis apėjo 
stalą ir tvirtai paėmė ją už rankos, ketindamas pastatyti ant kojų ir 

Psl. 106



išvesti.
- Aš pradėsiu klykti, - staiga persimainė ji, - čia pakankamai 
garbingų karių, kurie suskubs man į pagalbą!
- O aš galiu padaryti taip, - tyliai pasakė agentas, spausdamas 
merginos petį. Licera suinkštė, jos kojos pačios išsitiesino, 
pastatydamos ją. Juodis palietė skausmingą tašką.
- Jeigu priešinsitės, aš padarysiu taip, kad jūs ne tik pati paršliaušite 
į pilį, bet ir pamiršite viską, - sušnabždėjo jis. - Jau išbandyta ir 
veikia, jūsų didenybe...

Galbūt Licera dar būtų pasiginčijusi su juo, tačiau staiga patalpą 
užpildė nematoma siaubo banga, atsklidusi nežinia iš kur.   Jutau, 
kaip sušyla kaulai  nuo to keisto pojūčio, kaip suspurda širdis ir 
kraujas ima tvinksėti gyslose sparčiau. Visi rojaus lankytojai beveik 
vienu metu nutilo, akimis ieškodami savo staigaus ir nesuvokiamo 
siaubo priežasties.
Agentas paleido didenybę, griebdamasis už ginklo ir dairydamasis į 
visas puses. Jo veidas,  visas išbalęs ir tirtantis, pasidengė prakaitu.
Princesė drebančiomis rankomis sugriebė po apsiaustu paslėptą 
rapyrą ir ėmė ją traukti iš makštų, tačiau suspėjo tik iki pusės.
Po akimirkos siaubo pojūtis išaugo dar labiau, visus paversdamas 
gyvomis statulomis. Aš nesunkiai prisiminiau, kaip tai atrodo - 
sustingti nuo siaubo. Viduje tarsi imi išgyventi savo baisiausią 
košmarą, nuo kurio jau nebepabėgsi atsibusdamas. Lieka tik gilus 
įsitikinimas, kad jeigu nejudėsi, viskas pasibaigs greičiau. Tai 
užkrečia visą kūną, lyg koks maras.
Pokštelėjo durys, atlapotos grubaus spyrio. Dar prieš prasidedant 
sustingimui aš apdairiai pasisukau į jų pusę ir sudėjau akutes į labai 
susirūpinusią išraišką, kad nesukelčiau įtarimo. 
Nekviestas svečias niurzgėdamas ir stenėdamas žengė į vidų.

Be jokios abejonės - kuprius. Beveik mano ūgio, apsivilkęs sunkiu, 
purvinai pilku paltu, kuris ties nugara buvo tiek išsipūtęs, kad ten 
būtum sutalpinęs dar pusę žmogaus. Jo plaukai buvo neskalbti gal 
nuo lopšio, barzda ir ūsai neprižiūrėti, susišiaušę ir styrantys į 
kokias tik nori puses. Virš ūsų kyšojo gumbuota, raudona nosis, o 
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savo ruožtu virš jos - pora mažų akučių, žvitriai besidairančių į 
rojaus kampelio klientus.
Pažvelgiau į batus ir šiek tiek nusivyliau. Tai buvo ne batai, o 
kažkokie mokasinai. Nors kas žino, gal kuprius turėjo dvi batų 
poras? Gal kaustytus kur nors prisėmė vandens ir dabar paliko 
džiūti?..
Bet daugiausiai įspūdžio sukėlė jo ginklas, palengva svyruojantis 
kairiojoje - balti, ploni ašmenys, kurių vieną galą apsivijo metalinė 
gyvatė, o kitas skilo į dvi atšakas, atsilenkusias į skirtingas puses.
Keistasis kardas aiškiai buvo skirtas kapojimui, ne badymui. 
Laikydamas jį už gyvatės kūno, kuprius artinosi prie vieno iš stalų, 
kur sėdėjo sustingęs vyras, apsuptas ne mažiau sustabarėjusių 
gražuolių. Nežinojau, kas jis toks, bet labai tikėjausi, kad Parvelis 
išsiaiškins.
Atsargiai, kad kuprius nepastebėtų, sugraibiau savo raudono metalo 
durklą ir padėjau jį ant delno. Ašmenys jau virpėjo, pajutę velnio 
aurą. Durklas lėtai pasisuko į sieną, kur visiškai nieko nebuvo. Taip 
ir sustingo. Dievo Odino dovanotas durklas turėjo parodyti man 
ginklą, kuriuo galėjau nudobti apsireiškusį velnią. Deja, velnias 
buvo ne visai velnias, o durklas man primigtinai rodė sieną.
Gal jis norėjo pasakyti, jog turiu kuprių stuktelėti į ją?..
Vis dar abejodamas, pakilau ir išsitraukiau savo kovinį peilį, kurio 
ašmenys buvo pagaminti Severijoje iš aukščiausios kokybės lydinio, 
kokį tenykščiai tegalėjo sugalvoti. 
- Berdatai, šunsnuki! - urgztelėjo kuprius, sustodamas prieš savo 
taikinį, - šeimininkas siunčia tau labų dienų. Taip pat liepė 
atsisveikinti už jį. Tai šitas baltas daiktas mano rankoje tą ir 
padarys.
Kuprius užsimojo labai staigiai, man nespėjus net šūktelėti. Jis 
perkirto stalą  su visomis lėkštėmis ir stalo įrankiais vienu lengvu 
smūgiu. Man net pasirodė, kad pats ginklas padarė daugiau, nei 
šeimininkas iš jo norėjo. Tas daiktas tiesiog turėjo būti užkeiktas.
- Pirma mane, aš irgi noriu! - šūktelėjau, pakeliui ištraukdamas iš 
vieno sustingusio rankų kardą. 
Nustebęs kuprius vos nepakilo į orą nuo išgąstingo stryktelėjimo. 
Gal ir ginkluotas užkeiktu kardu, bet greičiausiai pernelyg įpratęs, 
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jog visi jo taikiniai nejuda ir nesipriešina.
- Kas tu?!
- Smalsuolis, kurį tu ką tik įžeidei, - sumelavau, - šitas kekšynas 
mano, o tu įėjai nepasibeldęs. Dar daugiau - tu suskaldei mano 
geriausią stalą ir įžeidei mano klientą. Vadinasi, tu įžeidei mane jau 
dukart!
Paisčiau visiškus niekus, kaip tą būtų daręs kuris nors Alibaho 
žvairys, pernelyg susirūpinęs savo garbe ir ieškojęs bet kokios 
dingsties kautis.
- Tu žinai, kad dabar teisybė bus to, kuris nugalės, - sumirksėjau, - 
nagi, pulk!
- Hmmm… - sukrenkštė kuprius, nužiūrinėdamas mane. - Aš gal 
pirmiau pabaigsiu savo darbą, o tada sudorosiu ir tave.
Jis vėl atsigręžė į vyrą, kurį pavadino Berdatu, pamaigydamas delne 
metalinę gyvatę. Man nebeliko jokios kitos išeities.

Jis smogė savo kardu pakankamai vikriai, kad atremtų mano 
„netikėtą“ kirtį.  Ginklas, kurį pasiskolinau, perskilo perpus. Jo 
smaigalys pralėkė per colį, vos nesusmigdamas  kupriui į kaklą ir 
nukrito, atsitrenkęs į sieną. Likau su gana trumpu strampu virš 
rankenos.
- Ha ha, - burbtelėjo kuprius, - dar šoksi - perskrosiu perpus, mažyli.
- Pirmyn, - paraginau jį, dabar imdamas į delną savo peilį. Jo baltas 
kardas buvo kaip reikiant pavojingas, ką tik teko įsitikinti.  Tačiau 
kovotojas iš jo buvo nekoks. Kuprius panašėjo į vaiką, gavusį labai 
linksmą daiktą ir saugomą ypatingos globos. Gali krėsti šunybes ir 
nieko už tai nebus. Nes niekas nėra toks drąsus, kad pajudėtų ir 
iškarštų kailį.
Puoliau jį be jokios pompastiškos įžangos, kokios paprastai tikimasi 
iš dvikovos priešininko. Mano peilis perrėžė jo apsiaustą žemiau 
šlaunies, kliudydamas koją. Linktelėjau galvą, pajusdamas švelnų 
oro dvelksmą, tada iš visų jėgų trenkiausi į kuprių visu savo svoriu, 
nusviesdamas priešininką ant perpildytų stalų, kur jis persivertė per 
gyvų statulų galvas ir trenkėsi iš pradžių į stalviršį, tada - ant žemės. 
Garsas buvo toks, lyg kažkas būtų paleidęs kristi glėbį žarsteklių. 
Kuprius išleido neįtikėtiną garsą - inkštimą ir urzgimą vienu metu. 
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Jis pakilo baisiausiai vaipydamasis ir iš pykčio nurėžė galvą 
pirmam pasitaikiusiam. Į orą sušvirkštė kraujo purslai, nutaškydami 
stalą ir šiek tiek - sukabintus audeklus.
- Kur tavo šeimininkas? - paklausiau artindamasis prie jo. Kuprius 
irgi žengė artyn, šlubuodamas. Iš jo kojos sunkėsi kraujas.
- Išgraužk!
Jis užsimojo nurėžti galvą dar vienam - šį kartą tai buvo moteris, 
kurios veide atsispindėjo gyvo siaubo išraiška. Ji nematė kupriaus, 
stovinčio už nugaros.
Iš visų jėgų švystelėjau svaidomą peilį, taikydamas į priešininko 
galvą. Šis „vaikas“ buvo ne tiek pavojingas karys, kiek pavojingas 
niekuo dėtų žmonių žudikas. Jo dvikova buvo visiškai nesąžininga 
ir man nereikalinga - tuščias bandymas savo veiksmais įbauginti 
priešininką, kelti siaubą ir abejones. Ne, tikri kovotojai taip neturi 
kautis...

Nuo smūgio jis apsisuko vilkeliu, paleisdamas iš rankų savo kardą. 
Vėl nuaidėjo šaižus metalo garsas, bet šį kartą kuprius nebeatsikėlė. 
Taip ir nurimo, persisukęs ir žvelgiantis į stalo apačią.  Jo kaktoje 
styrojo peilio rankena.
Baltas kardas staiga pajuodo ir sutirpo, susigerdamas į plyšius 
grindyse. Neliko net menkiausios dėmės.
O aš sunerimau.

Išgelbėta mergina nė nemanė atgyti ir padėkoti man, kad tebeturi 
savo galvą. Nė vienas iš jų neatgijo. Kaustanti aura tebetvyrojo 
patalpoje, nors jos savininkas buvo negyvas.
- Kokio velnio? - suniurnėjau, nužvelgdamas sustingusią publiką. 
Dabar buvo taip tylu, kad galėjai girdėti žvakių liepsnelių 
mirgėjimą.
Staiga lavonas suinkštė.
Dėbtelėjau į jį, įtardamas kokius nors burtus. Kuprius vis dar 
nesirengė atsimerkti, ištraukti peilio iš kaktos ir pulti mane. Ne, jis 
vis dar gulėjo nejudėdamas.
O jo kupra staiga sujudėjo, ištempdama rūbus. Tarsi ji būtų visai 
atskira kupriaus dalis. Ji vis tirtėjo ir tirtėjo, dar nesiryždama 
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praplėšti kiauto ir išsiveržti į pasaulį kažkokia nemalonia forma. 
Lyg negalėtų apsispręsti.
Atsargiai prisiartinau prie keistojo priešininko ir peiliu brūkštelėjau 
per apsiaustą. Šis prasiskyrė, parodydamas paslėptą stebuklą.
Kuprius visai nebuvo kuprius! Ant lavono nugaros diržais buvo 
pritvirtintas metalinis narvas, kuriame bruzdėjo mažas, suraišiotas 
šėtonas. Nežinia, kokiu būdu jį čia taip įkalino. Kuprius nebuvo 
pakankamai geras kovotojas, kad sugebėtų įveikti net nykštukinį 
velnią. Jo didžiausias kovos privalumas ir buvo šio mažiuko 
belaisvio skleidžiama aura.
Pats nykštukinis velnias buvo visas sutaršytas, sumuštas, be vieno 
rago ir su perlaužta uodega. Jo snukis, sumazgiotas skuduru, vos 
vos gaudė orą per mažas šnerves, o akys, pasruvusios ašaromis, 
žvelgė į mane gailiai ir maldaujančiai. Ir nors turėjau gaudyti bei 
žudyti tokius, kaip jis, šitam nejučia pajutau gailestį. Kas žino, kiek 
laiko jis taip išbuvo narve, svetimame pasaulyje?
- Pažadėk, kad nepulsi cypauti ir aš atrišiu tau snukį, - pravėriau 
narvo duris.
Velnias skubiai linktelėjo du kartus. Jis jau suprato, kad pakliuvo į 
nagus medžiotojui. Negana to, aš jam neakivaizdžiai pasiūliau 
progą pasiprašyti malonės.
- Nereikia, - giliai įkvėpė belaisvis, laižydamas ilgu liežuvėliu 
sumuštą snukutį, - aš niekam neprasitarsiu, net neužsiminsiu, kad 
mačiau tave! Paleisk mane namo!
Aš nieko neatsakiau, guldydamas ant delno durklą. Šis vėl parodė į 
sieną, bet dabar jau gerokai į šoną. Staiga aš supratau - daiktas, 
kuriuo buvo galima užmušti velnią, pasiliko kažkur kitame pastate, 
kur šis ir buvo pagautas. Durklas man rodė, kur turiu eiti.
Perpjoviau narvą laikančius diržus, ištraukiau jį ir prisiartinau su 
grobiu prie agento bei didenybės.
- Pasakyk Parveliui, kad sulaikytų  ir išklausinėtų Berdatą, - 
tarstelėjau agentui, - grįšiu, kai sutvarkysiu vieną reikaliuką. O Jūs, 
didenybe... Jeigu vis dar turite noro, galite eiti man iš paskos. Tačiau 
prisiminkite, kad jausite šitai nuolat. Toks jau darbas.
Jos veide švytėjo nieko neatsakantis siaubas.
Taip ir palikau juodu ir visą Plačių Ragų Bokšto kompaniją, 
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išgyvenančius savo košmarus.

---

Durklas atvedė mane prie vienos apleistos lūšnos, kokių buvo 
galima rasti tuzinais prie miesto sienų. Viduje buvo pilna šiukšlių ir 
voratinklių, šviesos netrūko. Saulė linksmai švietė pro visas stogo 
nesuskaičiuojamas skyles.
Durklas pasisuko į vienintelė daiktą šioje skylėje ir sustingo.
Tai buvo sena, surūdijusi alyvos lempa. Kuokinių tipo ginklas, nes 
neturėjo visiškai jokių ašmenų. Tokia tik per galvą tvoti, kad 
smegenys iškristų.
- Aš niekam nesakyyy-yysiu, - tebežliumbė velnias, 
snargliuodamasis ir taškydamasis tuo geru į visas puses. Beveik visą 
kelią jis maldavo, kad paleisčiau.
- Gerai, dabar pasikalbėsime, - pravėriau burną. - Beje, paleisti 
tavęs negaliu. Galbūt tu iš tiesų savo vyriausiajam nesakysi - kas 
tave žino... Tačiau anksčiau ar vėliau tu mirsi, o tavo siela pateks į 
jo skrandį. Tada jis viską tikrai sužinos. Man to visai nereikia.
Nykštukas šniurkštelėjo ir ėmė žliumbti balsu.
- Pats ėjai čionai tikrai ne su gerais ketinimais, - sumurmėjau, - 
ketinai kažką tempti pragaran, ar ne? Bet kažkam įkliuvai pats. 
Pasakyk, kas tave sugavo? Dar vienas velnių medžiotojas?
- Jis buvo mūsiškis! - kūkčiojo velnias, - sumautas gigantas. Laukė 
manęs čionai, lyg žinodamas. Iš karto sulamdė šonus ir į narvą... 
Niekas manęs nemyli! Beee-eee!
- Tave sugavo kitas velnias? - perklausiau po trumpos pauzės. 
Buvau gerokai nustebęs.
- Esu niekam nereikalingas!.. Visi nori primušt!
- Papasakok man viską, - paprašiau jo, - ir niekas daugiau tavęs 
nebemuš, pažadu. Ar tas velnias liko čia? Jis kur nors mieste?
- Tu mane paleisi, tikrai??? - ilgas liežuvis net nukaro iš džiaugsmo, 
tačiau aš neatsakiau, primigtinai spausdamas belaisvį atsakyti į 
mano klausimą.
- Nežinau, kur jis, - galop nusileido velnias, - aš visą laiką buvau 
narve, po dangalu. Girdėjau tik balsus ir kalbas, o kalbų aš 
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neprisimenu. Kažkas apie žudynes, kažkas apie pilis... Nepamenu. 
Atmintis mano nekokia.
- O vardai?
- Mane vadina Uguru, bet... tu greičiausiai ne mano vardo klausei, 
ar ne?.. Ne, aš kitų vardų nežinau, velnio atmintis labai trumpa ir 
prasta. Kada mane atriši? Kanopos jau mėnesį nevalytos...
Jis staiga ėmė murmėti po nosimi, kurdamas artimiausios savaitės 
planus. Tarsi jo galvoje būtų trūkusi gyslelė. Uguru greičiausiai 
buvo pakvaišęs jau seniau.

Nukabinau žibintą ir iškračiau velnią iš narvo. Jis ėmė raitytis, 
ketindamas apsiversti ant nugaros, jo sulaužyta uodega vilkosi 
grindimis visa bejėgė. Atsivėdėjau ir smogiau į galvą nelaukdamas, 
kol jis atsisuks.
Šėtono galva sutrupėjo, išbarstydama smegenis po patalpą.
Žibintas sulūžo visiškai, atlikdamas savo darbą. Nušveičiau į kampą 
jo liekanas ir liūdnai stebėjau, kaip mažiuko liekanos tirpsta 
rūgštyse. Man jo visgi buvo gaila. Prastos emocijos kaip velnių 
medžiotojui, tikrai neleistinos...

---

Kekšyne jau knibždėjo Parvelio žmonės. Netgi pats patarėjas čia 
buvo, jis kaip tik kalbėjosi su savo agentu, kai aš įžengiau pro duris, 
neradęs Čiūros ten, kur palikau. Žudiką ir prievartautoją radau 
viduje, geriantį prie vieno iš stalų. Kekšyno klientai buvo 
išsibėgioję ar išvaikyti, tad jam niekas netrukdė.
- Kur velnias? - kaipmat pastebėjo mane budrusis Parvelis.
- Negyvas. O kur didenybė?
- Sidabriniame narvelyje, kur ir priklauso būti. Pažadu, kad 
daugiau...
- Pala, - numojau ranka, nutraukdamas jo bet kokius pažadus, - 
nereikia. Ar ji buvo labai išsigandusi?
- Pats žinai. Kas nebūna po to, kai velnią pamato? 
- Atsiranda vienas kitas... - sumurmėjau patenkintas. - Gerai. Ar jau 
prakalbinai tą... na šitą... Berdatą, kurį kuprius medžiojo?
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- Berdatas tardymų kameroje, - pritilo Parvelis, - būtų geriau, jeigu 
pasikalbėtume apie tai kitur. Pasiimk savo Čiūrą. Mes suradome 
Temilės pėdsakus.
Jis švilptelėjo agentui, nekantraudamas grįžti į savo rojaus kampelį - 
tardymų kamerą, kur nelauktai išaiškėdavo daugybė paslapčių. O aš 
vieną paslaptį jau ir taip žinojau - kažkur mieste bastosi dar vienas 
velnias. Šį kartą daug didesnis ir piktesnis nei tas neūžauga 
aplamdytais šonais.

Ir man reikėjo pamiegoti. Jaučiau, kad šitą istorijos dalį tikrai 
užsidirbau.
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8.

Smulkmenos

Po rūmais dar neatmenamais laikais kažkas sugalvojo išrausti 
galybę tunelių ir grotų, kuriuos dabar Parvelio žmonės naudojo 
įvairiais linksmais tikslais. Vienur kalino šalies priešus, kitur juos 
tardė, dar kitose vietose šventė nedideles slaptas pergales, apie 
kurias paprastam mirtingajam geriau nežinoti.
Skylė, kurioje trumpam apgyvendino vargšelį Berdatą, buvo tiek 
gausiai išpuošta visokiais žiauriais kankinimų žaisliukais, kad 
svečias tikrai neturėjo šansų užmerkti pavargusių akių. Jis grožėjosi 
visa įspūdinga Parvelio kolekcija išpūtęs žlibes, o kai vidun įžengė 
budelis, jo sąžinė jau buvo išsigryninusi iki begalybės.
Žinoma, budelis čia atėjo tik šiaip, palaikyti kompanijos. Ir tie 
kankinimų įrankiai bei staklės - jos tikrai buvo šįvakar skirtos ne 
tokiam asmeniui, kaip Berdatas.  Parvelis tyčia savo svečius 
pirmiau palaikydavo čia, kad vėliau būtų lengviau bendrauti. Ne 
kartą teko įsitikinti šios parodos efektyvumu - labiausiai nešnekus 
kaipmat virsdavo maloniausiu pašnekovu, galinčiu išpažinti netgi 
kūdikystės nuodėmes.
- Berdatai, bičiuli mano, - kreipėsi Parvelis į virpantį svečią, 
traukdamas tiesiai prie stalo, ant kurio buvo išdėlioti kažkokie 
nesuprantami prietaisai. Raižiniai virš stalo paaiškino, jog tai - 
pirštų bei visų kitų rankos sąnarių tvirtumo patikros priemonės. 
Tačiau patarėjas tik atitraukė kėdę ir atsisėdo, nėmaž nekreipdamas 
dėmesio į žaisliukus.
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 - Turėtum padėkoti šiam vyrukui, kad vis dar esi gyvas ir gali 
pasitarnauti mūsų valdovui bei jo vaikams. Šiandien į tave kėsinosi 
žudikas. Bet tu ir pats tai gerai žinai, - Parvelis linktelėjo mano 
pusėn.
Berdatas pažvelgė į mane didelėmis, romiomis akutėmis ir labai 
atsargiai sudėliojo vaikiškai naivią padėką. Jis buvo persigandęs.
- Mes manome, - tesė Parvelis, šypsodamasis gana neutralia 
šypsena, - kad žudikas dalyvavo pagrobiant princesę Temilę. Taip 
pat turime rimtų įtarimų, kad jis norėjo atsikratyti tavimi todėl, kad 
ir tu žinojai apie tai. Taigi..., - patarėjas pasitrynė rankas, - gal 
būtum toks malonus ir papasakotum man viską, ką žinai?
Belaisvis linktelėjo, atsakydamas į patarėjo šypseną nevykusia 
grimasa.
- Manęs paprašė surasti patikimą slėptuvę, - pasakė jis giedru balsu, 
- tokią, kad jūsų žmonės nesugebėtų jos aptikti visą amžinybę. Jie 
galvojo, kad aš, vyriausias Alibaho metraštininko padėjėjas, esu 
pats metraštininkas... Jie apsiriko...
- Kodėl jie taip galvojo? - paklausė patarėjas.
- Tada buvo tamsu, - kalbėjo Berdatas, - aš išgirdau beldimą ir 
nuėjau atidaryti durų. Šeimininko nebuvo namuose, o jiems reikėjo 
brangiai apmokamos paslaugos. Man reikėjo pinigų, todėl pasakiau, 
kad aš esu metraštininkas. Šeimininkas visada labai šykštus, moka 
skatikus. Štai ir...
- Aišku, - nutraukė Pervelis, - ko jie norėjo?
- Surasti įėjimą į Postalibą. Į Didįjį Bokštą.
- Postalibą? Argi tai ne mitinė vieta, aprašyta Kolonoje?
- Taip. Metraštininko knygose taip pat. Bet jie galvojo, jog tai nėra 
tik mitas.
- Ko jiems reikėjo iš Didžiojo Bokšto?
- Jau sakiau. Slėptuvės. Jie norėjo pasislėpti.
- Ir tu...?
- Aš jiems perskaičiau viską, ką suradau apie Postalibą. Visas 
smulkmenas, dargi apie didvyrio Kaerlimo žygį pridėjau. Jie man 
padėkojo ir dosniai sumokėjo.
- Ir viskas? Jokios užuominos, kur tas Postalibas yra?
- Jie to neklausė. Matyt, žinojo, jog knygose apie tai nieko nerašo. 

Psl. 116



Juos domino legendos.
- Gerai, - linktelėjo Parvelis, - dar kas nors?
- Jie man palinkėjo gerai praleisti laiką, - kiek pagalvojęs pridūrė 
Berdatas. 
- Gražu. O ar tu žinai, kur tas Postalibas? Ar pasakei jiems ką nors 
konkretaus?
Belaisvis papurtė galvą. Jo tyrose akyse galėjai įžvelgti ką tik nori, 
bet tik ne melą. Tyresnių akių dar reikėtų gerai paieškoti...
Patarėjas atsiduso ir palinko į priekį, nusišypsodamas daug meiliau.
- Pasakyk man, mielas drauge, kas tie JIE?
- Vienas iš jų - mano žudikas, - susigūžė belaisvis, greičiausiai 
prisiminęs sceną kekšyne. - Jis visą laiką tylėjo ir žiūrėjo į mane 
nemaloniu žvilgsniu. Beveik kaip jis.
Berdatas staiga parodė į Čiūrą, kuris tylus kaip pelė sėdėjo šalia 
manęs. Visiems dėbtelėjus į jį, šis tik sukrenkštė susinepatoginęs ir 
pasimuistė.
- Gerai, - linktelėjo Parvelis, - o kitas?
- Kito neįžiūrėjau. Jis prie durų visą laiką stovėjo, sieną ramstė ir... 
man atrodo, jis nesiklausė, ką pasakojau. Jis klausėsi kažko kito.
- Ko? 
- Nežinau, - gūžtelėjo pečiais, - gal sienos...
Parvelis rūgščiai šyptelėjo, Bertadas susigūžė.
- Dar kas nors ten buvo? Trečias?
- Trečia, - pataisė Bertadas, - tai buvo mergina. Jauna ir panaši... 
panaši į ją!
Dabar jis parodė į durų pusę.
Ten, sustingusi prietemoje, tardymo klausėsi Licera, kurios veidą 
visi pažino net per gobtuvo metamą šešėlį.

- Kas per velniava, aš gi liepiau jos neišleisti! - piktai suniurzgė 
patarėjas. - Vyrai, ar jūs nesugebate klausytis įsakymų? Patikrinkite 
jos kambarius, užrakinkite visus slaptus išėjimus, o jos grasinimų 
neklausykite! Jums ką, vaško į ausis pripilti?
- Patarėjau,  aš turiu visišką teisę žinoti bet kokią informaciją apie 
savo seserį! - paprieštaravo Licera griežtu balsu.
- Tavo motina lieps pakarti pusę mano žmonių, jeigu sužinos, kad 
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nevykdau jos nurodymų! - riktelėjo Parvelis. - Negaliu būti atlaidus 
kiekvienam jūsų kaprizui. Išveskite ją!
Licera sušnypštė, kai patarėjo vyrai čiupo ją už rankų. Ji išsisuko 
gniaužtų, išdidžiai atmetė gobtuvą, nužvelgė mus paniekinančiu 
žvilgsniu ir išėjo pati. Vyrai nusekė jai iš paskos.

- Taigi, - susitvardė patarėjas, atsisukdamas į tardomąjį, - kur mes 
baigėme? A, mergina, panaši į...
Jis užsikirto, žvelgdamas į naivias Berdato akutes. Deja, jose melo 
neišvydau ir aš.  Čiūra irgi neturėjo ko paklausti.
- Palydėkite jį namo, - sumurmėjo Parvelis likusiems savo vyrams, - 
čia auksas tau, vaikine, kad užmirštum viską, ką čia matei ir 
girdėjai. Pradėsi plepėti - mirsi kilpoje. Savo šeimininkui pasakyk, 
kad tave užpuolė turguje, todėl ir užtrukai. Juk tave buvo kada nors 
užpuolę?
- T...taip, - išstenėjo Berdatas.
- Vadinasi, žinai, kaip tai atrodo. Keliauk.

Kai belaisvį išvedė, patarėjas kurį laiką spoksojo į priemones 
kaulams trupinti. Tada pakėlė galvą ir nepatenkintas dėbtelėjo 
paeiliui į kiekvieną, likusį patalpoje.
- Kas nors man sugalvokite įtikinamą priežastį, kodėl Temilė kartu 
su kupriumi ir tuo trečiu ieškojo slėptuvės! - riktelėjo jis. 
Deja, jam atsakėme ne itin išraiškinga tyla.
- Gerai, - linktelėjo, - tada keliaukite ir sužinokite. Ypač judu, - 
parodė dviem pirštais į mane ir Čiūrą. 
Dabar jau atsidusau aš.

---

Lauke buvo tamsu, o kai kuriuose languose žaidė židinių, žvakių bei 
aliejinių lempų šviesos. Pilies kieme aš atsisveikinau su Čiūra, 
kuriam buvo skirta nakvoti gvardijos patalpose. Dargi prisiminiau 
savo seną bičiulį, kurį ir aplankiau ta pačia proga.
Kandas buvo sočiai pašertas ir aptingęs, tačiau, išvydęs mane 
įeinantį i šunides, kaipmat pašoko ir išlojo džiaugsmingą trelę.

Psl. 118



- Sveikas, šuneli, - burbtelėjau, siekdamas jo paausių. Cerberis net 
prisimerkė iš malonumo. Tiesa, dvi jo galvos ėmė laižyti man ranką. 
Viena netgi pabandė krimstelėti į nykštį.
- Kada jį pasiimsi? - staiga paklausė kažkas šiurpiu balsu. 
Šunidės prižiūrėtojas sėdėjo ant šiaudų tamsoje ir graužė savo 
vakarienę, sudžiūvusią į beviltišką gumulą.
- Kol kas dar paliksiu, - pasakiau.
- Tavo nesveikas šuo bandė iškrušti kilmingą kalę. Vos suspėjau 
nuvyti. Čia niekas nekruša kilmingų kalių, aišku?
Man pasirodė, kad po akimirkos jis būtų pridūręs „išskyrus mane“. 
Tačiau to nepasakė.
- Aišku, - taikiai linktelėjau. - Čia tau dar guartas. Nepagailėk mano 
šuniui kąsnelio iš ryto.
- Uhu... - jis pagavo pinigą ir pabandė jį dantimis, - tiek to, 
nepagailėsiu. Galiu jam netgi kalę atvesti, tiesa, ne kilmingą. Turiu 
kelias kitame aptvare...
- Čia jau kaip nori, - gūžtelėjau pečiais, - aš jo tiek niekada 
nelepinau. Gero vakaro.
- Aha, - burbtelėjo šunidės prižiūrėtojas, vėl įnikdamas į 
suakmenėjusią vakarienę, - gero ir tau.

---

Grįžęs į savo menes griuvau paslikas į lovą. Mintyse Temilės 
nebebuvo nė kvapo, sąmokslo teorijų taip pat. Tegu Parvelis apie jas 
galvoja. Velnių medžiotojai turi miegoti, kol kilmingųjų pasaulis 
kraustosi iš proto. Toks mano sugalvotas dėsnis...
- Ar čia tu, Edvardai? - staiga šūktelėjo nuo židinio Emerzidė, 
kurios nepastebėjau. Ji tiek įprato kiurksoti šiame pilies sparne, kad 
greičiausiai jau laikė tai savaime suprantamu dalyku.
- Ačiū, man nugaros nušveisti nereikia, - sumurmėjau užsimerkęs.
Kai pramerkiau kairę akį, ji stovėjo prie lovos, įrėmusi rankas į 
šonus. Šį kartą netgi kasą išsipynė, paskleisdama juodus plaukus 
aplink veidą, dėl ko atrodė tik piktesnė. O gal man tik pasivaideno...
- Tavo dėka, Licera dabar pikta kaip širšė, - pasakė tarnaitė piktoku 
balsu, - smeigė su safyru, Edvardai. Girdėjau, ką tik ji vėl buvo 
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pasprukusi iš savo menių. Laimė, manęs nerado, O gal dar 
neieškojo. Bet ji ateis, nes jos juoda dvasia tiesiog dega kerštu. 
Manai, man saldu?
- Prašau, tik ne poezija... - sudejavau.
- Labai tikiuosi, ji nesusiprotės atsliūkinti čia, į tavo irštvą, - tesė 
Emė. - Liksiu čia vien todėl, kad tu man skolingas... kiek? 
Mažiausiai dvidešimt guartų?
- Turint galvoje, kad dabar zyzi prie mano lovos, o aš tavęs 
neišveju, tavo pinigai sumažėjo iki lygiai dvidešimties guartų, - 
atmerkiau ir antrą akį. 
Ji sunkiai atsiduso, nukreipdama žvilgsnį į židinio liepsną. Nežinia 
kodėl, bet pajutau sąžinės graužatį. Reikėjo ją skubiai kam nors 
parduoti. Geriausia - paskandinti vyno jūroje.
- Gerai, - atsidusau keldamasis ir siekdamas savo pinigų kapšo, - 
atleisk. Man sunki diena, aš piktas kaip velnias ir... Štai tavo 
dvidešimt keturi guartai. Nei daugiau, nei...
Tačiau mano kapšas jau buvo pustuštis. Ten tikrai nebuvo dvidešimt 
keturių guartų, nes per dieną pakankamai jų iššvaisčiau tai šen, tai 
ten.
- Regis, lieku tau skolingas vienuoliką, -sumurmėjau, tiesdamas 
monetas tarnaitei, - teks palaukti šios istorijos pabaigos, kuomet 
Parvelis man atvers iždą.
Ji tylėdama paėmė pinigus ir susižėrė juos į kišenėlę. Greičiausiai 
tai buvo pirma bent kiek stambesnė suma nuo jos nuotykio 
pradžios.
- Ir dar... - išsižiojo mergina kažką sakyti, bet aš tik suniurzgiau 
lokio dainą ir numojau ranka.
- Visa kita palik rytdienai, jeigu nesunku. Aš tuoj... tuoj... jau miegu, 
jau...
Oberhaido jauti, na ir malonumas padėti galvą ant karališkų patalų! 
Prieš nugrimzdamas į sapnų karaliją dar pajutau, kaip sulinguoja 
minkšti paklotai - greičiausiai Emė nusprendė prigulti šalia.

---

Plaukiojau skaidraus, rausvo vyno jūroje. Dangus buvo vaiskiai 
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giedras, su karamelės ir grietinėlės spalvos debesėliais, pagardintais 
vyšnių bei žemuogių užpilais. O vynas - tai ne „Bestuburis“ ar iš 
„Skraidančio Kirvio“ su pakeista receptūra - taigi čia tas, 
aukščiausios rūšies, kur Parvelio spintelėje visados būna padėtas 
bent vienas buteliukas! Tas pats, kurį išalkęs sakalas lakė.
Dabar jis skalavo mano kūną, lengvai ir be jokio pasipriešinimo, lyg 
vėsios šilko juostos karštą vasaros dieną
Išgirdęs juoką pažvelgiau į krantą. Ten manęs jau laukė būrys 
pusnuogių gražuolių, kviečiančių į savo glėbius. Jos gana 
nepadoriai nusimetinėjo savo paskutinius drabužėlius, lyg Zorhunų 
šokėja, besistengianti įkaitinti vienišą, atsipalaidavusį žiūrovą. 
Tarsi įgavęs naujų jėgų yriausi per bangas, skubindamasis į 
kiekvieno vyro išsvajotą rojų. Dabar tai niekas nebesulaikys manęs 
- laikykitės, pupytės...
Staiga krantas ėmė tolti. 
- Ei! - riktelėjau nepatenkintas, - Merginos, palaukit, aš tuoj!..
Paspartinau darbą rankomis ir kojomis - dabar skrodžiau bangas lyg 
kokia išprotėjusi kardžuvė. Kur jau ten - lyg koks vandenų paukštis, 
kuris rengėsi tuoj atsiplėšti nuo vandens ir pakilti į orą.
Krantas vis dar tolo.
- Kas per velniava! - susikeikiau dusdamas, - su tom bobom visada 
taip...
Kai greitis išaugo iki neįsivaizduojamo, pakilau ant kojų ir ėmiau 
bėgti per vandenį, vis dar ketindamas pasivyti išprotėjusią salą, 
tolstančią nuo manęs į nežinia kur.
Staiga kažkas pakišo koją, aš slystelėjau, persiverčiau per galvą ir 
pūkštelėjau į šaltą bangą, kur vanduo kaipmat pateko į nosį, burną ir 
ausis... ir dar daug kur. Burbulai, jūržolės, purslai ir dar velniai žino 
kas susimaišė į visišką chaosą...

--- 

Pabudau spjaudydamasis ir šniurkšdamas nosimi. Reikėjo gi 
išsikrapštyti iš ten vandenį, kuriuo mane kažkas ką tik pabandė 
išversti iš lovos.
Nežinau, kas žadino Parvelį, kuris dabar stovėjo su kibiru ir žiūrėjo 

Psl. 121



patenkintas į mane, tačiau mano senasis bičiulis aiškiai ketino tapti 
mano asmeniniu budintoju. Pažvelgiau į dešinę, tačiau lovoje Emės 
neberadau. Ji stebėjo mane nuo židinio.
- Matau, Plačių Ragų Bokštas tau paliko neišdildomą įspūdį, kad jau 
sapnuoji panas neužsičiaupdamas, - kiek ironiškai tarstelėjo 
patarėjas, - kelkis ir persirenk. Pusryčius atneš netrukus. Kad iki 
devintos valandos dingtumėt iš rūmų darbo dirbti. Mano agentai 
miega perpus mažiau, tad aš jau ir taip padariau tau paslaugą, Edi.
- P...palauk, - nukreipiau pirštą į Parvelį, vis dar neatgaudamas amo, 
- m...man...
- Taip, tavo dienos išlaidos, - nutraukė jis mane, sviesdamas kapšą 
su monetomis į glėbį, - šimtas guartų.  Čiūra jau pusryčiauja 
virtuvėje, susitiksi jį kieme. Manau, apie darbą tau kalbėti daug 
nereikia. Noriu, kad Temilė iki vakaro būtų rūmuose. Sukaustyta ar 
ne - nesvarbu. Ir Edi, - jis stabtelėjo prie durų nešinas kibiru, - 
šiandien bus labai karšta diena. Žinai, kas būna tiems, kurie 
padaugina vyno tokią karštą dieną?
Linktelėjau, ropšdamasis iš šlapios lovos.
- Taigi, - linktelėjo Parvelis, - juos pakaria prie rūmų vartų. Ir dar - 
šiandien ta graži diena, kada Licera turėjo susitikti su Rubenojumi, 
savo sužadėtiniu. Deja, jie už rankučių nepasilaikys, po pievelę 
nepasilakstys, kas savaime reiškia daugybę darbo man. Netrukdyk ir 
nesiuntinėk savo meilužės be svarbaus reikalo. Geros dienos.
Jis išėjo, skambiai trinktelėjęs durimis.

Niauriai spoksojau į pinigų kapšą, tada nusviedžiau jį ant kėdės ir 
ėmiau nusirenginėti šlapius rūbus, kurių net nepasirūpinau 
nusirengti prieš miegą. Laimei, turėjau dar vienerius tokius pačius 
(savo mėgiamiausius).
Emė, susirietusi į kamuoliuką ant pagalvių, stebėjo mane, 
persirenginėjantį, o jos žvilgsnis man kažkodėl pasirodė labai jau 
gudrus.
- Iš kur Parvelis sužinojo, kad man trūksta pinigų? - pažvairavau į 
ją, netiesiogiai atsakydamas į savo klausimą, - tu ir vėl ruošiesi 
slampinėti su manimi po miestą?
- O tu nori mane palikti vieną ir bejėgę su ta ragana Licera?
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- Licera užrakinta.
- O kaipgi, - linktelėjo Emerzidė pašaipiai, - žinau, kaip veikia tos 
spynos prie jos menių. Užtenka labai pagrasinti, ar paverkti truputį - 
ir visi užraktai patys nukrenta.
- Na, rūmai nėra jau tokie maži. Rytiniame sparne netgi daug 
painesni koridoriai, ten galima ir pasislapstyti dienelę kitą, - 
burbėjau sau po nosimi. 
Tarnaitė pakilo nuo pagalvių, priėjo prie numesto pinigų kapšo ir 
atrišo jį. Suskaičiavo dešimt ir vieną monetą, kurias įsidėjo į 
kišenėlę. Tada priėjo prie manęs, laikydama likusius pinigus už 
virvelės.
- Netgi valkiotis po pavojingas miesto vietas daug maloniau, nei 
slampinėti po tamsius koridorius, viliantis, jog smeigė su safyru 
pagaliau ims ir atšips, - pasakė ji. 
Vėl atsidarė kambario durys.
Dvi tarnaitės įnešė indus, kuriuos išdėliojo ant stalo. Viena nuėjo 
pakeisti šlapių patalų, kita surinko mano „naktinius“. Darbą jos 
padarė neištarusios nė žodžio, tik prie durų vos vos nusilenkė mums 
ir išėjo.
- Su tavimi retsykiais aš netgi pasijuntu ne tokia jau kekšė, - 
atsiduso Emė, sėsdama prie stalo. - Kur šį kartą keliausime?
- Niekur, - pasakiau, - mes nebeturime kur traukti.
- Betgi, - suraukė ji antakius, - Parvelis liepė iki vakaro...
- Jeigu pasiseks, - nutraukiau ją, - tuomet gal ir bus taip, kaip jis 
nori. O kol kas mes nežinome, ar Temilė su kupriumi ir tuo... trečiu 
iš viso surado tą Postalibą, ar jie tiesiog pasiklausė brangiai 
kainuojančių legendų ir nusprendė susirasti kitą vietą slėptuvei. 
Reiganas pažvelgti į ateitį negali, joks kitas aiškiaregys to irgi 
nepadarys. Kas mums lieka? Daryti tą, ką ir Parvelio agentai daro? 
Nuobodu.
- Taigi, tu siūlai...
Aš nuvožiau indą, iš kurio pakilo tiršti garai, persunkti visai 
neblogo aromato.
- Valgyk, - linktelėjau, - ir mažiau galvok.

Valgėme neskubėdami, nes saulė man teberodė ankstyvą rytą. Gal 
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septintą, ar maždaug pusę aštuonių. Prie durų tykiai tekėjo smėlis 
laikrodyje, apverčiamame kažkokio įmantraus mechanizmo kas 
pusę paros. Kartais naktį aš netgi girdėdavau grandines, 
išjudinančias tą mechanizmą. Jos keliavo sienų tarpais kažkur gilyn, 
po pilimi. Toje laiko citadelėje aš niekada nebuvau. 
Emė retsykiais užsisvajodavo su vienu kąsniu rankoje ir kitu 
burnoje, tačiau buvau pernelyg užsiėmęs kramtymu, kad 
susidomėčiau, kas vyksta jos galvoje. 
Sėdėdamas čia, prieš ją, nejučia prisiminiau savo blėstančią meilę, 
likusią Žaliąjame Kalnyne. Žinojau, kad valdovė Koma netrukus 
atvyks į Alibahą, tačiau tai kažkodėl manęs nebedžiugino taip 
smarkiai, kaip, tarkime, užvakar. Vis dėl to tiesa, kad pragaro 
užkeikimai pamažu nustoja galioti. Dar savaitė, ir Koma virs dar 
vienu karališku asmeniu tarp daugybės kitų. O po mėnesio 
greičiausiai keiksiuos, kad buvau toks silpnas, pasiduodamas 
moteriškiems įgeidžiams ir kažkokiems kerams. 
Kai išjojau iš Žaliojo Kalnyno, pirmą parą kankino gana didelis 
nerimo jausmas, sukeltas išsiskyrimo. Dabar gi iš jo liko tik 
cypiantis aidas. Baigiau atvirsti į tą patį senąjį Edvardą, kuris turėjo 
vienintelę meilę kapoti velnius ir retsykiais pailsinti galvą ant 
kokios nors parsiduodančios gražuolės minkšto pilvo...
- Kas tau čia taip juokinga? - staiga paklausė Ėmė ir aš susigriebiau 
bespoksąs į jos apvalumus. Dar nuo vakar pora viršutinių suknios 
sagų liko prasegta, kurių tarnaitė taip ir neužsegė. Negana to - mane 
pralinksmino mano paties mintys apie tai, kad netrukus būsiu 
laisvas nuo užkeikimo ir greičiausiai žiūrėjau į Emerzidės iškirptę 
kvailai išsišiepęs, lyg koks papų neregėjęs vaikiščias.
- Tikrai ne tavo krūtinė! - krenkštelėjau sutrikęs, sukdamas akis į 
durų pusę, - atleisk, užsigalvojau...
- Mhmm, - linktelėjo ji, nusišypsodama „viską suprantančia“ 
šypsena. Deja, ji nieko nesuprato, tik svajojo supratusi.

---

Čiūra rūkė savo nepamainomą pypkę prie pat arklidžių vartų, 
įsitaisęs prie vandens pilno lovio, ant rąsto. Regis, jo nuotaika šįryt 
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buvo labai gera.
Pro šalį žygiavo gvardiečiai, skubėdami į rytinę rikiuotę, klykavo 
kažkoks vaikiščias, tampydamas po kiemą glėbį Alibaho vėliavų ir 
stengdamasis žūtbūt jų nesutepti. 
Išvydęs mane su Emerzide, Čiūra skubiai iškratė iš pypkės tabaką ir 
pašoko nuo rąsto.
- Labo, - linktelėjo į mano pasisveikinimą, - Parvelis nori vakare 
matyti mus su Temile. Sakyčiau, truputį nekuklūs norai. Gal netgi 
nerealūs. Jis visados toks ankstyvas ir kategoriškas?
- Kiek pamenu - taip, - sumurmėjau. - Tai kaipgi su tuo Postalibu? 
Žinai, kur yra įėjimas į jį?
Čiūra užsikišo pypkę už diržo, pasikrapštė savo baltapūkę galvą ir, 
mano nuostabai, linktelėjo.
- Galima sakyti... Bet tai nėra įėjimas. Aš pats esu girdėjęs tas 
legendas apie užpustytą miestą, tačiau smarkiai abejoju, kad būtų 
išlikę kokie nors įėjimai. Matai, tas Postalibas turėtų būti mažiausiai 
šimto pėdų gylyje po mūsų kojomis, o juk čia visur smėlis. Jis 
paprastai užpildo visus plyšius, taip kad nelabai įmanoma, jog liktų 
kokie nors tuneliai. Juo labiau, kad niekas mieste nestato tunelių 
tam atvejui, jeigu juos užpustytų. Ir ypač dar tokių, kurie vestų 
šimtą pėdų į viršų. Nebent tai būtų koks nors bokštas...
- Sargybinis, sode matęs Temilę, girdėjo kalbant kažką apie bokštą, 
- pertraukiau.
- Jeigu ir taip, tas bokštas šimto pėdų aukštyje virstų nedideliu 
stogeliu, - gūžtelėjo pečiais Čiūra. - Tokių pastatų mieste pilna. 
Sandėliukai, šuliniai, lūšnos, kas tik nori. Tačiau yra vienas žmogus, 
kuris kažkada gyrėsi radęs įėjimą į Postalibą. Tada aš buvau dar 
mažas snarglius ir tos istorijos man buvo lyg pasakos prieš miegą. 
Tą senį aš gerai pažįstu, jis mano dėdė. Tačiau su juo bendrauti 
reikėtų atsargiai, mat mano dėdulė yra niekšas, už kurį didesnio dar 
reikėtų paieškoti. Jis vadovauja vagių ir žudikų gaujai šiame mieste. 
Nenustebčiau, jeigu Parvelis jau paskyrė užmokestį už jo galvą.
- Tikiuosi, tu dar nesusipykęs su juo? - prisimerkiau.
- Ne, kur jau ten... Pyktis su vagimis ir žudikais ten, kur gyveni - 
prasta politika. Mes visi daugmaž broliai ir seserys. Tačiau 
merginoms ten vaikščioti pavojinga. Gal Emei būtų geriau pasilikti?
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- Aš jau kaip nors ištversiu, - pasipiktino ši, - tu tik vesk.
- Nenoriu, kad kiltų nenumatytų problemų... - pabandė teisintis 
Čiūra, tačiau Emerzidė sušnypštė, ne blogiau nei Licera.  Ji net 
neketino likti rūmuose.

---

Čiūrą lūšnų rajone, matyt, pažinojo taip gerai, kad šį kartą 
kišenvagiai paliko mus ramybėje, nors greičiausiai kai kurie 
pakankamai gerai prisiminė neseniai įvykusį konfliktą ir mane, viso 
to kaltininką. Beje, takų labirinto nebūtum įsidėmėjęs niekaip, netgi 
braižydamas viską pergamente. Kartais atrodydavo, kad žudikas 
mus veda ratais, tačiau kaskart pataikydavome vis į kitą vietą. Kai 
pasakiau savo pojūčius Čiūrai, šis linktelėjo galvą ir parodė po 
kojomis:
- Gatvelės čia kai kur kerta viena kitą skirtingais lygiais. Dusyk mes 
praėjome požeminiais takais, tai dėl to ir susidaro ratas. Seniau čia 
buvo netgi labai geras rajonas iki prasidėjus Ketvirtąjam Didžiąjam 
Gaisrui. 
- Pastatai gi akmeniniai, - nusistebėjau, - kam čia degti?
- Degė sandėliai su mediena ir visokiom kitokiom gėrybėm. Karštis 
buvo toks, kad visas metalas ištirpo ir susigėrė į smėlį. Kai kurie 
gyrėsi radę aukso plokštelių. Dar ir dabar randa. Mes čia visai gerai 
gyvenome, ką jau besakyti. Ir mokesčių nemokėjome. Tik Parveliui 
nesakyk, o tai dar atlyginimą atims...
Jis išvedė mus į ilgą alėją, kurios abiejose pusėse į viršų smigo 
pilkos, belangės sienos. Gatvele vėjas tingiai vaikė šiukšles ir 
dulkes, o virš galvų negailestingai kepino saulė. Parvelis buvo 
teisus - diena pasitaikė neįprastai karšta.
Čiūra sustojo prie tamsoko plyšio sienoje, kuris, regis, vedė gilyn 
po žeme, nes padvelkė užsistovėjęs, vėsokas gūsis.
- Stok! - išgirdome pragertą balsą iš tamsos, - ko tau čia reikia?
- Drambly, čia tu? - paklausė žudikas, - tu vis dar gyvas?
- O tu smarve, ar tik ne... Čiūra?.. - balsas kiek pritilo, tamsoje 
sušiugždėjo, sušlamėjo, išgirdome sunkius žingsnius. Į šviesą išniro 
apsiblausęs, beveik voratinkliais užneštas veidas, kurio savininkas 
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nei skutosi, nei prausėsi, nei kirposi gal visą tūkstantmetį. Jis iš 
pradžių markstydamasis nužvelgė žudiką, tada ir mane su Eme. Jo 
rankose tingiai sukosi trumpas, bet įspūdingai storas kardas, kurį 
greičiausiai pats nusikalė, arba užsakė pas kokį ne itin brangų kalvį. 
Nelabai įsivaizdavau, ką su tokiu veikti rimtoje kovoje, bet 
Dramblys tikriausiai žinojo geriau už mane.
- Čiūra... - suniurnėjo jis, nei supykdamas, nei labai 
apsidžiaugdamas, - seniai tu matytas, vaikine. Pasikeitęs kažkoks, 
tik balsas likęs iš tų dienų... Ko tau prireikė čia, šioj Raugo duobėj?
- Ar dėdulė dar gyvas? Ieškau jo, reikalų truputis atsirado. Gal 
biznis, o gal ir šiaip, paplepėsim.
- Biznis, sakai... - linktelėjo Dramblys, - paplepėsit... Na, tu žinai 
tvarką ten, apačioje. Jeigu tavo draugai nepatikimi, jiems kelio atgal 
nebus. Jie tai žino?
- Jie patikimi, - jeigu Čiūra ir blefavo, tai net aš patikėjau, kad esu 
visiškai patikimas. - Problemų nekils, Drambly. Kaip tau pačiam 
sekasi?
- O kaip visada, - gūžtelėjo pečiais, - nėr blogai. Vagis niekada 
nepražus, jeigu savo amatą išmano. Bet tu vis tiek galėtum duoti 
man pinigą, neprapultų.
- Vis dar tas pats senis Dramblys, - nusijuokė Čiūra, traukdamas iš 
kišenės guartą, - tavo tiesa. Už praėjimą mokėti visada reikia.
- Taigi, - linktelėjo sargas su keistu kardu, - keliauk ir žiūrėk, 
neprisivirk košės.
Dramblys pavartė auksą delne, pasitraukė į šoną ir parodė į tamsą.

Net nebūtum pamanęs, kad neišvaizdi skylė sienoje gali nuvesti į 
vagių slėptuvę. Dairiausi į vos matomas sienas, išsikraipiusias į 
kokias tik nori puses ir svajojau, kaip būtų gerai, jeigu jos visgi 
neužgriūtų man ant galvos. Bent jau ne šiandien.
Vietomis čia dar buvo laiptų, tačiau didžiąją kelio dalį beveik 
čiuožėme nuožulniu nusileidimu. Sunerimęs svarsčiau, kad grįžti 
atgal bus ne taip paprasta.
Porąsyk vos pakaušiu nenudaužęs lubų gabalo susivokiau, jog mūsų 
urvelis pamažu siaurėja ir žemėja, virsdamas tikrų tikriausia skyle.
O štai, pagaliau ir balsus išgirdome. Apačioje kažkas kalbėjosi ir tai 
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buvo ne moterys. Iki balsų likus visai nedaug, prabilo ir Čiūra. Jis 
garsiai pasisveikino, kad esantiems apačioje mūsų atvykimas 
netaptų netikėta staigmena. Yra gi žmonių, kurie pirma pjauna, tada 
klausimus uždavinėja...
Balsai nutilo, staiga užsižiebė šviesa. Tai į tunelį įlindo žmogysta su 
žibintu rankoje.
- Kas ten? Drambly?..
- Dramblys savo poste, - atšovė žudikas, - čia aš, Čiūra. Su 
kompanija.
- Kas toks?! Pala, Čiūra... Ak taip, prisiminiau. Tas pats Čiūra, kuris 
pernai mums liko skolingas šimtinę guartų?
- Ne, aš tas kitas, Buzio sūnėnas. Nejau apie mane visai čia 
nebeužsimenama?
- O kas tu toks būsi, kad apie tave kalbėti turėtume? - suniurzgė 
sargas ir pamojo savo žibintu, - praeikit! Tuoj apžiūrėsiu ir žinosiu, 
kas tu per Čiūra. Ginklus laikykit paslėpę, o tai subadysim 
nepasižiūrėję!

Iš skylės mes patekome į gana ankštoką kambarėlį su sunkiomis 
durimis tolimiausiame gale. Degė du žibintai, už kurių pasislėpusios 
žmogystos tapo sunkiai įžiūrimos. Buvo aišku tiek, kad abu vilki 
juodus rūbus ir abu barzdočiai, kaip ir Dramblys. Gal net iš vienos 
šeimos.
- A, šitas Čiūra... - pasakė tas, kuris mus pasitiko, - ko tau prireikė iš 
Buzio?
- Aplankyti atėjau. Ir žinoma, smulkus reikaliukas. Prireikė 
naujienų.
- Ir užmokestį atsinešei, che che... - pareiškė tas pats kalbėtojas, 
kinkuodamas savo žibintą aukštyn - žemyn. - Paimčiau jūsų 
ginklus, bet kad jau kompanijoje moterį turite, tai greičiausiai daug 
nerėkausit. Galite praeiti. Ir Čiūra... Čia tau už pernykštį nuotykį.
Žibintas staiga pasislinko į šoną, o mano vedliui į veidą staiga 
atskriejo mėsingas kumštis, parbloškęs Čiūrą prie sienos.  Šis net 
apsiginti nesuspėjo, tik smagiai kaukštelėjo pakaušiu į akmenį ir 
akimirką vartė akis. 
Žudikas pasitrynė veidą raukydamasis iš skausmo, tada labai 
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nepatikliai pažvelgė į skriaudiką, kuris vėl prisidengė žibintu.
- Lopčius Lopeta? - sumurmėjo Čiūra truputį nustebęs.
- Tas pats, - nusispjovė sargas, - patikėk, berneli, tavęs aš tikrai 
neužmiršau. Gali slėptis po kokia tik nori šukuosena, aš tavo smarvę 
per kvartalą užuodžiu. O dabar eik ir perduok savo dėdei labo ryto!

- Geri tavo draugai, nieko neprikiši, - pasakiau, kai atsidūrėme už 
durų. Siauras tunelis akmeninėmis sienomis, apšviestas aliejinių 
lempų, suko nežymiu lanku į dešinę, kur girdėjosi šurmulys. 
- Jie ne mano draugai, - susiraukė Čiūra, vis dar glostydamas paakį, 
- vagims ir žudikams nepakeliui. Paklius jis man kada nors po 
kojomis naktį...
- O jeigu dieną?
- Gali ir dieną, kad ir turgaus viduryje. Teko žudyti ir ten. Dargi 
geriau - išnyksti minioje greitai, o žmogus tik tada sukniumba. Gali 
net sugrįžti ir pasižiūrėti kartu su žiopliais, dar netgi surikti „aš 
mačiau, kažkoks juodas ten nubėgo!”…
- Ei, - paplojau jam per nugarą, - nesikarščiuok. Bus tų progų 
pasismaigstyti. Kur mes esame?
- Raugo duobėje, žinoma. Blogiausioje vietoje visame Alibahe. O 
dabar tyliai, leiskite man kalbėti!

Staiga koridorius mus išvedė į didelę požeminę salę, nušviestą 
mažiausiai šimto įvairiausių šviesos šaltinių - deglų, alyvos lempų, 
balanų, smulkių laužų, virš kurių virė katiliukai, kepė mėsa, ar 
džiūvo kažkieno rūbai. Patalpa buvo pailga, per vidurį paremta 
penkių masyvių kolonų eile. Vargšelės jau buvo nudirbusios savo 
darbą, jų paviršių vagojo nesuskaičiuojami įtrūkimai ir aš nejučia 
susigūžiau nuo minties, kad visas šitas požeminis raugas vieną 
dieną gali tiesiog sugriūti, nusinešdamas istorijon blogiausią 
Alibaho vietą ir visus jos lankytojus. Beliko tikėtis, kad ta 
įsimintina diena - ne šiandien.
Patalpos sienas gana tolygiai vagojo taisyklingos nišos, kuriose 
vietiniai netruko įsirengti gultus, hamakus ir šiaip visokio gėrio 
saugyklas. Žmonių čia buvo gal pusšimtis, ir visi linksmi, 
atsipalaidavę, nusimetę savo juodus apdangalus ir didžiąją dalį 
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ginklų. Kai kurie vaikščiojo beveik pusnuogiai, išdidžiai išvertę 
apžiūrai nemenkus raumenis.
Moterų irgi buvo, tačiau gerokai mažiau. Kelias pastebėjau prie 
laužo, dar viena šoko lempų šviesoje, lydima juoko ir plojimų.
Nepaisant daugybės liepsnų - liepsnelių, oras buvo vaiskus ir gana 
tinkamas kvėpuoti. Matyt, kažkur buvo gudriai sumąstytas kelias 
dūmams į žemės paviršių.

Čiūra tik akimirką stabtelėjo pasigrožėti reginiu. Jo žvilgsnį 
kaipmat patraukė kažkas patalpos gale ir žudikas mostelėjo mums 
sekti paskui jį.
Čia žemė buvo nuklota kupranugarių kailiais, o aplinkui sustatytos 
dėžės lūžo nuo įvairiausių rakandų - ginklų, amunicijos, balnų, 
puodų, visokiausių kelioninių krepšių ir šiaip niekučių. Aukso bei 
sidabro neišvydau. Matyt, šitą gerą suslėpė kažkur kitur.
Šiek tiek atsiskyrę nuo likusiųjų, čia tyliai kažką kuždėjosi keturi 
vyrukai. Galbūt planavo dar vieną vagystę, o gal ir visą 
žmogžudystę, apie kurią niekas neturėjo sužinoti. Vos tik Čiūra 
užlipo ant pirmo kailio, vienas iš jų kilstelėjo galvą ir įdėmiai 
nužvalgė mus juodomis akimis. Sukluso ir kiti trys.
- Sveikas, dėde! - šūktelėjo žudikas, mostelėdamas ranka.
Vieno iš keturių akys prisimerkė, lyg bandydamos atpažinti kažką 
visai nematyto. Turbūt tai ir buvo Buzis, žinąs kelią į Postalibą.

- Kad mane kur jautis nujotų! - keiktelėjo vyras, vos tik suprato, kas 
prieš jį stovi, - Čiūra?..
- Tas pats.
- Velnią tas pats... Prieš du mėnesius dar buvo įmanoma tave 
pažinti, o dabar kvepi per dešimtį pėdų kaip kokia moteris. Bene 
kieno dvare įsidarbinai?
- Panašiai. O tu vis dar patyliukais planuoji savo verslą?
Buzis staiga dėbtelėjo į mane, į merginą ir prisimerkė.
- Ar turėčiau apie tai kalbėti prie šitų žmonių? Ką čia atsivedei?
- Jie mano draugai.
- Sakai?.. Mergina pernelyg švelni, ji tikrai ne žudikė. Ir ne vagilė. 
Dėl kekšės dar pasiginčyčiau, bet kad akytės labai jau išdidžios. 
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Prasta, matyt, kekšė...
Emerzidė patyliukais purkštelėjo šitaip išvadinta, tačiau, išskyrus 
savo paniekinamą žvilgsnį, niekuo Buziui neatsikirto.
- Taigi,  - linktelėjo šis rimtu veidu, nustodamas dėbsoti į merginos 
privalumus ir atsisukdamas į mane, - o šitas gal ir vertas kažko, tik 
irgi - akys per daug tyros. Jeigu ir klystu, šunsnukis jis menkas. 
Tiesiog niekas. 
Atsivedei nieką ir prastą kekšę, Čiūra. Jie ne mūsiškiai. Tai kokio 
galo tu jiems kelią į Raugo duobę parodei? Taisykles pamiršai?
- Jie mano draugai, - pakartojo žudikas, - patikimi, dėde. Gyvybe 
garantuoju, kad Raugo duobės jie niekam neišduos.
- Teisingai darai, kad garantuoji... - linktelėjo Buzis, galop 
nuleisdamas akis ir patogiau įsitaisydamas. - Jeigu nori su manimi 
kažką aptarti, tai teks palaukti. Vesk juos į palapinę ir būkite ten, kol 
sutvarkysiu reikaliuką. Dar liko ten vyno, vaišinkitės.
Jis parodė į audeklais dengtą nišą sienoje, pasislėpusią už dėžių 
rietuvių. 
Čiūra mostelėjo ir mes skubiai dingome Buziui iš akių, taip 
pagerbdami jo slaptus reikalus.

Lįsdamas vidun, žudikas garsiai su kažkuo pasisveikino. Ne be 
reikalo - patalpoje jau buvo žmonių. Pagalvių rietuvėje vartėsi 
kažkoks pusnuogis, gana jaunas vaikis, kuris visiškai prabudo vos 
pamatęs svečius, o kampe kaljaną rūkė juodaplaukė mergina, šalia 
pasidėjusi gana grėsmingai atrodančių peilių rinkinį. Balta skepeta 
ji valė ginklų ašmenis, stebėtinai puikiai suderindama du 
malonumus.
Dar čia buvo senis, kurį išvydęs aš visai neapsidžiaugiau. 
Jis, beje, irgi.
- Hoi, tu Hoberhaido harve! - sušveplavo jis, išversdamas savo 
krauju pasruvusias žlibes, - hą če šits dara?!
Tai buvo tas pats vagis, vedęs mane į Čiūros slėptuvę. Tik dabar jis 
nebeatrodė toks nuolankus.
- Kas yra, seneli? - pažvelgė į mus mergina, paimdama į delną vieną 
didesnių peilių, - Čiūra atėjo...
- Vagių skerdihs! - kvyktelėjo šis, drebančiu pirštu parodydamas, 
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kas čia pats kalčiausias.
Dabar į mane sužiuro netgi Čiūra. Galiu prisiekti - jo akyse mačiau 
didelę nuostabą.
- Vagių skerdikas? - pakartojo jis.
- Manai, tave labai lengva surasti buvo? - pyktelėjau, - na taip, teko 
du pasiųsti anapilin, kol šitas... senelis sutiko mane nuvesti.
- Bertramą ir Žiogą! - vėl sukvykė senis, - mėtomais peiliais 
užmėtė! Tu če svetimų užvedei, Čiūra!
- Bet...
- Aš sutvarkysiu, - staiga ištarė mergina, žaibiškai kildama nuo 
žemės ir sukdama į mane su peiliu rankoje. Nespėjus net pasiekti 
savojo, ji taikliu spyriu išvertė mane iš kojų ir iš palapinės, kur gana 
kietai nusileidau ant patiestų traškančių odų. 
- Stok, Binera! - krioktelėjo mano samdinys, tačiau veiksmas vyko 
per greitai.
Akimirka, kol ji atmetė palapinės dangalus ir vėl nusitaikė mane 
pulti. Aš pasiekiau savo ginklą, tačiau ji buvo jau čia pat, netikėtai 
gerai pasiruošusi žudyti. Stiprus kaustyto bato smūgis vos 
nesutraiškė rankos kaulų į košę, peilis nevalingai išslydo iš pirštų, o 
krūtinę prispaudė aštrūs keliai. Visai arti išvydau Bineros akis ir 
galėjau prisiekti - netgi jei jose nebuvo jokio skausmo dėl minėtųjų 
Bertramo ir Žiogo, ji ketino mane nudobti vien dėl to, kad buvau 
palaikytas svetimu. Tose akyse išvydau beprotės azartą, 
nepateisinamą jokiomis moralės normomis. 
Man į kaklą įsirėžė šaltas plienas.
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9.

Nusiginklavimai

Azarto apimta Binera greičiausiai būtų perrėžusi man gerklę vienu 
mostu, nes pasipriešinti jai nutirpusia ranka kažin ar būčiau taip 
greitai pajėgęs. Pernelyg netikėtas ir staigus buvo jos puolimas, lyg 
kokio demono.
Tačiau ranka su peiliu taip ir sustingo, įrėžusi ašmenis man į gerklę. 
Būčiau krustelėjęs galvą -  žaizda garantuota.
Akimirką pakraupęs žiūrėjau Binerai į akis, laukdamas 
neišvengiamo galo, kol galop supratau, jog kažkas ne taip. 
Tose akyse azarto jau nebuvo likę, tik kažkokia labai keista išraiška, 
lyg savininkė staiga būtų apsigalvojusi.

Aplinkui buvo taip tylu, kad nesunkiai girdėjau ugnies traškesį 
ugniakure, pritilusį Bineros alsavimą ir netgi Čiūros šniokštavimą 
už užuolaidos.
Dar išgirdau šaižų, tolygiai silpstantį švilpesį, lyg suspaustas oras 
būtų paleistas tekėti per švilpynę. Pastarasis garsas man buvo gerai 
pažįstamas, tik dar nežinojau, ar vertėtų tuo tikrai džiaugtis.

Kažkur visai šalia užsivėrė vartai tarp mūsų pasaulio ir pragaro.
Sucaksėjo kanopos į patiestus kailius, į akmenines Raugo Duobės 
grindis. Tankiai sucaksėjo - matyt, atvyko ne vienas ir ne du 
raguočiai.
- Haaš mab gabyk! - staiga išgirdau sodrų balsą. Cypčiojimo nė 
kvapelio - mano svečiai šį kartą buvo gerokai stambesni. - Buun ino 
haak!
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- Humato koč... - pritarė kitas balsas, - Šab mat. 
Šiek tiek supratau velnių marmaliavimą. Tas paskutinis „šab mat“ 
reiškė „imam visus“. Turbūt įsibrovėlius pralinksmino atrasta scena 
- žmonės pjauna vieni kitus. Tai kodėl jiems patiems to darbo 
nepabaigt?

Tik dabar pajutau ir jų stingdančias auras. Binera greičiausiai buvo 
trumpam sutrikdžiusi pojūčius savo staigiu puolimu. Dabar netgi ji 
žiūri man į akis su siaubu, nepajėgdama apsidairyti ir pamatyti 
įsibrovėlių.
Sprendžiant iš garso, velniai sukiojosi kažkur netoliese Čiūros 
dėdulės. Ta proga aš labai atsargiai kilstelėjau ranką ir šiek tiek 
patraukiau peilį nuo savo kaklo. Kad ir kaip stengiausi, pjūvis visgi 
jau buvo padarytas, pajutau lipnų kraują. Niekis.
Mano žudikės profesionalės akyse atsirado nuostaba - ji tikrai 
nesitikėjo, kad imsiu rangytis po ja, kuomet patalpoje tiek velnių. 
Atsargiai pramankštinau ranką, apglėbiau Binerą per liemenį ir 
staigiu judesiu persivertėme ant kailių. Dabar aš buvau viršuje, o ji 
įsistebeilijo į lubas.
Velnių buvo keturi, ir jie tikrai nepasirodė beesą gigantai, kas mane 
gerokai nuramino. Du žiūrėjo į priešingą pusę, knebinėdamiesi 
aplink Buzį bei jo sėbrus. Vienas laižėsi spoksodamas į kažkokią 
merginą, o paskutinis žiūrėjo tiesiai į mane, negalėdamas patikėti 
savo akimis.
- Nekreipk dėmesio, - pamojau jam, - aš čia tik šiaip... 
Dabar atsisuko ir kiti trys. Ištraukiau savo raudonašmenį durklą ir 
pasukau jį ant delno, viena akimi dėbsodamas į svečius, 
išgelbėjusius man gyvybę.
- Matho bhat! - iškvėpė vienas iš velnių, - Velnių medžiotojas!
- Netiesa, - atšoviau, - aš medžioju tik kupranugarius ir peslius. 
Dabar jūs, vyručiai, mažai paklausūs. Mėsos jūsų nieks nevalgo, 
kailis niekam netinkamas, o ragai... Na, gal ragai kažkam ir tinkami, 
bet tik tiek...
- Užmušt! - suputojo ketveriukės vadas ir kaip viesulas stryktelėjo 
ant manęs, išskėtęs nagus ir sulenkęs uodegą į kablį.
Mano durklas pasisuko ir sustojo, rodydamas į dėžes, sukrautas 

Psl. 134



tamsiausiame kampe.
- Kad tave kur sutrauktų! - susikeikiau, šastelėdamas nuo Bineros ir 
tuo pat metu traukdamas peilį. Velnio uodega susmigo į palapinės 
užuolaidą, o jis pats minkštai nusileido ant žudikės krūtinės, gerokai 
aptaršydamas ir pritrenkdamas merginą. Šmirkštelėjau peiliu jam 
per šoną, išsisukau antrojo nagų ir iš visų jėgų žiebiau peilio 
rankena aršuoliui į snukį.
Velnias subliuvo, spjaudydamasis kraujais ir rūgštimi. Greičiausiai 
pastarosios pateko į žaizdą. Šėtono laimė - jis čia buvo beveik 
nemirtingas. Jį galintis įveikti ginklas buvo kažkur dėžėse ir aš 
meldžiausi, kad jų kas nors nebūtų užkalęs.
- Uzgahar hamada bhat haaš mab... - staiga išgirdau pažįstamą 
dainelę ir kaipmat atsisukau į likusį nuošalėje velnią, kuris bandė 
vėl atverti vartus į pragarą. Pačiupau nuo grindų plytos gabalą ir 
sviedžiau į būrėją. Pataikiau į uodegą, net nesužeidžiau, bet jis iš 
netikėtumo viauktelėjo ir kaipmat pamiršo, kur pabaigė. Kai 
atsidūriau prie dėžių, mane buvo pasivijęs tik tas paskutinis iš trijų 
mane puolusių. Pirmasis vis dar grūdo atgal į žaizdą savo išvirtusias 
žarnas, antrasis kriokė iš skausmo, seilėdamasis ir taškydamas 
grindis rūgštimi.
O šitas nieko nelaukdamas paleido visą purslų debesį tiesiai iš 
gerklės. Nutaškė tiek dėžes, tiek sienas, o man kliuvo keli lašai į 
kaktą. Nusvilino siaubingai nemaloniai. Mano laimei, į rankas 
pakliuvęs dangtis buvo neprikaltas, tai ta proga ir sudaužiau jį į 
velnio galvą.
- Uzgahar hamada bhat haaš... - vėl pradėjo būrėjas savo giesmę.
Pažvelgiau į dėžę. Joje buvo kažkokie skudurai ir sidabriniai indai. 
Vienu skuduru nusivaliau kaktą, o likusį turinį užverčiau velniui ant 
galvos.
Mano durklas vis dar rodė į dėžes, tik dabar jau labai tiksliai į vieną 
iš jų, neuždengtą jokiu dangčiu. 
- Neįtikėtina, - sumurmėjau pažvelgęs vidun. 
Buzio kompanija čionai sukrovė gerą tuziną įvairiausių kardų bei 
rapyrų.
- Mab idol uzgar rad anuul... - tęsė savo giesmę velnias. Ištraukiau 
vieną kardą ir sviedžiau į jį, šį kartą bent truputį prisitaikydamas. 
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- Girot uzgar... ūūū!
Paskutinis šūksnis nepriklausė burtažodžiams. Tai velnias subliuvo, 
persmeigtas į pilvą. Pasukau ant delno durklą, šis nenoriai parodė į 
priešingą pusę. 
Ne tas ginklas.
Sušvilpė ore uodega, nutaikyta man į žlibes. Beveik instinktyviai 
kilstelėjau peilį, atremdamas smūgį, užpuolikas subliuvo lyg koks 
skerdžiamas paršas ir ėmė suktis vijurku. Jo uodega traškėdama 
stengėsi išauginti naują antgalį.
Panardinau rankas į kardų statinę, ištraukiau po vieną ginklą ir 
dusyk giliai įkvėpiau. Rankos šiek tiek drebėjo nuo įtampos, bet 
niekis - greitai tai praeis. 
Mano priešininkai jau buvo keturi. Būrėjas matyt suprato, kad kol 
aš gyvas, savo burtų geruoju nepabaigs. Jis išrovė iš savo pilvo 
kardą ir dabar su juo artinosi, degančiomis akimis stengdamasis 
kiaurai permatyti mano niekingą sielą. Jo draugužis jau užsisiuvo 
savo pilvą, o spjaudalius užsigydė burną ir išsiaugino naują uodegą. 
Paskutinysis galop nusimovė nuo ragų medinę dėžę ir ji kaip tik 
lėtai skriejo tiesiai į mane, barstydama skudurus ir sidabrą pakeliui.

Nėriau po dėže, kairiuoju kardu taikydamasis velniui į gerklę. Jam 
labai nepasisekė - gerklę pervėręs smaigalys perskrodė ir medines 
dėžęs, stovėjusias jam už nugaros. Ten ginklą ir palikau. Dešiniuoju 
prisidengiau nuo smūgio uodega, kurį pasistengė suduoti tas pats 
buvęs beuodegis. Šį kartą jis buvo gerokai gudresnis - išsuko savo 
brangenybę ir dabar švaistėsi ja lyg kokiu lanksčiu kardu, nors 
tiesiogiai atremti mano ginklo smūgį prisibijojo. Laisva ranka 
čiupau nu grindų sidabrinę lėkštę ir beveik prilipdžiau ją velniui 
prie snukio, kadangi šis kaip tik žiojosi spjauti.
- Ūūūūū-ūū...
Uodega susisuko į dvi kilpas, naguotos letenos suskubo gelbėti savo 
gerklės, kurią užpildė deginantys spjaudalai. Nurėžiau velnio galvą 
ir sviedžiau kardą į trečiąjį, mat reikėjo kaip nors išsklaidyti 
ginklus, kad atpažinčiau tą tikrąjį.
Durklas, besisukantis ant grindų, teberodė į dėžę.
- Šiandien jums velniškai sekasi, nieko nepasakysi... - atsidusau, vėl 
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prišokdamas prie dėžės ir traukdamas du sekančius kardus.
Kaip jau minėjau, pirmasis, prismeigtas per gerklę prie medinės 
dėžės, šiuo metu buvo bene geriausiai „sutvarkytas“. Norėdamas vėl 
stoti į kovą, jis turėjo arba visiškai persipjauti kaklą, arba kažkaip 
suskaldyti dėžę. Tačiau jis bijojo imtis bet kokio veiksmo, nes 
kardas gerklėje, be jokios abejonės, buvo skausmingas dalykas. Bet 
kuris kitas jo vietoje jau seniausiai kojeles pakratytų...
Tas, kuriam nurėžiau galvą, tebesitąsė ant grindų, stengdamasis ją 
prisiauginti. Kol kas jis man buvo neįdomus.
Kadangi trečiasis buvo užsiėmęs kardo iš krūtinės traukimu, 
užsiėmiau paskutiniuoju, kuris pats nešėsi kardą letenoje, 
ketindamas mane sukapoti kuo smulkiau.
Ir jis mokėjo juo naudotis. Kai surėmėme geležtes, man vėl teko 
giliau įkvėpti, kad pasaulis akimirkai taptų lėtesnis ir aiškesnis. 
Širdis kaip pasiutusi daužėsi nuo tokių triukų ir man jau buvo 
neramu, kad visa ši košė trunka pernelyg ilgai.
Trissyk apsikeitėme trumpomis smūgių krušomis, apsisukdami ratu 
lyg kokioje šokių aikštelėje. Velnias neteko uodegos, bet šį kartą 
jam tai kažkodėl nesukliudė. Lyg padarydamas jam paslaugą, 
atsikračiau vieno kardo - susmeigiau jį tam pačiam persmeigtam 
velniui į kuprą, kol jis nesuspėjo atsitiesti. Mano durklas atkakliai 
teberodė į dėžę ir akimirką netgi pagalvojau, ar tik nebus tas tikrasis 
ginklas užkištas kažkur už dėžės.
Būrėjas netgi įsigudrino pataikyti man naguota letena ir šlaunį 
nudiegė dar vienas nemalonus jausmas. Atsilygindamas suvariau 
ašmenis jam į galvą ir palikau taisyti savo sveikatos, patraukdamas 
prie nelemtos dėžės.
Joje buvo likę du kardai ir trys rapyros. O man kantrybė jau buvo 
išsekusi.
Vieną rapyrą sviedžiau į gulintį, kuris jau buvo atgavęs galvą ir 
stengėsi atsisėsti. Greičiausiai jam tebeskaudėjo, nes nuo šio 
bakstelėjimo tik abejingai kriuktelėjo. 
Kitos dvi rapyros nuskriejo į prikaltą prie dėžės. Ir tada aš 
nudžiugau neapsakomai, nes velnias išvertė akis ir galop susmuko 
ant žemės be jokio gyvybės ženklo.
Per daug nesukdamas galvos, kuri yra ta tikroji, ištraukiau abi 
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rapyras jam iš krūtinės. Kadangi velnias jau tirpo, pasiskubinau 
nurėžti jam ragus. Alibaho satanistai bus sužavėti...
- Uzgahar hamada bhat haaš mab idol uzgar rad anuul, - jau trečią 
kartą pradėjo būrėjas, matyt supratęs, jog išvyka nenusisekė ir jam 
tuoj ateis paskutinioji.

- Kur gi mano mergužėlė,
kur turėjo manęs laukt!?
Prie galulaukio tvoros,

prie apžydusios griovos!

Jau išsidrožiau ir kardą
alei plūgą laukui art!

Tik beliko mano deivei
velnių gaują paaukot!..

Tai aš baubiau visa gerkle seniai girdėtą dainušką, perrėkdamas 
velnio burtažodžius. Pabaigą savo sugalvojau iš netikėto įkvėpimo. 
Klausytojų čia buvo iki valiai, bet iš sustingusių veidų sunkoka 
buvo suprasti, ar labai nusidainavau.
- Sdehmat! - nusikeikė velnias ir čia pat iškeliavo anapilin, o jo 
ragai nuriedėjo grindimis.
Likę du juodžiai subliuvo iš nevilties ir sutartinai stryktelėjo ant 
manęs. Kairiąjam dar nebuvo ataugusi uodega, tai ta proga abi 
rapyros atiteko jam. Nuo antrojo išsisukau stryktelėdamas į šoną. Jis 
nusičiaudėjo, aptaškydamas grindis ir vieno iš vyrų nugarą. Šio 
marškiniai kaipmat parūko.
- Ateik geruoju, arba pakankinsiu, - prigrasiau velniui. 
Jis išvertė liežuvį ir bjauriai suplerpė.
- Prisišnekėjai... - urgztelėjau artindamasis.
Priešininkas spjovė, uodega palydėdamas spjaudalus. Šastelėjau į 
šoną, jis irgi, tik į kitą pusę. Pasislėpė už vieno iš vyrų.
- Aš jį nuspjausiu, jeigu prisiartinsi! - staiga prakalbo vietine kalba.
- Šaunuolis, - linktelėjau, - jau pradedi mąstyti. O ką darysi 
nuspjovęs?
- Kitą spjausiu!
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- Irgi neblogai. O tada?
- Tada tada… Sdehmat, tada tave! 
Išsitraukiau iš kišenės dvokiantį maišelį ir sviedžiau į jo pusę. 
Nukrito gerokai į šalį.
- Nepataikei! - nusižvengė raguotis.
- Sdehmat, - dabar jau nusikeikiau aš, - o gal tu spjauk tą, kur stovi 
arčiau palapinės? Jis šio požemio valdovas, pats vyriausias ir 
stipriausias čia. Jeigu nustos tavęs bijoti, tada tik laikykis...
Velnias urgztelėjo, tebesislėpdamas nuo manęs, žvilgčiodamas per 
žmogėno petį.
- Galiu ir tą, - sutiko, - bet man atrodo, tu nori mane apgauti.
- Noriu, - linktelėjau, - bet vėliau, kai nuspjausi vadą.
Velnias kiek pastypčiojo, tada šastelėjo prie sustingusio žmogaus ir 
plačiai išsižiojo tiesiai šiam į veidą. Tik nebeišspjovė, nes 
smirdantis maišelis ant grindų staiga įkaito, užsidegė, 
sunaikindamas apsaugą, kuri dar gelbėjo velnią nuo šventintų 
atributų. 
Kvykdamas jis puolė į šalį, mosuodamas į visas puses degančia 
uodega, stengdamasis užgesinti ją. Skausmas privertė jį pamiršti 
spjaudymąsi.
Rapyra, įsmigusi į jo pilvą, iš velnio teišspaudė vangų „kvykt“. O 
kita jį beveik pamėtėjo į orą, priversdama nutilti visam laikui.

Kaustanti aura akimirksniu nuslopo, išvaduodama visus belaisvius. 
Vienas iš vyrų nuvirto be sąmonės, o nuo palapinės pasigirdo 
pratisa dejonė. Tai Binera raukėsi nuo skausmo. Visgi užvirtęs ant 
jos velnias svėrė nemažai.
Keturios poros ragų man žadėjo nemenką pelną ir bent mažytę 
nepriklausomybę nuo Parvelio. Atpildas visiškai tenkino.
Lėtai prasiskleidė palapinės užuolaida, išlindo perbalęs Čiūra, 
lydimas tokios pat išbalusios Emės. Kaustanti aura jiems nepasirodė 
labai maloni.
Sušurmuliavo visas požemis, dar prieš akimirką buvęs tylus lyg 
kapas.
- Velnių medžiotojas, - nurijo seilę Buzis, dėbsodamas į mane iš po 
surauktų antakių. Jis greičiausiai pats nelabai gerai jautėsi, - ir dar 
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dainuojantis, kad mane kur... Tai štai ką tu man atvedei, sūnėne. 
Stebuklas, kad labai laiku, ar ne? O gal ne visai atsitiktinumas? Gal 
tai kažkokia klasta? Bet ne... jo akys tikrai ne klastingos. Pažįstu 
avinėlius iš pirmo žvilgsnio...
- Aš... aš ne... - sumikčiojo mano samdinys, bet nieko rišlaus taip ir 
nesugalvojo, o Buzis greičiausiai nieko ir nenorėjo girdėti.
- Tu norėjai kažką aptarti su manimi, ar ne? - paklausė jis manęs, 
kilstelėdamas smakrą, - ką gi. Kadangi išgelbėjai mūsų kailius, 
turėčiau tau būti velniškai skolingas. Todėl aš išklausysiu tave 
dabar, medžiotojau. Ko tu nori iš manęs?
- Girdėjau, tu žinai įėjimą į Postalibą.
- Ak, - vėl paniuro Buzis, - įėjimas... Taip, tai prekė, verta didelio 
atlygio. Kažko panašaus į keleto žmonių gyvybes.
Jis apsidairė, nužvelgdamas savo sūnėną, o paskui ir Emerzidę, kuri 
dabar stengėsi atrodyti išdidi ir rami. Pastebėjau, kad Binera 
žvairuoja į mane, neramiai gniaužydama durklo rankeną ir 
patyliukais nusiteikiau dideliems nemalonumams. Toji mergužėlė 
buvo nesveika. Mažų mažiausiai...
- Jeigu nebūtų pasirodę tie keturi, greičiausiai būčiau pareikalavęs 
jos kaip atlygio, - parodė į Emę Buzis, - dailią merginą čionai 
atsivedei, medžiotojau. Ar ji tavo?
- Taip, - atsakiau ramiu balsu, nė nežvilgtelėdamas į Emę. Mintyse 
meldžiau, kad mergina neimtų purkštauti dėl tokio pareiškimo, 
tačiau, jos pačios laimei, neišgirdau nė cyptelėjimo. Mano 
atsakymas Buziui buvo tvirtas lyg uola, ko ir siekiau.
- Ne, ne tavo, - šyptelėjo banditų vadeiva, - bet man patinka tavo 
požiūris. Manysiu, kad ji visgi tavo, o tai reiškia, kad ir kiti privalės 
taip manyti. Eime, aš atsakysiu į tavo klausimą. Tai neskirta 
daugelio ausims.
Jis pamojo savo sūnėnui. Čiūra ir Emerzidė nusekė paskui mus į 
tamsią palapinę kitoje olos pusėje. Buzis pranyko tamsoje, sučirškė 
skiltuvas, netrukus sušvito menka liepsnelė.
- Įeikite į vidų, jūs trys...
Vadeiva pakabino lempą ir palaukė, kol užsiskleis užuolaida. Tada 
nulindo į kampą ir atsisėdo ant kailių. Kai ištiesė savo kardą, kad 
galėtų jį padėti į šalį, jo rankos pastebimai drebėjo nuo vis dar 
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prisimenamo auros poveikio. Kai kurie žmonės nuo to 
paprasčiausiai išprotėdavo.
- Ar tu man pasakysi, kam tau reikalingas Postalibas? - pasmalsavo 
Buzis, - gali neatsakyti, jei nenori. Aš nereikalauju.
- Mes ieškome princesės Temilės.
- Tada jūs dirbate Parveliui, arba Greifradui iš Irmiro šutvės, ar ne?
- Vienam iš jų, - linktelėjau.
Buzis trumpai dėbtelėjo į Čiūrą, tada paglostė savo kardą ir mąsliai 
pasikasė smakrą.
- Turėčiau tave nudėti vien dėl šios žinios, - pasakė jis, - karališkų 
asmenų pasiuntiniai nesilanko čia ir nėra pageidaujami. Raugo 
Duobė jau ilgą laiką yra slapta vieta, mano namai, mano dvasios 
buveinė, supranti?
- Suprantu. Iš mūsų Parvelis arba Greifradas neišgirs nė žodžio apie 
tavo dvasios buveinę. Prisiekiu.
- Labai teisingai prisieki, medžiotojau. Tavo veidą čia matė ir 
pamatys daugybė mano žmonių. Tuo tarpu tu atsiminsi tik kelis 
veidus. Neįmanoma išduoti to, kurio nepameni. Neįmanoma 
išvengti to, kurio nepameni. Ar mudu suprantame vienas kitą?
- Aš tave suprantu. Jeigu pasakysiu per daug, mane suras ir pašalins. 
Greičiausiai taip bus teisinga. O dabar pasakok apie Postalibą.
Buzis nusišypsojo, net oras, regis, šiek tiek sušilo.
- O tu būtum labai vertingas, jei liktum čia, - sumurmėjo jis, - 
Postalibas, taip... Labai pavojinga mintims vieta, kurion 
nebenorėčiau patekti dar kartą. Giliai po mumis, labai giliai. Ir tik 
smėlis skiria Alibahą nuo tos vietos. Įsivaizduoji? Birus smėlis, 
daugybė jo!
- Požemiai užpilti smėliu?
- Ne visai. Senasis miestas slepiasi po kupolu, kuris turėjo jį 
apsaugoti nuo baisiosios audros, nuo Viskozidės, praūžusios prieš 
daugybę šimtų metų. Miestas būtų tiesiog pražuvęs Viskozidės 
kopose, tačiau kažkoks burtininkas sukūrė magišką sferą, kuri 
uždengė miestą. Smėlis nebegalėjo patekti į jį, tik apeiti iš šonų. 
Audra turėjo nepakenkti miestui, bet... Smėlis kilo vis aukščiau, kol 
galop jį ėmė pustyti ant paties kupolo viršaus. Viskozidė uždengė 
miestelėnams saulę, šie ėmė reikalauti burtininko, kad šis sunaikintų 
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kupolą. Tačiau burtininkas žinojo, kad jei panaikins burtus, ant 
kupolo susikaupęs smėlis tiesiog sutraiškys pastatus ir žmones, 
palaidos viską amžiams. Patikėk, mačiau šį kupolą. Jis vis dar 
tebėra, laiko smėlį virš senojo Alibaho, dabar vadinamo Postalibu. 
Ir ne tik. Jis laiko visą naująjį Alibaho miestą su visa milžiniška 
Irmiro tvirtove. Dievai težino, kada išsisklaidys burtai, jeigu tik iš 
viso tam lemta atsitikti. Pažvelk po savo kojomis, medžiotojau. Čia 
akmenys, sukloti ant smėlio. Po smėliu, maždaug šimto pėdų 
gylyje, mus laiko kupolas. Ir po kupolu tu rasi Postalibą, jeigu 
išdrįsi nusileisti iki jo pamatų. Tas kelias prasideda Irmiro rūsiuose. 
- Po tvirtove?! - šūktelėjau iš nuostabos.
- O kaip tu galvojai, kaip žmonės pastatė Irmiro rūmus? Juk ne nuo 
vieno akmens pradėjo po Viskozidės, ne... Metraščių kolona stovėjo 
dar Postalibo laikais, rūmai taip pat. Kai audra nurimo, 
išsigelbėjusieji sugrįžo į šias vietas ir surado dykynę su stūksančiais 
vienišais bokštais - vis dar pakankamai aukštais ir galingais. Jie 
tiesiog prilipdė dar keletą bokštų ir pastatė naują kiemą - štai ir 
visos statybos! O miestą tai iš naujo teko pastatyti.
Ar kada nors pastebėjai rūmuose laikrodžius ant sienų, 
apsiverčiančius kas pusdienį? Ar bent žinai, kaip jie veikia?
- Grandinės sienose, vedančios kažkur žemyn...
- Taip, žemyn, - šyptelėjo Buzis, - Irmiro rūsiai kažkada buvo 
didingos menės, kada jos dar tebebuvo žemės paviršiuje. Bet dabar 
jos tik kankinimų kameros ir kalėjimai. Mane kartą sučiupo ir 
uždarė tenai. Kankino truputį, bet niekis. Pasprukau nuo jų, savaitę 
klaidžiojau rūsiuose, maitindamasis žiurkėmis ir grybais. 
Kažkuriame požeminiame aukšte radau menę, į kurią ateina visų 
grandinių galai. Ten stovi toks keistas daiktas... tokia... toks dalykas, 
kuriam vis dar nerandu žodžių. Nė vieno gyvo žmogaus, tik 
daugybė dantračių, daugybė sidabro indų, smulkių adatėlių, rutulių 
ir svarmenų. Tvarinys veikia pats savaime, jau nežinia kiek laiko. Jo 
jėga ateina iš dar giliau, kur išdrįsau įkišti savo smalsią nosį.
Po keistuoju laikmačiu rasi storas grandines, vedančias žemyn į 
tamsą. Jei išdrįsi, apsikabink balsvai švytinčią grandinę ir palauk 
vidurdienio, kuomet ims verstis smėlio laikrodžiai. Grandinė tave 
nutemps žemyn. Ji pati tave pakels aukštyn kiekvieną pusiaunaktę. 
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Prie kitų grandinių nesiliesk, nes jos juda labai pamažu. Ir rankas 
saugok, kad su grandine neįkištum į tą daiktą.
Menę greičiausiai surasi Parvelio padedamas. Jis turėtų žinoti. 
Daugiau tau nieko nesakysiu, pamatysi viską pats. Ar viską 
sužinojai, velnių medžiotojau?
- Iš kur tu žinai apie Viskozidę? - paklausiau.
- Radau biblioteką ten, apačioje, - nusišypsojo Buzis, - 
bibliotekininkas prieš numirdamas užrašė visą miesto istoriją savo 
dienoraštyje, o aš jį pasiėmiau su savimi. Deja, jo aš tau neduosiu. 
Tai mano lobis.
- Tebūnie, - linktelėjau, - aš sužinojau pakankamai. 
- Malonu, - Buzis pakilo nuo kailių ir atsiduso, - tuomet tau metas. 
Aš tau nebeskolingas. Tai reiškia, kad nebegali ilgiau likti Raugo 
Duobėje. Ateik, kai nebedirbsi Irmiro patarėjams.
- Galbūt ir ateisiu, - gūžtelėjau pečiais, - lik sveikas, Buzi.
- Ir tu lik, medžiotojau. Sūnėnas tau parodys kelią.

Išeinančius mus pasitiko smalsūs žvilgsniai. Buzio žmones iš tiesų 
buvo sudėtinga įsiminti visus iki vieno. O mes tebuvome trys. Vadas 
teisus - vos tik Raugo Duobė bus išduota, net nepajusi, kaip tapsi 
vieno iš šių auka. Jis galėjo būti ramus visą kelią iki savo kapo.
O štai man ramybės vis dar nedavė aštrus Bineros žvilgsnis. 
Nežinia, kas jai buvo Bertramas su Žiogu, pakloję galveles nuo 
mano rankos, bet mergina nesirengė manęs taip lengvai pamiršti.
- Nekreipk į ją dėmesio, - patarė man Čiūra, pastebėjęs mudviejų 
apsišaudymą aštriais žvilgsniais, - Binera kandidatuoja į gaujos 
vadus, ji viena geriausių kovotojų ir mergužėlei tiesiog reikia savo 
šaunumo patvirtinimo. 
- Taigi... Šaunu būtų nudėti vieną velnių medžiotoją, ar ne? Tuomet 
vado vieta garantuota...
- Jai dar reikėtų mesti iššūkį pačiam Buziui. Bet Binera to 
greičiausiai neišdrįs. Dėdė vis dar tvirtas, vietos taip lengvai 
neužleis. Ar ji tave... baugina?
- O ką manei? Dar viena trenkta merga, kuriai irgi reikia įrodymų. 
Tik šita kaunasi ne žodžiais, o ginklais. Velniškai greita, turiu 
pastebėti. Užklupo nepasiruošusį...
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Čiūra stabtelėjo, praleisdamas mane ir Emę į tunelį. Jis mostu 
atsisveikino su savo buvusiais bičiuliais. 
- Tada tavo laimė, - tarė pasivijęs, - kad daugiau greičiausiai 
nebesutiksi Bineros.
- Jeigu ir sutikčiau, - niūriai pastebėjau, - mergužėlei nė už ką 
neišdegtų antras bandymas mane pribaigti.
Prietemoje gerai nemačiau, bet regis, Čiūra pašaipiai vyptelėjo.

---

- Taigi, mes uždirbome savo nakvynes rūmuose? - paklausė 
samdinys, kai mes trise markstėmės nuo kaitrios saulės spindulių 
dulkėtoje, akmenimis kvepiančioje gatvelėje.
- Dar trūksta Temilės, surištos ir spurdančios mūsų rankose, bet jau 
saulė suka vakarop, o grandinė ims leistis tik rytoj pusiaudienį, - 
svarsčiau garsiai. - Be to, man pastaruoju metu ėmė labai nepatikti 
mūsų mylimo Parvelio elgesys paryčiais prie mano lovos. Keista, 
kad aš tik vienas lieku šlapias, - įtariai dirstelėjau į Emerzidę.
- Aš visada keliuosi anksti, - gūžtelėjo pečiais mergina.
- Ir visada suspėji raportuoti apie dienos įvykius patarėjui? Ne, šį 
kartą mes padarysime gudriau - apsistosime Skraidančiame Kirvyje. 
Jokių ankstyvų bruzdesių, jokio laistymosi ir šokinėjimo. Tegu 
galvoja, kad dirbome per naktį.
- Sužinos, - numykė Čiūra, - jo seklių pilna ant kiekvieno kampo, 
net neatskirtum.
- O čia mes dar pažiūrėsime. Beje, mums vertėtų užsukti pas mano 
senus bičiulius velnių garbintojų šventykloje. Mes turime gausų 
grobį!
Pakračiau maišelį su velnių ragais, kurio turinį išvydusi Emė 
nutaisė labai jau nelaimingą miną.
- Jau maniau, man bus galas ten, apačioje, - prisipažino ji, - 
šlykštesnio jausmo dar nebuvau patyrusi. Kai tie padarai šalia, net 
nuvirsti neįmanoma nuo jų skleidžiamo siaubo. Tarsi sukaustytų 
ore...
- Taip ir yra, - linktelėjau, - kartą mačiau, kaip velnių atvykimo 
metu sustingo į orą pašokęs vaikas. Pakibo ir nė krust.
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- Kaip taip gali būti?
- Nenumanau. Vienas burtininkas man aiškino, kad tai mūsų ir jų 
auros viską padaro, kūnai čia nė motais. Nors kaip yra iš tiesų - pats 
Liucius težino.

O tas vaikas, kuris buvo pakibęs ore, po sėkmingo mūšio su šėtonu 
nukrito ir gavo guzą. Tik guzas jam mažai rūpėjo po to, kai gavo 
patirti viso savo gyvenimo didžiausią siaubą. Tiesa, su velniais 
koviausi ne aš - tai buvo kitas medžiotojas, kurio daugiau nebuvau 
sutikęs.
Aš buvau tas nesėkmingai nukritęs vaikėzas...

---

Satanistai savo šventovę buvo pasistatę visiškai teisėtai, su Parvelio 
palaiminimu. Žmonių jie neaukojo, buvo pasižadėję nekiaulinti ir 
nebandyti prisišaukti pragaro į šį miestą. Todėl Parvelis prieš 
dvyliką metų leido jiems įsikurti kuklioje Alibaho miesto dalyje, 
netoli vienos iš didesnių gatvių, kad kiekvienas, norintis pasimelsti 
Liuciui, nesunkiai rastų tam tinkamą vietą.
Vyriausias Blogasis Brolis Almerikas iki šiol vilkėjo savo 
nepamainomą raudoną apsiaustą su juodu gobtuvu, apsimuturiavęs 
pusę veido juoda skepeta su išausta septograma priekyje. Žodžiu, 
buvo kaip visada panašus į žudiką, niauriai dėbsantį į visus savo 
pasekėjus viena sveika akimi (kitą jam užsiuvo po nesėkmingo 
susidūrimo su nykštukiniu velniu, kurį bandė pagarbinti).
- Ar mane regėjimas apgaudinėja? - šūktelėjo jis, išvydęs šventovėje 
mūsų trijulę, - garbingasis medžiotojas Edvardas grįžta, atvesdamas 
naujų pasekėjų?
- Jeigu sugebėsi įtikinti, - nusišypsojau, - tada jie tavo. Bet pernelyg 
nesitikėčiau. Reikalai mane atvijo į tavo šventovę, bičiuli.
- Išniekovė, drauge mano, - pataisė Almerikas, - šventovėmis tegu 
kiti džiaugiasi. Čia jie nieko švento neras, tik didžiausiojo blogio 
statulą ir viltį kada nors įtikti jam. Kokie gi reikalai?
- Ar tavo... išniekovėje netrūksta velnių ragų?
- Šiuo metu turime pakankamai, neseniai mus aplankė naujas 
medžiotojas, ačiū. Bet jeigu turi, būtinai paimsime. Kas žino, kiek 
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ilgai teks laukti tavo kito vizito?
- Būtent. O kaina?
- Septyni guartai. Po vieną ant kiekvieno septogramos spindulėlio...
- Tiek mažai??? Almeri, broli, tu mane nori elgeta paversti?
- Na jau! Bent žinai, kiek elgetos šiais laikais surenka per dieną?
- Nedrįsk atsakinėti klausimais, Almeri. Tu juk ne aventietis. Kur 
dingo penkiolika guartų už ragą?
- Dešimt - tai didžiausia dabartinė kaina, kurią galiu duoti. Mūsų 
sandėliukas pilnas. Be to, po saule mus nelabai mėgsta, pirmenybę 
skirdami Oberhaidui ir jo siūlomam gėriui. Niekas nebenori blogio 
palankumo šiais laikais, Edi. Na gerai, vienuolika. Nežiūrėk į mane 
taip...
- Būčiau sutikęs ir už dešimt, bet kad jau duodi vienuolika, imk 
savo ragus. Galiu paprašyti paslaugos?
- Nori mano nulaiminimo? - apsidžiaugė Almerikas, keldamas 
rankas.
- Ne, man ir taip gerai. Pagalvojau, kad gal turi tris nereikalingus 
satanistų apsiaustus? Mums šįvakar jie praverstų.
- Betgi tu... jūs nesate brolijos nariai! - apstulbo Blogasis Brolis.
- O tu padaryk mus nariais vienam vakarui. Mes apie tavo išniekovę 
Skraidančiame Kirvyje dar papasakosime prie vyno taurės, gal 
daugiau žmonių sulauksi? Pagalvok, brolau. Nauda tau bet kokiu 
atveju.
- Skamba įtikinamai. Bet ar tu žinai, ką reikia ištverti įšventinimo 
metu? Tamsiojo valdovo prisilietimas net ne kiekvienam blogajam 
broliui yra pakeliamas. Tu gal lengvai ištversi, bet tavo draugai?..
- O jeigu tą dalį praleistume?.. - pažvanginau pinigais.
- Ne, neįmanoma! Baltąją septogramą nešioti gali tik palytėtieji. Jau 
nekalbu apie rūbą, kuriame yra įsiūtas Tamsiojo valdovo plaukas. 
Prašai pernelyg daug, Edi. Kaip šventikui Oberhaidas yra visiškai 
šventas, taip man absoliučiai juoda yra mūsų valdovo dovana. 
Negaliu jos švaistyti į kairę-dešinę, lyg tai būtų vieno vakaro 
žaidimas. Jeigu jūs būsite palytėtieji, tai visam laikui. Ir rūbą jums 
duosime visam laikui!
- Tai ką, ir minėti Tamsųjį turėsime amžinai?
- Ne, o kam? Kuo mažiau jį mini, tuo jis tamsesnis. Užtenka ir 
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palytėjimo, kad visą gyvenimą prisimintum.
- Almeri, man nereikia tavo išniekovės apdarų visam gyvenimui! 
Man tik reikia užsimaskuoti nuo Parvelio šnipų.
- Taip taip, bet tam gali pasinaudoti ir staltiese nuo šeimininkės 
stalo. Nori satanisto rūbo - turėsi susitepti. Nenori - kaip nori. 
Susitepęs galėsi nešioti tą rūbą nors ir vieną kartą - dėl nešiojimo 
mes taisyklių neturime. Be to, suteptas turėsi privalumų mūsų 
išniekovėse visose šalyse.
- Kokių? Galėsiu gerti kraują kartu su jumis?
- Jeigu pageidausi. Bet aš ne apie tai. Mūsų tamsieji broliai visados 
stoja mūru vienas už kitą. Ištiks nelaimė - tik pakaks į šventyklą 
įžengti. Net mokesčių padėsime išvengti.
- Na tiek to, - mostelėjau ranka, -  bet aš turiu tau naujieną, brolau. 
Tavo valdovo prisilietimą aš jau patyriau po pragarą keliaudamas. 
Praktiškai aš jau esu vienas iš jūsų. Lieka tik mano draugai...
- Paties valdovo prisilietimą! - pašoko Almerikas, - tai džiugi žinia, 
Edvardai. Papasakok man apie tą jausmą!
- Aš vos neapsivėmiau, - suniurnėjau, - o visa kita kaip nuo paprasto 
velnio, tik truputį stipriau.
- Taip taip, tai jis! - skubiai palinksėjo Blogasis Brolis, - vadinasi, 
tau nebus jokių bėdų patirti tai dar kartą!
Aš sunkiai atsidusau.
- Na Edi, - pasakė Almerikas, - čia tau ne Oberhaido ar Jahvės 
namai, kad patikėtume kiekvienu tavo žodžiu. Nepasitikėjimas 
mums racionalesnis. Nagi, pašventinsiu skubos tvarka ir gausi 
drapanas!
- O manęs kas nors ruošiasi atsiklausti? - paklausė Emerzidė, - 
nenoriu apsivemti dėl satanistų rūbo. Be to, jie man greičiausiai ir 
netiktų...
- Tu Oberhaido šventyklas lankai, mergaite? - staiga sukluso 
Almerikas.
- Buvau kelissyk. Ar tai blogai?
- Jokio skirtumo. Svarbu, kad nebūtum kokia šventoji mergelė iš jų 
rato. Visa kita mums neįdomu.
- Kiek žinau, jie kekšių į savo ratą nepriima, - niauriai vyptelėjo 
Emė.
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- A, tai dar geriau. O tu? - atsisuko į Čiūrą Almerikas.
- Aš? - pastatė akis samdinys, - bet aš ne...
- Jis žudikas, - parodžiau į samdinį nykščiu, - dar tinkamesnis.
- Edvardai, kuo toliau, tuo labiau aš tavimi didžiuojuosi. Būsi tikrai 
geras satanistas, prisiekiu. O dabar patogiai atsisėskite, mano 
mielieji. Štai kad ir čia, ant akmens. Patogiai atsisėskite, kad 
nenugriūtumėte...
- O ko man... - jau buvo bepradedanti Emė, kai Almerikas nutraukė 
jos žodžius keistu mostu, delnais nubraižydamas ore kažkokį 
ženklą, akimirkai palytėdamas savo septogramą. 
Emerzidė kaipmat sustingo, pražiojusi burną. Jos akys išsiplėtė, 
veidas išbalo, rankos mėšlungiškai suvirpėjo. Po akimirką trukusio 
nenusakomo jausmo, kurio metu visi mes trys patyrėme tiek 
velnišką siaubą, tiek šleikštulį, tiek pykinimą, ji užvertė galvą į 
viršų ir nurijo kietą gumulą, vedžiodama pastėrusiomis akimis po 
tuštumą. Siaubas praėjo staiga, tetrukęs mirksnį ir aš 
nebeprisiminiau, ar pats sustingau nuo jo, ar visgi atsilaikiau.
- Oo...Oberhaidai, - sušnabždėjo perbalusi tarnaitė.
- Tai velnias, - kitoje pusėje pritarė Čiūra, kuriam buvo ne ką geriau.
- Dabar jūs suteptieji, - atsiliepė Almerikas, šypsodamasis savo 
vienintele akimi, - sumokėkite po du guartus už sutepimą ir 
pasiimkite rūbus iš brolio Kirbeno. Rasite jį kieme, miegantį kur 
nors atokaitoje. Klausimų bus?
- Vienas, - prisimerkiau, - kas buvo tas velnių medžiotojas, 
aprūpinęs tave ragais?
- Toks apvalus bičas, atjojęs juodu žirgu. Iš pirmo žvilgsnio net 
nepasakytum, kad kautis sugeba. Vadino save kažkokiu Benkartu, ar 
bent labai panašiai.
- Benkartinas?
- Taigi. Pažįsti jį?
Linktelėjau, patyliukais stebėdamasis, kaip greitai mano buvęs 
mokinys apsisuko. Tik prieš dvi savaites mačiau jį Žaliąjame 
Kalnyne, o jau persirito per dykumą ir net suspėjo parduoti grobį 
Alibahe.
- Gal žinai, kur nujojo?
Almerikas papurtė galvą ir atkišo delną, primindamas apie įmoką.
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Aš ištiesiau jam monetas ir patapšnojau Emei per sprandą.
- Atšok! - suniurzgė ši.
- Galėtum ir džiaugtis, - šyptelėjau, - turi dabar visą broliukų armiją, 
kurie už tave stos mūru!

---

Apsiaustas visgi jai tiko, ypač balta septograma juodame raiščio 
fone. Tik ji ir tesimatė iš po juodo gobtuvo.
Kai mūsų trijulė įžengė į Skraidantį Kirvį, pusė ten buvusios 
blaivios liaudies atsisuko pažiūrėti. Greičiausiai oficialiais rūbais 
vilkintys satanistai čia buvo ne tokie jau dažni.
Šeimininkė, nors ir žiūrėdama į mus iš padilbų, visgi nenusisuko ir 
išklausė mano kuklius pageidavimus:
- Norime nakčiai trijų kambarių, gražuole, - pasakiau jai, - kur nors 
viršutinio aukšto tolimiausiame ir tamsiausiame kampe, kad 
galėtume ten nekliudomi pasiburnoti prieš miegą.
- O tu man nelaimių neprišauksi? - įtariai pasiteiravo ji.
- Anaiptol! Už tai, kad mus priimsi, mes pasižadame šiai nakčiai 
ypač gerai apsaugoti tavo svetingus namus nuo bet kokių pragaro 
įsibrovėlių. Mano žiniomis, jų ne per seniausiai čia lankytasi.
Žinojau tai, nes prieš metus pats čia pat dorojau pasiklydusią velnių 
porelę. Nenuostabu, jog šeimininkė išsyk atsileido.
- Tai gerai, -sutiko ji, - trys kambariai jums kainuos viso labo 
devyniasdešimt girtučių. 
- O kaip vynas? - pažėriau jai saują smulkių monetų.
- Kiek išgersi, už tiek ir sumokėsi. Turime čia trijų rūšių, bet 
klientams labiausiai patinka senasis „Kirvio kotas“.
- Nepagailėk ąsočio, - padėjau auksinę monetą, - ir dėkui už šiltą 
kampą. Mūsų valdovas jus prisimins.
- Jau verčiau pamirštų, - išgirdau tyliai murmančią, - įsitaisykite 
patogiai, malonūs sveteliai.  Nusiųsiu savo dukrą pakloti lovų ir į 
rūsį vyno. Ilgai netruks.
Čiūra jau užėmė stalą netoli židinio, rankove nubraukdamas 
paskutiniųjų čia sėdėjusių paliktus trupinius. Žinojau, kad tai buvo 
jis, nes daug žemesnė Emė tebebuvo šalia.
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Įsitaisę prie stalo galėjome įvertinti židinio duodamą šilumą ir 
jaukią užeigos atmosferą, kurios Kirvyje niekados nestigo. Netgi 
apsiaustas buvo ganėtinai patogus, o raištis ant veido netrukdė 
kalbėtis.
- Man nepatinka, kai į mus taip žiūri, - pasakė Čiūra 
nepakrutindamas galvos, - regis, kai kurie ketina mus užkalbinti. Ar 
satanistus dažnai muša, Edi?
- Neteko matyti. Bet paprastai jie šiuos rūbus vilki savo šventovėse, 
o išeidami į miestą persirengia paprastais drabužiais. Nebent 
piligrimai... Taip, mes esame piligrimai. Nepamirškite to. 
Keliaujame iš Trimeino į Arbetą, jeigu kas klaus. Ketiname ten 
niekinti vietinius dievus, kaip ir esame įpratę. 
- Man atrodo, kad dėl tų slėpynių su Parvelio šnipais nuėjome per 
toli, - tarė Emė.
- Aš noriu gerai išsimiegoti, - trinktelėjau į stalą, - ir jeigu dėl to 
turiu viso labo prisiminti Liuciaus prisilietimą - tegu... Rytoj 
išeisime apsivilkę įprastai.
- O visgi Reiganas buvo teisus, - nunarino galvą Emė, - jis man 
išpranašavo, kad pirma tapsiu sataniste. Tik nemaniau, kad tai 
nutiks taip netikėtai, beveik prieš mano valią. O dar tas Tamsiojo 
prisilietimas... kas tai buvo?
- Brolis Almerikas viso labo trumpam atkūrė pragaro valdovo aurą, 
- numojau ranka, - nepriimk to pernelyg rimtai. Jis ir jo broliukai 
mėgaujasi vimdančiu jausmu kiekvieną rytą, burdami paeiliui. Tame 
yra šiek tiek logikos.
- Taip? Kokios gi?
- Jie prie to jausmo tiek įpratę, kad velnių paprasčiausiai nebebijo. 
Dauguma velnių medžiotojų atsirado būtent iš satanistų. Patikėk, 
jeigu lankytumeisi jų „išniekovėje“ kasdien ir dalyvautum jų 
ritualuose, greitai tau velnio apsilankymas taptų visai nebaisiu 
įvykiu. Užmušti šėtono gal ir neužmuštum, bet nors paspruktum į 
saugią vietą.
- Apsieis ir be manęs, - paprieštaravo tarnaitė.
- Kaip nori. O ką dar tau Reiganas ten išpranašavo?
- Pirmiausiai aš tapsiu sataniste. O toliau... įkrisiu į šulinį.
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- Čia tikriausiai apie laikrodžių kambarį? - paklausė Čiūra.
- Ne, - papurčiau galvą, - Reiganas negali matyti dabarties, 
susijusios su mumis. Tikriausiai tai bus daug vėliau, kuomet 
pranašavimo burtai bus panaikinti.
- Tikiuosi, kad esi teisus... - sumurmėjo mergina.
- Žinoma, kad aš teisus! - pasakiau tvirtesniu balsu, norėdamas 
daugiau padrąsinti ją.

---

Tą vakarą vyno prie židinio gėrėme nedaug, nes gerti vyną ir tuo pat 
metu pernelyg neatsidengti veido atrodė gana sudėtinga. Laimė, tą 
galėjome pratęsti kambariuose, ką ir padarėme. Pafantazavome, 
kaip galėtų atrodyti mūsų kelionė į Postalibą, pasidžiaugėme 
sėkmingai pasislėpę nuo Parvelio vandens maudynių ir vidurnaktį 
išsiskirstėme kiekvienas į savo kambarėlius. 
Likau ant savo lovos, kuisdamasis pūkiniuose Skraidančio Kirvio 
pataluose, ketindamas kuo greičiau prisiminti tas nepadoriai 
pusnuoges merginas plūduriuojančioje saloje, vyno jūroje. Šį kartą 
jos neturėjo pasprukti nuo manęs, o aš rimtai ketinau pamiegoti bent 
iki vėlyvo ryto, kad vėliau atsikėlęs galėčiau nustebinti Parvelį 
geromis naujienomis. Žinoma, jis bus suirzęs, bet neilgam. Parvelis 
nepratęs ilgai pykti...

Girgžtelėjo durys, kurias pamiršau užsklęsti. Jau siekiau žibinto, 
ketindamas atidengti jį plačiau, tačiau naktinis mano svečias skubiai 
užšovė skląstį ir lyg vaiduoklis šastelėjo prie lovos. Man nespėjus 
net nutverti peilio, rankos apsivijo mano kaklą, liaunas Emerzidės 
kūnas prigludo, nudegindamas savo karščiu, o drėgnos, virpančios 
lūpos ėmė liesti  veidą, pamažu surasdamos tai, ko ieškojo.
Regis, šiandien mane galėjo nuginkluoti bet kuri mergina - 
nesvarbu, kokiu tikslu.
Mintyse keikdamasis paleidau peilį ir susitaikiau su merginos 
pasiūlyto žaidimo taisyklėmis.
Ji bent jau buvo nesusapnuota.
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10.

Senas naujas priešas

Pažadino mane griaustinis iš giedro dangaus - kitaip to dalyko ir 
nebūtum pavadinęs. Atmerkęs akis visų pirma išvydau savo naktinę 
išdykėlę, paskubomis besivelkančią suknią. Ji buvo gerokai 
sunerimusi.
Antras padaras, išsyk sugadinęs nuotaiką, stovėjo prie plačiai 
atvertų durų, atsirėmęs į staktą ir matuodamas žvilgsniu tiek mane, 
tiek merginą.
- Aš tau jau suteikiau dvi papildomas valandas, Edi, - ištarė Parvelis 
lediniu balsu, - ir pasistengsiu nekreipti dėmesio, jog vakar sugaišai 
visą vakarą besistengdamas pasislėpti, užuot dirbęs tai,  ką 
priklauso...
- Lauk! - užbaubiau nesavu balsu, stryktelėdamas iš lovos kaip 
motina pagimdė, - Dink iš mano akių, šėtono išpera!
- Edi, neversk...
- Privatumas! Asmeninė erdvė, pagarba miegančiam, velniai tave 
rautų! O jeigu tau nusispjaut ant to, tai prisibijok satanistų!
- Edvardai, - pabeldė į užtrenktas duris patarėjas, - mano vyrai 
išnaršė visą miestą! Daugiau neturime kur ieškoti!..
- Pažadink Čiūrą, jis tau papasakos! Beje, kiek iki pusiaudienio?
- Keturios valandos, berods...
- Tai duok man dar valandą! Viso!
Už durų neryžtingai girgžtelėjo grindys po patarėjo batais. Jis man 
nieko nebeatsakė. Tikriausiai nuėjo laužti durų į Čiūros kambarį.
- Gyvulys, - iškošiau patyliukais, nes dabar tikrai nekenčiau savo 
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senojo bičiulio.
- Už tokius žodžius jau būčiau nuplakta, - išgirdau Emerzidės balsą 
ir pažvelgiau į besirengiančią tarnaitę. Viena krūtis vis dar 
begėdiškai pūpsojo prieš mano akis, nesuspėjusi pasislėpti po rūbu.
- Nusirenk, - paprašiau.
- Ką?..
- Turime valandą. Kvaila būtų tikėtis pamiegoti, tai... nusirenk.
Ji neryžtingai paleido suknios kraštą.
- Aš labai seniai buvau su moterimi, - sumurmėjau, imdamas ją ant 
rankų ir nešdamas atgal į lovą. Merginimui ir meilinimuisi laiko 
neturėjau - jai beliko pasitikėti mano nedviprasmiška povyza.

---

- Jau nusiraminai? - atsisuko Parvelis, kuris šnekėjosi su Čiūra prie 
stalo, užkandžiaudami vietiniu maistu. Mudviem su Eme nusileidus 
laiptais,  šeimininkė apdairiai atnešė daugiau kėdžių, nes čia pat 
sėdėjo ir pora neišvaizdžių vyrukų, kurie, kaip įtariau, dirbo 
patarėjui.
- Ne, bet jau žinau, kur nakvosiu kitą naktį.
- Tau vertėtų mažiau gerti, galbūt tada pajėgtum atsikelti su pirmais 
gaidžiais.
- Liaukis, Parvi. Mes dykumos viduryje, gaidžių čia nėra. Be to, 
atsikėlęs pats aš daug daugiau nuveikčiau, nei tavo pagalba 
susigadinęs nuotaiką. Gal sudarome sutartį? Tu manęs nežadini, aš 
tau surandu tiek princesių, kiek tik prireiks.
- Nejuokinga, - suburbėjo patarėjas, nors jo vyrukai išsiviepė nuo 
ausies iki ausies. - Tau tereikėjo pranešti, kad radai įėjimą į 
Postalibą ir tau nebūtų prireikę šventintis į satanistus.
- Neįtikinamai skamba, kuomet šaukštai po pietų. Kas pusryčiams?

---

Parvelis prie manęs apdairiai nebesikabinėjo, tai po valandos jau 
buvau ramus. Patarėjas šį kartą savo vyrais nusprendė nepasitikėti - 
pilies požemiuose ketino lydėti pats.
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O aš šį kartą ketinau liepti Emerzidei nebesekti iš paskos. Žinoma, 
mergina užsispyrė, prisimindama Licerą ir jos greičiausiai dar 
neišblėsusį pyktį. Tačiau šįsyk buvau neperkalbamas ir Emei teko 
sutikti - sijonuotai būtybei gilūs požemiai nėra pati geriausia vieta. 
- Metas, - Parvelis įžengė į ginklų sandėlį, kuriame mes paskubomis 
ruošėme amuniciją - deglus, virves ir šiaip visokius niekučius, kurių 
galėjo ir neprireikti, - laikrodžiai versis po valandos. Tiek laiko 
mums turėtų pakakti nukeliauti iki laikrodininko menės.
Su manimi ir Čiūra dar ketino leistis du Parvelio samdiniai, su 
kuriais suspėjau persimesti keliais žodeliais pakeliui į pilį. Tvirti 
vyrukai, įpratę pačias keisčiausias ir pavojingiausias užduotis 
vykdyti. Tokias, kaip durų į miegančio velnių medžiotojo irštvą 
išspyrimas...
- Sėkmės, - Emerzidė švelniai prisilietė prie rankos, tačiau tuoj pat 
atsitraukė, neramiai dirsčiodama į patarėją. Šis dar sykį paragino, 
patraukdamas prie kito išėjimo.
- Taigi, - linktelėjau, - sėkmės mums.
Ji pasiliko, mes iškeliavome.

Pilies koridoriai, kurie raizgėsi virš žemės paviršiaus, buvo daugiau 
ar mažiau išpuošti įvairiais kailiais, kilimais, įmantriais šviestuvais 
ir taip toliau. Tuo tarpu požemiuose iš viso to gėrio liko tik žibintai - 
ir tie patys visai nekokie. Jeigu tikėti Buzio istorija, kažkada ir čia 
buvo šilčiau bei jaukiau.
Dauguma įėjimų į menes buvo užmūryti. Tai reiškė, kad viduje 
nieko gero nebėra, o pro klastingą plyšį sienoje visą erdvę užtvindė 
smėlis. Tos menės, kurios išliko sveikos, buvo paverstos kalėjimais 
ir kankinimų kameromis, apie kurias jau pasakojau. Parvelio 
citadelė, jo pramogų centras...
Patarėjas vedė mus pro visas tas kameras, iš kurių kartais 
išgirsdavome kokį keiksmą ar dejonę - virė požeminis gyvenimas. 
Parvelis į tuos garsus nekreipė jokio dėmesio.
- Šie veda į vandens saugyklą, - sustojo prie laiptų, - ten kito 
išėjimo nėra. Ne čia...
Jis paėjo dar kelis žingsnius ir pasisuko į kitą koridoriaus pusę.
- O šituos mes patikrinsime. Apačioje yra dar vienas kalėjimas, 
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kurio gale buvo laiptai. Ten aš retai kada laipioju.
- Tai tu mintinai neprisimeni kelio? - neištvėriau.
- Čia mes turime dvidešimt aštuonis koridorius, keturias galerijas ir 
dar pusšimtį laiptų aikštelių, kurių nė tu pats neprisimintum, - atrėžė 
Parvelis, - aš tik atmetu tas vietas, kurios baigiasi aklėmis. 
Laikrodininko menėje buvau vos dusyk, kada tyrinėjome Irmiro 
požemius. Ji trimis aukštais žemiau. Ir tas aukštas paprastai 
nelankomas, nes ten nesaugu. Uždekite porą deglų - mes tuoj 
atsidursime dalyje, kurioje paprastai būna tamsu.
Čiūra sukrebždėjo man už nugaros, traukdamas iš kuprinės deglą.

Toliau eiti tapo šiek tiek įdomiau. Kažkur visai netoli tekėjo 
vandens gysla, klastingai prasigraužusi ir į tarpus tarp sienų. 
Koridoriai tiesiog blizgėjo savo šlapiomis sienomis, o kai kur nuo 
lubų iki pat žemės buvo nukarę rankos storumo dariniai, kuriais taip 
pat sruvo vanduo, kaupdamasis į balas, tekėdamas pro neregimus 
plyšius kažkur dar žemiau. Vanduo tiško po mūsų batais, jo 
netrukus buvo pilna ir už apykaklės. Kai kada vieniši lašai 
tykštelėdavo į pakaušį, priversdami susigūžti - vanduo visgi buvo 
labai šaltas.
- Atgal, stop! - riktelėjo priekyje žingsniavęs Parvelis, - ne tie 
laiptai. Grįžkime iki artimiausio išsišakojimo.
Atsidusau, bet susilaikiau nuo komentarų. Be Parvelio čia tektų 
bastytis ne vieną parą, kol išsiaiškintume visus kelius.
- Taip, regis čia, - patarėjas kyštelėjo deglą į tamsą ir patenkintas 
linktelėjo, - štai ir grandinė. Eime...
Grandinė išlindo iš plyšio sienoje, palubėje ir pranyko priešingoje 
sienoje. Surūdijusi, varvanti, tačiau vis dar atkakliai tebetarnaujanti.
Leidomės slidžiais laiptais, kurių apačioje laukė nemalonus 
siurprizas - vandens buvo prisikaupę per pusę pėdos virš grindų. 
Parvelis net nestabtelėjo - nuteškėjo priekyje, o aš dar akimirką 
suabejojau. Bet nebuvo kur dingti.
- Galėjai perspėti!.. - suniurzgiau, svajodamas apie žvejo batus.
- Nežinojau, - atsiliepė patarėjas, - praeitą kartą vandens čia nebuvo. 
Prakeiktos požeminės srovės kaskart keičia vietą bei kryptį.
Mes patekome į tuščią menę, kurios kitame gale juodavo tamsi 
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anga. Deglų šviesa čia sužaidė smagų spektaklį su vandens raibulių 
atspindžiais ant sienų. O mano šlapias kojas ėmė gelti dygus 
šaltukas.
- Velniava, - susikeikė staiga Parvelis, - vanduo greičiausiai bus 
užtvindęs laikrodininko menę...
- Ką? - karktelėjau, - tada greičiausiai ir visą Postalibą, nes ten gi 
šachta, vedanti žemyn.
- Įdomu, - atsiliepė Parvelis ir aidas jo balsą pakartojo lygiai tris 
kartus, - leiskimės, pažiūrėsime. Atsargiai, čia visas krioklys ant 
laiptų! Laikykitės sienos.
Kuo toliau, tuo Irmiro rūsiai man vis daugiau priminė kalnų urvus. 
Vanduo ne tik tekėjo grindimis bei sienomis - jis čia išgraužė pačius 
įvairiausius raštus. Greičiausiai požeminė srovė darbavosi ne 
vienerius metus.
Staiga Čiūra aiktelėjo man už nugaros, šviesa išsyk užgeso, o man į 
kojas visu svoriu trinktelėjo krentantis kūnas, nepalikęs jokių vilčių 
atremti smūgį.
- Liucifierio išpera!!!
Tai Parvelio agentas susikeikė, kuris žingsniavo prieš mane. Jis 
buvo sekantis, kurį įtraukėme į čiuožimą ant užpakalių srove 
žemyn. Mano dantys tarškėjo sulig kiekviena pakopa, kurias aiškiai 
jutau minkštąja dalimi. Ir kai jau pasiekėme Parvelį, šis kaip tik 
buvo nusileidęs ir lėtai sukosi į mus, žiodamasis sakyti kažką, ką 
netrukus turėjome išgirsti.
Bet mes nutrenkėme ir jį, parversdami į ledinį vandenį, kuris šioje 
patalpoje buvo pakilęs beveik tiek pat, kiek ir viršuje. Tik čia, 
tamsioje menėje kažkur grumėjo krentantis vanduo, kažkas 
dundėjo, girgždėjo, skimbčiojo ir be perstojo veikė, veikė, veikė...
- Kieno ten kojos kreivos?! - išgirdome Parvelio riaumojimą.
- Koks dabar skirtumas, velniai rautų... - niurzgiau, - Kas turi 
šviesos?
- Aš griuvau pirmas, - sušvokštė vieno iš agentų balsas, - 
atsiprašau...
- Fakelai mm-mano kupprinėje, - sutarškėjo Čiūros dantys, - o-o... o 
skiltuv...vas pp...pas kažkurį kitą...
- Duokit man vieną! - pareikalavo Parvelis, - skiltuvą aš turiu.
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- Imk.
- Aš čia, iš kairės. Krapštykitės ausis, vyrai, mes jau vietoje. Regis, 
vanduo krenta į šachtą. Tikriausiai rasite Postalibą gerokai apsemtą. 
Aš ČIA, sakau!
Galop Čiūra padavė deglą ten, kur buvo Parvelis, o šis netrukus 
įskėlė ugnį. 
- Daugiau deglų! Apšvieskime šitą vietą.
Kai šviesos atsirado daugiau, pagaliau galėjau apžiūrėti ir patį 
daiktą, pastatytą menės centre.
Keturios metalinės kojos rėmė lubas, prie kurių buvo pritvirtintas 
milžiniškas smėlio laikrodis. Smėlis jame kaip tik baigė byrėti iš 
viršutinės dalies į apatinę. Liko visai mažai.
Po laikrodžiu, įspraustas tarp metalinių kojų, darbavosi sunkiai 
suprantamas mechanizmas, sudarytas iš daugybės dantračių, diskų, 
keistų strypų, rodančių į kai kurias dalis, žėrinčių sferų, kurios 
kartais pralėkdavo iš kairės į dešinę arba iš apačios į viršų. Ir toje 
kirbėlynėje viskas be perstojo judėjo, sukosi, švysčiojo, keldami 
pačius įvairiausius garsus.
Dar žemiau juodavo tamsi anga grindyse, į kurią niro penkios storos 
grandinės. Kaip ir pasakojo Buzis, viena iš jų buvo gerokai 
šviesesnė.
- Oho, - iškvėpė Čiūra su pagarba, negalėdamas atsižiūrėti į Daiktą, 
- nieko linksmo. Į skylę vanduo bėga...
- Mes jau ir taip šlapi, - pasipurčiau, - eime, negaiškime. Aš čiupsiu 
grandinę pirmas. Žiūrėkite, nežiopsokite ir nebandykite nuslysti 
man ant galvos!
- Palauk, - Parvelis ištraukė iš kišenės butelį ir ištiesė jį man, - kad 
šilčiau būtų. Tik nepadauginkite ten, apačioje. Stiprus gėralas. Jeigu 
rasite sausą vietą, geriau susikurkite ugnį, jeigu bus iš ko.
Linktelėjau, pradangindamas butelį kuprinėje. Ugnies dabar išties 
reikėjo, nes šaltis purtė kaip reikiant.
Keturiese prisiartinome prie šviesios grandinės. Virš galvų 
nekantriai ūžė kažkokio bepročio sugalvotas detalių pragaras. Prieš 
akis švystelėjo jau matyta balsva sfera.
- Prasideda! - riktelėjo patarėjas, likęs prie laiptų. Jis žiūrėjo į 
smėlio laikrodį, - jau verčiasi!
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Aš nutvėriau grandinę ir pakibau virš juodos prarajos. Čiūra ištiesė 
man deglą ir vos suspėjau jį paimti, kelionė prasidėjo.
Trys mano kompanionai dingo viršuje. Grandinė virpėjo, tempdama 
mane žemyn ir aš dabar bijojau tik vieno - kad ji manęs 
nepanardintų į ledinį vandenį, kurio čia galėjo pritekėti dievai žino 
kiek. Sienomis kliokė kriokliai, tik iš garso buvo sunku nuspręsti, ar 
vanduo apačioje krinta į vandenį, ar tykšta ant kokių akmenų. 
Deglo šviesa daugiausiai plėšė iš tamsos vandens lašus, sroves, o 
pačius akmenis ar plytas sunkoka buvo įžiūrėti per visą jūrą žėrinčių 
lašų. Tik gerai įsižiūrėjęs spėjau pastebėti, kad sienos apaugusios 
juodomis samanomis.
Paleidau deglą kristi žemyn. Jis linksmai nuplazdėjo kartu su 
šviesos žiedu, kovodamas su vandeniu ir vis dar nerasdamas 
pabaigos. Nustebau - Postalibas buvo gerokai giliau, nei pasakojo 
Buzis. Grandinė jau dabar buvo nutempusi mane maždaug šimtą 
pėdų.
Galop šviesa sustingo, pasiekusi dugną. Iš pradžių truputį prigeso, 
tačiau netrukus vėl ryškiau suspindo. Deglas nusirideno į šalį.
Taigi, pusantro šimto pėdų mažų mažiausiai. Galinga ir žiauri buvo 
Viskozidė, sunešusi tiek smėlio ant pasmerkto miesto.
Grandinė susiūbavo - greičiausiai dar vienas viršuje prisikabino 
leistis žemyn. Išsitraukiau peilį ir įsikandau jį, drebančia ranka 
stengdamasis per anksti nepaleisti grandinės. Akmenys artėjo, 
išvydau ir deglą, gulintį tarp vandens srovelių.
Staiga šulinys pasiliko viršuje, o aš patekau į didžiulę ketursienę 
patalpą, kurios viduryje stovėjo vienišas masyvus stulpas, remiantis 
lubas. Vargšas mano deglas netgi sugebėjo apšviesti grotas, įtaisytas 
plačiose arkose. Kas buvo už grotų, kol kas nemačiau.
Paleidau grandinę ir nusileidau ant nelygių grindų. Ji sulindo į 
apvalią, metalu kaustytą skylę grindyse ir čia pat slinko į šoną, 
išlįsdama pro kitą skylę į paviršių. Prie sienos pritaisytas ratas 
vyniojo grandinę į tvarkingą ritę. Tačiau taip ir nesupratau, kokia 
jėga suko ratą. Mįslių vis dar buvo sočiai.
Pakėliau deglą ir pašviečiau į kitą pusę. Čia vėlgi išvydau tas pačias 
arkas, papuoštas gana tankiomis grotomis. Už jų prasidedantys 
koridoriai čia pat siaurėjo ir kilo, o iš jų vos vos dvelkė pelėsiais 
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pradvisęs vėjelis. Vanduo smulkiomis srovelėmis tekėjo prie vienos 
iš arkų ir dingo skylėje, uždengtoje skylėtu akmeniu.
Nusileido agentas, ištiesdamas į priekį savo deglą. Pasiekęs grindis 
jis susigūžė, lįsdamas pro vandens čiurkšles, nepaliaujamai 
krintančias iš skylės lubose.
- Kur toliau? - sutarškino dantimis.
- Nežinau. Mano informatorius papasakojo tik iki šios vietos. Sakė, 
kad toliau surasime patys.
- Na ir šalta. Lyg ne dykumoje būtume...
- O malkų nematyti, - niūriai pastebėjau, - tik akmuo ir gličios 
samanos. Pažiūrėk aname gale.
Jis nuėjo kur paprašytas, o grandine nusileido Čiūra, sušalęs ir 
drebantis, deglą priglaudęs beveik prie veido. Jam net nepasiekus 
grindų, grandinė staiga sustojo.
- Kas darosi?! - išgirdome antrojo agento balsą iš skylės lubose.
- Viskas, baigėsi. Kopkite žemyn, - pamojau. 
Žudikas ir prievartautojas paleido deglą, tada labai atsargiai nuslydo 
grandine žemyn. Netrukus tą patį padarė ir agentas.

Liūdna, bet malkų patalpoje neradome, tik vieną išėjimą, kurį teko 
pasirinkti. Sušalę, šlapi ir truputį pikti traukėme tamsiu koridoriumi, 
skaičiuodami sutinkamas angas šonuose ir nepraleisdami progos 
žvilgtelėti į kiekvieną. Nieko, tik smėlis, akmenys ir dulkės.
Dusyk kelią pastojo sienas sudarančių akmenų griūtys, kur tik per 
stebuklą liko plyšiai palubėje. Pasiekę antrą griūtį pasivaišinome 
Parvelio gėralu, kuris nėmaž nesušildė (nes mažai buvo) ir 
persikabaroję per kliūtį galop patekome į linksmesnę vietą, kurioje 
buvo netgi šviesos.
Jeigu tikėti, kad kažkada ši vieta buvo žemės paviršiuje, tai mūsų 
ketveriukė pateko į išėjimą iš rūsių. Tik „lauko“ požemiuose 
nebebuvo.
Kairėje dar išliko laiptai, greičiausiai vedę į rūmų kiemą. Pamačiau 
netgi lauko sienos fragmentą, tačiau kiek aukščiau jis buvo keistai 
nukąstas žėrinčios linijos, kuri ir švytėjo požemyje ryškiau už mūsų 
fakelus.
O i dešinę nuo laiptų atsivėrė gana niūrokas vaizdas, privertęs 
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patyliukais paminėti ne vieną dievą ar jam priešingą būtybę.

Žėrinti linija, be jokios abejonės, buvo sferos kraštas. Pati sfera irgi 
neryškiai švytėjo, apšviesdama visą nemenką teritoriją ir beveik 
kiekvieną pastatą, likusį čia po Viskozidės. 
Postalibas panašėjo į iš juodų akmenų nulipdytą miestą, keistai 
prislėgtą tylos, amžinos prietemos, susigūžusį ir susitraukusį nuo 
savo paties amžių naštos. Kreivi namų siluetai, apšnerkštos gatvės, 
įlūžę stogai tik išdavė, kaip čia turėjo gyventi paskutinieji iš 
pasmerktųjų, jeigu jie tik nesurado grandinės ir nepakilo ja į 
paviršių.
Vienoje pusėje buvo daugiau lūšnų, kitoje sfera uždengė labiau 
kilmingų asmenų buveines. Man kilo įtarimas, jog tas burtininkas, 
sugalvojęs truputį pakerėti, uždengė toli gražu ne visą, o tik menką 
miesto dalį. Tą, kuri buvo arčiau rūmų.
Apie tai pagalvojau išvydęs gatvę, užsibaigiančią aklina smėlio 
siena, kurią prilaikė žėrintis paviršius.

- Šviesos jau turime, - pastebėjo Čiūra, - gal sumeskime deglus į 
krūvą ir pasišildykime? Pusę kelio, atrodo, jau įveikėme.
Jo idėjai pritarėme vienbalsiai. Skubiai sukūrę nedidelį lauželį 
susėdome ratu ir džiaugsmingai atkišome rankas, grobdami galbūt 
paskutinę šilumą ir patyliukais dalindamiesi mintimis. Garsiai 
kalbėti nenorėjome, nes jau pastebėjome - aidas čia sklinda kuo 
puikiausiai. Kad ir kur buvo Temilė su savo bendrininkais, jie 
galbūt jau išgirdo, kad yra ne vieni.
Ir aš jau žinojau, kur jų ieškoti.
Bokštas, aukštesnis už kitus išlikusius pastatus, beveik rėmė kupolo 
aukščiausią tašką. Greičiausiai tas pats bokštas, kurį girdėjo minint 
prie fontano.

---

Kadangi keli deglai šildė ne itin dosniai, netrukus ryžomės traukti 
toliau. Paruošę ginklus, išplėtę akis ir stengdamiesi nekalenti 
dantimis traukėme apleistomis gatvėmis regėdami savo orientyrą 
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labai aiškiai. Aš vis dar nerimavau, kad blogiausiu atveju liksiu 
vienas prieš tuos, kuris čia atvedė Temilę. Kadangi paslaptingojo 
nepažįstamojo su kaustytais batais dar neradome, o aš žinojau 
mieste esantį dar vieną velnią - gigantą, liko gana keista mįslė - su 
kuriuo gi bokšte slepiasi Temilė? Jeigu antrasis, tuomet manęs vieno 
laukia nelinksma kova,  kuomet keturi žiūrės, o du kausis.
O jeigu tai batų savininkas...
Ką gi, jis pakankamai galingas, kad Reiganas per jo burtus 
nematytų ateities.

Grindinys po kojomis buvo juodas, lyg nuteptas kažkokiais dažais. 
Tik atidžiau įsižiūrėjęs pastebėjau dulkes, nenoriai kylančias į orą 
sulig kiekvienu žingsniu. Pasilenkęs grybštelėjau ir patryniau tarp 
pirštų.
Pelenai. Visas miestas jais padengtas. Geriau pagalvojus tai 
akivaizdu - po žeme uždaryti miestelėnai juk turėjo užkurti židinius, 
kad nors kiek sušiltų. Medis virto pelenais, šie išlėkė pro kaminus, o 
vėjo nėr. Ir dabar jie pamažu byrėjo nuo apirusių sienų, nuo kolonų, 
stogų. Greičiausiai tie, kurie keikė burtininką dėl uždengtos saulės 
nujautė, koks galas jų laukia.
Mes pasiekėme sulūžusius vartus į kažkokios pilaitės kiemą. 
Bokštas stovėjo jame, o prie įėjimo silpnai spindėjo vienišas 
žibintas. Buvome teisingame kelyje.
Labai vyliausi, kad durys netriukšmaus labai garsiai - jau mažiausiai 
šimtmetį čia nė vienos iš jų neragavusios jokių riebalų. Jos ir 
netriukšmavo - viso labo gailiai sudejavo patyliukais, leisdamos 
mums įžengti.
Visi bokštai maždaug panašūs - patalpa kiekviename aukšte ir 
laiptai aukštyn. Šis, kadangi buvo didesnis, patalpų turėjo gerokai 
daugiau. Greičiausiai netgi kažkas gyveno jame.
Pirmame aukšte radome daugybę maišų. Visi jie buvo naujutėliai, 
pripildyti grūdų, sukrauti po tris vienas ant kito. Kitos patalpos lūžo 
nuo daržovių, rūkytos mėsos ir prieskonių. Paslaptingasis 
burtininkas mėgo skaniai pavalgyti. Neištvėręs nusikabinau kumpį 
ir ėmiau kramsnoti, nes šaltis privertė gerokai greičiau praalkti.
- Tuščia, - grįžo iš kitos pusės vienas agentų, - lipam laiptais?
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Linktelėjau, prisikimšęs pilną burną gardaus kumpio.

Kitame aukšte radome miegamąjį, išvietę, prausyklą ir kambarį, 
kuriame kažkas be jokios tvarkos privertė knygų. Vis dar nė vieno 
gyvo padaro. Jutau, kad mes nebetoli - juk nepraktiška būtų įsikurti 
pačiuose viršutiniuose aukštuose, kuomet ir pirmuosiuose 
pakankamai saugu, ypač seniai išmirusiame mieste.
Čiūra staiga sukluso ir pamojo mums. Parodė pirštu į lubas.
Lubos kaip lubos, o štai įsiklausę išgirdome tolimus žingsnius. 
Kitame aukšte kažkas vaikščiojo, tik per storą mūrą silpnokai 
girdėjosi.
- Aš pirmas, - sušnabždėjau, - jeigu Temilė ne viena, užimsiu jos 
draugužį. O jūsų darbas bus saugiai iš čia išgabenti merginą. 
Nebandykite veltis į peštynes, aišku?
Jie palinksėjo, kad suprato.

Trečias aukštas nemelavo - vos pasiekęs laiptų pabaigą išvydau 
merginą, stovinčią prieš vieno iš kambarių duris ir romiomis 
akutėmis stebinčią mane. Nesuabejojau, kad tai Temilė - vis dar 
puošniai apsirengusi, vis dar tvarkingai susišukavusi, su papuošalais 
ir visais kitais karališkais niekučiais. Šiek tiek panaši į Licerą bei, 
žinoma, savo motiną. Tas pats nepaklusnus žvilgsnis.
Mane labiausiai nustebino jos rami laikysena ir tai, kad ji nebuvo nė 
viename iš kambarių, o laukė būtent čia, lyg žinodama, kad mes 
ateisime.
Apsidairiau, tikėdamasis spąstų, tačiau laiptinė buvo tuščia, o 
vienintelės neuždarytos durys bolavo jos kairėje. Kambaryje buvo 
tamsu, tik čia degė vienas žibintas. Man pasirodė, kad toje tarpdurio 
tamsoje kažkas kruta, lyg stengdamasis mane įžiūrėti.
- Kas tu? - paklausė Temilė lygiu balsu, lyg jai būtų nė motais, kas 
netrukus nutiks.
- Mane siuntė jūsų tėvas, princese, - atsakiau jai, atsargiai 
artindamasis su ginklu rankoje, - turime jus parvesti namo.
Ji net nevirptelėjo. Mano siekiai jai buvo nė motais, kaip ir tėtuko ar 
mamytės ilgesys.
- Taip, bet kas tu toks?
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- Aš esu...
- Jis medžiotojas, - staiga sududeno žemas balsas ir pravirose 
duryse pasirodė siluetas, pagaliau nusprendęs, kad slėptis tamsoje 
neverta.
Padaras buvo šiek tiek panašus į žmogų, tačiau su ragais, ilga 
uodega ir gana išsitaršiusiais gaurais aplink juodą veidą. Būčiau 
palaikęs jį velniu, tačiau jis mūvėjo batus. Ir tie batai buvo kaustyti, 
kaip man nupasakojo seklys.
O pažvelgęs į akis aš staiga supratau, kad jis nei žmogus, nei 
velnias.
Ten, kur turėjo būti vyzdžiai, sūkuriavo purvina, tamsi migla. Jis 
buvo pusiau demonas ir aš netgi pažinau šį padarą.
- Libas...
- Tas pats, - urgztelėjo raguotis, žengdamas link Temilės, - matau, 
dar vis prisimeni mūsų susitikimą Nakrodode. Ar apraudojai savo 
draugužę, medžiotojau? Ar suspėjai palaidoti abi jos puses toje 
purvinoje žemėje?
- Nemanau, kad tave domina mūsų papročiai.
- Taip, nedomina, - linktelėjo Libas, - turiu ir be papročių kuom 
domėtis. Manai, sugebėsi parvesti Temilę vienas?
Apsidairiau ir tik dabar pastebėjau, kad Čiūra su kompanija pasiliko 
apačioje.
- Taigi, - išsiviepė Libas, - esame tik du kovotojai, medžiotojau. Tie, 
kas bijo manęs, prie princesės neprieis.
- Tebūnie, - nusiėmiau kuprinę ir numečiau ją į šalį, - sugebėjau 
sutaršyti tave Nakrodode, sugebėsiu ir čia!
- Skambūs kvailio žodžiai, - Libas nusikabino savo juodą milžinišką 
kardą ir lyg plunksnelę pasvėrė rankoje, - tąsyk aš neturėjau dėl ko 
ant tavęs pykti, bet dabar tu jau pakankamai daug privirei man 
košės. Nors ir dabar tik truputį pykstu ant tavęs. Viską dar galima 
atitaisyti. Ir susirasti naujų sąjungininkų galima.
Libas palietė Temilės petį, ši pakreipė galvą ir pažvelgė į demoną.
- Užsidaryk savo kambaryje ir neišeik, kol mūsų kova nesibaigs. 
Jeigu laimės jis... pašauk pati žinai, ką, - paliepė jis. Princesė 
linktelėjo ir dingo už durų.
- Tačiau aš netikiu, kad laimėsi, - nusišypsojo Libas, - ne, tik ne šį 
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kartą!
Jis suriaumojo kurtinantį kovos šūksnį ir pajudėjo iš vietos, 
užsimodamas juodais ašmenimis.

---

Kuomet koviausi su Libu miške, man talkino karingai nusiteikusios 
bendražygės, apšaudžiusios pusiau demoną strėlėmis.  Vietos ten 
buvo daugiau negu reikia, priešininkų demonui irgi netrūko.
Bokšto patalpos buvo visai nedidelės, laiptai ne itin platūs, o mano 
sąjungininkai sustingę laukė laiptų apačioje, negalėdami pajudinti 
savo ginklų. Rimtai suabejojau savo žodžių tikrumu.
Kai Libas riaumodamas puolė, man beliko skubiai pasiieškoti 
trūkumų jo kovos veiksmuose, o jų pademonstruota buvo tiek 
nedaug! Šastelėjau į šoną, leisdamas jo kardui sutrupinti akmeninį 
ranktūrį, pabandžiau peiliu pasiekti priešininko šonkaulius, tačiau šį 
kartą demonas pasirodė beesąs gudresnis. Jis irgi atšoko, iškeldamas 
ir sugniauždamas kumštį.
Akinama šviesa sunaikino jį ten, kur ką tik stovėjo. O mano šešėlis 
staiga nutįso, leisdamas suvokti, jog kažkas nelauktai apsireiškė už 
nugaros. Stryktelėjau pačiu laiku - kaustytas batas dunkstelėjo į 
akmenį, užuot išmušęs orą iš mano plaučių.
Tai buvo nauja. Kaip demonas, Libas galėjo griebtis bet kokių 
triukų. Tačiau jis buvo negrynas demonas, mišrūnas, išdavikas. 
Greičiausiai ir jo galios nebuvo tokios, kad galėtų su manimi kovoti 
kaip tikras demonas.
Vieną trūkumą jis visgi turėjo - nors ir be galo stiprus, tačiau per 
mažai vikrus. Ir jo triukas su iškeltu kumščiu - tik pora akimirkų, 
kuomet jo kardas nuleidžiamas žemyn.
Prisiminiau ir dar kai ką, ko niekaip negalėjau išbandyti miške - aš 
dabar buvau apsirūpinęs šventintais simboliais. Velniai nuo tokių 
dažniausiai išleisdavo kvapą.
Bet Libas tik loštelėjo, pavaišintas Oberhaido trikampiu. Jam tai 
nesukėlė jokių nepatogumų, tik prajuokino.
- Žaisk šį žaidimą su tikrais velniais, kirmine! - suriko jis, vėl 
užsimodamas ir stryktelėdamas ant manęs. Išsisukęs atsidūriau ant 
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laiptų, vedančių aukštyn. Kad ir kaip norėjau atremti jo smūgį 
kardu, teko tai atidėti kitam kartui. Mano peilis greičiausiai būtų 
perskeltas su visa ranka. Tačiau visgi pavaišinau Libą ir kryžiumi, 
kad visiškai įsitikinčiau, jog relikvijos šiuo atveju bejėgės.
Jis tik paniekinamai sušnypštė. Ten, kur pataikiau, atsirado tamsi 
dėmė, lyg sumušimas koks. Kryželis, nukritęs ant grindų, šiek tiek 
aptirpo. Kai Libas užsimojo dar vienam smūgiui, išvydau tokią pat 
dėmę ir prie jo peties, kur pataikiau Oberhaido trikampiu.
Visgi veikia!
Užlėkiau laiptais aukštyn, grabaliodamas svaidomuosius peilius. 
Vieną net sugebėjau per petį pasiųsti priešininkui, kuris nelabai 
apsidžiaugė.
- Peiliai?.. - sumurmėjo demonas, išraudamas ašmenis iš krūtinės ir 
abejingai nutėkšdamas ant grindų, - tavo peiliai čia bejėgiai, 
medžiotojau! Čia tau ne Nakrododas!
Žaizda užsitraukė akimirksniu, o aš, nors ir pavėluotai, praregėjau.
Būdamas pusiau velnias, Libas įgijo šiame pasaulyje vienintelį 
ginklą, kuriuo buvo įmanoma jį sužeisti! Ir man tapo aišku, kad be 
to ginklo mūsų kova tampa iš anksto nulemta. Burtai, jėga, 
nemirtingumas - trys jo privalumai. Kokie gi buvo maniškiai?
Ak, taip - aš jo nebijojau...
Nelauktai pasijutau gerokai pavargęs - turbūt naujoji nuotaika taip 
prislėgė savo svoriu.
- Vis dar manai, kad turi šansą? - Libas sustojo laiptų pabaigoje ir 
niūriai vėpsojo į mane pro nuleistus antakius. 
Apsidairiau. Patalpoje, kurion patekome, švytėjo keistas daiktas, 
pastatytas ant grubaus darbo altoriaus. Pačiame viduryje, lyg 
kažkoks simbolis. Tai buvo nedidelis akmenėlis, galbūt blausus 
kristalas, įkrautas kažkokiais burtais. Jo šviesos  visiškai pakako 
įžiūrėti Libą, kol kas nesiruošiantį mane sudoroti. Bet jau neilgai 
truks...
- Ar čia tas daiktas, kuris man trukdė tave surasti? - paklausiau, 
peilio smaigaliu rodydamas į šviesulį.
Bet Libas tik šypsojosi nieko nepasakančia šypsena ir aš mintyse 
turėjau sau atsakyti „taip“ už jį.
Tačiau demonas pajudėjo, vos tik žengiau žingsnį artyn prie to 
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daikto. Kaip ir tikėjausi, jis paruošė savo kardą atakai, pasileido 
artyn, o pusiaukelėje, lyg persigalvojęs, staiga stabtelėjo ir 
sugniaužė kumštį. Tikėjausi ir šio manevro. Užsimerkiau vos 
akimirkai, kad blyksnis neapakintų manęs, o kai vokai prasiplėšė, 
suspėjau pastebėti, kaip mano priešininkas nusisukdamas dingsta 
portale, vedančiame į tą patį kambarį, tik man už nugaros. Netgi 
pastebėjau save, pradingstantį paskui demoną, dar nesuspėjus 
užsiverti plyšiui.
Libas dusliai užkriokė, gavęs peiliu į nugarą. Padariau nei daug, nei 
mažai - išrėžiau visą nugarinę lyg kokiam jaučiui, parversdamas jį 
ant grindų. Antru smūgiu perrėžiau jo pilvą, nes Libas stengėsi 
atsisukti veidu į mane. Juodajam kardui iškritus iš jo rankos, 
numečiau peilį ir čiupau demono ginklą. Pūkšdamas šiaip ne taip 
kilstelėjau jį nuo grindų ir persmeigiau savininką per krūtinę. Libas 
sugargaliavo, spjaudydamasis kraujais. Paleidau jo sunkenybę, 
čiupdamas jį ranka už kaklo. Demonas įsikibo manojo, pjaudamas 
nekarpytais nagais. Jo žaizdos jau ėmė gyti, o aš dar nepadariau iki 
galo to, ką ketinau - virš jo pražiotos burnos atvėriau maišelį su 
savo paskutiniais šventintais atributais. Tuzinas Oberhaido bei 
Jahvės simbolių nukeliavo į Libo gerklę, priversdami demoną 
paleisti mano kaklą ir griebtis tos vietos.
Juoduma, plintanti po jo kūną, regis, žaizdas atvėrė dar plačiau. 
Libas tąsėsi ant grindų, išsproginęs akis į lubas. Jis buvo bejėgis, bet 
dar nenugalėtas. Jeigu netoliese turėčiau armiją satanistų, šie galbūt 
pasirūpintų, kad Libo egzistencija truktų štai šitaip  bent keletą 
dešimtmečių. Tas tuzinas atributų išsilydys jo gerklėje, keldami 
padarui skausmą, tačiau tai juk ne amžinai. Aš telaimėjau kelias 
valandas.
Akmuo vis dar tebešvietė ant altoriaus. Pagriebiau jį ir nusileidau 
laiptais, pakeliui ant delno pasukdamas savo raudonašmenį peilį. Jis 
lengvai sukosi, tačiau neparodė man jokios konkrečios krypties, dėl 
ko tik susirūpinau. Libas buvo pakankamai gudrus. Nejaugi jis pats 
surado savo mirtiną ginklą ir paslėpė jį nuo manęs?
Velniškai skaudėjo kaklą, kur demonas buvo suraižęs savo nagais. 
Kraujas tekėjo, bet kol kas neturėjau laiko pasirūpinti žaizdomis.
Čiūra su abiem agentais jau buvo užlipę ir bandė išlaužti duris į 
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Temilės kambarį. Ar man ūžė ausyse, ar iš jo iš tiesų girdėjosi 
keistas grumėjimas? 
- Traukitės! - surikau vyrams, prisiminęs Libo perspėjimą merginai. 
Jeigu laimėčiau aš, ji turėjo pasikviesti į pagalbą... ką tokį?
Atsakymas į klausimą sutrupino duris vienu smūgiu - vyrai pačiu 
laiku atšoko gavę perspėjimą.
Iš dulkių į mus pažvelgė du raudoni šviesuliai, įsodinti į akmeninę 
kaktą. Dar akimirka, ir Temilės sargas išbildėjo užmušti mūsų. 
Būčiau galbūt ir nepažinęs svečio, jeigu ne Čiūros riksmas, 
sugrąžinęs mane į realybę. Kaklą tiek skaudėjo, kad ėmė lietis 
akyse. Susmukau ant laiptų, stebėdamas tris kovai pasiruošusius 
vyrus.
- Golemas! - teištarė žudikas bei prievartautojas, laikydamas prieš 
save varganai atrodantį kardelį, kurį pamatęs Temilės sargas galėjo 
nebent numirti iš juoko. 
Savo laimei, akmeninis golemas neturėjo humoro jausmo.
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11.

Ir vėl burtai

Nors golemą regėjau pirmą kartą savo gyvenime, visgi buvau 
pakankamai girdėjęs apie tokius padarus.

Vaikystėje mane pakankamai dažnai gąsdindavo mediniais 
golemais, kurie tariamai veisėsi miške. Ir nors vaikiščių gauja nė 
karto nepastebėjo nieko panašaus į tokį, gąsdinimai paprastai 
puikiai suveikdavo. Mūsų kaimelyje pakankamai gerai žinojo, kaip 
gąsdinti vaikus. Užtekdavo kalviui atsibastyti į trobą siaubo 
perkreiptu veidu ir papasakoti istoriją, kaip jį miške medinė pabaisa 
vijosi, kalendama savo dantračiais, vaikučiai tris savaites 
nebenorėdavo naktinėti.
Aišku, po tokios pasakos kalvis gaudavo iš tėvo butelaitį samanės ir 
laimingas grįždavo į savo kalvę šakių bei ylų kalti. Jis net nebuvo 
labai nuoseklus pasakotojas. Kas kita mūsų kaimelio ragana, 
gyvenusi papelkyje, amžinai kamuojama uodų spiečių ir amžinai 
išradinėjanti vaistus šiems padarams atbaidyti. Paprastai jos vaistai 
atbaidydavo ne tik uodus.
- Golemai? - pastatydavo akis ragana, - ak, žinau šituos... bet apie 
medinius nesu girdėjusi, galbūt nauji kažkokie. Mane mokė, kad tik 
akmeninius, žemės ir ledo golemus galima sukurti, vaike. Iš 
žemiško, biraus elemento. Medis nėra birus. Jeigu ketintum sukurti 
medinį golemą, tau pirmiausia jį reikėtų NULIPDYTI iš medžio. 
Sutik, kad iš žemės ar akmenų tą lengviau padaryti. O dar lengviau 
iš sniego.
- Bet argi medinis golemas nebūtų tvirtesnis? - nenusileidau.
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- Gal, - gūžtelėjo pečiais ragana, - bet ir sunaikinti tokį pernelyg 
lengva. Kaip ir ledinį. Patikimiausi yra žemės ir akmens golemai. 
Įsidėmėk tai!
- Oo… - atsidusau ir netrukus raganos žodžius žinojo visi mano 
draugai. - O kaip sunaikinti akmeninį golemą?
- Sunaikinti? - ragana vaikė uodus nuo puodo, kuriame virė 
neskaniai dvokiantis marmalas, - golemą? Chmm...
Ji pamojo man pirštu ir palinko, kad pasakytų kažką tylaus, neskirto 
kitų ausims.
- Tu juk moki saugoti paslaptis ir neišduosi, kaip naikinti mano 
mažus purvo golemus, ar ne?
Pažadėjau, kad kol gyvas, jos mažieji golemai bus saugūs, nors dar 
nė vieno iš jų nemačiau.
- Yra būdas, - linktelėjo ragana dar žemiau, - vienintelis...

Akmeninis golemas užsimojo ir padarė platų mostą ilga letena virš 
vyrų galvų - šie suspėjo pasilenkti. Aukštas, drūtas, šiek tiek 
pakumpęs, su nediduku akmens kauburiu vietoje galvos, jis buvo 
praktiškai neįveikiamas metaliniais kardais. Jo akmenines dalis rišo 
tankus šaknų tinklas. Ragana man kartą rodė tas šaknis - jas netgi 
vadino „golemo šaknimi“. Sunkiai įveikiamos peiliu, sunkiai 
sulenkiamos, dar sunkiau išraunamos. 
Ir visgi šis padaras turėjo pernelyg paprastą silpnąją vietą, kuria 
reikėjo nedelsiant pasinaudoti. Laikas nebuvo mūsų sąjungininkas - 
kitame aukšte skausmus kenčiantis Libas tuoj atsigaus, ištrauks iš 
žaizdos savo kardą ir tada aš jau niekuo nebegalėsiu padėti. 
Pernelyg skaudėjo kaklą, pernelyg daug kraujo išbėgo, kad galėčiau 
iš viso stotis ir kovoti.
- Čiūra! - riktelėjau.
Žudikas kilstelėjo į mane akis. Jis buvo pernelyg susirūpinęs 
golemu.
- Nusivilk marškinius ir trenk jais tam akmeniniui į kaktą!
- Kąą-ą?..
- Paskubėk! Ant jo kaktos užrašytas gyvybės žodis! Trenk jam 
šlapiais marškiniais! Nuplauk užrašą!
Mažas, vos įžiūrimas užrašas, kurį parašydavo ant kiekvieno 

Psl. 169



nulipdyto golemo kaktos. Tik taip jie atgydavo ir imdavo klausyti 
kūrėjo komandų. Čiūra, vos tik suprato savo užduotį, numetė kardą 
ir ėmė nusirenginėti. Staiga iš tarpdurio jį nutvėrė rankos ir įsitempė 
vidun, net nespėjusį ištraukti rankų iš rankovių.
- Neleisiu! - užklykė Temilė, talžydama pargriautą žudiką. Jos 
dailios kojelės darbavosi nesigailėdamos, Čiūra riaumojo lyg koks 
lokys, raitydamasis ant grindų visu savo liesu ilgiu ne prasčiau už 
gyvatę. Vos išlaisvinęs vieną ranką iš rankovės, jis kiek kilstelėjo ir 
sugebėjo pastverti princesės koją. Patraukė į save, mergina aiktelėjo 
ir griuvo visu ilgiu.
- Bestija... - išgirdau komplimentą karališkam asmeniui.
Parvirtusi Temilė sulenkė koją ir iš visų jėgų spyrė, tačiau pataikė 
tik į petį, nors taikėsi neabejotinai aukščiau. Čiūra raukydamasis 
pašoko, susuko marškinius į storą virvę ir pasileido į golemą, kuris 
kaip tik stengėsi pritrėkšti prie sienos du vikresnius Parvelio 
agentus. 
- Atsisuk!!! - suriko mergina savo tarnui ir šis grįžtelėjo į žudiką. 
Stora ranka pavojingai arti praūžė, vos nenuskeldama galvos.

Ir visgi aš dar galėjau prisidėti prie šio mūšio.  Jeigu ir ne golemą, 
tai bent jo šeimininkę galėjau nukenksminti. Išsitraukęs svaidomą 
peilį prisitaikiau ir paleidau skrieti į merginą, kuri, susitaršiusi po 
kritimo žiūrėjo, kaip Čiūra nesėkmingai bando susidoroti su 
akmeniniu. Trumpi dantyti ašmenys susmigo į jos petį, šiek tiek 
žemiau raktikaulio. Jau buvau išsigandęs, kad sujudėjusi mergina 
atstatys daug rimtesnę vietą.
Ji sukliko, apsisukdama ratu, griebdamasi sveika ranka už žaizdos. 
Golemas pavojingai sugrumėjo, ieškodamas to, kas pakenkė jo 
šeimininkei. Akmenų kalnas atsisuko į mane, vėl atsisėdusį ant 
laiptų. Dvi raudonos švieselės suspindo ryškiau, išaugo, jis žengė 
artyn, nekreipdamas dėmesio į kapojimus kardais. Viena ranka 
atsirėmęs į grindis jis ėmė kelti kitą, ketindamas sutraiškyti mane 
lyg vabalą.
Bandžiau pasvirti ir bent pabandyti nusiridenti laiptais, tačiau akyse 
ėmė lietis ir pajutau, kad tuoj neteksiu sąmonės. 
Golemas krūptelėjo. Jam ant sprando užsirito ilga žmogysta, 
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mojuojanti lanksčiu kardu, kuriuo ji ėmė brūžinti padaro galvą, 
ketindama nupjauti. Oras sušilo, pražydo baltos akacijos, žydru 
dangumi lėtai plaukė pūkuoti debesys...
Netekau sąmonės, taip ir nesuspėjęs sulaukti veiksmo pabaigos.

---

- Edi? Edvardai! Mes bandysime pakelti tave virvėmis, nebandyk 
judėti! Ar girdi mane?
- Manau, jam vis vien. Duok Mureliui ženklą, kad pradėtų traukti.
- Šventas jauti, kiek kraujo! Paskubėkite, vyrai! Temilę kelsime 
sekančią!
- Aš jus papjausiu, sutrypsiu, liepsiu pakarti! Kaip jūs drįsote 
sužeisti mane! Kaip jūs DRĮSOTE surišti mane! Jūs žinote, ką 
mano tėvas jums padarys?!
- Užsičiaupk, didenybe! 

---

- ... tuoj pakviesiu sargybą! Sargyba!!!
- Nustok žviegti, moterie, arba nulaiminsiu tavo juodą sielą mūsų 
valdovui! Bent žinai, kad čia guli vienas iš mūsų brolių? Mes turime 
teisę aplankyti jį ir suteikti Tamsiojo Valdovo stiprybės.
- Jis jau gavo stiprybės iš manęs, jūsiškė jam nebereikalinga. 
Nešdinkitės!
- O kas tu tokia būsi? Bene Oberhaido skaistuolė?
- Rūmų gydytoja, jūsų žiniai! Žiūrėkite, ką pridarėte su savo 
buvimu šioje vietoje. Jis sujudėjo... Edvardai? Ar girdi mane?
- Jis sujudėjo, nes išgirdo Tamsiojo Valdovo kvietimą gyventi, tęsti 
savo tarnystę.
- Gerai... (atsidūsėjimas). Tebūnie kaip sakote, bet jeigu pamatysiu 
jus girdant jam kraują...
- Niekas ir nesiruošia. Neturime čia tam tinkamo altoriaus, juodo 
avino...
- Sargyba!!!
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---

- ... gerai pažinojai?
- Vaikystės draugai, jūsų didenybe.
- Hmm, įdomu. Iš kur tu, kary?
- Demijus, mano ponia. Iš Avento.
- Nori pasakyti, kad ir Edvardas - aventietis?
- Taip, jūsų didenybe.
- Siaubinga. Parvelis irgi iš ten pat. Kai pagalvoji - daugybė Alibaho 
žymių asmenų kilę iš Avento. Kartais man atrodo, kad ta maža šalis 
nori mus užkariauti net nepaskelbusi karo, vien tik siųsdama čionai 
savo žmones, kad jie brautųsi į rūmus ir užiminėtų aukštus postus.
- Hmm...
- Nesvarbu. Ar judu... medžiojote velnius kada nors kartu?
- O ne, mano ponia! Jokiu būdu! Tai jo vieno užsiėmimas.
- Ir nebandei iš jo išmokti?
- Kiek man Edvardas pasakojo, to išmokti neįmanoma, jūsų 
didenybe. Nors... girdėjau, jis turėjo mokinį kažkur Žaliajame 
Kalnyne. Nežinau, ar išmokino.
- Kaip įdomu! Jis man to neminėjo.
- Na... hmm...
- Kas jis toks buvo, tas mokinys?
- Nenoriu meluoti, jūsų didenybe...
- Vadink mane tiesiog Licera, kary. Nagi?
- Dėkoju, jūsų... Tai va, žmonės kalba, kad tas mokinys buvo 
Kėbulo šeštojo sūnus.
- Princas?!
- Na, hmm... taip, regis. Princas Benkartinas. Tačiau kartoju, panele 
Licera - taip tik žmonės murma...
- Nesvarbu. Pamiršk, ką žmonės murma, Demijau. Tu ir taip man 
labai smarkiai padėjai.
- Ee... Padėjau?
- Ir tai pamiršk!

---
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Sąmonė, retsykiais sugrįžtanti tarp slogių sapnų, galutinai nušvito. 
Nežinojau, kiek laiko gulėjau užsimerkęs, jausdamas dusulį, tačiau 
dabar ketinau išsiaiškinti.
Laikas, laikas, bėgantis laikas... Man vis atrodė, kad jo praėjo 
neatleistinai daug ir Libas tuoj ateis, mojuodamas juodu kardu.
Gulėjau palapinėje. Pro audeklą matėsi aukščiausiame taške kybanti 
saulė, jos šviesa neįkyriai žaidė pro mažytes siūles. Pavojaus 
nuojauta pamažu praėjo, užleisdama vietą suvokimui.
Taip, mane iškėlė iš šulinio. Kada? Užvakar?
Lėtai kilstelėjau apsunkusią ranką ir pabandžiau prisiliesti prie 
kaklo. Užčiuopiau storą tvarstį, kuris šiek tiek trukdė sukioti galvą. 
Ir tie balsai, skambantys galvoje... Demijaus, Almeriko, Liceros, 
Čiūros... Ar jie buvo tikri?
Atsibudęs ūmai supratau, kaip sunku atskirti, kur buvo sapnai, o kur 
tikra.
- Ei... - kilstelėjau galvą, - ar yra čia kas nors?
Bet palapinė buvo tuščia. Man atrodė, kad pro įėjimą dengiantį 
audeklą matau krūmų bei medžių šakas. Tokią gausią augmeniją 
buvo galima rasti tik vienoje vietoje - rūmų sode.
Ir dar kažkas sujudėjo ten, prie įėjimo. Siluetas nuėjo tolyn nuo 
palapinės. Greičiausiai mano kvietimą kažkas išgirdo.
Iš abiejų pusių tuščia. Tik kailiai, pagalviai ir kelios antklodės. 
Galėjo bent ąsotį palikti su kokiu nors gėralu - tikrai neatsisakyčiau.
Sušlamėjo žolė. Sugrįžo jau du siluetai. Pirmesnysis sugriebė 
audeklą ir patraukė jį į šoną, o antrasis pajuodo, patekęs į ryškios 
šviesos centrą. Šiek tiek pastebėjau tą, kuris laikė audeklą. Tai buvo 
mergina, apsirengusi kaip sargybinis, tik uniforma nepanašėjo į 
Alibaho sargybinių. Ir ji man pasirodė pažįstama.
Audeklas sugrįžo į savo vietą, šviesa prislopo, leisdama apžiūrėti 
lankytoją.
- Sveikas sugrįžęs, Edvardai, - nusišypsojo Koma, Žaliojo Kalnyno 
valdovė.
- Tu?! Bet... - aš dar sykį dirstelėjau į krūmų siluetus, matomus pro 
audeklą, - Kaip? Nejaugi aš Žaliajame Kalnyne?..
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-  Ne, kvailiuk. Tu Irmiro sode. Sveikas sugrįžęs iš sapnų. Tai aš 
atvykau į Alibahą, kaip ir buvau žadėjusi rašte. Juk perskaitei mano 
raštą Irmirui?
- Taip, dabar prisiminiau, - sumurmėjau, stengdamasis atsisėsti, - 
tavo vizitas...
- Vizitas įvyko vakar. Ir iškilminga vakarienė, kurios metu visi 
vietiniai atrodė tokie prislėgti, lyg čia aš būčiau dėl visko kalta. Ne 
laiku pataikiau, bet... tiek to. Formalumai baigti, tu savo užduotį irgi 
puikiai įvykdei. Matau, jau suspėjai ir čia įsidarbinti.
Ji švelniai nusišypsojo ir staiga palinkusi pabučiavo į lūpas. Kai 
atsitraukė, šypsena buvo jau išblėsusi, o jos akyse šiek tiek jutau 
keistą rimtumą.
- Kalnyne tau atsirastų ir mažiau pavojingų darbų, - staiga pareiškė.
Nieko neatsakiau, stebėdamas jos bėgiojantį žvilgsnį. Nežinojau, ką 
galvoti. 
Koma, su kuria tiek laiko keliavome Pragaru, Nakrododu ir Valhala, 
kuri tada prakeikė mane įsimylėti ją, dabar buvo kažkokia pernelyg 
tolima būtybė, įkalinusi save rūmuose ir savo žmonių bei šalies 
problemose. Be to, ji vos tik įėjusi leido suprasti, kad su burtais 
viskas baigta. Tas nuotrupas, kurios mums liko po Pragaro, dabar 
reikėjo įvertinti visiškai kitaip.
- Tu irgi tą pajutai, - staiga sušnabždėjo ji, atsitraukdama dar toliau. 
Dabar ji buvo labai rimta, o žodžiai nuskambėjo beveik kaip 
tvirtinimas.
- Taip.
Koma atsiduso, vyptelėjo, lyg dar ketindama nusišypsoti. Bet 
nenusišypsojo.
- Ką gi, tikriausiai tai ir neturėjo trukti amžinai, ar ne? Visgi buvau 
kvaila, žaisdama tokius žaidimus... Ar... tu dar grįši?
- Visada grįžtu, - linktelėjau, - visada suku ratus, Koma. Nuo jūros 
iki snieguotų kalnų. Nuo kalnų prie jūros. Visada vienu ratu.
- Taip, bet... ar pasiliksi?
Į tai aš nežinojau ką atsakyti.
- Tada iki susitikimo, - nusprendė ji, vėl prisiartindama ir 
paliesdama savo lūpomis.
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Paskui išnyko, lyg ir nebūtų buvusi. Paliko sumaištį, kurios 
nesugebėjo išsklaidyti netgi Emerzidė, atėjusi vėliau įsitikinti, kad 
esu gyvas. Aišku, ji išsyk pastebėjo mano keistą išraišką, tačiau 
būtų reikėję pernelyg daug pasakoti, kad atsakyčiau į jos klausimus.
- Aš niekur neskubu, - pasakė tarnaitė.
Ir ji iš tiesų niekur neskubėjo, pasiryžusi palaikyti man kompaniją. 
Ta proga papasakojau jai nedidelę istorijos dalį - tik tiek, kad ji imtų 
šiek tiek suprasti.

---

Parvelis, kuris niekada per daug nesiilsėjo ir nepraleisdavo progos 
pažadinti savo samdinių, su naujienomis atskubėjo pačiu laiku. Jau 
buvau pradėjęs nekantrauti. Semema, iškrapščiusi mane iš 
palapinės, nusprendė mane palaikyti savo gydykloje, o ten tikrai 
nebuvo labai įdomu. Būčiau išėjęs iš ten pats, jeigu tik galva 
nesvaigtų bandant atsistoti.
- Atsistoti! - baisėjosi moteris, - na ir mintys tavo galvoje. Nori 
paskaičiuoti, kiek kraujo netekai?
Bet paskaičiuoti jau buvo neįmanoma, o ir nesinorėjo. Semema dar 
kartą prigrasino, kad nebandyčiau niekur šliaužti ir paliko mane. O 
vėliau apsireiškė Parvelis.
- Sveikas, - spustelėjo ranką, lyg pamiršęs viską, ko jam prišnekėjau 
tąsyk užeigoje, - manau, tu nori sužinoti naujienas, ar ne?
- Temilė tavo rankose?
- Jei tiksliau, tai užrakinta ir saugoma viršutiniame kalėjime, bokšte.
- Tačiau ji tavo. Mano darbas su ja baigtas, o tai geriausia naujiena, 
kurią reikėjo sužinoti. Ačiū, Parvi, tu tikras drau...
- Palauk, neskubėk! - nekantriai numojo jis, - ne viskas taip 
paprasta. Vos tik Čiūros pasiūlytas aiškiaregis pažvelgė į jos mintis, 
rado ten tiek apžavų, kad pulkui gvardiečių užtektų. Temilė ir mūsų, 
ir ne mūsų. Visa ta istorija, žinant naujausius faktus, įgauna niūrų 
atspalvį.
- Dar daugiau darbo man? - atsidusau.
- Nežinau. Bet tau greičiausiai pravers žinoti, kas gi nutiko Alibahe.
- Ąsotį su kokiu nors gėralu, - kilstelėjau abi rankas, - ir tada 
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pasakok, ką tik širdis geidžia.
- Na gerai, - suniurzgė patarėjas, - šį kartą ir man ne pro šalį išgert. 
Tuoj, grįšiu...

Jis grįžo su vynu ir dviem taurėmis, liepė rūmų gydytojai nekišti 
nosies ne į savo reikalus ir po kelių gurkšnių kapotais sakiniais ėmė 
reikšti mintis.

Visų pirma, Liceros užpuolimas dykumoje nebuvo toks nekaltutis, 
koks galėjo pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Plėšikai apie karavaną 
sužinojo ne iš prievarčių vaikigalių, o iš pačios Temilės lūpų. Ir tai 
Temilė liepė karavaną lydinčius apginkluoti taip neefektyviai. 
Kodėl?
Atsakymas buvo vienui vienintelis - pats Ricertas Rubenojus iš 
Koto Inomeho. Liceros akyse neregėtas jos mylimasis krito į akį 
pačiai Temilei. Daugiau nei keista - įsimylėti pagražintą paveikslą!
Todėl vyresnioji sesuo nusprendė atsikratyti jaunesniąja.
- Be abejo, vienai jai net nebūtų pavykę, - markstėsi Parvelis, - štai 
čia išlenda ir kiti veikėjai. Sora Idagas iš Idagų klano padėjo jai 
gauti vyrų karavanui. Kuprius padėjo laiku atsikratyti Soros, kai tik 
jo nebereikėjo. Tada Temilė su kupriumi suprato, kad rūmai - 
nebesaugi vieta planams regzti. Jiems reikėjo naujo štabo, štai todėl 
buvo įkinkytas ir pusprotis Berdatas, pripasakojęs jiems pasakų apie 
Postalibą. Nors tikslių durų ir nenurodė, požeminį miestą visgi 
jiems pavyko surasti. O vėliau kuprius sugrįžo atsikratyti ir 
paskutiniu liudininku, tačiau tuo metu įsikišai tu.
- Man neaišku, kaip Temilė būtų pasižiūrėjusi Ricertui į akis, jeigu 
visi ją laikytų dingusia be žinios, ar dar daugiau - žuvusia?
- Čia bene lengviausia, - šyptelėjo Parvelis, - mergina paspruko iš 
rūmų, kad galėtų būti su savo mylimuoju. Ar begali būti 
romantiškiau? Ypač kai kilminga mergina pati į guolį lipa?
- Gal, - suabejojau, - tačiau lieka tie apžavai, kuriuos minėjai. Ir tas 
veikėjas, likęs Postalibe.
- Teisingai, - nušvito patarėjas, - jau maniau, kad nepaklausi. Tai 
štai, visa ši istorija būtų be galo niūri, jeigu ne tie apžavai ir ne tas, 
paskutinis... kaip jis ten?
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- Libas.
- Keistas vardas. Kas jis toks?
Trumpai papasakojau Parveliui, kas toks yra Libas ir ką jis gali.
- Blogai, - paniuro patarėjas, - kad jis liko gyvas. Temilė vis dar jo 
valioje ir turiu pagrindą manyti, kad visi šie įvykiai buvo jo, o ne 
Temilės sugalvoti. Iš vienos pusės tai labai gerai, antraip nei 
seserys, nei motina ar tėvas nebeatleistų Temilei už jos poelgius. 
Dabar mes bent turime pagrindą žvelgti į merginą kaip į rimtą 
ligonę, kuriai reikia gydymo. Bet čia ne tavo darbas - tam aš 
pasamdysiu geriausius apžavų meistrus. Savo užduotį, manau, gerai 
žinai.
Linktelėjau.
- Tau ko nors reikės?
- Atsiųsk čionai Reiganą, kai tik bus laisvas. Ir... nusamdyk tiek 
satanistų, kiek tik jų yra mieste.
- Satanistų?! - apstulbo patarėjas, - kam?
- Temilei ir rūmams saugoti, Parvi. Jie gal ir ne patys geriausi kariai, 
tačiau bent neišsigąs Libo, jeigu šiam kils pagunda apsireikšti 
rūmuose. Apginkluok juos Oberhaido trikampiais, nes prie Jahvės 
simbolių jiems prisiliesti tikėjimas draudžia. Duok jiems visko, ko 
paprašys, kad tik būtų čia. Ir Temilės bokšte nepamiršk trikampių 
paberti, kad bet kuris velnias sprandą nusisuktų! 

---

Sekantis ligonį prisiminęs svečias buvo ne tiek netikėtas, kiek 
nelaukiamas. 
- O... - burbtelėjau nepatenkintas, - jūs...
- Geros jums dienos, medžiotojau, - meiliai nusišypsojo Licera savo 
nepriekaištingai ištreniruota šypsena, kurioje galėjai surasti tiek 
tikrą nuoširdumą, tiek nuodų dozę - nelygu, kaip žiūrėsi.
- Geros ir jums, aukštelnybe, - bandžiau atsisėsti, nes nuo ilgo 
gulėjimo ėmė niežėti nugarą.
Jeigu ji ir suprato mano iškraipytame žodyje sudėtą pašaipą, tai 
nusprendė nuslėpti. Turbūt tam turėjo priežastį ir aš jau nujaučiau, 
kas tai bus.
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- Įdomu matyti velnių medžiotoją bejėgį ir nusilpusį, - Licera suko 
ratą aplink lovą, - ar dažnai taip nutinka? Dažnai velnias jus taip 
sutaršo?
- O taip, - linktelėjau, - kiekviena miela proga. Didžiąją savo 
gyvenimo dalį praleidžiu va šitaip, jūsų didenybe. Nuostabus 
darbas!
- Jums nereikia stengtis mane įbauginti, medžiotojau, - princesė vis 
dar nenustojo šypsotis, - jeigu aš nusprendžiu ko nors imtis, tai 
nusprendžiu rimtai.
- Įdomu. Kodėl tada jūs dar čia? Paskutinis jūsų tvirtas sprendimas 
buvo patekti į Ricerto glėbį, ar ne?
- Ir aš netgi nusprendžiau nekreipti dėmesio į jūsų nepagarbą, - 
tebesišypsojo Licera, nusprendusi ignoruoti mano žodžius.
- Ir netgi, - pratęsiau jos mintį, - nusprendėte kreiptis į mane „jūs“, 
kad ir kaip sunku tuo patikėti. Iš kur tokia malonė? Bene sužeistas 
aš taip gailiai atrodau, kad net akmeninės širdys minkštėja?
Akimirką jos veide šmėstelėjo šaltis ir jau maniau, kad Licera 
pratrūks. Deja. Mergina labai staigiai nurijo prasiveržusias 
emocijas, o jos lūpose vėl pražydo šypsena. Šį kartą ne tokia tikra.
- Nereikia, - mirktelėjau, - jūsų šypsena aš netikiu, manęs ja 
neapgausite. Mačiau jūsų veidus dykumoje ir žinau - per mažai 
smėlio nutekėjo, kad jie pasikeistų, brangioji.
- Labai gerai, - Licera nustojo šypsotis, o jos akys į mane žvelgė 
kaip anksčiau, šaltai ir pašaipiai, - reiškia, aš sutaupysiu daug laiko. 
O gal ir tu sutaupysi manojo? 
- Jeigu labai nori, - prisiderinau prie jos „tu“, - atėjai manęs 
kankinti, kad tapčiau tavo mokytoju?
- Jeigu kankinčiau, argi tu man bebūtum reikalingas kaip 
mokytojas? - princesė kiek pasvyravo, tada vėl žengė, tęsdama savo 
kelionę aplink lovą, - kam man reikalingas kankinys sulaužytomis 
kojomis bei išsukinėtomis rankomis? Ne, man reikia sveiko 
mokytojo. Tokio, kuris galėtų pakelti ginklą ir atremti mokinės 
smūgį. Tokio, kuris galėtų stovėti šalia velnio ir nurodyti - „kirsk 
čia!“
- Nesvajok, - papurčiau galvą, - nebus jokio „kirsk čia“. 
- O kaip princas Ben...
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- Benkartinas, - pertraukiau griežtu balsu, - buvo rakštis iki pat 
pabaigos. Radau pastumdėlį, tokį ir palikau! Tau reikėjo įsiklausyti į 
Demijaus žodžius, mergaite! To neišmokstama!

Melavau, tačiau kas man beliko? Be to, ji ir negalėjo patikrinti, kuo 
iš tiesų tapo Benkartinas. Jo net aš nebūčiau taip lengvai suradęs.
- Ką gi, - Licera dabar žiūrėjo kiek prisimerkusi ir nuo jos dvelkė 
grėsme, - aš supratau tavo atsakymą. Tačiau manau, kad per mažai 
suteikiu tau motyvacijos, medžiotojau.
Ji staiga nušvito ta pačia pirmine šypsena, kuri dabar tikrai pasirodė 
nuodinga.
- Sveik, stiprėk, - Licera netgi paglostė  man ranką, - aš dar sugrįšiu 
pakartoti klausimo, Edvardai. Gal tai ir nebus dabar, gal net ne 
rytoj... Greitai.
Ji išėjo, palikusi mane su keistu prieskoniu burnoje ir niežtinčia 
nugara. 
Mergai akivaizdžiai trūko beržinės košės. Be to, ji vėl laisvai bastėsi 
neužrakinta. Kur Parvelis žiūri?..

---

Reiganas atėjo pačiu laiku - kad išvaduotų ir nuo Liceros sukelto 
šleikštulio, ir kad atsakytų į rūpimą klausimą.
- Kas čia? - paklausiau jo, traukdamas iš kišenės blausiai švytintį 
akmenį, kurį pavogiau iš Libo.
- Nagi, tuoj pažiūrėsiu, - burtininkas pasibalnojo nosį akiniais ir 
atsargiai suėmė akmenėlį už kraštų, - labai įdomu!
- Tikiuosi, tai tie patys burtai, kurie tau kliudė?
- Nagi iš tiesų, taip. Akmenėlis puikiai užkeiktas. Tik kad čia... ne 
visai akmenėlis, Edvardai. Čia greičiausiai rūdos gabalas.
- Kas per rūda?
- Neįsivaizduoju.  Nesu tokių dalykų specialistas. Galiu paklausti to, 
kas žino. O kas dėl burtų - labai teisingai padarei, kad atnešei jį čia. 
Tas daikčiukas išties trukdo dirbti. Pabandysiu nukenksminti 
sugrįžęs namo. Ir dar pabandysiu paieškoti, kur išgama demonas 
galėjo pradanginti tą vienintelį ginklą.
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Reiganas susibruko akmenį į kišenę ir pažvelgė į mane linksmu 
žvilgsniu.
- Matau, tave kankina ne tik tavo kaklas, medžiotojau.
- Taigi... Licera vėl griebėsi savo, - atsidusau.
- Ne, ir ne ji, - papurtė galvą burtininkas, - ta kita, juodaplaukė iš 
Žaliojo Kalnyno...
- Liaukis kapstęsis po mano galvą! - piktokai perspėjau.
Reiganas krenkštelėjo, o aš staiga pajutau, kad senis visgi turi man 
ką pasakyti ir greičiausiai kvailys būsiu, jeigu neišklausysiu. Be to, 
man reikėjo kažkam patikėti dalį savo sunkumo.
- Manau, bus daug geriau, jeigu užduosi klausimą, - nusprendė 
burtininkas.
- Aš ne... Nežinau, kaip... - užsikirtau, taip ir neišspaudęs to 
sumauto klausimo. Pirmiausia reikėjo jį sugalvoti, išspausti iš to 
keisto sunkumo, kurį paliko Komos vizitas.
- Jeigu nežinai, - Reiganas atsisėdo ant kėdės, kurioje paprastai 
sėdėdavo Semema, rūmų gydytoja, - tuomet sakyk tai, ką jauti.
- Sunkumas, -atsidusau, - nerimas... galbūt liūdesys. O gal ir 
pyktis...
- Ar tai susiję su ta mergina?
- Po velnių, taip! Kam tau klausinėti, jeigu ir taip gali viską matyti?
- Kartais, kalbant žodžiais atrandama daugiau, - šyptelėjo Reiganas, 
- Žinoma, jeigu tik nori kalbėti. Kodėl paminėjai liūdesį?
- Todėl, kad jaučiu jį, Reiganai. Greičiausiai todėl, kad norėjau būti 
su ja, tačiau atsisakiau, nes įtariau vis dar veikiant burtus. Negaliu 
aš taip.
- O nerimas?
- Nerimas?.. Nežinau. Galbūt todėl, kad viskas vyksta ne taip, kaip 
tikėjausi. Koma vis dar LIETĖ mane, lyg tebebūtume pragare, 
užkerėti iki panagių. Gal ne tiek stipriai, bet...
- Tau nepatinka burtai?
- Kaip gali patikti, jeigu gyvenimą šitaip pagadina?! - beveik 
stūgtelėjau, - kokia čia meilė, jeigu ji prievarta suveda du... du 
beveik nepažįstamus žmones?!..
- Greičiausiai dėl to ir pyksti tuo pačiu, - linktelėjo burtininkas, - 
nepatinka meilė. Hmm...
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- Ji buvo NETIKRA!
- Labai originalu, - palinksėjo, - deja, nėra tokio dalyko, kaip 
netikra meilė, Edi. Visos jos tikros.
- Tave kas užburtų...
- Na ir kas? Jausčiau meilę, tačiau lygiai taip pat ją jausčiau ir 
pabuvęs šalia simpatiškos, man neabejingos moters. Tai visiškai 
normalus atsakas! Tavo bėda ne tame darže. Pažiūrėkime kiek 
kitaip. Ar mergina tau atrodo graži?
- Na... taip.
- Gerai. Graži mergina. O ar jos dvasia tau atrodo tokia pat graži, 
kaip ir kūnas? Juk turėjai progų pažinti ir tai?
- Buvo. Taip, ji labai graži mergina, Reiganai. Kurlink suki?
- Bandau pašalinti tavo nerimą, medžiotojau. Kad galėtum baigti 
savo nepabaigtus darbus pernelyg nekvaršindamas galvos. Taigi, 
turime gražią ir dvasingą merginą. Įsimylėjai ją - tai irgi labai 
normalu...
- Ji mane privertė! Burtais!
- Tu kartoji apie tuos burtus lyg mano papūga. Atrodo, jie čia yra 
patys didžiausi niekšai tavo istorijoje. Betgi šiandien tu matei ją! Ar 
ji pasidarė bjauresnė?
- Ne, ji tokia, kaip ir visada.
- Tada gal mažiau dvasinga?
- Ne, vis dar tokia pati, o kodėl...
- Štai! - riktelėjo Reiganas, - Štai, tu matei lygiai tą patį, kaip ir 
tada! Kodėl tad nusprendei, kad kažkas blogai? Meilė vis dar yra, 
drauge mano! Ji niekur neprapuolė!
- Burtai... - priminiau jam, bet Reiganas tik prunkštelėjo ir numojo 
ranka.
- Meilė yra tai, KAIP tu matai ją! Tai, kaip tu sugebi grožėtis ja, 
savo mergina! Burtai - tik žodis, kurio tu nekenti. Tačiau ką jie tau 
padarė? Argi anksčiau tu buvai pabaisa, o dabar esi užkerėtas 
gražuolis? Argi ji buvo baisesnė prieš tai, kai tu sužinojai apie 
burtus? O gal kitokio charakterio? Temperamento? Ne?..
Pasakysiu tau, Edvardai, kai ką apie meilę. Daug moterų ateina pas 
mane, pageidaudamos vieno ar kito vyro meilės. Jos nori burtų, 
tačiau nė vienas visatos burtas  nepakeis to, ką jos turi savo viduje, 
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po trapiu kūnišku apvalkalu. Galiu jas paversti gražesnėmis, tačiau 
jos nenori sužavėti trumpam - jos nori MEILĖS.  Mylėti galima tik 
tokį žmogų, kurį vienodai sau gražų matai tiek išore, tiek vidumi. 
Štai todėl aš joms visada sakau, kad nėra tokių kerų. Aptemdyti akis 
galima tik labai trumpam, o tu, mano drauge, tikrai nesi 
aptemusiomis akimis. Nežinau, kas jums ten nutiko pragare, bet tu 
NESI užburtas. Nustok kaltinti burtus, nes visa, ką ten patyrei, buvo 
tikra!
- O kodėl tada aš negalėjau blogai galvoti apie ją? - prisiminiau, 
gerokai apglumintas Reigano žodžių, - kodėl man temo akyse?
- Greičiausiai tik tokie ir tebuvo tavo burtai, medžiotojau.  Tamsa 
akyse. Bet ar jos dabar temsta? Ne? Štai ir atsakymas į tavo 
klausimus, visi tavo pokyčiai. O dėl savo apsunkusios dvasios esi 
kaltas tik pats. 
Meilė yra primityvus, kūniškas jausmas. Ji nepakenčia, kai kas nors 
bando išlukštenti ją į dienos šviesą, ištyrinėti, išmatuoti ar įvertinti 
jos paprastumą. Kiekvienas, kuris bando tą padaryti, pasmerktas 
kančiai. Štai dabar ir tu bandai įvertinti savo meilę. Nereikia! Palik 
tą kvailiams, tiesiog džiaukis tuo jausmu!

Reigano žodžiai buvo stiprūs. Jis iš tiesų sugebėjo kilstelėti akmenį, 
slėgusį mane. Jeigu senis buvo teisus (o tuo tikėti norėjau), tada 
man vis dėl to buvo verta ilgam grįžti į  Kalnyną.
- Tau palengvėjo, - linktelėjo burtininkas, - tai gerai. Semema 
pasirūpins tavo kūno sveikata. Kai turėsi laiko, užsuk į mano 
namus. Turiu ten vieną įdomų dalyką. Jis išsklaidys tau visas 
abejones, mano drauge, nors iš pradžių gal šiek tiek sukrės. Bet tai 
paprastai išeina į naudą. Na, iki kito karto!
Reiganas paspaudė man ranką ir patraukė prie durų.
- A, beje... - atsisuko, - tau vertėtų kažką daryti su Licera, nes 
mergužėlė išties karingai nusiteikusi. Bijau, jos nesuvaldys nei 
Parvelis, nei mamytė. Apie tėtuką iš viso patyliu.
- O aš čia kuo dėtas? - nustebau, - manęs ji tuo labiau neklauso ir 
neklausys.
- Nustebtum, - mirktelėjo Reiganas, - iki kito susitikimo, 
medžiotojau.
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Jis išėjo, o aš likau galvoti apie jo paskutinius žodžius. Licera 
klausytų manęs? Kodėl turėtų? Be to, jeigu ir klausytų - kam man ji 
reikalinga?
Ne, tai buvo prasta mintis.

---

Tačiau aš dar gerai nesuvokiau pačios Liceros žodžių. Kad šiuo 
metu rimtai svarstyčiau jos priėmimą į mokinius, man iš tiesų trūko 
motyvacijos. Dar nežinojau, kad netrukus ta motyvacija pati ateis 
pas mane, besistengiantį pasveikti.
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12.

Motyvacija

Nelaboji Semema laikė mane savo gydykloje jau pernelyg ilgai. 
Valgiau jos atnešamą maistą, kuris, anot gydytojos, turėjo pastatyti 
mane ant kojų. Tiesą sakant, tas ėdalas mane greičiau nuvarydavo į 
tupyklą. Pervirusios morkos, suvytę burokėliai ir dar kažkokia 
nematyta daržovė, nuo kurios degė visa burna, manęs toli gražu 
nesužavėjo. Po trečios kankinimų paros nusprendžiau užsispirti lyg 
mulas ir išsireikalauti savo menės, kurioje ketinau atsigauti savo 
metodais. 
Semema, žinoma, irgi užsispyrė. Ji greičiausiai turėjo ne vieną 
ligonį, kuris spardėsi lygiai kaip ir aš, todėl mūsų ginčas galėjo 
baigtis lygiosiomis, jeigu ne Parvelis, kuris turbūt kažkada irgi buvo 
gydytas, nes netikėtai palaikė mano pusę. 
Ištrūkau iš daržovių pragaro ketvirtosios kankinimų paros ryte. 
Tą pačią dieną apsireiškė ir Reiganas, kuris įnirtingai stengėsi 
perkąsti rūdos gabalėlio paslaptį, tačiau nesėkmingai. Tiesa, burtus 
šiaip ne taip sugebėjo panaikinti ir dabar ateities niekas 
nebedrumstė. O akmenėlį jis nusprendė išsiųsti į kažkur dykumoje 
įsikūrusią rūdakasių stovyklą, kad šie pažiūrėtų ir nustatytų, iš kur 
šis paimtas. Smarkiai įtariau, kad paslėptas Libo ginklas ir šis 
akmuo bus susiję. Vis dar nežinojau, koks bus sekantis demono 
žingsnis, o Parvelis dar nesugebėjo išpešti klastingo priešo plano iš 
Temilės galvos. Ši niekaip nenorėjo pasiduoti apžavų meistrams.

Deja, vaikščioti man vis dar buvo nelengva. Svaigo galva, drebėjo 
kojos, lyg Libas būtų ten ko nors atsikandęs. Ir ištikimosios 

Psl. 184



Emerzidės niekur nesimatė, lyg mergina mane būtų pamiršusi. 
Truputį nuliūdęs susiradau Čiūrą, kuris pastarąsias dienas praleido 
viename iš bokštų su teptuku rankoje, piešdamas miesto planą ant 
milžiniško papiruso lapo. Kol kas įveikęs buvo tik nedidelį kampą, 
o jam talkinantis rūmų dailininkas girtas sėdėjo krėsle ir graibstėsi 
už galvos.
- Šitaip niekas nepiešia! - dejavo jis, - Parvelis mane pribaigs su 
savo naujais talentais! Metas pasiieškoti naujų rūmų!..
Čiūra, žinoma, nekreipė į jį jokio dėmesio. Išvilioti žudiką iš bokšto 
ir priversti jį suorganizuoti padorią vakarienę nepasirodė labai 
sunku. Kitą dieną jis netgi sugebėjo surasti man naują tarnaitę, su 
kuria pabendravęs smarkiai išsiilgau senosios.
Šita buvo kilusi iš šiaurinių žemių, iš užjūrio, kur vis dar garbino 
dievą Odiną. Aukšta, stambi, stipri lyg jautis, gerokai įraudusio 
veido, šviesiaplaukė ir labai skardaus balso.  Ji nesunkiai galėjo 
pakelti mane nuo lovos su visais kailiais ir nunešti į bet kurią miesto 
dalį. O vos tik sugalvojau jos paprašyti menkos paslaugos, kaipmat 
buvau priverstas išklausyti didelės ir ilgos nuomonės, su kuria galų 
gale teko sutikti. Paslauga ilgo plepėjimo metu liko pamiršta.

Todėl, kai septintos sirgimo  dienos ryte apsireiškė Emerzidė, 
apsidžiaugiau neišpasakytai.

Tą rytą aš stengiausi vaikščioti, keliaudamas nuo lovos iki židinio, 
nuo židinio iki kitos lovos ir tada tuo pačiu taku atgal, iš dešiniosios 
nepaleisdamas savo vaistų - „Kirvio koto“ buteliuko, kurį Parvelio 
agentai kažkaip pražiopsojo. Kita ranka laikiausi už daiktų, 
pasitaikančių kelyje. Svaigstant galvai visgi sunku nustatyti, kada 
atsidursi ant grindų be nuovokos.
Durims atsidarius pirmiausiai pamaniau, kad grįžta Didžioji 
Moteris, kaip aš mintyse vadinau šiaurietę tarnaitę. Jau ketinau 
trūktelėti iš butelio, tačiau ten buvo ne ji.
Emerzidė drebančiomis rankomis užšovė skląstį ir atsirėmė į duris. 
Ji sunkiai alsavo, o jos veidas buvo net patinęs nuo ašarų. Drabužiai 
kai kur įplyšę, plaukai sutaršyti ir šiaip ji atrodė lyg pakliuvusi po 
vandens malūno ratu.
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- O! - pasakiau aš. Tai buvo vienintelis žodis, kurį sugebėjau 
sugalvoti iš didelio džiaugsmo, nors jis truko nelabai ilgai. Mergina 
visai neseniai verkė, o tai reiškė, kad vyksta kažkas negero.
Nieko daugiau nesugalvojęs prislinkau prie durų ir atsirėmiau šalia 
jos. Mažiau svaigo galva.
- Kalė... - išspaudė Emė pro sukąstus dantis ir ištraukė man iš rankų 
butelį. Gėrė dideliais gurkšniais, iki pat dugno. Atsidususi grąžino 
visiškai tuščią, - man reikia pasislėpti!
- O! - pakartojau, - man regis, tu ir taip slapsteisi pastarąsias kelias 
dienas.
- Aš? Ne, nieko panašaus. Tai KALĖ pasistengė, kad praleisčiau 
keturias dienas jos draugijoje. Nebūtų ji kilminga, taip ir pasakyčiau 
jai į veidą - KALĖ!..
Emė patempė lūpą ir vėl apsiašarojo. Staiga puolė prie lovos, griuvo 
į ją ir pravirko balsu, veidu įsikniaubusi į patalus.
- Ar tai ne ta pati kalė, apie kurią tu man aną sykį pasakojai, 
norėdama kuo greičiau išeiti į miestą? - pabandžiau prieiti prie jos. 
Emerzidės pečiai kilstelėjo, ji nežymiai linktelėjo galvą.
Nieko linksmo. Regis, Licera visiškai nutrūko nuo Parvelio 
virvutės.
- Tave badė?
Vėl linktelėjimas.
- Parodyk, - paliepiau, galop įsitverdamas baldakimo stulpelio.
Tarnaitės pečiai krūpčiojo nuo raudos. Maniau, ji manęs neišgirdo, 
tačiau netrukus atsisėdo tvardydama ašaras ir ėmė atraišioti suknios 
rankogalį. Prasisegusi kelias sagutes ištraukė dešinę ranką. Tik 
dabar pastebėjau, kad jos ranka nevalingai virpa, aukščiau alkūnės 
pasipuošusi šimtais mažų juodų taškelių, kurie buvo ne kas kita, 
kaip sukrešėjusio kraujo lašai. Subadytas buvo ir jos petys, ir dalis 
krūtinės.
- Dar kur nors badė?
- Visą... - sušnabždėjo ji, nervingai suspausdama kelius, - tik veido 
nelietė.
- Kalė, - dabar jau išsprūdo man.
Ji linktelėjo ir vėl užsisagstė.
- Ar... galiu likti?
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- Regis, ji tai padarė dėl manęs, - sumurmėjau, - žinoma, tu gali 
likti. Privalau netgi pareikalauti, kad liktum. Aš tau skolingas 
gydymą.
- Semema manęs negydys, - papurtė galvą Emerzidė, - tarnų 
negydo. Ji iš kilmingos šeimos, kreivai žiūri į tokias kaip aš...
- Ne Semema, - pasakiau, - aš pats sutvarkysiu tavo žaizdas. 
Paprastai apsirūpinu tepalais kelionei. Regis, dabar kaip tik metas 
panaudoti vieną iš jų. O vėliau surasime vaistus ir nekūniškoms 
žaizdoms.

Kadangi Emė jautėsi visai bejėgė, o aš kažkiek kaltas, kad jai šitaip 
nepasisekė, skubiai susiradau savo keliondaikčius ir ištraukiau 
tepalus, dar nė karto nenaudotus, net neuostytus. Priversti merginą 
išsirengti buvo visai lengva, tad paguldžiau ją į atliekamą lovą ir 
ištepiau nuo galvos iki kojų. Ten, kur „Kalė“ smaigstė į jautresnes 
vietas, oda buvo net pamėlusi. Emė išties gebėjo užgniaužti kūnišką 
skausmą.
Ištepęs visas jos žaizdas, užklojau antklode ir liepiau ramiai gulėti. 
Gal net pamiegoti, ko tarnaitei aiškiai trūko pastarąsias dienas.
Tuo tarpu susiradau kitą vyno butelį ir užsimaniau pirmą kartą 
nusirišti Sememos uždėtus tvarsčius, slėpusius mano kaklą. 
Nusivaliau veidrodį, į kurį nė nepažvelgiau nuo pat atvykimo 
dienos, pasiėmiau peilį ir be gailesčio sudorojau moteriškus 
mazgus, kurių vyriška logika iki šiol nepajėgė įveikti. Gilesni 
tvarsčio sluoksniai net traškėjo nuo sudžiūvusio kraujo liekanų. 
Traukdamas nuo kaklo paskutines vijas sukandau dantis - ten viskas 
buvo prilipę prie sprando.
Ką gi, gražesnis nepasidariau. Dešinę kaklo pusę vagojo keturi 
riebūs randai, jau pasidengę rausva, ataugančia oda. Panardinau 
pirštus į tepalo likučius ir atsargiai patepiau savo grožybes. Ėmė 
graužti, tad sukandau dantis dar labiau.

Staiga sukrebždėjo durų pusėje. Pažvelgęs į užšautas duris išvydau 
atsilenkiančią rankeną, o netrukus jas sudrebino nekantrūs spyriai 
koja.
- Atidaryk! - suriko nepažįstamas vyriškas balsas į mano kuklų „kas 
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ten?“. 
Padėjau vyną į šalį, pavarčiau delne peilį ir atsargiai nupėdinau 
pažiūrėti, kam čia manęs prireikė. Pakeliui pastebėjau, kad tarnaitė 
kiek pakilusi stebi duris baugiu žvilgsniu.
- Brodas! - tyliai sušnabždėjo.
- Pažįsti jį?
- Irmiro sūnus, vienas iš nepripažintų princų!
Dabar jau nustebau. Šitie benkartai su manimi neturėjo nieko 
bendro. O gal Parvelis nusprendė pavaikyti vieną su kokiais nors 
įsakymais?
Pravėręs duris įsistebeilijau į juodaplaukį garbanių, visa galva 
stambesnį už mane, vanago nosimi, juodomis akimis ir gerokai 
atlėpusiomis ausimis. Žodžiu - tikras Alibaho vaikas. Kreivai 
pravieptos lūpos leido suprasti, kad šis šmikis pasiryžęs ištraukti 
savo ginklą menkiausio įžeidimo proga. Ir apsirengęs buvo gana 
įspūdingai puoštais rūbais, kaustytais rinktiniais metalo dirbiniais.
Matyt, pajutęs savo nežabotą viršumą, jis nieko nelaukdamas 
žingtelėjo į priekį, atstatydamas petį. Ketino grubiai įvirsti su 
visomis durimis, tačiau aš buvau apdairiai užrėmęs koja durų 
apačią. Jis dusliai dunkstelėjo į medį ir nepatenkintas sužiuro į 
mane.
- Ko? - paklausiau.
Pusiau princas greičiausiai man jau būtų rėžęs ką nors karališko, 
tačiau už jo sujudėjo balsvas siluetas, prie drimbos alkūnės prisilietė 
mažas, moteriškas delnas, lyg sugerdamas pastarojo smarkumą.
- Na kam taip atšiauriai? - sumurkė Licera, parodydama savo 
veidelį, - mes tik į svečius atėjome, aplankyti sužeisto medžioklio. 
Juk neatsisakysi trupučio paguodos, kelių malonių žodžių?
- Malonių? - pasitikslinau.
- Be to, - tesė Licera, prisiartindama ir prisiliesdama prie durų, - 
labai nepagarbu laikyti karališkus asmenis tarpduryje, medžiotojau. 
Žinau, kad esi iš apleisto mažo kaimelio, tik todėl atleidžiu tau 
netaktą.
Paleidau duris. Būčiau gal dar pasiginčijęs, jeigu tik nebūtų 
pašalinio liudininko su amžinai įtariu žvilgsniu ir žema kakta. Taigi, 
Brodas čia buvo atvestas ne šiaip sau. Jis dabar saugojo įseserę lyg 
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koks asmens sargybinis, atsakingas tiek už kūną, tiek už garbę.
Licera kiek stabtelėjo, pastebėjusi mano kaklo puošmenas. Libo 
dovana jos aiškiai nesužavėjo, kaip ir kruvinais tvarsčiais užverstas 
staliukas prie veidrodžio.
- Labai gaila, - pasakė ji, - iš tiesų, gili užuojauta nuo Alibaho 
princesių - manęs ir Uvrenos. Galbūt ir Temilės, kai tik ji pasveiks.
- Nagi, meskite  tuos mandagumus. Jums netinka prie veido, - 
suniurzgiau, - ko iš tiesų atėjote?
- Ė, tu!.. - staiga išsižiojo Brodas, bet Licera nekantriai plekštelėjo 
įbroliui į krūtinę.
- Liaukis, medžiotojas juk kreipėsi pagarbiai, - sulaikė žaliūką 
maloniai šypsodamasi. Princesė žengė žingsnį į mane.
- Ar man privalu įrodinėti, kad užuojauta, kurią išreiškiau savo ir 
vyresnės sesers vardu, yra kuo tikriausia, nesuvaidinta? - paklausė 
ji, - kam man dar...
Staiga Licera užsikirto, žvelgdama man per petį. Žinojau, kas ten 
buvo, tačiau man smagiau buvo stebėti jos veidą, kuriame tą 
akimirką nušvito pačių tikriausių emocijų vaivorykštė - nuostaba, 
piktdžiuga, pašaipa, pasigėrėjimas (savimi?)... Vos akimirką jos 
ištrūko iš šeimininkės kiauto, o netrukus vėl buvo sugrąžintos į 
kalėjimą.
Licera nusijuokė.
- Tai štai kur randu tave, mieloji! - šūktelėjo ji Emerzidei, kuri 
sėdėjo lovoje, prisidengusi apklotu ir išgąstingai žiūrėjo tai į Licerą, 
tai į Brodą, - O tu stebėtinai greita. Ir tokia nuostabiai tiksli...
Žengiau į šalį, pastodamas jai kelią. Princesė aiškiai ketino 
prisiartinti prie savo aukos.  Licera staiga persimainė, lyg 
apsimetinėti jai nebebūtų jokio tikslo.
- Juk sakiau tau, - pasakė man tyliu balsu, - sakiau, kad tau reikia 
paskatinimo, medžiotojau. Dabar pažvelk į ją! Ji mano rūmuose, 
mano valioje. Nesvarbu, kad ši paukštytė dabar slepiasi po tavo 
sparnu - tu čia nebūsi amžinai. O man ji niekada neišdrįs 
pasipriešinti, girdi?
Licera vėl panoro apeiti mane, prisiartinti prie tarnaitės. Galbūt 
netgi kažką pademonstruoti, tačiau aš grubiai čiupau ją už rankos ir 
patraukiau atgal.
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- Kaip tu drįsti?! - sušnypštė mergina.
- Na viskas, pakankamai pamačiau, - suurzgė Brodas, tiesdamas į 
mane savo milžinišką leteną. Kita ranka jis graibė savo ginklo 
rankeną. Nežinojau, ką jis ten ruošiasi ištraukti, tačiau pernelyg tuo 
nesirūpinau. Jeigu Licera čionai atsibastė to, apie ką man nuolat 
užuominomis kalbėjo, man neturėjo nė plaukas nuo galvos nukristi.
- Nesikišk! - suriko ji ant įbrolio, ištiesdama ranką į priekį, - ne, 
Edvardas nėra kvailys. Jis tik labai kilnus, saugo silpnas merginas, 
ar ne?
Licera perbraukė ranka plaukus, ištraukdama iš jų permatomą segę. 
Durklo formos daikčiukas, apvalus purpurinis safyras vietoje 
rankenos, aptaisytas sidabro apvadu. Ašmenys iš kažkokio balsvo 
kristalo. Emerzidės apkalbėtas kankinimų įrankis.
- Bet tu čia esi tik svečias, Edvardai, - piktai šyptelėjo, žengdama 
atgal, - o ji žino, kurio iš mudviejų reikia klausyti. Ar ne, brangioji 
Emerzide? Nagi, kelkis iš lovos ir ateik čia!
Nemačiau Emerzidės, bet išgirdau šiugždant patalus. Regis, Licera 
buvo tiek įbauginusi tarnaitę, kad ponios akivaizdoje ši prarasdavo 
bet kokį norą priešintis. 
- Lik ten! - ištariau įsakmiu balsu, - tau negalima keltis.
Šiugždėjimas nutilo. Jeigu Emė jau buvo pakilusi, turėjau išgirsti 
basų kojų žingsnius, tačiau vietoje to išvydau apsiniaukiantį Liceros 
veidą. 
- Tai buvo karališkas įsakymas! - staiga sukriokė Brodas, 
nebesivaldydamas iš pykčio. Jis pastūmė įseserę į šalį,  nė kiek 
nekeisdamas savo įpročių ištiesė dešinę ranką į mane, o kairiąja vėl 
ketino stverti ginklo rankeną, tik šį kartą aš jį aplenkiau. Jo atkištoje 
rankoje jau anksčiau buvau nusižiūrėjęs vieną pirštą, ant kurio 
žėrėjo gana stambus auksinis žiedas. Sugriebiau puošmeną ir 
palenkiau ton pusėn, į kurią pirštai paprastai nesilanksto. Po šio 
triuko Brodas susyk nusileido ant kelių, beveik instinktyviai 
gelbėdamas savo pirštą nuo liūdno galo, pamiršęs apie kardus ir 
dvikovas dėl garbės. Jo neskustame veide atsispindėjo vaikiškas 
siaubas, o jis pats nelauktai uždainavo gana aukštu balsu, visiškai 
netinkančiu prie kūno apimčių.
- Galbūt ir karališkas, - iškošiau pro sukąstus dantis, - tačiau 
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mokytojo įsakymas mokiniui yra aukščiau karališko, sūneli! Be to, 
tau jau dusyk liepė nesikišti. Kur tavo pagarba dviem 
besikalbantiems?
- Azmak, tik nelaužk! - sucypė netikras princas. Jam, regis, mano 
argumentai mažai berūpėjo.
- Kvailys! - atsivėdėjusi Licera spyrė Brodui į šonkaulius ir šis 
kriuktelėjo iš netikėtumo, loštelėdamas atgal. Piršto nulaužti jam 
nenorėjau, todėl paleidau. - Liepiau tau tik būti šalia, o ne puldinėti 
jį! Nešdinkis man iš akių!
Iš Brodo veido, kuomet šis kilo nuo grindų, nesunkiai susigaudžiau, 
jog Liceros pareiškimas jam buvo nesuvokiamas. Greičiausiai 
klastingoji buvo prikalbėjusi kažko kito, o dabar tiesiog skubėjo 
išmesti nebereikalingą pagalbininką iš menės. Galų gale aš pats 
pasakiau tai, ko ji taip laukė. Pavadinau ją mokine. Greičiausiai 
Licera net nesitikėjo, kad pergalė bus pasiekta taip lengvai.

Kai Brodas niurnėdamas užtrenkė paskui save duris, akimirką 
menėje buvo tylu lyg kape. Atsidusęs patraukiau prie pamiršto vyno 
butelio, nekreipdamas dėmesio į abi moteris. Truputį pykino.
Veidrodyje pastebėjau Licerą, tačiau išjos veido sunku buvo 
nuspręsti, ką ji ten patyliukais planuoja. Pasiėmęs vyną pasukau 
prie stalo ir įsitaisiau krėsle.
- Pakankamai išgirdau, - prabilo princesė linksmu balsu, - manau, 
šiandien daugiau netrukdysiu savo sužeisto mokytojo. Ateisiu, 
kuomet  būsi stiprus ir sveikas...
- Sėsk, - pertraukiau ją, mostelėdamas į tuščią krėslą už kelių 
žingsnių. 
Tylūs, atsargūs artėjantys žingsniai. Reiganas buvo teisus - Licera 
PAKLUSO. Tačiau man atrodė, kad visas tas paklusnumas - jos 
naujas žaidimas. Ir jis truks visai neilgai - kol nusibos.
Ji įsitaisė krėsle, nenuleisdama akių.
- Aš gal dar silpnas, - suniurnėjau, - tačiau nesiruošiu švaistyti savo 
laiko veltui, ypač dabar. Ar nori tapti velnių medžiotoja?
Licera tučtuojau linktelėjo. Be šypsenos, be pašaipos. Tiesa, vis dar 
atsargiai, lyg nepasitikėdama tuo, ką mato ir girdi.
- Kalbėk žodžiais, man akyse dvejinasi...
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- Noriu, - vėl linktelėjo Licera. Nekantriai.
- Tikriausiai ilgai apie tai galvojai ir man neverta tave atkalbinėti?
- Aš neapsigalvosiu.
- Kodėl?
- Tai akivaizdu, - Licera šyptelėjo, - visi yra girdėję tik apie velnių 
medžiotojus vyrus. Aš noriu būti pirmoji moteris jų tarpe.
- Tu nebūsi pirmoji, - numojau ranka, - žinau per dvidešimtį moterų, 
kurios medžiojo velnius.
- Melas! - Licera net pašoko, - aš klausinėjau, tikrinau!..
- O aš buvau pragare, - atrėžiau, - mačiau jas taip, kaip tave dabar!
Ji kurį laiką žiūrėjo man tiesiai į akis, tikrindama, ar nemeluoju. 
Apie kažką galvojo. Staiga šyptelėjo.
- Tebūnie. Jeigu jos pragare, man nė motais. Aš būsiu pirmoji čia, 
žmonių pasaulyje.
- O tu imperatorę Komą matei? - gurkštelėjau tiesiai iš butelio, 
spjaudamas į etiketą, - kai buvo atvykusi prieš savaitę? Ypač jos 
sargybines? Jos ir yra tos merginos iš pragaro. Atkeliavo kartu su 
manimi ir kompanija. Tu nesi ir nebūsi pirmoji. Tai ar tebenori tapti 
medžiotoja?
- Taip, - vėlgi tučtuojau atsakė Licera, tik šį kartą jau be linksmumo 
balse.
- Azmak... - burbtelėjau, kas turėjo reikšti beviltišką kreipimąsi į bet 
kurį iš dievų, - kodėl? Kam tau tas vargas, Licera?
- Todėl, kad aš NORIU to, - ištarė ji, lėtai dėliodama žodžius, - Juk 
sakiau, kad esu atkakli, Edvardai.
- Gerai, - suniurzgiau, - supratau. Karališkas atkaklumas.
- Ar tai reiškia, kad tu būsi mano mokytojas?
- Jau pasakiau tai, - linktelėjau, - man tik svarbus tavo pasiryžimas.
- Visiškai pasiryžusi. Vadinasi, sutarėme? - Licera net palinko į 
priekį  žibančiomis iš susijaudinimo akimis.
- Po to, kai pamatysiu tavo motiną.
- Ne, tik ne motiną! - princesė atsistojo ir ėmė sukti ratus aplink 
savo krėslą, - Ypač dabar, kai Temilė gydoma bokšte! Jos didenybė 
ir taip pikta, nenoriu, kad žinotų apie šiuos reikalus! Ne ji ir ne 
Parvelis!
- Parvelis sužinos bet kuriuo atveju, - papurčiau galvą, - agentai 
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iššniukštinės, nepasislėpsi. O jeigu jau Parvelis sužinos, tada ir 
mamytė. O tada aš būsiu išvarytas iš šalies be galimybės sugrįžti. 
Čia linksmiausia galimybė. Apie liūdnas ir galvoti nesinori. Todėl 
nueik pas mamytę pati ir paprašyk ją ateiti čionai. Jeigu Remaja 
leis, tuomet pasikalbėsime vėl. Jeigu ne...
- O jeigu aš vėl bakstelėsiu Emerzidei? - nusišypsojo Licera.
- Būkime realistai, - atsakiau jai šypsena, - aš irgi esu užsispyręs. Ar 
dar pameni princą Benkartiną, mano pirmą mokinį, kurį man 
minėjai?
Ji linktelėjo.
- Jeigu valdovas nebūtų leidęs jo luošinti, net nebūčiau priėmęs.
Liceros akys suapvalėjo.
- Kokia man nauda iš mokinio, kuris po pirmo išmėginimo slepiasi 
už motinos sijono? - gūžtelėjau pečiais, - mano sutartis paprasta, 
Licera. Aš tave mokau, tu man parduodi savo sielą. Vis dar sutinki?

---

Taigi, moteriški sijonai, be jokios abejonės, turi didelę galią. Su jais 
gal ir nepakovosi, tačiau už jų gali pasislėpti, kai piktas mokytojas 
muša. 
Kad Licera nežaistų slėpynių, reikėjo gauti Remajos palaiminimą. 
Apie Irmirą aš jau nebegalvojau - senukas retai kada beišeidavo iš 
savo miegamojo. Nuo pat atvykimo pradžios mačiau jį vos kartą ir 
žinojau, ką tai reiškia.
Alibahe netrukus užvirs pragaras, kuomet prireiks naujo valdovo. 
Geriau tuo metu čia nebūti...
Licera išėjo nukabinusi nosį, jau ne taip ryžtingai kartodama, kad 
yra pasiryžusi, o aš apsidžiaugiau, kad Emerzidė kuriam laikui bus 
visiškai pamiršta. Regis, pamažu įsivyravo tam tikra pusiausvyra.

---

Naktį tikriausiai šiek tiek karščiavau, nes triukšmas, kilęs rūmuose, 
mane prižadino ne iš karto, o tik sustiprėjęs visai netoliese. Pabudęs 
klausiausi daugybės kojų trepsėjimo, ginklų žvangėjimo, tada 
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skubiai ėmiau rengtis.
- Kas nutiko? - išlindęs į koridorių riktelėjau gvardiečiams, kurie 
sušilę lėkė prie laiptų.
- Dar nežinome! - atsiliepė vienas jų, - bokšto kalėjime kažkas 
vyksta!
- Temilės kalėjime?...
Bet jie jau negirdėjo, o iš koridoriaus galo artinosi dar vienas 
gvardiečių būrys.
Grįžau pasiimti ginklų, pakeliui liepdamas Emei sugrįžti į lovą ir 
dėl nieko nesijaudinti.

Bokšto kalėjimas buvo įrengtas penkiais aukštais aukščiau, ant 
vieno žemesnių pilies stogų. Nenuostabu, kad rūmai drebėjo - 
gvardiečiai naudojosi visais įmanomais keliais, jų jau buvo pilnas 
kiemas, visi postai sustiprinti, netgi už vartų kažkoks vadukas vaikė 
savo vyrus į sargybos takus, o artimiausiuose gyventojų namų 
languose užsižiebė šviesa. Greičiausiai rytoj išgirsiu daugybę 
paskalų.
Užlipęs ant stogo susidūriau su jau paruošta gvardijos vyrų užkarda. 
Truputį dūzgė galvoje po tokio pasivaikščiojimo ir aš ėmiau abejoti, 
kokio galo čia iš viso atsibeldžiau. Gvardiečiai supo bokštą trigubu 
žiedu, o jų niūrūs, kiek sutrikę veidai bylojo, kad jiems jau duotas 
įsakymas nieko neįleisti. Greičiausiai viduje viskas jau buvo įvykę.
Tik prie įėjimo kažkas krutėjo, tačiau geriau įžiūrėti ką nors tamsoje 
man sutrukdė vienas iš patruliuojančių gvardijos karių.
- Edi, man įsakė neleisti nė vieno, išskyrus patarėjus ir karo vadus, - 
kiek sutrikęs paaiškino Demijus, - turiu pareikalauti, kad grįžtum į 
savo menes ir lauktum žinių iš Parvelio.
- Parvelis bokšte?
- Atleisk, senas drauge, bet aš vykdau įsakymus. Jokių žinių 
pašaliniams. Tu nebuvai paminėtas kaip išimtis...
- Liaukis, Demijau! - susvyravau nuo akimirką apėmusio silpnumo, 
- tu geriau už tuos stovinčius stuobrius žinai, kam aš dirbu. Nueik ir 
pranešk Parveliui, kad aš ...
- Ne ne nee-e, - papurtė galvą senas draugas, apglėbdamas mane per 
pečius ir vesdamas link tos skylės, iš kurios išlindau, - aš turiu 
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patruliuoti ir raportuoti ištikus bėdai, o ne prašyti audiencijų. 
Tarnyba yra tarnyba. Tu bent supranti, kas man bus už įsakymo 
netinkamą vykdymą? Ir nebandyk man trenkti ar kaip kitaip 
išprovokuoti raporto, nes šiąnakt mes pirma turime kapoti, o tik tada 
žiūrėti, ką užkapojome ir raportuoti. Ši dalis tau neišdegs.
- Ką reiškia „neišdegs“? - išsisukau jo letenos, - ten, bokšte yra 
mano darbas, Demijau! Parvelis manęs neminėjo tik todėl, kad 
nesitikėjo, jog pakilsiu iš lovos. Bet aš čia! Todėl žiūrėk!
Kalbėdamas aš artinausi prie išsirikiavusių sargybinių, o sulig 
paskutiniais žodžiais vikriai čiupau iš vieno jų kardą ir ištraukiau iš 
makštų, pakeldamas į orą, lyg norėdamas pademonstruoti kokį nors 
triuką. To turėjo užtekti, nes ginklo paėmimas be leidimo - jau 
pakankamai rimta priežastis kažką guldyti ant menčių.
Demijus suriko, kai mane lyg šiltą vilną prispaudė prie žemės ir 
kardų smaigalius įrėmė į gerklę.
- Kad tave kur velniai, Edi! - triukšmavo draugas, - na kodėl tau 
visada reikia mane kišti į kokią nors nemalonę?! Kodėl tau naktimis 
nepamiegoti, kaip padoriai pusei miesto gyventojų?!
- Baik rėkti ir skubėk raportuoti, - cyptelėjau.
- Tiek to, einu. Vyrai, palaikykite jį šitaip, tik žiūrėkite, 
neprismeikite. Parvelis jam moka asmeniškai, kad mus naktimis 
linksmintų!
Niūrūs mane laikantys  vyrukai tik suniurnėjo, mėgaudamiesi 
pramoga. O gal tik man vienam taip atrodė.
Demijus atbėgo netrukus, man nespėjus ilgai užsigulėti. Įsakė 
vyrams paleisti mane ir grįžti į savo vietas. O pats palydėjo iki 
įėjimo, saugomo dar kruopščiau.
Bokštas - kalėjimas turėjo vos tris aukštus, tačiau erdvės jame buvo 
lyg nedideliuose rūmuose. Nenuostabu, juk čia kalino tik pačius 
tituluočiausius, išdrįsusius neįtikti patiems vyriausiems. Garbė 
Oberhaidui, man neteko lipti į antrą ar trečią aukštus. Išvydau 
Parvelį milžiniškos patalpos viduryje, apsuptą gvardijos vadų, 
šarvuotų iki dantų ir mirtinai pavojingų.
Ten pat buvo ir Temilė, sėdėjusi prabangiame krėsle, prirakinta 
tauraus metalo antrankiais ir antkakliais. Jos galva buvo nuleista, 
tačiau net iš toli matėsi, jog mergina kvėpuoja.
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Tačiau Parvelis man netrukus neberūpėjo, nes vos tik žengęs toliau 
užuodžiau mirties kvapą.

Patalpoje buvo pilna lavonų, ir visi jie buvo apskrudę, lyg čirškinti 
ant milžinų keptuvės.
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13.

Menkos pergalės

Pasieniais ištaškyti sargybinių kūnai dar garavo. Jokių kirčių ar 
strėlių - tik apdegimai. Kiek arčiau menės centro voliojosi dar keli 
lavonai. Galbūt tai buvo Parvelio minėti apžavų meistrai, bandę 
padėti princesei Temilei. Dabar jie buvo negyvi, o kaip ir kam tą 
pavyko padaryti, nelabai supratau.
- Nusibodo sirgti? - pastebėjo mane Parvelis, - matai, ką čia 
turime... Daug negyvų ir nė vieno paaiškinimo.
Lydėjęs mane Demijus nusilenkė patarėjui ir apsisukęs grįžo į savo 
tarnybos vietą.
- O gvardiečių tu geriau neerzink, - pagrūmojo pirštu Parvelis, - kitą 
kartą tavo draugas gali nesuspėti įsikišti.
- Malonu, kad manimi taip rūpiniesi, Parvi. Pasakok, ką žinai.
- Ką mes žinome? Ogi mažai. Prieš pusvalandį ėmė skambėti 
pavojaus varpas. Jį išjudino sargybinis, budėjęs bokšto išorėje, kartu 
su porele satanistų, kurių prašei. Vyrai pastebėjo, kad langeliuose 
lyg ir žaibai švysčioja, - patarėjas parodė į mažus langelius palei 
lubas, - todėl nusprendė pasmalsauti, pažiūrėti pro rakto skylę, 
kuom čia mano samdyti magai užsiiminėja. Pažiūrėjo ir išsigando - 
viduje, anot sargybinio, visi kovėsi, kardais kapojosi. Kol 
atskubėjome su pastiprinimu, gyva liko tik Temilė, kuri, beje, nuo to 
laiko net galvos nepakėlė. Bet tai nieko baisaus, ją čia šitaip nuo pat 
pradžių laikė.
- Bet kad sargybiniai net neįbrėžti, - mostelėjau į lavonus 
pasieniuose, - kas ką kapojo?
- Kapojo šituos, - Parvelis žengė kelis žingsnius į šalį ir paspyrė 
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mėsos krūvą, - čia tai, kas liko iš tavo satanistų. Aštuoni sargybiniai, 
aštuoni satanistai ir penki magai. Tiesa, kol kas aptikome tik keturių 
magų lavonus. Gvardiečiai jau išnaršė bokštą, jokių paskutiniojo 
pėdsakų. Ir nepanašu, kad į lauką būtų pasprukęs. Manau, kad jis 
čia ir bus kažkuo prisidėjęs. O tu ką įtari?
- Libą, - suniurnėjau, - pusiau demoną, pusiau velnią. Kaip velnias, 
jis yra sužeidžiamas ir turi vienintelį ginklą, kuriuo jį galima 
pribaigti, kol neišvyko į kitą pasaulį. O kaip demonas, jis moka 
burti. Žaibai ir staigus persikėlimas iš vietos į vietą - tą jau mačiau.
- Nori pasakyti, kad šitie prieš jį visiškai bejėgiai? - Pervelis 
paspyrė keletą Oberhaido trikampių, kurių čia visur mėtėsi ant 
grindų.
- Kai jis šalia, trikampiai tirpsta, - sumurmėjau, - paieškokime 
aptirpusių trikampių.

Patarėjas šūktelėjo gvardiečiams. Netrukus visi dairėmės į grindis, 
sukdami ratus aplink Temilę, sėdinčią centre. Deja, tarp negyvėlių 
matėme tik sveikus simbolius ir jų čia buvo pakankamai, kad bent 
vienas pajustų apsireiškusį demoną-velnią.
- Regis, tai ne tavo Libas, - sumurmėjo Parvelis, - mūšis šioje 
vietoje vyko labai keistai. Pirmas žuvo šis magas, kuris turėjo 
saugoti likusius nuo bet kokio iškylančio pavojaus. Lyg užpuolikas 
žinotų, ką pirmą mušt. Tada jau sunku suprasti iš pėdsakų, bent jau 
taip mano pėdsekys galvoja. Jis tik spėliojo, kad kitos aukos 
greičiausiai pačios pradėjo puolimą, tokiu būdu išprovokuodamos 
besiginančiųjų atsaką. Lyg būtų staiga persigalvoję. Greičiausiai tai 
buvo Temilės galvoje, nemanai? Koks nors magiškas užtaisas, jeigu 
staiga kas nors imtų ten brautis...
- Aš neišmanau tokių dalykų, - gūžtelėjau pečiais, -  tačiau kad tai 
Libo darbas, drįsčiau galvą guldyti. Kas toks buvo tas penktasis 
magas?
- Suaras, akmenų užkalbėtojas. Panašiai kaip ir tavo draugužis 
Reiganas.
- Pažįsti Suarą?
- Tik tiek, kiek suspėjau samdydamas jį. Nepažįstu.
- O čia kas? - parodžiau į sieną, kur visai palei grindis buvo matyti 

Psl. 198



keistas patamsėjimas, lyg apnašos kokios.
- Nusvilo, matyt... - Parvelis priėjo prie Temilės ir pabandė kilstelėti 
šios galvą. Merginos akys buvo atmerktos, žiūrėjo ji nieko 
nematydama, lyg mes jai būtume tuščia vieta. Pro pravertas lūpas 
tekėjo seilės.
- Kad mane kur, - suniurnėjo patarėjas, - tikra nelaimė. Remaja 
pasius. Ji tiek daug tikėjosi iš šio gydymo.
- Gal dar sykį apžiūrėti viską, mano pone? - išgirdau gvardiečio 
siūlymą.
- O ką tu tikiesi pamatyti, jeigu per pirmas keturias apžiūras nieko 
neradai? - neišlaikė Parvelis, - siųsk žmogų, tegu atveda čionai kelis 
aiškiaregius. Reiganą jų tarpe. Jeigu ir šitie nepamatys to, kas iš 
tiesų įvyko, tuomet... tuomet aš jau nebežinau, ko griebtis. Teks 
sutvarkyti patalpą ir pradėti viską iš naujo.

Dėmė sienoje turėjo gana keistą formą, be to, ji buvo vienintelė 
tokia, likusi po skerdynių, nors sargybinių kūnai gulėjo ne tik ten. 
Lyg žaibas būtų nepataikęs į tikslą.
Prisiartinęs perbraukiau ranka akmenis ir pažvelgiau į delną. 
Švarus. Ne pelenai, taigi, ir ne apdegimas. Tiesiog patamsėjęs 
akmuo.
Gvardietis barškėdamas išskubėjo iš bokšto vykyti Pervelio 
įsakymo. Visi kiti kažką tyliai murmėjusi tarpusavyje, vis 
dirsčiodami į princesę.
Aš apsidairiau, ieškodamas artimiausio sargybinio lavono. Jis gulėjo 
už kelių žingsnių. Galbūt užpuolikas ir nepataikė iš pirmo karto, 
pasitaiko ir taip. Tačiau mano dėmesį patraukė ir kitas įdomus 
dalykas - per gana pagarbų atstumą nuo dėmės sienoje ant grindų 
nesimėtė nė vienas Oberhaido simbolis, nors tolėliau jie buvo gana 
tolygiai paskleisti.
Satanisto aplaidumas?
- Parvi, ar mes čia gerai pasiruošę kovai? - paklausiau nerūpestingu 
balsu, galvodamas apie dingusį akmenų užkalbėtoją
- Kokiai kovai? - nesuprato patarėjas, dėbtelėdamas į gvardijos 
vadus, taip pat nustebusius dėl tokio klausimo. 
Vienas jų jau atsargiai graibė kardo rankeną.  Aš pasilenkiau pakelti 

Psl. 199



poros trikampių, dar šiek tiek drėgnų po šventinimo ritualo.
- Dar nežinau, - šyptelėjau, nusviesdamas simbolius prie sienos, kur 
juodavo nemalonioji dėmė.
Aš pats buvau gana prastai pasiruošęs, ypač dabar, naktį, kuomet 
kūnas karščiavo. Todėl reikėjo  išjudinti bent šiuos karius.

Staiga dėmė pakeitė formą, lyg kažkokia neregima jėga būtų 
sutrikdžiusi jos ramybę. Neabejoju, kad ir likusieji tai pastebėjo, nes 
pernelyg akivaizdus buvo judesys. Kartais man akyse ir taip 
pasivaidendavo bekarščiuojant, tik tie regėjimai buvo kur kas 
kuklesni.
Suskambėjo ištraukiami kardai.
Dėmė staiga gerokai susitraukė ir žaibišku judesiu išsiplėšė iš 
akmens, visdama pagyvenusiu vyru.
- Suaras? - išsižiojo Parvelis, - kokio velnio...
- Saugokis! - surikau jam, paspirdamas daugiau Oberhaido 
trikampių į senį. Šis sukvykė nesavu balsu, susijuokė lyg koks 
beprotis ir ištiesė ranką į artimiausią gvardietį. Oras akimirksniu 
tarsi prisipildė nematomos, bet gerai juntamos energijos, man tarp 
pirštų ėmė šokinėti trumpos, melsvos gyvatėlės.
- Dvėskit! - subaubė Suaras Libo balsu. 
Nekreipdamas dėmesio į augančią paniką, sviedžiau į apsėsto 
burtininko koją svaidomą peilį. Šis pervėrė apsiaustą ir susmigo 
neaišku kur, išgaudamas nemalonų plėšiamos mėsos garsą. Akmenų 
užkalbėtojas linktelėjo į priekį, burtai nutrūko, jis suriko, griūdamas 
ant grindų. Tos trumpos akimirkos visiškai pakako gvardiečiui, 
kuris susyk atsidūrė šalia ir suvarė kardo geležtę į Suaro nugarą.
Trūktelėjimas ir amžina ramybė.
- Libas, - pakartojau aš, - štai ir jo demoniškoji pusė, Parveli. Juk ne 
veltui sakoma „apsėstas demono“, ar ne?
- Ir vis tiek mes netekome atsakymų į daugybę klausimų, - 
sumurmėjo patarėjas, sukrėstas pasirodymo. - Gudriai pasislėpė, 
bjaurybė. O mes vis pro šalį vaikščiojome...
Žvilgsniui nuslydus pro senąjį draugą, pastebėjau, kad Temilė sėdi 
jau ne nuleidusi galvą, tačiau pakreipusi į šoną, lyg klausydamasi 
kažko. Jos žvilgsnis vis dar buvo tuščias.

Psl. 200



- Libas čia pasirodė ne šiaip sau, - šyptelėjau, - jo sumanymai eina 
šuniui ant pypo ir demonas stengiasi nutrinti visus pėdsakus. Jis 
norėjo nužudyti Temilę.
- Argi tam neturėjo pakankamai laiko?
- Nemanau. Pirma tai buvo keturi burtininkai, aštuoni satanistai ir 
aštuoni sargybiniai, kuriuos reikėjo... - staiga aš užsikirtau, 
apšaudydamas žvilgsniu gulinčius lavonus. 
Taip, sargybiniai gal ir buvo nutrenkti žaibo, tačiau prieš tai jie 
suspėjo užkapoti keturis burtininkus ir aštuonis satanistus. Kodėl ne 
tą vienintelį, apsėstą Libo?
Sustingau įsmeigęs žvilgsnį į Suaro kūną. Logiškai pagalvojus tai 
akivaizdu - tikrasis Libo kūnas kažkur kitur, tik jo dvasia čia 
darbuojasi, nerasdama vietos.
Gvardietis, persmeigęs burtininką kardu, vis dar tebestovėjo šalia 
lavono, nesiskubindamas ištraukti ginklo. Jis atrodė  lyg susimąstęs, 
tačiau neketinau rizikuoti.
- Ką reikėjo? Pašalinti? - pareikalavo tęsinio Parvelis.
Man beveik aptemo akyse, kuomet iš visų jėgų čiupau vyruką už 
šarvuotos apykaklės ir trūktelėjau žemyn. Barškėdamas jis išsitiesė 
visu ilgiu, atmesdamas rankas į šonus. Jo veide išvydau plačią 
šypseną ir netrukus įkyrus kikenimas pasiekė kiekvieno ausis.
- Jūs tikri kvailiai, - pareiškė Libas, ką tik persikūnijęs į savo 
žudiką, - ką tikiesi pasiekti, Edvardai? Negali manęs užmušti, nes aš 
toli. Tu tik gali atitolinti neišvengiamus dalykus. Gal nori smeigti 
man?
- Nelieskite jo! - mostelėjau besiartinantiems gvardiečiams, - jis 
peršoka į žudiko kūną!
- Taip, nelieskite manęs, - sukikeno Libas, - ir aš jus iškepsiu!
- Pasprink! - pagriebiau nuo grindų trikampį ir užkišau gulinčiajam 
už šarvų.
Gvardietis - Libas išvertė akis ir užsikosėjo, stengdamasis pasiversti 
ant šono. Primygau jį koja. Demonas sudejavo, užversdamas akis.
- Pabandyk tik pažaibuoti, ir aš tau vėl prigrūsiu jų pilną burną. O 
tada ir sau, kad tau ne taip lengva būtų.
- Eik velniop, - suurzgė gvardietis, nudelbdamas mane nemaloniu 
žvilgsniu.
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- Kam tau prireikė Rubenojaus tvirtovės? - prisiartino Parvelis, - 
laikai jį, Edi?..
- Laikau, - burbtelėjau, stipriau paspausdamas koja.
- Nesistenk, - suurzgė Libas, - nieko jums nesakysiu, žmogpalaikiai!
- Kam tau reikėjo, kad Temilė patektų į Ricerto rankas? - neatlyžo 
Parvelis, - kodėl nesinaudojai Licera?
- Jaunoji mergiotė? Pasprink!  - išsiviepė apsėstasis, - pernelyg 
audringa, pernelyg... užsispyrusi. Ji ir tau kada nors smegenis 
iškruš, nelaimingasis. Matau tavo ateitį, tavęs laukia tik mirtis! Nori 
sužinoti apie savo mirtį? 
Libas nusijuokė nemaloniu juoku, nors kentė trikampio keliamą 
skausmą.
- Mirsi vienišas, - urgztelėjo jis, - visai vienišas. Jeigu dabar 
pajustum tai, ką jausi tada, persipjautum gerklę nieko nelaukdamas, 
kol šalia yra drau...
- Man neįdomu, - nutraukė demono pranašystę Parvelis, - man 
terūpi šios šalies saugumas. Ar atėjai čionai užmušti Temilės?
- Vienaip ar kitaip, ji vis tiek mirs. Ir man nerūpi tavo šalis, 
patarėjau. Kokia man nauda iš smėlio, akmenų ir to aukso, kurį 
galbūt galėčiau turėti? Visa tai niekai, palyginus su galiomis, kurias 
valdau kituose pasauliuose. Mano tikslų tu niekada nesuvoksi, kaip 
nesupranti smėlynų kalbos, dangaus dainos, nematai pasaulio kūno. 
Mergiotė irgi niekada to nepajus. Jai nepavyko pasiekti net menko 
tikslo, ji jau bevertė. Jeigu pats užmuštum ją, aš tau atneščiau 
aukso. Daug aukso. Na kaip?
- Kažkas vertinga liko jos galvoje, ar ne? - šyptelėjo Parvelis, - mes 
jau žinome, kaip tu sugebėjai čionai patekti. Sekantį kartą tau taip 
lengvai nepavyks. O jei ir pavyktų, žinosime kaip su tavimi kovoti.
Bet apsėstasis tik nusijuokė.

Staiga durys atsivėrė, vidun įėjo gvardietis, kuris buvo išsiųstas 
surasti aiškiaregių.
- Suradome Reiganą, mano pone, - kreipėsi jis į Parvelį, - jau veda 
laiptais.
- Šaunu, - linktelėjo patarėjas, - turime čia vieną, į kurio protą 
reikėtų pažvelgti. Juk tu neatsparus aiškiaregiams, ar ne, demone?
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Apsėstasis staiga sugriežė dantimis ir iš visų jėgų pasimuistė, 
bandydamas pakilti. Man į pagalbą suskubo likę gvardiečiai, 
paguldydami jį atgal. Tačiau Libas nenustojo tampęsis. Staiga jis 
išrietė kaklą, pažvelgė į Temilę ir suriko baisiu balsu, nuo kurio 
mane šiurpas nukrėtė. Tame staugime galėjai išgirsti kelis skirtingus 
balsus, lyg lokių gauja stengtųsi perrėkti vienas kitą.
Princesė sujudėjo, lyg gavusi smūgį. Ji kilstelėjo galvą išplėtusi akis 
ir dairydamasi į visas puses. Sidabro grandinėlės įsitempė, 
tebelaikydamos belaisvę vietoje. Tarsi atsakydama, mergina suklykė 
ir nė vienas nesupratome, siaubo ar skausmo tai buvo šūksnis. Libas 
nurimo po mano padu, o mergina staiga susmuko krėsle, lyg ją vėl 
būtų apleidusios jėgos. Kai pažvelgiau žemyn, apsėstasis jau buvo 
negyvas. 
Libas vėl paspruko.
- Kas čia buvo?! - šūktelėjo Parvelis, puldamas prie Temilės.
- Jam nepatiko žinia apie Reiganą, - sumurmėjau, - ar ji gyva?
- Taip, kvėpuoja. Tačiau be sąmonės. 

Pro duris įėjo uždusęs aiškiaregys.
- Pavėlavau, - atsiprašė jis, nužvelgdamas mūsų ketveriukę, - 
Demonas paspruko. Pajutau tai dar laiptų apačioje.
- Ką dar pajutai? - pakėlė galvą Parvelis, palikdamas Temilę 
ramybėje.
- Tą jo riksmą. Demonas ištrynė iš Temilės galvos visus apžavus su 
paskutine atmintimi. Regis, Libas suprato, kad šį kartą nieko kito 
nebepadarys. Daugiau nieko nesuspėjau suvokti.
- Taigi, demono čia nebėra?
- Leiskite, pažiūrėsiu, - Reiganas prisiartino prie Temilės, 
pradedančios busti, - nebejaučiu demono, gerbiamasis patarėjau. 
Čia tik mes, jokių dvasių. O princesė jau savo proto. Nežinau, kas 
čia įvyko prieš tai, bet juk galime tai laikyti pergale?
- Menka pergale, taip... - linktelėjo Parvelis, liūdnai žiūrėdamas į 
negyvą gvardietį.

Temilė sudejavo. Ji pabandė kilstelėti ranką ir paliesti galvą, tačiau 
grandinės neleido. Mergina krestelėjo plaukus į šoną ir įsistebeilijo į 
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sidabro apkaustus. Ji atrodė labai nustebusi.
- Ką?.. - išsprūdo jai, - kodėl aš čia? Iš kur grandinės?..
Tada jos žvilgsnis nuslydo grindimis, kur buvo daugybė lavonų.
Patalpoje nuskardėjo vienišas siaubo klyksmas, nuo kurio man dar 
ilgai ūžė ausyse.

---

Iš ryto man atrodė, kad visas naktinis nuotykis tebuvo blogas 
sapnas. Nesvarbu, kad vėliau nebuvau nė bluosto sudėjęs. Sėdėjau 
prie stalo ir knapsėjau, išbėręs visą kelionmaišio turinį ir pamažu 
tvarkydamas savo daiktus. Ginklus reikėjo nublizginti ir sutepti, 
papildyti šventintų atributų atsargas ir priversti nors vieną atvykusį 
velnią apsitriesti, kad vėliau satanistai iš to šūdo prigamintų 
maišelių. Tik tokie tesaugojo vargšą medžiotoją nuo atsitiktinio 
relikvijų užsidegimo, kai velnias pernelyg prisiartindavo. Kiek daug 
bjaurių darbų...
Kapše beliko aštuoni guartai ir sauja smulkių pinigėlių, o nueiti pas 
Parvelį ir pakratyti iždą tingėjau. Rūmuose mane maitino už dyką, 
stogas virš galvos buvo nemokamas. Todėl ir pinigų nepasigedau.
Dėl visa ko išvyniojau raudonašmenį durklą ir pasukau ant delno. 
Jis neparodė jokių stebuklingų daiktų. Tai reiškė, kad pilyje ramu, 
nėr nė vieno velnio. O jeigu ir būtų - su prasta sveikata vis tiek 
nepasivaikyčiau.

Kai prašvito daugiau, pabudo ir Emė. Apsiblaususi ji iš pradžių 
tyliai dairėsi, vėliau priekabiai apžiūrėjo save po antklode ir 
nusprendė apsirengti.
- Dar viena diena Alibahe, - sumurmėjo.
- Jei dabar būtum Avente, dykai pusryčių negautum, - mirktelėjau 
jai, - ir dirbti reikėtų kiekvieną mielą dieną.
- Ir didikai ant galvos nelaipiotų, - atrėžė ji, pirštais matuodama 
skyles suknioje.

Vėliau išėjo į meorumą naujų drabužių, prižadėjusi atnešti 
pusryčius. Aušo diena, kai jau pradėjau galvoti apie kelionę. Tik 
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niekaip negalėjau sugalvoti, ar man grįžti į Kalnyną, ar visgi 
patraukti į Aventą, aplankyti senų vaikystės draugų. Nesitikėjau, kad 
rasiu juos visus (vyrukai galėjo išeiti tarnauti karaliui, o vienišos 
merginos - ištekėti ir išvykti), tačiau kiekvieną kartą mane 
pasitikdavo tai vienas, tai kitas. Kaskart vis mažiau išgirsdavau apie 
likusius  ir ta proga gerai įsiklausydavau į nusenusio tėvo „toks tas 
gyvenimas“.
Taigi, tas gyvenimas tikrai buvo „toks“.
Jeigu į Aventą, tuomet galėjau padaryti paskutinį gerą darbą - 
pasiimti kartu Emerzidę, kad ši pagaliau ištrūktų į namus. Parvelis 
dėl to neturėtų supykti. Ar maža pasaulyje merginų?

Trys dunkstelėjimai į Parvelio duris ir aš stumtelėjau jas, 
griebdamas už rankenos. Deja, jos buvo užrakintos ir aš nemaloniai 
atsirėmiau  puse savo svorio.
Regis, draugo nebuvo namie. Greičiausiai darbuojasi kankinimų 
kamerose.
Ne, apsirikau. Kitapus durų staiga trakštelėjo sukamas raktas, 
rankena nulinko ir pro atsivėrusį plyšį į mane sužiuro piktos akys.
- O, čia tu, - Parvelis pravėrė duris plačiau, - užeik. Turiu tave 
išbarti.
- Mane? - nustebau, - ar mano šuo iškrušo kilmingas kales?
- Ką? - patarėjas nustebęs grįžtelėjo atgal, tačiau tuoj pat numojo 
ranka, - neįdomus man tavo šuo! Turėjau galvoje Licerą. Visi rūmai 
skamba nuo jos ginčų su motina, kuri savo ruožtu sugalvojo, kad 
kaltas esu aš. Būti apkaltintam valdovo žmonos - ne kažin kas, 
Edvardai. Tai pirmas kartas per visą tą laiką, kada esu patarėjas. 
Menėje be mudviejų išvydau dar vieną žmogų. Jis sėdėjo svečio 
krėsle, prie stalo ir gurkšnojo vyną iš Parvelio asmeninių atsargų. 
Tai buvo Greifradas, antrasis Irmiro patarėjas.
- Tai pasakok, - Parvelis mostelėjo į suolą prie lango, - ko ten 
prišnekėjai Licerai, kad ši nuo motinos neatstoja?
- Negalvojau, kad ji rimtai ryšis tam...
- Sutrumpink, jeigu gali, į kelis žodžius. Esmę!
- Ji nori tapti velnių medžiotoja, bet tu jau tikriausiai žinai tai. Aš 
pasakiau, kad nieko nebus, kol karalienė nepritars, - išpyškinau, 
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sėsdamasis ant suolo ir vogčiomis dairydamasis į vyną.
- Iškėlei sąlygą karališkam asmeniui? Ką tu sau galvojai, Edi?
- Aš tenorėjau atsikratyti ja.
- Taigi, ir pamiršai, kad Licera yra Licera... Dabar Remaja turi 
statyti prie savo durų sargybą, kuri naktį neįleistų dukters į 
miegamąjį, o aš turiu lankstytis žemiau nei įprastai. Kaip manai, 
kuri pusė laimės? Valdovė ar jos duktė?
Gūžtelėjau pečiais.
- Taigi. Aš irgi nežinau... - subambėjo Parvelis, sėsdamasis į savo 
krėslą, - tai sakyk, ko atėjai.
- Ketinu išvykti.
Greifradas pasuko galvą, lyg prastai išgirdęs, o mano draugas 
sustingo, šiek tiek kilstelėjęs nuo stalo puspilnę taurę. Nutaisęs 
rūgščią miną, jis padėjo vyną atgal.
- Ar tai reiškia, kad jau žinai, koks bus karališkų peštynių 
rezultatas?
- Ne. Tačiau tikėtina, kad Licera nieko nelaimės, ypač dabar, kai jos 
sesuo tiek nelaimių patyrė. Man reikia pinigų ir Emerzidės sutarties, 
Parvi.
- O man jau skauda galvą, - patarėjas pasitrynė smilkinius. - 
Pinigai... Taip, dėl pinigų man šiek tiek aišku, susitarsime. Ką ten 
sakei apie sutartį? Emerzidė? Ta tarnaitė, kuri kasnakt stengiasi 
miegoti tavo lovoje?
- Ta pati.
- Greifi, bičiuli... - kreipėsi į savo svečią Parvelis, - būk geras, 
aptarsime šią teoriją kitą kartą. Užsirašau paskutines mintis, kad 
nepamirščiau. Turiu įkalbėti vieną užsispyrusį medžiotoją, kaip 
matai.
Greifradas linktelėjo, pakilo iš krėslo ir dainingu balsu atsisveikino 
tiek su Parveliu, tiek su manimi. Mano draugas jį palydėjo prie durų 
ir vėl užrakino jas.
- Manęs įkalbinėti nereikia, - subambėjau, - tenoriu išpirkti 
Emerzidės sutartį ir palydėti ją iki Avento.
- Labai kilnu, - šyptelėjo Parvelis, griūdamas atgal į krėslą ir mostu 
parodydamas, kad sėsčiau arčiau, - neprieštaraučiau tavo norams, 
jeigu galėčiau pritarti tavo išvykimui. Deja, liko daug neatsakytų 
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klausimų, Edi.
- Kokių gi? 
- Mes turime klastingą priešą, apie kurio tikslus tegalime spėlioti. 
Pats sakei, kad jo užmušti greičiausiai nepavyks be to vienintelio 
ginklo, kurį greičiausiai tas klastingasis paslėpė.
- Tarkime, išvežė į užjūrį ir pardavė kokiam nors keliaujančiam 
didvyriui nuotykių ieškotojui. Kas tada? Liepsi man jį vaikytis iki 
pasaulio krašto?
- Neskubėk, - mirktelėjo Parvelis, - čia viena dalis. Dar yra tas 
akmenėlis, kurį tyrinėjo Reiganas, o dabar ir rūdakasiai. Galimas 
daiktas, dar paaiškės nemažai dalykų dėl to akmenėlio, o vėliau ir 
dėl ginklo. Tu bandei pagalvoti, ką čia gali veikti toks padaras, kaip 
Libas? Ko jam gali reikėti šiame pasaulyje?
- Neįsivaizduoju, - papurčiau galvą.
- Taigi, nors vakar kartu su manimi klauseisi demono kalbų. Ką jis 
ten pasakojo? Kad jam nesvarbios mūsų žemės, pilys ir aukso 
kalnai? Kas tada lieka Alibahe, mano drauge? Ko tas demoniūkštis 
nepaminėjo?
- Augalų ir gyvūnų?
- O jeigu tiksliau - žmonių, - patrynė delnais patarėjas, - velnias 
lieka velniu, nesvarbu, su kuo sukryžmintas. Pažvelkime į Libo 
situaciją su tomis žiniomis, kurias jau turime. Demonas sėdi po 
Irmiro tvirtove, kėsinasi valdovo dukterį priversti ištekėti už 
Rubenojaus jaunesniojo iš gana tolimos tvirtovės. Abi vietovės turi 
tai, ko neturi nė viena kita Pjestro Alibaho pilis ar pasienio postas - 
daugybę gyventojų, gausius miestus! Dabar įsivaizduokime, kad 
Libo planas nelauktai pavyksta ir Temilė tampa Rubenojaus 
sužadėtine. Galbūt apžavų pagalba, gal vien tik moteriško žavesio 
jėga - kas žino? Ką galima nuveikti, turint savo žmogų Rubenojų 
tvirtovėje? Ypač kai tas žmogus - Pjestro Alibaho valdovo duktė? 
Duktė mirštančio tėvo, kuriam netrukus reikės pamainos?
- Ar judu su Greifradu tai ir svarstėte? - pertraukiau įsismarkavusį 
Parveli.
- Taigi, o kas mums belieka? Aš atsakingas už šalies saugumą, už 
slaptąsias savo pajėgas. Kai nelauktai ima grasinti toks išgama kaip 
Libas, man belieka įsijausti į jo kailį ir regzti jo paties planus, kol 
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galop kas nors pavyksta. Tai štai, aš ir galvoju, kad Libas planavo 
Rubenojų kojomis įsiveržti į valdovo sostą. Bokšte jam tas neblogai 
sekėsi, gal tik Oberhaido valia sutrukdė. Ir tik viena man neaišku - 
KAIP po viso to paimti abiejų miestų žmones į pragarą? Juk velniai 
to siekia, ar ne?
- Nemanau, kad Libas ketintų dažnai lankytis pragare, - gūžtelėjau 
pečiais, - juk jis atskalūnas. Net kiti demonai tą pripažįsta. Ir aš pats 
jį sutikau ne pragare, o Nakrodode. Mūsiškai tai vadinama 
Skaistykla.
- Kokia kelionė! - prisimerkė Parvelis, - turėsi man kada nors apie 
tai papasakoti.
- Kada nors, - linktelėjau.
- Jeigu Libui ne pakeliui į pragarą, tuomet kur? Gal žinai ką nors 
apie demonų pasaulį?
- Nieko, - gūžtelėjau, - jeigu Libui knieti įsiveržti ten, tuomet 
neįsivaizduoju, ko jam gali reikėti iš žmonių. 
- Bokšte jis kalbėjo apie neįsivaizduojamą galią, - prisimerkė 
patarėjas, žaisdamas su plunksna ant prirašyto pergamento, - taip, 
jis trokšta galios. Ir jam nerūpi mūsų pasaulis... Jam rūpi tik 
žmonės... Hmm...
- Man reikėtų iškeliauti, Parvi, - priminiau jam, - Libo planas jau 
sužlugdytas, kad ir koks bebūtų. Jis neberas Alibahe kitos tokios 
kilmingos moters, kuri tiktų Rubenojui į žmonas.
- Ką čia prisigalvoji? - supyko patarėjas, - sakiau, kad niekur tu 
nekeliausi, kol neišsiaiškinsime visko. Jeigu staiga kils pavojus, kur 
aš rasiu kitą velnių medžiotoją?
Nežinau, kodėl, bet staiga pagalvojau apie Licerą.
- Tyli? Tuomet keliauk į iždą, prisikrauk kišenes ir paūžk su 
kekšėmis, kol mes gausime reikiamą informaciją. O kol kas nenoriu 
nieko girdėti. Beje, tu prisižadėjai Licerai, jeigu ši įtikintų motiną.
- Nepavyks...
 - Jeigu Remaja karia šunis ant manęs, tai reiškia, kad kažkam visgi 
sekasi! - trinktelėjo kumščiu į stalą.
- Tačiau tu visgi gali pažvelgti į Emerzidės sutartį? Girdėjau, 
raštininkas ją turi.
- A, šitas... Na gerai, čia mes dar galime susitarti, Edi. Tarnaitė už 
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tavo kantrybę. Tu lieki čia dar kuriam laikui, o ji gali keliauti į visas 
keturias puses.
- Sąžininga, - ištiesiau ranką ir Parvis ją nestipriai paspaudė, - beje, 
Libui gali reikėti visai ne žmonių. 
- Tikrai? Manai, krūmeliai ir palmės jam rūpi labiau?
- Gyvybės, Parvi. Mes Alibahe, čia kraujas karštas. Nesunku 
prisišaukti nelaimę gatvėje, neteisingai nusičiaudėjus. Kaip manai, 
ar sunku būtų sukelti karą tarp dviejų tvirtovių?
- Po galais! - pašoko patarėjas ir kaip įkirptas ėmė lakstyti ratais, - 
po velnių! Aišku, juk labai lengva! Jeigu Rubenojus lieptų, visi jo 
pulkai išjotų čionai vykdyti įsakymo! Tačiau mes kalbame apie 
Rubenojų jaunesnįjį, kuris dar nėra karinių pulkų vadas. Tėvas stovi 
jo kelyje. O tu šventas jauti, man reikia...

Išgirdome beldimą į duris, kuris nutraukė patarėjo mintis.
- Kam čia dar ko prireikė? - suniurnėjo Parvelis, bėgdamas prie 
užuolaidos ir lįsdamas už jos. Trakštelėjo spyna, sucypė vyriai.
- Jūsų didenybe!
- Labai žemai lenkiatės, patarėjau, - išgirdau šaltą Remajos balsą ir 
puoliau slėpti butelio bei taurių, - ar tai reiškia, kad žinote mano 
šįrytinę  nuotaiką ir jos priežastį?
- Atleiskite, mano ponia, bet aš dabar prastai informuotas. Kokia gi 
jūsų nuotaika?
- Tiesiog mirštu, kaip nemėgstu stovėti tarpduryje. Ne, 
nesivarginkite. Aš pati!
Užuolaida prasiskleidė, pasirodė Irmiro žmona, lydima asmeninės 
tarnaitės. Už pastarosios - sutrikęs patarėjas, vis dar 
nesugalvojantis, ką reikėtų daryti. Dėbtelėjęs į mane jis uždarė 
duris, tačiau vis dar delsė pasukti raktą. Aš jau ketinau nusilenkti. 
Ko jau ko, o nepagerbti Remajos būtų neatleistina klaida.
- Nereikia, - pasakė ji man įsakmiai, sustingdama menės viduryje, 
lyg didinga savo pačios statula, - velnių medžiotojas, ar ne?
- Taip, jūsų...
- Nežinau, ko prišnekėjote Licerai, - neleido man pabaigti Remaja, 
o jos balsas buvo ganėtinai keistas, - tačiau esu apstulbinta savo 
dukters demonstruojama valia ir pasiryžimu neduoti man 
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išsimiegoti ir papusryčiauti. Jai tik septyniolika vasarų, 
medžiotojau. Tokios merginos paprastai turi daug įvairių troškimų, 
tačiau nežiūri į juos labai rimtai. Vadinčiau tai kaprizais. Dabartinis 
jos kaprizas visiškai ne karališkas ir aš mielai užrakinčiau dukterį 
kokioje nors saugioje vietoje... jeigu...
Valdovė pritilusi apsidairė, tarsi kažkokia mintis būtų sutrikdžiusi 
ją.
- Išeikite abudu! - grįžtelėjo į tarnaitę ir Parvelį.
Įsakymas buvo įvykdytas nedelsiant, o man beliko susižavėti jos 
nepriekaištinga valdovės laikysena.
- Šįryt, - pratęsė Remaja, kai vyriai nustojo cypti, - Licera prisiekė 
man Oberhaidu, kad jos sprendimas galutinis. Dar negirdėjau jos 
prisiekinėjant - nė karto. Žinau, kad nesu jos valdovė, nors ir 
motina, nors ir visos šalies valdovė... Man niekada  nepavyko tapti 
jos autoritetu, medžiotojau.
Remaja atsiduso, o aš pajutau labai prastą prieskonį burnoje. Panašų 
į tą, kurį jaučiau Benkartinui šokinėjant iš džiaugsmo, kuomet tapo 
mano mokiniu.
- Jūsų didenybe, - jau ketinau užprotestuoti, nors dar pats gerai 
nežinojau, kaip tą padaryti. Deja, Remaja buvo greitesnė. Turbūt 
apgalvojo kiekvieną žodį prieš ateidama.
- Jūs pažadėjote, kad jeigu aš sutiksiu, tapsite jos mokytoju, - 
liūdnai pratarė ji, - matyt, taip ir būtų teisinga, nes Licera pagaliau 
surado autoritetą, kurio iki šiol neturėjo. Aš leidžiu. Darykite viską, 
kad mano duktė pasiektų tikslą. Sėkmės.
Ji apsisuko ir nuėjo prie durų, taip ir neleidusi man užprotestuoti. 
Parvelis, ramstęs priešingą koridoriaus sieną, kaipmat išsitempė lyg 
styga ir nusilenkė. 
Kai atsitiesė, teišvydo mane, žiūrintį kankinio akimis. Atsidusęs 
daugiau nieko tinkamo nesugalvojau, kaip ištraukti iš po stalo butelį 
ir trūktelėti tiesiai iš kakliuko.

---

Parveliui tepasakęs „man šakės“, parsivilkau į savo kambarį ir 
susmukau ant lovos. Nuo stalo kvepėjo pusryčiai, Emė nekantravo 
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pradėti ir žvilgčiojo į mane, apsivilkusi kukliai pilką suknelę, šiek 
tiek panašią į tas, kurias nešiojo aventietės. Gausu balsvų siuvinių, 
rankogaliai suraišioti šiurkščiais raišteliais, tačiau su ja tarnaitė 
atrodė daug mieliau, lyg būtų visiškai sava.
- Prieš valandą tu atrodei daug linksmesnis, - pratarė ji, - kas nors 
nutiko?
- Turiu tris naujienas, - sumurmėjau, - gerą tau, blogą man ir 
katastrofišką. 
- O aš turiu tau pusryčius, taip kad blogas naujienas pamiršk. Kokia 
ta geroji?
- Tu greitai keliausi namo.
Emerzidė vos neišmetė šaukšto. Baisiausiai susijaudinusi ir 
nustebusi ji pašoko nuo suolo ir žiūrėjo į mane apvaliomis akimis.
- Aš?... Kaip? Iš kur tu žinai?
- Parvelis sutiko iškeisti mano kelionę į taviškę. Aš lieku, tu 
išvyksti. Tavo sutartį suplėšys, parūpins pinigų... Taip kad greitai 
keliausime ieškoti tau žirgo ir pakeleivingo karavano.
Pakilau nuo lovos ir nuslinkau prie skanėstų. Nors apetitas po 
pokalbio su Remaja dar nebuvo atsiradęs, valgyti man reikėjo. O 
štai Emės veide didesnio džiaugsmo neišvydau. Priešingai, mergina 
surimtėjo.
- Ką reiškia “iškeitė“, - paklausė, - ar tu irgi ketinai išvykti?
Sultinga stručio mėsa staiga iššaukė mano pilve gana audringą 
atsaką ir nusprendžiau, kad apetitas jau mano pusėje. Bakstelėjau 
peiliu kepsnį.
- Ar čia tavo blogoji naujiena? - neatlyžo Emė, - tu lieki, aš 
išvykstu?
- Koks dabar tau skirtumas? - pyktelėjau, - turėtum šokinėti iki 
lubų. Tau duos pinigus, pagaliau atsidursi Avente! Juk apie tai čia 
visą laiką svajojai?
- Tik ne tokiomis sąlygomis!
- Ei! - dabar jau supykau rimtai, - ne laikas derėtis dėl tokių dalykų, 
mergaite! Su sąlygomis aš pats sutikau, čia mano sprendimas! 
Patikėk, tau bus geriau nesipriešinti. 
- Betgi tu...
- Betgi aš, betgi aš... Man įsakyta pasveikti ir dirbti tai, ką geriausiai 
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moku! Deja, tu tokiame darbe man mažai padedi. Matyt, rūmų 
kekšės tam visiškai netinkamos...

Pasakiau ir pasigailėjau. Matyt, per daug stipriai norėjau, kad ji 
spruktų iš čia. Sunkoka įsivaizduoti Emę šalia, kuomet Licera 
pareikalaus pirmų savo pamokų. 
Su ašaromis akyse tarnaitė žengė artyn ir trenkė man į veidą. Po to, 
geriau pagalvojusi, sudavė darsyk. Tada apsisuko ir nubėgo prie 
durų.
Net nepasijudinau, kad sulaikyčiau jos smūgius ir tuo labiau nė 
nekrustelėjau, kad sulaikyčiau ją. Viskas vyko taip, kaip ir reikėjo.
Tik kažkodėl kepsnys pasirodė labai jau kartus.

---

- Mačiau tarnaitę, besisnargliuojančią netoliese, - šyptelėjo Licera, 
apsireiškusi kaip visada ne pačiu geriausiu laiku, - tavo darbas?
- Sėsk, - parodžiau į šiltą vietą, kur neseniai sėdėjo Emerzidė, - 
jeigu nori, valgyk.
- Ne, dėkui, - Licera patogiai įsitaisė, - soti iki kaklo. Matei mano 
motiną?
- O tu atėjai mokytis, ar ne... - žvilgtelėjau pro langą, tačiau ten 
buvo tik dangus ir truputis tolimo smėlio.
- Susitarimas yra susitarimas, - vėl šyptelėjo princesė, lyg dabar tai 
būtų pagrindinis jos darbas - šyptelėti kas kelis žodžius.
- Taigi, aha...- burbtelėjau, - prisimenu, žadėjau kažką. Ir pasakyk gi 
tu dabar, kiek toli esi nusiteikusi eiti?
- Iki pat ribos, - šypsojosi Licera. Galėjau sau čia pat prisiekti, kad 
ta šypsena buvo panaši į kažkokį pažadą. Man ji visai nepatiko. - Iki 
pat galo, mokytojau!
- Labai... gerai, - palinksėjau, - malonu girdėti...
- Bet, - ji kilstelėjo delną, - tai nereiškia, kad leisiu tau save mušti ar 
žaloti. Jeigu muši, aš kandžiosiuosi.
- Čia tavo tokia nauja poezija?
- Ne, čia rimtas perspėjimas. Ar tu ir toliau mane tujinsi?
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- O tai, - dabar jau nusišypsojau aš, - priklausys nuo tavęs. Kaip 
išgirsiu iš tavęs, lygiai tą patį išgirsi iš manęs. Susitarėm?
- Tebūnie, - linktelėjo Licera, - jūs visgi mano mokytojas. Kada mes 
pradėsime?
Nužvelgiau ją daug įdėmiau, įsimesdamas burnon sultingą kąsnį. 
Mergužėlė apsirėdžiusi karališkai, blizgučių daugybė, šukuosena ką 
tik pabaigta. Ne, Benkartinas geriau atrodė, net ir su šarvais 
atsivilkęs... 
- Pradėsime, kai būsite pasirengusi pradėti, - pasakiau. - Pirmiausia 
jums teks apsilankyti pas brolį Almeriką ir gauti iš jo raudoną 
kovinį rūbą su juodu gobtuvu bei raiščiu ant veido. Pasakysite 
broliui, kad aš jus siunčiau - neturėtų kilti problemų. Dabartiniai 
jūsų rūbai rimtam mokymui netinkami, princese. Labai gaila.
- Ar čia kažkoks naujokės velnių medžiotojos įšventinimas? - 
paniuro Licera, - kas tas brolis Almerikas?
- Rasite jį Alibaho miesto satanistų šventovėje. Bet vietiniai ją 
išniekove vadina, tad neapsirikite. Paprastai iš ryto jis mėgsta prieš 
saulutę pasėdėti netoli vartų. Popiet teks jo gerokai paieškoti 
išniekovės rūsiuose, o vakarop geriau jo iš viso neieškoti, jeigu 
nenorite išvysti keistų ir baisių dalykų.
- Taigi, iš ryto?
- Taip, - linktelėjau, siekdamas dar vieno kąsnio, - rytoj iš ryto. Iki 
tol malonėkite manęs netrukdyti.
- Jūs vis dar sergate, mokytojau? - staiga paklausė ji neįprastai 
švelniu balsu ir aš kone paspringau kąsniu.
Taip, aš vis dar sirgau, velniai ją rautų...

---

Sergant paprastai blogi įvykiai ima atrodyti dusyk blogesni, nei yra 
iš tiesų. Tą žinodamas aš tikėjausi, kad pasveikus Liceros nuolatinis 
trainiojimasis šalia bus labiau pakenčiamas, ne toks siutinantis.
Kelis kartus koridoriuose susidūriau su Emerzide, tačiau tarnaitė net 
nepažvelgė į mane. Tąsyk buvau gerokai suirzęs, tai nieko nesakiau 
ir jai, tikėdamasis, kad laikas ir gimtinės ilgesys sutvarkys 
mergiščios problemas.
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- Ak, sutartis, - prisiminė Parvelis tarnaitę dar vieno mudviejų 
susitikimo metu ir nedelsdamas liepė atvesti raštininką, kad darsyk 
nepamirštų nereikšmingų problemų. Jis kaip tik penėjo prieš kelionę 
riebų sakalą, ketindamas nuskraidinti į Koto Inomehą perspėjantį 
laišką. - O žinai, tu visgi atsargiau su didenybe. Mokytojas 
mokytoju, o galva persistengus gali nulėkti nuo pečių. Licera žino, 
kaip pavergti vyrukus į savo pusę ir paversti juos pasiaukojančiais 
kariais. Matei Brodą, jos įbrolį?
- Bendravome...
- Pasisaugok jo. Gal jis tik Irmiro nesantuokinis, tačiau už įseserę 
gali bakstelėti kardu. Ir nebūtinai teisingoje kovoje. Tas šmikis buvo 
ne kartą puolęs iš pasalų.
- Kas girdėti apie Libą? - neiškenčiau.
- Nieko ir tai mane gąsdina. Temilę nuo jo atplėšėme, tačiau 
didenybė nieko neprisimena iki tos dienos, kada buvo apžavėta. 
Mergina buvo lengvas kąsnelis - ne taip, kaip seserys.
- Tačiau aš vis dar lieku?
- Man reikia to ginklo, Edi! - Parvelis atrišo virvelę nuo sakalo 
kojos ir paukštis klusniai peršoko ant patarėjo rankos, - po to 
žiūrėsime, ar galiu tave paleisti. Kai turėsiu ginklą, Alibahe liks 
bent garantija, jog tą bestiją galima pribaigti.
- O jeigu jis niekada nebepasirodys?
- Menkai guodžiantis spėjimas. Verčiau sužinok, KADA jis ruošiasi 
vėl pasirodyti.
- Kaip aš tą padarysiu?
- Žinau, kad niekaip. Todėl maloniai primenu - eik į iždą, pasiimk 
ko reikia ir būk kurioje nors užeigoje ar kekšyne, kad prireikus 
galėčiau greitai atrasti. Ar taip sunku gerai pagyventi? Ak... taip, 
visai pamiršau tavo mokytojo pašaukimą. Na betgi netruks amžinai, 
ar ne? 
Aš jau norėjau urgztelėti kažką nešvankaus, tačiau atvyko 
raštininkas, nešinas visu glėbiu sutarčių. Išsipuošęs ne menkiau už 
pamaivą Muzarmatį, o kvepalų stiprumo pavydėti galėtų bet kuri 
karalienė. Nusilenkęs Parveliui ir palinkėjęs jam meilės bei viso ko, 
kas vyrui nelabai tinka, saldžiu balsu pasiteiravo, ko gi šiam reikėtų.
- Emerzidė? - ėmė kuistis pergamentuose, - taip, tuoj atrasiu. Tačiau 
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įtariu, kad tai bus nerimta sutartis, garbus patarėjau, visai nerimta...
- Ką tai reiškia? - prisimerkė Parvelis, - kokia dar „nerimta“ 
sutartis?
- Jos gi nekilmingos, nepraustaburnės, paprastos kaimietės! - 
šūktelėjo raštininkas, - skaityti nė viena nemoka, tik su vyrais 
kirkintis! Nenuostabu, kad mes nė nesivarginome parašyti rimtų 
sutarčių. Pakeverzojame ant pergamento, jos padeda kryželius ir po 
to gerokai pagąsdiname - štai ir visos mūsų sutartys, patarėjau!
- Tavo sutartys! - Pervelis pravėrė langą ir išleido paukštį, - 
nepainiokite savęs ir mūsų, raštininke. Tai kur toji sutartis?
- Štai ji, garbus patarėjau! Na, taip ir galvojau - visiška nesąmonė. 
Jokių tikslių formuluočių, vien tuščias tekstas...
- Tai kaip jai atlyginimą mokėjo? - dabar jau apstulbo Parvelis ir aš 
net sirgdamas supratau - įvyks kažkas labai linksmo, dėl ko 
raštininkas neapsidžiaugs.
- Tai... va taip ir mokėjo, patarėjau. Kaip ir visoms kitoms - 
numesdavo po monetą ir sugrąžindavo prie darbo. Arba į meorumą. 
Sutartis nebereikalinga, ne? Tai suplėšau ją...
- Palauk! - baubte subaubė patarėjas, akimirksniu tarsi išaugdamas 
iš savo menko kiauto iki pat lubų. Raštininkas tuo tarpu paliko visai 
apgailėtinas, bene per pusę susitraukė, - Nedrįsk plėšti! Nagi, duok 
ją čionai!
Pagriebęs iš tirtančio padaro pergamentą pakėlė jį prie akių ir 
nusisuko, kad žibinto šviesoje pamatytų geriau. Draugo veidas buvo 
net išraudęs iš susijaudinimo. Tačiau netrukus jis ėmė balti, o 
patalpą užpildė nervingas krenkštimas. Galop - ko nesitikėjau - 
netgi kikenimas. 
Parvelis ištiesė man pergamentą, negalėdamas suturėti kreivos 
šypsenos. Jis vis dar bandė nusijuokti, tačiau kažkokios mintys jį vis 
stengėsi sugrąžinti į rimtį.
- Paskaityk garsiai, Edi, - paprašė jis.
Aš ištiesinau pergamentą ir pabandžiau įvykdyti jo prašymą, tačiau 
tai pasirodė neįmanoma. Bent jau ne man.
Iš pradžių pamaniau, kad tekstas parašytas kokiu nors įmantriu 
raidynu, nes raidės tiesiog nesileido skaitomos. Tačiau savo didelei 
nuostabai galop suvokiau, kad tai netgi ne raidės.
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Tai buvo tiesiog rašalo raizgalynė. Beprasmė, betikslė, netgi 
nesuskirstyta į žodžius.
- Oho, - teišsunkiau, - paini sutartis...
- Būtų gerai, jeigu ten dar atrasčiau Emerzidės vardą, - pastebėjo 
Parvelis ir aš suskubau ieškoti įrodymo, kad šis pergamentas buvo 
išties skirtas Emei. Deja, neradau nieko panašaus.
- O tu tikras apsukruolis, - sumurmėjo patarėjas, traukdamas iš 
stalčiaus kažkokį prirašytą popierių ir nešdamas jį raštininkui, - 
nagi, perskaityk man garsiai!
Visas virpėdamas puošeiva išlankstė pergamentą ir aš susyk 
supratau, kad nieko jis neperskaitys. Antspaudą paprastai dėdavo 
apačioje - visi tą žino. Greičiausiai ir raštininkas žinojo šią nerašytą 
taisyklę, tačiau Parvelis nebūtų Parvelis. Jo antspaudai visada 
atsidurdavo viršutiniame kairiajame kampe. Ir kai raštininkas 
įsispoksojo į aukštielninkas raides, mėgindamas išlementi kažką 
„įskaitomo“, patarėjas nebesusivaldė.

Įsiutęs jis atėmė raštą, nustūmęs drebantį apsimetėlį į kampą išlėkė į 
koridorių ir visa gerkle ėmė šaukti savo artimiausius vyrus. 
Netrukus raštininkas malė kojomis aukštai virš grindų, o du žaliūkai 
tempė jį pro duris, kad apgyvendintų viename iš Parvelio pamėgtų 
rūsių.
- Tai bent šunsnukis! - bandė atgauti kvapą patarėjas, vos tik durys 
užsidarė paskutiniam tvarkdariui už nugaros, - tiesiog jo laimė, kad 
niekada neteko skaityti kokių nors tekstų valdovams! Būčiau degęs 
iš gėdos, kad tokie apgavikai gyvena iš karališko aukso! Šventas 
jauti!.. Rašyti ir skaityti nemokantis raštininkas Alibaho rūmuose! 
Pirštais visi gatvėje užbadytų, o galop ir pakartų mane už tokį 
darbą! Mano geriausi vyrai visiškai nemato to, kas vyksta po 
nosimi! 
Parvelis paspyrė šūsnį pergamentų, pasilenkė kelis pakelti ir 
pabandė paskaityti daugiau. Tačiau, sulig kiekvienu keikdamasis vis 
smarkiau, metė užsiėmimą ir susiėmė už galvos.
- Ar žinai, ką tai reiškia, Edi?
- Taigi. Tavo tarnai prastai apmokami.
- Ir jų niekas nebelaiko čionai! Jokios sutartys, kurias parašė tas 
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pusprotis! Man reikia skubiai peržiūrėti visas jas... Palauk, ten tikrai 
nėra į ką žiūrėti, ne... Man reikia padaryti naujas sutartis ir negana 
to - gauti kiekvieno samdomo tarno naujus parašus! Nors imk ir 
kalk grabą!..

Staiga į duris nedrąsiai pabeldė. Parvelis pritilo, skubiai atrakino jas 
ir įleido vidun tarnaitę, kuri paprastai tvarkydavo jo menę.
- Ak, čia tu, Vinerva, - patarėjas dirstelėjo į koridorių ir pravėrė 
duris plačiau, - užeik, čia kaip tik baisi netvarka. Padėk man 
sudeginti tuos raštus.
- Aš galiu ir viena, mano pone, - nedrąsiai pasiūlė ši.
- Ne, aš padėsiu. Gal netyčia atrasiu ką nors įskaitomo. Mesk į ugnį, 
nekreipk dėmesio...
Nustebinta savo sutrikusio viršininko, tarnaitė ėmėsi darbo.
- Ee... Vinerva...
- Taip, mano pone?
- Pasakyk man teisybę, mergyt, kiek tau sumoka per savaitę?
Klausimas, užduotas bent kiek griežtesniu tonu, greičiausiai būtų 
išgąsdinęs Vinervą kaip reikiant - kiekvienas juk žino, kad Parvelio 
klausinėjimas lygus tardymui. Tačiau Parvelis pasistengė labai 
švelniai - tiek švelniai, kad mergina net sutriko.
- Sumoka? - paklausė ji nustebusi. - Man? Kas?..
Iš apvalių Parvelio akių supratau, kad atėjo jo baisioji valanda. 
Netgi pasijutau ne toks vienišas.

---

Kitą dieną pradėjau susitaikęs su mintimi, kad turėsiu kurį laiką 
pabūti vienas. Parvelis liko su savo kilniu darbu ir tarnais, Emė 
greičiausiai išvyko, nes pusryčius atnešė patarėjo tarnaitė.  Senasis 
gerasis Demijus jau antrą parą patruliavo dykumoje, o Čiūra vis dar 
nebaigė savo žemėlapio.
Mano sveikata jau buvo gerokai pasitaisiusi, netgi pusryčiai iš karto 
nukeliavo tiksliai ten, kur reikia. Ir tik papusryčiavęs sulaukiau savo 
pirmo lankytojo.
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Licera atrodė įtūžusi, kuomet sviedė mano glėbin į gniutulą 
susuktus raudonus rūbus. Užtrenkusi duris ji tylėdama žiūrėjo į 
mane ir žaibavo akimis, vis dar sunkiai alsuodama po ankstyvo 
pasivaikščiojimo.
- Ką pasakė brolis Almerikas? - paklausiau.
- Tavo brolis nesveikas! - sušnypštė princesė piktai, - turėjau tapti 
sataniste, kad gaučiau raudonus skudurus su antsnukiu! Kodėl man 
nesakei, kad turėsiu patirti tą... tą vimdantį kažkokio išperos 
prisilietimą?!
- Labai gerai, - linktelėjau, sviesdamas rūbus jai atgal, - vadinasi, 
apsiaustas tikras ir tu buvai tiksliai ten, kur liepiau.
- Ne, man tai neatrodo gerai! - suriko Licera, trinktelėdama 
kumšteliu į stalą. Jai palinkus, užuodžiau rūgštoką dvoką, sklindantį 
nuo jos suknelės, - tai TIKRAI nėra labai gerai!
- Ir visgi, - šyptelėjau, - turėsi grįžti ten dar daugybę kartų. Kol 
nustosi dvokti ir kol brolis Almerikas man praneš, jog esi tinkama 
sutikti velnią, Licera. Manei, kad galiu išmokyti tave nebijoti? 
Klydai. Brolis Almerikas dabar bus tavo vienintelė viltis, jog kada 
nors galėsi paprašyti iš manęs daugiau. Eisi pas jį ir melsi jo dievo 
prisilietimo. Kiekvieną rytą.
- Jeigu jau taip, - prajuko mergina negeru juoku, - aš priimsiu tai 
kaip įžeidimą, Edvardai. Mudu kausimės. Ir tai bus ne tada, kai tu 
visiškai pasveiksi.  Mudu kausimės dabar!
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14.

Iššūkiai

- Ne.
Licera primerkė akis ir šiek tiek pakreipė galvą, atsitiesdama nuo 
stalo.
- Tai iššūkis dėl garbės, į tai nesakoma „ne“! - sušuko ji.
- Alibahe gal ir nesakoma, bet aš surizikuosiu. Ne. Mes 
nesikausime. Nei dabar, nei kada nors vėliau.
- Aš bėgau per visus rūmus dvokdama lyg išmatų griovio 
krapštytoja ne tam, kad klausyčiausi tavo apgailėtinų 
atsisakinėjimų. Norėjau tave užmušti, vos tik išvydusi. Be jokių 
iššūkių. Bet visgi pasivarginau tai padaryti, matai?
- Taip. Bet mūsų kova neišspręstų vienos esminės problemos - tu vis 
tiek būtum nepasirengusi kovoti su velniu, - pasakiau ir negarsiai 
rūgtelėjau - pusryčiai buvo išties geri. Komplimentai virėjai...
- Gal, - sužaibavo akimis princesė, - tačiau tu nebuvai man atviras 
iki galo. Viskas ten vyko taip, kaip visiškai nesitikėjau. Tu žinojai, 
kas bus! Žinojai, kad Almerikas neduos man rūbų tol, kol netapsiu 
sumauta sataniste! Žinojai, kad jis suteiks man tą... prisilietimą! Juk 
žinojai!?
- Ar būtum ten ėjusi, jeigu būčiau viską pasakęs? - pakilau nuo 
stalo.
- Taip! - suriko ji, nenuleisdama nuo manęs akių. Ir po akimirkos 
staiga apsipylė ašaromis, ko visiškai nesitikėjau. Jeigu tai buvo 
suvaidinta, tuomet nuostabiai tikroviškai. Žinojau, kad ji sugeba 
valdyti savo emocijas, tačiau jos ašaros labiau panašėjo į absoliutų 
nebesivaldymą, negu į kruopštų vaidinimą. Ir dar - šioje 
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„spektaklio“ dalyje atėjo eilė kažką pasakyti man.
- Gerai, - linktelėjau kiek sutrikęs, - manau, bus pakankamai progų 
tuo įsitikinti...
- Ne, - dabar jau papurtė galvą Licera, - aš tapau tavo mokine ne 
tam, kad nuolat abejotum mano pasiryžimu. Mudu kausimės. Net 
jeigu aš nelaimėsiu, tai bus man proga nuleisti garą! Esu įtūžusi, 
supranti?!
- Vis dar kova dėl garbės? - nusprendžiau sutikti, nes ji vėl ėmė 
šaukti.
- Dėl garbės ir dėl pasitikėjimo, - linktelėjo Licera, - atsisakymo aš 
nepriimsiu.
- Regis, esi išties pikta. O kokį nors ginklą valdyti ar sugebi? 
- Rapyrą pakelti pajėgiu, - piktai vyptelėjo princesė. - Už 
pusvalandžio, gvardiečių kieme.
- Tebūnie. Štai, nepamiršk, - aš sviedžiau jai atgal jos satanisto 
apdarą, - jeigu nori, gali juos apsivilkti. Patogesni negu tavo suknia. 
Arba susirask ką nors kitą, jeigu nenori visą kovos laiką...
- Pati žinau! - sušnypštė Licera, - už pusvalandžio!..
Ir išėjo, trenkdama durimis.

---

Demijus iš pradžių pasikrapštė pakaušį, tada užsidėjo šalmą ir vėl 
pabandė padaryti tą patį - per metalą.
- Negerai man visa tai atrodo, drauge, - sumurmėjo gvardietis, - 
labai blogai. Ir dar tokiu metu, kai aš po tarnybos turėčiau ilsėtis, 
nekreipti dėmesio į visokias smulkmenas. Kur aš esu dabar?... Tu 
bent dvikovos nerašytas taisykles žinai?
- Nežerti į akis dulkių, nesispjaudyti...
- Ne, aš apie randus. Kova iki pirmo kraujo reiškia randą. O ji - 
kilminga mergina. Jai negalima bet kur palikti rando, supranti? Ypač 
ant veido.
- Ką tuo nori pasakyti? Negaliu brūkštelt jai? Tai iš kur, tavo 
nuomone, jai kraujas turėtų pasipilti, Demijau?
- Pamiršk. Geriausia bus, jeigu netyčia atkiši ranką ir ji brūkštels 
per ją. Tu pralaimėsi, Licera liks patenkinta... Po velniais - visi 
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mano gvardiečiai liks patenkinti. Tu bent žinai, kokiame širšių lizde 
kausitės? Brūkštelk didenybei, ir aš už savo vyrus neatsakau. Jie juk 
atsidavę tarnybai...
- Taip, žinau. Penki guartai per mėnesį.
Gvardiečių kieme nebuvo, tik keli kažką aptarinėjo prie sargybos 
takų. Neabejojau, kad pažinę besikaunančią princesę jie neužtruks 
sukviesti visus čionai.
- Ji mergina! - priminė Demijus, pasilikdamas terasoje, o aš žengiau 
apsidairyti į smėliu pabarstytą kiemą, - merginos kartais daužo 
širdis, žinai... Kiek mano vyrų dabar sudaužytomis širdimis, a? Nuo 
kelių iš jų susilauksi iššūkių, jeigu laimėsi?
- Ką reiškia tas „jeigu“?
- Ji moka kautis, Edi. Pats Termiras ją mokino, nuo keturiolikos 
metų!
- Tuo geriau, senas drauge! Man bus linksmiau! Žinai, stenančių 
karvių prisižiūrėjau jau Kalnyne.
Demijus pakraipė galvą, aiškiai nepatenkintas.
- Nori pasakyti, kad man neverta tavęs atkalbinėti?
- Pagalvosiu, - burbtelėjau, - tačiau abejoju...

- Pasižadu, kad nebūsiu tau stenanti karvė, - staiga išgirdau žvalų 
balsą ir pažvelgiau aukštyn, į laiptus. Licera kopė jais žemyn, 
palengva mosuodama sidabru kaustytą rapyrą, kuri atrodė tikrai per 
graži  brutalioms kautynėms. Įdomu, kuo jai atsikirtinėjo mokytojas 
Termiras? Nejaugi mediniu pagaliu?
- Tai ir puiku,  - nesutrikau, - kur tavo liudininkai, Licera?
- Velniop visus, - princesė stryktelėjo per tris pakopas ir netrukus 
smėlis sušiugždėjo po jos mokasinais, - tavo draugas pakankamai 
garbingas gvardietis, tegu žiūri visų tų taisyklių, jeigu nori. Man 
nerūpi.
Mergina mūvėjo pilkas kelnes, laisvai besiplaikstančias, nė kiek 
nevaržančias judesių. Tokios pat spalvos palaidinė buvo suraišiota 
smulkiais raišteliais kur kas glaudžiau ir kruopščiau, o bepirštės 
pirštinės ties krumpliais apsiūtos smulkiais sidabro žvyneliais. 
Liceros plaukai nebesiplaikstė laisvai, o sulig kiekvienu žingsniu 
tingiai vingurivo supinti į storą kasą.
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- Jūsų didenybe, - Demijus nusilenkė, - gal galiu kuo nors 
pasitarnauti?
- Pasistenk, kad tavo gvardiečiai laikytųsi atstumo, - suurzgė 
princesė.
- Galiu prisiekti tik už savo kuopą, jūsų didenybe, - nuolankiai 
paaiškino Demijus, - išsiunčiau saviškius patruliuoti. Kiti, pasilikę 
kareivinėse, man nepavaldūs.
- Skiriu tave generolu, gvardieti. Nuo šiol tau visi pavaldūs.
Demijus pasikrapštė pakaušį ir tada sugalvojo darsyk nusilenkti, lyg 
priėmęs Liceros dovaną. Tačiau iš jo veido niekaip neišnyko mąsli 
šypsena. Visgi Demijus neužkibo ant kabliuko.
- Jeigu princesės turėtų tokią galią, dabar kas antras čia būtų 
generolas, - pasakiau, mosuodamas savąja rapyra ir klausydamas 
ašmenų švilpesio ore, - žinai, kautis dėl pykčio labai gražu, tačiau 
visgi kvaila. Mums reikia rimtesnių sąlygų.
- TAU reikia sąlygų, - pataisė Licera, - aš tenoriu kautis.
- Tenorėjau pasakyti, kad jeigu laimėtum tu, aš pasistengčiau 
nebeabejoti tavimi. Bet jeigu nenori - tiek to, abejosiu. 
- Kur pageidauji rando? - staiga paklausė ji.
- Leidi man rinktis? - nustebau.
- Taigi. Man atrodo, tau patinka garbingos merginos. Pabūsiu šį sykį 
garbinga.
Linktelėjau ir delno kraštu perbraukiau sau per šonkaulius. Vieta 
gana skausminga, tačiau į ją nesunku pataikyti ir gana sudėtinga 
mirtinai sužeisti. Be to, žaizdos ten greičiau gyja...
- O tu kur?
Princesė akimirkai susimąstė, žiūrėdama man į akis. Tada šyptelėjo, 
apsisuko ir iškėlusi savo rapyrą smaigaliu prilietė savo nugarą, ties 
mentėmis.
- Karališkas garbingumas, - sumurmėjau visai tyliai, galvodamas 
apie jos uždavinį. 
Priešininkai retai atsuka vienas kitam nugarą, nes akys paprastai 
būna kitoje galvos pusėje. Todėl brūkštelėti Licerai per mentes 
teoriškai atrodė beveik neįvykdoma užduotis. Kodėl ji man turėtų 
atsukti nugarą? Kad pakeltų numestą ginklą? Smogti beginkliam 
priešininkui draudžia taisyklės. Net jeigu atimčiau jos ginklą, 
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privalėčiau jį gražinti, kad priešininkas galėtų garbingai tęsti. 
Šoninio smūgio metu greičiausiai sulūš rapyra - tokiu pigiu triuku 
priešininko nepasuksi šonu. Va jeigu ji valdytų kalaviją, tada kita 
kalba.
Pati tikriausia išeitis - priversti Licerą suklupti. Tada brūkštelėjimas 
per mentę būtų teisėtas...

Princesė nuleido ginklą ir atsisuko. Jos veide žaidė lengva šypsena.
- Pradėkime, - ji žengė žingsnį atgal ir sumosavo ašmenimis, 
sustingdama nepriekaištinga pradedančiosios poza, kokių paprastai 
mokindavo kilmingus asmenis. Deja, aš tokių pozų nemokėjau nė 
vienos, todėl gūžtelėjau pečiais ir šmaukštelėjau saviške rapyra per 
orą, ištiesdamas ją į priekį, kad Licera turėtų savo pirmą kliūtį. 
Akies krašteliu išvydau nežymų sujudimą ties kareivinėmis. 
Kažkam mūsų mažas reikalas tapo labai įdomus.

---

Licera nusitaikė labai tiksliai, negaišdama brangaus laiko mano 
rapyros vaikymuisi. Kad ją kažkas išmokino kautis, neliko jokių 
abejonių. Švelnus ašmenų užgriebimas, lengvas stumtelėjimas į 
šoną ir jos ginklas jau taikosi perrėžti man šoną. Žengiau atgal ir 
persukau saviškę statmenai, kad galėčiau atmušti grėsmę į šalį. Jos 
kirtis iš šono, mano blokas atremiant plačiu lanku, ašmenims 
grėsmingai artėjant prie pirštų apsaugos plokštelės. Licera piktai 
trūkteli ginklą atgal, kad galėtų pradėti kitą puolimą. 
Ji turėjo jėgų pakankamai, o man dar buvo šiek tiek silpna po ligos. 
Ką aš galėjau padaryti? Tik taupyti jėgas, atrėminėjant jos kirčius ir 
ieškoti spragų jos kovos menuose...
- Kas čia vyksta?! - nuskardėjo per kiemą baisus riksmas ir 
akimirkai mudu nutraukėme kovą, kad pažiūrėtume į besiartinantį 
Termirą, viso šio gvardiško balagano vadą, - Kas leido įvykti 
dvikovai?!
Staiga jis pažino princesę ir akimirksniu prikando liežuvį. Po kelių 
sutrikimo akimirkų jis mostelėjo į mane.
- Ar jis jums kelia problemų, jūsų didenybe? Mano vyrai gali...
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- Tu man keli daugiau problemų, Termirai! - sušnypštė Licera, - 
Pasitrauk ir nesikišk, kad ir kas nutiktų! 
Sutrikęs gvardietis nenorom linktelėjo, nenuleisdamas nuo manęs 
savo įtaraus žvilgsnio. Jis pažino mane, matytą dykumoje. 
Greičiausiai netgi prisiminė, kad buvau įžeidęs Licerą.  Tokie kaip 
šitas visada prisimena smulkmenas.
- Nemiegok! - šūktelėjo princesė, pavaišindama mane naujais 
kirčiais. Šiuos tremti taip pat buvo nesunku, bet kaip nusigauti iki 
jos menčių, aš vis dar nebuvau sugalvojęs.

---

- Kariai skirstomi į dvi rūšis, - mojavo kardu Vilabadas, kardininkas 
ir mano mokytojas. Jis buvo savo amato profesionalas, o štai aš - tik 
neseniai įstojęs į gvardiją. Demijus stovėjo šalia, glostydamas savo 
ginklo rankeną. Jo akys vis dar pilnos naujoko nerimo - nesvarbu, 
kad mudu čia jau visas mėnuo, - jie skirstomi į vadus ir karius, 
mokiniai! Kiekvienas karys yra karys, tačiau ne kiekvienas yra 
vadas. Kai jūs susikausite su manimi, aš pasakysiu jums, kas yra 
kas. 
Tikri kariai turi daug smarkumo, jėgų. Jie kaunasi aršiai, 
nematydami nieko aplinkui. Jie visada puola, visada atakuoja, net 
jeigu ta kova jo paskutinė. Tikri kariai žūva didvyrio mirtimis, 
tačiau kai apie juos dainuoja, niekada nemini vardų. Visada pasako 
„jie žuvo“. Tai viskas, ką apie juos verta pasakyti.
Tačiau jeigu karys yra vadas, jis nebeturi tiek daug smarkumo. Jis 
kaudamasis yra atsargus, gudrus, mąstantis. Jis gali pasirūpinti ne 
tik savimi, bet ir kitais kariais. Jis išsiurbia priešo jėgas, 
paversdamas jas savo jėgomis. Vadai žūva labai retai, nes jie visada 
randa išeitį, Todėl, kai apie juos dainuoja, visada ištaria ir vado 
vardą. Vadas turi girdėti savo vardą!

Vilabado mintys mums visada atrodė kaip tolima pasaka.  Jis mums 
kalė į galvas paprastą mintį - mūšyje negalima naudoti savo jėgų. 
Jėgas reikia visada atimti, nes saviškių reikia gyvybei palaikyti. Bet 
aš nebuvau tas mokinys, kuris klausė Vilabado iki pabaigos.
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Palikau gvardiją anksčiau, negu atėjo laikas duoti priesaiką.  

---

Greičiausiai Vilabadui būčiau uždavęs ne vieną klausimą, bet čia 
senojo kario nebuvo, o Licera vėl puolė mane, nusitaikydama į 
mano šoną ir stengdamasi jį pasiekti bet kokiomis priemonėmis. Ji 
buvo gyvybinga, rapyra blykčiojo prieš mano akis vis tankiau, o 
smėlis įnirtingai žiro iš po mokasinų sulig kiekvienu šuoliu. Jeigu ji 
ir toliau taip stengsis...
Staiga aš suklusau, sudomintas savo paties minčių. Taip, ji labai 
energinga, tačiau ar labai ištverminga? Aš vis dar negalėjau jos 
pulti, nes neturėjau kur taikytis, mano kova labiau priminė pozicijų 
išlaikymą nesiveliant į peštynes. Tačiau juk galima lygiai taip pat, 
nešvaistant jėgų, priversti ją labiau pašokinėti. 
- Tu apgailėtinas, - sušnypštė Licera, atmesdama savo ginklą ir 
pasisukdama šonu, - šitaip niekas nesikauna! Pulk mane, nagi!
- Mudu abu apgailėtini, - šyptelėjau, - nes nė vienas negalime 
pasiekti savojo tikslo. Nori padaužyti rapyras? Prašom...
Atmušiau jos kirtį ir čia pat pagąsdinau, dusyk šmaukštelėdamas 
palei petį. Ginklai suskambėjo, kai ji išgąstingai blokavo abu 
smūgius, atšokdama atgal, o aš vėl sustingau vietoje, laukdamas jos 
grįžtančios.
- Sužeisti į nugarą - tai labai išradinga, - pasakiau jai, - savotiška 
mįslė. Savotiškas... karališkas garbingumas, ar ne?
- Jeigu būčiau parodžiusi į šlaunį, atrodytų pernelyg lengva bet 
kuriam kariui, - vyptelėjo Licera, - tačiau tu juk geras karys, todėl 
surasi išeitį.
- Taigi. Atsuk man nugarą, - paprašiau.
- Apsišvilpk, - Licera kirto iš dešinės, iš karto stengdamasi pakreipti 
ašmenis žemyn, tačiau šį triuką buvo galima nuspėti iš jos pozos, 
todėl laiko negaišau - mano ginklo ašmenys įsirėmė į josios, 
stabdydami smūgį ir slysdami prie jos apsaugos plokštelės. Kai liko 
visai nedaug, staigiai bloškiau savo ginklą į šalį ir atsitraukiau, 
išlaisvindamas ją ir leisdamas kristi į smėlį. 
Ji pakilo ant kojų staigiai, tačiau likau patenkintas - pagaliau Licera 
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ėmė giliau kvėpuoti. Paskutiniai susirėmimai jai kainavo nemažai 
jėgų.
Atakavau staigiai, taikydamas į kojas, į pečius, į krūtinę, tačiau 
paskutinę akimirką apgaulingai nuslysdamas ašmenimis į šalį, 
erzindamas jos akis, jos rankas, jos kojas. Liceros kūnas šoko šokį, 
kol kas nesuprasdamas, kas čia vyksta. Jos ginklas kaip pamišęs 
švysčiojo į šalis, vos sugebėdamas paliesti mano ginklą, kad 
atremtų, nors iš tiesų ji nieko neatrėmė, nes jo ten tiesiog nebebuvo. 
Jeigu ji būtų bent kiek susimąsčiusi, nebūtų gaišusi laiko. Žinojo 
apie mane pernelyg daug. Negalėjau jos sužeisti net labai 
norėdamas, nes aplinkui buvo tiek daug liudininkų, o jos nugara 
man vis dar buvo nepasiekiama.
Tačiau Licera buvo išsigandusi nelauktos atakos. Ji buvo karys, 
kuris žūva mūšio lauke ir kurio vardo vėliau niekas nebedainuoja. Ji 
turėjo daug jėgų, ji buvo arši... bet tai buvo viskas, ką ji turėjo.
Vėl puoliau, smaigaliu taršydamas smėlį palei jos mokasinų nosis, 
švystelėdamas ašmenimis palei besiplaikstančią kasą, leisdamas jos 
ašmenimis susitikti su manaisiais nereikšminguose atrėmimuose.
- Tave išmokino daug kovos taisyklių, - pasakiau, trumpam 
stabtelėjęs, - tačiau velniai jų nežino. Jie kaunasi be taisyklių ir tu 
jau negyva. Pamiršk taisykles. Sukčiauk!
Sukandusi dantis Licera sušnypštė ir atakavo, tačiau netrukus jos 
ataka virto atsitraukimu - negalima juk amžinai atakuoti to, kuris 
nenori trauktis. Vėl paerzinau ją tuščiais kirčiais, o mūsų ginklams 
susirėmus panaudojau tą patį triuką, tik gerokai stipriau. Ji suklupo į 
smėlį, vos neišmesdama ginklo.
Licera sunkiai alsavo. Aš irgi kvėpavau giliau, tačiau kol kas tai 
nevargino. Stengiausi taupyti judesius. Rapyra buvo itin lengva - tai 
mane gelbėjo.
- Kai būsi pasirengusi atsukti man nugarą, tik tark žodelį, - 
pasišaipiau, mosuodamas jai palei nosį.
Staiga ji išdrįso sulaužyti taisykles - ginklu brūkštelėjo per smėlį, 
žerdama kruopeles į mane. Pasisukau šonu, kilstelėjau laisvą ranką 
ir čia pat vos nepralaimėjau - Liceros ginklas praslydo per plauką 
nuo tikslo, ji net neužsimojo kirčiui, stengdamasi viską atlikti vienu 
judesiu. Turėjau progą paliesti jos mentę - ji palinko labai žemai, 
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visą savo dėmesį sutelkusi į puolimą. Deja, teko atsisakyti minties ir 
gelbėti savo koją. Staiga apėmus pykčiui sudaviau netgi pernelyg 
stipriai - princesė išmetė rapyrą, ginklas nusirideno smėliu, o ji 
sustingo, išplėsdama akis.
Atsitraukiau ir nusisukau, savo ginklo geležte matuodamas 
žingsnius, klausydamasis skubių, lengvų žingsnių ir keliamos 
rapyros geležtės šnypštelėjimo, kuomet ji slydo smėliu.
Kai atsisukau, ji jau artinosi, ketindama viską pradėti iš pradžių.
- Ar jau nusiraminai? - paklausiau.
- Mūsų kova taip nesibaigs! - sušuko ji.
- Neabejoju...
Dabar puoliau aš, tik šį kartą vaišinau savo mokinę stipriais 
smūgiais, kokių Termiras greičiausiai gailėdavo. Ji atlaikė penkis 
kirčius, šeštasis vėl išmušė ginklą jai iš pirštų ir aš turėjau 
atsitraukti.
Licera pasilenkė rapyros. Jos kvėpavimas dabar buvo ne tik dažnas, 
gilus. Ji jau šiek tiek svaigo nuo įkvėpto oro. Dar kelios tokios 
atakos ir ji ims jausti silpnumą.
Princesė rankove nubraukė smėlį, prilipusį prie prakaituoto 
skruosto. Akys vis dar degė, nenorėdamos pripažinti niekieno kito 
viršenybės. Štai, netgi gvardiečiai jos pusėje, visi rikteli sulig 
kiekvienu sėkmingu jos smūgiu, tuo tarpu mano pastangas lydi 
murmesiai. Kas aš toks? Ką su manimi reikėtų padaryti, jeigu 
laimėčiau prieš septyniolikmetę?...
Licera vėl pabandė sukčiauti, tačiau triukas su smėliu nelabai 
pavyko. Jos rapyra mikliai sužaidė su maniške, vos vėl 
nepasiekdama tikslo. Paskutinę akimirką ašmenys pavojingai 
susikirto, vos nepaliesdami mudviejų kaklų. Atšokome vienas nuo 
kito ir tuo pat metu abu puolėme - kiekvienas savais tikslais. Dabar 
teko atsitraukti man, nes ji aiškiai buvo pasiryžusi nesitraukti, o 
sužeisti nesinorėjo. „Taupyti jėgas, o ne švaistytis be tikslo“ - 
įkalbinėjau save. Be to, pastebėjau, kad mergina taip sumaniai 
nebesitaiko į tikslą, o labiau įsitraukusi į žaidimą „ašmenys į 
ašmenis“. Jos dailiai rapyrai tai turėjo velniškai nepatikti.
Akimirką susidrumstus vaizdui išsigandau, kad pražiopsosiu kurį 
nors kirtį. Jeigu mergina ir pastebėjo mano sutrikimą, neišsidavė. 
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Sukandusi dantis ir beveik per jėgą spausdama lauk iš plaučių orą, ji 
puolė mane aršiai ir be jokio pasigailėjimo, turbūt jau supratusi, kad 
visi pranašumai jos pusėje, kad mano didžiausias darbas, kurį galiu 
atlikti - tik pagąsdinti ją. Bijodamas, kad nepasikartotų galvos 
svaigimas, turėjau smūgiuoti gerokai stipriau ir vėl išplėšiau ginklą 
iš jos rankų į smėlį. Licera šūktelėjo, purtydama sutrenktą delną. Ji 
vienu šuoliu atsidūrė prie rapyros, pakėlė ją ir susvirduliavo.
Dabar ji kvėpavo labai sunkiai, prakaituotas jos veidas traukte 
traukė aukštai pakilusios saulės karštį, dar labiau apsunkindamas 
kovą.
Aš stovėjau, laukdamas jos ir stengdamasis nuraminti įsisiautėjusį 
kvėpavimą.
Dar vienas jos puolimas, kurį atrėmiau beveik abejingai. Kas čia - 
visiškai išsikvėpusi priešininkė?.. Mergina beveik nebenulaikė 
ginklo, stambūs prakaito lašai tekėjo jai per akių kampučius, 
trukdydami įžiūrėti priešininką. Ji karštligiškai nusibraukė juos 
drėgna, pajuodusia nuo dulkių rankove, tada sustingo vietoje, 
žiūrėdama į mane neapykantos kupinu žvilgsniu.
Ji stovėjo pasisukusi į mane dešiniu šonu, vis dar bandydama 
taikytis į mane rapyros smaigaliu. Pasiekiau jį savo ginklo 
ašmenimis, staigiai nuslydau iki pat jos apsaugos plokštelių ir plačiu 
judesiu stumtelėjau į dešinę, nublokšdamas jos ranką į priekį ir 
beveik pasukdamas nugara į save. Licera riktelėjo iš siaubo ir staiga 
pati paleido rapyrą, nors mano smūgis buvo pernelyg silpnas, kad 
išplėštų ginklą. Ji suklupo, atsiremdama abiem rankomis į smėlį.
- Gudru, tačiau tai veikia tik tada, kai kauniesi su garbingu 
priešininku, - sumurmėjau negarsiai, kad girdėtų tik ji viena, - Jeigu 
aš būčiau velnias, tuomet tu šios kovos metu žuvai jau ne vieną 
kartą.
Princesė man nieko neatsakė. Ji ištiesė ranką į ginklą, tačiau 
akimirką nesiryžo jo imti. Atsargiai pasisuko į mane priekiu, 
žvelgdama iš padilbų, tada sugraibė smėlyje sidabruotą rankeną ir 
išsitiesė.
Nieko nelaukdamas pajudėjau iš vietos, kiek įmanydamas staigiau 
pakartodamas paskutinį savo triuką. Surizikavau netgi 
sukoncentruoti visą savo esybę į šį puolimą, nekreipdamas dėmesio 
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į besidaužančią širdį. Prisiartinau taip arti, kad aiškiai mačiau savo 
atvaizdą jos didelėse, tamsiose akyse. Tos akys žiūrėjo į mano 
ginklą, lyg negalėdamos patikėti, kad jis yra čia pat, jog kova jau šią 
akimirką tampa pralaimėta.
Sidabruotos rapyros ašmenys plokštuma prigludo prie merginos 
peties, traukdami jos ranką į kairę ir sukdami ją į šoną, kaip tada. 
Mano ašmenys jau skriejo iš viršaus, smogdami į jos ginklą prie pat 
apsaugų - velniškai arti pirštų.
Ji vėl suriko - šįsyk iš netikėtumo. Suklupo nepaleisdama ginklo, 
tačiau trečias smūgis išplėšė jį, nusviesdamas už kelių pėdų.
Nežinia, kokios mintys skriejo Liceros galvoje, tačiau tą akimirką ji 
kaip apdujusi siekė rapyros, lyg nesupratusi, kad paėmusi ją į ranką 
gaus savo randą. Įnirtęs žengiau į šoną ir paspyriau ginklą dar 
toliau.
Gvardiečiai piktai suniurnėjo su Termiru priešakyje, o Licera 
susmuko smėlyje, nebepajėgdama pajudėti. Visi jos drabužiai buvo 
permirkę prakaitu, veidas net blizgėjo. Ji sunkiai gaudė orą, jau 
nebežiūrėdama į mane, net nebandydama atsimerkti.
Termiras žiūrėjo į visa tai susimąstęs, tačiau jo veide nebuvo 
priešiškumo. Demijus sunerimęs stebėjo gulinčią Licerą, tada 
trumpai pažvelgė į mane, nusisuko ir dingo minioje.
Gvardiečiai nebandė man nesti iššūkio, nes nebuvo jokio rando.
Ši kova baigėsi niekuo.
Numečiau rapyrą šalia josios ir patraukiau prie šoninio išėjimo, 
neužstoto žiūrovų.

---

Licera daugiau tądien nepasirodė. Tiesą sakant, visi buvo tiek 
užsiėmę, kad man darėsi nuobodu. Tokiomis akimirkomis netgi 
ginčai su naująja mokine atrodė bent kiek prablaškantys. Pradėjau 
net rimtai svarstyti Parvelio pasiūlymą dėl iždo aplankymo ir 
linksmybių kekšyne. Greičiausiai tokia proga netgi atsirastų pora 
draugų, sutiksiančių palaikyti draugiją. Demijus buvo po tarnybos, 
o Čiūros žemėlapis nepabėgs. Regis, žudiko ir prievartautojo darbas 
galėjo tęstis ne vieną savaitę. O linksmybės kekšyne - čia galėtų 
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būti mano nauji vaistai.
Deja, išmintingasis Parvelis naują darbą surado man greičiau, negu 
suspėjau pasiekti iždo rūsius, saugomus dvylikos juodų sargybinių. 
Suspėjau tik persivilkti prakaituotus rūbus, o į duris jau beldė.
- Na? - įsispoksojau į žemoką tipą visai neišvaizdžiu apsiaustu. Tokį 
gerai įsižiūrėti galėjai gal tik iš dešimto karto.
- Parvelis kviečia, - sumurmėjo šnipas, - pasiimk savo darbo 
įrankius.
Ir jis išnyko į koridorių tamsą, neleisdamas man užduoti jokio 
klausimo.
Beliko vykdyti jo įsakymą. Susirinkau savo ginklus ir po kelių 
minučių jau stovėjau prieš popieriais apverstą stalą, už kurio 
darbavosi sušilęs Parvelis.
- Nuo tada, kai paskutinį kartą darbavaisi šiame mieste, apie velnius 
beveik negirdėjome, - kilstelėjo į mane vieną akį, - bet per praeitą 
savaitę jau sulaukiau dviejų pranešimų. Kadangi jau esi pajėgus 
kautis su princesėmis, tai pagalvojau, kad tuo pačiu užsiimsi šiuo 
reikalu?
- Kaip tik galvojau pasilinksminti kekšyne...
- Kiek pamenu, tau ir prieš pusmetį tą pavykdavo suderinti su 
darbu, - mirktelėjo Parvelis, - štai leidimas įeiti į iždą. Tik atsargiai - 
be staigių judesių. Apsaugą neseniai keitėme, iždą dabar vieni 
naujokai saugo. 
- Gal turi žinių iš aiškiaregio?
- To, kaip jį ten... Reigano? Ne, bet tau greičiausiai pakeliui, 
pasiklausi pats.
Parvelis buvo užsiėmęs ir nelabai norėjo kalbėtis. Aš jį netgi šiek 
tiek užjaučiau. Šalies saugumas, informacija, o dabar - netgi tarnų 
sutartys. Jis atrodė lyg nemiegojęs kelias dienas. 
Todėl tyliai uždariau duris.

---

Linksmybės kekšyne dabar galėjo įvykti tik vienu atveju - jeigu iš 
anksto žinočiau, kur pasirodys velniai. Kadangi vis dar buvau 
nusiteikęs pailsėti, patraukiau ten, kur Parvelis aiškiaregiškai 
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nuspėjo - į Reigano buveinę. Pinigų kapšas maloniai svėrė, aplinkui 
triukšmavo minia, o Parvelio agentai (mano laimei) šį kartą 
nebežiūrėjo, kur ir kiek vyno ruošiuosi išgerti. Niekas niekur 
nebeskubėjo.
Braudamasis per amžinai sausakimšą turgų turėjau galybę laiko 
apžiūrėti, ką čia pardavinėja kitų šalių pirkliai. Stabtelėjęs prie 
papuošalų priekabiai rinkausi moterišką sidabrinę segę, kurios man 
tikrai nereikėjo. Pirklys, manydamas, kad papuošalas skirtas 
mylimai moteriai, išsišiepęs iki ausų traukė iš šilko maišelių vis 
naujas seges, o jo sargybiniai neįkyriais žvilgsniais vis nudelbdavo 
mane, sustingę ir ramūs, puikiai išmokyti saugoti, tačiau tuo pat 
metu ir neatbaidyti klientų.
Galop išsirinkau vieną ir čia pat man buvo pažerti komplimentai už 
itin gurmanišką skonį. Pirklys stengėsi išsinerti iš paskutinio savo 
kailio, kad įtiktų kiekvienam klientui. Sumokėjęs jam tris guartus 
patraukiau į aikštę, kur prekiavo ginklais.
Čia buvo visko - nuo dantytų grandinių kruvinam smaugimui iki 
ilgiausių kardų, kuriuos pakelti galėjo tik gerai įmitęs raumenų 
kalnas. Vieni pirkliai prekiavo tik itin patikimais ginklais - grubaus 
darbo, be jokių papuošimų, tuo tarpu kiti siūlė gausiai sidabru bei 
auksu puoštus labiau juvelyrinius, kurie, nors ir buvo tokie pat 
mirtini, savo papuošimų galėjo nesunkiai netekti po kelių grubių 
smūgių. Dauguma ginklų buvo iš užjūrio, tačiau vos keli pirkliai 
prekiavo Severijos meistrų dirbiniais. Šie perliukai buvo mano 
mylimiausi, mano tikroji aistra. Kaip merginoms patiko prabangios 
segės, taip man patiko severiškas plienas.
Pagyvenęs pirklys, pardavinėjęs šiuos mirtinus žaislus, sėdėjo už 
prekystalio vienas. Vos pažvelgęs į jį supratau, kad šiam apsauga 
tikrai nereikalinga - stambus, rūstaus veido ir už diržo užsikišęs 
neabejotinai pavojingą peilį nutrinta rankena. Toji rankena 
iškalbingiau už ginklo savininką leido suprasti, kad juokauti čia 
reikia atsargiai.
- Nori pasižiūrėti šiuos ašmenis? - mostelėjo jis į kalaviją, kurį 
nužiūrinėjau, - ateik čionai, leisiu pamojuoti.
Jis parodė į vidinį kiemelį anapus prekystalio ir aš džiaugsmingai 
linktelėjau lyg mažas vaikas.
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Pirklys atsistojo, nukabino ginklą ir ištiesė jį man.
- Severiškas, puikiai išbalansuotas. Mūsų meistrai žino, ką daro.
- Jūs severietis?
- Turiu garbės juo būti. Mes retai kada užklystame į šiuos kraštus, 
mūsų plieną čia mažai kas žino.
- Aš žinau, - pasakiau.
Pirklys prisimerkė, šyptelėdamas puse lūpų. Įsižiūrėjęs į puikaus 
ginklo ašmenis, dešine ranka ištraukiau savo peilį ir ištiesiau jį 
pirkliui.
Kalavijas buvo išties puikus. Dar daugiau nei puikus - jo metalas 
buvo toks tobulai lygus, kad galėjai žiūrėti į atspindžius lyg 
puikiame veidrodyje. Nors ir plieninis, jis atrodė pagamintas iš 
sidabro. Galbūt todėl daugelis į šiuos ginklus žiūrėjo gana 
nepatikliai. 
Visas jo efesas, išskyrus buožę, buvo aptaisyti minkšta oda. Netgi 
skersinis ja aptrauktas, kas atrodė gana neįprasta. Ašmenys ties 
smaigaliu užsibaigė smulkiais dantukais, kokius pastaruoju metu 
ėmė kalti daugelis ginklakalių. Tik šie buvo daug smulkesni. Ir 
dargi meistras nepatingėjo šiam mirtinam ginklui įkalti smulkų, 
negilų raštą, kuris prasidėjo ties skersiniu ir užsibaigė ašmenų 
viduryje. Pasukus prieš šviesą raštas netikėtai išryškėdavo, 
leisdamas įžiūrėti dailias linijas. Ten buvo lelija.
Išvydęs leliją aš trumpai susimąsčiau. Kalavijų paprastai nenešiojau 
dėl jų nepatogaus svorio, tačiau šis buvo kitoks. Jo svoris, regis, 
keitėsi vartant jį rankose. Man kilo įtarimas, kad ašmenyse 
greičiausiai bus padaryta ertmė, užpildyta kažkokiu skysčiu.
- Taip, - sumurmėjo pirklys, išgirdęs apie tai, - kalavijas užpildytas 
skystuoju sidabru.
Jis vis dar nenuleido akių nuo mano peilio, tyrinėdamas kažką prie 
pat rankenos.
- Šį peilį, - pasakė jis keistu balsu, - pagamino mano prosenelis. Ir 
jo ašmenys vis dar atrodo lyg nauji... Matai, čia ginklą pagaminusio 
kalvio antspaudas.
Jis parodė man ženklą, įkaltą prie pat rankenos odos.
- Prosenelis pagamino jų kelis tuzinus, bet dievai težino, kas juos 
dabar nešioja. Keliaudamas po pasaulį sutikau vos kelis vyrus, kurie 
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buvo ginkluoti jo darbo kalavijais. Tačiau tik tu vienas, kurį matau 
nešiojant šį peilį. Taip, žinai apie mūsų metalą, neabejoju.
Jis grąžino man peilį ir parodė į kalaviją.
- Na, kaip tau jis?
- Ar turi dar vieną tokį? - paklausiau.
- Turiu, bet paskutinį. Čia dvyniai, mano drauge. Mano dėdės 
darbas. Mūsų giminėje daug ginklakalių.
- Aš paimsiu šį kalaviją, jeigu pažadėsi neparduoti antrojo bet kam, 
- pasakiau.
- O kam turėčiau?
- Tuoj viską tau papasakosiu, - linktelėjau.

Kažkas mane sekė. Kai palikau Severijos pirklį skaičiuoti auksą, jau 
trečią kartą išvydau tą patį apsiaustą, šmėstelintį minioje, netoliese. 
Pirmą kartą juo ne itin susidomėjau, antrąsyk išvydau kai derėjausi 
su papuošalų pirkliu. 
Dabar pamačiau pavidalą vėl, besistengiantį pasislėpti  minioje.
Sukandau dantis ir urgztelėjau panosėje - tokioje spūstyje gaudynių 
nesuorganizuosi, o kitas būdas buvo išeiti į vietą, kur mažiau 
žmonių. Gal net išbandyti slėpynių už kampo triuką? Jeigu mano 
seklys nepatyręs, jis greičiausiai išsiduos. 
Kurį laiką glausčiausi prie kas antro praeivio, stengdamasis saugoti 
savo kišenes. Į atviresnę vietą ištrūkau tik pasiekęs žuvų turgų, o čia 
jau netoli ir Reigano buveinė. Šmurkštelėjau į pirmą pasitaikiusį 
skersgatvį ir atsirėmiau nugara į sieną.
Į mane sužiuro penkios poros akių. Dvi poros jų pagarbiai nužvelgė 
mano naują pirkinį.
Taigi, kišenvagiai ilsėjosi, ruošdamiesi dar sykį patraukti į minią 
apkraustyti žioplių. Vienas iš jų - gal penkiolikos ar šešiolikos metų 
- teturėjo vieną ranką. Kita buvo nukirsta ties riešu ir aš jau beveik 
žinojau, už ką.
- Dėdai, sušelpk, - išbandė laimę artimiausias, atkišdamas delną ir 
nutaisydamas tokią gailią miną, kad nors spausk ašarą.
- Nesimaivyk, pinigų ir taip turi, - suurzgiau, pažvelgdamas į 
turgaus aikštę.
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- Betgi dėdai, iš kur mes jų turėsma? Mumi čia nėkas nemyli... - 
toliau spaudė ašarą kišenvagis. 
Užuot paliepęs jam susirasti darbą, ištraukiau iš makštų peilį ir 
pavarčiau dešiniojoje, nenuleisdamas akių nuo judančios pro šalį 
minios.
Elgetautojas dingo kaipmat, tik vėjelis pakilo.
Mane sekęs siluetas nesirodė. Greičiausiai jis žinojo, ką reiškia 
dingti už kampo. Galbūt jis netgi žinojo, ką daryti tokiu atveju ir 
man buvo smalsu, iš kur jis dabar pasirodys.
O gal iš viso nesirodys? Gal jis jau pripažino savo pralaimėjimą ir 
atidėjo reikalus kitam kartui?

Staiga išvydau jį taip aiškiai, kad net pats panorau pasislėpti. Pilku 
apsiaustu su raudona juosta ties kaklu apsigobęs seklys sustojo per 
kelis žingsnius nuo skersgatvio, žiūrėdamas kažkur į priekį. 
Nepastebėjo dingstančio posūkyje?..
Tada persekiotojas padarė neįtikėtiną dalyką - staigiu judesiu atmetė 
gobtuvą ir praskleidė apsiaustą, pademonstruodamas savo ginklo 
makštis, išsiuvinėtas pigiais karoliukais. Jis pasuko į mane galvą ir 
pažvelgė, lyg viską nuspėjęs.
Pajutau lengvą virpulį.
Tai buvo Binera, trenkta merga iš Raugo duobės, kuri vos manęs 
nepapjovė. 
Akimirką mudu žiūrėjome vienas į kitą, tada ji pašaipiai vyptelėjo ir 
vėl paslėpė veidą po gobtuvu. Išnyko minioje greičiau, nei suspėjau 
atsitokėti.
- Ogi dėdas rimtam pavojyje, - išgirdau balsą už nugaros, - bloga 
teta, pjauna greit ir žiauriai. Duok dešimt girtučių ir parodysima, 
kur slėptis...
- Žiūrėk, neprarask rankos ir tu, - burbtelėjau, slėpdamas peilį ir 
lįsdamas atgal į minią. 
Galvoje ūžė  sukiršintų minčių spiečius. 
Kas čia vyksta? Nejaugi kažkam Raugo Duobėje pasirodė, kad 
išsipasakojau apie juos rūmuose? Jeigu ir taip, tuomet šioje minioje 
turėtų būti nemažai mano žudikų, kurių nepažįstu. Regis, šitaip jie 
dirba.
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Tačiau kažkodėl pajutau tik vieną Binerą, sekančią iš paskos. Jeigu 
mergina buvo pasiųsta tam, kad mane pagąsdintų, tuomet jai 
neblogai pavyko.
Kad ir kiek dairiausi, naujų persekiotojų neišvydau. Netgi iš priekio 
skubantys praeiviai atrodė daugmaž nekalti, nesukeliantys įtarimų.
Pasiekęs Reigano namuko duris skubiai pabeldžiau. Atsisukęs į 
minią žiūrėjau, tikėdamasis pamatyti raudoną pilkame, tačiau 
Binera dingo kaip į vandenį.
- Užeik, - mirktelėjo Reiganas pro durų tarpą, - atrodai lyg laukinis 
arklys, užvarytas į kampą.
- Tu man pasakyk, - suniurzgiau, šastelėdamas vidun, - mane sekė.
- Įdomu. Eime, pažvelgsime į mano akmenis, - pasiūlė aiškiaregis, - 
tačiau man atrodo, kad tau tai gana įprasta.
- Šį kartą nelabai. Su miesto žudikais stengiuosi nesipykti, žinai...

Įsitaisę ant pagalvių, šalia jo kristalo rutulio, išgirdome vieną jo 
papūgos pranašystę. Pabudęs paukštis snapu paknaibė savo 
plunksnas ir abejingai išrėkė „šovinistas!“. Tada vėl užmigo. O 
Reiganas taip ir nepalietė savo darbo įrankio, kuris ten greičiausiai 
buvo padėtas dėl grožio.
- Viskas yra ne taip, kaip tau atrodo, - ištarė man aiškiaregis po 
kelių tylos minučių.
- Taip, - linktelėjau suirzęs, - dažniausiai taip ir būna.
- Binera trokšta būti Raugo Duobės vadu, - paaiškino Reiganas, - o 
tu esi jos raktas. Velnių medžiotojo galva - gana rimtas trofėjus.
- Kas tau pasakė tokius niekus? - prunkštelėjau, nors staiga pasidarė 
visai nejuokinga.
- Ji taip galvoja, - sumurmėjo, - sekė tave viena. Kiti apie jos 
ketinimus nieko nežino. 
Man regis, drauge, tu esi medžiojamas.
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15.

Medžioklė

Reiganas žinojo viską, išskyrus apie tą rūdos gabalėlį, kuris greitai 
turėjo būti pargabentas atgal į jo rankas. Mažas akmenukas, 
sugebėjęs keistai švytėti Libo irštvoje. Galbūt jis ir galėjo 
„pasakyti“, kur ieškoti paslėpto pusiau velnio ginklo, o gal ir 
negalėjo, tačiau man dabar kažkodėl norėjosi patraukti jo ieškoti 
kuo toliau.

Pusiau gulėdamas ant minkštų pagalvių tingiai stebeilijausi į 
grakščią šokėją iš Zorhunų sostinės, kurią Plačių Ragų šeimininkė 
apdairiai vėlgi pasiūlė man į kompaniją. Greičiausiai putlioji 
moteris prisiminė kiekvieną savo klientą su visais jų įgeidžiais. Man 
beliko sutikti.
Tinginiavau, tačiau nesnaudžiau. Viena ausimi klausydamasis 
muzikos, kita stengiausi išgirsti bet kokį garsą, kuris reikštų pavojų.
Binera mane galėjo užmušti jau ne vieną kartą. Greičiausiai ji 
turguje pastebėjo mane daug anksčiau , turėjo pakankamai progų 
prisiartinti ir susmeigti peilį kur tik panorėjusi. Tik pademonstravusi 
ties skersgatviu savo ginklą  aiškiai man pasakė - jokių smūgių iš 
pasalų. 
Binerai reikėjo atviro iššūkio.
Lengvai šypsodamasis savo šokėjai svarsčiau ir niekaip negalėjau 
įsivaizduoti, kur nelaboji pasirinks savo kovos vietą. Nejaugi ji 
tikėjosi, kad sugrįšiu į Raugo Duobę?
O jeigu ir nesitikėjo - galbūt man pačiam ten nukeliauti?..
Akimirką svarsčiau ką tik užgimusį planą, bet jis buvo nerimtas, o 
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pusnuogė mergina - labai graži. Ne, man nereikėjo į Raugo Duobę. 
Velnias apsireikš tik rytoj iš ryto (Reigano pranašystė), o aš dar 
nepasilinksminau kaip reikiant.
Be to, Binera greičiausiai žinojo, kur esu. Kas žino, kiek akių ir 
ausų ji turi mieste? Galėjau lažintis, kad daugiau už Parvelį. 
Greičiausiai tie vaikigaliai netgi geriau pasiruošę.
Staiga už šokėjos, per margą užuolaidą išvydau siluetą. Tai buvo 
neaukšta mergina, apsimuturiavusi veidą balsvu dangalu. Ji lėtai 
slinko aplink pakylą, pamažu artėdama prie pagalvių. Mergina 
žiūrėjo tiesiai į mane ir aš pasijutau truputį nejaukiai. Nepažįstamoji 
vilkėjo smėlio baltumo apsiaustą, plaukus buvo paslėpusi po tokios 
pat spalvos kapišonu. Ir jai kažko iš manęs reikėjo.
Kai ji išlindo iš už užuolaidos, pajutau palengvėjimą - akys, nors ir 
pažįstamos, buvo ne Bineros. Tačiau ir ne mano mokinės.
- Ką čia veiki, Eme? Nejaugi tapai Plačių Ragų mergaite? - 
nusistebėjau.
- Ne, nors patirties tikriausiai užtektų, - Emerzidė atsidengė veidą ir 
šyptelėjo, - aš tave sekiau.
Nustebęs tylėjau, tyrinėdamas jos veidą.
- Tu man buvai toks geras, o aš - visiška kvaiša, - tesė ji, 
nesulaukusi mano atsako, - nesupratau, kad bandai mane apsaugoti, 
tačiau dabar viską suprantu. Žinai, Reiganas papasakojo man 
daugiau apie mano pranašystę, todėl vakar nusprendžiau susirasti 
tave.
- Kodėl tu ne Avente? - paklausiau, - maniau, jau būsi išvykusi.
- Galėjau, - buvusi tarnaitė linktelėjo, - ir tebegaliu. Tačiau 
pasirinkau kitą kelionę.
- Kur?
- Į šulinį.
Ji nusišypsojo, išvydusi mano sutrikusias akutes.
- Jeigu palaikytum man šįvakar kompaniją, papasakočiau tau viską, 
kas man nutiko šiomis dienomis, - pasakė.
- Pasirinkai nepalankų laiką, - paniurau, - šiuo metu man gresia 
šiokie tokie nemalonumai ir tau būti su manimi truputį nesaugu. 
- Klysti, - atrėžė Emė ramiu balsu, - man šiuo metu nieko blogo 
negali nutikti, todėl galiu būti su bet kuo. Jeigu tau iš tiesų gresia 
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nemalonumai, kodėl nepasinaudojus mano sėkme?
- Tau Reiganas tai pažadėjo?
- Taigi. Dvi savaitės palankaus likimo.
- Talismanas... - sumurmėjau nustebęs, - o nemanai, kad šitaip 
bandydama savo sėkmę, netyčia ją gali sugadinti?
- Nori patikrinti?
Emerzidė valiūkiškai nusišypsojo ir aš pažvairavau jai per petį į 
Plačių Ragų Bokšto šeimininkę, kuri jau pastebėjo mano pašnekovę 
ir nepatenkinta žvairavo į šokėją.
- Mums reiktų surasti ramesnę vietą, kur pašalinės moterys gali 
nekliudomos plepėti su vyrais, - pasakiau.
- Aha, - mergina linktelėjo, - aš apsistojusi Skraidančiame Kirvyje. 
Nori ten nukeliauti?
Pasakiau, kad noriu ir ji nudžiugo dar labiau. Tačiau apkūnioji 
šeimininkė visiškai neapsidžiaugė tokiu mūsų sprendimu. Iš jos 
rūškano veido supratau, kad kitą kartą Emė čionai greičiausiai 
nebepateks, nebent pirktų vieną iš jos merginų visai nakčiai.

- Nuomojiesi kambarį šioje užeigoje? - mudu įėjome į žibalinėmis 
lempomis nušviestą patalpą ir mane pažinusi šeimininkė linktelėjo 
pasisveikindama, - ar ne per brangu? Juk yra gerokai pigesnių 
vietelių.
- Parvelis man dosniai sumokėjo, - Emerzidė išsirinko stalą ir 
įsitaisė ant suolo, prie pat sienos, - užteks iki gyvenimo galo.
- Čia tai bent naujiena, - nusistebėjau, - turbūt senasis draugužis 
stengiasi kaip įmanydamas atitaisyti visas skriaudas. Tu alkana?
- Neseniai vakarieniavau. Nebent vyno gal...
Paprašiau šeimininkės atnešti pusę ąsočio „Kirvio koto“. Valgyti 
kažkodėl ir man  nesinorėjo, pilvas vis dar apsimetinėjo tebeesąs 
pilnas.
Gurkšnodami plepėjome apie šį bei tą, klausydamiesi malonios 
vakaro tylos. Galvojau apie Emės ramybę, garantuotą likimo, kuri 
šįvakar buvo dovanota ir man. Patyliukais stebėjausi, kad patikėjau 
merginos žodžiu beveik nesuabejodamas. Juk ji galėjo man 
papasakoti apie tai tiesiog šiaip sau. O aš sėdžiu sau ramus, net 
nebesaugodamas savo užnugario. Išties, keistas jausmas...
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- Buvau sumaniusi iškeliauti, - tingiai sukiojo pirštuose taurę 
mergina, - tačiau paskutinę dieną, vėlai vakare atėjo Reiganas. 
Atrodė pervargęs, lyg nemiegojęs kelias naktis. Jis manęs atsiprašė.
- Už ką?
- Už pranašystę, kurią kažkada pirkau. Burtininkas man pasakė 
padaręs siaubingą klaidą. 
- Neteisingai išpranašavo?
- Ne, čia ir yra keisčiausia. Pranašystė visiškai teisinga - išpirkėjo 
atėjimas, tapimas sataniste ir šulinys, neturintis pradžios ir dugno. 
Reiganas atsiprašinėjo, kad jis iš viso drįso prasižioti ir papasakoti 
tą pranašystę.
- Bet gi tu sumokėjai...
- Anot burtininko... yra tam tikra grupė žmonių, kuriems negalima 
pranašauti. Jis sakė... kad tokiu būdu jiems prišaukiamos didelės 
nelaimės. Matyt, esu viena iš tų nelaimingųjų. Burtininkas atsiprašė, 
kad tuo metu buvo piktas ir nesusiprotėjo patikrinti, kas aš esu. 
- Betgi tau nebuvo nutikę nieko bloga, - susimąsčiau, - gal senis 
buvo girtas?
- Jis buvo išsigandęs, o ne girtas. Man pasirodė, kad stengiasi padėti 
man dėl savęs, lyg ir jį patį tos nelaimės ruoštųsi užgriūti. Pažadėjo, 
kad prieš pasikeičiant mėnuliui būsiu visiškai apsaugota, tačiau 
vėliau privalau bet kokia kaina iškeliauti su tavimi. Todėl aš tave ir 
suradau, Edi.
- Baugi istorija, - aš gurkštelėjau ir paskalavau vyną burnoje, - 
tačiau kol kas aš niekur neiškeliauju. Nebent rytoj iš ryto turiu 
nudobti vieną velnią. Juk nesekiosi man iš paskos, Eme?
- Reiganas turėjo galvoje kitą kelionę, - atsakė mergina, - ji prasidės 
netrukus. Gal po trijų dienų, gal vėliau - kas žino? Tai ta pati 
kelionė, kurios metu aš surasiu savo šulinį.
Ji laikė rankoje taurę, tačiau iš jos senokai nebegėrė. Susimąsčiusi 
žiūrėjo į savo rankas.
- Senas kvailys negali nenutylėti, - suniurnėjau, - tu išsigandusi, 
Eme. Juk galėjai iškeliauti į Aventą. Jokių šulinių, jokios baimės.
- Galbūt, - atgijo ji, - tačiau senis maldavo keliauti su tavimi. Pasakė 
trumpai - jeigu iškeliausiu į Aventą, manęs laukia mirtis kančiose.
Mergina sunkiai atsiduso.

Psl. 239



- Dabar supranti, kodėl neišvykau.
- Suprantu, - burbtelėjau, - kad tas burtininkas nutrūko nuo virvelės. 
Kuo daugiau pranašauja, tuo sunkiau sulaiko liežuvį. Ir dar - jis iš 
tiesų pradeda pranašauti per daug mirčių.
- Gal, - šyptelėjo Emė, - tačiau bent daro tai už dyką.
- Na, tai nesunku suprasti - nemokamai sugadinti kam nors 
gyvenimą tiek pat malonu, kaip gauti kapšą aukso...
- Edi, - švelniai pasakė ji, - burtininkas tenorėjo nukreipti mane ten, 
kur turėčiau jaustis laimingesnė. Ir žinai, nors bijau to šulinio, visgi 
sutinku su juo. Noriu tos kelionės labiau, nei pamatyti savo namus. 
- Tavo istorija... daugiau nei keista, - sumurmėjau sutrikęs, - kodėl 
man atrodo, kad tu kažką nutyli, Eme?
- Jeigu ką nors ir nuslėpiau, tai tavo reikalams nepakenks, Edi. 
Pažadu.
Ji atrodė tokia pasitikinti savimi. Šelmiškai mirktelėjo, mesdama ant 
stalo smulkias monetas šeimininkei.
- Eime, - pakvietė.
- Kur?
- Pamatysi.
Ta jos paslaptingoji vieta nebuvo labai ypatinga. Viso labo nedidelis 
kambarėlis antrame aukšte, kokių Skraidantis Kirvis turėjo velnio 
tuziną. Mergina užšovė durų skląstį ir pastatė pustuštį ąsotį ant 
stalo, nukrauto visokiomis moteriškomis smulkmenomis.
- Čia mano saugioji buveinė, - parodė plačiu mostu aplinkui, - 
nedega, neskęsta ir kol kas neketina griūti. Jeigu aš sugadinau tau 
vakarą kekšyne, Edi, tuomet dabar pats metas viską ištaisyti.
- Turi šokėją?
- Ne, bet turiu kekšę. Gal ne tokią gerą, kaip Plačių Ragų merginos, 
tačiau mažai kuo nusileidžiančią.
Ji nusivilko savo baltą apsiaustą ir viliojančiai nusišypsojo.
- Beje, ar žinai, kad Skraidančiame Kirvyje yra pirtis?

Taigi... 
Mudu turškėmės pirtyje iki vidurnakčio, gainiodami šeimininkės 
sūnų kaitriau pakurti pečių ir atnešti dar vandens. Kai galop 
mažajam žvairiui nusibodo spoksoti į Emės grožybes per rakto 
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skylutę, kurios taip ir neradau kuom užkišti, pirtis ėmė vėsti, o 
galvoje gimė išvanota mintis, kad mums metas dingti iš čia. Vaikis 
užsidirbo savo du guartus ir liko patenkintas, kad vakaras praėjo ne 
veltui. 
Mudu su Eme grįžome į kambarėlį, kur mergina iš talismano pavirto 
į būtybę, sugebančią bet kokį vyrą paversti į minkščiausią vilną. 
Kad nimfa atrodytų dar gražiau, padovanojau jai segę, kurią pirkau 
kažkuriai naktinei plaštakei iš Plačių Ragų bokšto, turėjusiai 
praskaidrinti mano nakties vienatvę. Bet dabar ji buvo mano 
plaštakė.

Vienišos žvakės šviesoje jos liaunas kūnas buvo atgaiva akims, o 
kai ji murkdama prigludo,  visus rūpesčius iš galvos tarsi skersvėju 
išpūtė, palikdami ten tik geismą ir ryžtą neužmigti dar kelias ilgas 
valandas.
- Paimk mane į kelionę ir aš būsiu tavo talismanas, - sušnabždėjo 
Emerzidė tarp skubių, nekantrių bučinių. Ji atrodė tokia keistai 
laiminga, kad nesugebėjau pasipriešinti jos norui. Tą naktį 
nenorėjau sakyti ko nors, kas galėtų nuliūdinti ją. 
Atsilygindama ji man suteikė aukščiausią palaimą ir nepaaiškinamą 
visiško saugumo jausmą.

---

Anksti ryte, kiūtindamas apytuštėmis, gerokai vėsiomis gatvelėmis, 
vis dar negalėjau atsigauti po naktinių Emės kerų ir kuo toliau, tuo 
labiau galvon lindo įkyri mintis, kad viskas ir tebuvo kerai. 
Nužiūrinėjau pilkas ir gelsvas sienas, jų blankiuose raštuose 
regėdamas iš tamsos į ryškią šviesą išnyrančias gerokai įraudusias 
Emės lūpas, užsimerkiančias akis, kuomet jai pačiai buvo gera ir...
Ne, reikia galvoti apie darbą. Velnias greičiausiai nesupras 
medžiotojo, kuris kaunasi su juo svajodamas apie moterį. Ir ar gali 
tokia kova būti sėkminga?
Namas, apsuptas žmogaus ūgio akmenine tvora. Abiejose vartų 
pusėse - idealiai apvalūs, lųgūs akmenys. Vienas apsvilęs, kaip ir 
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pasakojo Reiganas. Žiūrint iš toliau, abu panašūs į jaunos merginos 
krūtis. Į Emerzidės krūtis, tik gal pastarosios kiek mažesnės, 
dailesnės...
Pliaukštelėjau sau per kairę veido pusę ir nimfa dingo iš tarpuvartės 
su visomis krūtimis.
Saulė dar nepakilusi virš sienų, gal net neišlindusi iš už horizonto, 
tačiau rytuose šviesu. Ketvirta valanda?  Penkta?.. Mano dviejų 
valandų miego aiškiai neužteko, nes vėl užsižiovavau, žiopsodamas 
į šviesėjantį dangų.
Išgirdęs knarkimą pažvelgiau į vidinį kiemą - ten, prie vartų dailiai 
snaudė raumeningas drimba, pasidėjęs tarp kojų kraupiai atrodančią 
kaustytą kuoką. Turbūt jis dirbo čia sargybiniu ir uždirbo varganus 
grašius, kurių užteko tik formai palaikyti ir galbūt dar naujai kuokai. 
Panorėjęs galėjau nugvelbti jo ploną kapšą su pinigais, tačiau tai 
buvo tik kvaila mintis - ranka net nepakilo.
Išgirdęs duslų pokštelėjimą antrame pastato aukšte, dėbtelėjau į 
medines langines, kruopščiai užsklęstas nakčiai. Velnias greičiausiai 
jau atvyko ir dabar šokinėja iš džiaugsmo, kad jo grobis palaimingai 
guli lovytėse, neketindamas spyriotis. Atvykėlio aurą pajutau tik 
prisiartinęs prie durų. Tai mane įtikino, kad pokštelėjimas - tikrai 
velnio, o ne atsitiktinai numesto puodo su grietine, kokius mėgsta 
įžūlūs katinai.
Durys buvo patikimai užrakintos, o kai pamėginau įveikti jas 
petimi, jos tik pasišaipė visiška tyla - net nesugirgždėjo.
Lygiai kaip ir pirmo aukšto langinės, kažkuo patikimai užremtos iš 
vidaus. Sutrikęs apėjau pastatą ir supratau, kad stoviu prieš nedidelę 
tvirtovę, kokios joks velnių medžiotojas paryčiais nepaims.
Velnias viduje buvo saugus ir laimingas, raišiodamas savo aukas. O 
gal jau ruošėsi burtažodį bambėti, kad iškeliautų.
- Ei! - riktelėjau drimbai prie vartų, kuris niekaip nesureagavo į 
pokštelėjimą ir toliau miegojo, - ei, sargybini! Man reikia trobos 
rakto!
Jis budo labai nenoriai, lyg pripratęs, kad jį kiekvieną rytą kas nors 
pričiumpa miegantį.
- Kas tu toks? - nusižiovavo beveik abejingai, - ir ką darai Labruso 
kieme, žmogau? Bene nori su mano kuoka susidraugaut?
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- Name velnias, - parodžiau nykščiu sau už nugaros, - didelis, su 
ragais ir su uodega. Bando nusitempti tavo Labrusą į pragarą. Gal 
turi raktą?
- Kas?.. - jis pašoko ir bukai žiūrėjo į saugomą namą, bandydamas 
kuoka pasikasyti šoną, - koks velnias?..
- Pasakysiu tau rūšį, kai įleisi į vidų. Juk raktą turi?
- Labrusas man neduoda raktų. Šykštus senis, liepia budėti tamsoje 
prie vartų. Net žibinto neduoda. Velnias viduje, sakai?...
Jis dar buvo neatsibudęs ir aš prikandau lūpą, nenorėdamas pradėti 
keiktis.
- Ačiū Oberhaidui, gal pagaliau pasiims tą Labrusą kur jam ir vieta! 
- staiga sugalvojo sargybinis, - jis man jau visą mėnesį nesumoka už 
darbą. Man pats metas ieškoti kito, kuriam reikia sargybinio.
- Laužk su savo kuoka duris, - staiga sugalvojau, - nagi, greičiau! 
- O kam man kuoką gadinti? - nustebo jis.
- Atiduosiu velnio ragus, jeigu išlauši, - suurzgiau, - labai vertingi, 
satanistai dešimt auksinių už kiekvieną duoda. Na, kaip?
- Sąžininga, - linktelėjo drimba, - galiu pabandyti. Bet nepažadu - 
Labrusas duris geras įsidėjęs, negailėjo...
- Ir tu negailėk, - įspraudžiau jam į leteną aukso monetą, - 
paskubėkim, nes jeigu velnias paspruks, nebus nei ragų, nei 
uodegos. O ir tavo Labruso neliks su visom skolom...
Pribėgęs prie durų staiga supratau, kad nieko iš to neišeis - velnio 
aura veikė gerokai per toli. Sargybinis sustingo ant tako, išvertęs 
akis, o iki durų buvo likę geri šeši ar septyni žingsniai. Susikeikęs 
ištraukiau iš jo rankų kuoką ir vos neišmečiau - ši iš tiesų svėrė 
bedieviškai daug. 
Tvirtos durys? Labrusas pinigų negailėjo? O kaipgi tos langinės, 
užramstytos iš vidaus?..

Langinės sudejavo po pirmo dunkstelėjimo, lentoje išsyk atsirado 
dailus įplyšimas. Grieždamas dantimis atsitraukiau ir vėl taranavau 
jas, taikydamas į patį vidurį.
Triokšt!
Jeigu name dar buvo miegančių, tai dabar turėjo pabusti visi iki 
vieno.
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Koja išdaužiau likusius pagalius ir įlindau į tamsią virtuvę. Aprūkę 
puodai ir prisvilusios vakarykštės mėsos tvaikas. Kampe, virš 
atsainiai supiltų kaulų krūvos, patamsyje zyzė musės. Deja, jos man 
negalėjo parodyti, kur čia kopėčios į antrą aukštą.
O velnio kanopų kaukšėjimą aiškiai girdėjau. Įsibrovėlis taip pat 
girdėjo triukšmą, kurį sukėliau ir dabar jam buvo neramu.
Pasukau ant delno raudonašmenį peilį. Jis krūptelėjo ir sustingo, 
rodydamas į krosnį. Vakarinė namo dalis, šaunu...
Iš virtuvės vedė trejos durys. Vienos  buvo laukujos, užremtos 
įspūdingo storumo pusrąsčiu. Antrąsias aš kaip tik pravėriau, 
ieškodamas kopėčių arba laiptų. Už jų buvo velniškai tamsu. Tik 
kažkur labai toli švytėjo tarpeliai tarp durų. Vadinasi, ilgas 
koridorius.
Grįžau atgal ir atvėriau trečias duris. Vėlgi - dar tirštesnė tamsa, 
tačiau palei grindis nenoriai švytėjo pirmos dvi laiptų pakopos. Ir 
jos nemaloniai girgždėjo, pranešdamos velniui, kad artinasi svečiai. 
Jeigu padaras nekvailas, jis jau žino, kas toks lipa laiptais.

Pravėręs duris atsargiai pažvelgiu vidun.
Senyvas vyras ir moteris jau išvilkti iš lovos, surišti iš kažkokios 
pragaro žolės nuvyta šiurkščia virve, o šėtono nematyti. Bet jis 
neabejotinai čia, nes aura šildo mano kaulelius kaip reikiant. Bene 
pasislėpė?..
Jeigu ir taip, tuomet jis nedidelis, nes vietos pasislėpti čia ne itin 
daug.
Pasuku ant delno raudonašmenį durklą ir jis vėl atkakliai parodo į 
vakarinę pastato dalį. Toje pusėje durys, dabar jau atlapotos iki galo, 
o kambarėlyje ant grindų guli pusnuogė mergina, surišta ne 
menkiau už Labrusą su žmona. Jos kambarėlis nedidelis, priverstas 
mergaitiškų žaisliukų, kur tiesiog ne vieta mirtiniems ginklams. Ką 
ten man Reiganas minėjo? Ieškoti raudono paukščio?
Atidžiai nužvelgiu Labruso miegamąjį, tačiau velnias atkakliai 
tebesislepia, net neketindamas sukrebždėti. Man nieko nelieka, kaip 
traukti į merginos kambarį ieškoti paukščio. Tačiau iš karto suprantu 
vieną nedidelę problemą - mergina greičiausiai nelabai mėgsta 
tvarkyti daiktus. Visi jos žaislai, drabužiai, visokie veidrodėliai, 
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šukos ir pudros čia išmėtyti be jokios regimos tvarkos. Atrasti čia 
raudoną paukštį galima taip pat, kaip ir mėlyną kupranugarį.
- Ei, - kilsteliu nuo ją grindų ir pasistengiu žiūrėti į akis, nes jos 
vienintelės dar gali šiek tiek krutėti, - tavo kambaryje yra raudonas 
paukštis. Toks žaislas. Gal prisimeni, kur jis yra? Gali parodyti 
akimis?
Nieko gero. Ji pastėrusi žiūri į mane, tarsi visai negirdėtų. Mergina 
ne itin graži, galbūt todėl, kad susivėlusi po mieguistos naktelės ir 
dar nesuspėjusi pasipudruoti po velnio pasirodymo. Žinoma, o kas 
suspėtų?..
- Raudonas paukštis, - kartoju jai kantriai, - tai labai galingas 
talismanas. Parodyk man jį ir aš padarysiu taip, kad vėl galėsi 
judėti. Pažvelk į tą pusę, kur jis yra.
Ji tankiai sumirkčioja, lyg tik dabar supratusi. Bando užversti akis į 
viršų ir aš žvilgteliu ten pat.
Medinis paukštis supasi pakabintas ant sijos. Visos jo dalys, 
sujungtos trapiais šapeliais, regis, neišlaikys nė vieno smūgio į 
velnio makaulę. Jis galbūt kadaise ir buvo raudonas, tačiau dabar 
dažai kai kur išblukę, gal net susigėrę į medį ir virtę visomis kitomis 
spalvomis. Nežinia, į kokią to paukščio ateitį pažvelgė Reiganas, 
sugebėjęs pavadinti jį raudonu.
- Šaunuolė, - sumurmu, guldydamas merginą ant grindų. Tik dabar 
atkreipiu dėmesį, kad virš sijų nėra jokių vientisų lubų, tik pavienės 
lentos, virš kurių matosi stogą dengiantys audeklai. Išsitraukęs 
lelijos kalaviją pasilipu ant lovos ir atsargiai nupjaunu paukštį 
laikančią virvę. 
Jau žinau, kur slepiasi velnias.

Grįžau į Labruso miegamąjį, kuriame vis dar buvo tylu, tarsi visi 
tebemiegotų. Atsargiai padėjau trapų daiktą ant grindų, nes 
greičiausiai jis bus naudingas tik vieną kartą. Pro langą tingiai 
suspindo siauras saulės spindulys, ryškiau nušvietęs patalpą. Velnias 
tebesėdėjo ant sijų, tylus ir kantrus, vis dar tikėdamasis sulaukti 
mano pasitraukimo. Ten, virš retai suklotų lentų, vyravo visiška 
tamsa. Virš šio kambario ištempti stogo audeklai buvo tankūs ir 
mano priešininkas galėjo ten tiesiog stengtis neužleisti pozicijų. O ir 
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kam jam veltis į kovą?..

Staiga nudiegus dešiniam pečiui, pasisukau į tą pusę, spėdamas 
kaire ranka nutverti už vingrios velnio uodegos, kuria šis kirto lyg 
kokiu kardu. Suriaumojęs trūktelėjau iš visų jėgų ir velnias 
bliaudamas pakibo ant sijos, įsikibęs jos abejomis rankomis.
- Tu, išpera!..
- Alūūūū-ūūū... - riaumojo savo ruožtu nykštukinis velnias, 
stengdamasis sugrįžti į saugią vietą.
Užsimojęs suvariau kalaviją jam į užpakalį, cypimas virto 
pragarišku bliovimu. Neištraukdamas ginklo trūktelėjau uodegą dar 
stipriau ir jis paleido siją. Krioktelėjęs tėškėsi  grindis ir tuoj pat 
ėmė taip blaškytis, kad visos pernykštės dulkės parūko iš tarpų tarp 
lentų.
Raukydamasis iš skausmo peršokau padarą ir sugriebiau žaislą, 
kuris vos nesuiro mano rankoje, keliamas nuo grindų. Užsimojęs 
tespėjau pastebėti paklaikusias šėtono akis, švytinčias gelsva šviesa. 
Jis prieš mirtį pabandė pasižiūrėti į savo budelį ir jo „kirvį“. Uodega 
raizgėsi tuzinu įmantriausių kilpų, bet tuoj ji suglebo ir abejingai 
šleptelėjo ant grindų. Velnias trūktelėjo paskutinį kartą ir padvėsė. 
Raudonas paukštis subyrėjo į druzgus, atlikęs savo darbą.

Mano nugara buvo šlapia nuo kraujo, tekančio iš kirstinės žaizdos. 
Skubiai ištraukiau iš tirpstančio velnio kalaviją ir nurėžiau juo 
ragus. Pirmame aukšte subildėjo skubūs žingsniai, sujudėjo ir 
Labrusas, stengdamasis išsilaisvinti iš virvių. Neprisiartinau prie jo, 
kad padėčiau. Pagalbininkų name ir taip buvo.
Išėjęs į kiemą sutikau vartų sargybinį, kuris sėdėjo atsirėmęs į medį 
ir drebėjo, negalėdamas atsigauti po patirto siaubo. Nors 
pagalbininkas jis buvo nekoks, atidaviau jam velnio ragus ir 
patraukiau į rūmus ieškoti Sememos, kuri turėjo palengvinti mano 
kančias.

---
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Toje rūmų dalyje, kur gyveno karališkieji asmenys, koridoriais 
vaikščioti buvo nepalyginamai maloniau. Čia buvo minkštų kilimų, 
gerai išdirbtų kailių, o sienas puošė tamsoki paveikslai. Be to, 
aliejinės lempos čia niekada neužgesdavo ir kvepėdavo įvairiais 
maloniais kvapais. 
Šalia mano menės iškabinti fakelai dažniausiai dvokdavo derva. Dar 
dažniau jie visai neliepsnodavo, o savo menę surasdavau tik todėl, 
kad mintinai žinojau, kiek žingsnių reikia nueiti ten ir ten.

Liceros menių duris saugojo du gvardiečiai, linksmai plepantys apie 
šį bei tą ir taip stumiantys ankstyvo rytmečio laiką. Vienas iš jų 
mane pastebėjo, bet pernelyg nekreipė dėmesio, kol neatsidūriau 
tarp judviejų, bandydamas atverti duris.
- Ė! - susigriebė abu už ginklų, - atgal! Tu ne karališkas asmuo!
- Aš didenybės mokytojas. Malonu susipažinti, - burbtelėjau.
- Ar ne per anksti mokslams? - vis tiek pastojo kelią gvardietis, 
glostydamas kardo rankeną.
- Mano nuomone, jau gerokai per vėlu. Traukis, kary, antraip kitą 
kartą atsinešiu Remajos raštą, kuriame juodu ant balto bus parašytas 
leidimas žadinti Licerą kada panorėjus ir vadinti ją kaip panorėjus. 
- Remaja? - abu gvardiečiai susižvalgė, - Abeli, man atrodo, čia tas 
tipas, apie kurį mums kalbėjo susirinkimo metu. Tu velnių 
medžiotojas?
- Nn...taip, - sugriežiau dantimis, - velnių... 
- Bet... princesė vis dar miega, - abejojo gvardietis, - gal jums 
vertėtų ateiti vėliau?
- Jeigu ji nemiegotų, manęs iš viso čia nebūtų, - paglosčiau aprištą 
petį, - įleiskit, vyrai. Žinote, labai norisi į nuogą karališką mergą 
paspoksoti. Juokauju. Turiu pažadinti savo mokinę, nes turgus jau 
prasidėjo, o jai pats metas pasilakstyti po miestą. 
Jiedu spoksojo išvertę akis, pasibaisėję mano žodžiais. O man 
pernelyg maudė petį, kad būčiau mandagus. Gvardietis žengė į šoną 
ir aš įsmukau vidun, kur prabangos būsimai velnių medžiotojai 
buvo pernelyg daug. Aukso siūlų audeklai dengė visas sienas, 
grindys išklotos minkščiausiais egzotiškų gyvūnų kailiais, o jau 
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baldų įmantrumas - apakti galima besistengiant visus raižinių 
viražus sužiūrėti. 
Minkštieji kailiai pakankamai nuslopino mano žingsnius, todėl 
galėjau apsidairyti nekliudomas. Peržvelgiau jos garderobą, nuo 
kurio lūžo tuzinas spintų, pasigrožėjau juvelyrinių rapyrų kolekcija 
ir netgi nusikabinau vieną, kad maloniau būtų vaikštinėjant akis 
ganyti.
Šmaukščiodamas orą plonais ašmenimis stebėjausi, kad Licera 
visiškai nereaguoja į tokį pavojingą garsą. Ji miegojo milžiniškoje 
lovoje, pastatytoje didžiulės menės gale, aptrauktoje šilko 
užuolaidomis, priverstoje pūkinių patalų ir pagalvėlių. Kai aš, 
triukšmaudamas jos rapyra, sukau ratus aplink jos guolį, nė 
blakstiena nemirktelėjo, kad sureaguotų ir pažadintų šeimininkę. 
Apgailėtina.
Jos miegamajame taip pat buvo didelis stalas, prie kurio didenybė 
greičiausiai pusryčiaudavo. Dabar ant jo buvo likusi vieniša vaza su 
sausainiais ir vaisiais. Netrukus pasklido dar vienas garsas - tai 
velnių medžiotojas įnirtingai graužė sausainį.
Greičiausiai Licerai pasitaikė nerami naktelė, nes jos patalai buvo 
suvelti, viena koja kyšojo užmesta ant išmėtytų pagalvių, o paakiai 
šiek tiek pamėlę. Atitraukiau šilkines užuolaidas, kiek pastovėjau 
kojūgalyje, mąsliai kramtydamas sausainio likučius, tada pasisukau 
ir kulnu dunkstelėjau į medinius lovos raižinius.
- Kelkis!
Ji krūptelėjo, lyg būtų įvykę kažkas neįtikėtino. Tačiau vis dar 
neatsimerkė. Pakėliau artimiausią pagalvėlę  ir sviedžiau ją į 
merginą.
- Ei, mokine! - riktelėjau griežčiau, - aš jau visą pusvalandį vaikštau 
čia su tavo pačios rapyra, o tai panašu į lengvą mirtį lovoje. Nebent 
tu galvoji kitaip. Tokiu atveju pabusk, o išmintingoji, ir apgink savo 
tiesą...
- Kas per... - Licera išplėtė akis, bandydama atsisėsti, tačiau 
netrukus visiškai pabudo ir prisidengė patalais savo grožybes, - ką 
čia darai?! Tu... tu...
- Beveik septinta valanda ryto. Pažvelk į smėlio laikrodį, - 
parodžiau į mechanizmą, kol kas nė neketinantį pajudėti, - aš jau 
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suspėjau velnią nugalabyti ir tavo miegamąjį apžiūrėti. Manau, nuo 
šiol tau reikės atsibusti gerokai anksčiau, nes brolis Almerikas 
rytines prakeiktuves pradeda vos tik saulei patekėjus. Iki tol jis 
galėtų...
- Neįtikėtina! - tūžo Licera, - ar aš jau nebegaliu pamiegoti, kiek 
tinkama?
- Miegas priklauso princesėms. Velnių medžiotojos darbuojasi nuo 
ankstyvo ryto. Turiu tau gerą naujieną - prieš patraukdama pas brolį 
Almeriką, turėsi nueiti į turgų nusipirkti ginklą. Ir jis bus daug 
geresnis, nei šitas, - parodžiau rapyrą. - Aš netgi suradau pirklį, 
kuris prekiauja velnių medžiotojų ginklais. Žinoma, tie ginklai 
neparduodami bet kam, todėl tau prireiks slaptažodžio.
Licera žiūrėjo į mane prisimerkusi, lyg neketindama patikėti mano 
pasaka.
- Kodėl tave sargyba įleido?
- Matyt, aš labai žavus. Nesigilinkime į smulkmenas, gerai? Tu jau 
žinai savo užduotį, žinai, kiek turi miegoti. O dabar, kol tu atsikelsi 
ir apsirengsi, aš papasakosiu apie pirklį, kurį tau reikės surasti...
- Išprotėjai? - suniurzgė Licera, - aš miegu nuoga! 
- Aš irgi, nes čia, Alibahe, dievaži, karšta. Tik negalvok, kad savo 
sulysusiu kūnu ką nors nustebinsi, - bekalbėdamas aš atsinešiau 
kėdę ir įsitaisiau prieš jos lovą, - turgus prasideda anksti, tu 
greičiausiai nustebtum. Pirkliai miega stebėtinai trumpai, nes aukso 
godulys paguldo juos į loveles beveik prieš vidurnaktį, o pažadina 
dar saulei nepatekėjus. Jei manai, kad ryte nebūna pirkėjų, tuomet 
labai klysti. Jų visada yra, tačiau ankstyvas rytas turi vieną 
privalumą - tau nereikės skverbtis per minią alkūnėmis ir saugoti 
savo piniginę. Vagys tokiu ankstyvu rytmečiu paprastai darbuojasi 
kitur. Į turgų jie grįžta, kai minia sutirštėja.
Licera apstulbusi ir pasipiktinusi spoksojo į mane, lyg negalėdama 
patikėti savo ausimis, tada pasislinko į lovos kraštą ir trūktelėjo 
šilkinę virvę.
Kažkur toli suskambėjo varpeliai. 
- Ginklų turgus yra netoli Reigano namelio, - atsidusau, - ten yra 
visokiausių daikčiukų, kurie tau greičiausiai labai patiks, bet 
nepatarčiau jų pirkti. Viename aikštės kampe surasi pirklį iš 
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Severijos. Jis ten sėdi vienas, be apsaugos, ne taip, kaip kiti. Turi 
prisikrovęs tiek ginklų, kad užtektų nedidelei kuopai apginkluoti...

Durys prasivėrė, kilimuose sušnarėjo skubūs žingsniai. Viena, dvi, 
keturios tarnaitės pasirodė, pasirengusios padėti savo poniai. Viena 
nešė vandenį, kita nuėjo paimti šukų bei kitokių rytinių smulkmenų. 
Trečioji atnešė pusryčius ir nustebusi sustojo, išvydusi mane sėdintį. 
Ketvirtąją aš pažinau - tai buvo Greidė, bėgusi su Licera iš plėšikų 
daubos.
- Šiandien princesė Licera labai pikta, - pasakiau tarnaitėms, - tu, 
kur su šukomis - išeik. Kitos dvi galite ją nuprausti ir aprengti. 
Atsistojau ir paėmiau iš žiūrinčios į mane merginos padėklą su 
maistu.
- Bijau, kad didenybė persivalgė, todėl šitą paimsiu aš. Tu irgi 
laisva. Ačiū.
- Jums irgi teks išeiti, - išgirdau Greidės balsą ir atsisukau į ją, - jos 
didenybė neapsirengusi.
- Žinau, - kilstelėjau dangtelį nuo indo ir užuodžiau nuostabų kvapą, 
- būsiu prie stalo, o jūs sukitės kaip išmanote. Man reikia dar kai ką 
jai pasakyti, prieš pabėgant.
- Ar aš dabar turėsiu tave kęsti savo menėse kiekvieną rytą? - 
paklausė princesė piktu balsu.
- Severijos pirklys, - neatsakiau į jos klausimą, - savo krautuvėlėje 
turi vieną vienintelį ypatingą ginklą, kurio tau iš tiesų ir reikia. 
Priėjusi prie pirklio, prašyk ginklo su lelija. Pasiimk keturiasdešimt 
guartų, kuriuos atiduosi už jį. Jokių dvejonių, net jeigu pasirodys 
per sunkus. 
- Koks tai ginklas? - princesė pradingo už užuolaidos, išgirdau 
vandens teškenimą.
- Tegu tai lieka nedidelė staigmena tau. Jokių blogų dalykų, tikrai. 
Antros apgailėtinos dvikovos nereikia, nes velnias šįryt suakėjo 
man nugarą.
- Tu neatsakei į mano klausimą, - pasakė Licera, - man tavo toks 
apsilankymas nėra labai malonus.
- O aš maniau, buvo linksma...
- Tai dabar turėsiu kentėti kiekvieną rytą, Edvardai? - paklausė ji, 
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tyčia aiškiai ištardama mano vardą, lyg motina kreiptųsi į vaiką.
- Ne, - sumelavau.

---

Įsitikinęs, kad Licera tikrai nueis ten, kur liepiau, sugrįžau į savo 
menes, ketindamas persirengti ir paprašyti kokios nors 
sukalbamesnės tarnaitės susiūti marškinius, prabadytus velnio 
uodegos. Suvalgęs Liceros pusryčius jaučiausi šiek tiek aptingęs, 
galvon lindo nežymi mintis atsigulti ir kiek pasnausti. Juolab kad 
šiandien daugiau velnių neturėjo būti.
Tik atsisėdęs ant lovos pajutau, kad mano menėse kažkas ne taip.
Ore tvyrojo švelnus, vos juntamas kvepalų aromatas, tarsi 
prisikvėpinusi tarnaitė būtų kažko atėjusi padaryti. Tačiau 
tarnaitėms buvo per anksti, nes aš joms varpeliais niekada 
neskambindavau. Jeigu kuri ir pasirodydavo, tai gerokai vėliau, po 
pusryčių.
Tyliai girgžtelėjo smėlio laikrodis, apsiversdamas ir vėl pradėdamas 
berti smiltis. Tada išgirdau lengvus žingsnius. Suspėjau tik sugriebti 
peilio rankeną, kai žmogysta žengė į menės vidurį iš savo 
slaptavietės. Niekur neskubėdama Binera atmetė gobtuvą ir ramiai 
žiūrėjo į mane, lėtai nusimesdama apsiaustą ir traukdama iš 
siuvinėtų makštų ilgą durklą. Jos rami povyza tiesiog hipnotizavo, 
veide neišvydau jokios pranašumo išraiškos. Abejingas šaltumas. 
Gal netgi truputis paniekos. Kaip ji surado mane čia, paties valdovo 
rūmuose? Kaip praslinko pro daugybę sargybinių?..
- Tu manęs antrą kartą neišgąsdinsi, - pasakiau jai, įveikęs savo 
nuostabą ir sutrikimą.
- Aš ne to atėjau, - sumurmėjo Binera kimiu balsu, - man tereikia 
tavo galvos, medžiotojau. Vienaip ar kitaip - ji bus mano.
Jos balse nebuvo vietos abejonėms. „Ji nesveika“ - prisiminiau 
Čiūrą sakant ir dabar išties buvo panašu į tai. Joks sveiko proto 
žudikas nesibrautų į tvirtovę tam, kad atvirai mestų kam nors iššūkį. 
Ne taip tokie darbai daromi.
- Kodėl manai, kad pavyks sėkmingai užpulti mane antrą kartą? - 
paklausiau.
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Bet mergina nieko neatsakė, net nemirktelėjo, lyg jai neberūpėtų 
kalbos. Ilgasis jos durklas pakilo į orą, aš ištraukiau peilį ir ji 
šastelėjo artyn lyg katė, pasiruošusi pasiekti tikslą.
Du skambūs smūgiai, ji apsisuko vijurku, vos nesuvarydama savo 
ginklo man į akį.  Šventas Oberhaido jauti, štai čia meistriškumas! 
Jeigu tik Binera nebijotų velnių, turėčiau rimtą konkurentę.
Tačiau net ir su tokiais trūkumais ji buvo mirtina priešininkė.
Atšokusi ji abejingai išsisuko mano sviesto pagalvio, kuriuo ketinau 
nukreipti dėmesį. Jokių nereikalingų judesių - prieš mane stovėjo 
patyręs karys, kuris nemėgsta žūti mūšio lauke. Šyptelėjau jai.
Nė vienas jos veido raumuo netrūktelėjo atsakydamas. Tačiau kūnas 
įsitempė, vėl pajudėdamas į priekį. Mūsų ginklai susitiko - ji dūrė, 
aš atrėmiau smūgį, blokšdamas jos ranką plačiai į šalį. Grįžtamuoju 
judesiu brūkštelėjau per kitos rankos riešą, perpjaudamas drabužius. 
Binera kimiai suurzgė, atšokdama atgal, bet žaizda jos ryžto 
neužgesino. Ji puolė nedelsdama, neketindama man leisti 
pasidžiaugti menkomis pergalėmis. Dūris į krūtinę - šį aš atrėmiau, 
tačiau tada ji vikriai persuko durklą ir kitu žaibišku judesiu 
bakstelėjo į petį - tą patį, kurį šįryt paakėjo velnias. Tik truputį 
aukščiau.
Sušnypštęs sugniaužiau peilio rankeną ir kumščiu smogiau jai į 
kaktą. Binera loštelėjo atgal ir vos neišsitiesė ant grindų. Jos kaktoje 
liko negilus rėžis.
Kai ji pašoko, varstydama mane žibančiomis akimis, į duris staiga 
kažkas pabeldė. Binera sustingo ir metė neapykantos kupiną 
žvilgsnį į tą pusę.
- Kas?! - riktelėjau.
- Nesvarbu, kas. Parvelis kviečia pietų. Jis ir Reiganas turi tau 
naujienų, - atsiliepė abejingas balsas, greičiausiai vieno iš Parvelio 
agentų.
- Gerai, tuoj nueisiu!
Pašnekovas nutolo, Binera ir aš kurį laiką klausėmės jo žingsnių. 
Įdomu, ar jis girdėjo viduje vykstančias kautynes?..
- Kodėl nepasikvietei jo į pagalbą? - paklausė mergina.
- Kodėl nenudūrei manęs gatvėje? - atsikirtau.
Ji neatsakė ir nebandė pakartoti savojo klausimo, tik įdėmiai stebėjo 
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mane. Tada priklaupė, kad galėtų pakelti savo apsiaustą.
- Susitiksime kitą kartą, - pažadėjo, - vietoje, kur mums niekas 
nesutrukdys.
- Aš galiu papasakoti apie tave Parveliui, - ryžausi paslėpti savo 
peilį, rizikuodamas likti beginklis. Tačiau kažkas Bineros povyzoje 
aiškiai bylojo, jog ji nebesikaus, - ar ilgai sugebėtum slapstytis 
mieste nuo jo agentų?
- Aš galiu tave nušauti iš lanko, - atkirto ji, - kai tik sužinosiu, kad 
mane seka Parvelio agentai. Iki kito susitikimo, medžiotojau.
Maniau, kad ji pasuks prie lango, kur greičiausiai kybojo kokia nors 
virvė, tačiau mergina apsigobė savo apsiaustu ir išėjo pro duris. 
Regis, ji gyveno pasaulyje, kuriame nebuvo vietos sargybiniams. 
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16.

Žingsnis

Mano senasis darbdavys ir draugas, galingiausios šalies valdovo 
patarėjas ir slaptųjų pajėgų vadas Parvelis atrodė nekaip, kai įėjau į 
jo apartamentus, kur jis, kažkoks neišvaizdus agentas ir Reiganas 
kaip tik ruošėsi gurkšnoti karštą gėrimą. Tiesą sakant, Reiganas 
atrodė irgi susirūpinęs, tačiau gerokai mažiau.
Šalia jų buvo paruoštos vietos dar dviems žmonėms, o užkandžiais 
nukrautas stalas po pusryčių Liceros menėse manęs jau taip 
smarkiai nebeviliojo. Bet visgi...
- Kodėl tavo petys sutvarstytas? – pastebėjo Parvelis.
- Velnias labai spardėsi, - numykiau.

Semema mane trissyk prakeikė, kuomet nuėjau pasiimti dar tvarsčių 
po kovos su Binera. Gydytoja ėmė manyti, kad  susižaloju 
nuodėmingai daug. Gal aš tapau vienu iš Alibaho karštuolių, nuolat 
įsiveliančių į dvikovas?..

Tik burtininkas nepatikėjo mano žodžiais, tačiau išmintingai 
patylėjo, už ką jam buvau dėkingas. Regis, galų gale ne aš čia 
buvau svarbiausias.
- Tai Akvinidijus, mano pavaduotojas mieste, - patarėjas parodė į 
neišvaizdų tipą ir šis vos vos linktelėjo, - tave jis jau žino, Edi.
- Kas penktasis? – parodžiau į tuščią kėdę.
- Patarėjas Greifradas. O štai ir jis, - Parvelis atsistojo pasisveikinti, 
- pagaliau susirinkome mūsų neišvengiamam pasitarimui, 
gerbiamieji. Pasirūpinau užkimšti visas skyles, kad mūsų niekas 
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nesiklausytų. Tema, kaip visada – itin egzotiška. Alibaho slaptas 
priešas Libas galų gale žengė savo žingsnį.
Sulig tais žodžiais jis dėbtelėjo į mane, lyg nebyliai sakydamas „ar 
aš nesakiau?“. Nutaisiau kuo kvailesnę išraišką ir prarijau visus 
klausimus. Šiaip ar taip, į juos netrukus atsakys.
- Logiška, kad panašų žingsnį turime žengti ir mes, tik dar nelabai 
žinau, kokį, - tesė Parvelis, - gerbiamas burtininke, papranašausite?
- Nelabai yra ką, - gūžtelėjo pečiais Reiganas, - jau sakiau, kad 
ateitis blokuojama. Ir pakartosiu tiems, kas dar negirdėjo – ateitis 
vėl uždengta nuo mūsų po tais pačiais burtais. Neabejoju, kad 
demono darbas. Tik šį kartą viskas daug sudėtingiau – aš nematau 
viso Alibaho ateities. Tegaliu spėti, kad visas miestas bus susijęs su 
mūsų priešu, o kaip tiksliai – na... čia jau aš bejėgis.
- Girdėjai, - kreipėsi Parvelis į Akvinidijų, - visiems savo žmonėms 
praneši. Tegu ausis laiko plačiai išskleistas, nes šitame mieste 
kažkas neabejotinai vyksta.
Pavaduotojui linktelėjus, patarėjas vėl atsisuko į Reiganą.
- Tikiuosi, mes turime bent kokį kabliuką dėl būsimų įvykių? Gal 
kokį nors asmenį, nuo kurio būtų galima pradėti?
- Jeigu ir taip, tuomet tas asmuo dar neatvykęs į šalį, - sumurmėjo 
Reiganas, - visgi tai idėja! Man reikia iškeliauti į Kalnyną arba 
Forpą, kad surasčiau ten kokius nors pirklius... Taip, tai gali padėti.
- Tam prireiks dviejų savaičių, jeigu ne daugiau.
- Taip, o pasirinkimo nėra. Galbūt tos žinios bus pavėluotos, o gal 
sugrįšiu pačiu laiku. Loterija...
- O jeigu skydą pavyks pramušti anksčiau, nei tu grįši? Mums būsi 
reikalingas čia, Reigi. Nebent rastume panašų į tave. Net nežinau... 
Bet visgi,  - linktelėjo patarėjas, - gera pradžia. Kas toliau?
- Rūda, - Greifradas pasirausė kišenėje ir ištraukė odinį maišelį, kurį 
padėjo ant stalo, - pasiuntinys grįžo vakar iš rūdakasių gyvenvietės. 
Tenykščiai mano, kad šis akmuo iš Pal Adoso.
Pavadinimas man nieko nesakė, Parvelis klausiamai žvilgtelėjo į 
akmenų užkalbėtoją, o šis paniuro, lyg užuodęs žuvų turgų.
- Ta skylė jau seniai visų apleista ir prakeikta, - tarė Reiganas, - 
nenuostabu, kad demonai ten lankosi rūdos pasikasti.
- Argi tai ne ta vieta, kur įvyko Brugo skerdynės prieš pusę 
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amžiaus? – prisiminė Parvelis.
- Brugas ten nusikapstė gerokai vėliau. Pirmiau rūdakasiai apleido 
tas vietas, paskui išnyko visa gyvenvietė. Po dvidešimties metų, kai 
žmonės primiršo (o jie visada sėkmingai užmiršta), ten atsibogino 
Atoja su sėbrais ir vėl atgaivino gyvenvietę, paversdamas ją 
galvažudžių irštva. Po ilgų plėšikavimo metų ten nusprendė 
apsilankyti Brugas su kavalerija iš Jeremo forto. Apsilankymo 
istoriją, manau, visi žinote. Ją vaikams vakarais seka, kad 
pagąsdintų. Tačiau ta dalis, kur Brugas po gyvenvietę šmėklos 
pavidalu tebešliaužioja – pramanai. Buvau ten, savaitę sukiojomės 
su mokiniais augalus rinkdami. Jokių vaiduoklių.
- Tai visgi, - įsiterpiau aš po ilgo tylėjimo, - kas gi tas Pal Adosas?
Jie pažvelgė į mane, lyg į visišką kvailį, bet kadangi aš panašiai 
atrodžiau, tai jiems beliko atsidusti.
- Kalnas, - ištarė Reiganas, - kadaise buvusi geležies kasykla. Bet 
dabar ten tik skylė kalne ir baigianti griūti gyvenvietė...
- O kodėl rūdakasiai apleido kasyklą?
- Priežasčių, - atsitiesė burtininkas, - deja, jau niekas nepamena. 
Tačiau norėčiau tikėti, kad tai susiję su šiuo akmenėliu, - jis paėmė 
rūdą iš Greifrado ir mąsliai pasukiojo ją tarp pirštų.
- Aš negaliu prakalbinti šito daikto, - sumurmėjo, - galbūt todėl, kad 
jis ne mūsų pasaulio. Bet štai, rūdakasiai tvirtina, kad šitas akmuo iš 
Pal Adoso. Norėčiau pamatyti tą, kuris tai tvirtino. Gal gerbiamasis 
patarėjas Greifradas žino istoriją?
- Pasiuntinys tvirtino kalbėjęs su seniu, kuris stovykloje mokė 
naujokus, - tarė šis, - gali būti, kad praeityje jis darbavosi Pal 
Adose.
- O senį, žinoma, paliko tenai, - suniurnėjo nepatenkintas Parvelis, - 
būčiau prilipdęs Edžiui prie kompanijos.
Dėbtelėjau į patarėją, o šis linktelėjo man.
- Teisingai supratai, Edi. Pal Adosas priklauso tau. Gali joti vienas 
arba su kompanija. Jeigu Libas ten paslėpė jam mirtiną ginklą, 
tuomet tai pradžia.
- Aš net kelio nežinau! – spardžiausi, - duok man bent žemėlapį!
- Žmonių pasiklausi. Aš miesto žemėlapio padoraus neturiu, ką jau 
bekalbėti apie šalį.
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- Ir dar ilgai neturėsi. Čiūrą imu su savimi. Užteks jam plunksnas 
gadinti. Tegu dailininkas išpuošia žemėlapio kampus, kol grįšime. 
Paklodė didelė, turės ką veikti.
- Gerai, - nesutriko Parvelis, - tu ir tavo reikalai jau aiškūs. Duosime 
tau sakalą, kad galėtum žinią perduoti vos tik iš kalno išlindęs.
- O senis?
- Pamiršk. Iki rūdakasių keturios dienos ten ir atgal, o tai jau 
prabanga, kuomet nematome ateities.
- Prabanga bus, kuomet aš savaitę bastysiuosi po šachtas 
ieškodamas nežinia ko. Tas senis greičiausiai žino net tai, kodėl tos 
šachtos tapo apleistomis. Ar tie rūdakasiai pakeliui?
- Dvi dienos į pietus. Pal Adosas rytuose, už trijų dienų kelio.
- Sakydamas „dvi dienos“, turi galvoje sūpynes ant žirgo, ar 
pašėlusį kratymąsi?
- Hmmm, - susimąstė Parvelis, - Oberhaidas žino... Matyt, kažkur 
per vidurį. Tu juk nesikratysi dvi dienas nemiegojęs?
- Kad aš tau nemiegočiau...
- Taip ir maniau. Vadinasi, šešios dienos su apsilankymu pas 
rūdakasius. Dvi dienos vietoje ir trys atgal. Kiek čia iš viso bus?...
Jis išsitraukė pergamento lapą ir ėmė dėlioti brūkšnelius. Paskui 
juos suskaičiavo.
- Daug,- apsiniaukė, - turime kažką daryti bent su tomis trimis 
dienomis, skirtomis kelionei atgal. Gal iki to laiko galima surasti 
dar vieną velnių medžiotoją, o ginklą pergabenti oru?
- Turi mokytą erelį? – nustebau.
- Ryklį su sparnais, - suurzgė, - tiek to, reikia ko nors kito. Kas nors, 
mestelkite man mintį!
- Vandens perkėlimas, - pabudo Reiganas, - senas ir bjaurus būdas, 
tačiau veikia akimirksniu bet kokiais atstumais.
- Papasakok daugiau, - sužibo Parvelio akys.
- Tam reikalingi mažiausiai du burtininkai, sugebantys prakalbinti 
vandenį. Vienas viename gale, kitas kitame. Jie pasiruošia po 
nedidelį baseiną su vandeniu, kuris kažkokiais, tik jiems žinomais 
būdais yra sujungtas su požeminėmis vandens gyslomis. Norintys 
keliauti įlipa į baseiną ir tiesiog išnyra jau kitoje pusėje. Girdėjau, 
kad prieš daug šimtmečių tą naudojo. Gal ir dabar kur nors naudoja.
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- Ar Alibahe turime vandens burtininkų?
- Yra, - atsiliepė Parvelio pavaduotojas Akvinidijus, iki šiol 
palaimingai karpęs ausimis, - visa gildija.
- Vadinasi, mes galime planuoti. Tarkime, Edis išjoja į rūdakasių 
stovyklą su vienu burtininku, tuo tarpu kitas išjoja į Pal Adosą. 
Trečiasis lieka čia, mieste. Rūdkasiuose palaukę vieną parą, 
pasiruoštumėte baseiną kelionei į Pal Adosą, o sutvarkę reikalus Pal 
Adose tuojau pat išvyktum čionai. Taip užtruktume tik penkias 
dienas!
- Gražus planas, - linktelėjau, nusišypsodamas, - tik viena skylė 
jame. Jeigu Pal Adose apsisuksime per dieną, tuomet turėsi savo 
penkias dienas. Tačiau aš pridėčiau dar tris. Mažiausiai. Dėl viso 
pikto.
- Jau pridėjau, - numojo ranka Parvelis, - Visgi ne tu svarbiausias 
šioje istorijoje, Edi. Turėk galvoje, kad tas kalnas gali būti tuščias – 
nei ginklo, nei kažko, kas gali padėti. Kas tada? Skaičiuok 
neskaičiavęs...
Patarėjas sriūbtelėjo iš taurės ir pažvelgė į Akvinidijų.
- Išsiaiškink, kiek kainuoja burtininkai, - paliepė, - rytoj du iš jų turi 
būti pasirengę iškeliauti. Reikia pagalvoti, ką gi daryti su pačiu 
demonu. 
- Nežinome, kur jis, - priminiau.
- Tačiau žinome, kad jis žengė žingsnį. Ir tai ne Temilė. Tik ne šį 
kartą. Kažkas kitas, toks pat įtakingas asmuo. Liceros jis pats 
atsižadėjo, tačiau aš vis dėl to apsirūpinsiu broliukais iš satanistų 
šventyklos. Visus karališkus asmenis saugosim dešimtsyk akyliau. 
Tačiau visgi manau, kad Libas nekartos ankstesnio plano.
- Kodėl?
- Todėl, kad aš nekartočiau, jeigu būčiau Libas. Kas man iš plano, 
kurio sudėtinės dalys stebimos per didinamąjį stiklą? Ne, tai turėtų 
būti kažkas visiškai nauja. Blogiausia, kad tas naujas planas veikia 
net nepradėjęs veikti – jis liečia  visą miestą ateityje. Kaip? Ar jis 
bus užpultas ir sugriautas? Jeigu užpultas, tai kieno?.. Greifi, man 
reikia, kad keliautum į Koto Inomehą. Tas prakeiktas fortas 
vienintelis turi pakankamai pajėgų tokiam žygiui, o Libas 
greičiausiai dar neatsisakė šios plano dalies. Sakalus siųsk kasdien. 
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Jeigu bent vieno negausiu, žinosiu, kad kažkas nutiko. 
- Demonui miesto nereikia, - priminiau, - kalbame apie gyvybes, 
Parvi. Jos vienintelės čia kažko vertos.
- Suburti kiek galima daugiau gyvos mėsos ir paimti ją į pragarą? 
Kaip?
- Libas ir pragaras – sunkiai suderinami. Nepamiršk, kad jo tik tėvas 
velnias. Arba motina. Kita pusė priklauso demonams. Taigi, turi 
kažką naujo, kuriam galbūt nereikia nieko imti į anapus. Gal jam 
reikia aukos? Na, tokios didelės didelės, žinai...
- Aš apie demonus ne itin daug nusimanau, - pakratė galvą 
Reiganas, - bet aukos nėra vien tik betikslis gyvybių švaistymas. 
Ypač kai tai daroma tikslingai. Gali būti, kad Libas išties siekia ne 
miesto kontrolės, o masinių skerdynių, kurios jam atneštų... 
nematerialios naudos. Aš keliausiu su patarėju Greifradu. 
- Bet gi sakei, kad keliausi į kitą šalį... – nustebo Parvelis.
- Iki Trimeino – dešimt dienų kelio. Iki Pakestos – beveik dvigubai 
tiek. Net jeigu keliaučiau su vandens burtininku, skaičiai kiek per 
dideli. Be to, nėra garantijos, kad kažką rasiu. Todėl geriau 
apsižvalgyti dykumoje tarp dviejų miestų. Kad įvykdyti auką, 
reikalingas altorius. O jeigu auka labai didelė, reikia labai didelio 
altoriaus. Tokio dydžio, kaip mūšio laukas. Turiu įtarimą, kad Libas 
nuėjo lengviausiu keliu – jis nestatys altoriaus mieste, o tiesiog 
pasistengs suorganizuoti mūšį dykumoje.
- Protinga, - nenoriai sutiko Parvelis, - bet su sąlyga, kad Libui 
išties reikia aukos. O jeigu nereikia?
- Tuomet tai politika, o ne karas. Tai jūsų, patarėjau, mūšio laukas. 
Nereikia aukos – nėra mūšio. Vadinasi, reikia miesto.
- Vadinasi, - atsiduso Parvelis, - patikrinsime viską. Edis rytoj 
išvyksta į Pal Adosą, Akvinidijus paruoš burtininkus. Aš 
klausysiuosi paskalų čia, Alibahe. Greifradas ir Reiganas iškeliauja į 
Koto Inomehą. Tik nepamirškite sakalų. Iždas jūsų paslaugoms 
ponai. Ir nesikuklinkite, aš pirklius lupu sąžiningai. Ten daug aukso.

---

Kai Parvelis ima švaistytis auksu, tai reiškia viena – laikas 
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nešdintis, kol ne vėlu. Tačiau nešdintis aš galėjau tik į vieną pusę, 
jeigu nenorėjau užsitraukti galingų žmonių rūstybės. Sąžiningai 
patuštinęs karališką iždą ir iš vakaro pasirūpinęs pilnais 
balnakrepšiais, galėjau sau leisti valandėlę atsipūsti Skraidančiame 
Kirvyje, Emės draugijoje, tačiau netgi šį malonumą sugadino 
karališka mokinė, išdygusi kaip tik ten, nešina kažkokiu ryšuliu.
Išvydusi pasikeitusią Emerzidę, Licera prisimerkė su kažkokiomis 
suktomis mintimis, tačiau nutylėjo.
- Aš ištvėriau, - pareiškė ji man, padėdama į skudurą susuktą pailgą 
daiktą ant stalo. Nuskambėjo beveik pergalingai ir aš supratau, kad 
ji greičiausiai turi galvoje vimdančius brolio Almeriko 
pašventinimus.
- Aš ilsiuosi, - kilstelėjau taurę, - jeigu išties šiandien tavo pergalės 
diena, turbūt ir tu atėjai atšvęsti.
- Aš atėjau, nes tu mane žadėjai mokyti, kai tik nustosiu bijoti. Visą 
dieną verčiau Almeriką kartoti nelabojo prisilietimą, juk esu verta 
atlygio!
- Taip... – burbtelėjau, dirstelėdamas į tykią Emerzidę, - tikriausiai 
taip.
- Aš nupirkau ginklą, kaip ir liepei, - Licera atvyniojo ryšulio galą ir 
trūktelėjo už kalavijo rankenos, parodydama įrėžtą leliją, - jis kiek 
sunkokas, bet jeigu manai, kad jo man reikia, aš jį nešiosiu.
- Greičiausiai Skraidantis Kirvis vėl pakeitė vyno receptūrą, - 
pažvelgiau į taurę, - nes vos tik jo paragauju, princesės tampa 
klusnios ir šilkinės...
- Aš demonstruoju savo pasiryžimą, - sugriežė dantimis Licera, - 
tikriausiai veltui tai darau tokiam kaimiečiui kaip tu!
- Tu tai darai ne laiku, - atrėžiau, - juk sakiau, kad ilsiuosi. Beje, 
rytoj manęs laukia mažiausiai penkių dienų kelionė, todėl mokslų 
teks palaukti. Iki tol gali ramiai miegoti ir nebijoti, kad anksti ryte 
ateisiu žadinti.
- Jeigu nebūčiau susidūrusi su Parvelio samdytais broliukais iš 
šventyklos, pagalvočiau, kad sprunki nuo manęs, - kiek ironiškai 
šyptelėjo princesė.
- Kažkas iš Parvelio žmonių turi ilgą liežuvį, - paniurau, - ką 
girdėjai?
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- Girdėjau, kad karališkus asmenis saugos triguba sargyba. Tai 
reiškia, kad man reikia stengtis neįkliūti ir negrįžti į pilį, jei nenoriu 
dar vieno sidabrinio narvelio. O aš nenoriu. Užkniso.
- Gyvensi užeigoje?
- Ne, keliausiu su tavimi.
Aš vos nepaspringau vynu, kurį kaip tik ruošiausi lakti. Atitraukiau 
taurę ir nepatenkintas dėbtelėjau į mokinę.
- Kada sugalvojai tokią nesąmonę? 
- Kai tik užsiminei. Mieste mane bet kokiu atveju suras, vadinasi, 
turiu būti už miesto. Štai tu man ir pasiūlei progą.
- Eik sau!
- Tai reiškia, kad man tereikia labiau pazysti ir galėsiu keliauti?
- Ne. „Eik sau“ reiškia atsistok ir keliauk sau. 
- Aš tą ir darau, mokytojau. Dabartinis mano tikslas – sekti paskui 
tave. Todėl nesiuntinėk manęs „sau“, jeigu nori manimi atsikratyti. 
Ar bent žinai, ką reiškia sėdėti užrakintai ir gauti viską, ko 
užsigeisiu? 
- Neabejoju, kad šimtai merginų apie tai svajoja.
- Ir tegu. Nusipirksiu prievartyje žirgą, kad nereikėtų grįžti į pilies 
arklides. Man tik reikia žinoti, į kurią pusę ir kada išjosite.
Užuot atsakęs, priglaudžiau prie lūpų taurę, nužvelgdamas 
sunerimusią Emerzidę. Aš ją puikiai supratau. Pasprukusi iš rūmų ji 
pagaliau gyveno be baimės būti subadytai, o čia pati nelaboji vėl 
siūlėsi į kompaniją.
- Ką gi, - po gana ilgos pauzės sumurmėjo Licera, - greičiausiai man 
teks neišleisti iš akių rūmų vartų, nes tavo žirgas neabejotinai ten.  
- Tu su mumis nejosi, - pasakiau.
- Mumis? Keliauji ne vienas?
- Nesvarbu. Visa ši kelionė susijusi su pavojumi, nuo kurio ir 
ketinama saugoti visus karališkus asmenis. Todėl keliauk į rūmus, 
kol tavęs nepastebėjo Parvelio žmonės. Partemps surišę ir net 
neatsiprašys. Ši kelionė ne tau.
- Ne man! – beveik šūktelėjo Licera, - kas gi tokio aplinkui vyksta, 
kad mane nori įkalinti? Bene Parveliui vėl demonai vaidenasi? Jam 
ne prošal po lova Oberhaido trikampį pakišti. Patį didžiausią.
- Negaliu tau nieko pasakoti. Grįžk į pilį.
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Licera trinktelėjo į stalą, tačiau nieko nebeištarė. Kurį laiką 
pavarsčiusi mane nemaloniu žvilgsniu, nežymiai linktelėjo, lyg 
susitaikydama, pagriebė nuo stalo kalaviją ir išėjo.
- Šventas Oberhaidai, - atsiduso Emerzidė, pagaliau pakeldama savo 
taurę vyno, - jos visur pilna.
- Ji nepasitikslino, kada baigsis mano kelionė, - subambėjau, - 
reiškia, į rūmus negrįš. Dar tai reiškia, kad nuėjo pirkti žirgo ir 
greičiausiai sukiosis kur nors netoliese. Vis dar nori keliauti su 
manimi?
Emerzidė linktelėjo, nors niūri išraiška iš jos veido neišnyko.

---

Rytas buvo pernelyg ankstyvas, kad kieme mums kas nors trukdytų 
ruoštis, tačiau netgi tokiu metu prie arklidžių sukiojosi užsimiegoję 
gvardiečiai, ką tik grįžę iš naktinio patruliavimo. Vėliavos tokiu 
metu niekam nerūpėjo, jos paniekinamai mėtėsi suverstos prie 
girdyklos. Kandas kaip tik baigė graužti vienos kotą ir ėmėsi 
audeklo.
Emerzidė kiek prisimerkusi žiūrėjo į aukščiausią tvirtovės bokšto 
viršūnę, tingiai sūpuodamasi ant savo pilkai balto kumelio, balne. 
Vandens burtininko dar nebuvo, o Parvelio pavaduotojas buvo 
išvykęs jo žadinti. Dar vakar vakare sužinojau, kad kvalifikuoti 
magai tėra du. Planai šiek tiek keitėsi.
- Į tuos bokštus žiūrėjau ištisus septynerius metus, - atsiduso Emė, - 
malonu, kad matau juos greičiausiai paskutinį kartą.
- Planuoji niekada nebesugrįžti  čionai? – atsibudo Čiūra, kuriam 
naktis buvo gana prasta.
- Aš jau nieko nebeplanuoju, - šypsojosi mergina ir man atrodė, kad 
toji šypsena kažkokia keista, lyg žmogus būtų susirgęs 
nepaaiškinama laime.
- Bent vienas iš mūsų laimingas, o tai jau neblogai, - krenkštelėjau, 
- saulė lenda į dangų. Mūsų burtininkas vėluoja.

Burtininkas atrodė netgi blogiau už Čiūrą – susitaršęs, įsisukęs į 
visai burtininkui nederantį apsiaustą, kokius paprastai nešiojo 
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vedliai,  vedantys karavanus per dykumas. Be to, jis buvo visas 
dulkėtas, lyg ką tik parvedęs į miestą karavaną. Prie jo žirgo balno 
kadaravo pritvirtintas skurdžiai atrodantis maišas su negausiais 
daiktais, o iš jį atlydėjusio Akvinidijaus veido išraiškos supratau, 
kad vargšą į balną įgrūdo beveik tiesiai iš lovos. Nuolat 
murmėdamas kažką panosėje, jis neatrodė labai laimingas būsima 
draugija ir nuotykiais. Išvydęs trigalvį cerberį jis tik susvyravo 
balne, tačiau nieko nepasakė.
- Susipažinkite, čia Dolimėjus, - parodė Akvinidijus, - per daug 
nesistebėkite, nes ir vakar jis taip pat atrodė. Jiedu su broliu čia 
vietiniai keistuoliai...
- Tu irgi būtum vietinis keistuolis, jeigu bandytum praktikuoti 
vandens magiją dykumos viduryje! – atšovė Dolimėjus, - stebuklas, 
kad čia pagaliau sulaukiau užsakymo, o tai jau svajojome grįžti 
atgal į Nakrą, prie gimtinės plačiųjų ežerų!
- Hmm, taigi, - atsikrenkštė Akvinidijus, - turbūt jau galite keliauti?
- Ar Licera grįžo į rūmus? – paklausiau.
- Vakar naktį nebuvo, - paniuro Parvelio pavaduotojas, - tačiau grįžo 
jos tarnaitė ir pranešė, kad didenybė gyva ir sveika. Ką nors žinai?
- Vakar grasino man išvykti kartu į žygį, tačiau po to pradingo. 
Paklauskite Dolimėjaus, kai sugrįš iš dykumos. Jeigu Licera tuo 
metu bus su mumis, galite neieškoti.
- Ji karališkas asmuo. Pasistenk parvesti gyvą.
- Aš visada stengiuosi, - linktelėjau. 
Nemačiau, ar Akvinidijus patikėjo manimi, nes tuo metu paraginau 
savo žirgą, mostelėdamas savo bendražygiams. Pasagų kaukšėjimas 
ir neišsimiegojusio burtininko niurzgėjimas ir Kando džiaugsmingas 
lojimas lydėjo mūsų ketveriukę iki pat pietinių vartų, už kurių 
prasidėjo nuobodūs smėlynai. Vartus saugojo sustiprinta sargyba, 
privalėjusi neišleisti nė vienos princesės iš miesto.

Jeigu Licera ir ketino pasprukti su visu žirgu, ji turėjo gerokai 
pasistengti nepakliūti į Parvelio tinklą. 

---
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Neįmanoma nupasakoti laisvės pojūčio, neišnykusio net tuomet, kai 
aplinkui pakilo nestipri smėlio audra. Manęs nebesupo sienos, 
amžinai budrūs Parvelio agentai ir kraujo ištroškusi Binera, 
pasilikusi kažkur miesto labirintuose. Jeigu būtų įmanoma, niekada 
negrįžčiau tarp sienų, tačiau kitur, deja, velniai beveik 
nesirodydavo. Jie dievino sienas, kambarius ir žmones, įsikalinusius 
tenai. Jiems patiko tempti juos į pragarą. O man mokėjo už tai, kad 
žmonės ten nepatektų. 
Kandas kapstėsi per smėlį, stengdamasis prisilaikyti žirgo uodegos, 
mat ten smėlis ne taip smarkiai žiro į akis. Mano burną ir nosį dengė 
skara, saugojusi nuo aštrių smilčių, tačiau joti teko beveik 
užsimerkus, nes netgi tokia menka audra grąsino išbadyti akis.
- Gal visgi sustokime? – suriko burtininkas, kurio menka apranga 
beveik visai nesaugojo.
- Valanda dar net nepraėjo...
- Kiek man žinoma, audrų metu visi keliautojai saugiai tūno už 
kopų. Kodėl mes to nedarome?
- Na gerai, - trūktelėjau vadžias ir žirgas sustojo, - tebūnie. 
Velniava, tiek netoli nujojome...
- Joti peršinčiomis akimis visai jokio džiaugsmo, sūneli. Patikėk, 
bandžiau. Man ir apsirengti reikėtų, išpera Akvinidijus neleido net 
nusipersti. Iš lovos į balną ir kratykis...
Mes pavedėme žirgus į didžiulės kopos šešėlį ir atsidengėme nosis. 
Dabar smėlio šuorai lėkė pro šalį ir virš mūsų, o netoliese sūkuriavo 
du stulpai, tai prarasdami, tai vėl įgydami formą. Kandas išlindo iš 
žirgo papilvės ir ėmė čiaudėti išsyk dviem nosimis.
- Labai nelaiku, - išgirdau burbant Čiūrą, - ei, mergužėle, kurgi tavo 
sėkmė? Turėtum būti talismanas ir nuraminti šią audrą.
- O man ir taip gerai, - atkirto šypsodamasi Emė, - seniai bemačiau 
dykumos vėtras. Pažvelk, Čiūra, kaip smėlis sukasi!
- Radai ko džiaugtis...

Įsikūrę kopos papėdėje truputį patuštinome vandens atsargas, 
valgyti kol kas nesinorėjo. Mums už nugarų buvo kelionės tikslas, 
prieš mus – smėliu užtemdytas Alibaho miestas, likęs už 
pusvalandžio kelio. Stebint sūkuriuojantį smėlį kartais 

Psl. 264



pasivaidendavo atjojantys raiteliai, tačiau nė vienas vaiduoklis 
nepriartėdavo pakankamai arti, kad taptų tikras. Jeigu Licerai ir 
pavyko ištrūkti iš miesto, ji dabar klaidžiojo kartu su jais, 
greičiausiai keikdama visus įmanomus dievus.
Dolimėjus pasikeitė rūbus ir dabar jau buvo pasirengęs keliauti, 
tačiau nė vienas iš mūsų nedrįsome išlįsti į nepermatomą smėlio 
rūką. 
- Nekenčiu dykumos, - pareiškė burtininkas, atsisėsdamas šalia savo 
žirgo, - čia visur vanduo slūgso giliai po smėliu, o daugumoje vietų 
jo nė su žiburiu nerasi. Man net menkiausiam burtui reikia bent 
rankas pašlakstyti. Nagi, pilk! – jis parodė į mano gertuvę ir atkišo 
rankas.
- Ką bursi?
- Audrą bandysiu stabdyti, ką gi dar! Nebent nori čia sėdėti iki 
vakaro.
Atkimšau gertuvę ir pripyliau Dolimėjui į delnus.
- Daugiau, daugiau pilk, negailėk! Kai pabursiu, turėsi to vandens 
iki soties, - rėkė burtininkas. 
Staiga sviedė vandenį aukštai į orą ir kad užriks nesavu balsu – 
žirgai pasibaidė.
Vandens purslai tarsi susprogo, virsdami garo debesimis. Tik garas 
niekur neskubėjo sklaidytis kartu su audra. Dolimėjus ištiesė į 
debesį rankas ir ėmė gainioti jį, kol galop privertė jį susigerti į 
smėlį. Užsimerkęs jis kažką murmėjo panosėje, priglaudęs delnus 
prie dykumos paviršiaus. Jo burtų nebesimatė nė ženklo visą laiką, 
kol jis pasilenkęs kažkam maldas kalbėjo. Ir kai atsitiesė 
patenkintas, audra vis dar šėlo aplinkui, nė neketindama rimti.
- Drėgnas ir įkaitęs oras netoli Avento pietinių sienų sukėlė šią 
audrą, - pasakė man, - aš truputį atšaldžiau tenykštį ežerų vandenį, 
kad vėjo kryptis pasikeistų. Audra baigsis po valandos. Bent jau čia, 
šioje vietoje.
- Tavo burtai siekia tiek toli? – nustebau.
- Mano burtai siekia visur, kur yra vandens. Tik čia, dykumoje, 
sunku pasiekti toli siekiančius požeminius šaltinius. Tenka garais 
naudotis, nepatogu... Prakeikta dykuma!
Jis nusispjovė ir sugrįžo pas savo žirgą.
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- Man atrodo, kažkas atjoja, - staiga pasakė Čiūra.
- Tai tik smėlis, nuo jo daug kas gali pasivaidenti.
- Gal, - po kelių akimirkų sutiko žudikas ir prievartautojas, - šešėlis 
trumpai šmėkštelėjo, gal ir pasivaideno.
Mano žirgas staiga pažvelgė į audrą ir trumpai prunkštelėjo. 
Sujudėjo ir Čiūros pilkis.
- O gal ir nepasivaideno, - pasakiau.
- Karavanai paprastai tokiu metu nekeliauja, gali būti plėšikai arba 
miesto sargyba.
Mano žirgas vis dar neramiai trypčiojo, tačiau žiūrėjo visai į 
priešingą pusę, į kopą, lyg atjojantis vaiduoklis jo nebedomintų.
Staiga pažiro smėlis, cerberis pašoko ir ėmė urgzti, kai raitelis, 
nusileidęs su visu žirgu nuo kopos, įjojo į mūsų tarpą ir vikriai 
stryktelėjo iš balno.
- Kad jus sutrauktų, na ir sunku surasti tokioje pekloje, - atsidengė 
veidą Licera, paleisdama savo baltos kumelės vadžias.
Čiūra išsižiojęs iš nuostabos spoksojo į mano mokinę. Emerzidė 
narsiai atrėmė Liceros žvilgsnį, net neketindama atsistoti ir 
nusilenkti. Dolimėjus tą padarė, vos tik atpažino karališką asmenį.
- Ką aš matau, - savo ruožtu nustebo Licera, įsispoksodama į 
buvusią tarnaitę, - maniau, ji tik mieste tavo vakarus praskaidrina, 
mokytojau. Beje, neatrodai labai nustebęs ar supykęs dėl mano 
pasirodymo. 
- Man buvo smalsu, ar sugebėsi ištrūkti iš miesto, - šyptelėjau.
- Nusipirkau kelią vienu iš slaptų tunelių po siena, - Licera vis dar 
nenuleido akių nuo Emės, - vakarinėje miesto dalyje, lūšnyne. Apie 
juos tiek gandų sklinda, kad neišlaikiau ir patikrinau.
- Bet mes ne į vakarus keliaujame. Kaipgi...
- Kaip sužinojau? – Licera žvilgtelėjo į mane, - pasirodo, buvai 
teisus, Edvardai. Manoji Greidė nėra visai niekam tikusi. Grįžusi į 
rūmus ji sugebėjo nuklausyti visus gandus. Man beliko pasukti kiek 
į šoną ir vytis jus. Audra vos nepaklaidino, visa laimė, kad išgirdau 
vieno iš jūsų riksmą.
- Neblogai, - linktelėjau, prisiminęs Dolimėjaus burtus, - bet rėkti 
galėjome ir ne mes. Taip drąsiai įsiverždama su žirgu galėjai 
pakliūti plėšikams.

Psl. 266



- Ar tai reiškia, kad aš... – ji mostelėjo į žirgus, nutylėdama 
klausimo pabaigą.
- Atgal į miestą tave siųsti vėlu, - burbtelėjau, - todėl štai dvi 
taisyklės. Pamiršk visus savo titulus, nes iš jų atviroje dykumoje 
nieko gero. Ir jeigu vis dar nori keliauti kartu, turėsi jai būti 
geriausia drauge, - parodžiau į Emerzidę.
- Palauk, tu gi nerimtai? – pašoko Čiūra. – Ji juk... ji gi karališkas 
asmuo! Ją visur pažįsta, kiekvienoje kertėje turėsime nemalonumų!
- Apie ją visur GIRDĖJĘ, - patikslinau, - bet tai nereiškia, kad visur 
matę jos veidą. Be to, mergaitė mieste pademonstravo atkaklumą ir 
išradingumą. Mes galime tai išnaudoti. Jeigu, žinoma, ji sutinka su 
taisyklėmis.
- Visur taisyklės, - nepatenkinta sumurmėjo princesė, dėbtelėdama į 
Emerzidę, - tebūnie. Būsiu jai auksinė.
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17.

Pažadai

 Balta kumelė kiek įkabindama dulkėjo aukštyn, į kopą, raginama 
nekantrios raitelės. Pasiekusi ne itin plačią viršūnę trumpam 
stabtelėjo, visai negracingai kilstelėdama priekines kojas ir išsyk 
tėkšdama į smėlį, net debesėlis pakilo. Licera gyvulį vaikė 
negailėdama ir aš laukiau nesulaukiau, kada kumelei trūks kantrybė. 
Ji turėjo arba padvėsti, arba kaip nors atsikratyti nemokša raiteliu, 
tačiau kol kas demonstravo geležinę dykumų žirgų ištvermę. Į mano 
pastabas princesė kol kas nekreipė jokio dėmesio.
- Priekyje kažkas yra! – suriko Licera.
- Kad ją kur griausmas... – atsiduso patyliukais Čiūra.
- Tas „kažkas“ greičiausiai tave jau išgirdo, - pasakiau piktai, 
jodamas aplink kopą ir paskui save vesdamas likusius būrio narius. 
Paskui mane jojo Emerzidė, tingiai sūpuodamasi balne ant savo 
pilkai balto kaulėto kumelio, Dolimėjus laikėsi kairės, 
nepaleisdamas iš rankų vadelių ir gertuvės, kuri buvo vienintelis jo 
ginklas. Čiūros galva kyšojo virš Emės galvos, pačiame mūsų 
mažiuko karavano gale. Ir tik viena Licera dūko ratais, spjaudama į 
saugaus keliavimo taisykles. Ji buvo tai priekyje, tai šone, tai 
apsukdavo platų ratą, ar nudulkėdavo toli į priekį. Jeigu iš pradžių 
Kandui ir patiko lakstyti paskui didenybę, dabar cerberis laikėsi 
netoli Dolimėjaus, iškoręs visus tris liežuvius ir žymėdamas kelią 
seilėmis. Šuneliui buvo pernelyg karšta šiose vietose.
- Ji turės didelę ir nemalonią bėdą vakare, kai išlips iš balno, - tyliai 
išsakė mano mintis Čiūra, savo akimis išvydęs, kaip mokinė 
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nepaiso mano perspėjimų.
- Tačiau taip gal ir teisinga, - linktelėjo Dolimėjus, - turėjau ir aš 
mokinių, kurie mokėsi kaip tik tokiu būdu – visas galimas nelaimes 
išbandydavo savo kailiu.
- Iš jų kas nors išėjo?
- Kiekvienas kažkam gabus, - linktelėjo burtininkas, - vienas iš 
tokių dabar kaip tik dirba gildijoje, akmenų užkalbėtoju. Tiesa, iki 
Reigano jam toli, bet ir ne pats menkiausias. 

Licera nudulkėjo nuo kopos ir visu greičiu pasivijo būrį. Mes jau 
pakilome į aukštesnę vietą ir dabar savo akimis išvydome gana 
didelę, tamsią dėmę toli priekyje. Daugybė taškų, šokinėjančių, 
krutančių ir nerimstančių vienoje vietoje. Besileidžiančios saulės 
šviesoje jie atrodė kiek didesni, nes prisidėjo ištįsę šešėliai.
- Paukščiai, - atpažino Čiūra, kurio akys buvo geriausios, - daug jų, 
apgulę dykumos paviršių.
- Tokiame plote? Bene karavaną kažkas išskerdė? – prisimerkiau, 
paragindamas savo Pegasą. Šis trumpai žvingtelėjo ir pasileido 
šuoliais. Išsitraukiau kalaviją, nors iš tiesų jo nereikėjo. Paukščiai 
aiškiai pasakė, kad aplinkui juos seniai nebėra gyvų padarų, o tie, 
kurie liko gyvi po kovos, pasitraukė į kažkurią pusę pagarbiu 
atstumu.
- Vienas kito pėdsakais! – grįžtelėjau atgal, - Licera, tu irgi!
- Ir vėl dėl gražumo? – išgirdau ją besijuokiančią.
- Čia tam, kad į paspęstus spąstus pakliūtų tik jojantis priekyje, - 
paaiškino Čiūra, - plėšikai, besitraukdami iš užpuolimo vietos, 
mėgsta palikti dovanėles persekiotojams.
Po pusdienio žygio žudikas ir prievartautojas nejučia ėmė perimti 
mano kalbėjimo manieras, kas šiaip beveik visiems kėlė šypseną. 
Tikėdamasis, kad mokinė visgi paklus, dairiausi įtartinų kupstų, 
artėdamas prie nelaimės vietos. Maitėdos mane pastebėjo, kilo 
nemalonus triukšmas. Jeigu užpuolikai vis dar buvo netoliese, jiems 
tas garsas būtų puikiausia žinia, kad kažkas aptiko jų darbelius. 
Tikėjausi, kad vandens burtininkas turi atsargoje kokį nors 
nemalonų burtą, padėsiantį prieš daug didesnį būrį.
Į orą ėmė kilti šleikščiai juodi pavidalai, akimirkai užtemdę dangų 
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priešakyje. Kandas palydėjo maitėdas nustebusiu urzgimu. Netrukus 
ant žemės liko tik pėdsakai, kraujas, ašmenys, lavonai ir vežimų 
liekanos.
Gana didelis buvo kautynių laukas, virtęs kapu maždaug keturiems 
tuzinams karavano keliautojų. Aštuoni sulaužyti skirtingų spalvų 
vežimai man bylojo apie mažiausiai aštuonis pirklius, bandžiusius 
pergabenti savo turtą per dykumą į Soiteno pusę. Samdyta sargyba 
buvo bejėgė prieš tuos, kurie ištrypė šią žemę. Užpuolikai nepaliko 
nė vieno saviškių lavono, kas šiaip gana įprasta. Greičiausiai 
žuvusius saviškius subjaurojo ir užkasė kur nors pakeliui. Vėjelis 
šiek tiek prapustė smėlį tarp kapų ir štai – pradingo žmogus 
skradžiai. Jokių įkalčių.
- Šventas Oberhaidai... – sumurmėjo Emė pasibjaurėjusi.
- Pykina? – sumurkė Licera linksmoku balsu, nors jos pačios veide 
buvo sustingusi keistoka išraiška.
Emerzidė pašnairavo akies krašteliu, tačiau nieko neatsakė. Ji 
nušoko nuo žirgo ir prisiartinusi pažvelgė artimiausiam negyvėliui į 
veidą. Greičiausiai nepažinusi nuėjo prie sekančio, lyg ketindama 
surasti nors vieną, kurį kada nors būtų regėjusi gyvą.
Kai kurie lavonai buvo sukapoti gabalais. Greičiausiai juos visus 
apkraustė, visas smulkmenas susižėrė į maišus, kad kuo mažiau 
liktų daiktų, kuriuos kas nors galėtų atpažinti. Vežimus suskaldė, 
herbus supjaustė ir sumaišė su smėliu. Kai kuriuos negyvėlius 
išrengė. Tikriausiai rūbai buvo pernelyg prašmatnūs, arba su 
atpažinimo ženklais.

Tačiau darbo neatliko iki galo. Vienoje pusėje jau buvo pradėję 
pjaustyti aukų veidus, tačiau darbo nepabaigė. Šoko į balnus ir visi 
kaip vienas persirito per kopą. Nudulkėjo vakarų kryptimi, 
palikdami viską paukščiams. Kažkas juos pabaidė? Kas?...
Apjojau nelaimės vietą ratu, tačiau neradau jokių kitų pėdsakų, 
liudijusių apie kažkokį kitą ginkluotą būrį. Plėšikai smogė iš vakarų 
pusės, ten pat ir pasitraukė. Karavanas atjojo iš šiaurės, beveik kaip 
ir mes. Jeigu antrasis būrys sekė paskui karavaną, tuomet jų 
pėdsakai greičiausiai susimaišė su karavano pėdsakais, nors vargu 
ar išgelbėtojai stengtųsi pakartoti siaurą karavano šliūžę, kuomet 
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nujaučia didelę nelaimę. Čia buvo kažkas ne taip.
Netoliese dvokė išskrostas žirgas. Plėšikai išpjovė gyvulio dalis, 
kurias laikė skaniausiomis, visą kitą paliko maitėdoms. Jie turėjo 
pakankamai laiko susikrauti grobiui, šeimininkavo čia gal tris ar 
keturias valandas. Tačiau pritrūko laiko išniekinti visus lavonus ir 
taip ištrinti pėdsakus.
- Mano galva, jie čia prieš dešimt valandų baigė skerdynes, - Čiūra 
nė neketino lipti nuo žirgo, kuris neramiai trypčiojo mūšio lauko 
centre.
- Panašiai ir aš galvoju, - linktelėjau, - bet va, pasišalino visai 
neseniai. Gal valanda, šiek tiek daugiau.
- Maždaug, - niūriai pritarė žudikas, - tačiau kažkas negerai. Ar 
pastebėjai supjaustytus vyrus aname gale?
- Šit tu man ir pasakyk, ko jie taip išsigando, kad nepabaigė reikalo 
iki galo, - trūktelėjau vadeles, pasukdamas Pegasą į Čiūros pusę.
- Nenumanau, - prisipažino šis, - turėtų būti dar didesnis būrys. 
Tačiau tokio nėra nė padujų. Kiek čia galėjo būti plėšikų?... Duodu 
ne daugiau keturiasdešimties. Pirmos dainuoja strėlės, likusius 
pribaigia kuo papuolė. Kad išgąsdinti tokį būrį, reikia mažiausiai 
penkiasdešimties.
- O jeigu ne kariai?
- Tai kas tada? – Čiūra apsidairė po netolimas kalvas, - milžinai?
- Esi sutikęs dykumoje nors vieną? – pajuokavau , - jeigu esi, 
tuomet gal ir milžinai. Manau, metas dingti iš čia. Vieta nėra labai 
tinkama poilsiui, o ir plėšikai greičiausiai bastosi kažkur netoliese. 
Jeigu tikėsime, kad juos išgąsdino kažkur čia gyvenantis milžinas, 
tuomet dingti reikia tuo labiau. Ei, laikykite cerberį, kol nepradėjo 
žmogiena vaišintis! Geriau jį prie negyvo arklio veskite. Emerzide!
Čiūra nujojo vyti Kando nuo lavonų, į kuriuos šis jau taikėsi 
nasrais. 
Pašaukta Emė grįžtelėjo atgal. Parodžiau į jos laukiantį žirgą. Ji 
papurtė galvą, siekdama atversti dar vieną lavoną. Atsidusęs 
paraginau Pegasą ir prijojau visai šalia.
- Mums metas, - švelniai pasakiau, - niekuo jiems nebepadėsime. 
Netgi jei atpažintume.
- Ar manai, kad niekada nebesutiksime nė vieno iš plėšikų? – 
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paklausė ji.
- Visko gali būti, - gūžtelėjau pečiais, - bet mums reikia skubėti. 
Plėšikus kažkas išbaidė. Mes esame čia tarp dviejų pavojų, iš kurių 
vieno nežinome.
- Gerai, - atsitiesė mergina ir čia pat sustingo, įbedusi žvilgsnį į 
apverstą vežimą, - palauk... Girdėjai?
- Ką? – suklusau.
Ji tylėdama žengė į vežimo liekanų pusę ir aš tuoj pat pats išgirdau, 
kaip kažkas suinkštė po lentomis.
- Kad mane kur, - staigiu šuoliu išsiropščiau iš balno ir sugniaužiau 
kalavijo rankeną, - palauk!
Bet Emerzidė neklausė manęs, traukdama iš smėlio lentas ir 
mesdama jas šalin. Ten kuo puikiausiai galėjo tilpti nedidukas 
galvažudys, ginkluotas arbaletu, o mergina drąsiai sukišo rankas į 
plyšį ir sučiupo kažką viduje, kas netrukus suklykė nesavu balsu, 
priversdamas atsisukti visus bendrakeleivius.
- Šventas Oberhaidai! – ištarė Emė, delnais suimdama mažos, 
išsigandusios mergaitės skruostus, žvelgdama šiai į akis, braukdama 
vaikui iš plaukų smėlį ir stengdamasi nuraminti, - šventas Ober... 
Edvardai, ji išgyveno! Edvardai, pažvelk!
Mergaitė suklykė tik kartą, greičiausiai persigandusi, kad ją iš po 
vežimo traukia tie patys plėšikai. Tačiau Emės akys buvo pernelyg 
geros. Siaubas ilgai netruko, tačiau mažoji verkė, akimirksniu 
įsitvėrusi savo naujojo išsigelbėjimo. Greičiausiai tik dabar 
pravirko, iš palengvėjimo, antraip plėšikai būtų išgirdę ir 
nepasigailėję. O galbūt būtų išsivedę su savimi. Vaikai turi 
stebuklingą gebėjimą pamiršti ir patikėti bet kokia nauja tiesa.
Šviesiaplaukė, nedidukė, kiek apvaloko veido ir stebėtinai didelių 
akių, kurios tarsi žibintai baimingai švytėjo murziname veide.
Kandas, išgirdęs klyktelėjimą, stryktelėjo iš išskrosto žirgo vidurių, 
tačiau netrukus vėl sulindo ten pat. Gyvieji jo dabar nedomino.
- Vaikas? – Čiūra pastatė savo kuiną piestu, - nuostabu, neįtikėtina!
- Oberhaidas telaimina, - sududeno Dolimėjus, rankove 
šluostydamas nosį.
- Ar mes ją imsime? Netrukdys mums keliauti? – pasiteiravo Licera.
- Ne daugiau nei tu, - atšoviau, grąžindamas kalaviją į makštis, Ar 
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jai viskas gerai, Eme?
- Regis, sveika, - Emerzidė čiupinėjo vaiko rankas, kojas bei šonus. 
Neradusi lūžių, apžiūrėjo rūbus, - tik labai smėlėta. Aš turiu 
apsiaustą balnakrepšyje...
- Ar tai gali palaukti? Mums reikia skubiai joti iš čia.
- Smėlis pratrins jai žaizdas, ji negali tokia sėsti į balną ilgai 
kelionei! Duok man akimirką!
- Gerai, - linktelėjau ir paliepiau Čiūrai jotį į artimiausią kalvą 
apsidairyti. 
Tuo tarpu pats prisegiau arklienos prisprogusiam Kandui pavadį, 
kad nereikėtų jo vaikytis po lygumą, pilną lavonų. Cerberis net 
inkštė, gailėdamasis paliktos skerdienos. Pirmą kartą prieš šunelį 
buvo padėtas šitoks mėsos kalnas!
Emerzidė darbavosi greitai, nekreipdama dėmesio į šiokį tokį 
mergaitės priešinimąsi. Netrukus mažosios rūbai atsidūrė maiše, 
pačią įvyniojo į gerokai per didelį baltą apsiaustą.
- Ją paims Licera, - nutraukiau Emės bandymą užkelti vaiką ant 
savo žirgo, - Leisk, aš užkelsiu.
Mergaitė suniurzgė, nepatikliai žiūrėdama į mane, bandantį ją 
pakelti. Ji vis dar neketino paleisti Emės rankos.
- Aš? – maištingai riktelėjo princesė, - kodėl aš?!
- Tavo balnas akivaizdžiai didesnis. Be to, tavo kumelei reikia 
ramesnės kelionės. Jeigu dar pagainiosi ją, sulauksi grąžos...
- Tai tik paikas gyvulys, - paniekinamai purkštelėjo Licera, nenoriai 
priimdama mergaitę sau už nugaros. Ši galop paleido Emės ranką ir 
tvirtai įsitvėrė kito moteriško kūno.
- Nesižnaibyk, kvaiša! – purkštelėjo princesė, pataisydama mažas 
rankutes, - prisiekiu, geriau susikeisiu balnais, negu tampysiu tave 
už nugaros visos kelionės metu. Mane gali pulti velniai, supratai? 
Dideli ir raguoti!
Bet vaikas veidu įsikniaubė į princesės rūbus nieko neatsakė.
- Ką ji ten daro? Bene snarglį šluostosi? – nerimo Licera.
- Ji tik vaikas, - atsidusau, šokdamas  į savo balną, - velnių 
medžiotojams tokie padarai neturėtų kelti nepatogumų. Jeigu tau 
taip blogai, galbūt reikalinga treniruotė?
Licera prikando liežuvį ir paragino savo kumelę. 
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Patraukėme tolyn į pietus, palikdami už nugaros niūrų vaizdą ir 
neatsakytą klausimą. Saulė baigė grimzti į smėlį, iš rytų pusės ėmė 
artėti žvaigždės.

---

Kuo labiau tolome į pietus, tuo daugiau pakeliui sutikome įvairių 
dydžių akmenų, kurie kai kur sudarė tvirtas grandines, trukdydami 
smėliui judėti vėjo srovėmis. Tuo pačiu ir mums tapo sunkiau 
keliauti, reikėjo ieškoti praėjimų, stengiantis nepamesti krypties. 
Porą kartų aptikome ženklus, nurodančius kryptis. Iš jų supratome 
pernelyg nutolę į rytus.
Pirmąja mūsų nakvynės vieta tapo akmenuota dauba, kurioje netgi 
žėlė skurdi žolė. Jau buvo gerokai sutemę, šviesa baigė nykti 
vakaruose ir šiek tiek ryškėjo rytuose. Buvo gerokai po vidurnakčio.
Paleidęs žirgą pešioti sausuolių ir pririšęs Kandą prie krūmo 
šaknies, padėjau Licerai atsikratyti vaiku. Princesė išsiropštė iš 
balno ir mąsliai pasirąžė, nutaisiusi nepatenkintą veidelį. Naktis 
buvo tokia šviesi, kad nereikėjo jokios ugnies, kurios čia 
greičiausiai nebūtų iš ko sukurti.
- Duonos? – burbtelėjo Čiūra, rausdamasis po balnakrepšį, - žinai, 
rūmuose kritau į akį virėjai, tai ši man kepsnių paruošė kelionei. 
Dabar pats metas juos doroti, nes dar vienos kaitrios dienos jie 
neištvers. 
- Mestelk, - sutikau su pasiūlymu,  - ei, merginos! Maistas!
Emerzidė baigė nubalnoti savo pilkį ir padėjo ant patiesto balno 
įsitaisyti mergaitei. Pati pasiklojo kelioninį apklotą greta, kažką 
greitakalbe šnabždėdama mažajai. Dolimėjus savo balną nutėškė 
prie Čiūros, o Licera vis dar nesitraukė nuo žirgo, nulindusi į 
tolimiausią daubos kraštą.
- Ei, velnių medžiotoja! – pašaukiau.
- Girdėjau, kad tave kur sutrauktų, - atsiliepė Licera niauriu balsu, 
neskubėdama naktipiečiauti. 
Čiūra galop surado kepsnius ir nesidrovėdamas sviedė man mėsos 
gabalą, iš paskos paleisdamas duonos kriaukšlį. Pastarojo vos 
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nepaleidau iš nagų.
- Nešk čionai nesimėtęs, - trynė rankas Dolimėjus, - mano 
balnakrepšyje tik vanduo. Jeigu bus labai blogai, išbursiu iš jo 
riešutų. Deja, maistui moku tik tokį burtą.
- Vanduo ir riešutai – dar ne pasaulio pabaiga, - pritarė Čiūra, - 
šekit, vaišinkitės. Ir mažajai paduok, Eme. Kur princ... Licera?
- Medituoja, - sučepsėjau, - nekreipk dėmesio, ateis.

Licera prisiartino kiek vėliau, vis dar neatgavusi geros nuotaikos. 
Kol ji kuitėsi prie savo žirgo, Emerzidė suspėjo prakalbinti mūsų 
naują bendrakeleivę.
- Jai šešios vasaros, - pasakė šypsodamasi, - ir vardas... koks tavo 
vardas, sakei?...
Mergaitė sušnabždėjo jai į ausį.
- Septera, - pakartojo Emerzidė, - ji iš Alibaho.
- Taigi, - pasigirdo Liceros balsas. Princesė prisiartino ir įsitaisė ant 
akmens tarp Čiūros ir Emerzidės, - gerai, kad bent ji. O tai Avento 
visur pilna. Gal gerbiamasis burtininkas iš kur nors kitur?
- Iš Nakros, - atsiliepė Dolimėjus.
- Net palengvėjo, - atsiduso Licera.
- Kodėl tu šlubuoji? – paklausiau mokinės.
- Todėl... – suniurnėjo princesė, - prakeiktas balnas pritrynė kojas...
Aš vos suturėjau šypseną, stengdamasis stoiškai kramtyti mėsą. 
Vienintelis iš mūsų mažo būrelio, kuris be manęs suprato Liceros 
padėtį, buvo Čiūra. Štai jis nesuturėjo savo šypsenos.
- O tu čia ko išsiviepei? – Licera suturėjo duoną, taip ir 
neatsikandusi. Tačiau netrukus piktai krimstelėjo.
- Patarimus dalijome ne dėl to, kad pasirodytume labai gudrūs, - 
šyptelėjau, - kai sakiau nevarinėti žirgo, turėjau galvoje du blogus 
dalykus. Pirma – žirgas greitai pavargsta ir tampa ne toks 
draugiškas raiteliui. Antra – tokioje kaitroje kratantis visu greičiu 
suprakaituoja šlaunys. Ypač ten, ties tarpkoju. O kadangi greitai 
jojant reikia šiek tiek labiau įtempti kojų raumenis, padidėja 
spaudimas į balną. Drabužiai sudrėksta ir ima brūžinti odą... kol jos 
nebelieka.
Licera tik dar įnirtingiau įniko į kriaukšlį, stengdamasi nekreipti 
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dėmesio į besistengiantį susiturėti Čiūrą.
- Ar labai blogai toms tavo... kojoms? – nurijau paskutinį kąsnį.
- Skauda velniškai, - niūriai atsakė. Čiūra kaipmat surimtėjo, 
užuodęs bėdą.
- Ilgai kentėjai?
- Nuo... nuo pat karavano...
- Kvaiša, - išsprūdo man. Laimei, balse buvo kruopelė užuojautos, 
Licera neįsiplieskė, - reikėjo iš karto sakyti. 
- Ar aš negalėsiu keliauti?
- Žinoma, negalėsi! Nebent nori kraujais visą kelią iki rūdakasių 
pažymėti. 
Princesė nuleido ranką su duona ir niūriai nudelbė mane žvilgsniu, 
prikąsdama lūpą.
- Antra vertus, - atsidusau prisitraukdamas savo balnakrepšį, - tavęs 
ir palikti negalima. Turiu aš čia tokio tepalėlio, vienos raganos 
sumaišyto. Jeigu į kapus nenuvarys, tai tikriausiai pagydys. Laikyk.
Ji paėmė labai atsargiai.
- Gali jo negailėti, - patariau, - ir dar aprišk kuo nors minkštesniu, 
nes patikėk, rytoj tavo sveiko tarpkojo reikės visiems mums.
Čiūra pratisai suprunkštė ir staiga ėmė juoktis, plodamas delnais. 
Licera piktai sviedė į jį kriaušlio likutį ir nušlubčiojo daubos šlaitu 
aukštyn, kad pasislėptų su savo bėdomis. Jeigu ir buvo supykusi, tai 
greičiausiai ne ant manęs.
- Ką darysime su Septera? – Čiūra parodė į mergaitę, - juk nejos ji 
su mumis į Pal Adosą? 

---

Naktis darėsi vis šaltesnė ir žvarbesnė. Burtininkas užmigo pats 
pirmas, vos tik baigė naktipiečius. Emė, turėjusi tapti mano 
talismanu, dabar stengėsi juo būti mažylei, kuri irgi jau vangiai 
mirksėjo, dairydamasi į žvaigždes. Visiems grėsė miegas. Aš irgi 
susisupau į savo paklodę, tačiau nespėjau sudėti bluosto.
- Girdėjai? – Čiūra patraukė kapišoną nuo ausų ir pakreipė galvą, 
stengdamasis išgirsti tai, ko negirdėjau aš.
Užuot atsakęs, pasiklausiau kartu su juo, tačiau aplinkui buvo tylu.
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- Licera dar negrįžo, - priminiau tyliai.
- Taip, didenybė krebždėjo už ano akmens, - jis mostelėjo galva į 
riedulį, kyšantį iš už šlaito krašto, - tačiau nebekrebžda. Lyg ir 
girdėjau tylų šūktelėjimą.
- Jeigu tepasi mano tepalu, tuomet girdėsi ją nuolat, - sumurmėjau.
Čiūra šyptelėjo ir jau norėjo užtraukti ant galvos kapišoną, kai 
staiga išties išgirdome ją, šaukiančią mane vardu. Dabar jau 
nustebau kaip reikiant.
- Edvardai! – vėl riktelėjo Licera. 
Kažkaip keista buvo girdėti ją, tariančią mano vardą.
- Nagi? – atsiliepiau.
- Man... reikia pagalbos.
- Gal sumaišei vardus? – paklausiau.
- Ne, Emerzidė čia nepadės. Ateik tu!
Čiūra pasikrapštė pakaušį, aiškiai sutrikęs už mus tris. Emerzidė irgi 
nieko nesuprato.
- Na gerai, - dvejodamas pakilau, - einu...

Vos pasiekęs riedulį, išvydau ją, stovinčią kiek tolėliau nuo duobės. 
Deja, Licera nesigydė ir jos problema buvo kur kas rimtesnė, 
stovinti su durklu jai už nugaros, įrėmusi ginklą princesei į gerklę. 
Mano mokinė žvelgė į mane sukandusi dantis, stengdamasi išlikti 
išdidi net ir žudiko rankose.
- Tikiuosi, tu esi pakankamai protingas ir kalbėsi tyliai, - pasakė 
Binera ramiu, žemu balsu, velniai žino kaip susekusi mane 
dykumoje. – Antraip perrėšiu jai gerklę.

Akimirką stovėjau netekęs amo, stengdamasis suvokti, kaip šis 
padaras iš viso sugebėjo mus susekti po praūžusios audros – 
pėdsakų juk turėjo nelikti!
Kažkaip visgi susekė ir netgi sugalvojo, kaip išvilioti mane iš 
daubos vieną, atskirti nuo bendražygių.
- Ji iš karališkos šeimos, - pasakiau Binerai, prisiartinęs per kelis 
žingsnius.
- Mes dykumoje, - lakoniškai atkirto žudikė, šypsodamasi kreiva 
šypsena. Tuo tarpu Liceros veide vis labiau ryškėjo baimė. Ji netgi 
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staiga ryžosi prabilti į ją laikančią Binerą:
- Prisiekiu, jeigu man kas nors atsitiks...
- Jeigu atsitiks, - nutraukė Binera, šnabždėdama jai į ausį, - niekas 
tavęs čia per artimiausius šimtą metų vis tiek nesuras. Užsičiaupk ir 
neduok man progos brūkštelėti. Eime.
- Kur? – paklausiau.
- Toliau nuo tavo draugų, Edvardai. Pamiršai, kodėl aš čia? Mūsų 
kova dar nesibaigė.
- Tu beprotė, jeigu vaikaisi mane po dykumą vien tam, kad galbūt 
patirtum nesėkmę.
- Gal. Kalbėk tyliau ir kilnok kojas.
Ji mostelėjo galva į vakarus ir aš paklusau, mintyse riebiai 
keikdamasis. Liceros nubrūžintas tarpkojis nelaimes prišaukė daug 
anksčiau, nei bet kuris iš mūsų galėjo sugalvoti.

Rytuose pamažu švito, nors iki saulėtekio dar buvo toloka. Mes trys 
jau pakankamai nutolome nuo daubos, į akmenuotą plynę, kur 
Binera staiga palenkė Licerą ir staigiu judesiu privertė ją atsiklaupti.
- Sėdėk tyliai, - perspėjo, - savo durklą ir svaidyti moku. Toli 
nenubėgsi.
- Aš tave vis tiek surasiu, - sušnypštė Licera, apimta bejėgiško 
pykčio, - ir pati tau kilpą užnersiu, išgama!
- Neabejoju... – abejingai murmtelėjo žudikė, nebekreipdama 
dėmesio į princesę. – Trauk savo durklą, velnių medžiotojau! 
Beginklis tu man mažiau geidžiamas.
Licera staiga stryktelėjo ant kojų, sugniauždama delne akmenį – 
ginklus ji buvo palikusi prie žirgo. Jau žinojau, ką sugeba Binera, 
todėl nedrįsau siekti savo durklo raudonais ašmenimis – užklupta iš 
dviejų pusių, žudikė galėjo sugalvoti atsikratyti silpnesniu 
priešininku. 
- Stok! – įsakmiai riktelėjau Licerai, tačiau Binera pajuto ją 
anksčiau.
Akimirką ranka su akmeniu kilo, o jau kitą akimirką akmuo laisvai 
krito žemyn. Mano mokinė triukšmingai iškvėpė orą ir antru 
galingu smūgiu vėl buvo parklupdyta, beveik nusviesta į šalį, lyg 
sumaitotas skuduras.
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- Taip, laikyk savo pamaivą kamputyje, - nirtulingai urgztelėjo 
Binera, vartydama delne durklą.
Aš išsitraukiau saviškį ir ji puolė, nebelaukdama jokių kvietimų, 
galutinai išmušusi iš princesės savigarbą, orumą ir dar kažką, ką ji 
ten turėjo.

Sausai ir ne itin garsiai vaitojo metalas akmenuotoje dykumoje, jo 
garsas netoli tesklido ir vargu, ar Binera galėjo tikėtis geresnės 
vietos savo kovai. Ji išties buvo visiška beprotė, apsėsta idėjos, kad 
trofėjai turi demonstruoti viską, kas ji yra. 
Kruopščiai supinta jos kasa raizgėsi ore, kuomet priešininkė 
atakavo ar  traukėsi, mintyse planavo ir tuo pačiu metu įgyvendino 
visus planus. Kartais sustodavo tamsaus, tačiau vis labiau 
šviesėjančio dangaus fone lyg įbesta ir žiūrėdavo į mane, iš vienos 
pusės nutvieksta geltonos rytų pašvaistės. Tada pajudėdavo žaibo 
greičiu ir apipildavo kruša smulkių, tačiau mirtinų smūgių, 
nutaikytų į kaklą, akis, širdį, vėl kaklą... Sugniaužusi kumštį 
smogdavo kairiąja, lyg prisiminusi mano triuką, tačiau kol kas man 
sekėsi.
Ketvirto stabtelėjimo metu jau tariausi perpratęs Bineros taktiką, 
tačiau tada ji staiga persimainė ir ėmė elgtis visiškai kitaip – 
apgaulingi smūgiai, judesiai, dūriai žemiau juostos, lyg ketintų 
mane išskrosti, tarsi kokį niekingą gyvį. 
Šviesa rytuose ryškėjo. Už Bineros nugaros, prie akmenų, sujudėjo 
atsipeikėjusi Licera. Princesė papurtė galvą ir pažvelgė į mus. 
Vienas jos skruostas buvo sumuštas, pradėjęs tamsėti.
- Būk ten, kur esi, - perspėjau ją ir Binera akimirkai grįžtelėjo atgal.
- Šaunu, - šyptelėjo žudikė, - paukštelė pasiruošusi tave paskatinti, 
medžiotojau.
Žudikė vėl sustingo vietoje, nuleisdama durklą žemyn, tarsi 
leisdama save užpulti. Tačiau ir vėl nepuoliau, leisdamas vargintis 
jai pačiai. Galų gale, ši kova buvo svarbi vien priešininkei.
- Tu mane vargini, - staiga pasakė Binera, - tik giniesi, pats nepuoli. 
Negerai šitaip, medžiotojau. Kova turi būti abipusė. Lyg meilė, ar 
ne?
- Kada suspėjai žodžiais apsirūpinti? – išsiviepiau.
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- Galbūt tai mano klaida, - neišgirdo Binera. – Gal per mažai 
stengiausi, kad tau ši mudviejų kova būtų svarbi. Tačiau tai galima 
ištaisyti. Atsisveikink su ja!
Binera staiga užsimojo durklu, pasisukdama ant kulno, aiškiai 
ketindama jį sviesti į beginklę princesę. Tačiau nesviedė, nes 
išgirdo mane, pajudantį iš vietos.
Durklas jos rankoje akimirksniu persivertė, žudikė atrėmė mano 
kirtį ir nusikvatojo, atšokdama.
- Negaliu patikėti! Tu ir ji?... Vargeta medžiotojas ir Alibaho 
sidabrinė kanarėlė?
- Galvok ką tiktai nori, - urgztelėjau, - mano akivaizdoje čia niekas 
nemirs.
- Tačiau tu kovoji. Vadinasi, aš teisingame kelyje, - ir Binera vėl 
nusitaikė į Licerą.
Mintyse nusikeikęs šastelėjau prie žudikės, sugniauždamas 
raudonašmenį durklą. Kaip ir tikėjausi – ji grįžtelėjo į mane, 
pasiruošusi pasilinksminti. 
Binera kovėsi puikiai, tačiau, kaip ir kiekvieno priešininko, jos 
įgūdžiai buvo suskaičiuoti, nors ir atidirbti, nublizginti iki 
tobulumo. Užpulk tą patį žmogų šimtą kartų ir jau gali vadintis 
aiškiaregiu – galima nujausti, kaip bus atremtas kirtis, suduotas 
smūgis, atšokama atgal, užuodus pernelyg didelę grėsmę.
Lygiai taip pat ir Binera – nors ir pasiruošusi mane sutikti, tačiau ji 
kartojo vieną iš daugelio savo judesių, kuriuos tariausi įsidėmėjęs.
Durklas apsivertė jos delne, rankena prigludo prie pirštų, ašmenys 
slystelėjo mano durklo ašmenimis. Žinojau, kur tai nuves.
Sugniaužęs kumštį trinktelėjau laisva ranka jai į šonkaulius. 
Ašmenys nuslydo į niekur, o žudikė suniurnėjo iš nuostabos, vos 
nenuvirsdama. Jos veide pamačiau tramdomą skausmą, kuomet nuo 
smūgio nulėkė kelis žingsnius atgal.
- Sakai, esi teisingame kelyje? – sušnypščiau supykęs. – Tuomet 
kaip tau skausmas? 
Akimirką ji gaudė orą.  Išplėtė akis, kilstelėjo ginklą, ketindama 
atremti smūgį, o gal net durti. Nubloškiau jos ašmenis į šalį, 
grįžtamuoju judesiu brūkštelėjau per šlaunį ir tuoj pat teko atšokti – 
Binera nesnaudė. Surikusi ji vos neparkrito, palinkusi į priekį per 
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toli. Iš žaizdos sunkėsi kraujas, nudažydamas kelnes juoda spalva.
Tačiau žudikė susitvardė stebėtinai greitai, pamiršdama žaizdas ir 
skausmą. Netgi keista šypsena nušvito jos veide, kuomet puolė 
mane, lyg ta mintis apie mano galvą – trofėjų gydytų ją. Ir jos 
smūgiai buvo netgi stipresni nei prieš tai. Ypač kai smogė man iš 
kairės, ketindama susmeigti geležtę po šonkauliais.
Tačiau tame beprotiškame įkarštyje Binera pamiršo saugotis. Galbūt 
žaizda taip paveikė, gal sutrenkiau kažkokį laikroduką jos viduje, 
tačiau atremti paskutinį kirtį beveik neprireikė stebuklo. 
Binera vėl suriko, išmesdama ginklą ir griebdamasi už riešo. Dabar 
ji turėjo jau dvi žaizdas ir dar mažiau ryžto. Bet jau turėjo taip 
būti...
Metusi į mane nirtulingą žvilgsnį, sveika ranka išsitraukė kitą 
durklą.
- Tu apgailėtinas, - šyptelėjo, - turėjai dvi progas mane užmušti, 
nepasinaudojai. Gal vis dar manai, kad mudu kovojame nerimtai?
- Niekas čia nemirs, - pakartojau savo. – Susirink savo žaisliukus ir 
keliauk namo, Binera.
- Dar nepasiekiau savo tikslo, Edvardai.
- Sužeista ir nepasieksi. Keliauk namo, išsilaižyk žaizdas. Pažadu 
tau dvikovą, kuomet sugrįšiu.
Ji nepatikliai žvelgė į mane.
- Galiu netgi pats ateiti į Raugo Duobę, jeigu tau nuo to bus geriau.
- Ir tu kovosi? – netikėjo žudikė.
- Kaip velnias. O dabar traukis ir leisk man įvykdyti savo kelionę.
Ji dvejojo.
- Tu neįskundei manęs Parveliui, - sumurmėjo, - bet galbūt ir dėl to, 
kad pabūgai, jog nušausiu iš pasalų. Antra vertus, gini sidabrinę 
paukštelę, tuomet galbūt ir esi garbingas.
- Pažiūrėkit, kas prabilo apie garbę...
- Aš esu garbinga, - tarė ji piktai.
- Tavyje garbė kažkodėl nesunkiai derinasi su žmogžudyste, Binera. 
Man sunku patikėti. Taigi, kaip tau mano pasiūlymas?
- Man sunku patikėti, kad tu ateisi į Raugo Duobę, todėl imkim ir 
padarykim taip – tebūnie ji bus tavo garantas, - Binera atšoko dar 
toliau, staigiai užsimojo sveikąja ranka ir sviedė durklą į Licerą, vis 
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dar nesugalvojančią, ką turėtų daryti.
Judesys buvo pernelyg staigus – nebūčiau niekaip jo sustabdęs. 
Pakraupęs stebėjau, kaip vartydamasis durklas lekia oru, girdėjau iš 
siaubo klykiančią mokinę...
Ašmenys atsitrenkė į žemę, perskilo, stambesnioji dalis dar atšoko, 
persivertė ore ir abejingai nukrito į smėlį.
Parkrito Binera, žiaukčiodama ir trūkčiodama, lyg tampoma dievų 
už nematomų siūlų. Atsirėmusi delnais į dykumos paviršių, ji 
išvėmė... vandenį. Skaidrų tarsi krištolas, lyg šaltinis būtų atsivėręs 
jos viduje.
Paskui ji susmuko be sąmonės.
- Ar aš laiku? – paklausė susirūpinęs Dolimėjus, užsukdamas savo 
gertuvę. 
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18.

Peslio Dauba

- Ji gyva, - Čiūra atsargiai bakstelėjo bato nosimi į nejautrų Bineros 
kūną, - ir tik vienas Oberhaidas žino, ką sugalvos atsipeikėjusi. 
Mano profesionalia nuomone, ją reikėtų pribaigti.
- Sutinku, - atsiliepė Licera nuo akmens, kur vis dar rankiojo 
paskutinius savo savigarbos likučius. Jos balse galėjai justi 
neapykantą ir beveik isterišką įtūžį. – Tau reikėtų tą padaryti, 
Edvardai! Ar ne tavo ir jos tai buvo kova?
- Aš tik pasakiau profesionalią nuomonę, - šūktelėjo didenybei 
Čiūra. – Užmušti bejėgį priešininką... hmm, čia absoliuti ir 
nepakaltinama žmogžudystė. Tokią galima įvykdyti nebent už 
didelius pinigus, jeigu kalbėtume apie tai, kaip apie profesiją, 
žinoma...
- Argi tu nesi žmogžudys? – Licera artinosi, trindama delnu 
skruostą. Jos akys liepsnojo. – Girdėjau, kaip tave tokiu vadino. 
Tuomet  gali ją pribaigti!
- Šimtas guartų, - burbtelėjo šis, - tačiau atsakymas vis tiek būtų 
„ne“. Visų pirma todėl, kad ji yra... na... mano bendrininkė, 
sakykim. Ir nors ji išprotėjusi, visgi gaujos ryšiai šį tą reiškia. Be to, 
aš šiuo metu nusamdytas. 
- Tada kodėl tau neužsičiaupus su savo profesionaliomis 
nuomonėmis? – Licera bakstelėjo pirštu Čiūrai į krūtinę. – Ta 
bestija kėsinosi į karališką asmenį. Pagal Alibaho įstatymus, ji 
turėtų karoti kartuvėse.
- Ta bestija kėsinosi į velnių medžiotoją, - pataisiau. – Velnių 
medžiotojas, deja, nebėra karališkas asmuo. Bent jau ne dykumoje 
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ir tuo labiau ne šioje kompanijoje.
- Liaukis, gana! – suriko Licera. – Kiekvienas čia supranta, kad tavo 
taisyklės tėra... taisyklės! Paprasti žodžiai, susitarimo reikalas! Aš 
tebesu princesė, nors ir tapau tavo mokine! Visa kita – susitarimai!
- Tu teisi, - linktelėjau. – Visi žmonės žino, kad tu esi princesė, nes 
taip yra susitarta. Tačiau čia, dykumoje, susitarimai dažnai yra 
kitokie. Štai kad ir ji, - parodžiau į Binerą, - laikė tave niekuo. 
Mažai trūko, kad būtum pati tą pripažinusi, ar ne?
- Nužudyk ją, - įsakė Licera.
- Ne. Ji liks čia, mes keliausime tolyn.
- Tu kvailys! Ji išsilaižys žaizdas ir patrauks iš paskos! Kitą kartą 
galbūt net nebekvies į dvikovą, o nušaus iš pasalų! Pribaik ją!
- Aš jai prižadėjau atvykti į Raugo Duobę pratęsti mudviejų kovos. 
Kaip galėčiau tą padaryti, jeigu ji nušautų mane?
Licera užvertė akis.
- Ir tu tiki tokiais savo paistalais?
- Tai vadinama garbingumu. Su juo linksmiau gyventi, žinok...
- Ir manai, kad ji tuo patikės? – princesė parodė į Binerą.
- Vieną kartą jau patikėjo. Nematau priežasties, kodėl neturėtų ir 
antrą kartą. Nesijaudink, tavo rūpestį aš visiškai suprantu, jis 
natūralus. Gavai į galvą, tave tampė prikišusi peilį prie gerklės – tai 
natūrali baimė dėl savo gyvybės. Tačiau dabar viskas gerai, Licera.
- Aš nebijau, - sušnypštė ji, - tu pats mane privertei išmokti...
- Tai gerai! – šūktelėjau jai į veidą, - tada imk peilį ir pati žudyk, 
užuot įsakinėjusi!
Licera akimirką spoksojo į mane apstulbusi, tada vos vos linktelėjo 
ir pakėlė nuo žemės Bineros durklą.
- Jeigu išdrįsi tai padaryti, - pasukau eiti atgal į daubą, - gali joti 
atgal į Alibahą. Tu man būsi nebereikalinga.
- Betgi...
- Alibahe yra tokia žmonių rūšis, kurie įsėlina nakčia į lūšnas ir 
žudo miegančius elgetas vardan kelių sudilusių monetų. Nužudyk 
mano priešininkę  - ir galėsi ieškoti mokytojo tarp gatvės atmatų.
- Ar tai reiškia, kad man garbingiau tapti žudikės auka? – suriko 
Licera pavymui.
Neatsakiau.
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---

Naktis virto tikru rytmečiu, o taip ir nepamiegojome, išskyrus 
Emerzidę ir vaiką. Pastarosios užmigo dar prieš prasidedant 
dvikovai, todėl nepabudo, net kai Čiūra nugirdo tolimus riksmus. 
Žudiko buvo geros akys ir ausys, tačiau minkštoka širdis. Mano – 
dar minkštesnė, nes taip ir neišdrįsau pribaigti Bineros, nors sveikas 
protas kuždėjo, jog tai būtų geriausia.
Netrukus sugrįžo Licera, sugniaužusi žudikės ginklą delne. Jo 
ašmenys buvo švarūs. Nežinia, ar neišdrįso užmušti bejėgio 
priešininko, ar mano grasinimas sulaikė nuo to. Atrodė pikta, it lesti 
negavusi maitėda.
- Kaip tavo kojos? – prisiminiau. – Joti galėsi?
Ji suniurzgė kažką neaiškiai, tada linktelėjo.
- Dar vis skauda?
Vėl linktelėjo.
- O vaikas?
- Atiduodu Emei savo balną. Tegu pati kratosi su vaiku, - urgztelėjo.
Šyptelėjau, žvilgtelėdamas į Čiūrą, kuris jau rausėsi po krepšį su 
maisto atsargomis, nuožmiai stebimas pririšto cerberio. Kandas, 
vakar vakare apsirijęs paskerstu arkliu, vėl jautėsi išalkęs.
- Pusryčiai, - žudikas ištiesė mums papločius, - nuo šiol dykumoje 
maitinsimės tik šitais.

Malonūs visada apytuščiam dykumų keliautojo skrandžiui, šie 
paplotėliai visai nepradžiugino karališkos didenybės, mat jų skonis, 
lyginant su nekukliu užeigų maistu, primena maltą medžio žievę, 
šiek tiek pasaldintą medumi. Ir tik tikras keliautojas, visada 
vertinantis savo gyvybę, o ne burnos malonumus, gali džiaugtis 
šiais nedideliais stebuklais.
Deja, aš nebuvau tas prisiekęs keliautojas, todėl tik abejingai maliau 
dantimis, žinodamas, kad iki vakaro vargu ar pavyks pavalgyti 
geriau. Taip pat žinojau, kad netrukus jie atrodys visai skanūs.
Licera tik krimstelėjo ir skubiai grąžino paplotį Čiūrai.
- Ar neturi kažko geresnio?
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- Atsiprašau, mes negalvojome, kad su mumis keliaus karaliai, - 
atsiliepė šis mano maniera, - yra tik šie papločiai, pilnas jų krepšys. 
Gal visgi valgysi?
Čiūra maloniai nusišypsojo, tiesdamas prakastą paplotį merginai.
- Aš nealkana.
- Iki vakaro nesustosime…
Bet Licera pakilo ir nuėjo prie savo kumelės.
- Girdėjai, - burbtelėjau, - ji dar nepakankamai išalkusi.

Licera atvilko savo balną ir numetė jį prie Emės.
- Tau pasisekė, - pasakė merginai, - šiandien turėsi didesnį. Kelk 
mažąją, imu taviškį.
Emerzidė prisitraukė pabudusią Septerą ir princesė nuėjo balnoti 
kumelės, kuri įtartinai dažnai trypčiojo vietoje, sukiodama galvą į 
šalis, lyg negalėdama susitaikyti su savo nelaime. 
Užveržusi diržus, Licera gana vangiai įsirito į balną, nutaisė labai 
jau nepatenkintą veidelį, kažką pagalvojo ir tik tada paragino 
kumelę, idant ši užropotų šlaitu aukštyn.
Gyvulys pratisai suprunkštė, papurtydamas karčius ir staiga 
šoktelėjo piestu, išsviesdamas raitelę iš balno. Princesė trumpai 
suriko iš netikėtumo, žnektelėjo į smėlį. Kumelė, vis dar 
purtydamasi, pabėgėjo į šoną ir ėmė piktai pešioti sausą žolę.
Čiūra pribėgo pirmas.
- Tau viskas gerai?
Licera žiūrėjo į dangų plačiai atmerkusi akis, lyg vis dar 
nesuvokdama, kas ką tik nutiko.
- Ei! – pašaukiau. 
Ji dėbtelėjo į mudu.
- Balnas nepatogus... - susiraukė.

---

Netrukus mes visi jau sėdėjome balnuose. Emerzidei atiteko Liceros 
kumelė, kuri naująja raitele nebebandė atsikratyti. Princesė persėdo 
ant pilkai balto kumelio, į savo didįjį balną. Žinoma, mažoji Septera 
vėl atiteko jai.
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- Negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi tavo kompanija, - piktai pasakė 
Licera vaikui, šį kartą pasisodinusi mergaitę priekyje, - susitarkime 
iš karto – tu neverksi ir nezysi, o aš tau neaiškinsiu, kokia turėtum 
būti. Nes josime mes ilgai ir nuobodžiai.
- Ir nevaikysi savo naujojo žirgo, - priminiau, - antraip šis kvailas 
gyvulys padarys panašiai, ką padarė anas.   Vardan savo tarpkojo 
gerovės ir vaiko saugumo, josi paskutinė ir neskubėdama.
Mano nuostabai, mokinė vos vos linktelėjo sutikdama, tačiau nė 
nepažvelgė į mano pusę.

Prajodami tą vietą, kur koviausi su Binera, nebepastebėjome jos, 
gulinčios be sąmonės. Greičiausiai atsipeikėjo ir pradingo pas savo 
žirgą, pririštą kažkur netoliese.
- Manai, pasielgei teisingai? – paklausė Čiūra.
- Protas sako, kad esu kvailys, - sumurmėjau, - tačiau bent užmigsiu 
žinodamas, kad dar nesu paskutinis šunsnukis.
- Kvailys – tai gerai, - linktelėjo Čiūra. – Dvasios ramybė net ir 
žudikams svarbi, žinai... Jeigu tau siūlo žudyti už pinigus, pinigų 
turi būti daug. O jeigu reikia šiaip sau, tuomet – garbingai. Mudu ne 
taip ir skiriamės.
Jis nusišypsojo, parodydamas, kad juokauja. Ir iš tiesų – atrodė, kad 
visa tai yra juokinga. Bent jau kurį laiką.

---

Dykuma, iš pradžių atrodžiusi beveik negyva, ėmė vis labiau įgauti 
gyvasties. Kuo toliau į pietus, tuo labiau žolė atrodė žalesnė, jų 
pavieniai krūmeliai – gausesni, o pačių krūmelių – daugiau. 
Atsirado ir kaktusai, kurių beveik nepastebėdavau šiaurinėje 
Alibaho dalyje. Tiesa, nemažėjo ir akmenų. Šių buvo visur, o ypač 
ant tako, todėl mūsų nedidukas būrelis nuolat vingiavo. Pastebėjau 
netgi kelis medžius, bandančius išgyventi nedėkingoje dirvoje.
Diena pasitaikė karšta ir visai be debesų. Saulė, užkopusi į pačią 
viršūnę, tarsi sustingo viename taške ir iš ten kikeno, žvelgdama į 
mus ir nesiruošdama niekur judėti.
- Kas tau vėl? – atsklido Liceros balsas. – Prieš pusvalandį buvome 
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sustoję...
- Man nepatogu, - pasiskundė mergaitė.
Po pusdienio jojimo ji jau kalbėjo su savo bendrakeleive, nors ši 
atsakinėjo puse lūpų ir tik į kas antrą klausimą. Dažniausiai 
liepdavo užsičiaupti, tačiau vaikas nebūtų vaikas...
- Nepatogu? – purkštelėjo Licera, - sosto užsimanei? Kas tu tokia, 
dar viena princesė?
- Ne, aš Septera.
- Taigi, tu esi Septera. Princesė esu aš. Todėl sėdėk ramiai ir tylėk.
Mes pakilome į nedidelę kalvą, nuo kurios buvo galima šiek tiek 
apsidairyti. Tiesą sakant, nelabai buvo į ką. Visa žemė aplinkui buvo 
nelygi, netoliese buvusios kalvos uždengė tolimesnį vaizdą. 
Pasukau žirgą joti aplink apsamanojusią uolą.
- Ne, tu nesi princesė, - pasakė Septera.
- Ką tu išmanai...
- Išmanau! Princesės nejodinėja žirgais po dykumas, jas auksiniuose 
vežimuose vežioja. Mačiau kartą, kaip išvažiavo iš miesto. Be to, tu 
išsitepusi.
- Užsičiaupk! – pyktelėjo Licera.
- Negaliu, man nepatogu. Tu nustūmei mane ant krašto!
- Na gerai. O dabar?
- Dabar gerai. Sakiau, kad nustūmei...
- Jeigu daug kalbėsi, nustumsiu ir vėl.
Pajutau kylantį vėją. Jis dvelkė iš pietų, keldamas dulkes ir vos 
nenusmaukdamas gobtuvo. Prilaikydamas jį ranka, užuodžiau 
menką dūmų kvapą. Beveik pro šalį praslydo, vos nosies galiukui 
užteko. Kažkur priekyje mūsų laukė kompanija. Galbūt netgi 
rūdakasių gyvenvietė, kur ir traukėme.
- Kodėl tu tokia pikta?
- Ir vėl...
- Ne, tu tikrai nesi princesė. Princesės būna geros. Tu pikta. Tu ne 
princesė.
- O kodėl, tavo nuomone, aš negaliu būti pikta?
- Jeigu tu princesė, tu turėtum gauti visko, ko užsigeisi. Vadinasi, 
turėtum būti laiminga. Bet tu nesi laiminga. Vadinasi, negauni 
visko, ko įsigeidi. Vadinasi, tu ne princesė, - lėtai, bet užtikrintai 
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išvedžiojo Septera. 
Tai išgirdęs, Čiūra ėmė juoktis.
- Norėtum, - purkštelėjo Licera, - gerai, aš nesu princesė. Aš – 
žiežula ragana ir tau gera tikrai nebūsiu, kad ir kaip svajotum. 
- Kodėl?
- Man tai malonu. Negaunu visko, ko trokštu, todėl esu žiežula, 
aišku?
Jeigu Septera ir linktelėjo, aš to neišvydau. Dairiausi geriausio 
kelio.
- Ne, tu nesi žiežula, - po trumpos tylos pasakė mergaitė.
Garsus atodūsis. Ir kanopų bilsnojimas.
- Žiežulos raganos, - ėmė aiškinti mergaitė, - gyvena pelkėse, kur 
gali lipdyti savo purvo golemus. Čia pelkių nėra. Be to, tu per jauna.
- Tai kas aš tokia? – paklausė Licera.
- Melagė.
Didenybė jai nieko neatsakė. Grįžtelėjęs per petį išvydau ją, jojančią 
kankinio išraiška. Mažoji atrodė kaip ir visos įsifantazavusios 
mažos mergaitės. Atsirėmusi į Liceros krūtinę, ji žiūrėjo į dangų ir 
rezgė naujas idėjas.

- Netoliese yra žmonių, - perspėjau.
- Plėšikai? – susidomėjo Emerzidė.
- Visko gali būti. Sustosime štai už tos uolos. Josiu apsidairyti.
Už uolos nieko gero neišvydome. Ta pati dykynė ir tie patys 
akmenys. Licera išsyk atsikratė Septera ir įsitaisė pailsėti ant 
akmens. Cerberis nieko nelaukdamas apsikabino jos kojas, ką 
labiausiai ir mėgo.
- Vėjas iš pietų... Jeigu negrįšiu ilgiau kaip valandą, jokite manęs 
vaduoti, - šyptelėjau. – O jeigu matysite, kad jų per daug, keliaukite 
be manęs.
- Nejuokinga, - prisimerkė Emė, neketindama lipti nuo kumelės.
- Tikėsiuosi, kad tavo sėkmė mane vis dar saugo, - šūktelėjau, 
paragindamas Pegasą į pietus, kur vėjas vis dar nešė dūmų kvapą, 
silpnai sumišusį su kažkokių patiekalų kvapais.

Tolokai priekyje pastebėjau iš žemės besistiebiantį laibą dūmų 
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lanką, kurį vėjas sklaidė į mano pusę. Ne itin tamsūs, greitai 
išnykstantys. Kažkas turėjo pakankamai malkų.
Netrukus mano neregimas takas ėmė leistis žemyn, horizontas 
susitraukė iki gana plačios daubos, pradangindamas vakarop 
krypstančią saulę. Netrukus ir vėjas beveik išnyko, dūmai užleido 
vietą perdžiūvusių samanų ir kaktusų kvapui.
Išgirdęs tolimus balsus ir juoką, sustabdžiau Pegasą ir iššokau iš 
balno. Takas nesiliovė leistis. Kažkas buvo įsikūręs pačiame daubos 
dugne, pakeliui į rūdakasių stovyklą. Kirbėjo abejonė, kad tai 
greičiausiai bus ne plėšikai. Labai jau garsiai krykštavo – už pusės 
mylios girdėti.
Palikęs žirgą apačioje, užsikeberiojau ant milžiniško akmens, kokių 
čia netrūko. Vėl užuodžiau dūmus, o kartu išvydau ir tuos, kurie 
virė ir kepė, nenustodami kalbėtis.
Ne, tai negalėjo būti plėšikai. Du karavanai ilsėjosi greta didžiulio 
akmeninio pastato. Šalia stovėjo dar keli, daug mažesni, kuriems 
stogus atstojo tvirtai ištempti audeklai. Net iš tokio atstumo mačiau 
iškabą su visiems mirtingiems suprantamu ženklu – dubeniu ir 
šaukštu. Užeiga. Greičiausiai netgi nakvynės namai su patogumais, 
o tai jau visai gerai.
Didžiuliame kieme, nušviestame kelių tuzinų deglų bei poros laužų, 
sukiojosi apie šimtą žmonių – dauguma vyrai, ginkluoti iki dantų. 
Buvo ir vaikų, laksčiusių paskui motinų sijonus ir šiaip kas kur. 
Moterys rūpinosi savo vyrais, šie nuožmiai prekiavo, paskubomis 
susirentę vietinės reikšmės turgelį. Dar keli užsipylinėjo smegenis 
svaigalais, pamiršę apie laukiančią kelionę.
Buvo ir sargybiniai, kurie budėjo prie trejų vartų, mat visas tas 
balaganas buvo aptvertas nemenka tvora. 

Ir visgi, jeigu būčiau plėšikas, juos būtų vieni niekai iš čia apšaudyti 
strėlėmis. Dar kelios dešimtys tokių šaulių šlaituose – ir nedidelis 
karas laimėtas be nuostolių.
Nebent stovykloje jau žinojo apie tai ir buvo imtasi priemonių...
Staigiai grįžtelėjau atgal ir sukandau dantis, mintyse nusikeikdamas 
– į mane taikėsi iš arbaleto jaunas, gal penkeriais už mane jaunesnis 
tamsiaplaukis vyrukas, pasidabinęs mėlyne po dešine akimi. Jo 
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rankos nedrebėjo.
- Sveiki, - linktelėjau, stengdamasis nedaryti staigių judesių, - ar čia 
įprasta pirma klausinėti, tada šaudyti?
- Žiūrint, kas klausia, - atsiliepė šaulys.
- Aš Edvardas, medžiotojas, - pasakiau draugiškai, - keliauju su 
keliais bendražygiais į rūdakasių stovyklą. Turėtų būti kažkur 
pietuose už pusdienio kelio.
- Aha, - linktelėjo šaulys. Strėlės antgalis nė neketino nusileisti 
žemyn. – Tęsk, aš klausau.
- Na... pakeliui užuodžiau dūmus, todėl liepiau saviškiams laukti, o 
pats atsidūriau čia. Tokia mano istorija. Kokia bus tavo?
- Mano, sakai... Tarkim, sėdėjau aš ana ten, tarp akmenų ir ketinau 
pavakarieniauti sau, kai pastebėjau kažkokį neaiškų tipą, panašų į 
plėšiką, traukiantį link mano šeimininko užeigos. Sakau sau – 
„jeigu jis ne plėšikas, tuomet jos tiesiai ir nujos prie artimiausių 
vartų, kur jį sustabdys ir apklaus. Ne mano reikalas“.
Tačiau štai, tas žmogus sustabdo savo kumelioką, nulipa nuo jo ir 
ropščiasi į uolą paspoksoti, karavanų paskaičiuoti. O čia jau negerai. 
Sakau, reikia man eiti ir išsiaiškinti, kol jis vienas, be kompanijos. 
Tokia štai mano istorija. Ką dabar man su tavimi daryti?
- Aš ne plėšikas.
- Patikėčiau tavimi, tačiau matai, visi taip sako. Kaip man atskirti?
- Nežinau, - gūžtelėjau pečiais, - turbūt tau teks mane nušauti, ar ne?
- Tai jau turbūt, - linktelėjo jis. – Ko čia užlipai?
- Tu ir pats čia liptum, jeigu dykumoje bent kiek ilgiau pagyventum, 
- pasakiau piktokai, - iš kur man žinoti, kad apačioje užeiga, o ne 
plėšikų lindynė? Šioje Alibaho pusėje aš pirmą kartą.
- Velniava, ir vėl tu teisus. Nekenčiu šaudyti į gerus žmones, tikrai... 
Bet vieną kartą paleidau patį tikriausią plėšiką, prieš kelias savaites 
skerdusį karavaną prie Taradoso. Snukis tikro bandito, apsirikti tik 
kvailas galėtų. O balsas – kaip Oberhaido skaistuolės. Ką man 
reikėjo daryti, tavo nuomone?
- Jeigu sakyčiau, kad nušauti, tuomet tu ir mane nušausi, - 
murmtelėjau. - Kvailai išeina...
- Taigi. Gal galiu pažiūrėti į tavo ginklus?
- O yra iš ko rinktis? – atsidusau.
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- Tu trečią kartą teisus. Nėra. Tik lėtai, be kvailysčių.
Suspėjau ant akmens padėti tik kalaviją, kai apačioje sukaukšėjo 
žirgo kanopos ir moteriškas balsas pašaukė mane vardu. 
Šaulys kaipmat prisiplojo prie uolos, suspausdamas arbaleto buožę. 
Mano gyvybė pakibo ant plauko. Žvilgtelėjau žemyn, į 
nekantraujančią Emerzidę.
- Liepiau gi laukti! – šūktelėjau nepatenkintas.
- Taip, bet tada aš likčiau per toli, kad galėčiau tau nešti sėkmę, - 
atrėžė ji, šypsodamasi. – Ką pamatei? Kas ten, dauboje?
- Užeiga, - burbtelėjau, pažvelgdamas į šaulį, kuris nusiraminęs 
atsistojo ir nuleido ginklą.
- O tu tikras kvailys, - pareiškė jis man, žiūrėdamas į merginą. – Ji 
teisi. Jeigu būtum atjojęs kartu su ja, nebūčiau net išlindęs su savo 
klausimais. Plėšikai nejodinėja kartu su sijonuotomis moterimis. Tik 
niekam to nesakyk!
Jis nusišypsojo Emei, pamojavo jai, tada apsisuko ir nušokavo per 
uolas atgal į savo slėptuvę. 
- Kas jis toks? – pasmalsavo mergina, kai nulipau žemyn.
- Sargybinis, palaikęs mane plėšiku.
- Vadinasi, aš pačiu laiku atjojau, - nusišypsojo Emė. – Sakiau, kad 
turiu būti šalia.
- Turbūt tavo tiesa. Jojam, pasiimsime likusius. Apačioje mūsų 
laukia karališka nakvynė už greičiausiai karališką kainą.

---

Būriu, juolab su vaiku ir dviem moterimis, prasmukome pro vartus 
be jokių sunkumų. Sargai net nepasivargino paklausinėti, iš kur 
mes, gal tik į cerberį įsispoksojo labai jau nepatikliai, lyg 
nežinodami, ar čia šuo su trimis galvomis, ar vynas buvo per 
stiprus. Praleidę mus ir atsitokėję labai jau rūpestingai užrėmė 
vartus mums už nugarų. Nenuostabu – dykumoje vieniša sodyba 
neilgai teišliktų, jeigu į saugumą būtų spjaudoma. Visgi čia ne 
Žaliojo Kalnyno pasienis, kur raganos sau patyliukais į kumštį 
krizena, praeivius mulkindamos.
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Didysis akmeninis pastatas buvo ir užeiga, ir nakvynės namai 
viename. Nakvoti galėjai kaip tik patinka –  su buteliu ant stalo, o 
jeigu piniginė ne tokia tuščia – tuomet ir viename iš kambarių 
kituose dviejuose aukštuose.

Pinigų mums netrūko, nes, Parvelio nurodymu, iždą apšvarinau 
sąžiningai. Todėl ir nakvoti turėjome trijuose kambarėliuose – 
daugiau mums užeigos savininkas negalėjo pasiūlyti, nes likusiuose 
įsikūrė pirkliai.  Čiūra ir Dolimėjus gavo vieną palėpėje, man ir 
Emei atiteko vienas antrame aukšte, o dar viename įsikūrė Licera. 
Žinoma, ne viena.
- Jūs man tyčia mergiotę visur kaišiojate? – paklausė ji, kuomet 
susitikome prie vieno iš stalų pirmame aukšte.
Ore tvyrojo kepamos mėsos kvapas, sumišęs su karšto vyno bei 
šviežios duonos kvapu.
Septera kiek įsižeidusi dėbtelėjo į princesę, tačiau nedrįso 
paprieštarauti.
- Ne, - pasakiau pagalvojęs, - tiesiog taip išėjo. Nebent nori nakvoti 
viename su Čiūra arba Dolimėjumi.
- Maniau, mažąją pasiims Emė!
- Tuomet tau tektų rinktis tarp manęs, Čiūros ir Dolimėjaus. Tiesą 
sakant, tau vis tiek tektų rinktis iš jų dviejų, nes aš svarsčiau 
pasilikti nakčiai su miela mergina. Tu, deja, nesi miela mergina. 
Todėl kitas išvadas pasidaryk pati.
- Gali su manimi, - Čiūra meiliai nusišypsojo, - man tu labai miela 
mergina...
- Pasvajok, - Licera nunarino galvą ir pažvelgė į Septerą, - ką gi, 
mudvi ir toliau liksime draugės, ar ne?
Mergaitė nieko jai neatsakė. Ji žiūrėjo į pro šalį nešamą maistą.

Kadangi užeigoje lankėsi daugiausiai vyrai, nenuostabu, kad 
merginos čia sulaukė ypatingo dėmesio. Būčiau ramiai spjovęs į 
tuos varstančius žvilgsnius, jeigu ne mano mokinė, kuri, savo 
nelaimei, buvo pernelyg kilminga.
- Amasul, - pasisveikino su mumis kažkoks vyras, apsimuturiavęs 
veidą skudurais, - kokios nuostabios dykumų gėlės žydi jūsų tarpe! 
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Jos laisvos?
- O kas klausia? - prisimerkiau, stengdamasis permatyti kiaurai jo 
veidą dengiantį skudurą.
- Soburas, vergų pirklys. Daug keliauju, daug grožybių šioje šalyje 
matau. Tačiau reta kuri iš jų prilygsta...
- Jos neparduodamos, - nutraukė tiradą Čiūra, nelaukdamas, kol 
pirklio susižavėjimas peraugs į derybų karštinę. - Taip, žinoma, - 
pirklio akys šypsojosi, - kažkada kiekvienas žmogus ima 
įsivaizduoti, kad yra neparduodamas. Gero jums vakaro, ponai. Ir 
jums, nuostabiosios gėlelės.
Jis žemai nusilenkė Emei ir Licerai, tada nukiūtino į patalpos 
gilumą, kur prisijungė prie savo sėbrų.
- Ką gi, su moterimis jis kalbėtis moka, - pasakė princesė.
- Kol jos laisvos, - sumurmėjo Emerzidė, - kažin, ką jis mums 
pagiedotų, įkišęs į narvą.
- Man jo akys nepatiko, - pasakė Čiūra,  - ypač kai į mūsų 
kilmingąją žiūrėjo. Galiu prisiekti, kad jis įtaria, kad kažkuri iš 
merginų yra ne prastuolė. Negerai.
- Vergų pirklys rizikuotų prekiauti kilminga moterimi? – suabejojo 
Licera.
- Čiūra teisus, - pritariau. – Kilmingos moterys daug vertingesnės 
vergų turguose nei paprastos vergės. Jeigu kada nors nuvyksite į 
Soiteną, paklausykite prie narvų, kaip pirkliai giria savo prekes. Ten 
visos jų vergės tampa kokios nors šalies princesėmis ar 
karalienėmis. Tokias labiau perka.
- Koks įžūlumas! – pasipiktino Licera.
- Princeses daug maloniau pamylėti, - filosofišku tonu pareiškė 
Čiūra ir čia pat sulaukė piktų žvilgsnių. – Štai kodėl jos tokios 
vertingos. O rizikos jokios nėra. Net jeigu paaiškėtų, kad vergė – 
išties kilminga, kas gi skubėtų ją vaduoti? Kas, visų pirma, ja 
patikėtų? Pirkliai retai kada daro klaidas ir neparduoda vergių jų 
pačių gimtinėse.
- Mūsų paukštelei reikia persidažyti plunksneles, - tarstelėjau, 
žiūrėdamas į savo mokinę. 
Licera vyptelėjo ir užsitraukė ant galvos kapišoną.
- Dabar gerai?
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- Dabar tu netgi labiau įtartina, negu anksčiau. Visi taip ir lįs į akis 
pasižiūrėti, kas ten po gobtuvu slepiasi. Ne, aš turiu galvoje tikrą 
pasikeitimą. Pasidaryk ką nors su plaukais, pasidažyk akis kaip nors 
kitaip... Gal Emerzidė tau gali padėti?
Vidun įėjo daugiau vyrų apmuturiuotais veidais ir Licera nejučia 
susigūžė.
- Tučtuojau į viršų, - tyliai įsakiau, - aš palydėsiu. Ir kol netapsi 
kitokia, gali nesirodyti tarp žmonių. Aš rimtai.
Tylėdama mokinė pakluso.
Drauge su Eme ji užsirakino mano kambarėlyje, o aš nusileidau, 
kad galop surasčiau besislapstantį tarną, kuris čia aptarnavo 
klientus.

Tik dabar atkreipiau dėmesį į svetimus, kurie gana garsiai 
tarpusavyje kalbėjosi, aptarinėdami tai šį, tai tą. Nors užeigoje buvo 
daug žmonių, netrukau suprasti, kad didžioji dalis jų – viena didelė 
kompanija, arba kitaip – vienas karavanas. Dauguma buvo gerai 
ginkluoti sargybiniai, pėdsekiai, medžiotojai, prižiūrintys kelionės 
metu tvarką bei užtikrinantys visišką saugumą. Pirkliai greičiausiai 
būriavosi lauke, vis dar neketindami baigti savo sandėrių. Tie kiti, 
nepriklausę karavanui, šiek tiek skyrėsi nuo likusiųjų. Karavano 
vyrai vilkėjo maždaug vienodais drabužiais, iš sukirpimo nesunku 
buvo atspėti ir šalį – Soitenas. Toks pats dykumų kraštas, kaip ir 
Alibahas, tačiau pirkliai ten visada labiau domėjosi vergais.
Ypač įsiminė vienas iš jų, palyginus su kitais – tikras milžinas. Jo ir 
ginklai atitiko savininko ūgį. Kai įėjo į užeigą, regis, žemė 
sudrebėjo.
- Burimika! – suriko jis griausmingu balsu, net tie, kuriems buvo nė 
motais, atsisuko, - tu man skolingas dvidešimt už dingusį vergą! 
Prie vieno iš stalų sėdėję vyrai susilenkė į kablius, ypač vienas iš jų, 
pasidabinęs ožio barzda.
- Betgi Hataka, tu pats jį turėjai saugoti! – cyptelėjo jis, - pinigus 
sumokėjai, vergas tavo. Turėjai saugoti!
- Saugojau, senas šakale, saugojau! – griaudė milžinas, - manai, 
mano vyrai veltui duoną valgo? Tavo paties žmonės apie tave 
blogus dalykus kalba, Burimika! Sako, tarp savo tarnų turi vagį, 
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kuris parduotus vergus paslapčia išlaisvina ir parveda atgal į 
šeimininko narvelį! Eime, pasivaikščiosime po tavo karavaną!
- Hataka, aš tau prisiekiu...
- Jeigu prisieki, tada tau nėra ko bijoti, ar ne?
- Betgi Hataka...
- Išsisukinėji, kirmine?!
Pirklys taikiai kilstelėjo letenėles.
- Dievaži, Hataka, eik į mano karavaną! Dairykis kiek tinkamas, 
nėra ten tavo vergo!
- Žinojau, kad tu taip pasakysi, Burimika, - milžinas sustojo prie 
stalo ir pasilenkė prie pirklio, - žinai ką? Aš visgi pasidairysiu, dėl 
viso pikto. Bet Burimika, aš girdėjau, kad vakar pradingo ne tik 
mano vergas, tačiau ir vienas tavo žmonių. Tas pats vagis, apie kurį 
čia kalba. Man atrodo, tu man vis dėl to skolingas daugiau, negu 
dvidešimt auksinių. Tavo reputacija dvokia, Burimika. O mano 
nosis labai jautri. Tai jeigu nenori, kad šitas metalas atsidurtų tavo 
krūtinėje, arba gauk man vergą, arba auksą!
Milžinas išsitraukė kardą ir prikišo prie pat pirklio akių, idant šis 
gerai pažiūrėtų į ašmenis. Pastarojo sargybiniai išsitraukė kardus, 
tačiau liko susilenkę į kablius – milžino jie prisibijojo.
- Gerai, - sucypė Burimika, išsigandęs ir drebantis, - tavo tiesa, 
Hataka. Gausiu tau naują vergą, kai tik atvyks trečias karavanas. Jau 
turėtų atvykti, netrukus.
- Šaunuolis, - linktelėjo Hataka, slėpdamas kardą, - tik žiūrėk, kad 
tas karavanas būtų tikras, o ne koks miražas. Man sakė, kad jis 
vėluoja jau visą dieną. Gal tai dar viena tavo pasaka?
Burimika dievagojosi, kad tai jokia pasaka. 
Susidomėjęs prisiartinau arčiau.

Akies krašteliu išvydau judėjimą prie laiptų. Nusileido Emerzidė ir 
Licera. Abi merginas susyk nudelbė daugybė susižavėjusių 
žvilgsnių, tačiau princese buvau patenkintas – ji persirišo plaukus iš 
ilgos kasos į kuodą, pasipuošė balsva kepuraite, o akys buvo 
paryškintos nenatūraliai dideliu šešėliu. Na, bet jeigu kiti buvo 
sužavėti, vadinasi, tai turėjo būti gražu. Pažinti ją sunkiau, o tai 
svarbiausia tokioje kompanijoje.
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- Taigi, - linktelėjo Hataka, liovęs spoksoti į merginas, - lauksiu tavo 
dovanos, Burimika. Antraip neišvyksi iš šios daubos, prisiekiu... O 
tau ko reikia?
Jis dėbtelėjo į mane, nes priėjau pernelyg arti.
- Gero jums vakaro, pirkliai, - pasisveikinau, - tiesiog ėjau pro šalį 
ir išgirdau, kaip paminėjote vėluojantį karavaną. Gal tas karavanas 
turėjo atvykti iš šiaurės?
- Iš Inomeho, - kaipmat pašoko Burimika, pamiršęs milžino 
grasinimus. Jis netgi išsitiesė visu ilgiu. – Jūs žinote ką nors apie jį?
- Nežinau, ar tikrai apie tą patį, - gūžtelėjau pečiais, - tačiau vakar, 
keliaudami čionai, aptikome karavano liekanas. Aštuoni skirtingų 
spalvų vežimai, beveik visi keliautojai negyvi. Sprendžiant iš 
pėdsakų, plėšikų darbas. Už pusės dienos kelio nuo čia.
Milžinas sustingo lyg uola, lyg tai būtų kažką reiškę ir jam.
Burimika išbalo, jo kojos susilenkė, senis šlumštelėjo lyg maišas ant 
kėdės.
- Ką... ką jūs sakote! – sustenėjo jis.
- Negaliu nieko daugiau pasakyti, - skėstelėjau rankomis, - plėšikai 
nepaliko jokių ženklų, viską sunaikino. Liko tik lavonai, bet dabar 
jie jau bus sudoroti paukščių.
Pirklys ir jo sargai sėdėjo netekę amo. Vienas iš jų staiga pakilo ir 
išbėgo į lauką, ten ėmė šaukti kažką vardu.
- O mano brolis?.. – staiga atsitokėjo vienas iš Burimikos padėjėjų, - 
Mano brolis turėjo ten būti!
- Aš nežinau, kaip atrodo jūsų brolis, - pasakiau.
- Ar kas nors išliko? – staiga atitoko Burimika, - prekės, vežimai – 
kas nors?
Jis ėmė mąstyti kaip tikras pirklys, tačiau ir vėl atsakiau neigiamai. 
Tai jį palaužė visiškai.
- Palauk, - grubiai sulaikė mane Hataka, - sakei, kad beveik visi 
negyvi. Kas liko gyvas?
- Mergaitė, vardu Septera. Ji ten, prie stalo, kur merginos. Pažįstate 
ją?

Visi susibūrė prie mūsų stalo, kur apžiūrėjo Septerą. Mergaitė 
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neatrodė labai patenkinta tokiu dėmesiu, pabandė pasislėpti už 
Liceros nugaros.
- Pažįsti vaiką, Burimika? 
- Pirmą kartą matau, - atsiliepė pirklys, - bet vardas girdėtas. Ar tik 
nebus kurios nors vergės vaikas?
- Tau tik vergai galvoje, senas šunie! O jeigu ji kurio nors iš mūsų 
vyrų dukterėčia?!
- Mes juk galime paklausti, Hataka!

Netrukus pirklys ir milžinas sukvietė vidun visus, kas priklausė jų 
karavanui. Susibūrė tirštuma vyrų ir moterų, prasidėjo Septeros 
vertinimas, o aš ėmiau gailėtis, kam iš viso išsižiojau. Burimika 
buvo iš tų žmonių, kurie bet ką galėjo paversti vergu. Net ir 
paprastą keliautoją, atsitiktinai sutiktą dykumoje. Maža mergaitė 
jiems nieko nereiškė.
Tik viena moteris kiek aiškiau prisiminė Septeros vardą, tačiau netgi 
ji negalėjo pasakyti, kieno buvo mergaitė. Galop geniali mintis šovė 
tam pačiam Hatakai, kurio ir smegenys, tikriausiai, buvo 
didžiausios.
- O gal jos pačios paklauskime?
- Nesąmonė, - užginčijo pirklys, - kad išsisuktų, ji bet ką papasakos. 
Neįmanoma pasitikėti vergais!
- Ji gyveno dideliuose namuose, - staiga prabilo Emerzidė, kuriai 
įgriso visas tas turgus, - jos motina nebuvo vergė, tėvas dirbo 
samdomu sargybiniu, jį vadino Minteru. Išklausinėjau vakar, 
kuomet ji dar jūsų nematė savo akyse.
Pirkliai ir jų sargybiniai nepatikliai pavėpsojo į naują pašnekovę, 
tada, paveikti jos dailaus veidelio, susibūrė į krūvą ir ėmė tyliai 
kažką tartis.
- Man visa tai nepatinka, - tyliai pasakė Licera, - jie iš anksto jau 
sugalvojo, kad vaikas bus vergas. Tai žvėriška!
Mes sutartinai išpūtėme akis, visi kaip vienas įsispoksodami į ją.
- Čiūra, ši dykuma prakeikta, - sumurmėjau, - princesės čia tampa 
žmonėmis...
- Užsičiaupk! – įnirto Licera, - nejaugi man vienai rūpi, kas nutiks 
mažajai? 
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- Tu teisi, - linktelėjau, - rūpi. Bet... nesitikėjau to iš tavęs, savo 
mokinės, kuriai mažai kas rūpi. Sveikinu. O kol kas palaukime, kol 
jie nuspręs. Tada pažiūrėsime.
- Mergaites vergų turguose perka nesiderėdami, - sumurmėjo Čiūra, 
- sako, jas vertina netgi geriau, nei princeses ar karalienes...

Pirklių karavanas, regis, suskilo į dvi dalis. Vieni buvo pasiryžę joti 
į šiaurę pasižiūrėti, kas ten iš tiesų nutiko. Hataka paprašė manęs 
smulkiau nupasakoti vietą. Tuo tarpu Burimika niekur neskubėjo, 
užsiėmęs Septera.
- Šiaip ar taip, mergaitė mums sugrąžinta, - sakė jis, - jos tėvas ir 
motina pražuvo, o ja kažkas turi pasirūpinti. Aš ją priimsiu į savo 
karavaną, dievaži, jeigu niekam jos nereikia!
- Visi čia puikiai žino, kaip tu ja pasirūpinsi, Burimika! – atsišaukė 
Hataka. – Tu savo dukterėčią zorhunų šunims pardavei, kad tik 
nereikėtų jai skolos mokėti! Visi tai žino!
- Kas tie visi? – pasišiaušė pirklys, - parodyk bent viena, užuot čia 
rėkęs niekus! Mano šeima didelė, gali ne vieną vaiką priglausti.
- Tau dar penkias dykumas apmyžti reiktų, kad tavo šeima bent 
galėtų vadintis šeima! – supykęs pareiškė Hataka. – Vaiką aš pats 
paimsiu, kalba baigta. O jeigu nori įrodyti kitaip, tai kalbėk 
prasmingus žodžius, Burimika, antraip prisiekiu...
- Gerai, ji tavo, - taikiai kilstelėjo letenėles pirklys, - jeigu tu visas 
savo bėdas taip sprendi, milžine, tuomet pasiimk ją ir pamiršk apie 
savo skolas už neišsaugotus vergus. Su tavimi reikalų daugiau turėti 
neketinu!

 Jis nusisuko ir sugrįžo prie stalelio, nukrauto valgiais.
Milžinas akimirką gręžė jo nugarą aštriu žvilgsniu, tada nusispjovė 
ant grindų ir davė nurodymus ruoštis žygiui. 
- Mes ją paimsime, - priėjo jis prie manęs, - ačiū, kad suradote ir 
atgabenote. Turiu savo būryje pakankamai moterų, jos ja puikiai 
pasirūpins. Nagi, eikš čionai, vaike!
Septera susigūžė Licerai už nugaros.
- Tu dovanojai pirkliui skolą, - pasakė princesė, žiūrėdama milžinui 
į akis, - tai reiškia, kad pirkai iš jo teisę turėti mergaitę. Tai reiškia, 
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kad ji visgi vergė.
Hataka nuleido ranką, kuria norėjo ištraukti vaiką iš slėptuvės.
- Ir tu nori derėtis, moterie? – paklausė jis kiek piktai. 
- Mes ją suradome, tad visai aišku, kam ji dabar priklauso, - atrėžė 
ji. – Tik jūs, bukagalviai, mūsų net neklausėte. Jūs ne ką geresni už 
plėšikus!
- Valdyk liežuvį, mergiote! – supyko Hataka, susiraukdamas lyg 
debesis, net užeigoje, regis, sutemo. 
Išgirdę jo balsą, nustebę pirkliai sužiuro į mūsų būrelį. Tačiau 
Licera neišsigando, kaip kad Burimika. Priešingai – ji atsistojo ir 
narsiai pažvelgė Hatakai į mažas akutes.
- Ketini ją atimti jėga, pirkly?
Milžinas, piktas ir sutrikęs, akimirką kovojo su jos žvilgsniu, tada 
greičiausiai prisiminė, kad jis pirklys, o pirkliai paprastai derasi.
- Kiek tu nori už ją?
- Ji neparduodama, - atrėžė ji šaltai, atsisėsdama atgal.
Hataka linktelėjo susimąstęs, tada pažvelgė į mane.
- Ar tu čia vadovauji savo žmonėms?
- Taip, - atsakiau tvirtai, nors manęs vadu niekas ir nepaskyrė. Ne 
tai buvo svarbiausia. Hataka neturėjo išgirsti dvejonių.
- Tada kiek tu nori už mergaitę? – paklausė jis, nebekreipdamas 
dėmesio į Licerą.
Princesė akimirksniu suprato, kurlink suka pirklys. Jos, kaip moters, 
nuomonė čia pernelyg mažai reiškė. 
- Mes ne vergų pirkliai, - pasakiau, - mergaitė neparduodama.
- Bet ji ir ne jūsų, - prisimerkė pirklys. – Jeigu jūs ne pirkliai, tada 
esate grobikai, ar ne?
- O aš ir nežinojau, kad Soitene dabar įprasta šitaip derėtis, - 
šyptelėjau, - žinai, Hataka, paklauskime pačios mergaitės, kur ji 
norėtų būti. Jeigu su tavimi, galėsi ją vesti į savo vežimą, aš tavęs 
nesulaikysiu. Jos ir taip niekas nelaiko.
- Mudu puikiai žinome, ką atsakys mergaitė. Ji jau pripratusi prie 
jūsų, kodėl ji turėtų eiti su manimi?
- Tuomet mudviem nėra apie ką kalbėtis. Mes ne vergų pirkliai. Jok 
apžiūrėti karavano liekanų, kaip ketinai iš pradžių.
Staiga milžinas nusišypsojo.
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- Garbinga, - linktelėjo. – Tebūnie kaip jūs norite. Aš išgausiu savo 
skolą iš to seno šakalo Burimikos.
Jis apsisuko ir įsimaišė tarp savo žmonių, dar sykį paragindamas 
juos paskubėti.

- Gyvuliai, - iškošė tyliai Licera, - nesuprantu, kaip juos anksčiau 
galėjau pakęsti. Jie gi atvyksta į miestą, prekiauja vergais turguje!.. 
- Sveikinu, - pasakiau, - dabar Septera turės naują mamytę. Gera 
žinia mūsų negausiam būreliui. Antra vertus, nelabai suprantu, kas 
privertė tave kovoti už vaiką.
- Aš ne... – Licera nuleido galvą, mąsliai pažvelgė į Septerą, - 
nežinau, kodėl. 
- Bus apie ką pamastyti, - pasakė Dolimėjus, - laimingi vaikai yra 
gražūs. Ar ne?
Paklausė jis mergaitės, tačiau ši neišgirdo nei burtininko, nei 
Liceros. 

Apvaliomis akimis stebėjo kažką man už nugaros, pamiršusi 
kvėpuoti. Kai atsisukau, nieko neišvydau šalia savęs, tik kiek toliau 
sėdėjo keli pašaliniai, gurkšnodami vyną.
- Kas nutiko? – paklausiau, - ką tu pamatei?
- Vyras prie sienos, - vos girdimai sušnabždėjo mergaitė, - mačiau jį 
pro plyšį vežime. Jis kapojo mano tėtį kardu!
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19.

Smėlio burtininkas

- O sakei, kad nesusitiksim jų, - suurzgė Licera, nudelbdama 
nepažįstamąjį negeru žvilgsniu, siekdama savo ginklo.
- Kur susiruošei? – sunerimau. – Gal pirma vertėtų pagalvoti, ką?
- Nematau, ką galvoti. Jis plėšikas, ką gi  su juo reikėtų daryti, jeigu 
ne kabinti ant šakos?
- Mes turime užduotį, pamiršai? Dabar mažiausiai reikėtų veltis į 
peštynes su dykumos plėšikais, kurių čia greičiausiai netgi ne 
vienas. Taip kad nuleisk akis ir liaukis į jį spoksoti, jeigu nenori, 
kad pastebėtų.
- Ir palikti žudikus nenubaustus?
Atsidusau.
- Nesijaudink, atsiras, kas tą padarys. Tačiau šiuo atveju mes 
rizikuojame jos gyvybe.
Septera neramiai apsidairė, kai penkiese sužiurome į ją.
- Tarkime, nudėsi tą vieną, o kitas, esantis kažkur netoliese, 
įsidėmės tave ir vaiką. Tada jam beliks palaukti, kol mes išjosime iš 
čia. Tęsinį sugalvok pati.
- Tada reikia surasti visus juos, esančius čia, - pareiškė Licera.
- Kaip?
Ji sudvejojo.
- Apklauskime kiekvieną, - pasiūlė.
Į tai mes draugiškai nusišypsojome, maždaug įsivaizduodami, ką 
kiekvienas čia sėdintis atsakytų į provokuojantį klausimą „ė, o tu 
kartais neskerdei žmonių už dienos kelio nuo čia?“.
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- Na gerai, - linktelėjo Licera, - ką tu darytum, mokytojau?
- Laukčiau progos.
- O jeigu tinkama nepasitaikys?
- Tuomet man nelemta šiandien nužudyti plėšiką. Laukčiau kitos 
dienos, gal savaitės, gal metų.
- Neįtikėtina... 
- Na gerai, - linktelėjau, - matau, kad trokšti žudyti. Tačiau ar bent 
susimąstei, kad galbūt šis plėšikas paspruko nuo gaujos tam, kad 
galėtų liautis plėšikavęs ir pradėtų teisingą gyvenimą? Galbūt jis 
dabar kupinas gražių svajonių apie trobelę kažkur pasaulio 
pakraštyje, gražią moterį ir tuziną vaikų?
- Bet jis žu...
- Taip, žinau, - nekantriai mostelėjau, - tokiu atveju tau reikėtų 
pirma pakarti Čiūrą, nes jis irgi žudė dėl pinigų. Ir mane, nes 
praeityje nužudžiau ne vieną žmogų. O Dolimėjų už tai, kad bandė 
nužudyti Binerą. Bet, manau, Dolimėjus tavo akyse be kaltės, nes 
jis apsaugojo tave. 
- Man jau per painu, - papurtė galvą Licera. – Nori pasakyti, kad 
visur kažkas kažką žudo ir taip turi būti?
- Ne, aš tik noriu pasakyti, kad visų nesudorosi ir už kiekvieną 
neatkeršysi, kad ir kaip besistengtum. Šiuo atveju nėra reikalo 
klausinėti kiekvieno, ieškant kitų plėšikų, nes mergaitė mums jau 
parodė į artimiausią. Jeigu jausčiau jam norą atkeršyti, 
koncentruočiausi į jį vieną. Todėl dar sykį pažvelk į tą pusę - tik ne 
per daug įdėmiai - ir pasakyk, ką reikėtų daryti?
Licera perbraukė beveik nereginčiu žvilgsniu sėdinčiuosius, tada 
pasirėmė delnu ir užsimerkė.
- Mmm... Pirma... pirma reikėtų jį garsiai apkaltinti...
- Niekai, - burbtelėjo Čiūra. – Pirma savo taikinį reikia atskirti nuo 
kitų ir likti su juo akis į akį. Tada tie, kurie ateis jo ieškoti, ir bus 
bendrininkai.
- Ji pati turėjo tai suprasti, - pasakiau jam nepatenkintas.
- Nemanau. Kai kurie iš šių dalykų išmokstami su patirtimi. Gauni 
pirmą kartą per galvą – antrą kartą jau saugaisi. Natūralu.
- Manau, jau supratau, - pusbalsiu pasakė Licera, - turėti du 
mokytojus visai linksma. O dabar atsiprašau, man reikia 
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pasivaikščioti.
- Tu kur?
- Pasipudruoti.
Ir ji, gracingai pakilusi nuo suolelio, patraukė prie laiptų į antrą 
aukštą. 

Pagaliau ir mus aplankė sėkmė – atsirado amžinai besislapstantis 
užeigos bernas, kuris čia klientais rūpinosi. Šiaip ne taip pavyko 
susiderėti dėl milžiniško kumpio, duonos ir kelių butelių vyno. 
Kainos čia galbūt ir mažesnės, nei motušės Ambros troboje, bet 
visgi siekė žvaigždes. Užeigos savininkas buvo didesnis lupikas, nei 
visi čia esantys pirkliai kartu sudėjus.
Viena akimi vis pažvairuodamas į gana ramų plėšiką, kuris čia 
aiškiai klausėsi kalbų apie karavanus, stebėjau išsiruošiančius 
Hatakos vyrus, kurie nedideliais būreliais rinkosi už durų, 
ruošdamiesi sėsti ant žirgų. Kažkur arklidėse lojo Kandas, 
nepatenkintas nauja virve ir vieta. Kad negąsdintų žmonių, 
paprašiau jį uždaryti tuščiame garde, kur nors tolimiausiame kampe. 
Greičiausiai arklininkas ir pats prisibijojo pabaisos, todėl sutiko 
neklausinėdamas.
Galop ant mūsų stalo atsirado maistas, o piniginės palengvėjo. Ta 
proga netgi savo mokinę išvydau, grįžtančią atgalios. Licera lengvai 
laviravo tarp stalų, pritraukdama vyrų žvilgsnius, tačiau kažkaip 
buvo aišku, kad ji taikosi ne į savo senąją vietą.
Ji artinosi prie plėšiko. 
Mano kąsnis sustojo tarp dantų, užmirštas ir niekam 
nebereikalingas. Stebėjau merginą, nerūpestingai artėjančią prie 
tikslo, o galvoje blaškėsi vis neramesnės mintys. Taip ir 
įsivaizdavau nerūpestingai ištraukiamą durklą, įsmeigiamą niekšui į 
gerklę su žodžiais „dvėsk, bjaurybe!”.  Įniršio akimirka, 
mirštančiojo gargaliavimas, išsigandusiųjų klyksmai...
O po to? 
Po to vyrai atsitokėja ir nuginkluoja princesę. Ši rėkia – „jis buvo 
plėšikas!“. 
O kaip įrodyti? Žmogus negyvas, jo jau nepaklausi. Dabar Licera 
žudikė, o galbūt ir melagė, kuria niekas netiki. Ant šakos ją!
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Mergina staiga klupteli ir vos neišsitiesia visu ilgiu – kaip tik prie 
stalo, už kurio sėdi žmogus, kapojęs kardu Septeros tėvą. Suspėja 
rankomis atsiremti į žemę, tačiau jos veide - skausmo ir 
nepasitenkinimo grimasa. 
- Aaach... – piktai sumurma.
- O, mergaite, - pakyla iš už stalo sunerimęs plėšikas. – Žiūrėti po 
kojomis reikia. Ar nesusižeidei?
Liceros veide patikli šypsenėlė, sumišusi su tvardomu skausmu. Ji 
purto galvą ir sako, kad viskas gerai. 
Ar tikrai jau taip gerai?
Tikrai tikrai! Geriau net nebūna. Jūs toks malonus, kad rūpinatės...
Licera čiauška nepažįstamajam nesustodama, skaudamas kelis tuoj 
jai visai neberūpės. Jai jau į akį krito malonus vyriškis, kuris 
nepatingėjo prišokti prie jos pirmas.
Stulbinama vaidyba, nieko neprikiši. Čia ji meistriškai sugeba.

Kai man kąsnis beveik baigia iškristi iš burnos, susigriebiu 
bespoksąs į juodu nuodėmingai ilgai. Tačiau netrukus nusiraminu  - 
užeigoje beveik kas antras susidomėjo gražios merginos nuotykiais, 
visi pavydi neišvaizdžiam vyrukui akivaizdžios sėkmės užkalbinus 
šitokią grožybę. Ką gi, man nereikia pernelyg saugotis.

Licera pasistengia dar vos vos – ir jiedu jau sėdi prie stalo, 
dalindamiesi kelionių įspūdžiais. Negirdžiu, apie ką jiedu kalba, nes 
kalba tyliai. Tik matau mokinės šypseną ir žinau, kad ji ŠITAIP 
šypsosi tik esant rimtam reikalui. Natūrali jos šypsena visiškai 
kitokia.

- Į ką taip žiūri? – pastebėjo mane Emerzidė.
Ji grįžtelėjo kiek atgal, sekdama mano žvilgsnį.
- Mūsų sidabrinė kanarėlė griebia plėšiką už ragų, - sumurmėjau.
Dabar ir Čiūra su Dolimėjumi susidomėję atsisuko.
- Ei, man atrodo, kad užtenka ir manęs vieno bespoksančio, - 
pareiškiau, - valgykit ir nesidairykit. Įtartinai atrodot persisukę.
Emė tyliai atsistojo ir persėdo ant mano suolo.
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- Jinai burkuoja su juo? – pasitikslino Čiūra, - nejau ruošiasi išvilioti 
į kokią tamsią vietelę?
- Ar tavo balse girdėti pavydas? – sumurmėjau, pradėdamas 
pagaliau kramtyti. Princesė ką tik pasidavė pigiems plėšiko vilionių 
triukams, šypsodamasi ir rodydama visus savo dantukus.
- Ką?... Man tik neramu, kad nepadarytų kvailystės. Na tokios, kad 
paskui turėtume aibę nemalonumų.
- Dolimėjau, ar tavo gertuvė su tavimi? – paklausiau.
Burtininkas užkišo ranką į užantį ir ištraukė metalinį daiktą. Šiek 
tiek atlaisvino kamštelį.
- Jeigu ji ims daryti kvailystę, guldyk abu, - pasakiau.
- Pala, abu – tai ją ir plėšiką, ar plėšiką ir dar kažką kitą? – sutriko 
šis.
- Paukštelę ir plėšiką. O gali ir visus plėšikus, jeigu žinai, kur jie.
- Ji visus mus įtrauks į dar vieną pavojų, - kiek piktai pasakė 
Emerzidė, mažais kąsneliais dorodama kumpį.
Tyliai linktelėjau, stebėdamas Liceros spektaklį.

Staiga užeigos durys su trenksmu atsilapojo iki galo ir iš vakaro 
prietemos vidun įžengė vienišas senis, susisupęs į gelsvą apsiaustą 
tiek, kad iš po kapišono kyšojo tik ilga nosis ir ilgą laiką nekarpyta 
barzda. Jis elgėsi ganėtinai triukšmingai. Greičiausiai čia buvo 
dažnas svetys, jau nebekreipiąs dėmesio į tuos, kurie čia lankosi 
pirmą kartą.
- Merlokai, alaus! – krioktelėjo jis nuo durų stipriu balsu, kiek 
nesiderinančiu prie išvaizdos.
Kai nusivožė kapišoną, galėjau kuo puikiausiai skaičiuoti jo veidą 
išvagojusias raukšles. Mažos akys toje raukšlių raizgalynėje žvelgė 
skvarbiai, o judesiai buvo lyg jaunuolio. Nuo senio dvelkte dvelkė 
nepaaiškinama jėga ir kai dešinėje rankoje išvydau raitytą kažkokio 
medžio lazdą, man pasidingojo, jog čia bus dar vienas burtininkas, 
puikiai tinkantis į kompaniją Dolimėjui arba Reiganui.
- Merlokai, nesislapstyk, nes ištempsiu už kojos! – pagrasino senis, 
sėsdamasis už artimiausio stalo ir atremdamas lazdą į šio kraštą. Po 
akimirkos jis perbraukė delnu veidą, sulygino barzdą ir pratarė 
pusbalsiu nežinia kam:
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- O lauke tai audra prasidėjo, kad mane griausmas...

Dolimėjus kurį laiką sėdėjo persisukęs, stebėdamas naują svečią, 
tada atsisuko ir tyliai pasakė:
- Duodu galvą nuritinti, kad šitas žmogus apie burtus išmano. 
- Jis turi kažką tokio, - pritardamas linktelėjo Čiūra.
- Iš jo lazdos sprendžiu. Kad turėtum kažkuo pasiramstyti, nebūtina 
ieškoti šitokių formų daikto. 

Plėšikas, kurį akimirkai buvome pamiršę, taip pat stebėjo naująjį 
svečią, tačiau galvą galėjau guldyti – jis atrodė mirtinai persigandęs, 
lyg išvydęs kažką neapsakomai baisaus. Jam netgi neberūpėjo 
dailus Liceros veidelis ir jos vilionės, greičiausiai vertos didelės 
nuodėmės. Regis, dabar jis ketino labai atsargiai dingti seniui iš 
akių.
O šis dairėsi labai neskubėdamas, lyg turėdamas visą pasaulio laiką. 
Akimirkai susižvalgė su Dolimėjumi, lyg pajutęs kolegą greta, tada 
trumpam susidomėjo Čiūra, kuris vienintelis visoje užeigoje buvo 
blondinas ir kiek daugiau nei kiti ištįsęs į ilgį. Mane ir Emę 
nužvelgė beveik paniekinamai ir pernelyg nesidomėdamas. 
Nukreipė dėmesį į gretimą stalą, prie kurio tupėjo dvi pagyvenusios 
moteriškės, seniokas ir du jaunikliai. Šis būrelis jam irgi nepasirodė 
labai įdomus, tad pažvelgė į Burimikos kompaniją, kurioje vis dar 
buvo aptarinėjamos paskutinės naujienos.
O plėšiką pastebėjo kaip tik tada, kai šis atsargiai pakilo, 
ketindamas nusimuilinti.
Akimirką pasirodė, kad senis nesusidomėjo vyruku, tačiau, šiam 
išsproginus akis, svečias grįžo prie šio vaizdo domėdamasis, kuo gi 
jo persona taip išgąsdino nepažįstamąjį.
Tada ir pats išsprogino akis, pašokdamas nuo stalo.
- Prakeiktas išgama! – suriko jis , net pusė žmonių stryktelėjo  nuo 
to garso aukštyn, apsidairydami aplink, ar tik ne jiems skirti šie 
žodžiai.
Plėšikas sušnypštė kažką panosėje ir šoko durų link, tačiau užkliuvo 
už Liceros pakištos kojos ir vos neišsitiesė ant grindų. Būtų 
pašokęs, tačiau raityta lazda įsirėmė į jo mentę ir prispaudė prie 
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aslos.
- Žudikas, plėšikas, dykumų šakalas! – griaudėjo senis, lenkdamasis 
prie nelaimingojo ir čiupdamas šį už plaukų. – Priverčiau visą jūsų 
gaują bėgti, bet tu vis tiek nelindi savo skylėje, o ateini akių į 
svetimą turtą ganyti?! Koks įžūlumas, negaliu patikėti! Žmonės, 
nejau jūs tokie akli? Dykumų atmata jūsų panosėje!
Prispaustas vyras gailiai sudejavo, sugriebtas už sprando. 
Neįtikėtina, tačiau senis jį pakėlė beveik neįsitempęs, lyg jo grobis 
būtų palengvėjęs, visiškai praradęs svorį.
- Šitas?! – Burimika staiga išsitiesino į stygą, pamiršęs visus savo 
vargus. Hatakos jau nebebuvo, milžinas su visa kompanija išbildėjo 
į paskersto karavano gelbėjimo žygį – ko jam dabar nepavaidinus 
vyriausiojo?..
- Kalbėk! – papurtė nutvertą plėšiką senis.
Nutvertasis pasimuistė ore, kojomis nesiekdamas aslos. Jis mykė ir 
maldavo, greitakalbe berdamas apie didžiulį nesusipratimą. Žinoma, 
jis viską neigė.
Burimika žiūrėjo į plėšiką piktu žvilgsniu, jo kompanijoje dabar 
nebuvo nė vieno, kuris nebūtų troškęs keršto. Kiekvienas už jo ir 
šalia jo jau pasmerkė žmogų. Kiek tolėliau sėdėjusieji taip pat 
ketino prisiartinti, kad viską pamatytų ar išgirstų. Jeigu čia ir buvo 
daugiau plėšikų, jie neišsidavė.
O nutvertasis isteriškai tebeburbuliavo apie savo kelionę į vakarus.
- Man regis, tu vengi tiesos,  - senis nuleido savo auką kiek žemiau, 
kad iš kišenės sugriebtų kažką, ką prikišo prie šio burnos. Pro 
burtininko pirštus ten subiro smėlio srovelė, plėšikas ėmė springti.
Tačiau jis netrukus išvertė akis ir sustingo ore, pamiršęs visas 
kalbas. Atrodė nustebęs.
- Dabar kalbėk! – įsakė burtininkas, nuleisdamas auką ant žemės - 
kas tu toks?
- Huda Abernietis, - giedru balsu prabilo plėšikas.
- Ką veikei vakar apie vidurdienį?
- D... dirbau. Daug dirbau. Labai pavargęs buvau...
- Ką dirbai? – griausmingu balsu klausė senis.
- Žudžiau. Pėdsakus ploviau, pjausčiau, plėšiau... Daug darbo buvo, 
nelengva...
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Jis pasakojo apie savo darbą ir vargus, tarsi būtų skaldęs malkas. Iš 
jo balso galėjai nuspręsti, kad darbas jam iš tiesų buvo mėgiamas, 
nors kartais gal kiek per sunkus. Visko tokiame darbe pasitaiko, ką 
padarysi...
- Kiek dar su tavimi vyrų buvo?
- Šešiasdešimt du arba trys... Huda tiksliai nežino.
- Kur jie dabar?
- Huda nežino. Nuolat keliauja iš vietos į vietą, niekada neužsibūna. 
Yra tik susitikimo vieta, bet dar negreit...
- Ar čia yra jūsų daugiau?
Pirkliai kaipmat ėmė dairytis į šalis.
- Kitas jau išjojo, - nusišypsojo Huda, palaimingai prisimerkdamas, 
- pavakarieniavo ir išjojo į Soiteną apsidairyti. Darjušas ten turi 
darbelį. Darjušas visada turi dar vieną darbelį...
Ir jis sukrykštė lyg vaikas. Tačiau burtininko gniaužtuose toks 
juokas tik sukėlė šiurpą.
- Ką su juo daryti? – garsiai paklausė senis, laukdamas kitų žmonių 
žodžio.
- Ant šakos jį! – staiga nuskardėjo Liceros balsas. Dėbtelėjau į savo 
mokinę, bet ji svaidė žaibus nutvertojo pusėn, manęs nematydama.
Plėšikas pabudo iš savo sapno ir su didžiausia nuostaba pažvelgė į 
princesę, lyg išgirdęs kažką neįtikėtino.
- Kurgi ne, – šyptelėjo burtininkas puse lūpų, - jūs, panele, eikit 
paieškoti medžio šioje dykumoje, o tuo tarpu kiti gal atras greitesnį 
būdą...
Jeigu Licera ir suprato pasakiusi kvailystę, nekreipė į tai dėmesio, 
mat kažkuris tuoj pat pasiūlė virves ir arklius.
- Pasigailėkit! – suklykė Huda, pajutęs artėjančią mirtį.
- Tuoj mes tavęs pasigailėsim!..
Netikėtai jėgų antplūdį pajutę pirkliai nutvėrė nelaimingąjį 
burtininkui iš rankų ir išgrūdo į kiemą, klykiantį ir besispardantį. 
Įnirtusi Licera buvo tarp jų, šūkčiodama kartu su vyrais, degdama 
kerštu. Kažkas susmeigė aukai į koją peilį, užnėrė už jo kilpą, kad 
taip lengvai nenuslystų. Išvydusi kraują, susibūrusi minia 
pritariamai suūžė, dar labiau įsišėldama. Porąsyk šūktelėjau savo 
mokinei nuo užeigos durų, tačiau ji nekreipė į mane dėmesio.
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Kažkuris persmeigė plėšiko kitą koją, tada abi rankas. Dar trys 
kilpos, dar garsesnis klyksmas ir aimanos.
Licera jau nebešūkavo. Netgi pyktis dingo iš jos veido, bet mergina 
vis dar neketino trauktis iš minios. 
Kai iš arklidžių išvedė du nerimstančius, minios gaudesio įkiršintus 
žirgus, ji abejodama apsidairė, žengė atgal, tačiau vis dar nenuleido 
akių nuo aukos, aklinai užtvertos nuo manęs įsišėlusių pirklių 
nugarų. 
Viskas įvyko žaibo greičiu. Įgudusiais judesiais budeliai užrišo 
virves, riktelėjo vienas kitam ir sušėrė gyvuliams , ragindami bėgti.
Garsus žvengimas, kanopų bildesys, dulkės, staiga nutrūkstantis 
klyksmas ir kažkoks šlapias garsas, nuo kurio sumaudžia paširdžius.
Licera staiga išbalo, nusisukdama ir susiriesdama dvilinka. Delnu 
atsirėmusi į žemę ji išvėmė neseniai suvalgytą vakarienę.

---

Visą vakarą ji prasėdėjo kamputyje, neištardama nė žodžio ir 
nepaleisdama iš rankų Septeros, lyg kažkokio ramybės talismano ir 
vis galvodama apie kažką įkyraus. Turbūt tai buvo vargšas Huda, 
savo laiku greičiausiai pasiuntęs ne vieną tuziną taikių keliautojų 
anapilin. Plėšiko nesigailėjau, tačiau jo mirtis man nepatiko. Galėjo 
numirti ir greičiau.
O štai senis, taip netikėtai sučiupęs Hudą, dabar buvo dėmesio 
centre ir pasakojo apie savo nuotykį dykumoje. Iš jo pasakojimo 
Burimika sužinojo nepalyginamai daugiau nei iš manęs – smėlis 
burtininkui papasakojo daug ilgesnę istoriją, nei būčiau sužinojęs 
aš, pusėtinas pėdsekys. Be abejonės – jis ir buvo tas „dykumų 
milžinas“, kurio išsigandome mes patys.
Bet dabar jis nebeatrodė toks baisus, netgi priešingai. Dolimėjus 
greitai susibičiuliavo su juo, vos tik istorija buvo baigta ir netrukus 
abu burtininkai turėjo apie ką pasikalbėti savo kalba, kuri iš šalies 
buvo panaši veik į paukščių čiulbesį. Supratau tik, kad abu 
susiginčijo dėl vandens ir smėlio pranašumų keliaujant laiku.

O vėliau iš kažkur išdygo amžinai besislapstantis Merlokas, užeigos 
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patarnautojas ir nulupo astronominę sumą už maistą. Štai taip 
baigėsi niūrokas vakaras Peslio dauboje, prasidėjo naktis su man 
miela mergina, tačiau apie ją neturiu ką daugiau pasakyti. 

---

Anksti ryte, išbudintas nežinomos jėgos ir nepajėgdamas bent kiek 
ilgiau mėgautis lovos malonumais, šiaip ne taip apsirengiau ir 
nulipau žemyn. Dalis vakarykštės liaudies liko miegoti prie stalų, 
apsikabinę atvėsusio maisto likučius. Nugvelbiau nuo Burimikos 
stalo pustuštį vyno butelį, apgraužtą kumpį ir išlindau į lauką. 
Mokėti už pusryčius visgi nesinorėjo, juolab kad už vakar paklotus 
pinigus būčiau galėjęs puotauti visą savaitę bet kuriame mieste.
Saulė jau švietė virš daubos krašto, pamažu virindama šį dykumų 
puodą. Kažkas šlaite blykstelėjo tarp akmenų – greičiausiai 
sargybinis sujudėjo. Aplinkui tylu, ramu, lyg karavanų kieme 
apsistojusių nebūtų.
Kando nesigirdėjo, vien ankstyvos musės zyzė palei ausį.
Pajutęs kažkokį judesį žvilgtelėjau kairėn, kur palei akmeninę sieną 
gulėjo stora lenta, kažkada buvusi panaši į suolą ant dviejų akmenų. 
Vienas akmuo po lenta jau baigė susmegti į smėlį, o ir pats medis 
beveik ketino lūžti pusiau.
Ten ilsėjosi Licera, apsikabinusi kelius ir žvairuodama į mane 
mieguistu žvilgsniu. Jai greičiausiai irgi nepatiko, kad palaiminga 
vienatvė taip nelauktai baigėsi.
- Kur mažoji? – paklausiau, atsisėsdamas ant tos pačios lentos 
tolimiausio krašto.
- Miega, - burbtelėjo. – O kur tavo miela mergina?
- Irgi miega. Ar sėdėjai čia per visą naktį?
- Ne tavo reikalas, - Liceros balsas nebuvo irzlus ar piktas, greičiau 
ji taip taupė žodžius.
- Aišku. Ar tai dėl jo?
Parodžiau buteliu į kruviną juostą vidury kiemo, kur galą gavo 
Huda Abernietis.
- Jis... vis dar čia, - ji užsimerkė ir pabarbeno krumpliais sau į kaktą, 
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- klykia ten ir klykia, lyg jį kas skerstų, o tas niekaip numirt 
negalėtų.
- Uhu, - gurkštelėjau ir nusivaliau rankove lūpas, - gerai...
- Nieko čia gero! – dabar jau pyktelėjo. – Jis žudikas! Plėšikas! 
Kodėl jis turėtų man neleisti užmigti?!
- Nes šaukeisi jo mirties? - gūžtelėjau pečiais, - iš kur man žinoti, aš 
ne dvasininkas. 
- Aš prie jo beveik neprisiliečiau, nespėjau net savo ginklo ištraukti. 
O jeigu... jeigu burtininkas būtų nepasirodęs, o aš pati jį būčiau 
nusiviliojusi ir... Kas tada? Jis mane kankintų šitaip kiekvieną naktį 
visą amžinybę?
- Ir dieną, - linktelėjau, - kol jo nepakeistų kita auka. O po to ir 
trečia, ketvirta... Bet po ketvirtos, manau, tu juos visus pamirštum.
- Tikrai?
- Bet tam reikia pradėti gerti, - ištiesiau jai butelį. - Gali pradėti 
dabar.
- Aš ir taip kartais jo atsigeriu, - suraukė nosytę.
- Tu jo lyžteli, - pasakiau. - Taurelė vaiduoklių neišvaiko, patikėk. O 
štai butelis jau kas kita. Čia net tiek nėra. Imk.
Ji kiek paabejojo, tada nubraukė rankove kakliuką ir užsivertė. 
Greičiausiai Huda buvo rimtai apsistojęs jos galvoje, nes ištuštino 
butelį neatsikvėpdama. Po to nusipurtė, atsiduso ir nusviedė tuščią 
po suolu.
- Na? – primerkiau akį.
- Išalkau, - sugalvojo ji, kildama nuo suolo ir pradingdama užeigos 
prieblandoje.

---

Kiek vėliau ji nusprendė, kad reikėtų išjoti tuojau pat. Rytas vis dar 
buvo labai ankstyvas, tačiau šiai idėjai pritariau. Galop ir pats žygis 
buvo ne šiaip pasijodinėjimas po dykumą. Parvelis žinojo, kad 
nešuoliuosiu ant žirgo dieną naktį, tačiau tai nereiškė, kad galiu 
drybsoti iki pietų.
Prižadinome likusius bendražygius, aš priverčiau Merloką išlįsti iš 
urvelio ir paruošti kuklius pusryčius už astronominę kainą. 
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Paskubomis pasistiprinę patraukėme į arklides, kur mūsų laukė ne 
tik žirgai, nekantraujantis cerberis, tačiau ir mūsų naujas 
pažįstamas.
- Girdėjau, kad jūs traukiate į kasyklas, - pasilabino burtininkas, 
valydamas nuo savo rūbų šiaudus ir smėlį. -  Gal atsiras vietos šioje 
kompanijoje ir man? Aš žinau trumpiausią kelią tenai.
- Manau, atsiras, - džiugiai linktelėjo Dolimėjus, kuriam greičiausiai 
knietėjo pratęsti vakarykštę diskusiją.
- Argi dykuma gali būti pavojinga žmogui, nuo kurio spruko 
pusšimtis galvažudžių? – nusistebėjau.
- Jokiu būdu, - nusišnypštė burtininkas, - bet jums ji nebus tokia 
draugiška. Štai kodėl jums geriau su manimi, ar ne? Be to, man bus 
linksmiau. Vienam joti demoniškai nuobodu, patikėkit.
Kadangi man jau teko daugybę kartų joti vienui vienam, tik 
linktelėjau.
- Be to man patiko jūsų šuo, - senis mostelėjo ranka į arklidžių 
gilumą, kur virš aptvarų kyšojo visos trys cerberio galvos, 
iškorusios liežuvius. Kandas draugiškai sucypė. – Jo laimė, aš 
sugebu iš smėlio išburti keptą avieną.
- Ir aš sutinku, - pritarė Licera, - geriau kepsniai, negu mediniai 
papločiai.
- Nuostabu, - linktelėjo senis. – Tai aš einu balnoti savo mulo.

---

Ilgaausis burtininko mulas linksmai trepsėjo šalia Dolimėjaus 
juodžio, atkakliai neatsilikdamas ir leisdamas šeimininkui kalbėtis 
su kolega. Ne itin klausiausi judviejų šnekų, labiau užsiėmęs 
dairymusi į Kandą, kuris šį kartą stabtelėdavo apuostyti ir pažymėti 
kiekvieno mažesnio akmens – didieji jo kažkodėl nedomino. 
Pasisotinęs pirmuoju keptu avienos gabalu, cerberis dabar buvo 
ištikimas mului ir jo raiteliui, o aš – nedėkingai pamirštas. Jau ne 
pirmą kartą.
Šį kartą Licera nebesiskundė savo bendrakeleive, kuri, sėdėdama 
priekyje, tyliai čiauškėjo kažką panosėje, sekdama tik princesei 
girdimas pasakas apie kažką jai svarbaus.
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Tik viena Emerzidė atrodė keistai tyli, netgi kažkiek prislėgta. 
Vakar ji man pakuždėjo, kad šią naktį mėnuo vėl tapo jaunas. 
Reigano žadėtas saugumas nebeteko galios, mergina jau nebebuvo 
talismanas. Tačiau aš nesukau dėl to galvos. Malonu buvo vien tai, 
kad ji šalia. 
Šį kartą kelionė buvo neilga – iki rūdakasių beliko vos kelios 
mylios, kurias įveikėme beveik pasišokinėdami. Du burtininkai 
kompanijoje – ar begali būti saugiau?

Kasyklas išvydome tik prisiartinę prie pat tos mįslingos vietos. 
Išraustas slėnis dykumoje buvo apsuptas milžiniškų akmenų, 
dengusių vaizdą iš visų pusių. Žemė čia buvo sodriai ruda, beveik 
raudona.
Pačiame slėnyje, prie pat supiltų milžiniškų žemių krūvų, rūdakasiai 
statė savo namukus. Ten kirbėjo nemažai žmonių, tačiau dar 
daugiau jų šmėžavo prie juodų skylių šlaituose. Darbininkai tempė 
ten iš toli atgabentą medį, leido jį žemyn, vėl tempė ir vėl kišo į 
besotę kasyklos ryklę, kartu garmėdami ten patys, o išlysdami labai 
nenoriai, su pilnais vežimėliais to, ką jie ten kasė. Kiek atokiau, prie 
paskubomis supiltų pylimų, lyg adatos kyšojo sargybos bokšteliai, 
blizgėjo sargybinių šarvai. Šią vietą saugojo daug akyliau nei Peslio 
daubą – visgi tai buvo viena iš pagrindinių karalystės kasyklų. Tarp 
pačių kasėjų nemažai buvo ir visokio plauko nusikaltėlių, 
pakliuvusių už kažkokius negerus darbelius. Todėl sargyba saugojo 
ne tik nuo išorės priešų.

Mus, besileidžiančius šlaitu žemyn, pastebėjo netrukus. Vartai 
atsilapojo, mūsų pasitikti išjojo devynetas gvardiečių, ginkluotų 
tikrais dykumos ginklais – arbaletais, svaidomomis ietimis ir galų 
gale – rapyromis, kurios kovos lauke „dainavo“ paskutinės.
Greičiausiai mums būtų grėsusi rūsti apklausa, jeigu ne smėlio 
burtininkas, paraginęs savo mulą krutėti greičiau. Jis aplenkė mano 
žirgą ir nuturseno pasitikti svečių.
- Saviškiai, saviškiai! – pamojavo sargybai savo raityta lazda, kai 
tarp dviejų būrių tarpas liko visai nedidelis. – Svečiai su manimi, 
mielieji!  Jokio karo, taikūs žmonės!
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- Sveikas atvykęs, burtininke, - pagarbiai linktelėjo vienas iš 
gvardiečių, greičiausiai vadas, - šį kartą vis tiek turiu pasiteirauti 
tavo svečių vardų. Toks įsakymas.
Burtininkas linktelėjo, atlikęs savo darbą ir nenorėdamas vyrams 
trukdyti atlikti savojo.
Gvardietis aplenkė jį ir prijojo prie mūsų.
- Jūs iš Alibaho miesto? – paklausė, varstydamas įdėmiu žvilgsniu.
Patvirtinau.
- Ar tarp jūsų yra velnių medžiotojas?
- O kas klausia? – sunerimau.
- Parvelis, valdovo vyriausias patarėjas.
- Tuomet tai aš.
- O kuo tu vardu, velnių medžiotojau?
- Edvardas.
Gvardietis patenkintas linktelėjo ir įkišo kairę ranką į balnakrepšį. 
Sužvejojęs ten pergamento ritinį, ištiesė jį man.
- Vakar vakare atskrido Parvelio sakalas su šiuo laišku. Mums liepta 
jį perduoti velnių medžiotojui Edvardui, kuris turėjo čia pasirodyti 
ir pareikalauti jo, kad perskaitytų nedelsdamas.
Tai buvo kažkas nauja. Greičiausiai sostinėje įvyko kažkas 
nesmagaus, jeigu Parvelis nesulaukė mano pirmo raporto.
Skubiai nuplėšiau suvytusį nuo karščio antspaudą ir išvyniojau.

„Edi,
Dingo Reiganas su Greifradu, taip ir nepasiekę Koto Inomeho. 
Paieškos būrys pametė jų pėdsakus dykumoje. 
Mano agentai iš forto pranešė, kad senojo Rubenojaus nebėra gyvo,  
kaip ir jo sūnaus. 
Tolimesnių žinių nebegauname, praradome du sakalus, siųstus į  
fortą.
Libo naujasis sąjungininkas – Brodas, Irmiro nesantuokinis sūnus.  
Tai jis forte užgrobė valdžią. 
Mes jį visiškai pamiršome. Kokie buvome žiopliai!
Alibahe dabar ruošiamės mūšiui.
Tęsk žygį. Jeigu gali – paskubėk.
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P.S. Jeigu žinai ką nors apie princesę  Licerą – nedelsdamas 
pranešk.

P.“

Kai pakėliau nuo pergamento akis, gvardietis jau tiesė man naują 
lapą bei plunksną. Jo padėjėjas laikė rašalinę.
- Patarėjas reikalavo skubaus atsakymo, medžiotojau, - pasakė jis 
man.
Linktelėjęs nutvėriau plunksną ir, žirgui siūbuojant nuo kojos ant 
kojos, kreivomis raidėmis suraičiau tokį pat lakonišką atsakymą:

„Parvi, 
Licera su manimi. Dėl jos nesijaudink.
E.“

Pamosavau pergamentu, kad nudžiūtų rašalas, tada susukau ir 
ištiesiau gvardiečiui. Šis nedelsdamas apsuko žirgą ir paragino jį 
lėkti visu greičiu atgal. Likusieji apsupo mūsų negausų būrelį, kad 
palydėtų iki vartų.
- Niekšas! – pasipiktino Licera, perskaičiusi patarėjo laišką, - tegu 
tik pakliūva man į rankas tas pusprotis Brodas! Aš jį iškastruosiu!
- Jeigu iki to laiko jis dar bus gyvas, - sumurmėjau. – Libas turi 
įprotį atsikratyti savo tarnais, vos tik šie pasitarnauja. Be to, kai mes 
grįšime atgal, ten gali būti pats karo įkarštis.
- Šventas Oberhaidai, - sumurmėjo Licera, - mano mama ir tėvas...
- Juos saugos geriausi gvardiečiai, - pertraukiau, - tai paskutinis 
dalykas, dėl ko turėtume dabar jaudintis. Mums reikia surasti Pal 
Adosą žinantį žmogų ir nedelsiant išvykti.

Staiga vienas gvardietis šūktelėjo ir pasuko žirgą atgal, rodydamas į 
šlaito viršų. Jo bičiuliai įsitempė, dairydamiesi, tačiau ten nieko 
nebuvo.
- Mačiau tenai raitelį, - pasakė gvardietis, sugrįždamas į būrį, - 
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pasuko atgal, vos tik pastebėjau jį. 
- Jeigu nesileido į slėnį, nėra ko vytis, - nuramino kitas, - daug čia 
visokių, pro šalį traukiančių.
- Taip, bet šis pasirodė iš tos pačios pusės, kaip ir medžiotojo būrys, 
- nenurimo vyras, - gal jūsų būrį kas nors sekė?
Jeigu ir taip, dabar nebuvo laiko to aiškintis. Pasakiau tai 
gvardiečiui, šis pritardamas linktelėjo, tačiau vis dar grįžtelėdavo 
atgal.

Pasiekę rūdakasių gyvenvietę, tučtuojau buvome nuvesti į 
kareivines, kur mūsų laukė sotūs pusryčiai ir žmogus, dėl kurio 
čionai jojome. Parvelis per savo sakalus viską suorganizavo taip, 
kad nesugaištume nė akimirkos.
- Krokas Soitenietis, - padavė man sudžiūvusią ranką pakumpęs 
senis, kuris jau nė iš tolo nepanašėjo į rūdakasį. 
Likę su juo prie vaišių stalo, galėjome kalbėtis apie ką tik nori, 
netrukdomi pašalinių ausų. Smėlio burtininkas pradingo su savo 
reikalais, liko tik mūsų kompanija ir šis reikalingas žmogus.
- Mums reikia žinių apie Pal Adosą, - patraukiau išsyk prie reikalo, - 
kalbama, kad jūs ten dirbote.
- Kai buvau jaunas, - linktelėjo Krokas, - ir dar galėjau kirtiklį 
pakelti. Dabar aš jau ne rūdakasys. Aš tik paliegęs mokytojas. 
Kodėl jūs norite žinių apie tą vietą?
- Tai mano kelionės tikslas ir aš turiu žinoti, kur traukiu, - pasakiau.
- Tuomet tu trauki į savo pražūtį, sūneli, - tankiai palinkčiojo 
Krokas, o jo raukšlės veide sutankėjo, išreikšdamos didelį rūpestį. – 
Pal Adosas visiškai pateisina savo senovinį vardą  pal es ados – 
„geležies pragaras“.
- Kodėl? 
- Todėl, kad ten prieš penkiasdešimt metų mes atkasėme pačią 
tikriausią peklą! Ir duodu galvą nulesti, kad ji vis dar ten!
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20.

Vandens gyslomis

- Man buvo viso labo dešimt vasarų, kuomet tėvas pasiėmė mane ir 
motiną į Pal Adosą, - pasakojo Krokas. – Linksma tai buvo vieta, 
nieko blogo nebūčiau apie ją pasakęs. Didelė rūdakasių gyvenvietė 
kalno papėdėje, gausi karališka sargyba, daug vaikų... Mums net 
leisdavo žaisti kalno gilumose. Ten ne taip jau baisu buvo, bent iš 
pradžių.
Sulaukęs šešioliktos vasaros pagaliau pasirinkau – ketinau sekti 
tėvo pėdomis, tapti tvirtu kaip mūras rūdakasiu. Daug mano draugų 
tokiais tapo, ir žmoną Pal Adose susiradau. Gyvenimas buvo ne itin 
sunkus – mes kasėme rūdą, krovėme ją į dėžes, gabenome į šalia 
esantį kaimą, kur rūdą lydė, o iš ten – į visur, kur tik reikėjo metalo. 
Pal Adosas tada buvo ypač turtinga kasykla, neabejoju, kad ir dabar 
tokia išlikusi.
Kai man suėjo dvidešimt antra vasara, birželio pabaigoje, vieną 
lietingą dieną su būriu draugų darbavomės vienoje iš aukščiausių 
atšakų, beveik palei kalno viršūnę. Pusšimtis pėdų į bet kurią pusę – 
ir būtume padarę dar vieną skylę į išorę. Rūda ten buvo ypač gryna, 
beveik pati geležis, ko dar nebuvome regėję. Tas akmenėlis, kurį 
prieš kelias dienas man rodė, yra tokia pati neapdirbta geležis. 
Daugiau niekur tokios nesu matęs.
Besikapstydami po tą rūdą netikėtai atsimušėme į grynos geležies 
sieną. Ši suskambėjo nuo mūsų kirtiklių, lyg koks gigantiškas 
varpas. Visa kasykla iki pat dugno aidėjo. 
Supratęs, kad už plono metalo sluoksnio kažkas yra, grupės 
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vyresnysis liepė visiems likti vietoje ir neskubėti su pranešimais. Jis 
ketino pramušti metalą ir pasižiūrėti, ar už sienos nėra lobio. Senis 
Brulokas mokėjo įkalbinėti, dievaži... Visi kaip apduję stengėsi 
sukelti kuo mažiau triukšmo ir kuo greičiau įveikti metalą. Geležis 
tai ne plienas. Ji ganėtinai minkšta, savotiškai tąsi, kol kalvio 
žaizdro neregėjusi. Praburbinom skylę ilgai netrukę, atlankstėme 
ploną metalą į visas puses. Brulokas vidun pamėtėjo porą fakelų, 
kad pamatytume tai, kas viduje mūsų laukė.
O ten maža, uždara patalpa, iš visų pusių geležimi apsupta. Nei 
apkalta, nei apmušta – tiesiog vientisos geležies šarvas, be jokių 
kniedžių ar užlenkimo siūlių. Trikampės sienos, visos viršūnės 
tiksliai patalpos centre, viršuje susiliečia. Kaip ir kas tą padarė – iki 
šiol nesugalvoju. Ne mūsų meistrų darbas, tai jau tikrai. Bet ne tai 
svarbiausia.
Patalpos viduryje būta metalinio šulinio. Jo vidus tokia negera 
šviesa švytėjo. Nei rausva, nei žalsva, nei melsva – kiekvienas 
savaip viską matė. Kas keisčiausia – šulinio dugno neįžiūrėjome, 
nors vidus švytėjo visas. Jeigu ten ir buvo vanduo, tuomet labai 
giliai, nes iš viršaus jokio nepastebėjom. Tada ir Brulokas nustebo, 
kad šulinys per daug gilus atrodo, nes tiesiai po mumis, gal 
dvidešimčia pėdų žemiau  viena iš žemesniųjų šachtos atšakų 
vingiavo, o ten jokių panašių skylių nesimatė. Vyrai nutarė, kad 
šulinys greičiausiai visai į kitą vietą veda, kažkur... kitur. Aš pats 
tokią nuojautą turėjau, nes šachtas pažinojau kaip save patį.
Visgi, neradęs jokio lobio, Brulokas vakare pranešė apie radinį 
kasyklos prižiūrėtojui. Šis pats apžiūrėjo šulinį, žemyn porą 
didesnių akmenų numetė, norėdamas pasiklausyti, tačiau nieko 
neišgirdo. Tada nusprendė, kad reikia atsinešti kuo ilgesnę virvę ir 
žemyn žmogų nuleisti, kad šis savo akimis pasižiūrėtų, viską 
pamatytų ir papasakotų. Mes prieštaravom, buvom išsigandę dėl 
tokio veiksmo, bet viršininkas buvo kietas vyras – kai jau 
sugalvodavo kokį planą, tai darydavo iki galo.
Žodžiu, jo žmonės sekančias tris dienas daugiau nieko neveikė, tik 
virves mazgiojo ir nusileisti ruošėsi. Surado drąsuolį tarp 
nusikaltėlių, atsiųstų į kasyklą, prižadėjo, kad už nusileidimą paleis 
į laisvę, šis pernelyg ir nesipriešino. Tačiau kai šulinį pamatė – iš 
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karto persigalvojo. Aš visą laiką jaučiau, kad su ta vieta kažkas 
negerai, bet tokių jausmų nepaaiškinsi, viršininkas ir klausęs 
nebūtų. Kad įsikando savo sumanymą, tai atsisakyti ir neketino. 
Sugrūdo vargšą kalinį į skylę ir išvyniojo virvę iki galo, jo dejonių 
klausydamiesi. Tik vieną kartą šis suriko visu balsu, kad nustotų 
leisti. Sakėsi išvydęs kažkokį užrašą šulinio sienoje. Neturėdamas 
kuo rašyti, nagu pradrėskė odą ir krauju ant delno nupiešė tuos 
užrašus. Tada vyrai baigė vynioti virvę, tačiau dugno vis tiek 
nepasiekė. O virvė beveik septyniasdešimties jardų buvo!
Tai nieko kito tuo metu nebeliko daryti, kaip ištraukti vyrą į viršų. 
Štai ką jis nupiešė ant savo delno.

Krokas išskleidė ant stalo nedidelį pergamento lapelį ir pasuko jį 
mums. Ten buvo visiškai nesuprantamų simbolių eilutė, aštuonios 
nežinomos raidės.

- Perpiešiau jį iš Bruloko žurnalo, - pasakė, - tuo metu niekas 
nesuprato, ką tai reiškia. Tačiau tai nesutrukdė stovyklos viršininkui 
„išversti“ užrašą savaip. Po savaitės jis jau gyrėsi radęs žmogų, 
mokantį skaityti tas raides. Kalbėjo, kad apačioje – 
nesuskaičiuojamų turtų vieta, kad mums tik reikia tenai patekti ir 
būsime turtingi lyg karaliai.
Krokas nusispjovė ant grindų.
- Žinoma, nelaimėlis pats sugalvojo tą nesąmonę, nes reikėjo įtikinti 
visus, kad pabandytume dar kartą. Netgi tą patį drąsuolį antrąsyk 
įkalbėjo, pažadėję ne tik laisvę, bet ir tiek turtų, kiek sugebės iš ten 
parsitempti. Virvę pailgino iki šimto penkiasdešimties jardų, visą 
kasyklos darbą sustabdė su savo paistalais, nes nė vienas dirbti 
nebenorėjo – visi panoro greitai pralobti.
Kalinį vėl aprišo, įkišo ir ėmė vynioti virvę, skaičiuodami jardus. 
Kiek žinau, buvo net atsarginę paruošę, jeigu pritrūktų. Tačiau 
neprireikė. Virvė išsivyniojo lygiai šimtą ir septyniolika jardų, o 
tada net susiraitė nuo staigaus palengvėjimo. Nei šūksnio, nei 
perspėjimo iš apačios. Skubiai išvyniojome, manydami, kad bus 
trūkusi, bet ne – visa buvo sveika. Netgi kilpos, kurios žmogų juosė, 
liko neatrištos, visiškai sveikos. O kalinys pradingo kaip į vandenį, 

Psl. 320



tiek jį ir tematėme.
- Ar vėliau atsirado? – paklausė Licera.
- Deja, - papurtė galvą Krokas, - nors... kas čia žino? Gal jis ir buvo 
vienas iš tų, kurie vėliau išlipo pas mus iš šulinio.
Taigi, po to, kai kalinys pradingo, daugiau niekas nebenorėjo leistis 
apačion. Turtai turtais, bet dėl jų prapulti nė vienas negeidė. Netgi 
viršininkui visi norai pradingo, virvės galą išvydus. Liepė patalpos 
angą užpilti rūda ir daugiau ten nė kojos nekelti.
O po dar vienos savaitės kraupūs dalykai prasidėjo kasyklose. Bent 
jau iš pradžių  TIK kasyklose... Manau, šios istorijos dalies 
mergaitei girdėti nereikėtų. Ir mergina, matau, išbalusi. Gal man 
nebepasakoti?..

Krokas padarė pertrauką, kurios metu praskalavo gerklę vandeniu, o 
aš palydėjau Emę ir Septerą už durų. Kandas atbėgo mums iš 
paskos, bodėdamasis jau išuostyta patalpa. 
Emerzidė išties prastai jautėsi.
- Tas šulinys, Edvardai, - pasakė ji drebančiu balsu. - Šventas 
Oberhaidai, toji istorija mane tiesiog žudo... Jaučiu, Reiganas man 
šį šulinį ir pranašavo.
- Tau ir nereikia visos istorijos girdėti, - paliečiau ją, - pažadu, po 
visko papasakosiu be smulkmenų. Pabūk su mergaite, gerai?
Ji linktelėjo, sutikdama, o aš sugrįžau.

- Tęsti? – pasitikslino Krokas, padėdamas atgal į lėkštę kepsnį, - kur 
aš baigiau?..
- Baisūs dalykai po savaitės, - priminė Licera.
- Aa, tikrai, - palinksėjo pasakotojas, - vieną dieną, besidarbuodami 
kirtikliais, išgirdome keistus, aidinčius balsus iš atšakos, vedančios 
aukštyn. Kadangi viršutiniame aukšte po tų tyrinėjimų kol kas visi 
stengėmės nesilankyti, nustebome. Pamanėme, kad ten bus 
viršininko žmonės nusibastę, arba dar blogiau – vaikai. Šie kartais 
imdavo landžioti po pačias netikėčiausias vietas. Išsigandome, kad 
nesumanytų užpiltos angos prakrapštyti ir pasidairyti po „varpinę“, 
kaip mes vadinome tą keistą patalpą.
Taigi, nulėkėme į viršų patys, tačiau ten buvo tuščia. Kelias ten 
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buvo vienas, juo ir atėjome. Prasilenkti niekaip negalėjom, tai buvo 
labai keista, kaip čia balsus iš tuščios vietos išgirdom. Bet netrukus 
iš už metalinės sienos toks baisus riaumojimas nuaidėjo, kad mes 
susyk metėm viską, ką rankose turėjom, išskyrus žibintus, 
pasileidom vienas už kitą greičiau žemyn ir sustojom tik dienos 
šviesą išvydę. Nežinau, kas ten buvo, bet tiek iškriokti jokia 
žmogiška burna nesugebėtų. Mes visą dieną po to nebenorėjom į 
šachtas įžengti, kiekvienos paleistos kakarinės baidėmės, lyg 
mažvaikiai. Mums iš paskos ir kiti, dirbę kituose aukštuose 
atskubėjo, nes tą balsą visi iš visų pakampių išgirdo. Išskyrus 
kaimelio gyventojus šlaite. Šie prisiekinėjo nieko negirdėję.

Kelias dienas buvo tylu, tai viršininkas įkalbėjo mus sugrįžti. Netgi 
pats nuvedė, pavyzdį rodydamas. Tačiau mes sutikome tik 
apatiniuose aukštuose darbuotis, bijojom net prisiartinti prie tos 
atšakos, aukštyn vedusios. Taip ir išėjo – kapstėmės po pusėtiną 
rūdą, viską kas geriausia kraupiausioje vietoje pamiršę. Kelias 
dienas tylu ramu buvo, jau net pradėjome juokauti, kad mums ten 
greičiausiai koks Bzukas iš Cidado bus pariaumojęs, mat vyras 
garsiausiai iš visų dainas traukė.
Bet  vieną dieną vėl išgirdome kažką aidint, murmant. Nedrįsome 
traukti aukštyn, tai klausėmės apačioje, ausis į tamsą atsukę. Aiškiai 
girdėjau, kad ten kažkas kalbasi tarpusavyje, bet tokios kalbos kaip 
gyvas nesu girdėjęs. Nė vieno suprantamo žodžio. Ir balsai tokie... 
stiprūs, nežmogiški. Kai atvedėme viršininką, šis vos minutę 
pasiklausęs, perbalo ir tučtuojau liepė tunelį užversti, kad niekas 
nuo šiol ten niekada nebepraeitų.
- Palauk, - pertraukiau Kroką, - tai ta vieta dabar užversta?
- Duok man pabaigti istoriją, - numojo ranka senis, - suspėsi 
numirti. Tai štai, vyrai tą tunelį iš tiesų užvertė. Tuo metu aš 
peršalau, tai į lovą atguliau, savo žmonelės rūpestingumu 
džiaugiausi. Tačiau mane draugas lankė kas dieną, tai iš jo visas 
istorijas sužinodavau.
Taip, tunelį užvertė ir balsų beveik nesigirdėjo, bet visi žinojo, kad 
už supiltos kliūties kažkas vyksta. Visi girdėdavo murmesį, kalbas, 
bet tai buvo pakankamai tylu, bent vyrų taip smarkiai nebaugino.
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O vieną dieną, dar darbui nepasibaigus, parbėgo vyrai visi perbalę į 
kaimą. Draugas susyk įlėkė pas mane ir kad puls pasakoti – esą 
vyrai nuėjo iš ryto į kasyklą ir aptiko, kad užpiltas tunelis šiek tiek 
prakrapštytas – pačiam viršuje pėdos pločio skylė padaryta. Žmogus 
lyg ir netilptų, bet... Aplink tą vietą šachta buvo keistai pripėduota – 
kažkokio nedidelio gyvio, lyg ir katės, lyg ir lūšies. Keisčiausia, kad 
pėdsakai buvo įsispaudę į kietą akmenį. Kirtikliu pasidarbuoti 
reikėtų, kad kokią duobutę padaryt, o čia – pėdos!
Tada vyrai keistus garsus išgirdo jau ne už pylimo, o visai šalia, 
nors aplinkui nieko nesimatė. Vienas staiga sušuko, kad kažkas 
šaltas prie jo kojos prisilietė, prabėgo pro šalį. Tada ir kitas pajuto, 
trečias... Visi nuleido žibintus, bet ten tik pėdsakai grindimis 
vinguriavo pro pat juos, jokio gyvo padaro. Tada ir prasidėjo 
velniava – pėdsakai ėmė rastis akmenyje tiesiog iš niekur, lyg tas 
padaras būtų nematomas. Vyrai jautė, kaip kažkas liečia juos, arba 
netgi praeina kiaurai koją. Pasileido bėgti, o kuo greičiau skuodė, 
tuo labiau bijojo ir netgi bliauti nesavais balsais pradėjo, taip tik dar 
labiau įsibaimindami.
Neįsivaizduoju, kokių žygdarbių viršininkui teko imtis, kad įkalbėtų 
juos grįžti. Po savaitės keli išvyko kitur, metę darbus. Teko iš 
Alibaho paprašyti daugiau kalinių, nes savanorių vos dvylika 
beliko. Visi kiti arba apsimetė sergantys, arba išvyko. O tuo metu ir 
aš jau pasveikau, bet į kasyklą įžengti atsisakiau. Laisvas bernas 
buvau.
Gal pusę mėnesio niekas rūdos nekasė, laukė atvykstančių kalinių. 
Kol juos ten sostinėje surinko, kol pergabeno, kalviai suspėjo mus 
prakeikti. Bet galop atvyko. Viršininkas jų net neperspėjo apie 
šachtoje laukiančius džiaugsmus. Liepė sargybiniams suvaryti nieko 
nežinančius vidun, užremti duris ir neišleisti tol, kol neprikas 
dvidešimties dėžių. 
O šitie net vienos neprikasė. Po valandos visi kaip vienas jau duris 
laužė, melsdami išleisti. Net per jų klyksmus girdėjome kažkokį 
keistą garsą giliai šachtoje, kažką daug didesnio, nei lūšis ar katė. 
Žodžiu, sargyba durų ilgai neišlaikė. Jie ir patys išsigando to, kas 
atsekė paskui kalinius. Paspruko iš Pal Adoso į Jeremo fortą, o 
senojo darbo išsižadėjo, sakydami, kad ten iš tiesų pats tikriausias 
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„pal es ados“ ir kad jie šėtonui tarnauti nesiruošia.
Kaliniai, žinoma, paspruko su visomis durimis. O jau kitą naktį teko 
bėgti ir mums, nes tai, kas siautė šachtose, netrukus ėmė lakstyti ir 
po gyvenvietę, žemėje palikdami pačius keisčiausius pėdsakus, 
draskydami sienas, palapines, įlūždami pro stogus į vidų...
Tą naktį daugybė žmonių bėgo nuo to, ko nematė. Žuvo tik vienas – 
jis stengėsi išsigabenti su savimi visą turtą, bet nuo didelio svorio 
parkrito ant žemės. O tie padarai, nors ir eidavo visur kiaurai, visgi 
sugebėdavo palikti labai gilius pėdsakus. Štai ir perlipo tą vargšą, 
palikdami... hmm... gilius pėdsakus.
Krokas giliai atsiduso ir pažvelgė į mus.
- Numirti galima ir gražiau, - pasakė jis, - patikėkit, jums ten nėra 
ką veikti. Po mūsų ten dar ne vieni lankėsi. Girdėjau, gyvenvietė 
dusyk buvo atgaivinta, bet argi kas nors ten dabar gyvena?

Man Kroko istorija visiškai nepatiko, bet visgi turėjau išpešti iš jo 
viską.
- Man reikia kalno urvų plano, - pasakiau. – Noriu žinoti 
trumpiausią kelią iki tos... varpinės.
- Gerai, - trūktelėjo pečiais senis, - tavo valia, sūneli. Aš tau jį jau 
nupiešiau, vos tik Parvelis pareikalavo. Bet aš tavęs tikrai nelydėsiu, 
todėl klausk visko apie jį dabar, kol ne vėlu.

---

Kai pasistiprinę išėjome į lauką, dienos šviesa truputį praskaidrino 
nuotaiką ir netgi Kroko minėti siaubai ėmė atrodyti kažkokie 
vaikiški. Emerzidė jau laukė, pasiryžusi išgirsti bet kokias 
naujienas.
- Jeigu visi tie žmonės iš ten paspruko, - prabilo Licera, - gal visgi ir 
Libui pritrūko drąsos ten įžengti? Juk galėjo jis tiesiog pagriebti 
rūdos gabalą ir sprukti su savo mirtinu ginklu?
- Taigi, koks patogus tas žodis „gal“, - linktelėjau jai. – Tik kito 
kelionės tikslo mes neturime. Be to, Libui net nereikėjo žengt į 
šulinį. Jis galėjo tiesiog numesti daiktą žemyn. Ir jeigu demonas ten 
iš tiesų buvo, tuomet mes rasime praardytą įėjimą į „varpinę“. 
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Vienintelis dalykas, ko tikrai nežinome, tai šitai.
Pamojavau nuskurusiu pergamento lapeliu su aštuoniais simboliais.
- Argi burtininkai neturėtų apie tai žinoti daugiau? – paklausė Čiūra, 
žvairuodamas į Dolimėjų.
- Jeigu šiame pasaulyje būtų tokie, kurie sugebėtų pastatyti 
švytinčius šulinius, tuomet gal ir perskaityčiau, - papurtė galvą šis. 
– Deja.
- Vis tiek paimk, - ištiesiau jam lapelį, - surask smėlio burtininką ir 
jam parodyk. Jeigu ne tu, tai gal jis. O mums reikia apsirūpinti 
maistu vienai dienai, antraip graušime medinius papločius. Deja, 
mergaitė turės likti čionai.
Septerai patempus lūpą, žvilgtelėjau į abi jos „mamytes“.
- Žinoma, nebent ji nori pamatyti tikrą vaiduoklį kalno gilumoje, - 
burbtelėjau. – Pasikalbėsiu su kasyklos viršininku.

Vaikų šioje gyvenvietėje buvo ir Septerai vietą atrado netrukus. 
Naujoji jos „mama“ gal ir nebuvo pati meiliausia moteris šioje 
dykumos dalyje, bet aplink ją jau sūkuriavo tuzinas bamblių, 
šlovinančių mamytę garsiais vaikiškais riksmais. Peštynės, 
gaudynės, slėpynės – štai kas grėsė Septerai. Antraip mergaitės 
laukė ilga ir nemaloni kelionė, kurios pabaigos nežinojo nė vienas iš 
mūsų būrelio.
Smėlio burtininkas mane pasivijo begrįžtantį į kareivines. Paskui jį 
atbėgo ir Dolimėjus.
- Jis žino! – suspėjo surėkti pirmiau.
- Taigi, - linktelėjo šis, tiesdamas man mįslingąjį užrašą, - čia pati 
paprasčiausia  senoji Alibaho kalba, bet apverstu senoviniu raidynu 
parašyta. Tokį naudojo žmonės, tikėję, kad po mirties jų dvasios 
pateks į mįslingą vietą, vadinamą „dvasių šuliniu“, arba dar 
retsykiais – „dvasių kalnu“. Jie ant kapų šitokiomis apverstomis 
raidėmis rašydavo savo artimųjų vardus, kad šie nenukeliautų į 
blogesnes vietas.
- O užrašas?
- Tariant paraidžiui – „Somus Des“. Arba, kaip jau minėjau – 
„Dvasių Šulinys“. Iš kur tokį gavot?
- Iš ten pat, - pasakiau svarstydamas, kiek ilgai užtruks papasakoti 
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visą Krokaus istoriją iš naujo.
Parvelio laiškas mane vertė skubėti, tačiau, antra vertus – kiek toli 
aš nukeliausiu beskubėdamas, neprisirankiojęs pakankamai žinių?
- Gerai, užeikime atgal į vidų, pasikalbėsime, - nusprendžiau.

---

Po pietų netikėtai apsiniaukė, kas šiaip dykumose gana reta. Netgi 
lietumi pakvipo, o mano žirgas ėmė guviau kilnoti kojas. 
Burtininkas, žinoma, apie Pal Adosą daugiau nepapasakojo, 
keistasis šulinys tebeliko mįsle, o aš išgirdau tik įspėjimą:
- Jei ten būtų visiškai saugu, niekas tos vietos metalu nekaustytų. 
Manau, ten pavojinga ir gyviesiems ne vieta.
Po tokių žodžių mano bendražygių ryžtas dar labiau nusmuko, kuo 
aš pasinaudojau:
- Niekas čia jūsų nelaiko, - pareiškiau, nužiūrinėdamas paniurusius 
veidus. – Galite likti čia ir laukti, arba grįžkite į Alibahą. Toliau 
keliausiu vienas.
- Niekas tau nieko nesako, - po akimirkos atsiliepė Emerzidė, - 
tiesiog svarstau...
- Mes pagalvojome, kad gal yra kitokių sumanymų, - neryžtingai 
pradėjo Čiūra, bet aš jį nutildžiau vienu ištreniruotu mostu.
- Vienintelis mūsų atsarginis planas – grįžti į sostinę ir žiūrėti, kaip 
viskas žūva, - pasakiau. – Nes to išgamos demono be tikrojo ginklo 
niekaip nepribaigsime, galime jam nebent labai ilgą kančią padaryti. 
Ne išeitis laikyti demoną amžinoje broliukų satanistų priežiūroje.
- Man ta vieta visiškai nepatinka, - pasakė Čiūra, - tačiau aš su 
tavimi.
- Jeigu Alibahe mes bejėgiai, tuomet turime būti ten, kur mūsų jėgos 
kažko vertos, - sugalvojo Licera. – Aš keliauju į Pal Adosą.

Štai kodėl jie vis dar sekė paskui mane. Vienintelis Dolimėjus 
nutylėjo, nes jam ir taip nereikėjo kišti savo sprando į jokį pavojų. 
O Kando niekas neklausė. Cerberis klusniai sekė iš paskos net 
negalvodamas, kur šeimininkas jį nuves.
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- Štai čia, - Dolimėjus sustabdė žirgą tarp dviejų akmenimis nusėtų 
kalvų. – Po mumis, giliai žemėse teka šaltinis. Teka labai toli. 
Toliau, negu jums reikia.
Pažvelgiau atgal. Rūdakasių gyvenvietė gerai matėsi iš šios vietos. 
Kažkas jojo palei slėnio ribą, greičiausiai sargybinis. Akimirką 
pasigirdo, lyg kažkas būtų jojęs gerokai arčiau, tačiau ten nieko 
nebuvo.
- Ar mums reikės kasti duobę? – paklausiau burtininko.
- Nereikia. Dauba pakankamai tam tinka. Aš tik iškviesiu vandenį į 
paviršių.
Jis atkimšo savo gertuvę ir ėmė laistyti žemę bei rankas. Nusviedęs 
indą šalin, pritūpė ir priglaudė delnus.
- Ar man vertėtų išsigąsti? – tyliai paklausė Emerzidė, prijojusi visai 
šalia.
- Neįsivaizduoju, - pasakiau stebėdamas, kaip vanduo semia 
Dolimėjaus rankas, nepaliaujamai kildamas aukštyn. Mano žirgas 
nustebęs prunkštelėjo, traukdamasis atbulas. Cerberis pažiūrėjo į 
mane, lyg klausdamas nuomonės, tada ėmė lakstyti ratais aplink 
besiplečiančią balą.
Burtininkas atsistojo, tačiau vanduo tebekilo. Jis užpildė visą daubą 
tarp kalvų, pakildamas Dolimėjui iki juosmens, tada nurimo. 
- Kuris iš jūsų pirmas?
- Turbūt aš, - aplenkė mane Čiūra, priversdamas savo žirgą įbristi. – 
Nekenčiu būti paskutinis. Daryk savo burtus!
- Pirma nulipk nuo gyvulio. Kol nesušlapsi – jokių kelionių.
Čiūra kiek uždelsė, bet galop stryktelėjo iš balno.
- O tu jauti, šaltas!
- Ne į pirtį susirinkom, - pasišaipė Dolimėjus, bakstelėdamas 
pirštais Čiūrai ir jo žirgui į kaktas. – Keliaukit!

Tarsi milžiniška ranka po vandeniu būtų juos nutvėrusi ir 
akimirksniu įtraukusi – net bangelės nepasklido. Čiūra buvo – ir jau 
nebėr jo. Licera neišlaikiusi šūktelėjo iš nuostabos.
- Kuris kitas?
- Cerberis, - pasakiau, rodydamas į lojantį Kandą.
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- O ar būtina? – suraukė nosį Licera, - tas padaras iki šiol dar nieko 
gero nepadarė, tik pusryčius suvalgydavo.
- Dar padarys. Kelk jį, Dolimėjau. Kandai!..
Pašaukti cerberio nesuspėjau, nes staiga ant kalvos išdygo žirgas su 
dviem raiteliais ir cerberis nubėgo į tą pusę, pusiau džiaugsmingai 
lodamas.
Tai buvo smėlio burtininkas, o antrasis keleivis balne buvo mažoji 
Septera paklaikusiomis akimis. Išvydusi mus, mergaitė vos neiššoko 
iš balno – senis vos spėjo pačiupti.
- Nieko negaliu padaryti, - pasakė jis. – Ji norėjo pamatyti jus. 
Žviegė stovykloje tiek, kad viršininkas liepė užrišti skuduru. 
Žinoma, kareiviai jos nenorėjo čionai leisti. Tai aš pasisiūliau.
Galop mergaitė nulipo nuo žirgo ir pribėgo prie Liceros, žiūrėdama 
į ją didelėmis akimis, pilnomis ašarų.
- Mes negalime jos imti, - pasakiau princesei. – Tik ne ten.
- Žinau, - atsiliepė ši. – Viskas gerai. Jūs keliaukite, o aš 
atsisveikinsiu.
Pašaukiau Kandą, bet šis nė neketino atstoti nuo vaiko ir princesės. 
Buvo nedėkingas, toks ir liko.
- Tiek to, kelk mane, - pasakiau Dolimėjui, vesdamas žirgą į 
vandenį. Jis iš tiesų buvo velniškai šaltas, dantys išdavikiškai 
sukaleno.
- Keliaukite, - pasakė burtininkas, paliesdamas mane ir žirgą.

Paspringau vandeniu, nespėjęs sulaikyti kvėpavimo. Jis buvo 
ledinis, kaustantis iki pirštų galiukų. Akys pačios užsimerkė, tačiau 
po akimirkos jų nebereikėjo.
Sūkuringa, švytinti srovė, sunkiai įsivaizduojamu greičiu 
besiblaškanti po dykumą, raitytomis atšakomis, lyg koks žvėris, 
grobianti vis naujas teritorijas, besiveržianti į paviršių bei grimztanti 
dar giliau – į niekada šviesos neregėjusias gelmes – štai koks kelias 
manęs laukė. Jeigu ne Dolimėjus, greičiausiai būčiau pasiklydęs 
tarp tų nesuskaičiuojamų gijų, tačiau kelias rinkosi už mane. 
Aukštyn, žemyn, ratais į šalis, o tada jau virstu iš kojų ir 
kapanojuosi srovėje, girdėdamas, kaip žvengia mano žirgas kažkur 
visai šalia.
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Šis vanduo buvo gerokai šiltesnis.
- Duok ranką! – suriko Čiūra, tiesdamas man savo.
Šiaip ne taip susikibome ir jis išvilko mane į krantą.
Mes atsidūrėme prie sraunios upės. Mano žirgas galop nusikapstė 
iki seklumos ir išbrido į krantą, kur susitiko Čiūros varvantį 
draugužį.
Čia buvo daug aukštos žolės. Netoliese augo medžiai ir krūmai, 
nedidelis miškelis. Aplinkui žolėje skendo kalvotos laukymės, kai 
kur pasipuošusios medžių salomis. Ir debesų buvo gerokai daugiau.
- Čia ne Alibahas! – pasakiau.
- Alibahas, - nuramino mane žudikas. – Ana ten mūsų kalnas.
Pažvelgiau į tą pusę ir iš tiesų išvydau kalną, kokį nupasakojo 
Krokus.
- Teks pajojėti, - sumurmėjo Čiūra, - iki Pal Adoso kasyklų gal 
keturios mylios. O kur merginos?
- Atsisveikina su Septera, - iššnypščiau vandenį iš nosies. – Pasirodė 
paskutinę akimirką su smėlio burtininku. Tikiuosi, ji supras, kad čia 
mažiems vaikams ne vieta...

Vanduo tarsi užvirė. Iš purslų išniro Emerzidės kumelė, paklaikusi 
nuo burtų sukelto chaoso. Mergina pasirodė netrukus, aklai 
taškydamasi vandenyje. Mudu su Čiūra pašokome ir išgriebėme ją, 
kol stipri srovė nenunešė kur toliau.
- Palikau vaiką Licerai, - pasakė ji. – Per minkšta aš. Nebūčiau 
atsispyrusi...
- Tikiuosi, tai neužtruks, - suniurnėjo Čiūra. – Graži mūsų kelionė, 
nieko nepasakysi. Visi daiktai permirkę.
- Nedidelė kaina už sutaupytą laiką, - atkirtau. – Išdžius.
Emerzidė praskyrė užkritusias ant akių šlapių plaukų sruogas ir 
apsidairė.
- Jūs įsitikinę, kad mes vis dar Alibahe?
- Kalnas štai ten, - parodė Čiūra. – O žalia čia todėl, kad mes oazėje. 
Kažkur tarp Pal Adoso ir Cidado, jei neklystu.
- O kur kitas burtininkas, kuris turėjo mūsų laukti čionai? – 
paklausė Emerzidė.
Deja, šito mes nežinojome, o jokio burtininko aplinkui nesimatė.
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Suspėjome susitvarkyti permirkusius daiktus, o žirgai – atsigauti po 
patirto sukrėtimo ir prisirupšnoti žolės. Licera vis dar nesirodė, lyg 
apsigalvojusi. Belaukdamas Čiūra netgi pririnko sausų žolių ir 
sukūrė didelį, tačiau greitai degantį laužą. Jo trumpos šilumos 
pakako kiek pradžiovinti rūbus, ypač apatinius. Sėsti į balną šlapiais 
apatiniais nesinorėjo.
Galop vanduo suputojo vėl, gailiai sužvengė kumelė, kapanodamasi 
į krantą. Princesė įsitvėrė Čiūros rankos ir netrukus jau gulėjo 
krante, spjaudydamasi vandeniu.
- O cerberis? – paklausiau.
- Pasiliko su vaiku. Juk sakiau, kad iš jo jokios naudos, - 
šniurkštelėjo princesė.
- Ar čia ašaros ant tavo veido?
- Aš šlapia, - kiek piktokai dėbtelėjo į mane ir pakilo, patraukdama 
prie ugnies, kur išsirengusi Emė klojo ant išguldytos žolės savo 
drabužius, stengdamasi nekreipti į mus dėmesio. Atrišusi šlapius 
kelionmaišius, ji ten pat išklojo ir atsarginius rūbus.
Kai grįžau su krūmų šakomis, princesė jau palaikė jai kompaniją, 
iki pusės pasislėpusi aukštoje žolėje. Čiūra bandė sukramtyti vieną 
iš medinių papločių. Jis buvo tiek įsijautęs į savo užsiėmimą, kad 
neatkreipė dėmesio į žirgus, kurie beveik sutartinai pakėlė galvas ir 
ėmė neramiai prunkšti, dairydamiesi į kalno pusę.

Kalnas vis dar buvo vietoje, nė nemanydamas keistis ar pabėgti nuo 
mūsų. O štai krūmuose už upės kažkas sujudėjo, aiškiai 
besistengdamas pasislėpti.
Šūktelėjau Čiūrai, tarp daiktų skubiai sugraibydamas savo kalaviją. 
Žudikas vos suspėjo atsisukti, kai žolės anapus upės grėsmingai 
sutraškėjo, krūmai sulingavo, šakos prasiskyrė, o pievoje 
nuskardėjo griausmingas kovos šūksnis, akimirksniu peraugęs į 
daugiabalsį riaumojimą. 
Daugiau kaip tuzinas pusnuogių, tačiau gerai ginkluotų vyrų lėkė 
link vandens, mojuodami iškeltais kalavijais. Trys iš jų nešėsi gana 
nemenkus lankus, kuriuos nedelsdami įtempė, nusitaikydami į mane 
ir Čiūrą.
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Po jų kojomis suteškėjus vandeniui, griuvau tarp išmėtytų daiktų, 
dešine tebegniauždamas kalavijo rankeną, o kairiąja ieškodamas 
savo svaidomų peilių. Virš galvos prazvimbė dvi strėlės. 
Lankininkai vis dėl to pasirinko mane kaip pavojingesnį, Čiūrai 
patikėdami vieną strėlę.
Štai kur jie, guli sukaišioti į diržą, paniekinamai nusviesti po 
balnu...
Kai kilstelėjau nuo žemės, vienas, pats greičiausias, jau lipo iš 
vandens, užsimodamas trumpa ietimi. Nusiritau į šoną, mostelėjau 
kalaviju, padarydamas jo pilve skylę. Lankininkas kaip tik stengėsi 
įtempti naują strėlę. Nusitaikiau peiliu į jo gerklę ir tuoj pat vėl 
šastelėjau į šalį, susibadydamas šonus kažkokia gana kieta žole. Virš 
galvos prazvimbė antra strėlė.
Užriko Čiūra, gavęs į kaulus. Jis pats kovėsi už kelių žingsnių, 
apsuptas trijų priešininkų. Žudiko laimei, jis buvo uždengtas 
priešininkais nuo lankininkų.
Antrą šaulį patiesiau sekančiu svaidomu peiliuku, o tada susirėmiau 
su dviem iš karto. Jiedu buvo ginkluoti kardais ir, savo nelaimei, 
labiau dairėsi į nuogas merginas, negu į mane, greičiausiai 
tikėdamiesi, jog būsiu lengvas kąsnis. Kai prie jų prisijungė dar du, 
o vienas galop krito perrėžta gerkle, likę trys susigriebė ir puolė 
mane daug rimčiau.
Juokinga, bet šioje kompanijoje patys pavojingiausi buvo tie trys su 
lankais. Du iš jų jau buvo negyvi, trečiasis kaip tik bandė pataikyti į 
Čiūrą. Netgi Licera, paskubomis susiradusi savo kalaviją, netruko 
paskersti vieną, nors pati dar nebuvo gerai pripratusi prie savo 
ginklo. Jos priešininkui nepasisekė greičiausiai dėl to, kad mergina 
kaip pranašumą panaudojo niekuo nepridengtą savo kūną. Ji pervėrė 
savo priešininko širdį ir netrukus padėjo Čiūrai išsivaduoti nuo 
vieno. Vargšas, išvydęs savo asistentę, išraudo iki plaukų pašaknų ir 
pats vos galo negavo, šitaip išblaškęs savo dėmesį. Aš kaip tik 
baigiau galabyti paskutinį mane užpuolusį nelaimėlį, kai nuskardėjo 
klyksmas trauktis.
Likusieji keturi užpuolikai atsitraukė į upę, taip ir nepaaiškinę, ko iš 
tiesų norėjo. Jau pagalvojau, kad jie nešdinsis iš čia, bet krūmai vėl 
sušlamėjo ir pasirodė dar keli, tikriausiai likę atsargoje.
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Jie įtempė lankus ir paleido į mus salvę, beveik nesirinkdami 
taikinių. Čiūra pranyko žolėje, Licera taip pat. Viena strėlė prašvilpė 
beveik kliudydama mano ranką, pajutau plunksną brūkštelint.
Atsakiau jiems svaidomaisiais peiliais.  Tada ir man pačiam teko 
gultis, nes jie ėmė taikytis atidžiau.
- Nesustokit šaudę! – išgirdau riksmą. – Tuoj mes tuos šunis 
išrūkysime!
- Kur Urlokas?! 
- Negyvas, kad jį kur... Tu tik taikykis, o tai ir pats griūsi!
- Urlokas krito?! Pašvinkę šunys!
Visai šalia į žolę susmigo strėlės. Išgirdau, kaip kardininkai brenda 
atgal į krantą, dengiami lankininkų. Jie buvo įsiutę. 
Po salvės įsivyravo tyla – lankininkai vėl įtempė lankus, ieškodami 
taikinių. Užtektų galvą iškišti – ir gali nukepti. Atsargiai ėmiau 
šliaužti į šalį. Žolės išdavikiškai lingavo, guldamos po manimi. Vėl 
sušlamėjo, zvimbtelėjo nekantri strėlė, palei pat nosį iškapstydama 
žemę. Grieždamas dantimis tęsiau kelionę. Gauti strėle į šoną – 
malonumas menkas. Užtenka vieno stipraus šūvio ir priešininkas 
krinta išdraskytais viduriais. Net šonkauliai nesulaiko.
Tarp upės ir laužavietės žėlė tankus krūmokšnis, gal dusyk 
aukštesnis nei jį supanti žolė. Jis buvo vienintelė tinkama mano 
priedanga ir šauliai iš judančių žolių tai greičiausiai atspėjo. Jie ėmė 
šaudyti į orą, stengdamiesi nukepti mane iš viršaus. Mano laimė, 
kad atsigulęs ant nugaros aiškiai mačiau strėles, lėtai darančias 
lanką ir besiruošiančias kristi žemyn.
Palei krūmą netikėtai susidūriau su Licera, sugalvojusia tą patį, ką ir 
aš.
- Kur Emė? – šnypštelėjau jai.
- Ką aš žinau? Buvo prie ugnies, kai prasidėjo... Ką darom?
- Nelabai yra ką daryti. Turiu keturis svaidomus peilius, lankininkų 
dabar šeši. 
- Čiūra sužeistas...
- Sunkiai?
- Į šonkaulius kardu pataikė. Guli netoli laužavietės. Velnias!..
Ji pasirito į šoną, tarp mudviejų į žemę statmenai susmigo ilga 
strėlė. Staigiai pašokau ant kojų ir beveik vienu judesiu padariau du 
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dalykus – prisitaikiau į šaulį ir paleidau į jį peilį, iš karto krisdamas 
atgal už krūmo. Garsus riktelėjimas išdavė, kad pataikiau. Tačiau 
neaišku, ar jis negyvas, ar tik grybštelėtas.
Tuo pačiu pastebėjau ir kardininkus, naršančius žolę ten, kur 
neseniai gulėjau. Jie, žinoma, apsidžiaugė, vėl suradę mane ir 
pasileido į krūmą, bliaudami kažkokias nešvankybes. Vos tik vieno 
iš jų galva šmėkštelėjo virš žolių, atsisveikinau su dar vienu 
svaidomuoju peiliu. Barzdočius suriko, griebėsi už akies ir 
susmuko, kažką murmėdamas prieš mirtį.
Sprendžiant iš garsų, likusieji pasimokė ir taip aršiai nebesiveržė į 
priekį. O aš netekau ginklo, skirto pavojingesniems priešininkams.
- Gomrikai, man atrodo, jis guli už penkių žingsnių ten! – pasigirdo 
riksmas visai šalia.
Į dangų pakilo strėlė. Ji lėtai kilo, brėždama nematomą lanką, tada 
ėmė smigti žemyn, įgaudama vis didesnį greitį. Ji lėkė tiksliai į 
mane.
Mostelėjau kalaviju, nušienaudamas nedidelį plotą į rėkusiojo pusę. 
Pasiritau tenai, vėl mostelėjau ir išvydau rėksnį, užsimojusį 
smūgiui.
Mūsų ginklai sužvangėjo, susitikdami. Jis suriko, užsimodamas vėl. 
Kirtau per jo kojas ir vėl atrėmiau smūgį. Tada nurėžiau galvą, 
ranka paremdamas krintantį kūną. Kraujas vis dar švirkštė iš žaizdų, 
kai kilstelėjau jį prieš save, stodamasis ant kojų ir užsimodamas 
svaidomuoju peiliu.
Lankininkų vis dar buvo šeši, o tas vienas, kuriam pataikiau, dabar 
taikėsi kažkur į Čiūros pusę, kraujuodamas iš prakirstos krūtinės. 
Visgi gyvas...
Peilis nuskriejo į sužeistojo kolegą, kuris, atsakydamas paleido 
strėlę į mano „skydą“. Pajutau smūgį, lankininkas suriko ir pradingo 
žolėje. Į mane atskriejo daugiau strėlių, teko skubiai gultis ir 
trauktis, metus lavoną. 
Kažkur pašonėje suniurnėjo, išgirdau tyliai sušvilpiant plieną ore. 
Kai keturiomis sugrįžau prie krūmo, Licera gulėjo ant nugaros, basą 
pėdą įrėmusi į mirštančio trečiojo kardininko krūtinę. Kalavijo 
geležtė stirksojo vyro kakle o kraujas varvėjo jai ant pilvo. Netgi 
mirdamas plėšikas vis dar gašliai nužiūrinėjo  apnuogintą princesės 
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krūtinę. Licera nuspyrė jį šalin.

Staiga suteškėjo vanduo, išgirdau žvengiant žirgą. Mūsų žirgai 
stovėjo visai kitoje pusėje, pakrikę ir išsilakstę kas sau, tad gerokai 
nustebau. Netrukus išgirdau rėkiant, zvimbčiojant kažką daug 
smulkesnio, nei strėlės. Rėkė vyriškais balsais, o sprendžiant iš 
garsų, anoje upės pusėje prasidėjo naujas puolimas, kažkas 
lankininkus užklupo iš pašonės nepasiruošusius.
Įsidrąsinęs kilstelėjau galvą ir išvydau juos, lakstančius į šalis nuo 
juodo žirgo ir raitelio jo balne, kuris dabar svaidėsi tokiais pačiais 
peiliais, kokius naudojau aš. Ir darė tai stulbinamai meistriškai.
Vadinasi, pavojaus ten beveik nebėra. Apsisukęs pasileidau į likusį 
ketvirtą kardininką, kuris jau buvo pasiekęs laužavietę ir ten dairėsi, 
ieškodamas ko nors, ką galėtų nusmeigti. Jį pribaigti nebuvo itin 
sunku.
- Čiūra! – surikau.
- Aš čia! – atsiliepė žudikas nuo upės, išlįsdamas iš žolių ir 
stebėdamas raitelį, taip netikėtai atskubėjusį į pagalbą.
- Eme?!
Mergina atsiliepė nuo žirgų, kur slėpėsi šalia savo kumelės.
Tuo metu krito ir paskutinis lankininkas, pribaigtas juodo žirgo 
kanopų. Raitelis apsidairė, įsitikindamas, kad daugiau priešininkų 
nėra, tada apsuko žirgą ir taškydamasis perbrido upę į šią pusę.
- Kad mane kur Liucius... – sumurmėjau nustebęs.

Binera taikėsi į mus nedideliu arbaletu, tačiau netrukus jį paslėpė, 
vos tik įsitikino, kad mes esame mes, o ne plėšikai. Ji pati buvo visa 
šlapia, lyg ką tik atkeliavusi tuo pačiu stebuklingu keliu.
- Vėl tu...
- Nesidžiaugi? – burbtelėjo Binera.
- Maniau, po paskutinio susitikimo patraukei į Alibahą, - pasakiau.
- Tavo laimė, kad nepatraukiau, - atrėžė ji. – Antraip nebeturėčiau 
prieš ką kautis Raugo Duobėje. 
- Ar tu mus sekei ir prie rūdakasių? – prisiminiau sargybinio 
pastebėtą raitelį, pradingusį iš karto, vos tik buvo pastebėtas.
Ji linktelėjo, nužvelgdama baigiantį degti laužą ir mus. Pastebėjusi 
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Licerą su kalaviju rankoje, ji prisimerkė, akimirką galvojo kažką, 
tada nusisuko ir nušoko nuo žirgo, paleisdama šio vadžias.
- Kaip tu čia patekai? – paklausė Čiūra, raukydamasis nuo žaizdos 
šone.
- Burtininkas perkėlė, - taupė žodžius Binera, nusimesdama 
šarvuotą liemenę ir tvarkydamasi šlapius plaukus. – Manau, nebėra 
tikslo slapstytis jums iš paskos. Edvardas davė žodį, kad sugrįš į 
Raugo Duobę, aš gi duodu žodį, kad padėsiu jam sugrįžti tenai 
gyvam ir sveikam. Man nesvarbu, kur jūs keliaujate.
- Neįtikėtina, - burbtelėjo Licera, vis dar nenuleisdama nuo žudikės 
pikto žvilgsnio. – Jūs abu išties pakvaišę dėl tos garbės!
- Taip linksmiau gyventi, - gūžtelėjo pečiais Binera, 
nusirenginėdama prie ugnies. Paklojusi savo rūbus džiūti, ji atsisėdo 
žolėje ir apsikabino savo kelius, nekreipdama į mus dėmesio. Ji 
buvo kiek liesesnė nei Emerzidė, stambesnė už Licerą. Jos kūnas 
buvo puikiai paruoštas kovai.
- Tu gal ir pamiršai, kas nutiko ten, dykumoje, - sušnypštė Licera, 
slinkdama su kalaviju rankoje prie naujosios bendrakeleivės, - bet 
aš ne. Atėjus laikui mudvi taip pat susikausime, prisiekiu!
- Nesiartink prie mano ginklų, - ramiai perspėjo Binera, žiūrėdama į 
ugnį.
- Tau nėra vietos šioje kompanijoje! – tūžo princesė. - Susirink savo 
daiktus ir nešdinkis!
Užuot atsakiusi, žudikė trumpai žvilgtelėjo į mane ir vėl nukreipė 
akis į žarijas.
- Kaip ir sakei – ji pamišusi dėl garbės, - šyptelėjau Licerai. - Jeigu 
davė žodį, tai laikysis jo. Bus geriau, jeigu keliaus kartu.
Licera akimirką svaidėsi žaibais, tada nirtulingai sviedė kalaviją į 
žolę ir ėmė rinkti nuo žemės savo išmėtytus rūbus.
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21.

Geležies pragaras

Išsidžiovinę mantą, susirinkę nuo negyvų plėšikų peilius bei lankus 
ir šiek tiek pasistiprinę, patraukėme į kalno pusę. Binera stengėsi 
laikytis būrio gale, lyg piemuo, ganantis avis. Tarsi bijotų, jog jos 
būsimas priešininkas vėl nepradingtų su savo užduotimis.
Toks jos susirūpinimas man kėlė šypseną, o štai Licera nesitvėrė 
savame kailyje, tūždama dėl naujosios bendrakeleivės ir vis 
galvodama, kaip prikibti prie Bineros. Tačiau, kadangi žudikės ji 
prisibijojo, tai laikėsi visai priešingame gale – šalia Čiūros, kur 
patyliukais rezgė kažkokias mintis. Šį kartą jojau Čiūrai iš paskos, 
leisdamas vadovauti jam, Emė laikėsi šalia. Man už nugaros 
džiugiai prunkščiojo Bineros juodis, greičiausiai kalbėdamasis su 
mano žirgu. O štai jo šeimininkė visai nerodė noro bendrauti, 
dairydamasi į visas puses, iš kur tik galėjo pasirodyti tariami priešai.

Emerzidė atrodė ramesnė nei įprastai. Netgi kiek džiugi, 
susidomėjusi viskuo, kas mus supo. Kai paklausiau jos džiugesio 
priežasties, mergina gūžtelėjo pečiais, aiškiai neketindama kvaršinti 
sau galvos atsakymais, tada privertė savo žirgą prisigretinti ir 
kilstelėjo balnakilpėse, kad apkabintų bučiniui. Gal tai ir buvo gražu 
bei miela, tačiau man vėl sukirbėjo įtarimas.
Ji buvo ne ta mergina, kurią sutikau rūmuose. Ten man nugarą trynė 
gyvenimu nusivylusi tarnaitė, žvelgianti į savo egzistenciją 
daugmaž sarkastiškai. Dabar gi Emerzidė buvo pasiryžusi išuostyti 
kiekvieną pamatytą gražesnį gėlės žiedą, net jeigu mums visai 
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neseniai gyvenimą bandė apkartinti oazėje sutikti plėšikai. O dabar 
ir Binera stebėjo mus, atsilikusi per dešimtį žingsnių.
Kažkas galingo „veikė“ merginos viduje, kaipmat pašalindamas iš 
kelio visas blogas patirtis, versdamas džiaugtis, stebėti, gyventi. Ji 
dabar buvo šalia jojantis tikro gyvenimo džiaugsmo pavyzdys. 
O mane kažkodėl kamavo negeras jausmas. Nors nežinia, dėl ko 
labiau – ar dėl Emės, ar dėl to, kad Pal Adosas buvo jau čia pat.

Saulė pasislinko į vakaro pusę, kai mes įjojome į senąjį rūdakasių 
kaimelį, nupasakotą senio Kroko. Viskas buvo kiek kitaip, nei jo 
pasakojime ir tai suprantama – po „peklos“ atkasimo čia buvo 
įsikūrę plėšikai, vėliau išvaryti karių iš Jeremo forto. Ant žemės 
besimėtantys griaučiai tik patvirtino senus pasakojimus. Mūšis 
buvo, nugalėtojai nepasiliko. Pastatai gaudė, kiaurai košiami vėjų. 
Tų, kur stovėjo po medžiais, stogai buvo įlūžę nuo susikaupusių 
lapų. Viduje žaliavo žolė, suradusi malonią užuovėją. Visur klegėjo, 
cypsėjo gausybė paukščių, kurių debesys pakilo į viršų, vos tik mes 
įžengėme į jų teritoriją.
Kad ir kaip dailiai gamta niokojo rūdakasių palikimą, malonu čia 
nebuvo. Tiesiai į kaimelį nuo kalno šlaito „žiūrėjo“ tamsi šachtos 
anga – toji pati, kur mums ir reikėjo. Apsupta medinių įtvirtinimų, 
aplūžusių kėlimo įrenginių, ji panašėjo į tamsią akį. Velniai žino, 
kas galėjo stebėti mus iš tos tamsos. Beliko tikėtis, kad tie, kas tai 
darė anksčiau, jau pasitraukė.
- O čia ne taip ir baisu, kaip senis papasakojo, - išgirdau murmant 
Čiūrą.  
Licera pažvelgė į jį su nežymia nuostaba, lyg išgirdusi nesąmonę. 
Paskui grįžtelėjo į mane.
- Stovyklą rengsime?
- Ne, - burbtelėjau, neketindamas nieko daugiau aiškinti.
Ji jau žiojosi kažką prieštarauti, tačiau netrukus tik linktelėjo, lyg ir 
jai būtų pritrūkę žodžių. 
Nematoma slogios nuotaikos banga apsiautė mus, net Čiūra galop 
atsitokėjo, supratęs, kurlink traukiame:
- Ar ir jums atrodo, kad čia kažkaip... nemalonu? – paklausė.
Jam neatsakė vienintelė Binera, kuri iki šiol menkai žinojo, ko čia 
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atsibeldė. Ką gi, netrukus sužinos viską. 

Nuo šachtos į kaimelį vedė dabar jau apirusių bėgių juosta. 
Anksčiau jais važinėjo rūdos pilni vežimėliai. Dabar jais traukėme 
mes, palikę žirgus kaimelio pakraštyje, atlaisvintais pavadžiais, kad 
ištikus rimtai bėdai galėtų nutraukti juos ir sprukti. Pasprukęs žirgas 
truputį geriau nei negyvas. Jį kada nors dar gali susitikti.
- Ten kažkas yra, - parodė į viršų Binera, galop prisiminusi, kad 
moka kalbėti.
Nuo kalno viršūnės į dangų kilo pabaidytų paukščių debesėlis. Ne 
mūsų jie išsigando – pernelyg aukštai ir toli.
- Arba nėra, - supūkštė Čiūra, kuris nešė šimto dvidešimties jardų 
ilgio stiprią virvę. – Ką žinai apie šias vietas, Binera?
- Viską, - sausai atsakė mergina. – Aš čia jau buvau.
Iki šachtos liko gal pusšimtis žingsnių. Aš sustojau, nustebintas 
atsakymo.
- Ir kalne lankeisi? – pasitikslinau.
- Ne visur, tik apatinėse šachtose. Mudu su tėvu ieškojome ko nors 
vertingo. Jeigu tave domina kalno vaiduokliai, tai aš jų nemačiau. 
Čia tik baisi pasaka.
- Pasaka kam? Kiekvienam, kuris traukia į kalną? Vardan ko?
- Vardan malonumo kurti pasakas? Iš kur man žinoti. Aš nemačiau 
vaiduoklių.
Linktelėjau, nesugalvodamas, ką jai daugiau pasakyti. Arba Krokas 
iš tiesų apsigimęs pasakorius, arba pekla senokai užsivėrė.

Saulė paniro į medžių tankumyną, nudažydama kalno šlaitą rausva 
šviesa. Toli kairėje, kur upė suko palei kalną, pažeme kilo rūkas. 
Netikėtai pajutau, kaip aplinkui tylu – kiekvienas paukštis, iki šiol 
klegėjęs, ramiai pakišo snapą po sparneliu ir nusprendė patylėti. 
Nuo mūsų svorio tyliai tratėjo apipuvę mediniai pabėgiai. Dar vėjas 
kažkur šiureno ir Čiūra šnopavo, o šiaip – mirtina tyla.
- Ir anksčiau taip buvo, - pajuto tylą Binera. – Galbūt todėl ir buvo 
sukurta pasaka apie Pal Adoso vaiduoklius.
- Man tai visiškai nepatinka, - pareiškė Licera, didelėmis akimis 
šnairuodama į šachtos prieangį.
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- Imk pavyzdį iš žirgų, - burbtelėjo žudikė, sutratindama pabėgius 
savo žingsniais. Ji palipėjo kiek aukščiau, ketindama apsidairyti 
pirma mūsų.
Iš tiesų, žirgai ramiausiai sau ganėsi tolumoje, nekreipdami dėmesio 
į keistą tylą. Galbūt jie buvo jos dalis.

Įėjimas anksčiau turėjo duris, kurių dabar niekur nesimatė. Bėgiai 
vedė vidun, pranykdami tamsoje. Netoliese mėtėsi keli vežimėliai, 
ant žemės papilta rūda apžėlė samanomis ir baigė pasislėpti, beveik 
sulygdama su kalno šlaitu. Licera, iki šiol žingsniavusi priekyje, 
neryžtingai stabtelėjo prie angos, klausiamai žiūrėdama į mus. 
Ištraukiau iš kišenės žemėlapį, paišytą Krokaus ir išlankstęs 
dirstelėjau.
- Regis, dabar aš pirmas, - sumurmėjau, traukdamas fakelą ir 
tiesdamas Čiūrai, kad šis įžiebtų ugnį.
Už nugaros mirtina tyla, o priekyje – aklina tamsa. Nei viena nei 
kita nepakėlė nuotaikos.
- O kas, jeigu nė vienas negrįšime? – paklausė Licera.
- Niekas tavęs ten neverčia eiti, - pasakiau.
- Aš eisiu, bet... pagalvojau apie tuos, kuriems gali prireikti mūsų 
pagalbos mieste... Kas jiems nutiks?
Po kelių bandymų suplazdėjo ugnis, nušviesdama šachtos prieangį.
- Ten visa Irmiro armija, - tarstelėjo Čiūra. – Jeigu kareiviai 
nesusitvarkys, tuomet mums nebebus kur skubėti.
Susidomėjusi Binera žengė artyn.
- Apie ką jūs? – paklausė.
- Miestą užpuls, - paaiškinau. – Mes čia tam, kad surastume 
ypatingą ginklą ypatingam priešui.
- Alibahą kažkas puola?
- Jau greičiau Alibahas kariauja pats su savimi. Nesijaudink, tavo 
Raugo Duobės tai nepalies. Gal...
- Gal? Ar tai kažkaip priklausys nuo to ginklo, kurio ieškai?
- Aš tiek daug nežinau. Šis ginklas skirtas tik vienam padarui. Tam, 
kuris užvirė visą reikalą.
- Tuomet aš padėsiu rasti jį, - linktelėjo Binera ir nebesigilino į 
smulkmenas. 
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Aš taip pat jai linktelėjau, suprasdamas, kad tokie menkniekiai 
greičiausiai neatgrasys jos nuo dvikovos.
Licera atrodė susirūpinusi, Čiūra  trypčiojo vietoje, surūgusiu veidu 
demonstruodamas, kad kelionė jam žavesio jau nebekelia. Tik 
Emerzidė kažką murmėjo panosėje, nusisukusi nuo kalno ir 
žiūrėdama į saulės likučius tarp medžių. Ji vienintelė atrodė 
laiminga ir man netgi pasigirdo, kad ji sumurmėjo sau - „nesigailėk 
laiko“.
- Kas atsitiko, Eme? – paklausiau prisiartinęs.
Ji pažvelgė į mane. Žvilgsnis pasirodė daugiau nei keistas. Tarsi 
žmogus, kuriam be galo liūdna, bandytų save įtikinti, jog jam nėra 
liūdna. Lūpos šypsosi, akys, regis, irgi šypsosi, tačiau visa tai 
persunkta toli gražu ne džiaugsmu.
- Mums metas, Edvardai, - pabandė išsisukti.
- Kalnas palauks, - suėmiau už peties. – Visą dieną tu debesimis ir 
gėlėmis džiaugeisi, lyg pirmą kartą matytum. Tu buvai laiminga, 
nors... neturėtum tokia būti. Žmonės paprastai jaudinasi prieš 
negerus įvykius, o tu žinai, kad šulinys jau čia pat. Bet tu 
nesijaudini...
- Aš tikriausiai išmokau pernelyg daug džiaugtis akimirkomis, - 
nusišypsojo ji.
- Tam reikia priežasties, Eme. Ką tau dar išpranašavo Reiganas? Juk 
ne tik šulinį, ar ne? Kas bus toliau, po šulinio?
- Nieko, - nusuko akis.
- Meluoji.
- Jeigu meluoju, vadinasi, turiu tam tikslą...
- Ar jis pasakė, kad mirsi?
Emė nusuko žvilgsnį. Pajutau nemalonų vidinį šaltuką.
- Kodėl keliavai čionai, jeigu tau žadėjo mirtį? 
Ji paklaidžiojo žvilgsniu po akmenis, tada atsiduso ir dirstelėjo man 
į akis.
- Ši mirtis bus be skausmo, - pasakė. – Iš visų mano mirčių ši 
vienintelė man patiko. Atleisk, Edi. Buvau pernelyg kvaila 
praeityje, norėjau žinoti savo ateitį. Reiganas pasistengė, surado 
mano kelią, kurio pabaigoje mirštu... beveik gražiai. Jau sakiau, kad 
kitas kelias daug baisesnis.
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Kad ir koks nemalonus buvo merginos pasakojimas, ji pati neparodė 
dėl to jokio didesnio nepasitenkinimo. Vis dar lengvai šypsojosi. 
- Nenorėjau tau pasakoti apie tai, nes... – Emerzidė palietė mano 
ranką, - sunku priprasti prie tokio žinojimo, Edi. Lengva gyventi, 
kol manai turįs visą įmanomą laiką. Bet niekas tokio neturi. Netgi 
tu. 
Man beliko linktelėti – nesugalvojau, ką jai pasakyti. Pykti už tai, 
kad netrukus mirs, irgi atrodė kvaila. Tiesiog jaučiausi truputį 
priblokštas. Anksčiau apie mirtį galvodavau beveik juokais – ateis 
laikas, ateis ir mirtis. Nieko čia nepadarysi. Tačiau kažkaip 
nesusimąstydavau, ar aš iš tiesų išnaudoju visas gyvenimo 
smulkmenas taip, kaip dabar tą darė mergina, džiaugdamasi 
kiekvienu akmenėliu čia, Pal Adose.
- Mums metas, - nusprendė Emerzidė, pajutusi mano sutrikimą.

---

Šachtoje buvo gerokai vėsiau. Bėgiai atkakliai tebevedė į priekį ir 
nyko tamsoje. Ant akmeninių grindų nepastebėjau jokių gilių 
įspaudų, galėjusių išduoti įvykusių baisybių tikrumą. O gal tie 
įspaudai laikui bėgant prisipildė akmens dulkių ir tiesiog pranyko?
- Jeigu kas nors ims vaidentis, nesugalvokite atsigulti, - perspėjau. – 
Paskui mane!
Krokaus žemėlapis buvo paprastas – pažymėti tik tie keliai, kur man 
iš tiesų reikėjo. Tikrovėje šachtos atšakų buvo gerokai daugiau ir 
visomis pasivaikščioti būtų prireikę ne vienos dienos. 
Tačiau visos jos prasidėjo nuo vieno įėjimo.
Už trijų šimtų žingsnių priėjome pirmą išsišakojimą. Rūdakasiai tuo 
metu sekė metalo gyslą ir nusikasė žemyn, tačiau vėliau sugrįžo, 
iškirto galeriją ir padarė dar tris atšakas. Viena vedė ten pat žemyn, 
antroji tiesiai, o trečioji šiek tiek kilo į viršų.
Prie pat išsišakojimo stovėjo keli stalai ir statinės. Rūdijo palikti 
kirtikliai, tušti ir beveik iširę žibintai. Palubėje, ant metalinio kablio 
suposi žmogaus skeleto liekanos.
- Mums čia, - pasukau į koridorių, vedusį nei aukštyn, nei žemyn.
Pajutęs prisilietimą, pažvelgiau į apvalias Emės akis. Ne, ji nebuvo 

Psl. 341



išsigandusi.
- Esi tikra, kad dėl nieko nesigaili? – paklausiau.
- Dėl vieno dalyko, - sušnabždėjo ji, - kad para turi tik vieną naktį.
Mudviejų juokas nebuvo itin garsus, tačiau Čiūra vis tiek sunerimo 
ir paklausė ar viskas gerai. 
- Tokioje vietoje judu su savo pakikenimais tik gąsdinate, - 
subambėjo jis.

Už kelių šimtų žingsnių urvas vėl išsišakojo – šį kartą į dvi atšakas. 
Pasukome į dešiniąją, kylančią šiek tiek aukštyn. Štai čia, kaip 
Krokas ir pažymėjo, suradome atšaką, kurią prieš penkiasdešimt 
metų godusis viršininkas liepė užversti akmenimis.
Deja, ji nebuvo užversta aklinai, nors akmenų aplinkui mėtėsi 
kalnai. Kažkas mus aplenkė, pabuvojo čia anksčiau. Bene pats 
Libas išardė užkardą, kad galėtų palaidoti surastą ginklą?
- Kaip ir pasakojo senis, - pasakė Čiūra, šviesdamas po kojomis. – 
Pėdsakai akmenyje.
Nuleidau deglą žemyn ir iš tiesų – išvydau įspaudus, kurių čia 
nesunaikino nei laikas, nei įsibrovėliai. Pėdsakai, panašūs į šuns, 
vingiavo visur, nuo urvo sienos iki sienos, pranykdami ir vėl 
atsirasdami kitoje vietoje. Jie buvo giliai įsirėžę į akmenį, 
atsispaudę amžiams.
- Ką gi, senis bent jau nemelavo, - burbtelėjau. – Kažkas čia buvo.
- Ar tai pavojinga? – paklausė Binera, palinkdama prie mano deglo. 
Dabar netgi jos balse girdėjosi nerimas.
- Kas dabar žino... 
Visgi šachtoje buvo tylu, be mūsų keliamo šurmulio nesigirdėjo nei 
nesuprantamų murmesių, nei garsaus riaumojimo, galėjusio mus 
prigąsdinti iki apsikakojimo.
Iškėlęs deglą patraukiau pro akmenų krūvas, klausydamasis 
ištikimų Emerzidės žingsnių už nugaros. Porą kartų stabtelėjau, 
pajutęs oro dvelksmą pasieniais, tačiau tai ir tebuvo dvelksmas. 
Niekas neprabėgo pro mane, nematomas ar šaltas. Pal Adosas buvo 
tuščias ir išmiręs.
Kelias vedė aukštyn, sukdamasis kylančia spirale. Vėliau urvas 
išsitiesino, po pusšimčio žingsnių pasuko į šalį, tačiau nesiliovė 
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kilti, lyg kalnakasiai būtų nusprendę pradurti kalno stoge skylę. Ir 
kai mes pasiekėme viršūnę, kojas jau buvo paskaudę nuo kopimo. 
Bėgiai užsibaigė apvalioje grotoje, kurioje ant žemės buvo 
priskaldytos krūvos rūdos, taip ir nespėtos sukrauti ir išgabenti. 
Tačiau čia jokios metalinės sienos nebuvo, kad ir kiek dairėmės.
- Ką dabar darysime? – atsiduso Licera, turbūt pajutusi 
palengvėjimą, kad nereikės leistis į šulinį.
Išsitraukiau raudonašmenį durklą ir pasukau jį ant delno. Ginklas 
virptelėjo ir sustingo, rodydamas į rūdos krūvą, suverstą prie sienos.
- Libo ginklas čia, - atsidusau. – Į Pal Adosą atvykome ne veltui, 
bent tai guodžia. Reikia išardyti šią krūvą. Šulinys už jos...

Tačiau nė vienas iš mano bendražygių nepajudėjo, išskyrus mane ir 
Licerą, kuri netgi šūktelėjo iš netikėtumo, pajutusi siaubo bangą, 
užliejančią grotą.
Binera, nors ir buvo puiki kovotoja, stovėjo surakinta savo pačios 
košmarų.
Sienoje atsivėrė pora tamsių skylių. Į grotą įvirto du velniai ir 
išvertė žlibes į mane ir princesę, nes mes vieninteliai išsitraukėme 
ginklus.
- Edvardai!.. – sušuko mokinė, kalavijo smaigaliu rodydama į 
artimesniojo gerklę. Visgi ji buvo išsigandusi ir nežinojo, ką daryti. 
O aš iki šiol jai nė nepaaiškinau, kaip kovoti su raguotaisiais.
Juodos skylės susitraukė ir pokštelėjusios išnyko. Dabar, kad 
sugrįžtų atgalios, raguotieji turėjo sukalbėti savo poterius. 
- Huzgulah! – suniurzgė vienas iš dviejų, žiūrėdamas į kovai 
pasiruošusią princesę. – Kivi, mums sakė, kad jie nesipriešins!
- Jis taip pat sakė, kad gali ir pasipriešinti, Bula, - sududeno antras. 
– Mergą pulk tu, aš griebsiu žmogėną.
Pirmasis susuko uodegą į kablį ir, nutaisęs plėšrią povyzą, žengė 
prie Liceros.
- Įdėmiai klausykis, mergaite, - sūpavau delne durklą, 
neskubėdamas traukti savo ginklo. – Jie kaunasi uodega ir spjaudosi 
rūgštimi. Pataikys į veidą – nenusiplausi. Išgrauš iki kaulo. Todėl 
būk atsargi!
- Supratau... – princesė traukėsi atbula, nenuleisdama akių nuo 
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priešininko. Maniškis prisiartino per arti, aš taip pat išsitraukiau 
kalaviją.
- Jie gali sugrįžti tik atvėrę vartus, bet to negalima leisti. Sugrįš – 
mums galas. Jeigu išgirsi kurį nors buriantį, turi nedelsdama 
sutrukdyti. Viskas turi užsibaigti čia, bet kokia kaina.
- Supra...
- Kivi, jiedu yra matho bhatas! – susiprato maniškis. – Velnių 
medžiotojai! Spjauk mergą! Šeimininkas mums tiek nesumokėjo!
Kairėje išgirdau krenkštelėjimą ir spjūvį, bet neatsisukau žvilgtelėti. 
Maniškis taip pat spjovė, iškeldamas uodegą. Šastelėjau į šalį, 
tačiau už manęs buvusiai Binerai kliuvo ant drabužių. Pasklido 
aitrūs dūmai. Deja, jai dabar negalėjau padėti. Beliko tikėtis, kad 
merginos šarvai kurį laiką sulaikys rūgštį, o Binera lengvus šarvus 
nešiojo.
- Negaišk laiko kapodama vienu kalaviju, jeigu velnias nuo to 
nemiršta! – sušukau, apsisukdamas su savuoju ir perrėždamas 
raguotojo pilvą. – Kai jie apsireiškė, šioje vietoje kažkuris daiktas 
tapo prakeiktas! Tuo vienu daiktu juos ir tegalima nudobti, tačiau 
pirma reikia jį rasti!
- Girdėjau, - sušvokštė Licera. Visgi ji buvo gyva.
Josios priešininkas irgi suriaumojo nesavu balsu, gavęs kirtį. 
Maniškis jau gaivelėjosi. Skubiai numečiau durklą ant grindų ir 
akies krašteliu stebėjau, kurlink jis parodys. Kol velnias 
neatsitokėjo, nukirtau jo galvą.
- Mūsų laimė, kad nereikės aklai ieškoti, - sumurmėjau.
- Ką?!
- Nieko, tu tik saugokis!
Ji stengėsi išlaikyti atstumą tarp savęs ir gyjančio priešininko. Šis 
bandė įkirsti uodega. Savo nelaimei, velnias atsidūrė nugara į mane. 
Negaišdamas laiko nurėžiau galvą ir jam.
Durklas parodė į Bineros pusę. 
- Kol jiedu gyja, apieškok ją! – parodžiau į žudikę. Dabar labai 
aiškiai išvydau, kad rūgštis suėdė jos palaidinę ir pamažu graužė 
odinę liemenę. – Kažkuris iš jos ginklų arba daiktų! Greičiau!
- Bet jie be galvų!
- Taip. Aš pasistengsiu, kad tokie ir liktų, kol tu surasi, - urgztelėjau. 
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– Dar viena pamoka tau – nužudyti velnio kitu ginklu iš viso 
neįmanoma. Vienintelė viltis -  išvesti jį iš rikiuotės, ką dabar ir 
padariau.
Iš gulinčio kūno kaklo iššokusios gyslos susmigo į galvą ir ėmė ją 
pamažu traukti į save, kad galėtų prisiauginti. Licera susiraukė ir 
pridengė lūpas laisva ranka. Ją ėmė pykinti.
- Nesiblaškyk! – parodžiau į Binerą. – Antraip rūgštis prasigrauš iki 
jos kūno. Paimk jos daiktus!
Princesė nusisuko ir ištraukė žudikės durklą jai iš už diržo.
- Tu jau atleisk, bet šį kartą paliesiu tavo daiktus, - sumurmėjo kiek 
piktai.
Perkirtau gyslas, nuspyriau galvas kuo toliau nuo velnių kūnų ir 
pagavau Liceros mestą ginklą. Padarytas rėžis užsitraukė beveik 
akimirksniu.
- Ne tas, - burbtelėjau.
- Palauk, aš atsegsiu jos šarvus. Rūgštis graužia kiaurai...
Nurenginėti stovinčią Binerą nebuvo taip lengva, bet princesė 
nesistengė – nupjovė rankoves ir nutraukė aptėkštą dalį. 
- Duok čionai, - šūktelėjau, - kas žino, gal šį kartą šarvus apkerėjo. 
Kartais tokie daiktai pasimaišo velniams atsirandant, kad net 
nebūna aišku, kaip jais užmušti...
Pasišlykštėjusi Licera nusviedė tirpstančius šarvus. Kilstelėjęs juos 
šleptelėjau į beatsigaunantį velnio kūną, bet šis toliau sveiko lyg 
niekur nieko.
- Ne, ne tai.
- Ar kiekvienos kovos metu ir ieškai tokių ginklų? – paklausė 
Licera.
- Tikrai taip. Tu dar nekovojai sandėlyje, užverstame daiktais. Ten 
tai pragaras... Mūsų laimei, aš turiu durklą, kuris parodo paieškos 
kryptį. Sutaupo laiko.
Ji sviedė man Bineros trumpą kalaviją. Šis lengvai susmigo į 
gauruotą kūną. Gyslos, traukusios galvą, suvirpėjo ir sustingo ant 
žemės. Velnias nudvėsė.
- Gerai, yra! – apsidžiaugiau. – Šitas negyvas. Kitu gali pati 
pasidžiaugti. 
Ji paliko Binerą ramybėje, paėmė iš mano rankų kalaviją ir nuėjo 
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pribaigti antrojo, kuris taip pat stengėsi prisiauginti galvą. 
Išsprogusios šėtono akys spoksojo į kylantį ginklą, burna žiopčiojo, 
lyg norėdama kažką pasakyti. Deja, jis jau pasakė pakankamai 
daug. Libas buvo čia, paliko sargybą saugoti šulinį. Vadinasi, jo 
ginklas iš tiesų guli dugne.
Licera susmeigė kalaviją, pasišlykštėjusi velnio bandymais 
atsigauti. Kiek palaikiusi, ištraukė ir stebėjo, kaip sujuda likę 
bendražygiai.

Suriko Binera, suklupdama ant žemės. Jos deglas iškrito jai iš 
rankos ir užgeso, atsitrenkęs į grindis. Žudikė išsirietė į vieną pusę, 
lyg stengdamasi išvengti kažko, kas buvo ant jos kairiojo šono. 
- Rūgštis! – atsitokėjau. – Čiūra, duok vandenį!
Kažkiek rūgšties visgi prasiskverbė pro šarvus ir pateko ant odos. 
Bineros laimei, ji buvo purvina, ne tokia „pikta“, kaip iš pradžių. 
Tačiau švelnią odą dorojo kaip reikiant. Netgi užpylus vandeniu, 
plonos srovelės nuvilnijo šonkauliais žemyn, putodamos pakeliui. 
Inkšdama žudikė susmuko ant žemės, kramtydama iš skausmo lūpą.
- Dar vieną gertuvę!
Daugybė išlaistyto vandens galop nuplovė rūgštį, Binerą perkėlėme 
toliau nuo putojančios balos. Iš žaizdos sunkėsi kraujas. Visgi 
rūgštis neprasibrovė labai giliai – viso labo išėdė kelias juostas ir 
apskritimą ten, kur buvo užtiškusi. Randai garantuoti.
- Tvarsčiai... mano kuprinėje... – sušnypštė žudikė pro sukąstus 
dantis. – Ir tepalas. Ir... mano pypkė.
- Pypkė?
- Ji nori parūkyti vaistus nuo skausmo, - paaiškino Čiūra. – Aš 
prikimšiu. Visi Raugo Duobėje tokią rūko, kai blogai. 
- Tiek to. Bet keliauti toliau ji nebegali. Kažkas turi likti čionai, 
palydėti ją atgal prie arklių, - garsiai svarsčiau.
- Niekai, - sudejavo Binera, kai Licera užtepė lipnų tepalą ant 
žaizdos. – Duokit man pypkę ir aš netrukus galėsiu tęsti. Buvo ir 
daug blogiau...
- Su skyle šone?
- Užsičiaupk, medžiotojau. Ten tik žaizda, o žaizdas aš galiu 
pakęsti. 
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Ji sudejavo ir tūžmingai dėbtelėjo į princesę, kuri tyčia stipriau 
įspaudė tepaluotą pirštą į jos žaizdą. Netrukus Čiūra įbruko 
rūkstančią pypkę jai į burną, pasklido aitraus dūmo kvapas. Binera 
giliai užtraukė ir virpėdama išpūtė kamuolį. Jos paraudusios nuo 
ašarų akys atsimerkė plačiau, nors rankos dar tebedrebėjo.
Licera supjaustė rūgšties nepaliestą Bineros palaidinės dalį ir 
atsargiai uždėjo ant žaizdos. Kai ėmė rišti tvarsčiu, ši beveik 
abejingai kilstelėjo nuo žemės, nepaliaudama leisti iš burnos dūmų. 
Regis, skausmas ją kamavo vis mažiau.
Baigusi tvarstyti, princesė pliaukštelėjo žudikei per pilvą ir pakilo 
šiek tiek nepatenkinta, kad turėjo patarnauti ne pačiai 
sukalbamiausiai bendrakeleivei. 
- Ačiū, - burbtelėjo Binera su pypke dantyse, siekdama savo 
kuprinės. Ištraukusi atsarginius rūbus ėmė rengtis. – Dabar aš būsiu 
kaip ir jūs – be šarvų...

---

Netrukome išardyti akmenų užtvarą, skyrusią mus nuo šulinio. Kaip 
Krokas ir nupasakojo – plonas metalas dengė visas trikampes 
patalpos sienas, kurių viršūnės susitiko aukštai viršuje, tiesiai virš 
švytinčio metalinio šulinio. Viena siena buvo pralaužta kažkuo 
aštriu, metalas atlankstytas į išorę. 
- Piramidė, - pasakė tyliai Čiūra, dairydamasis per atkastą plyšį. – 
Netgi virvę paliko...
- Jeigu tikėti seniu, šulinys yra šimto septyniolikos jardų gylio, - 
murmtelėjau, dairydamasis gilių pėdsakų grindyse.
Žudikas ir prievartautojas atsargiai prisiartino prie neryškiai 
švytinčio šulinio, žvilgtelėjo žemyn.
- Viena gerai – mums ten nereikės deglų. Jis visas švyti raudonai.
Pakėliau apdulkėjusį virvagalį ir pabandžiau rankomis stiprumą. 
Sena virvė, traškanti, tačiau vis dar stipri. Žvilgtelėjau į šulinį.
- Raudonai? – nusistebėjau, žiūrėdamas į blausią melsvą šviesą. – O 
man atrodo, kad melsvai...
Binera išpūtė aštriai kvepiantį dūmą ir dėbtelėjo niauriu žvilgsniu.
- Raudonai, - burbtelėjo, akimis pamatavusi šulinio gylį. – 
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Nemanau, kad mes turėtume čia būti. Tuo labiau – leistis į šulinį, 
kuris švyti.
Emerzidė sustingo šalia, pusę žingsnio toliau nei visi kiti. Ji 
baikščiai žvilgtelėjo į mane.
- Melsvai... - pasakė tyliai.
Licera pažvairavo į mane bei Binerą, lyg kažko nesupratusi.
- Aš matau gelsvą šviesą, - pasakė ji. – Ar... tai ką nors reiškia?
Gūžtelėjau pečiais. 
- Ar mes visi turime ten leistis? – paklausė princesė.
Jie žiūrėjo į mane ir aš aiškiai mačiau, kad nė vienas nenorėjo. 
Netgi Binera abejojo, ar vis dar verta sekti man iš paskos, tikintis 
išsaugoti varžovą būsimai kovai.
Beveik nė vienas...
- Aš leisiuosi, - pasakė Emerzidė tyliai. – Arba šulinys, arba mirtis 
kančiose. Renkuosi šulinį.
- Man reikia surasti ginklą, - pasakiau. – Vadinasi, mes dviese. Visi 
kiti padėsite mums išlipti.

Iš viršaus šulinio dugno nesimatė. Leisdamasis virve taip pat 
mačiau tik melsvą švytėjimą ir man atrodė, kad dugne tik tai ir 
terasiu – melsvą šviesą. 
Kiek žemiau ant tos pačios virvės suposi Emerzidė. Ji pirma perlipo 
rentinį, stebėtinai ramiu veidu pažvelgė į liekančius ir netgi 
atsisveikino su Licera. Galėjau tik spėlioti, kokios mintys siautė jos 
viduje.
- Radau užrašą, - pasakė ji iš apačios. – Tą patį, kurį tas kalinys 
buvo radęs...
- Mes jau žinome, kas ten parašyta, - sumurmėjau. – Jokių lobių.
Pažvelgiau žemyn kad įsitikinčiau, jog ji nekybo vietoje. Ne, 
Emerzidė paliko užrašą ramybėje ir leidosi toliau, giliai alsuodama 
nuo įtampos. 
Netrukus ir aš jį pamačiau, įrėžtą metale. Regis, raidės netgi švytėjo 
kiek ryškiau.
- Edvardai! – staiga šūktelėjo ji.
- A?
- Aš... pasiekiau dugną.
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- Ką matai, Eme?
- Vandenį... Jis irgi švyti.
- Virvė siekia vandenį?.. Palauk, aš tuoj nusileisiu.
Ji sumurmėjo kažką neaiškaus. Mačiau merginą, įsitvėrusią virvės, 
siūbuojančią virš raibuliuojančio paviršiaus. Atsargiai įrėmiau pėdą 
į metalą, prisispaudžiau prie priešingos sienos nugara ir nuslydau 
žemyn, stebėdamasis metalo glotnumu. 
Emerzidė laikėsi virvės, nesiryždama paliesti vandens. Merginos 
rankos drebėjo nuo įtampos. Ji nebuvo pratusi ilgai kopti. 
Susilyginęs su ja, įsitvėriau vėl ir žiūrėjau, kaip virvės galas kelia 
bangas.
- Eme, - paliečiau ją.
- Žinau. Aš... velniškai bijau, Edi.
- Aš irgi. Bet į viršų mes nebeužkopsime, Eme. Mums belieka 
paleisti virvę.
Ji linktelėjo, įsitverdama dar stipriau.
- Skaičiuoti iki trijų?.. – paklausė.
Užuot atsakęs, prisitraukiau ją ir pabučiavau, jausdamas, kaip 
mergina pamažu atsipalaiduoja, o virvė išslysta iš įraudusių, 
prakaituotų delnų. Kai ją paleidau ir aš, mudu išnykome, taip ir 
nepasiekę vandens.
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22.

Švytėjimas

Būdamas visiškame nieke, skaičiavau mintyse, jausdamas augančią 
paniką. Tas „niekas“ nebuvo toks jau nekaltas, kokį galima 
įsivaizduoti pakliuvus į akliną tamsą. Aklinoje tamsoje girdi bent 
savo kvėpavimą, širdies dūžius, kažkokį tolimesnį triukšmelį, tuo 
tarpu čia – jokių pojūčių, jokio krypties ar laiko jausmo. Net savęs 
nejauti, negali pajudinti kūno. Kas belieka egzistuojant nieke?
Teisingai – klykti mintyse. Ir skaičiuoti besiseilėjančius 
kupranugarius, šokinėjančius per kopą.

Suspėjau suskaičiuoti du šimtus ir keturis...

- Edvardai! – pajutau nekantrų plekšnojimą per veidą. 
Apsidžiaugęs praplėšiau vokus ir susyk prisimerkiau – toks skaistus 
buvo būtybės veidas, švytintis melsva šviesa!
- Kur aš?... – suniurnėjau, markstydamasis ir bandydamas atsisėsti. 
Užpakalį badė kažkokie kampuoti dalykai, gulėjau ant nelygaus 
paviršiaus. – Kas tu?...
- Nekvailiok, čia aš, - pasakė Emerzidė.
Ji ir buvo ta, kurios veidas švytėjo. Dar daugiau – ji visa švietė, 
tiesiog spinduliavo iš vidaus. Kai galop, apsipratęs su šviesa, 
pažvelgiau į ją įdėmiau, likau apstulbintas merginos naujosios 
išvaizdos.
Emės kūnas liko tas pats, tačiau plaukai iš tamsių virto į sidabrinius, 

Psl. 350



akys taip pat atrodė lyg išlietos iš sidabro. Negana to, ji visa buvo 
apsiausta keisto, pulsuojančio melsvo švytėjimo. Šviesoje buvo 
galima įžiūrėti plunksniškas, virpančias gijas, supančias Emerzidę 
nuolat judančiu, nerimstančiu tinklu.
Ji atrodė žavingai, tačiau kartu ir bauginančiai.
- Kas tau nutiko?
- Turbūt tas pats, kas ir tau, - atkirto ji. – Nežinau. Atsibudau čia, 
šalia tavęs štai tokia, kokią matai.
Mano ranka irgi švytėjo ta pačia šviesa. Pirštus juosė kelios, lėtai 
besisukančios plunksniškos šviesos gijos.

Sėdėjau aš ant plataus, plokščio akmens, ant kurio voliojosi 
nemažai smulkių akmenėlių. Mus supo šeši milžiniški akmeniniai 
stulpai, tįstantys į viršų ir pranykstantys melsvoje migloje. Jokių 
debesų, tik švytėjimas, švytėjimas, visur tas švytėjimas...
Netgi akmenys turėjo savo vidinę šviesą, žemė – ir ta persisunkusi 
melsvumu.
Taip, čia buvo keistai gražu.

Atsistojęs apsidairiau, tačiau, be akmenų, neišvydau jokių kitų 
daiktų. Jeigu Libo ginklas ir nukrito šioje vietoje, tuomet jį kažkas 
greičiausiai pasiėmė. Be to, aš net nežinojau, kaip jis atrodo. Galėjo 
būti tiesiog kažkoks ginklas, o galėjo pasipainioti demonui ir 
paprastas daiktas – šaukštas, šukos, rūbas...
Ne, nieko panašaus aplinkui nebuvo.
- Čia net nėra didelių akmenų, - pasakiau. – Tų, kur Kroko bičiuliai 
žemyn mėtė.
- Kažkas šią vietą išvalo? – neramiai apsidairė Emerzidė.
- Greičiausiai. Man čia panašu į kažkokią šventyklą. Plokščias 
akmuo, apsuptas aukštų stulpų. Panašių dalykų ir žmonių pasaulyje 
surastum. Tiesa, akmenys mūsuose ne tokie aukšti...
Apėjau aplink „altorių“, vis dar dairydamasis šiukšlių iš žmonių 
pasaulio, tačiau jau buvo aišku, kad kažkas netingi net žemę 
išgrėbstyti, kad tik šventa vieta liktų šventa.
Dvelktelėjo vėjas pro tarpą tarp stulpų. Toks vos juntamas, 
prisodrintas plunksniškų, švytinčių virpesių. Tik dabar išvydau, kad 
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net oras čia išraizgytas permatomais šviesos raštais. Ir visi jie 
draugiškai sujuda, nuplaukia kažkuria kryptimi, kartu su oru, kartu 
su kiekvienu įkvėpimu ar iškvėpimu.
- Gal čia ir gražu, - sumurmėjo Emė, - tačiau taip svetima...
Pritariau jai tylomis. Jau norėjau žengti pro kolonas, kai mergina 
staiga šūktelėjo, sutarškėjo akmenėliai po jos mokasinais. 
Atsisukęs išvydau, kaip virš „altoriaus“ ryškėja šviesos stulpas – ir 
pavidalas jame. Tai buvo permatomas žmogus, šonu lėtai 
besileidžiantis žemyn. Šviesos stulpas ėmė gausti, plunksniškos 
gijos sutviskėjo negera kruvina šviesa, lyg venos po permatoma 
oda. Kuo žemiau pavidalas leidosi, tuo geriau man pavyko įžiūrėti 
bruožus, detales, lyg jis įgautų vis daugiau materialumo. Būtybei 
dar nespėjus nusileisti, aš jau pažinau svečią.
- Binera?!.. – žioptelėjo Emerzidė.
Šviesos stulpas išnyko, palikęs Binerą miegoti plokštumos viduryje. 
Ji neramiai sujudėjo, krūtinė tankiai kilojosi, lyg žudikė būtų 
susapnavusi kažką negero. Ji visa švytėjo rausvai, netgi plaukai tapo 
purvinai raudoni, lyg sutepti krauju.

Emerzidė atsargiai prisiartino prie jos ir paplekšnojo delnu skruostą, 
žadindama iš miegų. Binera pramerkė akis – tokias pat vaiskiai 
raudonas, kaip ir visa, ką ji dabar turėjo. Staiga ji išsirietė visu 
kūnu, tirtėdama ir išsižiodama riksmui, įremdama delną Emerzidei į 
krūtinę ir stumdama šią nuo savęs.
- Binera, viskas gerai, čia mes!.. – sušuko Emė, gerai nesuprasdama, 
kas vyksta.
Tačiau žudikė jos arba neišgirdo, arba nesuprato. Pasisukusi šonu ir 
šnypšdama pro sukąstus dantis, ji staiga išsitraukė vieną savo durklų 
ir beveik nesitaikydama susmeigė jį į Emerzidės kūną. Tada smogė 
dar stipriau, nublokšdama ją nuo „altoriaus“. 
Viskas įvyko taip greitai, kad nieku gyvu nebūčiau sutrukdęs įvykti 
nelaimei.

Emerzidė susmuko prie stulpo, pastėrusiomis akimis žiūrėdama į 
raudonai švytinčią bendražygę, besistengiančią atsistoti ir apsiginti 
nuo kiekvieno, kas galėjo jai trukdyti. Pribėgęs prie jos supratau, 
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kad vėlu ką nors daryti – Binera pataikė pernelyg tiksliai. Ne į širdį, 
tačiau visai netoli. Merginai buvo sunku kvėpuoti, ji alsavo dažnais, 
trumpais kvėptelėjimais, stengdamasi nesujudėti, nesiryždama 
paliesti durklo. Dusyk kilo jos rankos prie ginklo, dusyk taip ir 
nesuėmė, kad ištrauktų.
- O tu šventas... – man pritrūko žodžių. Buvau išsigandęs žinojimo, 
kad niekuo jai nebegaliu padėti. 
Užuot pabandžiusi nutverti durklo rankeną trečią kartą, Emerzidė 
suspaudė mano ranką ir pabandė nusišypsoti. Jos žvilgsnis 
klaidžiojo. Mirtis skubėjo nesulaikomai, neduodama ištarti 
paskutinių žodžių. Ji tesuspėjo perduoti man šypsnį ir pirštų 
spustelėjimą.
Tada mirė.
Taip lengvai, kaip Reiganas jai išpranašavo. 

Kelis ilgus mirksnius žiūrėjau į ją, nusidažančią baltu sidabru. 
Plunksniškos gijos išskydo, nuplaukė pažeme, pamažėliais 
susiliedamos su pasaulio švytėjimu. Mano rankose liko bejausmis 
kūnas. Jis kažkiek švietė, tačiau tai buvo negyva melsva šviesa.
Delnu jutau paskutinius pulso tvinksnius.
- Aš... atsiprašau, - išgirdau tylų Bineros balsą už nugaros. – 
Nepažinau jos, medžiotojau. Tai... mano...
- Taip, tavo. TAVO! – surikau atsigręždamas ir puldamas Binerą, 
kuri stovėjo nuleidusi rankas „altoriaus“ pakraštyje, greičiausiai jau 
atsitokėjusi po savo darbų. – Tavo kaltė, kruvina beprote! Trokšti 
visą savo galią įrėminti savo aukų galvomis?!
Nutvėriau ją už keliamos gintis rankos, dešine smogdamas į 
skruostus. Ji suriko iš skausmo. Buvau įsiutęs, norėjau ją užmušti. 
Aptalžytą nusviedžiau, išsitraukdamas kalaviją. Ji parkrito.
- Norėjai dvikovos, - nukreipiau smaigalį į žudikę, - norėjai 
tinkamai pasiruošusio priešininko. Aš pasiruošęs, galim pradėti. 
Prisiekiu Oberhaidu, iš čia išeis tik vienas iš mūsų...
Tačiau Binera manęs nesiklausė. O jeigu ir girdėjo – neatsakė. Ji 
nepakilo, kad atsakytų į mano iššūkį. Žudikė vis dar laikėsi rankos, 
kurią buvau nutvėręs, lyg ten būčiau suspaudęs nežmoniška jėga, 
sutraiškęs kaulus. Dvikova jai nerūpėjo.
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Binera kentėjo skausmą.
Ir tik geriau pažvelgęs supratau – nors ji visa švytėjo raudonai, ten, 
kur liečiau ją,  šviesa buvo lyg ir melsvėjanti. Žudikės dešinė ranka 
ir abu skruostai, kur nepagailėjau smūgių, degė mano spalva.
Emerzidės spalva...
Rodės, Binerai  tai buvo velniškai skausminga.
- Aš atsiprašau, - sušnypštė iš skausmo, stengdamasi pasitraukti 
toliau nuo manęs. – Atsiprašau dėl jos! ATSIPRAŠAU! Tik daugiau 
neliesk manęs...
Ji pravirko.
Net neįsivaizdavau, kad beprotė sugeba verkti. 

---

Virš „altoriaus“ sutvisko dar vienas šviesos stulpas, pradėjo ryškėti 
blankus siluetas. Iš dydžio supratau, kad Licera nusprendė irgi 
nepasilikti. Gijos suspindo aukso spalvomis, apsiautė kūną, 
džiaugsmingai supulsavo, lyg ką tik įkvėpusios gyvybę. Licera 
suknapsėjo, greičiausiai dar nesuspėjusi kaip reikiant pajusti savo 
kūno.
Neprisiartinau, kad jai padėčiau. Sėdėjau šalia Emerzidės kūno ir 
abejingai stebėjau. Pyktis jau buvo praėjęs, nors viduje šėlo šlykščių 
jausmų uraganas.
Licerai net nesuspėjus prabusti, šviesos stulpas vėl įsižiebė. Dar 
vienas pavidalas. Šį kartą Čiūros.
- Sakėte, kad nesileisite čionai... – nudelbiau Binerą, kuri sėdėjo 
prie gretimos kolonos, apkabinusi kelius ir jau beveik 
susitvardžiusi.
- Jeigu galėjo ji, tuomet galiu ir aš, - pasakė žudikė tyliu balsu.
- Taigi, būti už visus geresnei... – purkštelėjau. – Kada gi tau 
nusibos?
- Tu manęs vis tiek nesuprasi.
- Manau, aš tave JAU suprantu. Ir patarimas mano vienas – užauk!

Licera pramerkė akis. Ji spindėjo vaiskia auksine šviesa. Tokie 
patys buvo ir jos plaukai, netgi akių spalva.
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O Čiūra, snaudžiantis šalia, švytėjo panašiai kaip ir Binera – 
raudonai.
- Edvardai? – nustebo princesė, markstydamasi ir negalėdama 
apsiprasti su tuo, ką regi. – Binera...
Jos žvilgsnis užkliuvo už Emerzidės, beveik pasislėpusios akmens 
švytėjime. Negyvo kūno šviesos buvo visai nedaug. Ir jau visai 
nesmagiai atrodė sukruvinta krūtinė, iš kur jau buvau ištraukęs 
durklą.
Liceros veide išryškėjo susirūpinimas, sumišęs su baime.  Ji 
dirstelėjo į šalį, išvydusi miegantį Čiūrą jau ketino papurtyti jį už 
peties, tačiau tik krūptelėjo nuo Bineros siaubingo riksmo:
- NEDRĮSK LIESTI!
Žudikė net pašoko ant kojų, skrosdama princesę aštriu žvilgsniu.
- Daryk ką nori, tik neliesk jo! – pakartojo jau ramesniu balsu. – 
Tai... velniškai skauda, patikėk.
- Aš reikalauju paaiškinimo! – Licera atsistojo, susikaudama su 
Binera žvilgsniais. – Kodėl man negalima liesti ir kodėl ji negyva?
- Neliesk, nes skaudės, - burbtelėjo žudikė ir nusisuko, grįždama 
prie akmens. 
Licera pažvelgė į mane, nebyliai reikalaudama tęsinio. 
- Emerzidė palietė Binerą, - atsidusau, - ši nusmeigė ją.  Neliesk 
Čiūros, nes nežinia, ką jis tau padarys besigindamas. Tegu pats 
atsibunda.
Licera vėl pažvelgė į bejausmį Bineros veidą. Nudžiūvus žudikės 
ašaroms, ten buvo tik niūrus abejingumas.
- Taip, - burbtelėjo ji, pajutusi nebylų princesės kaltinimą, - tai 
mano darbas.

---

- Kodėl mes švytime skirtingomis spalvomis? – markstėsi Čiūra, 
nužiūrinėdamas kolonas, „altorių“ ir mus paeiliui.
Atsakymo nė vienas nežinojome, o spėlioti atrodė labai kvaila. 
- Kodėl jai skauda, kai tu prisilieti? – vėl paklausė Čiūra.
- Ar aš panašus į vietinį? – supykau.
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Žudikas ir prievartautojas prikando liežuvį, nutaisė surūgusią miną 
ir susižvalgė su Binera.
Princesė staiga žengė artyn prie manęs ir palietė pirštais petį. 
Pažvelgiau į ją nustebęs – bene guosti susiruošė?..
Tačiau ji netrukus atitraukė ranką.
- Dilgčioja, - pasakė. – Nelabai malonu.
- Aš nieko nejaučiau, - prisipažinau.
Licera prisiartino prie Čiūros, lyg ketindama visus pačiupinėti. Šis 
tik pasimuistė, akimis sekdamas jos kylančią ranką. Paliestas kurį 
laiką žiūrėjo į merginą, tada nusipurtė ir atsitraukė.
- Ką tu padarei? – suniurnėjo. – Mane degino!
- Nieko, - atsakė Licera.
- Ką tai reiškia? Ar šioje vietoje mes negalime liesti vienas kito?
- Aš nieko nepajutau, - pareiškė princesė. – Nors Edvardas man 
nepasirodė malonus...

Kiek pagalvojusi, Binera, pakilo ir prisiartino prie Čiūros. Ji 
vienintelė, palietusi jį, liko neatstumta.
- Spalvos, - pasakė Licera, - viską lemia švytėjimo spalva?..
- Gana spėlioti, - atsitraukiau nuo Emerzidės kūno. – Mums reikia 
surasti bent vieną gyvą padarą šioje vietoje, kol nepridarėme 
skubotų išvadų. Iki tol laikykitės protingo atstumo.

---

Sielų Šulinyje visur tvyrojo keistas švytėjimas bei amžina 
prieblanda, kurioje kiekviena švieselė stengėsi išryškėti visu savo 
žavesiu. Kalvos aplink akmenų ratą atrodė dykos, be medžių, 
pasipuošusios retais žolių kupstais, kurie ypač traukė akį, nes 
pulsavo gyvybe. O daugiau – akmenys, vanduo daubose ir 
švyturys...

Švyturys stūksojo ant aukštesnės kalvos, spigindamas į mus savo 
vienišą žibintą. Suręstas iš akmenų, kai kur apkaltas lentomis, jis 
beveik niekuo nesiskyrė nuo anksčiau matytų pastatų žmonių 
pasaulyje. O ir kodėl turėtų? Žmonės po mirties keliaudavo į 
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įvairias vietas, nusinešdami ten senuosius įpročius.
- Mums ten, - parodė Čiūra, nors ir taip buvo aišku. Man beliko 
abejingai linktelėti.
- O štai ir takas, - atrado Licera  ištryptą ruožą, pasislėpusį tarp 
akmenų, greičiausiai jungusį pastatą su akmenų ratu.
Juo mes ir patraukėme, dairydamiesi tai atgal, tai į kairę ar dešinę. 
Gyvų padarų čia nebuvo, net paukštis nepraskrido. Vėjas labai 
greitai nurimdavo, vos prasidėjęs, o vos įžiūrimos gijos ore 
sugrįždavo į savo vietą ir vėl tapdavo veik nematomos.
Ėjau pirmas, galvodamas apie merginos kūną, paliktą gulėti akmenų 
rate, todėl pirmas pastebėjau žėrėjimą, užtvėrusį mums taką.
- Atsargiai! – perspėjau likusius, nenuleisdamas akių nuo ryškios 
šviesos dėmės, augančios tiesiai iš žemės, kylančios į viršų ir tarsi 
bandančios įgauti kažkokią formą.
Išgirdau, kaip kažkuris išsitraukė geležtę.
- Nemanau, kad tai gera mintis, - tarė Licera.
Būtybė, ar daiktas – kad ir kas buvo šis „augalas“, galop suformavo 
kažką panašaus į vaiskų, permatomą žmogaus kūną. Šviesai aplink 
jo galvą pradėjus skaidytis į atskirus plaukus, būtybė staiga šastelėjo 
artyn, perskrosdama mane kiaurai, lyg nepastebėjusi. Tepajutau 
šaltuką ir lengvą stumtelėjimą.

Suklykė Binera man už nugaros, lyg gavusi įkaitintu žarstekliu.
Atsisukęs išvydau ją, besiraitančią unguriu, kovojančią su 
permatoma būtybe tiek rankomis, tiek ginklu. Deja, ji tuščiai malė 
po vaiduoklio vidų, o šis ją stengėsi apglėbti dar stipriau, lyg ketintų 
uždusinti.
Vaiduoklio veidas jau buvo susiformavęs. Ir ji – kadangi tai buvo ne 
kas kitas, o Emerzidė – atrodė įtūžusi.
- Eme! – surikau, puldamas prie besimušančių. – Emerzide, liaukis!
Akimirka – vaiduoklis jau prieš mane, visu ūgiu, palikęs auką su 
nudegimais voliotis ant žemės.
- Už ką?! – sušuko piktai. – Ką aš jai padariau, kad ji man taip?... 
Nekenčiu!!
Blyksnis – ji vėl prie aukos, kumštuku daužydama į veidą, nors jos 
rankos skrodė kūną kiaurai. Binera iš skausmo neteko sąmonės.
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- Tu ją deginai, - pasakiau. – Ir degini dabar, Eme. Ji tik gynėsi nuo 
tavęs, taip jau išėjo...
Mergina atsitiesė nuo Bineros. Jos judesiai buvo pernelyg staigūs, 
sunkiai įžiūrimi. Tik kai nurimo, mačiau ją žiūrinčią tai į mane, tai į 
žudikę.
- Bet tu gyva, - sumurmėjau. – Emerzide...
- Aš NESU gyva! – ji pažvelgė į savo rankas. – Tu tai vadini 
gyvenimu? Ar šitai?
Pajutau ją, stovinčią visai šalia. Emerzidė pabandė mane paliesti, 
tačiau vėl – tik šaltį pajutau.
- Aš dar tikėjausi bent vieną dieną čionai pabūti... gyva, - nuliūdusi 
Emė prisiartino dar arčiau, mane visą apėmė šaltis. – Nors ir pusę 
dienos. Nejau dabar aš visados būsiu tokia? Koks čia gyvenimas, 
Edvardai?..
- Sakyčiau, truputį įdomus, - atsitokėjo Čiūra. – Tu vis dar su 
mumis kartu. Juk taip?
Emė pažvelgė į jį, pasitraukdama nuo manęs. Abejodama linktelėjo.
- Gal...
- Jei jau taip, - prabilo Licera, - tai pasistenk neliesti mūsų, 
švytinčių kitomis spalvomis. Tu vis dar esi žydra, jei pastebėjai. Ir 
mus nuo tavęs gerokai degina. O ypač ją.
- Ji... – Emerzidė vėl įsiplieskė pykčiu, tačiau nepuolė muštis, o 
nusisuko.
- Pažadėk, kad nebeliesi jos, - paprašiau.
- Mes suprantame, kad tau yra už ką pykti, - lėtai pasakė Čiūra, - 
tačiau tu pati atėjai čionai žinodama, kas nutiks. O mes dar turime šį 
bei tą nuveikti...
- Dėl manęs galėtum ją ir pribaigti, - sumurmėjo Licera, žiūrėdama į 
gulinčią žudikę. – Bet čia yra kai kas, kam, manau, tai nepatiktų.
Emerzidė kurį  laiką stovėjo nejudėdama. Pažvelgusi man į akis vos 
vos linktelėjo, tačiau balsu taip ir nepatvirtino, kad daugiau nepalies 
savo žudikės.

Praėjo kelios minutės, kol Binera, gaivinama Čiūros, pramerkė akis. 
Ji atsisėdo ir baimingai apsidairė. Mėlis jau buvo sunykęs jos 
rausvoje aureolėje.
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Išvydusi netoliese ant žemės sėdinčią Emę, ji sustingo vietoje, 
nenuleisdama nuo vaiduoklio pastėrusio žvilgsnio.
- Manau, mums metas aplankyti švyturį, - pasakiau, stebėdamas 
juos visus. – Emerzide, prisimink savo pažadą. Neliesk jos. Ir 
Čiūros, nes jis ir Binera – viena raudona kompanija. Dievaži, 
norėčiau sužinoti, už kokius nuopelnus mes tokias spalvas 
gavome...
- DIEVAŽI, aš jau galiu tai nuspėti, - purkštelėjo vaiduoklis ir 
akimirksniu išnyko.

---

Prie pastato žmonių neišvydome. Balintoje sienoje rudavo durys 
užapvalintais kampais, stovėjo medinis suolas, beveik nenukentėjęs 
nuo laiko. Turbūt neseniai sukaltas.
Vienišame langelyje spindėjo blausi šviesa.
Kažkur visai netoli grumėjo dūžtančios į krantą bangos, nors 
migloje neįžiūrėjau jokios pakrantės. Tačiau jaučiau – vanduo buvo 
netoli.
Čiūra pabeldė, nesiryždamas verti durų. Įsiklausęs sulaukė kažkokio 
atsakymo iš vidaus, tik tada trūktelėjo už rankenos. 
Viduje buvo dar tamsiau, tačiau visus baldus ir daiktus mačiau kuo 
puikiausiai. Vienišos lempelės šviesoje, kokios nebūtų greičiausiai 
užtekę jokime mums įprasto pasaulio kambaryje, viskas čia buvo 
kaip ant delno. Nes daiktai, tarsi atsakydami liepsnai, patys žaidė 
savo šviesomis. 
Netoliese juodavo židinio anga, apsupta rusva akmenų šviesa, 
blausiu gelsvumu iš tamsos išsiskyrė keli krepšiai, prikrauti 
džiovintų žolynų. Ant nedidelio stalo bet kaip išbarstyti visokiomis 
šviesomis blizgėjo siuvimo įrankiai, žirklės, audinio skyvitai. Šalia 
stalo girgždėjo supamasis krėslas, o ypač ryškiai, balta, tačiau 
neakinančia šviesa, švytėjo švyturio šeimininkė, kuri dabar žiūrėjo į 
mus ramiu, tiriančiu žvilgsniu, lyg ketintų iš mūsų minčių pamatyti, 
kas mes tokie. Ji buvo nejauna, tačiau ir ne pernelyg sena. 
Karališka, tiesi jos laikysena, švelnūs veido bruožai, įrėminti ilgų 
plaukų sruogomis, man priminė Liceros motiną, tačiau ši buvo 
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baltaplaukė.
Nusilenkiau jai, pasisveikindamas kalba, kurią plačiausiai vartojo 
tarp Soiteno ir Nakros. Ji linktelėjo man.
Tarpduryje pasirodžius raudoniems Čiūros ir Bineros pavidalams, 
moteris padėjo savo siuvinį į šalį.
- Cea izastulus, - pasakė ji ramiu balsu, mostelėdama į abu žudikus. 
– Ib a nela korvis?
- Velniava, - neišlaikiau patyliukais, - dabar pats tas metas mokytis 
svetimų kalbų...
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23.

Laikas, kurio nebuvo

Deja, nors švyturio šeimininkė mane ir išgirdo, tačiau nieko 
nesuprato. Ji vis tiek labiau domėjosi švytinčiais raudonai, nors nei 
Čiūra, nei Binera jai nieko negalėjo pasakyti.
- Manau, galima pabandyti ženklais, - sugalvojo žudikas ir 
prievartautojas. – Čia juk bendrinė kalba, kiekvienas turėtų suprasti.
- Aš nesuprantu, - pasakė Licera kiek sarkastiškai. – Tai tiek to tavo 
bendrumo.
- Jos žodžiai nepanašūs į nė vieną iš mūsų kaimynų kalbų, - 
sumurmėjau. – Aš moku keturias jų. Zorhunai ir Nakrai kalba viena 
kalba, o daugiau... Bandyk, Čiūra, savo bendrinę kalbą, gal ir 
pavyks.

Šeimininkė klausėsi mūsų susidomėjusi, netrukus ji vėl pakartojo 
savo klausimą – šiek tiek lėčiau, aiškiau bei pritardama rankų 
mostais.
- Žodžiu, aš supratau tik tiek, kad mes to ginklo ieškosime ilgai ir 
nuobodžiai, - pasakė Čiūra.
Staiga moteris šūktelėjo, nusišypsodama ir tiesdama ranką į tamsą. 
Ten, sustingusi lyg statula, švytėjo Emerzidė,  atsiradusi iš niekur.
Baltaplaukė nedviprasmišku mostu pakvietė ją prieiti, lyg tas faktas, 
kad iš merginos buvo telikęs vaiduoklis, jos visai nejaudintų.
Emerzidė ilgai nedelsė. Blyksnis – ir ji suvirpėjo ore prie pat 
supamojo krėslo. Tačiau ranką nepažįstamajai ištiesė kiek atsargiai.
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Balta švyturio šeimininkės šviesa persipynė su melsvu vaiduoklio 
švytėjimu, sklisdama plunksniškomis gijomis lyg koks užkratas. 
Akimirka – Emerzidė suglebo ir priklaupė užsimerkusi prie krėslo, 
lyg nebeturėtų jėgų. Baltaplaukė moteris taip pat užsimerkė, kelias 
akimirkas tarsi mėgavosi pojūčiais.
Tada Emerzidė prabilo šeimininkės balsu, kilstelėjusi galvą:
- Sveiki atvykę į švyturį, Edvardai, Licera...  Sveiki ir jūs, Binera, 
Čiūra, nors ir neturėtumėte su savo... spalvomis rodytis šioje 
vietoje. Laiminu jus visus, jeigu esate pasiryžę vadintis vienas kito 
ir mano draugais.
- Su kuo turiu garbės kalbėtis? – paklausė Licera, žiūrėdama savo 
buvusiai tarnaitei į akis.
- Ingjula Baltoji jūsų paslaugoms, svetimšaliai. Pajutau jus, 
atvykusius čionai ir mielai patarčiau jums visiems sukti atgalios, kol 
ne vėlu. Tačiau mano patarimas jums nebepadės. Jau per vėlu.
- Ar mes padarėme kažką netinkamo? – paklausiau, galvodamas 
apie įvykusią žmogžudystę.
- Jūs užrakinote šulinį, - sujudėjo Emerzidės lūpos. – Ta vieta 
apsaugota geležies ir kraujo antspaudais. Kadaise mes įveikėme 
užraktą, kad išleistume iš šio pasaulio pasiklydusius keliautojus, 
panašius į jus. Kartais jie ateina iš kažkur kitur, kur tikriausiai taip 
pat yra šulinių. Žmonės, demonai, dvasios... dievai, burtininkai... 
- Oho, judri kryžkelė, – išsprūdo Čiūrai.
- Taip, retsykiais. – Baltaplaukės veidas pražydo šypsena, nors ji 
taip ir nepravėrė lūpų, net neatsimerkė.
- Matau, jūs turite klausimų, - tęsė Emerzidė, žvelgdama savomis 
akimis už švyturio šeimininkę. - Aš klausau.
- Aš ieškau daikto, numesto į šulinį prieš kelis mėnesius, gal metus, 
- pasakiau. – Tai galėjo būti ginklas. Arba daiktas, turintis ginklo 
savybių. Koks nors... neįprastas daiktas. 
- Daiktas, - pakartojo Emerzidė, o Ingjula vėl šyptelėjo. – Aš 
surenku visus numestus daiktus, kuriuos randu prie akmenų, taip... 
Daugiausiai tai visokios šiukšlės. Smiltys iš kito pasaulio, akmenys. 
Žinau, kad kita šio šulinio pusė yra apgadinta, ir matau, kad mano 
pasiuntiniai, siųsti ten kažkada, jos nesugebėjo pataisyti... Nelabai 
seniai čia buvo nusileidęs vyras. Bet jūs greičiausiai ne jo ieškote?
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- Ne.
- Daiktas, hmmm... – Emerzidė pažvelgė į duris, vedusias į lauką. – 
Akmenis aš išmesdavau į pakrantę nuo uolos. Vyras iškeliavo 
kažkur, vos tik apsiprato su šiuo pasauliu. Jis nepanoro grįžti 
atgalios, be to, švytėjo negera šviesa. Kaip Binera, arba Čiūra. 
Niekada neteisiau jo...
Emerzidė sužėrėjo, pasisukdama į kitą pusę.
- Kampe yra skrynia, - parodė į tamsą. – Ten aš sudedu visus rastus 
įdomesnius daiktus. Per daugybę laiko jų nedaug tesusikaupė. Gal 
ten atrasite savo... ginklą.
Aš žengiau prie mirguliuojančios skrynios. Ji nebuvo užrakinta, 
dangtis lengvai pasidavė.
- Ką reiškia mūsų spalvos? – paklausė Licera. – Kodėl mes visi 
skirtingi?
- Nėra vienodų, - atsiliepė Emerzidė – Ingjula. – Tačiau gali būti 
keli panašūs. Kaip Emerzidė ir Edvardas, arba kaip Čiūra ir Binera. 
Spalva parodo mūsų gyvenimo vertybes, mūsų karmą. 
Kuo šviesa ryškesnė, tuo žmogaus valia stipresnė. Antra vertus, kuo 
spalva arčiau baltos, tuo karma sveikesnė. Visos kitos spalvos turi 
kažkokių priemaišų... Gal pykčio, gal pavydo.
- Argi karma nėra tik burtininkų privilegija? – paklausė Čiūra.
Išgirdau tylų juoką.

Skrynia atrodė tuščia, joje tebuvo keli smulkūs niekučiai. 
Virvagalis, metalinis žiedas, ilga vinis, kažkoks metalinis lankas, 
panašus į kibiro rankeną – ir viskas. Visi tie daiktai dulkėjo pačiame 
dugne. Visi jie lengvai galėjo sutilpti į mano kuprinę.
- Ar galiu pasiimti juos visus? – grįžtelėjau atgal.
Ingjula linktelėjo. Emerzidė prabilo su šypsena lūpose:
- Karma yra kiekvieno privilegija, Čiūra Alibahieti. Ji nulemia jūsų 
spalvą. Trumpai tariant, ji nusako, KIEK žmogus yra geras ar 
blogas. Arba kiek jis turi gerų ar blogų įpročių, pažiūrų, įsitikinimų. 
Dar kitaip – kiek jis turi ar gali turėti draugų. Draugai yra savotiška 
karmos išraiška, jos šviesa ir tos šviesos spalva.
Raudona šviesa yra pati žemiausia iš visų sutinkamų spalvų. Ji 
reiškia, kad žmogus, aplinka ar daiktai, turintys šios šviesos, gali 
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pakenkti. Raudona pamažu virsta į geltoną. Geltona – į melsvą. 
Melsva spalva pereina į baltą, pačią aukščiausią bei gryniausią 
šviesą. Tačiau yra ir atvirkščias kelias. Dažniausiai visi traukia 
atvirkščiu keliu. Jis patogesnis.
Ingjula vėl šyptelėjo, tačiau šį kartą kiek liūdnokai.
- Ir dėl to aš negaliu prisiliesti prie jo? – parodė į Čiūrą Licera. – 
Nes mano šviesa... grynesnė?
- Tavo šviesa tave gina, - linktelėjo Emerzidė. – Netgi šis vaiduoklis 
gali apsiginti, teturėdamas vien savo šviesą. Tokia šio pasaulio 
sandara. Jeigu nori būti kartu su kažkuo, turite suvienodinti savo 
švytėjimą. Todėl mano pirmas patarimas jums, keliautojai, būtų toks 
– suvienodinkite savo švytėjimą.
- O kodėl ne „keliaukite namo“? – paklausiau, užsegdamas savo 
kuprinę. – Suprantu, savo pasaulyje mes vis tiek liksime skirtingi, 
tačiau ten švytėjimas ne taip smarkiai trukdo.
- Aš galėčiau pasiūlyti ir tai, - pasakė Ingjula Emės lūpomis, - tačiau 
mano saugomas šulinys uždarytas ir nebeveikia. Ašmenys jį uždarė, 
kraujas užrakino... Jums teks keliauti ieškoti kito šulinio.
- Ten liko mūsų žirgai, - sunerimo Čiūra.
- Ir mes žinome, kaip iš Pal Adoso sugrįžti namo, - paantrino 
Licera. – Jeigu iškeliausime kitu šuliniu, juk nepakliūsime į tą vietą, 
kur pradėjome?
- Nežinau, - pasakė Emerzidė-Ingjula. – Aš niekada nekeliavau į 
kitą pusę. Ir niekada nemačiau kitų šulinių.
- Teisingiausia būtų tiesiog atrakinti tą daiktą, - pasakiau. – Ar ne?
Emerzidė nieko neatsakė. Ingjula kažką galvojo.
- Juolab, kad mes patys jį užrakinome, - pažvelgiau į Binerą. – 
Pasakykite, ką mums reikia daryti.
Ingjula neramiai sujudėjo krėsle.
- Nežinau, - po akimirkos prabilo Emerzidė. – Aš buvau visai maža, 
kai tai įvyko.
- Kiek metų?
- Čia laikas neteka, Edvardai. Negaliu tau pasakyti, kiek metų. 
Seniai tai buvo. Tada dar jūros nebuvo prie šio skardžio ir švyturys 
nestovėjo. Visi mes vaikai čia buvome.
- O čia tai šūdas, - neišlaikė Čiūra ir tuoj pat sukando dantis, 
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išsigandęs savo tono.
- Pasinaudokite mano pirmu patarimu, - pasakė vaiduoklis, - 
suvienodinkite savo švytėjimą. Keliaukite pakrante, sekdami 
šokančių gijų taką. Takas prasideda prie skardžio, kur auga vienišas 
medis. Jis nuves jus į pajūrio miestą Airą. Ten surasite senesnių už 
mane, kurie gali žinoti.
- Regis, neturime kitos išeities, - linktelėjau.
- Tačiau einate teisingu keliu, - tyliai pasakė vaiduoklis. – Manau, 
mes dar susitiksime.

Ingjula pakėlė ranką nuo Emerzidės delno. Vaiduoklis pamažu 
išbluko iki melsvo švytėjimo, atsigavo ir atsistojo.
Baltaplaukė švyturio šeimininkė nusišypsojo mums ir pasiėmė nuo 
stalo savo siuvinį, kad galėtų pratęsti darbą.
- Aš viską girdėjau... – sumurmėjo Emerzidė, žybtelėdama į kitą 
vietą, - mes buvome viena kitos dalimi ir ji... man atrodė panaši į 
motiną. Jausmas toks seniai pažįstamas, tarsi aš niekada ir nebūčiau 
išėjusi iš namų...
Melsvos gijos sužibo aplik jos perregimas akis, ėmė vinguriuoti 
skruostais, pakeliui susigerdamos į veido šviesą. Emerzidė žiūrėjo į 
švyturio šeimininkę su neslepiamu pasigėrėjimu.
- Aš negyva, Edvardai, - pasakė ji. – Ir vis dėl to su ja aš jaučiau 
tokią gyvybę... kokios nepatyriau iki šiol...
Linktelėjau jai, nežinodamas, ar labiau džiaugiuosi dėl jos atradimo, 
ar liūdžiu dėl savo galimo praradimo. Emerzidė, regis, dvejojo.
- Mums laikas keliauti, - staiga atsiduso ji, braukdama rankomis 
skruostus. – Lauksiu jūsų lauke.
Ji išnyko, o mes išėjome pro duris, prieš tai savo kalba atsisveikinę 
su Ingjula, kuri tik šypsojosi ir linksėjo kiekvienam iš mūsų.

---

Jeigu ginklas buvo Ingjulos skrynioje, tuomet aš jį jau turėjau. Taip 
paprastai ir greitai, kaip net Čiūra nesitikėjo. 
Tylėdami traukėme palei skardį, klausydamiesi apačioje dūžtančių 
bangų, tačiau dar nematydami jų. Švytėjimas labai puikiai išblukino 
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tolimesnius vaizdus.
- Medis, - staiga sumurmėjo Licera, žiūrėdama į priekį. – Jis... toks 
gyvas...
Emerzidė jau buvo ten, grožėdamasi reginiu iš arti. O mes 
sulėtinome žingsnį, godžiai siurbdami į save akimirkos stebuklą.
Medis tiesiog žaižaravo savo gyvybe, apsiautęs kiekvieną šaką ar 
šakelę sidabrinėmis plunksnomis, pulsuojančiomis ir kylančiomis 
nuo šaknų prie vainiko, o po to – aukštyn į dangų. Ten švytėjo dvi 
spalvos – medžio sidabriškai žalia ir vaiduoklio melsva. Jiedu labai 
ryškiai išsiskyrė prieblandoje.
- Jeigu čia yra tokių vaizdų daugiau, - sušniurkščiojo Čiūra, - 
dievaži, aš pasilikčiau kiek ilgiau.
- Čia tik medis, - pasakė Binera bejausmiu balsu, greičiausiai labiau 
dairydamasi į vaiduoklį.
- Štai todėl tu esi raudonesnė už mane, - nubraukė ašarą žudikas ir 
prievartautojas. – Laikas tau būtų pradėti suprasti grožį, Binera.
- Aš suprantu, tik nesiruošiu verkti, - atsikirto ši.

Prisiartinę prie medžio, nesunkiai aptikome ir taką, kuriuo mums 
reikėjo keliauti. Ties juo iš tiesų radome „šokančias gijas“, kurias 
minėjo Ingjula. Nesunkiai supratau, iš kur jos – visai čia pat iš 
žemės veržėsi šaltinis. Vanduo tekėjo į apvalų duburį, o ten 
greičiausiai kažkur rado kelią po žeme, tolyn link skardžio. 
Šokančios gijos priklausė vandeniui.
- Ai! – sušnypštė Binera, purtydama ranką, kuria pabandė paliesti 
medžio šakas, - šitas irgi degina! Čia viskas degina, po velniais! Ar 
tai reiškia, kad šiame pasaulyje visi šventi iki nuobodumo?
- Apsistosime ten, - parodžiau į didelį akmenį, kiek toliau nuo 
šaltinio ir medžio. – Mums reikia pamiegoti. Senokai tas buvo.
- Argi neturėtume skubėti? – Licera mostelėjo į taką.
- Jau nebe, - pasakiau. – Kol šulinys užrakintas, turime būti 
pasiruošę. Vadinasi, pavalgę. Vadinasi, gerai pamiegoję. 
- Aš nenoriu valgyti, - pasakė ji. 
- Tuomet tu žinai, ką reikia daryti.
- Ir aš nealkanas, - grįžtelėjo Čiūra. – Žinai, keista... Prieš 
nusileisdamas maniau esąs gerai praalkęs.
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Numečiau kuprinę prie akmens ir priklaupiau atrišti. Čia buvo 
daugiau šviesos nei švyturyje, ketinau apžiūrėti daiktus, paimtus iš 
skrynios.
- Gerai, judu nesate alkani, - linktelėjau. – Jeigu ir Binera nėra 
alkana, tuomet tai jau ne šiaip sutapimas, o vietinė keistenybė. Tai 
irgi vertėtų ištirti, ar ne?
- Jis šaiposi, nurimk, - išgirdau Licerą tariant ir grįžtelėjau atgal, 
dėbtelėdamas į ją. 
Čia dabar kas? Princesė guodė žudiką ir prievartautoją?..
- Jeigu judu nebūtumėte raudona plius geltona, įtarčiau blogus 
dalykus, - pasakiau daugiau sau, iškraudamas daiktus ant žemės. 
Jiedu manęs neišgirdo. Licera nusviedė balnakrepšį į šalį, išvyniojo 
antklodę ir ėmė ruoštis pasnausti. Čiūra įsitaisė kiek toliau.

- O ką, jeigu Airos gyventojai neįsileis mūsų, švytinčių raudonai? – 
Binera atsisėdo prieš mane ir daiktus, atsiremdama nugara į akmenį. 
– Aš pamaniau... čia juk turi būti kažkokia tvarka. Visur ji būna. 
Netgi Raugo Duobėje mes turėjome taisykles.
- Apie ką iš tiesų tu galvoji, Binera? – pakėliau vinį prie akių, 
įsižiūrėdamas į jos švytėjimą. – Ar tau neramu, kad teks likti už 
miesto sienų ir negalėsi prižiūrėti manęs?
- Nesusireikšmink, - burbtelėjo ji. – Žinai, Alibahe yra tokių 
kietuolių, besivadinančių galvų medžiotojais. Pamaniau, kad gal 
Ingjula ne veltui patarė mums susivienodinti spalvas. Gal ji turėjo 
galvoje vietinius galvų medžiotojus? Na žinai, gaudančius tokias 
raudonas, kaip aš...
- Ir? Tu sunkiai įkandama mergina, Binera. Nemanau, kad tau tai 
sukeltų problemų.
- Siūlai man žudyti vietinius? Po to, kas nutiko su ja?
- Manau, tai nelabai padėtų mums pasiekti tikslą... Tu teisi. Tačiau 
šiuo metu aš nelabai galiu kažką patarti. Žinau lygiai tiek pat, kiek 
ir tu. Štai, pažvelk čionai. Kuris, tavo nuomone, įtartinas?
Padaviau jai žiedą, virvagalį ir vinį.
Binera atidžiai apžiūrėjo juos ir grąžino man žiedą.
- Šitas skiriasi. Jis nešvyti.
Linktelėjau, išdėliodamas daiktus puslankiu.
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- Belieka paskutinis patikrinimas, - išsitraukiau raudonašmenį 
durklą.
Dabar jis ne šiaip švytėjo – tiesiog liepsnojo raudonais liežuviais. 
Padėjau durklą ant delno ir pasukau, jausdamas, kaip ginklas 
priešinasi.
Akimirka – ir jis parodė tiksliai į žiedą.
- Tavo laimė, Libai, kad mes įstrigę čionai, - sumurmėjau, 
slėpdamas durklą.

Valgyti ir aš nenorėjau. Ne dėl šalčio, o greičiau iš įpročio susisupau 
į antklodę, ketindamas taip pat pasnausti. Emerzidė, ilgą laiką 
stovėjusi prie medžio, pažvelgė į mane ir nusišypsojo. Tada išnyko 
savo tikslais.
- Aš noriu žinoti, su kuo mes kovosime, - staiga apsisprendė Binera. 
– Papasakosi?

---

Mano miegas netruko labai ilgai. Pabudau pajutęs vėsą.
- Čionai artinasi žmonės, - pasakė Emerzidė, liesdama mano petį.
Apsidairiau. Dangus nei sutemo, nei prašviesėjo. Visiškai tas pats - 
amžinas švytėjimas ir prieblanda.
- Nuo jūros?
Ji linktelėjo. Išgirdusi kalbas, Licera kilstelėjo galvą ir ištiesė kojas.
- Kiek jų? – nusimečiau antklodę.
- Keturi. Jie visi daugmaž melsvi, Edvardai. Vienas truputį žalsvas.
- Ar tai reiškia, kad problemų nebus?
Vaiduoklis gūžtelėjo pečiais.
- Vadinasi, pamatysime dar... – sumurmėjau sau.

Priėjęs prie skardžio, kur takas leidosi palei uolas, nieko neišvydau. 
Pats kelias kiek žemiau pranyko dulsvoje šviesoje, kažkur girdėjau 
tyškant vandenį ant akmenų. Tik tolimi balsai man pranešė, kad ten 
kažkas yra. Vyriški balsai, juokas, išgirdau ir moters balsą. Moteris 
- tai gerai. Peslio dauboje išmokau pamoką, kad keliautojai, kurių 
bent vienas yra moteris, ne tokie pavojingi. Dabar buvau sargybinio 
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kailyje ir jutau, kad tas, kuris pristvėrė mane betykantį ant akmens, 
buvo savotiškai teisus.
Balsai artėjo. Keliautojai visiškai nesibaimino garsiai tarpusavyje 
kalbėtis, patriukšmauti. Gal pažinojo šias vietas, gal jie buvo geri 
kovotojai, o gal čia tiesiog taip įprasta – nėra pavojų ir tiek.
Binera priklaupė prie skardžio krašto, stengdamasi pamatyti 
ateinančius. Čiūra stovėjo už jos, kramtydamas nagus. Licera laikėsi 
kiek atokiau, galvodama kažką sudėtingo.

Jie lipo taku aukštyn, vienas paskui kitą. Pirmasis pasirodė vedlys – 
tvirtas, drūtas vyras barzdotu veidu, vilkintis jau gerokai nunešiotus 
baltus marškinius, nutįsusius vos ne iki kelių. Kelnės atrodė 
nelygiai nuplėštos, žmogus buvo basas. Tačiau, sprendžiant iš veido 
išraiškos, jam tai neatrodė rimta bėda. Apsiginklavęs jis buvo 
medine lazda pakaustytais galais ir aš neabejojau – kovos metu šis 
ginklas greičiausiai jau buvo suskaldęs ne vieną makaulę. Nėra 
reikalo kaustyti galų, jei pjauni lazdą tik tam, kad pasiramstytum.
Paskui vyrą iš miglos išniro kiek į kuprą susimetusi moteris, 
sprendžiant iš išvaizdos – gerokai vyresnė už barzdylą. Vilkėjo ji ne 
ką geriau nei vedlys, bet užtai avėjo batus. Žinoma, ji ginklo 
nesinešiojo, kadangi tįsė nemenką nešulį ant savo kupros, svėrusį 
greičiausiai perpus tiek, kiek ji pati. Nepaisant to, jos veide vis dar 
švytėjo šypsena, kai atsakė kažką vyrui.
Paskutiniai du keleiviai greičiausiai buvo pirmųjų dviejų sūnūs. 
Jaunesni už mane (jeigu tikėti vietiniu laiku, arba, kaip Ingjula sakė 
– laiko nebuvimu), ilgaplaukiai, nesišukavę kaip ir daugelis iš mūsų 
po ilgos kelionės, jiedu pranoko tiek tėtušį, tiek motulę ginklų 
skaičiumi. Abu rankose laikė po gana padorų arbaletą, o prie diržų 
kadaravo grėsmingai atrodantys kalavijai, peiliai ir dar kažkas, ko iš 
pirmo žvilgsnio nesupratau.
Tylėdamas stebėjau, kaip jie kopia link medžio, toldami nuo manęs. 
Mes buvome apdairiai pasitraukę pagarbiu atstumu nuo tako, idant 
nekiltų konfliktų dėl kvailų nesusipratimų.

Jie stabtelėjo prie šaltinio atsigerti, pasiekę šokančių gijų pabaigą. 
Tuo metu vienas iš dviejų jaunuolių grįžtelėjo į mūsų pusę, 
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greičiausiai vien tik ketindamas įsitikinti, kad užnugaris saugus.
Pamojavau jam, daugiau nesumodamas, ką turėčiau daryti.
Jis, akimirkai apstulbintas atsivėrusio vaizdelio, irgi kilstelėjo 
ranką, lyg ketintų man atsakyti.
Staiga jis šūktelėjo savo broliukui. Dabar jau visi keturi sužiuro į 
mus. Tiksliau – į Čiūrą su Binera, kurie draugiškai raudonavo 
skardžio fone.
- Tiesiog nekreipkite į mus dėmesio, nebent suprantate, ką jums 
sakau! – šūktelėjau.
Jie nesuprato. Abu broliukai ėmė kažką tartis, dėbčiodami iš 
padilbų, tačiau nesiryždami griebtis ginklų. Greičiausiai suvokė, 
kad kilus konfliktui pavojuje atsidurs ne tik jie, tačiau ir abu 
vyresnieji.
- Tu buvai teisi, - grįžtelėjau į Binerą. – Tavo spalva čia nėra labai 
mėgstama.
Netoliese sužibus Emerzidės pavidalui, keliautojai pagaliau priėmė 
sprendimą. Prisipildę gertuves jie patraukė tolyn, retsykiais vis 
dirstelėdami atgalios per petį.

---

- Išalkau, - pasiskundė Čiūra, traukdamas iš kuprinės „medinius“ 
papločius. – Ar tik aš vienas? Ei!
Jis parodė paplotį, man linktelėjus sviedė jį beveik tiesiai į rankas.
- Binera?
- Apsieisiu, - sumurmėjo ši.
- Aš paimsiu, - staiga pasakė Licera, iki šiol nekentusi šio maisto. 
Atsargos greitai tirpo.
- Emerzide?..
Vaiduoklis sumirgėjo bangose, tingiai dūžtančiose į krantą.
- Ak... – susigriebė žudikas ir prievartautojas, - taip, žinoma...
Mes žingsniavome pakrante, kramtydami beskonius papločius. Iš 
vienos pusės pro šalį slinko neišvaizdžios uolos, kitoje gi žėrėjo pati 
nuostabiausia jūra, kokią tik man teko matyti. Žinoma, ne tokia 
begalinė, kokios buvo žmonių pasaulyje – toluma ir horizontas čia 
visai neegzistavo. Vietoje to sielų šulinys turėjo švytėjimą.
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Jūra tiesiog žaižaravo spalvomis, lyg vakaro debesys, nudažyti 
besileidžiančios saulės, atsispindėtų bangose. Tik debesų nesimatė 
nė vieno.
Ilgai mes spoksojome į vandenį, kol galop susigriebėme, jog reikia 
judėti. 
Kiek laiko truko mūsų susižavėjimas?.. Kas dabar pasakys – 
nesikeičiant dienai su naktimi, galėjau ten stovėti tiek kelias 
minutes, tiek dienas. Tik dabar supratau, ką reiškė Ingjulos žodžiai 
– „laikas neteka“. Šioje vietoje buvo labai sunku nustatyti „trukmę“. 
Ir labai greitai pasimesdavai, prisimindamas buvusius įvykius. Lyg 
jie būtų susapnuoti, įvykę prieš tūkstantį metų, ar dar tik 
įvyksiantys...
Netgi kelionė pakrante prarado savo laiką, liko tik mūsų pėdsakai ir 
papločių trupiniai.

Airos sienos išniro iš miglos švelniai ir nepastebimai. Atsitokėjome 
tik atsidūrę prieš akmeninius laiptus, vedusius prie pravirų vartų. 
Siena nebuvo itin aukšta. Ji prasidėjo prie uolų ir beveik tiesiai vedė 
į jūros vandenis. Tarpuvartėje nepastebėjau nė vieno sargybinio. 
Nejučia dingtelėjo mintis, kad kol mes keliavome nuo švyturio, visi 
vietiniai išmirė per tą tūkstantmetį.
- Suvienodinti švytėjimą... – burbtelėjo Licera. – Kurgi ne. Ir kuris 
gi šiame mieste mums padės tą padaryti?
- Ieškosime pačių beviltiškiausių senukų, - pajuokavo Čiūra. – Kaip 
Ingjula patarė. Tikiuosi, Emerzidė padės susikalbėti?
Vaiduoklio aplinkui nesimatė.
- Eme? – apsidairiau.
- Aš čia, - suspindo ji šalia. – Žinoma, padėsiu. Aš vis dar keliauju 
su jumis.
Dėkingas linktelėjau ir ėmiau kopti laiptais.

Airos gyventojai greičiausiai buvo dauguma akmentašiai – visi 
namai pasirodė pastatyti iš neįprastai didelių akmenų luitų. Du luitai 
– štai jums ir pirmas aukštas. Dar du – antras aukštas. Beje, pastatai 
atrodė neįprastai ištęsti į viršų. O stogai – gana kuklūs, nedidelio 
nuolydžio. Be to, gatvelės čia buvo plačios ir šviesios. Panašiai kaip 
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pagrindinės Alibaho gatvės. Beveik visi įėjimai buvo padaryti su 
arkomis. Greičiausiai vietinė mada. Langai – kuklūs, nedideli. 
Tačiau, kaip pajūrio miestui, tai  labai suprantama. Visą kelią 
jautėme drėgną vėjelį nuo vandens pusės.
Ir, žinoma, čia viskas švytėjo, kaip ir visa kita, kas buvo sielų 
šulinyje.

Vienintelis mane neraminęs dalykas buvo praeiviai, kurie atrodė 
beveik to paties amžiaus – nei jaunesni, nei senesni. Pamačiau kelis 
vaikus, skubiai pradingstančius skersgatviuose, tačiau ne jie čia 
maišė gyvenimo katilą. Ir ne seniai, kurių kol kas neišvydau nė 
vieno.
- Į mus žiūri ne itin palankiai, - apsidairė Čiūra. – Jie visi balti arba 
melsvi, po šimts pypkių...
- Gal čia nemadingos margos kompanijos? – suburbėjo Licera. – 
Man jau net nebesmagu su savo auksiniu švytėjimu...
- Ne tu vienintelė tokia, - pasakiau. – Laikykitės, matau 
besiartinančius oranžinius vyrukus su šarvais ir ginklais.

Jie panašėjo į sargybinius. Man pasirodė, kad netgi jų švytėjimo 
spalva atitiko užsiėmimą – tokia saikingai agresyvi ir rūstoka. Jų 
buvo aštuoni. 
Dirstelėjau į Binerą – ši jau graibė ginklo rankeną.
- Pamiršk, - pasakiau jai. – Dėl mūsų ir vietinių ramybės nesivelk į 
jokias kovas, Binera.
- Bet jeigu jie pradės pirmi...
- Nepradės, - nukirtau.

Akimirka – ir mus apsupo. Veiduose neišskaičiau nieko gero. O 
ginklų - trumpų kardų – smaigaliai nukrypo į mus per pagarbų 
atstumą. Tai tegalėjo reikšti viena.
Vienas iš jų garsiai kreipėsi į mus, tačiau nesupratome nė žodžio. 
Taip kalbėtojui ir pasakiau, atkreipdamas jų dėmesį į save vieną.
Tada jis kažką pasakė man vienam, parodydamas į Čiūrą bei Binerą. 
Nuskambėjo kaip klausimas.
- Taip, raudoni, - atsakiau jam. – Ką man dabar daryti – nudažyti 
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juos?
Sargybinių vadas susiraukė nieko nesupratęs. Pasimurmėjęs su 
vienu iš savo žmonių, mostelėjo į gatvę.
- Hop hop! – įsakė. Jo vyrai paragino mus nedviprasmiškais gestais.
- Jau geriau, - pagyriau jį. – Darysim „hop hop“, tik smarkiai 
nebaksnokit.
Garsiai kalbantys, rūsčiai atrodantys, tik kiek nerangūs. Kilo 
įtarimas, kad mudu su Binera turėtume juos nesunkiai įveikti 
prireikus. Kol kas nebuvo rimtos priežasties. Greičiausiai kiekvieną 
svetimšalį čionai taip sutinka.
Emerzidės vaiduoklis sargams nepadarė jokio įspūdžio. Jai beliko 
trainiotis aplinkui mus, žygiuojančius apsuptyje, vis dirstelint į 
mane klausiamu žvilgsniu. Neturėjau jai ką pasakyti. Šiaip ar taip, ji 
buvo saugiausia iš mūsų.

Neprisiminiau, kur ir kokiomis gatvėmis mus vedė, tačiau galų gale 
išvedė į gana plačią aikštę, apsuptą aukštų sienų. Tankia lapija 
pasipuošę vijokliai čia buvo apraizgę visus paviršius – netgi pirmus 
du didžiulio, ištaigingo pastato aukštus. Kiek panašėjo į rūmus, 
tačiau dar nebuvau matęs rūmų be stogo, gana neįprastos kubo 
formos.
Aikštėje mūsų jau laukė pirmieji Airos senoliai. Susikūprinę, 
baltučiai visomis reikšmėmis ir labai jau gerų akių. Čiūra iš karto 
nusiramino, tik pamatęs juos.
- Dievaži, jeigu čia miesto valdovai, tuomet aš saugus... – 
sumurmėjo.
- Kai budelis kirto galvą tavo pusseserei Mezijai, jis irgi maloniai 
šypsojosi, - pasakė Binera. – Užauk tu vieną kartą.
Aš irgi norėjau patikėti senolių skleidžiama šiluma, tačiau sąmonės 
kertelė tam priešinosi. Dar nežinojau, kodėl.

Sargybiniai sustabdė mus, tada jų vadas kreipėsi į vieną iš 
žilagalvių. Nesupratau, ką jie ten kalbėjosi, tačiau kol nejudėjo, 
įtarimų nekėlė. Žvilgtelėjau į Binerą, ar tik ši nepradėjo kurti plano 
išžudyti senelius. Ne, mergina vis dar buvo rami. Už jos stoviniavo 
du oranžiniai šarvų rinkiniai. Vienas ginkluotas kuoka, kitas kardu.
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Man už nugaros taip pat stovėjo vienas iš sargų. Berods, su tokia 
pačia kuoka rankose.
Senoliai apžiūrėjo mus ne itin priekabiai, labiau klausydamiesi 
sargybinių vado kalbos. Kažko paklausė, gavo atsakymą. Pastebėjo 
Emerzidę, šmėstelėjusią netoliese.
Kaip ir Ingjula, vienas iš jų ištiesė į vaiduoklį ranką ir kažką 
šūktelėjo maloniai šypsodamasis.
- Na pagaliau, pabendrausim žmoniškai, - atsiduso Licera.
Emė prisiartino nedrąsiai. Senolis, siekdamas jos rankos, kažką 
tarstelėjo sargybiniui ir aš pastebėjau, kaip šio aura staiga paraudo, 
lyg žmogus būtų „pablogėjęs“. Sargybinių vadas nusišypsojo, tada 
pasakė kažką mums. Na, beveik mums...
Riktelėjo Binera, gavusi kuoka per galvą. Čiūra jau gulėjo paslikas, 
greičiausiai dar gyvas, tačiau be sąmonės. Suklykė Emerzidė, 
nebegalėdama atitraukti rankos nuo senolio, kuris ją siurbė į save, 
apsivydamas baltomis šviesos gijomis. Ne, ne baltomis – jau netgi 
šiek tiek žalsvomis. Vaiduoklio šviesos gijas į save traukė keistas 
pakabukas, supęsis ant senolio krūtinės.
- Ei! – pasipiktinau, traukdamas peilį. 
Ketinau pirma griebti tą, kuris, sprendžiant iš vaizdo, turėjo 
vožtelėti man. Bet nesuspėjau. Smūgis, tamsa, nykstantis Liceros 
klyktelėjimas – ir nebūtis.
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24.

Svetingumas

Riktelėjęs praplėšiau akis – na ir skausmelis! Regis, sargybinis 
kuokos negailėjo, juolab mano galvos. Dabar tą daiktą ant pečių 
skėlė pusiau, o vaistus greičiausiai atėmė su visu krepšiu.
Buvau belangėje. Durys, akmeninės sienos ir vientiso akmens 
lubos. Niūru...
Gultas palaikis, lentos senos ir nubrūžintos. Žinoma, jokio čiužinio. 
Nustebčiau, jei būtų. Parvelio požemiuose tokį rastum greičiausiai 
tik todėl, kad ten pats sargybos viršininkas prigula. O šiaip – šaltas 
akmuo ir drėgnas medis.
Ak, taip - dar dvokė šlapimu ir vėmalais. Tradiciniai kalėjimų 
kvapai...
- Gražiai svečius priimat, kad jus kur... – glosčiau sau veidą, 
stengdamasis apmaldyti skausmą. – Jūsų laimė, kad čia ne pragaras, 
kad jus kur šikančius mėšlungis sutrauktų...
- Edvardai? – išgirdau balsą kažkur iš už durų. Tai buvo Licera.
- Taip, aš... – pasirėmiau ir atsisėdau, vos nežiauktelėjęs nuo 
smarvės. – Tu irgi uždaryta?
- Ir čia smirda, dievaži, - atsakė didenybė.
- Tai reiškia du dalykus. Pirma – kalėjimas dažnai naudojamas. 
Antra – Binera buvo teisi. Reikėjo jiems dar gatvėje išaiškinti, kad 
mes ypač mandagūs ir mūsų vieta ne čia... Beje, kur ji?
- Čiūra ir ją uždarė kažkur atskirai. Esame tik mudu.
- O Emerzidė?
- Nemačiau, negirdėjau.
- O sargy... – galvą vėl suskaudo, teko sukąsti dantis. – Seniai tu 
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atsibudai?
- Nežinau. Pusvalandis gal bus. Gal daugiau. Labai sunku 
prisiminti.
- Prakeiktas sielų šulinio laikas... – burbtelėjau. – Kur mūsų 
sargybiniai?
Už durų sušiugždėjo.
- Galas juos žino... Girdėjau pradžioje kažką praeinant, bet vėliau 
nieko. Ką darom?
- Velnią tu padarysi. Pabandysiu savo duris – gal netyčia bus 
supuvę.

Durys supuvę nebuvo. Tik koją ir petį paskaudo nuo bandymų. 
Spyna pasirodė nematyta, švytėjo negyva pilkšva šviesa kartu su 
visomis durų lentomis.
- Edvardai... – Liceros balse girdėjau baimę, - ar mus pakars?
- Kad nėra už ką, - atsiguliau ant gulto. – Be to, neaišku, ar čia iš 
viso karia. Gal greičiau galvas kuokomis trupina...
- Radai vietą juokauti, - supyko.
- Aš...

Staiga triukšmingai pokštelėjo, lyg kas spyriu būtų duris atlapojęs. 
Girdėjau daug vyriškų balsų, trepsėjimą, šnypštimą, ginklų 
žvangesį. Kažkas riaumojo nesavu balsu, o ką – nesupratau. Galop 
jie  atrakino duris. Vidun kyštelėjo geležtė, paskui ją – įraudęs 
snukis.
- Sib sa lochab! – suriko. 
- Eik tu toli! – atrėžiau. – Geriau atvesk savo viršininką!
Durys užsitrenkė, subraškėjo spyna. Mane vėl užrakino.
Panašiam riksmui pasikartojus dar kartą, vyrai triukšmingai 
nubildėjo tolyn. Tačiau manęs neapleido nuojauta, kad vienas 
pasiliko ten, už durų.
- Kas čia buvo? – paklausė Licera.
Deja, to ir pats nežinojau. Aišku tik viena – kažkas vyko. Ką tik 
pabudus nežinomoje vietoje, mane apėmė niūrios nuotaikos. Galima 
buvo dainuoti, švilpauti, matuoti kamerą žingsniais, pėdomis, 
sieksniais ir sprindžiais – žodžiu, kalėti ir laukti. Daugiau man 
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nieko ir neliko. Tik vyliausi, kad greitai ateis kas nors, suprantantis 
mano kalbą ir paaiškins vieną dalyką – už ką?

---

Pabudau iš miegų kiek netikėtomis aplinkybėmis – aš žingsniavau 
koridoriumi. Savomis kojomis ir niekieno neverčiamas. Tai man 
pasirodė taip keista, kad tariausi tebesapnuojąs labai tikrovišką 
sapną. Prisiminiau, kaip užmigau belangėje ant gulto. Tačiau kada 
aš suspėjau atsikelti ir išeiti pro duris?..

Buvau gerokai aptingęs, gal šiek tiek mieguistas, tačiau mano 
plačiai atmerktos akys žvelgė atidžiai ir skvarbiai. Koridorius, 
apšviestas tik savo paties švytėjimo, vedė prie nedidelių durų, šalia 
kurių sieną ramstė geltonai spindintis sargybinis. Jis žvelgė į mane 
susidomėjęs.
- Kas būsi? – paklausė.
- Stebėtojas Locornas, - atsakė jam balsas.
Netikėtai pajutau, kad tai mano lūpos ištarė tuos žodžius. Tai aš 
susikalbėjau su tuo veltėdžiu, kuris dar prieš kelias valandas 
nesugebėjo nė žodelio mūsiškai pramekenti.
Locornas? Nuo kada aš Locornas?..
Vėl pajudėjau, ranka suspausdamas durų rankeną. Jutau jų svorį, kai 
atidariau ir žengiau į kitą patalpą. Dar vienas koridorius, tik čia durų 
daugiau. Negalvodamas priėjau prie antrų iš kairės ir atvėriau jas.

Jau linksmiau. Erdvi patalpa, du langai, pasieniais sustatytos knygų 
spintos, o židinyje rūko malkos, niekaip neketindamos užsidegti. 
Prie jų darbavosi kažkoks vaikelis.
Menės centre, prie kažkokiais prietaisais nukrauto stalo stovėjo du 
balti senoliai. Vieną iš jų pažinau – jis buvo tas pats, kuris sučiupo 
Emerzidę. Pakabukas vis dar suposi ant jo kaklo. 
- Jūsų prakilnybe, Locornas, - nusilenkiau seniui. – Atvedžiau 
kalinį.
- Ar tvirtai jį laikai, mokiny? – paklausė šis ir aš nejučia pajutau, 
kad jo vardas – Scegis.
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- Žinoma, prakilnybe. Jis vis dar miega.

Kažkas čia buvo negerai. Gal netgi labai negerai, tik  dar 
nesupratau, KAS. Pernelyg tikroviškas sapnas, ir ta kalba... Kažkas 
su ja irgi buvo negerai.

- Tai kas jis toks, Locornai?
- Dar vis sunkiai susigaudau, jis juk miega... Prisiminimai kiek 
prigesę, tačiau matau didelę tvirtovę, daugybę visokių žmonių. 
Labai daug žmonių, mokytojau.
- Dhofo tvirtovė? – sunerimo Scegis.
- Nesu tikras, - judėjo mano lūpos. – Gal... Manau, reikėtų jį atvesti 
pažadintą ir surištą, kad vėliau būtų galima užvaldyti.

Dabar pajutau, kas čia buvo ne taip. Kalbą aš supratau, tačiau 
žodžiai tebebuvo svetimi. Kažkokia esybė, užvaldžiusi mano kūną, 
tarsi suliejo dvi svetimas kalbas į vieną ir dabar galėjau suprasti, 
apie ką buvo šnekama. Taip pat pajutau ir jį patį – kažkokį virpesį 
pakaušyje, apraizgiusį mane nematomais siūlais. Tai jis sukiojo 
mano akis, vertė kojas kilotis, judėti kažkur. Aš viso labo buvau 
stebėtojas savo paties kūne. 
Ir užgrobėjas tebegalvojo, kad miegu?..
Akimirką pajutau pyktį jam ir norą kuo greičiau „duoti į kaulus“, 
numesti nuo pakaušio velniop, o tam Scegiui – kumštį į būzę už 
svetingą priėmimą!

- Jeigu tu jo miegančio neperskaitai, - šyptelėjo senis, - kaip tikiesi 
susitvarkyti su pabudusiu? Jis tave išmes iš galvos akimirksniu.
- Taip... Jūs teisus, mokytojau. Aš pasistengsiu dar.
Mano akys užsimerkė. Pajutau, kaip mintys sujudo netikėta linkme, 
iškilo vaizdiniai su Parvelio požemiais ir laikrodžio mechanizmu. 
Po to – Postalibo panorama, golemas, Libas...
Tas, kuris valdė mano kūną, stengėsi pasirausti po mano praeitį. Vos 
susilaikiau jo neužpuolęs. Jis sugebėjo įsigauti į mano kūną, tai 
kokių dar netikėtų sugebėjimų galima tikėtis? 
Švelniai pakišau jam mintį apie Ingjulą ir švyturį. Apie medį ir 
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keturis sutiktus praeivius.
- Manau, jis gali būti iš Dhofo, - sujudėjo mano lūpos. – Bet... tokiu 
atveju, jie ten turi baisių dalykų, mokytojau. Mačiau akmeninį 
žmogų, puolantį kelis karius. Taip pat kažkokį juodą padarą su 
juodomis akimis.
- Visą juodą? – sušnabždėjo Scegis. – Bet... ką tokio reikia padaryti, 
kad gautum tokią spalvą?...
- Bijau net pagalvoti, - atsakiau pagarbiai.
- Sakiau, kad ta vieta prakeikta, - atsiliepė kitas senis (Aebna). – 
Dhofo gyventojai lyg koks maras tuoj užkrės visus aplinkinius 
miestus. O mes čia sėdime ir nieko rimto nedarome! Abu raudonieji 
jau paspruko iš kalėjimo – ir kas dabar žino, kur jie?
- Patylėk! – atkirto suirzęs Scegis. – Dar turime merginą ir pamestą 
sielą. Jeigu ne šis, tai kitos dvi pasakys, ko čia atsibeldė. O kažkuris 
tikrai pasakys, prisiekiu! Nagi, Locornai, netylėk!
Mane valdantis virpesys atmerkė akis. Patyliukais stengiausi pakišti 
jam kuo daugiau nesusijusių vaizdinių, kol galop šovė mintis 
sukurti kažką savo. Vaizduotė nupiešė lavonų pilną rūsį, kuriame 
drybsojo peraugęs lokys išsišėrusiu kailiu ir žmogaus galva, 
spindintis tamsiai raudona šviesa. Jis graužė mėsos likučius nuo 
kažkieno pamestos kojos. To užteko, kad Locornas atmerktų akutes 
ir dirstelėtų į savo mokytoją.
- Aš nebenoriu, - suinkštė jis mano balsu. – Jie... jie ten laiko 
uždarytą pabaisą, kokios kaip gyvas dar nesu matęs! Jie šeria ją... 
šeria... žmonių mėsa!
Scegio baltas švytėjimas dar labiau išbluko, senis susvyravo.
- Jeigu šis žmogus matė tokius dalykus ir liko gyvas, vadinasi...
- Mes turėtume jį sukapoti į gabalus, mokytojau, - sušvokštė 
Locornas. – Tai... tai... nežmogiška! Tas miestas, Dhofas... Jis baigia 
išsigimti!
- Manau, tu teisus, - linktelėjo Scegis, o Aebna pritariamai 
palinksėjo, delnais dėliodamas kažkokius maldos ženklus. – Jie 
neverti gyventi. Moteriai ir šiam vyrui skiriu išsielinimą, o pamestą 
sielą, - jis suspaudė medalioną, - aš pats išskaidysiu, kad jos niekas 
daugiau nebesurinktų! Kūnus atiduokite Airos luošiams ir 
sergantiems nepagydomomis ligomis. Vesk jį iš čia, Locornai. Ir 
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pasakyk sargybai, kad palydėtų. Po to, ką papasakojai, man baisu jį 
matyti nesaugomą!

Prisižaidžiau – ši mintis į galvą atėjo pirmiausiai. Locornas mane 
parves į kalėjimą, duris užrakins, o vėliau kas? Ir kas per bausmė tas 
„išsielinimas“? Gal jie taip vadina galvos kirtimą?
Ne, veikti reikėjo skubiai ir nedelsiant nė akimirkos.

Locornas pasuko prie durų, kad atvertų jas ir atliktų išpažintį 
artimiausiam sargybiniui. Kaip tik tuo metu ir puoliau jį, prilipusį 
prie pakaušio. Iš visų jėgų “trenkiau“, kad grąžos negaučiau. Jeigu 
Scegis teisus, mano pergalė neturėjo būti labai sunki.
Lėlininkas pradingo akimirksniu, tarsi vėju nupūtė. Sustingau prie 
durų, sugniaužęs jų rankeną, tačiau dar nepravėręs nė per sprindį. 
Įtempiau ranką, kojas, stengdamasis pajusti kūną. Taip, visas mano, 
kiekvienas raumenėlis.
Mokytojas Scegis... 
„D‘haka Scegi“...
Svetima kalba kol kas dar laikėsi, neketindama išnykti. Nežinia, ar 
tai Locornas man ją padovanojo, ar aš ją pavogiau iš stebėtojo.

- Mokytojau, - grįžtelėjau atgal, žengdamas artyn prie senio. – Dar 
kai kas!
- Kažkas blogesnio?
- O taip, daug blogesnio! – atsivėdėjęs sugrūdau kumštį į Scegio 
saulės rezginį. Kitu smūgiu patiesiau Aebną, kuris tik žiūrėjo akis 
išvertęs ir net necyptelėjo mušamas.  Vaikelis, nesėkmingai bandęs 
padegti malkas, atsisuko į mane ir jau žiojosi rėkti. Trečios vaišės 
atiteko jam.

Giliai pastate kažkas suklykė nesavu balsu. Greičiausiai Locornas, 
sugrįžęs į savo kūną. Jis šaukėsi pagalbos sau ir prakilnybei.
Nuplėšiau Scegiui nuo kaklo pakabuką. Tai buvo nedidukas 
kristalas, apipintas metaliniu tinkleliu ir švytintis Emerzidės spalva.
Už durų subildėjo žingsniai. Scegis suinkštė ant grindų, iš skausmo 
graibydamasis pilvą. 
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Kai sargybinis, kurį jau buvau sutikęs, įsiveržė su ginklu vidun, man 
beliko uždaryti duris ir taikliu spyriu į nugarą išmušti iš jo kvapą. 
Trumpas kardas buvo niekam tikęs, bet vis tiek nukreipiau jį į 
Scegį.
- Kur padėjai mūsų daiktus? 
Jis žiūrėjo į mane paklaikusiomis akimis, vis dar kankinamas 
skausmo. Viena ranka mostelėjo kažkur į kampą. Žinoma, ten nieko 
nebuvo. 
- Stokis, - čiupau už atlapų. – Greitai! Pirma aplankysime kalėjimą, 
kad mano mokinės neišsielintų, kad ir ką tai reikštų.
Jis raukėsi kaip tikras aventietis, apmautas turguje. Bet vis tiek 
pavyko pastatyti, kol už durų susirinko gausi palyda.  Taip mudu ir 
pasiekėme belanges, lydimi tirštai atstatytų kardų, paslaptingų 
murmesių ir tolimos Locorno aimanos.

Licera jau buvo pabudusi, kuomet sargybinis, gražiai paprašytas 
atrakino jos belangės duris. 
- Hop hop, - paraginau senį, palydėdamas žodžius kardo 
bakstelėjimu. Jis suniurnėjo nepatenkintas ir klestelėjo ant medinio 
gulto, šalia Liceros.
- Ką tu darai? – nusistebėjo princesė.
- O į ką panašu? Mudu bėgame iš kalėjimo. Štai, aš nutvėriau peilį, 
norėčiau, kad palaikytum jį tėtukui prie gerklės. 
- Žinoma, Edvardai, - ji ištiesė ranką į ginklą. 
Grįžtelėjęs pažvelgiau į sargybinius – šia griežė dantimis, tačiau 
artintis, kol senis buvo mūsų rankose, nedrįso. Tada ir pats 
susivokiau, ką išgirdau. Licera prabilo vietine kalba?...

Vos suspėjau nutverti princesės ranką su peiliu – jau buvo 
užsimojusi smeigti man. Senis vėl suvaitojo – besistumdydamas su 
princese, nepagarbiai sudaviau ir jam.
- Licera! – šūktelėjau.
Merginos veide mačiau susikaupimą – ji stengėsi įveikti mane. 
Tačiau tikroji Licera, kuomet kovodavo, niršdavo. Prieš mane buvo 
dar vienas lėlininkas, ką tik neatsargiai išsidavęs ir dabar ketinantis 
mane išsielinti.
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- Ei! – šiaip ne taip suėmiau jos abi rankas, prispausdamas abi 
kairiąja ranka. Dešine sušėriau per veidą. – Pabusk, velnių 
medžiotoja!
Sargybiniai, pajutę, kad gali tapti padėties šeimininkais, įžūliai 
sėlino artyn. Spyriau artimiausiam į krūtinę, tada čiupau už 
šarvuotos apykaklės ir įgrūdau jį į kampą, galvą stuktelėdamas į 
sieną. Kiti atsitraukė, laidydami mano pusėn keiksmus. Jie jau 
senokai buvo skaisčiai paraudę, lyg velnių užkramtę.
Nespėjęs atsisukti į merginą, pajutau jos kvėpavimą prie pat kaklo, 
o tada ji įsikabino dantimis į petį. Aiktelėjęs vožiau kaip reikiant – 
Licera loštelėjo atgal, užkliuvo už gulto ir griuvo skersa, vos 
neprasiskeldama galvos. Ji tankiai sumirksėjo, lyg nieko 
nebesuprasdama. Pažvelgė į mane, į senį, galop ir į  leisgyvį 
sargybinį.
- Kas čia vyksta, po velniais?! – sušuko, keldama delną prie kruvinų 
lūpų. – Iš kur šitas...
- Jau pabudai? – suurzgiau. – Tuomet imk peilį ir laikyk šitą senį – 
mes bėgame iš kalėjimo!
- Gerai, - sutiko princesė, - tokia idėja man patinka. O kaip jis čia 
atsirado?
- Jeigu tu nieko prieš, pasakas paliksime kitam laikui. 
- Bet aš būtinai pareikalausiu ją pasekti, Edvardai! Keistai man čia 
atrodo – vieną akimirką miegu, o kitą jau esu vidury kažkokios 
peklos kruvinomis lūpomis ir skaudančia galva.
- Tavo kalbos man patinka, - rūgščiai nusišypsojau, tebejausdamas 
jos krimstelėjimą. – Laikyk diedą – jis mūsų raktas nuo visų durų. 
Štai ten stovi gauja kardais ginkluotų paraudusių sargybinių, todėl 
senį laikyk ypač tvirtai. Ištrūks – turėsime kovoti.
Ji pritariamai suniurnėjo, peiliu pakutendama Scegio pasmakrę. 
Dabar jau buvo panaši į save.
- Kur kiti mūsų draugai? – kreipiausi į senį. – Du raudoni, kurie tau 
labiausiai nepatiko?
- Pabėgo, - supūkštė Scegis. Regis, jo saulės rezginį priplojau kaip 
reikiant, kad iki šiol nenustojo stenėti. – Visiškai pateisino savo 
spalvą, che! Paspruko ir dar išsivedė su savimi trečią raudoną. O 
judu paliko supūti!..
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- Kas tas trečias raudonas? 
- Raudonas ir tiek, - kriuktelėjo Scegis, Licerai stipriau spustelėjus. 
– Negi aš privalau visų jūsų, atsibasčiusių iš Dhofo, vardus žinoti?
- Gerai, - linktelėjau. – Papasakok tada, kas tas Dhofas.
Senis išvertė akis.
- Judu jau susišnekate? – nusistebėjo Licera. – Oho, greiti...

---

- Kas čia? – parodžiau Scegiui jo paties pakabuką.
Senis aiktelėjo ir apsigraibė aplink kaklą. Tada pabandė pagriebti 
daiktą man iš rankų.
- Jis mano!
- Jau nebe.
Licera pasikabino kalaviją ir sukišo peilį į makštis. Išvaduotų daiktų 
krūvelė greitai tirpo. Mergina šnairavo į mudu, kol kas 
nesuprasdama nė žodžio.
- Kaip iš jo išleisti vaiduoklį? – kamantinėjau toliau. – Arba tu 
pasakysi, arba aš tave pribaigsiu čia, pakrantėje.

Airos miestas liko už nugaros. Priverčiau Scegį išduoti jo slaptą 
išėjimą, prieš tai užbarikadavęs duris. Be to, mes dar nukeliavome 
porą mylių pakrante, brisdami vandeniu ir dabar ilsėjomės 
nedidelėje uolų nišoje. Iš čia buvo galima nesunkiai pastebėti 
besiartinančius svetimus.

- Čia Grabas, - nusileido senis, - labai galingas amuletas, spąstai 
sieloms. Juk tu nemanai, kad sielos gali laisvai bastytis aplinkui, 
ką?
- Kodėl ne?
- Kodėl kodėl... Tu greičiausiai vienas tų Laisvųjų Dūšelių sektantų, 
ar ne? Pradėjo lakstyti čia aplinkui tokie pastaruoju metu, skleidžia 
visokias „tiesas“ į kairę ir dešinę...
- Nesiblaškyk, - vėl parodžiau jam Grabą. – Kaip iš jo išleisti 
Emerzidę? 
Jis jau tiesė ranką, tačiau atitraukiau.
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- Yra užraktas kristalo aptaise, - suniurnėjo nepatenkintas. – Reikia 
atverti ir ištraukti iš jo kristalą.
- Ir viskas?
- Na... taip. Kristalas pats dvasių nerakina, tik talpina jas. Aptaisas 
yra tikrasis kalėjimas.

Užtrukau vos kelias akimirkas, kol išgliaudžiau tą mįslę. Vos tik 
kristalas išslydo man į delną, Emerzidė spruko iš jo kaip įkirpta, 
atsidurdama prieš Scegį.
- Niekše! – sucypė ji piktai, stengdamasi sutaršyti senį. Deja, šis jau 
atgavo savo baltą švytėjimą ir abejingai stebėjo nirštančią šmėklą. 
Ši buvo bejėgė prieš gyvą žmogų.
Gal iš ketvirto karto man pavyko atkreipti Emerzidės dėmesį. 
Paprašyta liautis, mergina tik purkštelėjo papykusi ir išnyko, 
palikusi mus trise.
- Taigi, - surinkau amuletą ir pasikabinau jį ant kaklo. Scegis net 
pamėlo iš pykčio, - paaiškink man, mano mielas Scegi, kodėl aš 
suprantu tavo kalbą?
- Kodėl kodėl... Tai to puskvailio Locorno darbas. Jeigu jis būtų 
tave palikęs prieš tau pabundant, neturėtum jo minčių dabar galvoje.
- Tai Locornas man padovanojo kalbą?
- Tu iš jo pavogei kalbą! – atrėžė senis. – Ir dar dievai težino, ką 
daugiau...
- Gal, - gūžtelėjau pečiais, žvilgtelėdamas į savo ranką, - tačiau 
nejaučiu dėl to kaltės. Ir mano spalva vis dar ta pati. Turbūt tai 
nelabai didelis nusikaltimas, ar ne?
Scegis pažvairavo į mūsų ginklus ir nieko neatsakė.
- Nekoks jis pašnekovas, - tariau Licerai. – Eime, paliksime jį 
čionai.
- Gyvą? – princesė įtariai dėbtelėjo į senį.
- Tu jau ir taip geltona, aukseli. Nori paraudonuoti?
- Ne, bet galima gi padaryti ir taip, - Licera išsitraukė kalaviją ir 
tvojo ašmenų plokštuma Scegiui į makaulę. Šis trumpai karktelėjo ir 
krito ant smėlio be sąmonės. Tik koja dar kelias akimirkas trūkčiojo.
- Miręs? – paklausė ji kiek sunerimusi, kai pasilenkiau patikrinti.
- Galėtų būti, - tūžmingai drėbtelėjo Emerzidė, atsiradusi už kelių 
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žingsnių. – Tame Grabe nebuvo labai malonu.
- Gyvas, - linktelėjau. – Eime, mes per ilgai užsibuvome. Reikia 
surasti Čiūrą ir Binerą. O tam mums reikės pasiekti kažkokį Dhofą.
- Žinai, kur tai yra?
- Dar ne, bet... Locornas man padovanojo kalbą, galbūt prisiminsiu 
ką nors ir daugiau, - sumurmėjau.

---

Mes traukėme tolyn nuo miesto ir švyturio, vis dar tebesekdami 
pakrantę. Užkopti ant skardžio kol kas neturėjome progų, maisto 
taip pat nebuvo likę, tuo labiau vandens. Regis, tokie buvome ne 
vieninteliai. Binera su Čiūra spruko net neprisilietę prie savo daiktų, 
vadinasi, turėjo dar mažiau už mus.
Bekeliaudamas papasakojau Licerai viską, kas man nutiko Airoje – 
ji vis dar troško išgirsti šią istorijos dalį. Emerzidė stengėsi pernelyg 
nenutolti, pasimokiusi iš nuotykio su Scegiu ir jo Grabu, kuris dabar 
buvo mano. Ji atliko vienintelę žvalgybinę užduotį, kurios pats 
paprašiau po ilgo pėdinimo – surado būdą, kaip patekti ant skardžio.
- Už mylios nuo čia radau upę, - šūktelėjo atsiradusi, kuomet mudu 
su Licera jau ketinome liautis pėdinti ir kurti stovyklą. Nuovargis 
baigė įveikti kojas. – Ten yra gėlo vandens, Edvardai. Ir ten 
prasideda slėnis.
- Man skauda, - pasiskundė princesė, stabtelėdama ir masažuodama 
kelius.
- Tik viena mylia... – pasakiau. – Eime, Licera, dar ne laikas.
- Žinau, tačiau man nuo to ne geriau, - sumurmėjo ji atsitiesdama. – 
Mano vargšės kojos! Ir šį kartą minėdama kojas, turiu galvoje 
būtent kojas!
- Taip, tavo kojos... Eime, velnių medžiotoja.

Mudu vėl žingsniavome, lydimi vaiduoklio. Net nepajutau, kaip 
ėmiau geisti vakaro sutemų, kurių čia nebuvo. O atrodo, toks 
paprastas dalykas...

Emerzidės žadėtą upę aptikome po nežinia kiek laiko. Ji taip pat 
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turėjo savo šokančias gijas, kurias nešė į jūrą. Vanduo buvo ramus, 
skanus, o žolė pakrantėje, kiek toliau nuo jūros, pakankamai 
minkšta. Čia prasidėjo slėnis, įsirėžęs į pakrantės uolas, kylantis 
tolumoje ir išnykstantis savo paties švytėjime. Taipogi čia augo 
medžiai, žaižaruojantys savo gyvybe ir džiuginantys tuo pavargusią 
keliautojo akį.
Emerzidė tepasakė, kad vandenyje yra žuvies ir kaipmat nužaibavo 
pabūti medžių švytėjime. Galbūt tai buvo jos maistas, kurio kol kas 
nesupratau.
Iš Liceros, besiskundžiančios nuvargusiomis kojomis, neišėjo 
padori šakų rinkėja, todėl įmerkiau ją upėn, parodęs, kaip stovėti su 
improvizuotu žeberklu betykant žuvies. Vėsus vanduo masažavo jos 
kojeles, o mokinė dirbo naudingą darbą. Tuo tarpu aš pasirūpinau 
laužu, išpjoviau iešmus būsimai vakarienei ir tik tada susirūpinau, 
kad toji vakarienė greičiausiai bus po artimiausių šimto metų. 
Licera badė vandenį, iškišusi liežuvį šokinėjo ir keikėsi, o žuvis ant 
kranto voliojosi tik viena – ta pati, kurią pagavau berodydamas.
- Negirdžiu kažkodėl muzikos, - šūktelėjau jai.
- Ką? – atsisuko princesė, akimirkai pamiršusi savo darbą.
- Sakau, muzikos negirdžiu. O tu šoki ten kažkokius šokius, 
aukseli...
- Velniop tave... - nusispjovė ji į vandenį. – Kojas baigiu nušalti, o 
jos vis išsisuka!
- Stok vietoje ir nejudėk, - perspėjau. – Antraip žuvys į krantą tuoj 
sušoks tavęs išsigandę.
Ji sustingo, vos vos palinkusi į priekį, kad atlaikytų srovę.
- Tykok neskubėdama, - pasakiau. – Ir taikyk į vieną žuvį, o ne į 
visą būrį. Žinai patarlę apie plėšiką ir kupranugarių bandą?
- Užsičiaupk, - burbtelėjo ji, žiūrėdama sau po kojomis.
- Laikas čia neteka, - pasakiau. – Tik vanduo. Todėl pasiimk tiek 
laiko, kiek tik reikės.
- Vieną žuvį turime, - pasiguodė Licera. – Jeigu nepagausiu...
- Ji mano, - savanaudiškai nukirtau, verdamas savo laimikį ant 
iešmo. – Jeigu nepagausi savo, liksi alkana.
Kai vėl pažvelgiau į ją, Licera spoksojo į mane aiškiai pasipiktinusi, 
beveik apstulbusi.
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- Antraip tu šimtą metų šokius upėje šoksi, - pasakiau. – Stovėk 
ramiai. Taikykis į žuvį.

Nežinia, kalbos apie alkį, ar pamokymai padėjo didenybei, tačiau po 
kelių minučių ji pagavo savo pirmą laimikį. Žuvis buvo netgi 
didesnė už maniškę, tačiau subadyta irgi atitinkamai – Licera 
neketino pasitikėti savo vieninteliu smūgiu.
Išskrosti laimikį jai pasirodė gerokai lengviau, nors kol tai padarė, 
prisižiūrėjau pakankamai rūgščių jos veido išraiškų. 
Keista, tačiau pamauti ant iešmo ir pastatyti kepti, naujokai 
kažkodėl sugeba ir nemokomi. 
Gal ir gerai.

---

Nesapnavau, regis, jokio bent kiek ryškesnio sapno. Palaimingai 
snaudžiau, jausdamas šylančias nuvargusias kojas, sotus ir 
patenkintas, pamiršęs visus vargus, kurie turėjo užgriūti Alibaho 
miestą su demonu priešakyje. Tie įvykiai dabar buvo toli, o jeigu 
laikas staiga imtų kvailioti – tuomet galbūt įvykę žiloje senovėje ir 
jau gerokai primiršti. Aš niekada neišbraukiau šio varianto, nors 
garsiai bendrakeleiviams nesakiau. Kuo mažiau žinai, tuo 
laimingesnis esi.
Tik po kurio laiko prabudau, pajutęs, kad mano veidą glosto šilta 
ranka, kuri greičiausiai buvo ne Emerzidės. Nuo buvusios tarnaitės 
mane tik šaltukas nukrėsdavo. Emerzidė tai žinojo. Galbūt dėl to ir 
atrodė paniurusi, kad jos prisilietimas daugiau nėra malonus.

Pramerkęs akis kurį laiką marksčiausi auksinėje šviesoje, nieko 
nesuprasdamas. Tik po kelių akimirkų susikoncentravau ir sužiurau 
į gelsvas Liceros akis.
Princesė sėdėjo prie pat manęs, dešine tebebraukdama man per 
kaklą ir veidą. Rimta, kažkokia atsipalaidavusi ir, regis, labai savimi 
patenkinta. 
Tokie jos veiksmai man pasirodė mažų mažiausiai keisti.
- Edi, - ji šyptelėjo, pastebėjusi, kad pabudau.
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Pasirodė, jog sapnuoju nenormalų sapną, kuriame galioja man dar 
nežinomos taisyklės. Ir dar nenormalesnis jis tapo, kai Licera 
palinko virš manęs, aiškiai ketindama pabučiuoti. 
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25.

Tiesus kelias

Liceros veidas uždengė man visą vaizdą. Ji užsimerkė, praverdama 
lūpas. 
- Na gerai, - uždėjau delną ant jos bučiuoklės, patraukdamas nuo 
savęs per padorų atstumą, - kokį velnią čia dabar sugalvojai?
Licera nė nesutriko.
- Betgi čia aš, - pasakė ji, nutverdama mano ranką.
- Gal susapnavai ką nors? – aš atsisėdau, pasiruošdamas gintis, - 
Gal tebesapnuoji? Aš ne Ricertas Rubenojus, jeigu ką.

Licera staiga išplėtė akis, tarsi išvydusi kažką neįtikėtino. Akimirką 
apsidairiusi, ji suraukė antakius užmerkdama akis ir sugniaužė 
kumštelius.
- Lauk iš mano galvos! – staiga suriko, susigriebdama už plaukų. – 
Tu!.. Tu, prakeiktoji... Man skauda!
Jos auksinėse gijose sužvilgo melsvas sidabras. Emerzidė šastelėjo 
iš Liceros kūno ir sustingo šalia baigiančio gesti laužo.
- Neįtikėtina! – Licera giliai alsavo, - Tik akis užmerkiau...
- Šventas Oberhaidai... – nusipurčiau, griūdamas atgal į antklodę. – 
Eme, daugiau taip nedaryk, gerai?
- Aš tik norėjau paliesti, - pasiteisino ši, atsargiai artindamasi, - Ar 
bent nutuoki, kokia kančia būti šalia, kai negali net palytėti? Net 
pabučiuoti?...
- Mano lūpomis?! – Licera susmuko ant savo miegmaišio. – 
Nejaugi aš... Edvardai?... O šūdas...
Mergina pasitrynė delnu kaktą, suurgzdama sau kažką nerišlaus.
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- Ji nesuspėjo, - nuraminau.
Emerzidė šyptelėjo, tačiau nieko nepasakė.
- Gal vėl panaudokime tą amuletą? – paklausė princesė, nirtulingai 
nužvelgdama vaiduoklį, tada mane. – Kaip jis ten vadinasi? 
Grabas?..
- Tu būtum vietoje manęs! –pratrūko Emė. – Pažiūrėčiau, kaip tau 
patiktų tas Grabas. Be to, kas tau reiškia miegant užleisti savo kūną 
bent akimirkai?..
- Nedrįsk net artintis prie manęs! – pasišiaušė Licera.
- Tu vis tiek tuo metu nieko nejauti, - įtikinėjo Emė, prisiartindama 
prie princesės iš užnugario ir kalbėdama šiai beveik į ausį. – Būni 
savo kūne susirietusi į kamuolėlį,  o ten tiek daug vietos. Galėčiau 
tuo metu bent trumpam pabūti su juo...
Licera užsimerkė, tyliai suurgzdama.
- Bloga mintis, - pasakiau. – Atleisk, Eme, bet tu ir jos kūnas – labai 
prastas derinys. 
- Betgi tai tik kūnas, Edi. Jeigu žinotum, kad aš viduje...
- Atsiprašau, bet tai nėra TIK kūnas! – pareiškė princesė. – Čia aš, 
AŠ gyvenu šiame kūne. Jame visos mano mintys, po velniais. Ir tu 
neturi jokios teisės... Ai!
Licera šoktelėjo, nes Emerzidė pataršė jos auksinę šviesą savo 
melsva ranka.
- Liaukis!
- O tu liaudavais mane badyti, kai aš prašydavau? – prisiminė 
buvusi tarnaitė, piktdžiugiškai kutendama Licerai kaklą. 
Ši sukando dantis, traukdamasi į šalį.
- Nenorėčiau jums trukdyti, - pasakiau, - tačiau kaip tu, Eme, 
sugebėjai apsėsti Licerą, jeigu jai nepatinka tavo šviesa?
- Kai ji miega, tampa ne tokia auksinė. – Emerzidė mėgavosi, 
gnaibydama buvusią savo ponią. – Tada ir įsmukau vidun 
nepajausta...

- Na gerai, gana! – Licera pasipurtė, pašokdama ir traukdama prie 
vandens. – Ko tu nori? Kad atsiprašyčiau? 
- Tavo lūpose tai vis vien skambės neįtikinamai, - sumurkė 
Emerzidė, sužibdama jai už nugaros. – Va jeigu užleistum savo 

Psl. 390



kūną bent kelioms valandoms...
- Pamiršk tai!
- Emerzide, - pašaukiau vaiduoklį, - o ar sugebėtum perprasti 
apsėsto žmogaus mintis?
- Na... - mergina pagaliau atstojo nuo didenybės ir vėl atsidūrė prie 
ugnies. – Gal. O kam to reikia?
- Pagalvojau, kad galbūt sugebėtum apsėdusi mane išmokti vietinę 
kalbą. Panašiai, kaip aš nugvelbiau ją iš Locorno.
- Man patiktų, - nusišypsojo ji, prislinkdama dar arčiau. – Jau vien 
dėl tos minties, kad teks apsėsti tave.
- Jeigu tik būtum šiltesnė... – sumurmėjau, nusiimdamas amuletą ir 
patogiai atsilošdamas. 
- Tik žiūrėk, nepersistenk, - kandžiai mestelėjo Licera. – Aš tave 
stebėsiu. Nueisi per toli – paimsiu Grabą...
- Štai todėl tu ir geltona, - šiek tiek įsižeidusi Emerzidė apžergė 
mane, nupurtydama savo šaltuku. – Nepasitiki net savo 
bendražygiais.
- Aš nepasitikiu dvasiomis, - atsikirto princesė. – Man auklė 
sakydavo, kad visi negyvėliai klastingi ir jais negalima pasitikėti.
Emerzidė nieko neatsakė. Ji žiūrėjo man į akis, šypsodamasi savo 
senąja šypsena, kurią tariausi gerai žinąs. Palinko virš manęs, 
nudažydama pasaulį melsvais atšvaitais.
- Nežinau, ar man pavyks iš pirmo karto, - sumurkė ji. – Tu tik 
atsipalaiduok...
Jaučiau, kaip šaltis skverbiasi gylyn. Emerzidės veidas išskydo, 
susiliesdamas su manuoju, o tada ji sutirpo, susigerdama į mano 
odą. 
Mane stengėsi nustumti į šalį, įsitvirtindama ten pat, kur prieš 
akimirką buvau. Keistas pojūtis – visados jaučiau, jog esu vientisas 
ir nedalomas, o štai kažkuri dalis atsiskyrė ir susitraukė, užleisdama 
vietą merginos esybei.
Ji tai darė kiek kitaip, nei Locornas. Šis atrodė prisitvirtinęs prie 
viršugalvio, o mergina įsiskverbė giliai, užvaldydama kiekvieną 
kūno dalį.
- Tu tik atsipalaiduok...
Atsipalaidavau, palikdamas viską jos valiai. Jeigu Licera sugebėjo 
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pavojaus akimirką atsikovoti kūną, kodėl man galėtų nepavykti?
- Koks tu nepatiklus, - išgirdau jos balsą, - argi aš kada nors 
padariau kažką blogo?
- Atleisk...
Mano mintys sujudėjo, sukirbėjo, iškildamos į paviršių ryškiais 
vaizdiniais. Net pats nustebau, kaip detaliai sugebėjau prisiminti 
visus įvykius, nutikusius Airoje. Štai aš Scegio menėje, vožiu jam į 
dantis. Tuo pat metu galiu suskaičiuoti ant židinio sustatytas žvakes 
ir visokius kitus niekučius – jie taip ryškiai įsirėžę į atmintį, kad net 
nesitiki...
- Palauk, parodysiu, - pabandžiau sulaikyti Emerzidę.
- Visa tai aš praleidau, - pasipriešino ji. – Tūnojau Grabe. Leisk 
pamatyti.

Erdvi patalpa, du langai, pasieniais sustatytos knygų spintos, o  
židinyje rūko malkos, niekaip neketindamos užsidegti. Prie jų  
darbavosi man jau matytas vaikelis, kuris vėliau gaus nuo manęs 
lupti už skardų balsą.
Menės centre, prie nepažįstamais prietaisais nukrauto stalo stovėjo 
du balti senoliai. Vienas jų buvo Scegis, kitas Aebna. Vaikinuką 
vadino Klauriu.  Pakabukas vis dar suposi ant Scegio kaklo. 
- Jūsų prakilnybe, Locornas, - nusilenkiau seniui. – Atvedžiau 
kalinį.
- Ar tvirtai jį laikai, mokiny? 
- Žinoma, prakilnybe. Jis vis dar miega...

- Bet tu nemiegojai, - sumurmėjo Emerzidė, atsiradusi patalpoje. Ji 
smalsiai vaikštinėjo palei lentynas, braukdama pirštu knygų 
nugarėles. Vienos jų buvo pakankamai ryškios, kitos šiek tiek 
išblukę. – Kodėl jie tavęs nesaugojo, jeigu Locornas toks nepatyręs?
- Ką nors įtari?
- Nežinau dar. Pažiūrėkime, kas buvo prieš tai...

Žingsniavau koridoriumi, stebėdamasis savo lunatikavimu. Pirmą 
kartą gal ir nepajutau, tačiau dabar, žinodamas ko ieškoti, aiškiai  
jaučiau virpesį pakaušio srityje. Ten tūnojo Locornas. Jo mintys  
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buvo pakankamai ryškios...

- Čia ta vieta, - sušnabždėjo Emerzidė, - kur tu pradėjai vogti iš jo 
kalbą. Aš ją jaučiu...
- Palauk, - sunerimau, - tada tu žinai, ką aš pats galvojau?
- Tai tavo patirtis, Edvardai. Žinoma, kad aš girdžiu tavo mintis. 
Ji akimirkai prisilietė – toks mažas sąmonės kamuolėlis. Jis buvo 
šiltas.
- Bet Eme... – norėjau atstumti ją, paprieštarauti. Tačiau ji vėl 
prigludo akimirkai.
- Nebijok, Edi. Daugiau jų niekas kitas neišgirs. Pažadu.
Keista buvo leisti jai kapstytis savo prisiminimuose ir mintyse, kai 
ji galėjo bet ką pasiimti sau ir aš net nebūčiau sužinojęs. Tačiau 
Emerzidė netrukus liovėsi. 

Kai atsimerkiau, pajutęs savo kūną, ji sėdėjo netoliese, mąsliai 
šypsodamasi.
- Reikėtų kada nors pakartoti, - mirktelėjo, - Bent taip dar galiu būti 
artima...
- Aš vis dar jaučiuosi kažkiek susiskaldęs, - sumurmėjau. – 
Nežinojau turįs sielą, kol jos nenugrūdai į kampą...
- Tada, - nusijuokė Emė, - reikėtų pakartoti tuo labiau.
- Gal judu liausitės? – neiškentė Licera. – Kalbėkit suprantamai, 
antraip aš irgi prabilsiu kalba, kurios nė vienas nemokate!
Tik dabar supratau, kad su vaiduokliu bendravau vietine šnekta. 
- Kadangi mudu pakankamai apsivogę, dabar bus tavo eilė, velnių 
medžiotoja, - pasakiau.
- Nesulauksi, - atsikirto  ji.
- Nenori mokėti vietinės kalbos?
- Nenoriu raitytis iš skausmo, - piktai dėbtelėjo į mane. – Mudvi 
skirtingų spalvų.
- O tu atsipalaiduok, - nusišypsojo Emerzidė. – Kai tu nusiramini ir 
atsipalaiduoji, imi žalsvėti. Mažiau mane jausi.
- Nepasitikiu negyvėliais, - pakartojo Licera, - todėl laikykis nuo 
manęs atokiau.
- Bet tu pasitikėjai manimi, kuomet dar buvau gyva, - šypsojosi 
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Emė.
- Aš? Tavimi?
- Taip. Pačioje pradžioje, kada aš Alibahe dar buvau naujokė ir 
atnešdavau rytais pusryčius tau į lovą. Tu tiek manimi tikėjai, kad 
nereikalaudavai ragauti maisto antrą kartą. Žiūrėdavai į mane lyg į 
vyresnę seserį...
- Tu pavogei mano mintis! – pašoko Licera, varstydama vaiduoklį 
baimingu žvilgsniu. – Aš niekada tau šito nesakiau, tu...
- Aš perskaičiau tavo mintis, taip, - Emerzidė sužibo ryškiau, 
artindamasi prie apstulbusios princesės, - pasiėmiau iš tavęs save, 
tačiau nevogiau nė vieno kito prisiminimo. Tenorėjau suprasti, 
kodėl ateidavai manęs kankinti, kai iškeitei mane į Greidę. Tik tiek. 
Licera užsimojo suduoti, tačiau jos delnas perskrodė tuštumą.
- Juokingiausia, - liūdnai šyptelėjo Emerzidė, nekreipdama dėmesio 
į princesės pamojavimus, - kad tam neradau visiškai jokios 
priežasties. Tu matydavai rytais mane besišypsančią, kai 
atitraukdavau užuolaidas. Žiūrėdavai ir galvodavai, kad kada nors 
būsi tokia kaip aš – laiminga, besišypsanti, besidžiaugianti 
gyvenimu. Galbūt jau rytoj pasitiksi mane labiau švytinti, keldama 
pasigėrėjimą ne tik vyrams, pavydą ne tik moterims. Bet... 
kiekviena tavo rytdiena virsdavo dar viena rytdiena, pilna tavęs 
pačios, nepatenkintos mažytėmis smulkmenomis, pilna tos pačios 
Liceros...
- Užsičiaupk!
- Todėl aš buvau iškeista, - Emė žengė dar arčiau, dabar Licerai teko 
trauktis. – Mano šypsena savo poniai tau virto pasityčiojimu, mano 
laimė tapo tavo pavydu, Licera. Tu nekentei manęs, nes aš buvau ta, 
kurios tu neįstengei pasiekti. Tau reikėjo nublokšti mane žemyn, po 
savo kojomis...
- Aš niekada taip negalvojau... – pabandė paprieštarauti princesė. 
Jos žvilgsnis atrodė kiek pastėręs, lyg Emerzidės kalba budintų 
senus prisiminimus.
- Žinoma, negalvojai, - vaiduoklio balse jutau kartėlį. – Tu visas 
savo nesėkmes priskyrei man, Licera. Dėl jų pavirtau viskuo kalta 
nevykėle, kuriai buvo labai lengva keršyti. Kiekvieną mielą naktį. 
Tau buvo paprasčiau apkaltinti kažką, nei ieškoti atsakymų.
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- Nė velnio nesupranti manęs!..
- Tu dar nė karto nebuvai laiminga, - tęsė Emerzidė, neklausydama 
prieštaravimų. – Nė karto nesišypsojai, kuomet džiaugeisi, o jeigu 
matydavai besišypsančius, traukdavai į šešėlį, kad pasiliktum viena 
su savimi ir savo tuščia paguoda. Ar bent pastebėjai, kad tavo 
šypsena skirta ne džiaugsmui, o piktdžiugai išreikšti? Nes kai tu 
laiminga, apsimeti esanti pikta, kad niekas kitas aplink tave 
nesišypsotų!
Išblyškusi Licera žiūrėjo į buvusią tarnaitę, veltui gniauždama 
kumštelius. Netgi man buvo aišku, kad pasekti tokią pasaką pačiai 
Emei būtų pritrūkę fantazijos. Ji ją turėjo pirmiau išgirsti iš pačios 
princesės.
- Štai kodėl tu dabar degi nuo manęs, - užbaigė vaiduoklis tyliu 
šnabždesiu.
Tada išnyko.

Mano mokinė kurį laiką vis dar žiūrėjo į tą vietą, giliai alsuodama. 
Apsidairė, tikėdamasi pamatyti Emę kažkur šalia, besėlinančią iš 
užnugario. Apsisuko ratu, dėbtelėjo į mane, tačiau taip, lyg būčiau 
daugmaž tuščia vieta. Jos akyse kaupėsi ašaros.
Staiga ji nusisuko ir nubėgo tolyn nuo ugnies, į kalvą. Ten gyva 
ugnimi liepsnojo keli medžiai. 
Ten buvo gera vieta pykti ant viso pasaulio.

---

Ryte - jeigu tik Sielų Šulinyje apskritai egzistuoja rytai - mane 
pažadino tylūs žingsniai. Princesė vaikščiojo su pagautomis 
žuvimis, ketindama jas kažkur iškepti. Man beliko pasirąžyti ir 
užkurti ugnelę. Emerzidė nesirodė, keista tyla tarp mudviejų čia 
likusių vis dar priminė apie didenybei nemalonų pokalbį, o man 
knietėjo kuo greičiau nutraukti tai, todėl pradėjau niūniuoti Žaliojo 
Kalnyno bardų mėgiamą dainą apie išėjusią į karą siuvėją. Kiek 
pamenu, siuvėja iš to karo taip ir nesugrįžo – žuvo kartu su mylimu 
karvedžiu. O štai nuotaiką pakėlė.
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Pavalgę patraukėme tolyn nuo jūros – į kalvą. Licera pagaliau 
atgavo kalbos dovaną, todėl pakeliui ėmėme smagintis, 
apsimėtydami tuščiais pastebėjimais, menkomis nuomonėmis ir 
smulkiais įžeidinėjimais. Tikriems keliautojams retai atsiveria 
kalbos padargai – dažniau klausomasi gamtos ir joje tykančių 
pavojų. Vis dėl to čia, kur į visas puses driekėsi visados atviros 
pievos, prismaigstytos ugnimi pasipuošusių medžių, nelabai jaučiau 
tą pavojų.
Sušmėžavus melsvam Emerzidės žaibui kažkur akies kraštelyje, 
netgi įsitikinau, kad tebeesame trise.

---

Po nežinia kiek laiko priėjome gana kruopščiai ištryptą kelią, net 
dulkantį nuo dažno naudojimo. Savo vėžes buvo išmušę vežimų 
ratai, nors nė pats Oberhaidas nebesuskaičiuotų, kiek čia jų 
pravažiavo.
- Gerai, - linktelėjau patenkintas. – Kur kelias, ten ir pakelės 
užeigos. Mums ten.
Parodžiau į šiek tiek atgal sukančią atšaką.
- Kodėl ten? – suabejojo princesė. – Mes gi labiau į tą pusę 
traukėme.
- Nežinau, - suabejojau. – Tiesiog po Locorno apsilankymo mano 
galvoje jaučiu, kad man geriau būtų eiti ten, jei vis dar norime 
pasiekti Dhofą.
- Tiek to, - nusileido Licera. – Kairėn tada...
- Surūgėlė, - įgėliau jau šimtas pirmą kartą. – Nagi, nusišypsok. 
Velnių medžiotojai turi šypsotis, jeigu nori kautis tik su velniais, o 
ne su likusiu pasauliu.
- Apsieisi, - ji rūgščiai šyptelėjo. – Kai ko nors užsimanai, tampi 
beviltiškai įkyrus...
- Tikriausiai nepastebėjai, tačiau linksmi žmonės nuteikia džiugiai. 
Šypsenos irgi verčia patį šypsotis. Na, pavyzdžiui, tavo niūrus 
bambėjimas mane nuteikia daugmaž beviltiškai, - nusišypsojau. – 
Jauti skirtumą? Taip mudu galime ir į bėdą pakliūti. Beviltiškai 
nusiteikę du medžiotojai...
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- O tu šventas jauti, - ji užvertė akis. – Prisiklausei Emerzidės, dabar 
pats tariesi išmanąs mane.
- Ji atrodė teisi, - gūžtelėjau pečiais. – Šitiek prikurti apie tave net 
bardų tuzinui būtų sudėtinga.
- Jeigu tu nesiliausi, aš žingsniuosiu toli tau už nugaros, - perspėjo 
Licera, aiškiai pykdama.
Kad ir kaip norėjau būti teisus, prikandau liežuvį. Tačiau vis tiek 
nusišypsojau jai, lyg ketindamas mergintis.

Mums už nugarų pasigirdo dardėjimas – artinosi vežimas. Atsisukęs 
išvydau kiek keistoką vaizdą – du vyrai, įsikinkę save į arklio vietą, 
tempė maišų prikrautas vežėčias, išsišiepę nuo didelio svorio. 
Sprendžiant iš išvaizdos, abu buvo maždaug mano metų. Vienas 
turėjo prie ienų pritvirtintą kardą.
Jeigu jau iki šiol nepastebėjau Šulinio pasaulyje nė vieno žirgo, tai 
greičiausiai man buvo pats laikas susitaikyti su mintimi, kad jų čia 
tiesiog nėra ir visi vaikšto pėsti. Viena vertus, tai puiku – jeigu 
Airos sargybiniai ir nuspręstų mus sekti, jie turėjo lygias galimybes. 
Antra vertus, ilgai keliauti pėsčia Licera nebuvo pratusi.
- Gal šiedu mus pavežtų? – sumurmėjo ji.
- Jie ir taip atrodo gerokai nuvaryti, - atsiliepiau, - tačiau gal 
neatsisakys stabtelėti ir pasikalbėti. Ei!...
Pasitraukiau į šalikelę, modamas vežėjams. Jiedu įtempė raumenis, 
stabdydami sunkų vežimą ir dėbčiodami į mane nepatikliais 
žvilgsniais. Abiejų auros švytėjo šviesiai žalsvai, beveik gelsvai.
- Lygaus jums kelio, vyručiai, - prisiartinau šypsodamasis.
Vienas iš jų atsakydamas šyptelėjo, kitas atsakė balsu į palinkėjimą. 
Regis, jie nebuvo tokie pikti, kokie atrodė.
- Pasiklydom, - parodžiau į save ir merginą, - Traukėme į Dhofą, 
tačiau pametėm tiesų kelią brisdami pievomis. Gal patarsite?
- A tai nepasiklydot, - sušniurkštė nosimi vienas jų ir dešine 
nusivalė prakaitą, - mes patys ten pėdinam, šituo keliu visą laiką eiti 
reikia. Tik šituo keliuku ir jokiu kitu. Niekur nenusuksit, tai 
pasieksit Dhofą... Bet dar labai toli, dar ilgai keliaut reikės.
- Kiek ilgai? – paklausiau.
- Kiek ilgai?.. – perklausė jis. – Kaip suprast... Na ilgai ir tiek. 
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Kelias netrumpas. Pasieksite juodą uolą, tai žinosit, kad pusę jau 
nuėjot. Seniau šitą kelią žingsniais suskaičiavo, bet niekas tiek 
skaičiuoti nemoka, tai pamiršo.
- Aišku...
- Tai va. Tu tik šito kelio laikykis, ir būsi Dhofe. Tik šiuo keliu, 
niekur kitur. Visada tiesiai!..
Regis, vyrukas buvo iš tų, kuriam plepėti buvo daug mieliau nei 
gaivintis vandeniu, kaip tą darė jo kolega. Kai viską išverčiau 
Licerai, ši tik parodė į vežimą.
- Tai jie paveš?
Kai apie princesės norą paklausiau vežėjų, šie nužvelgė merginą, 
plepys šiek tiek šyptelėjo ir pasakė kainą.
- Pavežtų, - atsisukau į Licerą, - jeigu tik sutiksi jiems abiem 
atsiduoti.
Mano nuostabai, ji gaiviai nusišypsojo abiem vyrams, tada Alibaho 
kalba išrėžė, ką apie juos galvoja, sugebėdama išlaikyti šiltą toną. 
Nuėjusi į pakelę atsisėdo kojų pailsinti.
- Nesutiko, - išverčiau vežėjams. 
Jiedu visiškai nenusiminė. Plepys atsisveikino su manimi ir 
princese, tada abu susižvalgė ir įsiręžė stumti vežimo tolyn.

Kiek pailsėję, patraukėme paskui juos, nors nei vežėjų, nei vežimo 
jau nebesimatė. Trumpai pailsėjusi Licera netruko vėl pavargti, 
tačiau priverčiau ją kentėti, kol galop pasiekėme plepio minėtą 
juodą uolą. Ji kyšojo iš krūmų tankumyno kelio dešinėje, o kitoje 
pusėje buvo ištrypta aikštelė, kur greičiausiai ne vienas būrelis 
stabtelėdavo pasidžiaugti pusiaukele. Vežėjai ten nesustojo, 
nudardėjo tolyn. O aš nenorėjau ten sustoti, nes neketinau skaičiuoti 
praeivių. Atsiradusi Emerzidė pasakė, kad pastebėjo netoliese 
pievoje patogią daubą, ten mes ir stabtelėjome pernakvoti.

Galėjo būti ir taip, kad mes stabčiojome kas pusę įprastinės paros – 
laiko čia nebuvo įmanoma nustatyti. Net jeigu ir taip, nuo kelionių 
pėsčiomis pavargdavome pakankamai, kad įsivaizduotume sau 
vakarą ir naktį.
Emė šį kartą nebepaspruko, pasiliko kartu, nors miegoti greičiausiai 
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neketino. Įsitaisiusi tarp žolių, ji tingiai apžiūrinėjo kažkokius 
žiedelius, kartais pakildama ir apsidairydama. 
Kažkur supiepsėjo paukštis. Jo daina buvo pakankamai migdanti, aš 
tik stipriau susisukau į savo antklodę.

---

Pabudę ir šiek tiek atsigėrę vandens, sugrįžome į kelią. Emerzidė 
pasielgė kaip visada – dingo tyrinėti pasaulio, palikusi mudu lėtai 
žingsniuoti. Jos niekas nevaržė, mergina jau nemiegojo ir 
nenuvargdavo. Retsykiais ji sušmėžuodavo visai arti, tačiau tik tam, 
kad pasirodytų tebeesanti ir nebyliai praneštų, jog priekyje viskas 
gerai.
Daugiau keliautojų nesutikome iki pat kalno, kur kelias ėmė 
pamažu kilti aukštyn. Suplūktą žemę pakeitė smulkūs, juodi 
akmenėliai, žolę – uolos ir akmenynai. Krūmų ir medžių dar 
pasitaikydavo, tačiau vis mažiau.
Pirmi sutikti žmonės nekreipė į mus jokio dėmesio, skubėdami savo 
reikalais. Jie traukė visai į priešingą pusę. Iš pradžių vienišas vyras, 
paskui – dvi moterys. Tada vėl vyras. Jie visus savo daiktus 
gabenosi ant kupros, nė vienas nesivedė nei žirgo, nei kokio kito 
keturkojo.

Kai pasiekėme kelio išsišakojimą, nedvejodamas žengiau tiesiai. 
Emerzidė blykstelėjo netoliese ir vėl pranyko. Regis, viskas gerai.
Staiga suvirpėjo žemė po kojomis. Kažkur priekyje subarškėjo 
akmenys, besiridenantys šlaitu. Suošė silpnas vėjas retuose 
krūmuose.
- Kas čia buvo? – apsidairė Licera, graibydama kalavijo rankeną.
- Žemės drebėjimas... – pasakiau. 
- Įdomu, nuo ko gi...
- Žemė kartais dreba ir šiaip sau, - sumurmėjau. – Nors šiauriečiai 
paprastai sako, kad tai Odinas juos šaukia iš Valhalos.
- Tai tiesa?
- Nelabai. Odiną aš jau buvau sutikęs, jis tikrai nedrebino žemės ir 
nesišaukė gyvųjų. Jam ten ir saviškių pakankamai buvo.
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Ji pažvelgė į mane aiškiai netikėdama.

Kelias kilo, kol galop pasuko palei šlaitą, aiškiai ketindamas 
pavinguriuoti aukštyn. Jau įsivaizdavau Dhofą kaip rimtą tvirtovę, 
pastatytą kalno viršūnėje, kur prieiti sunkiausia. Su prisiplakusiu 
miesteliu pašonėje. Su užeigomis, kekšynais, turgaus aikštėmis ir 
pinigais, be kurių žmogui kol kas neišeina išgyventi.
- Palauk, - sustojau, nužiūrinėdamas kelią prieš mus. – Mes ne ten 
pasukome.
- Kodėl? Juk ėjome tiesiai...
- Čia per siaura vežimui, - parodžiau į kalnų taką prieš save, - šis 
veda kažkur kitur. Reikia grįžti ir paklausinėti žmonių...

Staiga išgirdau lengvą švilpesį ore. Kilstelėjęs akis teišvydau 
blykstelint kažkokį keistą daiktą, nepanašų į nieką, ką iki šiol teko 
matyti, o tada pajutau virvę, apsivyniojančią kaklą dusinančiu 
žiedu. Ji apsuko gal tris kartus – o tada taukštelėjo man  per abi 
ausis kažkokiais kietais daiktais, greičiausiai įtvirtintais galuose.
Prieš prarasdamas sąmonę išgirdau ištraukiamų ašmenų skambesį. 
Toliau – šilta juoduma, nepatenkintas riktelėjimas mintyse ir 
nemalonūs sapnai.

---

Sapnavau Emerzidę, kuri įsitaisė šalia manęs tokia neryški ir tolima, 
tada greitakalbe ėmė berti kažką apie „atsiprašau“. Atrodė 
susirūpinusi, tačiau negalėjau jos nei paguosti, nei atsakyti jai. 
Žiūrėjau ir galvojau apie nežinia ką. Mintys atrodė vangios, 
nepaslankios jokiam rimtesniam darbui.
Tada sapnas pasikeitė – ten atsirado kažkokie žmonės, kurie ilgai 
kalbėjosi tarpusavyje, tada sugalvojo, kad mane reikia nužudyti ir 
parduoti. Kojas į vieną turgų, galvą – į kitą, rankas – į trečią. O kas 
liko, tą kažkoks Gudlis pasiims. 
Vėliau jie sustingo nejudėdami, mat apsireiškė velniai ir ėmė imti 
juos pragaran, vaipydamiesi iš jų beviltiškumo. Velnių medžiotojas 
nieko negalėjo jiems padaryti. O ir nenorėjo. Kodėl turėčiau gelbėti 
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savo grobikus?
Kai velniai sukrovė visus į atsivėrusią skylę, sugrįžo manęs...

---

Gaivelėjausi ilgai, jausdamas pykinimą, keistą silpnumą visame 
kūne, dilgčiojimą ir dar velniai žino ką, ko iki šiol neturėjau progos 
pajausti. Buvau nutėkštas ant medinių grindų, kažkur visai šalia 
šurmuliavo daugybė žmonių. Jaučiau alkį ir truputį – nuovargį.
Pramerkęs akis nusprendžiau, kad mano veidas greičiausiai bus 
sutinęs. Suėmė staigus pyktis – nepakako jiems mane nukenksminti, 
tai dar suspardė?..
Kilstelėjau nuo grindų ir apsidairiau.

Visai šalia liepsnojo deglas, skirtas man ir tik man. Jokių pančių 
nepajutau. Netoliese į mane spoksojo dvi smalsios akys, 
priklausiusios kažkokiam barzdotam bernui. 
Spoksančių buvo ir daugiau. Jie matavo mane akimis, žvangindami 
pinigų kapšais, o bloga nuojauta neapleido nė akimirkai.
Buvau apsuptas grotų, įkalintas vergų narve, nesupančiotas, tačiau 
tuo pat metu keistai nusilpęs. Kai pažvelgiau į savo rankas, 
suvokiau labai nemalonų dalyką – jos buvo ne mano.
„Kojas į vieną turgų, galvą – į kitą, rankas – į trečią...“ – prisiminiau 
savo sapną.
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26.

Išsielintieji

Vergų turguje buvau vienas iš tų, į kuriuos čionai spoksojo gausiai 
susirinkusieji – moterys, vyrai, netgi vaikai.
Narvai su vergais buvo sustatyti palei kažkokių pastatų sienas, ant 
pakylų. Sustumti ratu, kad žiūrovai galėtų nekliudomi vaikščioti ir 
rinktis prekes. Mačiau panašius vaizdelius ne kartą, tačiau nė už ką 
nesitikėjau, kad galiu atsidurti narve, vergo kailyje.
Ir aš iš tiesų jaučiausi „vergo kailyje“, kadangi nei rankos, nei 
kojos, nei pilvas nebuvo mano. Mūvėjau suplyšusias kelnes, batų 
man nedavė. Varganas drabužis su skylėmis pažastyse greičiausiai 
tiko prie veido, kurio nemačiau. Buvau liesesnis, beveik perkaręs. 
Išpešiota barzda ir ūsai, plaukai senokai nekirpti ir neplauti, dvokė 
pelkių dumblu. Ant kairės rankos riešo juodavo įdagas – kažkoks 
ženklas. Greičiausiai jis reiškė, jog esu kažkieno nuosavybė. 
Įtempęs raumenis pajutau vangumą – kūnas nebuvo ištreniruotas...
- O šis kas toks? – prie narvo stabtelėjo senyvas žmogelis, 
nudelbdamas mane beveik niekinančiu žvilgsniu. – Ką jis gali?
- Neapsigaukite, tamsta, - iš kažkur išdygo pirklys. MANO pirklys. 
– Jis tik atrodo silpnas, nes senokai valgyti gavo. Stiprus kaip 
reikiant, gali daug darbų dirbti. Norite išbandyti?
- Neužkalbinėk man dantų, Amnokai, - suniurzgė senis. – Ir kvailys 
pastebėtų, kad elgeta buvo. Man reikia stipraus vergo, kad  vežimą 
patrauktų. Nagi, rodyk normalius vyrus!
Jiedu nuėjo apžiūrėti „normalių“ vyrų, palikę mane ramybėje. 
Keliuose narvuose išvydau sėdinčius visai gerai įmitusius, 
raumenimis aptekusius vyrukus. Tik jų žvilgsniai buvo kažkokie 
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išsekę, jų povyzos bylojo apie pasidavimą. O ir švytėjo jie gana 
silpnai, tarsi būtų jau mirę – melsvai, žalsvai, kai kurie netgi baltai.
Gretimame narve, kitoje pusėje, pastebėjau gulinčią moterį. Regis, 
ji miegojo arba buvo be sąmonės. Gal iš alkio, o gal kelionė 
išvargino. Nepažinojau jos. 
Ne, Liceros nebuvo nė viename iš narvų, greičiausiai ją pardavinėjo 
kažkur kitur, kaip geresnę prekę.

Tačiau kas nutiko mano kūnui? Tai buvo bene svarbiausias 
klausimas, dabar kvaršinęs man galvą. Labai tikėjausi pasikalbėti su 
kažkuo, kas galėtų atsakyti į šią mįslę, tačiau artimiausia mano 
kaimynė miegojo, o kiti vergai buvo toli. Minia triukšmavo 
pernelyg garsiai.
Kažkuriuo metu per visą aikštę nuskardėjo žemas, vibruojantis 
garsas, lyg didelį varpą kas būtų kūju trinktelėjęs. Galbūt tai buvo 
kažkoks vietinis laikrodis, o gal šiaip ženklas, reiškiantis kažko 
pradžią ar pabaigą.

- Ei! – pašaukiau pirklį, grįžtantį atgal surūgusiu veidu. – Kaip aš 
čia atsidūriau?
- Užsičiaupk, - suniurzgė šis, pasikasydamas pilvą. Nusisukęs 
apsidairė pirkėjų, tačiau, neišvydęs nė vieno, dar labiau surūgo. 
Kiek pastypčiojęs vietoje, pasitaisė kepurę su užkišta nedidele 
plunksnele. Jis švytėjo auksine šviesa, beveik kaip Licera.
- Kodėl mano kūnas kitoks? Ką man padarei? – neatlyžau.
- Negirdėjai? – supyko jis. – Tylėk ir šypsokis, verge! Gal kas nors 
susigundys tavo bedante šypsena!
Pirštu pasitikrinau dantis.
- Bet kad dantys vietoje...
- Tai tuoj nebus vietoje, jeigu dar kiauksėsi! – suriaumojo jis, 
graibydamas prie diržo prikabintą rimbą. Pabandė atsegti, tačiau 
sagtis pasirodė beesanti užstrigusi, o kantrybe pirklys, regis, 
nepasižymėjo. Jis greitai liovėsi, numojo ranka ir vėl susikaupė, 
stengdamasis pamatyti pirkėjus. Porą kartų šūktelėjo, girdamas 
mane kaip „vergą iš Tsiklono“. Kas buvo tas Tsiklonas, neturėjau nė 
menkiausio supratimo. Dar surėkė apie vergę iš ten pat. Jau geriau – 
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keli kaipmat prišoko pasižiūrėti miegančios moters. O ši pagaliau 
atsibudo, baksnojama rimbo kotu.
Atsimerkusi pasirėmė ranka, pakilo ir nustebusi apsidairė. 
Greičiausiai miegojo visos kelionės metu.
- Varganai išlaikyta, - pakomentavo kažkuris. – Gal tu jų nešeri, 
Amnokai?
- Vakarienę jie visada gauna, - atsikirto šis. – Tik to man betrūko, 
kad vergas iš bado pastiptų neparduotas! Štai, pasižiūrėk!
Jis sugriebė moters ranką ir timptelėjo pro grotas, parodydamas 
riešą galimam pirkėjui.
- Liko mėsos, matai?
Keli vyrai nusijuokė, o moteris piktokai įtraukė ranką atgal.
- Ką čia darai, iškrypėli? – piktokai paklausė ji, susigūždama narvo 
vidury. – Kur aš?..
- O tai gražiausia! – suplojo rankomis vienas iš apžiūrinėjančiųjų, - 
svetimšalė! Amnokai, nejau ji net mūsų kalbos nesupranta?
- Hmmm... – suniurnėjo pirklys, gerokai sutrikęs.
Aš nustebau – puikiausiai supratau, ką pasakė moteris ją 
nužiūrinėjantiems vyrams. Ir jeigu aš supratau, o jie ne, tai...
- Licera? – šūktelėjau nepažįstamajai. – Licera, čia tu?
Kuomet moteris skubiai apsidairė, išgirdusi vardą, man abejonių 
neliko. Iš tiesų – gerokai vyresnė nepažįstamoji, prabilusi Alibaho 
kalba, turėjo būti mano mokinė!
- Aš čia! – pamojavau jai. – Edvardas...
Ir tą pačią akimirką stryktelėjau į šoną, nes pro virbus vidun 
įsirangė pirklio rimbas, ketindamas mane paglostyti.
- Ar aš tau neliepiau tylėti, valkata?! – suriko pirklys, 
šmaukščiodamas rimbu orą. Vieną kartą pataikė, tačiau nestipriai. – 
Sėdėk ten ir tylėk, antraip vakarienę, prisiekiu, matysi tik iš labai 
toli.
- Edvardas? – moteris žiūrėjo į mane išpūtusi akis. – Ne, tu negali...
- Pažiūrėk į save, Licera! – nekreipiau į pirklį dėmesio. – Mūsų 
kūnai nebe tie!
Ji kilstelėjo rankas, sugniaužė pirštus ir giliai įkvėpė, išsižiodama iš 
nuostabos, o gal ir siaubo.
- Na palauk, mudu dar pasikalbėsime! – pagrasino pavargęs pirklys. 
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Jis susivyniojo rimbą, ketindamas pasikabinti prie šono. – Parduosiu 
tave už pusę kainos kokiam nors iškrypėliui!
- Tu mane ir taip iškrypėliams parduosi, - atsikirtau, – už bet kokią 
kainą, storas maitėda. Ką man dar prarasti?
Jis išraudo, rimbas vėl išsivyniojo visu ilgiu, tačiau tik vangiai 
pliaukštelėjo per virbus. Žiūrovai kvatojo iš mūsų apsižodžiavimo, 
o tai pirkliui ne itin patiko. Galop jis paliko mane ramybėje, grįžęs 
prie Liceros narvo, kur moterį apžiūrinėjo gerokai daugiau 
susirinkusiųjų.

Žiūrėjau, kaip jis pardavinėja ją, bečiupinėjančią savo rankas, kojas, 
nušiurusius plaukus, besistengiančią suvokti, kas nutiko. Pardavė 
senyvam vyrui už nežinia kokią sumą. Gavęs pinigus dėbtelėjo į 
mane nuožmiu žvilgsniu, tačiau aš jo kažkodėl nebijojau. Stengiausi 
įsidėmėti pirkėją, traukiantį Licerą iš narvo už grandinės. Ji dar 
bandė man kažką pasakyti atsipeikėjusi, tačiau nesupratau per 
minios šurmulį. Ją nusivedė, besigręžiojančią atgal. Pirkėjas ir vergė 
netrukus dingo man iš akių.
Pradingo ir pirklys su pinigais. Greičiausiai nuėjo jų suskaičiuoti ir 
kažkur paslėpti. Prie narvų vėl įsivyravo ramybė, nors minia 
nesiliovė šurmuliuoti nė akimirkai.

Po nežinia kiek laiko išgirdau vėl ataidint tą patį žemą garsą. 
Kažkas vėl daužė įsivaizduojamą varpą dideliu įsivaizduojamu 
kūju. O narve buvo velniškai nuobodu. Manimi susidomėjo vos du 
žmonės, tačiau užteko man leptelėti nešvankybę ir jie nuėjo šalin 
spjaudydamiesi. O juk galėjo išsitraukti kardus ir pabandyti mane 
užmušti – gal būtų sulaužę grotas ir dabar galėčiau pasprukti?..
Turėjau tokį kvailą planą – sulaukti vakaro tamsos ir tada pabandyti 
pabėgti. Deja, per vėlai susigriebiau, kad vakarų čia nebūna. Teko 
kurpti naują planą. 
Deja, čia ne tik laikas vangiai tekėjo – čia netgi planai planavosi 
ypač sunkiai. Gal man visgi vertėjo apsimesti geručiu, kad nupirktų 
kas nors?.. Jeigu Amnokas tęsės savo žodį ir vakarienės neduos, po 
kažkiek laiko atrodysiu dar kūdesnis, o jėgų liks ne kažin kiek. 
Antra vertus, parduotas būsiu kaipmat surakintas ir stebimas, kad 
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nepadaryčiau kvailystės. Kaip bepasisuksi – taip blogai.

---

Mintyse skaičiavau kupranugarius, bandydamas bent kiek 
įsivaizduoti laiką. Nuo tada, kai Licerą išsivedė, suskaičiavau jų 
dvidešimt keturis šimtus. O kai vergų turguje staiga ėmė mažėti 
žmonių, per kopą peršoko trisdešimt penktas šimtukas. Aprimusį 
šurmulį akimirkai nutraukė tas pats žemas skambesys, reiškiantis 
velniai žino ką...
- Nagi, nususę šunys! – Amnokas pasirodė prie narvų su vienu 
vergu, nešančiu dėžę. – Spėkit, kas vakarienei!
- Kad ir kas būtų, duok daugiau! – gailiai paprašė vienas drūtesnis, 
kuriam greičiausiai buvo visai prastai nuo bado. Jeigu man lemta 
čionai sėdėti kelias dienas, greičiausiai pamatysiu, kaip jis pamažu 
netenka savo raumenų. 
- Duona ir vanduo, - burbtelėjau. – Dievų maistas...
- O tu, giedoriau,  gausi tik vandens, - piktdžiugiškai išsiviepė 
pirklys. – Šaukštelį. Še, laikyk!
Jis išsitraukė iš kišenės nedidelį samtelį, pasėmė iš dėžėje 
nešiojamo indo vandens ir šliūkštelėjo man į veidą.
- Užsikrušk, - palinkėjau jam, apsilaižydamas. – Koks šiame mieste 
pats šlykščiausias žodis, ką? Nagi, vyrai, pasakykit, noriu pavadinti 
juo šitą storą apsitriedusį pirklį, kuris mus visą dieną stengėsi 
iškrypėliams parduoti. Žinot, kodėl stengėsi? Nes jis pats mažas, 
storas iškrypėlis. Štai kodėl jis taip gerai su pirkėjais susišneka...

Sprendžiant iš kitų vergų išraiškų, aš ką tik padariau labai didelę 
klaidą. Pirklio veidas sutrūkčiojo iš įniršio, tačiau jis nepuolė manęs 
vaikytis su rimbu – narvas tokiai pramogai visai netiko. Jis 
nusispjovė į mano pusę ir tylėdamas nuėjo pamėtyti vergams 
duonos. Tarsi nusprendė nekeipti į mane dėmesio. Paslapčia 
vyliausi, kad jo viduje kunkuliuojantis įniršis galų gale išsiverš pro 
kraštus ir jis ateis manęs vėliau. Žinoma, ne maitinti. 
Pašėręs savo prekes, storuliukas dingo kažkur už narvų, kur stovėjo 
jo namelis. Ir nesirodė taip ilgai, kad vėl pradėjau skaičiuoti 
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kupranugarius.
O gal jis buvo iš tų, kurie, mirtinai įsižeidę, apsikabina pagalvę ir 
verkia per naktį? Tada nieko gero – man belieka susirangyti ir 
bandyti užmigti. Alkanas, užrakintas narve su patikima spyna ir 
storomis grotomis, dargi ne savo kūne. Aš pats sau visai 
nepavydėjau. Dar kiek, ir pats būčiau apsikabinęs pagalvę, jeigu tik 
turėčiau tokią.
- Edvardai, - išgirdau dvelktelint vėją.
Kilstelėjau galvą ir apsidairiau nustebęs. Aplink narvą nieko 
neišvydau. Pirkėjų nebebuvo, tik pavieniai praeiviai. O ir balsas 
buvo vos girdimas, galėtum palaikyti beveik mintimi.
- Edvardai, čionai...
Atsisukau į pilkų akmenų sieną. Iškišęs pro grotas ranką, 
priglaudžiau delną prie gruoblėto, šalto paviršiaus.
Akimirkai nelygiame paviršiuje išryškėjo neryškūs, melsvi veido 
kontūrai, pažįstami kuo puikiausiai.
- Būsiu šalia, - pasakė Emerzidė, padovanodama man šypseną. Tada 
vėl pranyko. 
- Pasikalbėsime, kai būsime vieni, - dvelktelėjo vos juntamu vėjeliu. 
– Tavęs ateis... 
Pajutau stiprų palengvėjimą. Kurį laiką dar stovėjau, įsitvėręs virbo 
ir prispaudęs delną prie sienos. Visgi nebuvau beviltiškai vienišas.

---

Dar po kažkiek laiko turgaus aikštė tiek ištuštėjo, kad praeivius 
buvo galima skaičiuoti ant pirštų. Jau buvau visai netekęs 
kantrybės, beveik snūduriavau, kai išgirdau juos, besiartinančius 
prie manęs.
Amnoko jų tarpe nebuvo, o trys vyrukai nepanašėjo į geraširdžius 
pirkėjus. Visi trys buvo ginkluoti kalavijais ir švytėjo sodriai 
oranžine šviesa.
- Traukis nuo durų, - vienas atstatė smaigalį į mane ir aš nenoromis 
susigūžiau atokiausiame kampe, kur (mano manymu) jis negalėjo 
pasiekti.
Vienas iš jų sugraibė raktą ir atrakino gremėzdišką spyną. Tada jau 
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trys kalavijų smaigaliai sužiuro į mane. Jų savininkai patenkinti 
išsiviepė.
- Lipk lauk, eisime pasivaikščioti! – įsakė vienas jų.
- O... kur? – cyptelėjau.
- Pamatysi. Lipk, arba šiknoj antrą skylę padarysiu!
Toje vietoje dar vienos skylės man nereikėjo, todėl antrą kartą 
nebesispyriojau. Išlipau ir sukandęs dantis iškenčiau pirmus 
niuksus, kuriais mane paragino eiti.
Negalėjau patikėti, kad Amnokas kerštą patikėjo trims pašaliniams. 
Nejaugi jam pačiam visai nesmalsu, kas su manimi bus daroma? Po 
to, ko jam prišnekėjau?
Neketinau tuo patikėti. Mano instinktai rėkte rėkė, kad pirklys bus 
ten, kur mane trijulė nuves. Jis tiesiog negali praleisti progos, nė už 
ką jos nepraleis! Kerštas – universalus tarp bet kokių žmonių. Jeigu 
degi kerštu, tu tiesiog privalai būti tinkamoje vietoje tinkamu laiku 
ir sudegti saldžioje liepsnoje.
- Čionai, - pajutau deginantį bakstelėjimą į koją ir sukandau dantis. 
– Greičiau!
- Gerai, tik nemuškit... – suinkščiau gailiu balsu.
- Užsičiaupk ir kilnok padus.
Mes nuėjome pakankamai toli nuo turgaus. Man beveik neberūpėjo, 
kokiais labirintais mane veda – miesto vis tiek nepažinojau.
Galop atėjome į uždarą, erdvų kiemą, grįstą raudonais akmenimis. 
Pakraščiai buvo apsodinti dailiais krūmeliais, įmantriai išraityta 
vaga čiurleno vanduo. Kiemo viduryje, per tą mažiuką upelį vedė 
medinis tiltas. Irgi toks pat mažiukas.
Geriau apsidairęs, išvydau ir stalą tolimame kiemo gale, kur mūsų 
laukė keli žmonės. Tarp jų, savo dideliam džiaugsmui, išvydau ir 
pirklį. 
Kai pasiekėme mažiuką tiltelį, jau galėjau padoriau apžiūrėti ir kitus 
susirinkusius.
Vienas iš Amnoko svečių buvo jaunas vaikis juodais plaukais ir 
pakankamai nekalto veidelio. Jis smalsiai stebėjo mane, greičiausiai 
nelabai nutuokdamas, kas čia vyksta. Jaunas buvo. Ir kažkoks 
liesas, tarsi ligos gainiojamas. Geriau įsižiūrėjęs pastebėjau, kad jo 
kojos įtvaruose, gana stipriai suveržtos diržais. Buvo šiek tiek 
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panašus į pirklį, savo tėtuką...
Trečioji prie stalo sėdėjo gana daili, ne pirmos jaunystės moteris. 
Greičiausiai Amnoko žmona. 
Galėjau įžiūrėti netgi jos šiek tiek šaltoką žvilgsnį – mano naujosios 
akys buvo gerokai skvarbesnės už senąsias. Taip, pirklio išrinktoji 
greičiausiai daug kuo panašėjo į savo vyrą, tik sūnelis itin tolokai 
nuo giminės medžio nuriedėjo. Tėveliai spindėjo auksu, tuo tarpu 
vaiką gaubė melsvas švytėjimas. Ir kaip jiedu jį prižiūri, kai abu 
turėtų deginti nuo jo?..
Kai pasirodė melsvai švytinti tarnaitė, nešina padėklu, nukrautu 
užkandžiais, sidabriniais stalo įrankiais ir gėrimais, viskas daugmaž 
susidėliojo į savo vietas.
Dar ten buvo du sargybiniai budintys šalia besiilsinčių. Beveik tokie 
pat jauni ir rūstūs, kaip ir mane lydintys.

Vienas iš trijų palydovų niūktelėjo man žengti dar kelis žingsnius, o 
tada kirto plokščiąja kalavijo puse per kelius, priversdamas suklupti. 
Sugniaužęs petį paspaudė, neleisdamas pakilti. Pernelyg daug ir 
nesimuisčiau, likdamas klūpoti. Kol kas, sprendžiant iš visko, 
kažkas man turėjo tarti žodį. Tarnaitė neskubėdama išdėliojo indus, 
išpilstė gėrimus ir pasišalino.
Apsirikau. Matyt, prisižiūrėjau egzekucijų Alibahe ir Nakroje, kur 
prieš nukertant galvą miniai visados pasakydavo kažką, kas 
priversdavo visus džiugiai sušurmuliuoti.
Pirklys žiūrėjo į mane, neslėpdamas pašaipos. Tiesiog sėdėjo, 
laikydamas rankoje kažkokio gėrimo pilną taurę ir šypsojosi. Tik po 
kažkiek laiko, pakankamai prisimėgavęs tyla ir savo pranašumu, 
linktelėjo vyrams.
- Pradėkite.

Trijulė neturėjo nei diržų, nei rimbų. Vadinasi, mano kankynė nebus 
labai ilga – viso labo lėtai sukapos į gabalus.
Jie buvo stipresni, jaunesni ir dar ginkluoti.
Aš teturėjau patirtį ir geresnes akis. Kiek begalvojau apie savo 
padėtį, man niekaip nesisekė sugalvoti jokio tinkamo plano. Į mano 
ŠIAS rankas dar nebuvo pakliuvęs joks kalavijas. Ar pajėgsiu iš 
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viso ginklą nulaikyti? Alkanas, nusilpęs?..

- Stok, - įsakė vienas iš trijų, o mane laikantys gniaužtai atsileido.
Lėtai pakilau, jausdamas ne itin guviai besilankstančius kelius. 
Kažkodėl negalėjau nuleisti akių nuo pirklio žmonos, nors ši man 
ne itin patiko. Lyg laukdamas malonės iš kažko, aukštesnio už 
pirklį. Galbūt vėlgi prisižiūrėjau kokių nors negarbingų dvikovų, 
kuomet damos bandydavo išgelbėti žudomą nelaimėlį, 
pasiūlydamos apsunkinti pramogą – duoti šiam ginklą.
Ne, ji neketino duoti man ginklo. Netgi suluošintas vaikas žiūrėjo į 
mane neslėpdamas smalsumo, greičiausiai nelabai suvokdamas, 
kodėl turi dalyvauti čia ir žiūrėti į visa tai. 
Visa ši šeimynėlė atrodė lyg keista mįslė be tinkamo atsakymo.

Atsidusęs susitelkiau į savo priešininkus, kuriems jau buvo pats 
metas pradėti.
Jaučiau juos tris, stovinčius už nugaros ir truputį nusistebėjau, kad 
esu apsuptas tik iš vienos pusės. Prieš mane tebuvo pirklio šeimyna 
ir du sargai, kurie, sprendžiant iš povyzos, nesitikėjo didelių 
problemų.
O be reikalo.
Pirklio žmonos akys išdavė, kad man už nugaros kažkas tuoj įvyks 
labai negero, kuo tikrai neapsidžiaugsiu. Ji staiga išplėtė jas, 
pasiryžusi nepraleisti nė akimirkos malonumo.
Šastelėjau į priekį, užuot pasitikęs savo priešininkus. Šeimyna prie 
stalo apstulbo iš netikėtumo, du sargai nusičiupo už ginklų rankenų, 
tačiau man ne tas rūpėjo. Ant stalo gulėjo vieninteliai ginklai, 
kuriuos galėjau lengvai gauti – sidabriniai peiliukai kepsniui 
atpjauti. Nusitvėriau po vieną į delną ir atsisukau – vyrukas kaip tik 
nusilenkė man, darydamas platų mostą kalaviju. Turbūt ketino 
nukirsti kojas.
Sviedžiau iš visų jėgų, taikydamasis į minkščiausias vietas. Mane 
pagarbinęs gavo į akį, kitam ne taip pasisekė – susmigo į gerklę, 
palikdamas kankintis. Trečias suriaumojo iš pykčio, akimirksniu 
tapdamas raudonas visomis prasmėmis. Jis užsimojo ir pasileido į 
mane.
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Ant stalo liko tik vienas sidabrinis peiliukas ir jis gulėjo tiesiai prieš 
pirklio žmoną. Kai pabandžiau jį pasiekti, į stalą smogė sargybinio 
kalavijas, sutrupindamas lėkštes su užkanda ir vos nenurėždamas 
damai rankos.
- Gyvuly! – springdama suriko moteris, šiurpdama dėl vos 
neįvykusios nelaimės.
Tada atsibudo ir pirklys. Jis nuvirto atbulas su visa kėde, siekdamas 
kažkokio daikto. Šastelėjau į šalį, kad negaučiau nuo paraudusio 
priešininko kirčio. Šmaukštelėjęs orą toje vietoje, jis iš didelio 
įkarščio nurėžė galvą visai ne tam, į kurį taikėsi – luošam vaikui. Ir 
tai ne visą, o pusę. Tai išvydusi motina apalpo, o pirklys, nusitvėręs 
savo senąjį rimbą, užsipuolė ne tą, kurį planavo. 
Išvydęs savo atžalą negyvą, jis sustūgo iš pykčio ir užsimojo ant 
samdinio, sutrenkdamas šiam veidą (ir greičiausiai iškratydamas 
smegenis).
- Silpnaproti prakeiktas! – įsiutęs lupo vaiko žudiką, pamiršęs mane 
ir viską, kas dėjosi aplinkui. 
To aš jau negalėjau pavadinti nei kova, nei karu. Panašėjo į 
pamišėlių grotą, kur šurmulys kyla vos pamačius maisto davinį. O ir 
prasidėjo viskas ne itin vykusiai – štai ką reiškia neturėti jokio 
aiškaus plano...

Būčiau visai neatkreipęs dėmesio į likusį sargybinį, jeigu ne šio 
klyksmas man už nugaros. Atsisukęs išvydau jį, bemakaluojantį ore, 
bandantį pasprukti nuo melsvo vaiduoklio. Emerzidė stengėsi jį 
nuvyti šalin. Kalavijas gulėjo kruopščiai nupjautoje žolytėje, 
pamirštas ir nenaudojamas. Pakėlęs pajutau svorį, kokio nejutau nuo 
tų laikų, kai kalvis davė palaikyti nebaigtą kalti geležtę. Visgi buvau 
silpnas (o gal tik nusilpęs) ir naudos iš manęs nebuvo daug.
Emerzidė dingo, palikusi sargybinį ramybėje. Jis vis mojavo, lyg 
dar jaustų deginimą. Pribaigiau jį taikliu smūgiu, jausdamas šiokį 
tokį pasišlykštėjimą. Tai nebuvo garbinga kova. Antra vertus, aš 
niekados nejaučiau didelės meilės prekiautojams žmonėmis. Bent 
tuo galėjau pasiguosti.

Liko pirklys, pirklio talžomas samdinys ir graži, tačiau ne mano 
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skonio ponia be sąmonės. Kol prisiartinau prie pirmųjų dviejų, 
samdinys galop neteko kantrybės ir susmeigė durklą savo ponui į 
krūtinę, nutraukdamas šio talžymą ir savo kančias. Man beliko 
nuleisti kalavijo geležtę į samdinio krūtinę einant pro šalį. 

Dabar liko tik viena priešininkė, o ir ta pati beginklė ir dar mieganti. 
Atsibudusi ji greičiausiai nenorės kautis su manimi. Čia buvo 
pakankamai negyvų, kuriuos reikėjo apverkti.
- Dar ne viskas, - sužibo vaiduoklis šalia. – Jie tuoj sugrįš.
- Apie ką tu?
- Mirusieji tuoj sugrįš, - Emerzidė parodė į žemę. – Taip kaip aš 
grįžau, Edvardai. Čionai visi grįžta. Mums reikia skubiai dingti, 
antraip jie nuo tavęs neatstos, nuolat atkreipdami kitų dėmesį. Eime, 
aš radau ramią vietelę, kur galėsime pasikalbėti.
Ji parodė į vartus kitame kiemo gale, pro kuriuos mane įvedė. 
Numečiau kalaviją, pagriebiau negyvo samdinio durklą ir dar kumpį 
nuo stalo, kuris kvepėjo ypač gardžiai.

Jau gerokai paėjėjęs už vartų išgirdau moterišką klyksmą, pasivijusį 
mane iš beprotybės vietos. Pirklio neapykanta sudegino jį patį ir dar 
šešis žmones. Gimė nauja neapykanta, kurios tikėjausi nepatirsiąs. 
Jos aidas  persekiojo tol, kol Emerzidės vedamas uždariau senas 
duris paskui save.
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27.

Dhofas

- Čionai, - švelniai mirguliavo vaiduoklis pirma manęs, vesdamas 
nežinomais koridoriais. Švytėjimo, kaip visada, pakako įžiūrėti 
visom detalėm. – Pastato šeimininkai išvykę, tarnai ir sargyba 
miega kitame aukšte, todėl netrukdys. Gatvėse beveik nėra saugių 
vietų – bent jau aš neradau tokių...
Iš akmenų sumūrytos sienos buvo nukabinėtos mažučiais 
paveikslais, vaizduojančiais žmones. Kai kur mediniai paveiksliukų 
rėmai kabėjo tušti. Dar čia buvo nemažai durų, vedančių nežinia 
kur. Nejučia pagalvojau apie virtuvę ir nurijau seilę. Kumpis nuo 
pirklio stalo tik sužadino apetitą, o vėdaro nenumarino nė per nago 
juodymą.

Prie vienų durų ji stabtelėjo ir perskrodė jas kiaurai. Nulenkiau 
rankeną, atsargiai trūktelėjau ir išklausiau ilgą vyrių dainą, kuri, 
mano laimei, nebuvo itin garsi.

Kambario kitame gale buvo dar vienos durys, pusiau praviros. 
Emerzidė luktelėjo tarpdury, tada pasitraukė į patalpos vidurį.
- Čia šeimininkų miegamasis, - sušnabždėjo. – Uždaryk duris, kad 
kas neišgirstų.

Kai įvykdžiau tai, ko ji prašė, mergina atsisėdo ant lovos ir parodė 
ją man.
- Atsigulk, - šyptelėjo, išvydusi mano sutrikimą. – Žodžiais kalbėtis 
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ilgai truks, o mes ir taip sugaišome Šulinyje pernelyg daug laiko. 
Perskaityk mano mintis ir sužinosi viską, kas nutiko. Be to, aš 
iššniukštinėjau nemažą miesto dalį. Žinau, kur surasti Licerą ir tavo 
kūną. Deja, tik jus abu. Kol kas...
Ji buvo teisi ir aš neturėjau priežasčių prieštarauti. Vos tik atsigulęs 
pajutau buvusios tarnaitės šaltį, kuomet ši apžergė mane, 
stengdamasi patekti į mano vidų.

---

Jau buvo per vėlu perspėti mus, kai įsukta virvė su akmenimis 
galuose lėkė tiesiai man į galvą. Pasala buvo suorganizuota puikiai, 
net Emė jos nepastebėjo, kol neprasidėjo veiksmas.
Nukenksminę mane, vyrai užpuolė Licerą. Mergina gynėsi aršiai, 
tačiau nebuvo įpratusi kautis su keliais priešininkais. Ją nugalėjo 
netrukus, o tada mudu abu nutempė prie nedidelio vežimėlio, sukišo 
po kailiais ir nuvežė tuo pačiu taku atgal.
Kelių sankirtoje, kurioje mes pasirinkome eiti tiesiai, jie pasuko į 
dešinę ir tempė vežimėlį gal valandą, kol pasiekė miesto vartus. 
Taip, tai buvo Dhofo vartai. Miestas buvo įsikūręs kalno šlaite.
Emerzidė visą laiką slapstėsi, nepaleisdama penkių plėšikų iš akių. 
Ji nesirodė jokiam gyvajam ir neprašė padėti. Aš irgi greičiausiai 
būčiau taip daręs – per visą laiką, kurį praleidome Sielų Šulinyje, 
Emė buvo pirma ir paskutinė sutikta šmėkla. Jeigu vietiniams 
mirštant jų atsirasdavo ir daugiau, tuomet jos greičiausiai kažkur 
slapstėsi nuo visų dėl joms vienoms žinomų priežasčių.
Plėšikai nekliudomi praėjo vartus, netgi pasisveikino su sargyba. O 
jau tada ėmė tįsti vežimėlį į kalną palei miesto sieną, kol pastatai 
baigėsi ir jie užkopė į didelę aikštę. Kiek toliau, kalno šlaite, 
juodavo keli urvai, prie kurių buvo sukrauta nemažai krūvų iš dėžių. 
Ten bruzdėjo moterys ir vyrai, ten buvo dar keli takai kopti į viršų, į 
dar didesnes Dhofo aukštumas. Tačiau jie nebekopė. Nutempė 
vežimėlį tiesiai prie urvų.
- Čia ta vieta, kur jie atėmė jūsų kūnus, - pasakė Emerzidė.

Giliai kalno šlaite, pasislėpę už painaus urvų labirinto, jie iškrovė 
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kūnus ir nudrėbė juos ant stalų.
Mane nužiūrinėjo gana įdėmiai, pasikvietė netgi raudonai švytinčią 
moterį, kuri tik linkčiojo ir murmėjo „aha, taip, mhmmmm...“, nors 
kol kas nesupratau, ką susiruošė daryti.
Regis, liko patenkinti. Keli vyrukai išėjo kažkur, tada likusieji su 
moterimi apstojo Licerą, kuri vis dar neketino atgauti sąmonės. 
Išrengė be ceremonijų ir niurnėdami palinkčiojo, kad „visai nieko“.
- Minkšta kaip bandutė, - sučepsėjo vienas. – Bene kilmingą 
pačiupome?
- Tuoj nebebus kilminga, - piktdžiugiškai pasakė moteris. – 
Prižiūrėkite abu, kol Koldžijus atves pirkėjus. Ją nuprauskite.
Ji parodė į Licerą, kuri, tapusi velnių medžiotoja, maudėsi iš tiesų 
senokai. 

Vyrai apkraustė mus, surinko visus daiktus, ginklus, kiekvieną 
menkniekį ir išnešė kažkur, kur Emerzidė neketino eiti. Ji kol kas 
tūnojo sienoje, stebėdama viską akies krašteliu, stengdamasi išlikti 
nepastebima. Netgi jaučiau jos nežinomybės baimę, beviltišką norą 
padėti ir neviltį tuo pačiu. 

Nežinojau, kuris iš grįžtančių buvo Koldžijus, tačiau pažinau 
žmonių tarpe Amnoką, vergų pirklį ir naująjį save, pasipuošusį ir 
besidairantį be mažiausio nerimo. Tiesa, plaukai buvo tvarkingi, 
nors barzda – vis tiek išpešiota, kad ir kaip bežiūrėtum. Galbūt jam 
tai atrodė gražu.
Dar ten buvo dvi moterys. Vieną iš jų pažinau – taip atrodė naujoji 
Licera vergų turguje.

- Ar šitas? – naujasis „aš“ sužiuro į mano kūną, aiškiai neslėpdamas 
susižavėjimo. – Pakankamai jaunas... Be ligų?
- Matomų neturi, - pasakė moteris, kuri greičiausiai čionai 
vadovavo. – O visas kitas teks patiems surasti.
- Beliks tik barzdelę atsiauginti, - sumurmėjo naujasis „aš“, tačiau jį 
tuoj pat pertraukė Amnoko prunkštimas.
- Neskubėk šitaip, Bhagi! Kūnas bus tavo, jeigu tik įveiksi mane 
pinigų kovoje! Ir ne kitaip. Man jis irgi patinka, gerai išlaikytas. O 
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šis kūnas jau truputį braška, metas jį keisti...
- Sulauksi, - supurkštė naujasis „aš“ - Bhagis. – Kokia jo kaina, 
mano ponia?
- Keturi šimtai, - ištarė moteris šaltu balsu.
- Duosiu keturis penkiasdešimt, - suskubo Amnokas.
- Paspringsi. Dedu ant stalo penkis šimtus ir...
- Susikišk tuos savo penkis. Dedu aštuonis! – susierzino pirklys.
- Amnokai, tu gi paskutinis bėdžius! Tavimi netgi tavo paties 
sargyba skundžiasi patyliukais, kad laiku nesumoki. Tūkstantis, 
mano ponia!
- Tūkstantis ir du šimtai, - iškošė pirklys, neramiai susibrukdamas 
rankas į kišenes. – Pats tu bėdžius, Bhagi! Paveldėjai tėvo turtą 
sukūręs pasaką apie nelaimingą atsitikimą. Visi čia žino, kaip baigė 
savo dienas senasis Dousodoras. Niekas nematė jo dvasios po to, 
niekas negali patvirtinti tavo pasakojimo! Bet nesijaudink, ateis ir 
tavo laikas, visi pamatys išverstą kailį...
Jis nutilo, apsitaškęs savo paties spjaudalais. Turbūt sunerimo, 
pasakęs per daug to, ką galvojo.
Bhagis prikando lūpą, nenuleisdamas nuo varžovo akių.
- Gerai, - nusileido jis. – Tu laimėjai.
Amnokas nepralinksmėjo nė per nago juodymą.
- Šaunu, kad judu tokie puikūs kovotojai, - nusišypsojo moteris. – 
Nagi, Amnokai, dėsite pinigus?
- Aš neturiu tūkstančio ir dviejų šimtų, - niūriai pasakė jis. – Galiu 
nebent duoti aštuonis ir pridėti dar dešimtį vergų...
Jis nutilo, išvydęs moters pašaipią šypseną.
- Aš imu tik pinigus, Amnokai, - pasakė ji. – Tai reiškia, kad Bhagis 
visgi laimėjo, ar ne?
Naujasis „aš“ palinksėjo ir paniekinamai nudelbė pirklį, tarsi 
laimėjęs kažką daugiau. Pinigus jis visgi turėjo.

Kol juodu ginčijosi, aš beveik nepastebėjau, kaip pradingo atėjusios 
moterys ir Licera. Kažkurį laiką jos stovėjo prie princesės kažką 
aptarinėdamos, tada vyrai išnešė nejautrų kūną. Emerzidė daugiau 
domėjosi mano bėdomis ir paskui Licerą nesekė.
- Šaunu, - moteris pasvėrė delne pinigų kapšą. – O ką darysi su 
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senuoju?
- Jis man nebereikalingas, - Bhagis truktelėjo pečiais. – Galite nors 
ir išmesti. Mano gydytojas sako, kad man liko visai nedaug. 
Jis pasikasė dešine pilvą ir paplekšnojo man per petį.
- Tikiuosi, šitas bus daug patogesnis, - išsiviepė. – Nekantrauju 
pradėti tučtuojau.
- Žinoma, - linktelėjo moteris. – Kai tik berniukai baigs su 
klientėmis, pone Bhagi. Tada bus jūsų eilė.
- Jeigu tau nereikia senojo kūno, - staiga sukruto nusiminęs 
Amnokas, - aš jį pasiimsiu.
- Šitą? – nustebęs naujasis „aš“ parodė į save. – Sakiau gi, kad čia 
gaišena. Ką tu su juo darysi?
- Jis vis tiek gaus dvasią. Kitą dvasią. Bus pakankamai gyvas 
kažkiek laiko, man to pakanka. Panaudosiu...
Bhagis tik trūktelėjo pečiais.
- Na, jeigu tai nuramins pralaimėjimo kartėlį, kodėl gi ne? – pasakė 
jis.

Sugrįžo moterys, lydimos šeimininkės vyrukų. Vieną aš jau mačiau 
anksčiau, o kita buvo pati Licera.
Pajutau Emerzidės nuostabą. Ir pats nustebau, išgirdęs, kaip 
princesė prabilo vietine kalba, kreipdamasi į šeimininkę. Jos 
drabužiai buvo kiti ir švytėjimas gerokai žalsvesnis. Ir kai Licera 
nusišypsojo, abejonių neliko – tame kūne princesės nebebuvo.
Tada vyrai pakėlė mano kūną ir Bhagis nusekė paskui juos, lydimas 
savo asmens sargybinio. Emerzidė taipogi patraukė jiems iš paskos, 
šokčiodama nuo sienos prie sienos. Sekti paskui mane jai nebuvo 
jokių sunkumų, gal tik kiek keistoka regėti sienas iš vidaus.
Kiek mažesnėje patalpoje pastebėjau ir „naująją“ Licerą – ji gulėjo 
ant gulto, nutėkšto kampe, prirakinta prie sienos. Regis, toji moteris, 
pasigrobusi merginos kūną, sentimentų savo senajam kūnui 
neturėjo. Jeigu jie visi įpratę prie tokių dalykų, greičiausiai žiūri į 
tai kaip į rūbų keitimą. Bet kaip po to jie paaiškina artimiesiems, 
kas tokie yra?..
- Pirmas kartas? – paklausė vienas iš pagalbininkų.
- Ketvirtas, - tarstelėjo Bhagis. – Gali neaiškinti, aš viską prisimenu.
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Jis atsigulė ant tam reikalui pastatyto stalo, apkloto nestoru čiužiniu. 
Vyrai paguldė mano kūną greta jo, tada ištraukė iš pastalės virves ir 
surišo Bhagį. Tada davė jam išgerti kažkokio skysčio. Šis 
nesipriešino. Greičiausiai pasikliovė savo asmens sargybiniu, kuris 
viską prižiūrėjo neslėpdamas įtarimo.
Baigęs rišti, vienas iš vyrų nusikabino nuo kaklo didžiulį pakabuką, 
šiek tiek panašų į Grabą, kokį pats turėjau. Tik šitas atrodė gerokai 
didesnis ir įmantriau padarytas. Kažką paknebinėjęs, jis įkišo dalį 
amuleto man į burną. 
Kūnas staiga suvirpėjo, įsitempė ir tuoj pat atsipalaidavo, lyg 
kažkokia jėga būtų jį apleidusi.
- Laikas... – pagalbininkas apvertė mažiuką smėlio laikrodį ir 
smiltys nenoriai ėmė byrėti.
Amuleto savininkas vėl pakrapštė daikčiuką, tada be žodžių 
pražiodė Bhagį, kišdamas puselę į jo burną.
Šis išvertė akis, supančiotos rankos trūktelėjo, tačiau tuoj pat viskas 
ir užsibaigė. Akys liko atmerktos, abejingai stebinčios nebūtį.
Vyras vėl sugrįžo prie manojo kūno. Dabar geriau įsižiūrėjau – jis 
apvertė Grabą kita puse, persukdamas jo apsodą į viršų, kad apačia 
būtų atidengta. Vėl puselę mano burnon. Ir šį kartą jokio 
trūktelėjimo, kūnas liko ramus. 
- Greičiau, - paragino pagalbininkas, nenuleisdamas akių nuo 
laikrodžio.
Grabas vėl apverčiamas, apsodas persukamas. Puselę Bhagio 
burnon, kūnas nesureaguoja, tarsi būtų miręs.

O aš jau sunkiai atsimerkiu, stengdamasis apžiūrėti aplink 
susirinkusius žmones.
Ne, tai ne aš. Nepamenu, kad būčiau atsibudęs ant tokio stalo. 
Kūnas mano, bet viduje...
- Jūs ką, ir šitą nugirdėte? – suvapėjo mano lūpos.
- Čia tam, kad buvęs kūno savininkas nepabustų anksčiau, - 
šyptelėjo vyras, slėpdamas Grabą. – Viskas, pone Bhagi...
- Dar ne viskas, - staiga tarė asmens sargybinis, stebėjęs viską iš 
šalies. – Pirmiausia įsitikinsime, ar kūne tikrai tas, kuris privalo ten 
būti. Išeikite iš čia visi!
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Vyrai linktelėjo ir pasitraukė, palikdami sargybinį ir jo poną vienus.
- Sakykite tai, ką privalote pasakyti, - paragino sargybinis Bhagį.
Šis atsargiai apsidairė, ar tikrai netoliese nesimato svetimų.
O tada ištarė sargybiniui žodį, nuo kurio, regis, viskas suvirpėjo, 
sumirgėjo, lyg fakelų liepsna būtų pašėlusi mėtyti atšvaitus. Nors tai 
tebuvo Emės prisiminimas, pajutau nemalonų šaltuką.
- Kas čia buvo? – nesupratau.
- Nežinau. Turbūt atpažinimo burtažodis, ar kažkas panašaus, - 
pratarė Emerzidė. – Mieste negirdėjau tokius naudojant.
- Ar jau viskas? – paklausiau, stebėdamas, kaip Bhagis, apsivilkęs 
mano kūną, išeina kartu su sargybiniu.
- Aš žinau, kur jis gyvena, - pasakė Emė. – Tau nebūtina žiūrėti 
visko po trupinėlį. Šiam kartui greičiausiai užteks.

---

Spintoje kabėjo švarūs rūbai. Man šiek tiek per dideli, tačiau dabar 
neketinau būti išrankus. Kol Emerzidė apsidairė beieškodama 
virtuvės, aš apsivilkau ir apsiginklavau padoresniais ginklais, rastais 
virš židinio. Vėliau atsargiai nuslinkau į virtuvę ir pasivaišinau 
vakarienės likučiais. Žinoma, palikau galybę pėdsakų ir savo senus 
rūbus, tačiau dabar neketinau kvaršinti dėl to galvos. Grįžę 
šeimininkai užkurs pirtį tarnams ir sargams, kad šie nedirba savojo 
darbo, kažkas negaus keleto pinigėlių – tai tiek to nuostolio.

Gatvėje šviesos nei padaugėjo, nei sumažėjo. Greičiausiai kažkas 
čionai visgi skaičiavo laiką ir duodavo ženklą, kada jau laikas 
miegoti. Emerzidė šį kartą nebepasitraukė šalin, o keliavo kartu, 
įsiskverbusi į mane ir stebinti pasaulį mano akimis. Puikiausiai 
girdėjau jos balsą, pasakojantį apie jai žinomas Dhofo gatves ir 
nurodantį man kelią į Liceros naujuosius namus.
Dar nežinojau, ką darysiu su perkūnyta princese – greičiausiai ji bus 
tiek pat verta kovoje, kiek ir aš. Tačiau norėjau vėl pamatyti 
buvusius bendražygius šalia, o visa kita galima bus sugalvoti ir 
vėliau.
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Galop atsidūriau prieš didelį akmeninį pastatą apvaliais, mažais 
langeliais ir žėrinčiais stogų šlaitais. Jį supo aukšta akmeninė tvora, 
o tvoros keteroje susmaigstyti metaliniai spygliai kai kur puošėsi 
aplūžusiomis kaukolėmis. Geresnio perspėjimo ir nesugalvotum.
Vidiniame kieme bastėsi sargybiniai. Aiškiai mačiau visus 
pasilypėjęs į šlaitą, bet lįsti vidun pačiam kol kas nesinorėjo.
- Miestas pastatytas ugnikalnio pašonėje, - pasakė Emerzidė. – Po 
žeme labai daug landų, kai kur jungiančių net po kelis pastatus. 
Pavyzdžiui, šita pilaitė požeminiu urvu susijusi su štai šiuo pastatu.
Ji akimirksniui užvaldė mano kūną, kad nukreiptų žvilgsnį į 
sukežusį vieno aukšto sandėlį.
- O kur Licera?
- Paskutinį kartą ją mačiau užrakintą pusrūsyje, kur laiko naujokus 
vergus. Langelis ten yra, bet reikės apeiti pilį. Nori pažiūrėti?
Pasakiau, kad noriu ir ji paliepė pėdinti gatve aukštyn.

Regis, miestas buvo pastatytas bet kaip, nesilaikant jokios regimos 
tvarkos. Tad ir gatvės čia vingiavo protu nesuvokiamais dėsniais. 
Kai kur jos baigdavosi tiesiog sutrešusiomis kopėčiomis ar laiptais, 
vedančiais į kitą gatvės aukštą, arba sukdavo lanku ir iškildavo virš 
savęs pačios tilteliu. Pastatai taip pat – besiderindami prie gatvelių 
raizgalynės, jie tiesiog neapsiėjo be daugybės akmeninių arkų, 
stulpų, medinių polių ar tiesiog absurdiškai gausių atramų. Išskyrus 
pavienius namelius ir tvarkingus pilaičių ansamblius, miestas 
panašėjo į bepročio paveikslą, uždraustą rodyti bet kurioje labiau 
civilizuotoje aplinkoje.
Atsidūręs kitoje pilaitės pusėje, užsiropščiau ant vieno iš nedidelių 
pastatų stogelio ir įsitaisiau tarp kaminų.
Pilies kieme, beveik palei pat žemę švytėjo vienišas langelis. 
Grotuotas, mažiukas – apie pabėgimą negalėjo būti jokios kalbos. 
Licera atrodė patikimai saugoma, o iš manęs kol kas nebuvo jokios 
naudos.
- Girdi? – už mane sukluso Licera.
Dabar atkreipiau dėmesį, kad kažkur tolėliau girdėti daugybės 
žmonių šurmulys. Tarsi jų ten būtų susirinkusi minia ir visi veiktų 
kažką vieningai bendro.
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- Kas ten?
- Dar nežinau. Bet tuoj sužinosiu.
Ji pasišalino, palikusi tuštumą toje dvasios vietoje. Kurį laiką 
tūnojau tarp kaminų nejudėdamas, stebėdamas langelį ir 
bandydamas sugalvoti kažkokį planą.
Tada mano dėmesį patraukė artėjantys žingsniai. 

Praeivių buvo keturi. Du apsigobę veidus juodais kapišonais, du 
traukė nesislėpdami. Trys spindėjo oranžine šviesa, o vienas – 
raudonai.
Tiksliau, tai buvo ji. Mergina, kurią pamatęs vos nenusiritau nuo 
stogo. Tai buvo Binera.
- Biner... – aš paskubomis ėmiau ropštis žemyn, nuspardydamas 
silpniausiai pritvirtintas čerpes. – Stok! Čia aš, Edvardas!
Jie iš tiesų sustojo ir atsisuko, nukreipdami į mane ginklus. Netgi 
Binera. Žinoma, juk ji manęs nepažinojo dabar.
- Nagi, apsisuk ir nešdinkis! – įsakmiai suurzgė vienas iš po 
kapišono. – Tučtuojau!
Jo ginklo smaigalys nevirpėjo. Regis, įgudęs kovotojas.
- Binera, - stengiausi nekreipti į pašalinius dėmesio. – Nuleisk 
ginklą. Tu man prisiekei apsaugą iki pat Alibaho, pameni?
- Tu... – Binera akivaizdžiai apstulbo, - juk nesi Edvardas. Žinau, 
kaip jis atrodo...
- Nebeturi reikšmės, Binera, - papurčiau galvą. – Nei aš, nei Licera 
nebeatrodome taip, kaip anksčiau. Be to, iš kur man daugiau mokėti 
Alibaho kalbą? Iš kur man daugiau tave pažinoti? Tu norėjai su 
manimi kovoti Raugo duobėje. Tačiau dabar turi man padėti, nes aš 
nesu tas kovotojas, koks buvau anksčiau...
- Tu jį pažįsti? – grįžtelėjo kapišonas. – Pažįsti?
Binera suraukė antakius ir dėbtelėjo į palydovą.
- Žinoma, pažįsta, - atsakiau už merginą, nes buvo aišku, kad Binera 
taip greitai neperprato vietinės kalbos. – Aš jos pusbrolis.
- Būk tu nors ir jos meilužis, - nusispjovė kapišonas. – Dink iš kelio, 
ji eina kovoti. Antraip įmesime į areną ir galėsi pajuokinti publiką.
- Kovoti, - linktelėjo Binera. – Taip. Atleisk, Edvardai, kol kas 
manęs laukia kova. Aš šiame mieste jau užsidirbau vardą ir esu šiek 
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tiek įžymi. Turiu pasirodyti arenoje.
- O tavo pažadas?
Ji kelias akimirkas žiūrėjo man į  akis.
- Na ir veidas tavo... – atsiduso. – Žinoma, aš pamenu savo pažadus. 
Tačiau pirma turiu laimėti arenoje. Eime, galėsi pažiūrėti.
Ji stvėrė vyro ginklą ir valdingu mostu patraukė man nuo veido. Šis 
nesipriešino. Greičiausiai Binera išties „užsidirbo“ vardą ir pagarbą. 
Arba baimę.

- Kur Čiūra? – paklausiau jau traukdamas paskui ją. – Jūs juk kartu 
čionai atėjote?
- Trise, - murmtelėjo Binera. – Tas trečias jau ilgai čionai gyvena, 
nors, kaip ir mes, pateko čionai per šulinį. Čiūra su juo pasiliko. 
Kažkokia vagių gauja. Nežinau, kuo jie ten užsiima, nes jau pirmą 
dieną įsivėliau į kautynes ir mane pastebėjo arenos savininkas. 
Šlykštus senis, bet nors gerai moka ir nakvynę garantuoja... Nėra 
blogai, turint galvoje, kad čia rimtų kovotojų kol kas nesutikau. 
Vieni sukčiai, vagys ir vergų pirkliai.  Jie net vieno valdovo neturi, 
tik kažkokius vyriausius nemirtinguosius. Neklausk, pati tik 
pavadinimą žinau... Štai, mes jau atėjome.

Palydovai sustojo prieš apvalius vartus – didžiulę akmeninę plokštę, 
kuri netrukus nuriedėjo į nišą, atidengdama kelią. Vyrai toliau eiti 
neketino.
- Tau čia, - parodė mergina į tamsų praėjimą šone. – Nebesek paskui 
mane, nes toliau prasideda arena. Įeisi vidun – turėsi kovoti. Geriau 
pasižiūrėk iš viršaus.
- Mes neturime daug laiko, Binera. Prisimink, kad Alibahas gali 
pražūti bet kurią dieną. Su visa Raugo duobe. Todėl pasistenk... kaip 
nors greičiau.
- Žiūrovai turi būti patenkinti, - paniuro ji. – Antra vertus, tai arenos 
savininko nuomonė. Pamatysim, gal ką nors ir sugalvosiu. Iki kito 
susitikimo... Edvardai.
Ji nuėjo prie antrų vartų, už kurių ošė minia, o aš ėmiau kopti 
laiptais, kad pamatyčiau jos kovą.
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28.

Sriuba

Mano pasirodymas Binerą greičiausiai nustebino, o pasikeitusi 
išvaizda sukėlė pernelyg daug klausimų, nes merginos kova arenoje 
buvo trumpa, nuožmi ir abejinga – tikrai ne tokia, kokios tikėtųsi 
reginio ištroškęs žiūrovas.
Jos priešininkas – visa galva aukštesnis drūtas tipas su kasele 
viršugalvyje, nė iš tolo neprilygo vikrumu savo priešininkei. 
Supratau tai iš milžiniškos kuokos jo rankose. Su tokia buvo galima 
trupinti akmenis skaldykloje, tačiau ne Binerą arenoje.
Kai jis krito sužalotomis kojomis į smėlį, o po akimirkos neteko 
galvos, nė kiek nenustebau. Gal tik šiek tiek pasišlykštėjau. 
Žiūrovai ėmė švilpti, aiškiai demonstruodami nepasitenkinimą, o 
neaiškus tipas iš kitos arenos pusės ėmė garsiai kažin ką aiškinti 
Binerai. Ji nesuprato todėl, kad nemokėjo kalbos, o aš negirdėjau 
per pragarišką triukšmą. Greičiausiai neaiškus tipas ir buvo tas 
savininkas, suteikęs merginai nakvynę.
Prie kritusio priešininko paknopstomis pripuolęs, matyt netoliese 
budėjęs liesas vaikis vedžiojo rankomis po negyvėlio nuogą krūtinę, 
laikydamas tarp pirštų nedidelį daiktą. Tik vėliau suvokiau, kad jis 
turėjo Grabą, kuriuo stengėsi sugauti nugalėtojo dvasią. Turbūt toks 
buvo jo darbas Arenoje.
Taip... nugalėtu šioje vietoje neapsimokėjo tapti. Kalėjimas laukė 
netgi po mirties.

---
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Bineros kambarėlis nebuvo itin didelis, netgi ne itin jaukus. Vien 
akmuo, beveik jokio medžio. Stalą atstojo niša sienoje, lovą  – kita 
niša. Vienintelė kėdė ir dar nedidelė spinta buvo medinės. 
Ji netgi nesutvarkė antklodžių po nakties. Antra vertus, patalų 
netvarkydavau ir aš. Grįžęs į menes, rasdavau lovą jau paklotą.
Šviesa čionai sklido pro nedidelį langą. Dar buvo vieniša žvakė ant 
stalo ir visa apimantis švytėjimas.

- Būtume jus ištraukę iš cypės dar Airoje, - suniurnėjo Binera į 
mano klausimą, - tačiau neturėjome ginklų, savuosius praradome po 
to nelemto smūgio į galvą. O tas trečias kalinys norėjo kuo skubiau 
sprukti, jam visai nerūpėjo jokie išlaisvinimai, tik išsilaisvinimas. 
Taigi, jis spruko čionai, pažadėjęs mums ginklų ir informacijos 
mainais į palydą.
- Ir davė?
Binera susilaikė nenusikeikusi ir dėbtelėjo į mane juodomis akimis.
- Pusiaukelėje išsiaiškinome, kad vyrukas nieko neturi – nei 
pažinčių, nei pinigų. Kalėjime jį bent maitino, o dabar nežinau, kur 
bastosi. Matyt, pažinojo Dhofą truputį, nes paspruko vos čionai 
atvykęs. Nežinia, kiek dienų jau praėjo, nes gyvenu nuo gongo iki 
gongo. Vienas dūžis skelbia rytą, du dūžiai – vakarą. Tikriausiai 
girdėjai...
Linktelėjau.
- O Čiūra?
- Mudu išsiskyrėme netrukus. Čiūra gavo darbo vienoje skylėje, 
netgi kalbą šiek tiek pramoko. Galėsime vėliau jį susitikti. O aš 
nesu gabi kalboms. Pats matei... 
Ji trumpai šyptelėjo ir nusuko žvilgsnį.
- Dabar tavo eilė, - Binera atsisėdo ant lovos, palikdama man kėdę. 
– Pasakok, kodėl tu esi pasikeitęs ir kaip pakliuvai čionai?
Kadangi mudu laiko dabar turėjome, papasakojau viską, kas man 
pastaruoju metu nutiko. Mane pertraukė tik vieną kartą – kai vidun 
įėjo arenos savininkas, atnešęs Binerai užmokestį už dienos 
pasirodymą. Vyras neatrodė itin laimingas, o išvydęs mane dar 
labiau surūgo. Matyt, dailus Bineros veidelis jau senokai 
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pakoregavo jo dienos planus, o aš pakoregavau juos dar labiau.
Kai baigiau savo pasakojimą, Binera susimąsčiusi kurį laiką tylėjo.
- Aš to nežinojau, - pasakė ji, - kad vietiniai keičia kūnus kaip 
pirštines.  O kur tada lieka senosios kūnų dvasios?
- Į kristalus uždaro, arba perkelia į nebereikalingus kūnus. 
Greičiausiai kaip vergus panaudoja. Nors Airoje girdėjau, kad ten 
sugeba dvasias netgi išskaidyti. Panašu į dvigubą mirtį. Juk 
pastebėjai, kaip arenoje po kovos vaikis pribėga prie gulinčio 
lavono ir mojuoja virš jo su amuletu?
- Tu nori pasakyti, kad... – Bineros akys išsiplėtė, ji žvelgė 
akimirksnį man į akis, lyg tikėdamasi, kad juokauju.
Bet aš nejuokavau.
- Kai mirė Emerzidė, jos dvasia netrukus atsirado netoliese, - 
pasakiau. – Ar tau neatrodo keista, kad daugiau nė vienos dvasios 
nepastebėjome, išskyrus jos?
Ji atsiduso, siekdama apsiausto.
- Eime, - pasakė man apsunkusiu balsu, - surasime Čiūrą. Mes per 
ilgai čionai sėdime...
Toks jos planas man patiko daug labiau.
- O arenos šeimininkas?
- Tegu jį pesliai griebia...
Binera išėjo pirma, mąsliai čiupinėdama ginklo rankeną.

- Nors mudu ir nesame patys geriausi draugai, - pasakiau merginai, 
kai atsidūrėme sidabru švytinčioje gatvėje, - dievaži, malonu tave 
matyti, Binera.
Ji pažvelgė į mane ir vėl trumpai šyptelėjo. Su pašaipa.
- Kai tavo snukelis toks neįprastas, - pasakė man, - dievaži, aš net 
nežinau, ar man džiaugtis, ar verkti, Edi. Eime, pataisysime tavo 
išvaizdą.

---

Nors ir išsiskyrę, Binera ir Čiūra pasiliko galimybę susitikti, jeigu 
prireiktų. 
Netrukus mudu atėjome į nedidelę aikštelę tarp pastatų, kur 
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žaižaravo vienišas medis. Kadangi jis švytėjo baltai, Binera nieku 
gyvu nebūtų prie augalo prisiartinusi, tačiau jai ir nereikėjo. 
Pasiraususi prie netoliese stūksojusio akmens luito, mergina 
sugrįžo, laikydama raštelį.
O aš netikėtai sutikau amžiną pražuvėlę, kuri atsirasdavo pačiu 
netikėčiausiu metu.
Pajutau įsiskverbiantį šaltuką, kuriam buvo galima sukliudyti, 
mintimis paneigiant jo buvimą, tačiau laiku pažinau svečią, 
besibeldžiantį vidun.
- Tu dingai neperspėjęs, Edi! – papriekaištavo Emerzidė, susisukusi 
lizdelį vienoje iš mano sąmonės kerčių.
- Tu taip pat, - nudžiugau. – Slėpeisi medyje?
- O kur man daugiau slėptis? Čionai kiekvienas tik ir ieško būdų, 
kaip nugalabyti vargšę vienišą dvasią...
Binera sužiuro į mane pasimetusi, kai pradėjau kalbėti su savimi.
Trumpai paaiškinau jai. Supratusi, kad Emerzidė saugiai tūno mano 
kūne, ji šiek tiek nustebo, tačiau netrukus susigriebė ir parodė man 
rastą raštelį.
- Linkėjimai Emerzidei. Čiūra šįryt grįžo iš žygio, dabar jį bus 
galima rasti „Kalno“ užeigoje. Nuskardėjus vakaro gongui,  jis su 
gauja planuoja kažkokius darbus, todėl reikėtų paskubėti.
- Gauja? Bene vėl samdomu žudiku tapo?
- Mes dirbame tai, ką geriausiai mokame, - sausai paaiškino Binera. 
– O ką būtum tu daręs? Velnių, spėju, čionai nėra.
Į tai kol kas neturėjau ką atsakyti.

---

„Kalno“ užeigą suradome netoli miesto vartų. Kaip ir kiekviena 
užeiga, ši buvo atvira kiekvienam pageidaujančiam užeiti ir tik nuo 
susirinkusios publikos priklausė, kiek ilgai svetys norės pasilikti.
Pastatas dviejų aukštų, paramstytas kopėčiomis, vedančiomis ant 
stogo. Antras aukštas pasipuošęs mažais langeliais. Kai kuriuose 
neryškiai spindėjo švieselės, o štai pirmame aukšte langų nebuvo 
visai, tik vienas platus įėjimas, pro kurį į gatvę sklido ne tik 
šurmulys, tačiau ir šiek tiek pažįstamas, užeigoms ir dar alaus 
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virykloms būdingas tvaikas.
Viduje viskas buvo įrengta panašiai kaip ir tvarte – kad tik būtų kur 
atsisėsti ir lakti iki griuvimo į šiaudus.
Ten ir suradome Čiūrą, pasislėpusį tarp neaiškių tipų. Prisiekiu, 
jeigu ne ginkluota Binera, iki  bernužėlio net nebūčiau prisiartinęs.

- Tu?! – nepatikėjo šis, kai pasisakiau esąs Edvardas. Iš nuostabos 
Čiūra netgi pamiršo, kad kalbamės jau ne vietine šnekta, o Alibaho. 
Tačiau netrukus atsitokėjo. – Kas tau nutiko, po šimts?!
Vėl papasakojau ilgą istoriją, šį kartą sutalpinęs ją į daug mažesnį 
žodžių kiekį, nei jų gavo Binera. Kol kalbėjomės, mergina beveik 
mandagiai išvaikė pašalinius nuo užustalės, nupirko užkandos ir 
gėrimų, o aš pirmą kartą po ilgos pertraukos tinkamai pavalgiau.

- Nemalonu net girdėti, - suniurzgė Čiūra. – Dabar aš suprantu, 
kodėl mano naujieji draugužiai žmones grobia, užuot juos žudę ir 
plėšę.
- Kur tu vėl įsivėlei?
- Kaip visada... ten, kur mano rankos geriausiai tinka. 
Žmogžudystės ir taip toliau...
- Ir daug jau nužudei?
- Nė vieno dar. Kol kas tik svaiginam aukas ir...
- Gerai, - linktelėjau. – Tu bent pastebėjai, kad čia, Sielų Šulinyje, 
dvasios apsireiškia netrukus po žmogžudystės? Vietiniai jas gaudo 
„grabais“, kad vėliau nepersekiotų ir šiaip nelaimių kad neprišauktų.
- Taip? – sumurmėjo žudikas ir prievartautojas po akimirkos. – 
Velnias. Kiek daug reikia žinoti šioje vietoje...
Ką dabar darysime?
- Na... – nutęsiau susimąstydamas, - regis, tu dabar turi naują gaują. 
Vertėtų sužinoti, gal jie mane ir Licerą kalno šlaite pričiupo. Nes 
prisiekiu, kažkur turi būti mano daiktai ir ginklai. Ir man reikia 
žmogaus, kuris galėtų perkelti iš vieno kūno į kitą. Turiu 
susigrąžinti savo senąjį kūną...

Po sotaus maisto mano pilve vyko kažkas negero. Skaudėjo skrandį. 
Iš pradžių vos juntamai – pamaniau, kad turėtų greitai praeiti, tačiau 
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skausmas tik stiprėjo.
- Šis kūnas ilgai neišlaikys, - išgirdau Emerzidės balsą. – Paskubink 
juos!
- O kur tavo... senasis? – paklausė Čiūra.
- Žinau tik savininko vardą – Bhagis. Kažkoks turtuolis, nes 
sugebėjo paveržti kūną iš vergų pirklio. O šis visai prastas, Čiūra. 
Štai, pavalgiau truputį ir skauda...
- Leisk, atspėsiu – tu ir kautis negali?
- Deja. Judviem teks viską daryti patiems. O man...

Pabaigti nespėjau, nes galva staiga susvaigo, akyse aptemo ir aš 
greičiausiai išsitiesiau ten, kur sėdėjau.
Skirtumas vienintelis – čia pat buvo į mane įsismelkusi šmėkla.
- Šaunu, - atsiduso Emerzidė. – Einu į žvalgybą, Edi. O tu kol kas 
pamiegok.

---

Nežinia, kiek laiko išbuvau be sąmonės, jeigu tas laikas čia dar iš 
viso kur nors tekėjo ar byrėjo... 
Žinojau, kad išbuvau šiltoje tamsoje kažkiek, o vėliau pabudau, 
nugara jausdamas minkštumą po savimi. Pirmiausiai išvydau 
nelygaus akmens lubas, lyg skubiai nutašytas kirtikliu. Netoliese 
degė nedidelė liepsnelė, jos mirganti šviesa išryškino visus 
kauburius ir įdubimus. Pasukau galvą, ketindamas apsidairyti.
- Gulėk ramiai, senas girtuokli, - pasakė man nepažįstamas balsas.
- Bet aš ne...
- Taip, žinau, tu ne toks ir prisigėrei visai atsitiktinai. – Man prieš 
akis išdygo susivėlęs padaras, kurį drąsiai buvo galima pavadinti 
„broliuku iš vienuolyno, kursai ana ten, ant kalno“. Nepažįstamasis 
vilkėjo šviesiai pilką, vientisą drabužį, kurio skvernai beveik vilkosi 
žeme. Barzdotame veide spindėjo dvi akys, kurių sąžiningumu ar 
gerumu būčiau suabejojęs, jeigu ne švarus, baltas kūno spindesys. 
Po didžiule nosimi turėjusios būti lūpos pasislėpė baltuose ūsuose, o 
ausys – po nešukuotais baltais karčiais.
Rankoje senis laikė molinį indą su ten įmerktu šaukštu, o iki manęs 
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atsklidęs kvapas nebuvo pats maloniausias iš visų kada nors uostų.
- Jūs... baltas? Ar aš jau ne Dhofe? – sumurmėjau.
- Baltas, nes mano vardas Khiganas, - pašaipiai vyptelėjo senis. – Ir 
žinoma, tu vis dar Dhofe, vaikine. Gal tik kiek palypėjai į ugnikalnį, 
tačiau tu vis dar šiame nuodėmingame mieste. O dabar užsičiaupk ir 
suvalgyk visą košę, kurios tau išviriau. Skrandžio opos neišgydys, 
mirties neatitolins, tačiau bent miegosi ramiau.
Jis įbruko man savo patiekalą, pataisydamas man pagalvę, kad 
galėčiau truputį kilstelėti. Emerzidės niekur neišvydau. Greičiausiai 
vėl pradingo, kad išsiaiškintų ką nors įdomaus.
- Kaip aš čia atsiradau?
- Pirmiau košė, - nenusileido senis. – Klausinėk vėliau, jeigu dar 
pajėgsi. Mano urvas, mano ir taisyklės...
Jis patraukė prie lentynų, nukrautų visokiais indais, džiovintais 
augalais ir nedideliais, rusvais akmenėliais.
Urvas pasirodė beesąs pakankamai didelis ir čia buvo visai jauku. 
Įėjimas juodavo kiek toliau dešinėje, aš pats ilsėjausi sienoje 
iškirstoje nišoje. Prie pat gulto buvo patiestas kailis, kiek toliau 
priekyje liepsnojo kelios pliauskos apvaliame ugniakure. Kairėje 
išvydau dar vieną angą, beveik paslėptą lentynų ir spintų. 
O košė buvo pakenčiama, gal tik išskyrus kvapą. Sulaikęs 
kvėpavimą prarijau ją pakankamai greitai, labiau kamuojamas 
smalsumo nei skrandžio skausmų.
- Va, jau tuščias. Pasikalbėsim?
- Tai jau teks turbūt... – suniurzgėjo nepatenkintas Khiganas, 
paspirdamas pliauską į ugnį.
- Tu... gydytojas?
- Jeigu tikėti vietinių kalbomis – aš tik paprastas kūnų keitėjas. 
Paimu vieną kūną, iškratau dūšią ir ten pat kitą įkeliu. Darbas 
lengvas ir pelningas. Sąžinė negraužia.
- Bet tu baltas...
Khiganas pašaipiai krenkštelėjo.
- O tu mėlynas. 
- Norėjau pasakyti, kad tavo darbas... Jis, regis, kažkiek nedera prie 
tavo spalvos, ar ne?
- Dera, nedera – koks skirtumas? Ką tu iš viso supranti apie spalvas, 
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girtuokli? Ar geriau pasijustum, jeigu lakstyčiau aplink ugnį 
raudonas?
Nurijau besiveržiančius žodžius. Khiganas turbūt gražiau pasakyti 
tiesiog nesugebėjo. Nusprendžiau, kad apsižodžiuoti suspėsiu 
vėliau.
- Spalva – tai tarsi šnabždesys į ausį, - po akimirkos pratęsė senis. – 
Tarsi bandymas pažvelgti į ateitį, girtuokli. Gatvės knyga. Visi ją 
skaito, bet ne kiekvienas teisingai supranta. Pavyzdžiui, tave Airoje 
sučiupo miesto vyriausieji. O jie, kiek prisimenu, visados buvo 
nuobodžiai balti. Ar ne?
- Taigi, spalva nereiškia, kad žmogus yra geras arba blogas? – 
pabandžiau surasti paprastesnę reikšmę jo kalboje.
Khiganas pamurmėjo kažką panosėje, besisukiodamas aplink 
ugniakurą, tada pagrūmojo man pirštu ir sukikeno.
- Paprastai gauti atsakymai verti mažai, žmogau. Aš leisiu tau 
pačiam surasti atsakymą į šį klausimą. 
- Tiek to, - atsidusau. – Galų gale, tai ne itin svarbu.
- Arba senas girtuoklis tiesiog tingi pasukti smegenis. Tavo draugai 
dabar stengiasi sučiupti tavo kūno nešiotoją. Žinomas Dhofo 
žmogus. Gana įtakingas. Švyti dažniausiai gelsvai. Ir galiu duoti 
galvą nukąsti, kad norėtų būti baltas lyg sniegelis. Kaip ir daugelis 
čia gyvenančių. Bet jis nebus, ne... Visados jaunas, kaskart vis 
kitoks, bet vis tas pats senas Bhagis.
- Taigi, spalva nežymi gėrio arba blogio?
- Galbūt. Bet kas yra blogis? – iššaukiančiai karktelėjo Khiganas.  – 
Arba gėris?
- Atimti kito gyvybę yra blogai, - pasakiau.
Khiganas atsisėdo prie ugnies ir nusijuokė.
- Na, tuomet aš neturėčiau būti baltas. Man teko užmušti. Ir kūnus 
keisti teko, o juk tai irgi nėra gerai, ar ne?
- Tiek to, - sumurmėjau. – Man dabar neįdomios tavo mįslės. 
Tebūnie aš melsvas o tu baltas. Kiek laiko aš čia guliu?
- Neilgai. Laikas čia neteka, o kadangi jau prabilai apie laiką, tai 
greičiausiai esi ne čionykštis. 
Pažvelgiau į senį įdėmiau, nustebintas pareiškimo.
- Nesijaudink, aš taip pat ne čionykštis, - gūžtelėjo pečiais 
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Khiganas. – Nė vienas iš gyvųjų nėra vietinis.
 

---

Padėjau Khiganui paruošti sriubą pakabintame virš ugnies puode. 
Urve pasidarė tvankoka nuo garų, bet kol kas netrukdė.
- Ar pastebėjai čionai bent vieną vaiduoklį? – paklausė senis. – 
Turiu galvoje, kai čionai numiršta žmogus, jo dvasia netrukus 
apsireiškia netoliese. Išlenda iš žemės. Tačiau ar matei kur nors 
vaikščiojančius juos? Nors vieną?
- Šiaip tai viena visą laiką vaikščiojo su mumis...
- O daugiau?
Teko prisipažinti, kad neteko.
- O turėtų?
- Kadaise, be abejo, vaikščiojo, - sumurmėjo senis. – Paduok man 
aną ryšulį nuo lentynos, kur raudoni žiedai. Taip, šitą...
Jis paėmė džiovintą žolę ir įbėrė truputį į viralą. Pasklido salsvas, 
malonus kvapas.
- Visa ši žemė buvo jų namai, - tesė Khiganas. – Negyvųjų namai. O 
po to per šulinius atklydome mes, žmonės. Nežinau, kas įvyko, 
kodėl pirmieji čionai pasiliko. Galbūt šuliniai užsirakino... Šiaip ar 
taip, vietinės dūšelės buvo nemenka kliūtis. Lindo kiaurai sienas, 
degino savo švytėjimais ir taip toliau. Na, aš bent taip manau. Taip 
turėjo būti, ar ne?
- Turbūt... – sutikau.
- Ką tų žmonių vietoje būtum daręs?
- Bandęs sugrįžti atgal.
- Aha, - linktelėjo senis. – Aš taip pat greičiausiai. Nežinau, kaip ten 
viskas iš tiesų buvo, nes nėra jokių istorinių raštų. Laiko tėkmė čia 
tokia, kad kartais sunku suprasti, kada tas „seniau“ buvo ir kas buvo 
pirmiau - atėjimas ar neapykanta. O galbūt tai buvo kartu?..
- Aš tikrai žinau, kad pirma atėjau pro šulinį, tada netekau draugo. 
O tada...
- Taip taip, - nekantriai mostelėjo Khiganas. – Kalbi, nes tavo 
istorija palyginus labai jauna. Palauk, kol praleisi čia bent... bent 
vienerius senuosius metus.
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- Kiek tau metų, seni? – susidomėjau.
- Atklydau čionai būdamas... septyniolikos gal. Nuo to laiko turbūt 
praėjo amžiai. Jūros pakeitė savo vietas – štai kodėl kalbu apie 
amžius. O savo atvykimo aš beveik nebeprisimenu. Šiek tiek 
pamenu, kad tuo metu aplink mus šmirinėjo tuzinai vietinių dūšelių. 
Jos sau, mes – sau. O vėliau kažkas sukūrė „grabus“ ir likome tik 
mes, žmonės.
- Išgaudė visus vietinius? – pasipiktinau.
- Nemanau. Juk tie mirusieji turėjo susiprasti, turėjo susirasti 
kampelį, kur galėjo pasislėpti. Kad ir po žeme. Man kartais atrodo, 
kad po žeme slypi neišmatuojamos tuštumos, kur jos gali sau ramiai 
gyventi. Vien mano šis urvas driekiasi po kalnu kelias mylias, aš tik 
jo pradžioje gyvenu. Argi tu nesislėptum, jeigu tave imtų medžioti?
- Taip, - linktelėjau.– Tikriausiai... O kam jie medžiojo 
mirusiuosius?
- Sakoma, kad suskaidžius grabe dvasią ir ją pasisavinus, sustiprini 
savo dvasią. Tai lyg maistas. Tik kitoks.

Pagalvojau, kad mirti šioje vietoje būtų be galo niūru.
- Mirti čia neapsimoka, - pakartojo mano mintis Khiganas, sunkiai 
atsidusęs. Jis paėmė samtį, pamaišė viralą ir sriūbtelėjo truputį. 
Suraukęs nosį įbėrė žiupsnį prieskonių. – Bijau, kad mes šią vietą 
atėmėme ne iš mirusiųjų, o iš savęs pačių. Nederėjo mums ateiti 
čionai.
Jis kiek patylėjo, tada nukreipė akis nuo ugnies į šalį.
- Atėjo tavo mirusi draugė, - pasakė man. – O ji buvo graži, visai 
nieko mergiotė...
- Sveikas, Edvardai, - pasisveikino Emerzidė, žiūrėdama į mudu 
nuo įėjimo. Blyksnis – ir ji jau klūpėjo prie ugnies, žiūrėdama į 
mane mąsliu žvilgsniu.
- Kur tu buvai?
- Pagelbėjau Čiūrai ir Binerai. Visgi Dhofe nesaugu, o aš kol kas 
esu jų geriausios ausys bei akys. Jiedu greitai bus čia. Licerą 
pavyko ištraukti iš rūsio toje pilyje.
- O... – nustebau. – Kaip jos kūnas?
- Kūnas dabar priklauso vienai kilmingai poniai, jį gauti bus kiek 
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sunkiau. Didelė sargyba, daug „grabų“ – ne tik ant krūtinių, tačiau ir 
ant sienų. Aš ten nelabai galiu ką pamatyti, Edi. Atleisk.
- Binera smarki kovotoja, - sumurmėjau. – Ką nors sugalvos.
Taip, ji buvo smarki kovotoja, tik ar labai protinga? Kas ji tokia – 
karys, ar vadas? Šito aš nežinojau. Nemačiau jos dirbančios 
rimtesnį darbą, nei tą, arenoje, arba dvikovoje. Vis dėl to tikėjausi, 
kad ji turi didesnę nei kario dvasią.
O štai ir jie, trise pasirodė oloje. Pažinau Licerą – vis dar 
prisiminiau jos kūną, vedamą iš vergų turgaus. Ir dar to išdidaus, 
kiek piktoko žvilgsnio nebuvo įmanoma sumaišyti su jokiu kitu. 
Regis, šito nesugebėjo palaužti net para rūsyje.
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29.

Iš pasalų

- Aš jai nusuksiu sprandą, - sugniaužė pirštus Licera, niauriai 
spoksodama į ugnį ir greičiausiai įsivaizduodama savo žodžius.
- Ten tavo pačios sprandas, jo nevertėtų nusukti jokiais būdais, - 
paprieštaravo Čiūra.
- Tada aš uždarysiu tą pabaisą į „grabą“ ir palaidosiu tūkstančiui 
metų!.. – netrukus sugalvojo didenybė, vis dar neketindama nurimti.
- Jums vertėtų išgerti pakriaužiedės nuoviro, - karktelėjo Khiganas 
nuo spintos, kur kilojo visokius ryšulėlius, skaitydamas antraštes.
- O nuo ko tai? – paklausiau.
- Šiaip, padeda išsivemti. Tuo pačiu labai nuramina. Aš ne tau, 
girtuokli, siūlau, o tai pasenusiai mergiotei...
Kai išverčiau, Licera dėbtelėjo į senį tūžmingu žvilgsniu. Dabar ji 
atrodė daug nuožmesnė nei anksčiau, kai dar buvo savo kūne.
- Grįžkime prie mūsų plano, - pasiūlė Čiūra, nukreipdamas žvilgsnį 
į rusvą, apsvilusį pergamentą, kurį jam davė Khiganas, prieš tai 
išvyniojęs iš jo arbatžoles. – Laiko mes kaip tik ir neturime 
gniaužyti kumščiais ir svajoti apie kerštą.
- Arba atvirkščiai – turime visą amžinybę...
Binera palinko prie paskubomis nubraižyto žemėlapio, nuleidusi 
mano pastabą negirdomis.
- Taigi, tiltas saugomas keturiose vietose... Šventas tu jauti, ten gi 
sumauta tvirtovė, o ne dvaras! O Liceros kūno parazitė tikriausiai 
lindi pačiame centre, - pirštu nuvedė Čiūra. – Nuo uolų nenusileisi, 
per griovį neperšoksi, tiltas su vartais. Rimtai, moteriškė nusiteikusi 
karui.

Psl. 434



- Khiganai, o ar čia buvo karų? – paklausiau.
- Ir dabar yra. Dhofas dar nekariauja, bet va Glemgordas ir 
Fadhagas pliekiasi, net skiedros lekia. Manau, sulauksime ir čionai 
susirėmimų. Tada man greičiausiai teks lįsti giliau po kalnu...
- Ką jis pasakė? – kryptelėjo galvą „trenkta merga“. 
Išverčiau.
Binera kurį laiką galvojo, žiūrėdama į Emerzidės nupasakotą, 
Čiūros nupieštą žemėlapį, tada pašoko ir ėmė lėtai žingsniuoti palei 
lentynas, mąsliai dėbčiodama tai į lubas, tai į grindis.
- Norėčiau matyti tai, ką matė ji, - sumurmėjo, trumpam 
pažvelgdama į Emerzidę. – Galbūt pavyktų sugalvoti kažką iš 
praleistų smulkmenų. Nes dabar aš nematau jokios kitos išeities, 
kaip budėti prie tilto, viliantis sulaukti ponios Vidrianos 
pasivaikščiojimo. Tegu ir su dvidešimčia sargybinių. Ji bent jau 
būtų mano teritorijoje ir man greičiausiai pavyktų kažką padaryti 
ekspromtu... 
- Aš mielai pasidalinčiau, tačiau tau nepatiks, - nusišypsojo 
Emerzidė. Regis, ji jau senokai nebepyko ant Bineros, ar bent 
sugebėjo tai puikiai nuslėpti.
- Kartais man atrodo, jog taip turėjo būti – aš tave privalėjau 
užmušti, kad vėliau taptum naudinga... – pasakė Binera, žiūrėdama į 
grindis. Ir tuoj pat atsitokėjo, išvydusi, kaip vaiduoklis žybtelėjo ir 
atsirado visai šalia jos, sugniaužusi kumštelius ir žaibuodama 
akimis. Ne, Emerzidė nieko nepamiršo.
- Emerzide! – šūktelėjau.
- Palauk! – atšoko ir Binera, išgąstingai stebėdama savo buvusią 
auką, pasiruošusią ją pulti. – Nenorėjau užgauti, tikrai! Tiesiog aš 
tokia esu – kalbu, ką galvoju...
- Pasistengsiu atsiminti, - purkštelėjo Emerzidė, nusisukdama nuo 
jos.
Khiganas sutarškino puodeliais ir buteliukais, atsitraukdamas nuo 
spintos.
- Jums vertėtų susivienodinti švytėjimus, - pasakė jis, aiškiai 
pralinksmintas reginio.
Binera susitvardė, panaikindama iš savo veido nerimo ir baimės 
pėdsakus. Kurį laiką trumpai dėbčiojo į vaiduoklį.

Psl. 435



- O kaip tą padaryti? – staiga paklausė ji, pati supratusi senio 
žodžius.

---

Kiek toliau, olos gilumoje, iš žemės gelmių tryško karštas, šiek tiek 
siera dvokiantis vanduo, kuris, trumpam nusėdęs į uolose pragraužtą 
duburį, ištekėjo kažin kur pro plyšį. Senio atnešto žibinto visiškai 
pakako pamatyti visas labiau įdomias detales – pilkšvus stalaktitus, 
nuklotus smulkiais vandens lašais, visomis spalvomis mirguliuojantį 
duburį ir netgi raibuliavimą viename jo pakraštyje, kur veržėsi 
vanduo.
- Lįsti ten nuogam? – sudvejojau, apžiūrinėdamas baseiną.
- Nesijaudink, jis neverda, - karktelėjo Khiganas. – Tai tik 
burbuliukai.
Binera įsiropštė pirma ir nučiuožė slidžiu duburio kraštu į vidurį. 
Giliausioje vietoje vanduo siekė vos aukščiau kelių. 
- Lipkite ir tūpkitės, patogiai įsitaisykite, - murmėjo Khiganas, 
nenuleisdamas nuo merginos gašlaus žvilgsnio.
- O šventas Oberhaido jauti... – pasakė Licera, priekabiai 
apžiūrinėdama savo kūną. – Ar man šimtas metų? Ką ta sena ragana 
darė su savimi?
- Na taip, anksčiau tu geriau atrodei, - pasakė Čiūra. 
- Čiaupk srėbtuvę!

Vanduo atrodė šiek tiek per karštas maudynėms, tačiau nesunkiai 
pripratau. Pasijutau beveik kaip forpietiškoje, baigiančioje išsivadėti 
pirtelėje, tik ten kvepėjo minkštomis, mirkytomis vantomis, o čia 
nosį kuteno aštraus kvapo burbulėliai, sproginėjantys panosėje.
- O toliau?
- Toliau privalėsite visi užmigti, - atsibudo iš svajonių Khiganas. – 
Todėl ir liepiau įsitaisyti kiek galima patogiau. Kad užmigę 
neprigertumėte. Kojas į duburio vidų, galvas į kraštus. Paieškokite 
patogesnių nelygumų, jų ten neabejotinai buvo, kai paskutinius 
broliukus maudžiau.
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- O tu jauti, miegoti tokioje karštymėje? – neapsidžiaugė Čiūra, 
dairydamasis į visas puses, lyg tikėdamasis greito išsigelbėjimo. – 
O koks viso to tikslas?
- Gerai, jeigu yra norinčių patirti greitesnį susivienodinimo ritualą, 
tegu tie išlipa, - pasakė nepatenkintas senis. – Yra ir greitesnis 
būdas. 
Apsidžiaugęs Čiūra susyk pakilo.
- Balčiausiai švytintis apkabina raudoniausią ir laiko aną tol, kol šis 
sudega jo švytėjime, - niauriai iškošė Khiganas, žiūrėdamas žudikui 
ir prievartautojui į akis. – Mes tą ir darėme, kol neatradome 
naujesnio, mažiau skausmingo būdo. O patikėk, pirmasis buvo daug 
greitesnis. Auka nuo klyksmo nesuspėdavo net užkimti. Kiek tai bus 
valandomis, susiskaičiuok pats.
Čiūra pažvelgė į Binerą ir tuojau pat nutūpė į vandenį, išsigandęs 
jos žvilgsnio. Binera vienintelė žinojo, ką reiškia degti melsvai 
švytinčiojo glėbyje.
- Vadinasi, bandysime užmigti, - sumurmėjo Čiūra.
Khiganas pasilypėjo ant akmens, persisvėrė per duburio kraštą ir 
ranka pamaišė vandenį. Nupurtė pirštus nesitaikydamas, aptaškė 
visus.
- Šis vanduo padės jūsų švytėjimams pasiekti vienas kitą. Jūs visi 
tapsite ne melsvais, kaip vaiduoklis, ar šitas girtuoklis, ne. Taip 
nutiktų, jeigu sutiktumėte sudegti prisilietę. O vanduo daro visai ką 
kitą – jis surenka jūsų švytėjimus ir iš visų spalvų sumaišo vieną 
spalvą. Spėju, kad jūs visi išsimiegoję švytėsite geltonai. O jeigu 
prie jūsų prisidės ir negyvėlė – tai gal net ir žalsvai.
- Bet aš negaliu užmigti, - paprieštaravo Emerzidė, kuri iki šiol 
stebėjo mus nuošalyje.
- O tu gali apsėsti poną girtuoklį, kaip kad darei tą anksčiau. Jeigu 
užmigs jis, užmigsi ir tu.
- Bet... mano spalva?
- Pamatysi, - pažadėjo senis, nesileisdamas į spėliones. Jis įkišo 
ranką į savo skudurus, pasirausė bambėdamas panosėje ir ištraukė 
ryšulėlį.
- Turiu čia džiovintų uogų, kurios padės jums greičiau užsnūsti. 
Visiems po vieną. Tiesa, vienas rimtas įspėjimas – kad 
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nebandytumėte myžti į vandenį! Iš šios vonios viskas išteka į šaltinį 
šlaite, kurį miestelėnai laiko gydančiuoju. Manau, visiems 
pakankamai aišku, kad jie jau dabar geria savo vaistus su virtos 
žmogienos prieskoniu. Nesugadinkite skonio dar labiau.

---

Užmigau visai nesunkiai, susiradęs savo kampelį duburyje.

Sapnavau savo namus Forpoje, nedideliame Uolynės kaimelyje, kur 
žemė buvo tiek prasta, kad tiko tik palikti ją ramybėje, augti 
skurdžioms pievoms. 
Lyg skerdžiama rūko tirštumoje dejavo ožka, greičiausiai 
apgailėdama būsimą dykynę, kurią ji pati ruošėsi šįryt padaryti už 
tvartelio. Stovėjau kasydamasis pakaušį, niekaip negalėdamas 
suprasti, sapnas čia, ar tikrovė.
Tada prisiminiau, ko atėjau ir pajudėjau iš vietos, pralinksmintas 
būsimo susitikimo.

Levė, viena gražesnių mano sutiktų merginų, užvakar šokusi su 
manimi ir gašliai merkusi akį, vakar nesunkiai leidosi suviliojama. 
Mano pati pirma pergalė, pirma meilė, pirmoji JI. Stebėtina, kiek 
mudu per trumpą laiką vienas kitam prisižadėjome. Ji burkavo su 
manimi taip užtikrintai, kad net pamaniau – bus kartojusi savo 
repertuarą daugybę kartų. Tačiau merginos žvilgsnis atrodė toks 
tyras, kad netrukus išmečiau bet kokias dvejones iš galvos ir štai – 
leidausi atviliojamas net iki šios vietos.
Prieš pradingdama už sukrypusios daržinės durų, ji kilstelėjo sijoną 
ir atidengė koją iki šlaunies, mirktelėdama man ir nusišypsodama 
taip gaiviai,  kad net rūkas ėmė sklaidytis.
- Šventas Oberhaidai, suteik man jaučio išmintį, jėgą ir aną... pats 
žinai... – suvapėjau jausdamasis beveik aname pasaulyje.
Šlapia žolė žliugsėjo po kojomis, prie tvartelio vartų sutryptas 
mauras permerkė mokasinus. Pravėriau duris, vis dar uosdamas 
gėlių, įsegtų merginos plaukuose, kvapą.
- O, mielasis – taip, taip, taip!... – išgirdau aistringą Levės balsą ir 
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sustingau tarpuvartėje. – Nesustok, ne... Va taip! Oo… Va taip!
Levė laikėsi įsitvėrusi kietai suspausto šieno kuokštų, palinkusi į 
priekį, prašiepusi dantis iš didelio malonumo. Jos sijonai buvo 
pakelti aukštyn ir užraityti, o prie jos sėdmenų prigludęs Vignis 
darbavosi iš peties, dainuodamas nešvankias dainuškas. Viena ranka 
laikydamas Levės kasą, kita jis vaizdavo raitąs botagą ir jojąs 
velniai žino kur.
Nežinau, kiek laiko išstovėjau išsižiojęs, žiūrėdamas į šitą 
pamišėlišką vaizdą. O atsitokėjęs išlemenau visai ne tai, ką tokiu 
atveju turėtų pasakyti tikras vyras:
- Ką... čia darai, Vigni?..
- Ūhūūū, Edi! – pastebėjo mane vaikystės draugas, nė kiek 
nenustebdamas dėl mano pasirodymo. Jis nesiliovė „jojęs“ ant 
mano merginos. – Dievaži, šita uogelė karšta kaip verdantis kalnų 
šaltinis! Nori pabandyti pats? Aš net naują dainą sukūriau prie jos 
prisilietęs, nori išgirsti?..

Ir nieko nelaukdamas užbliovė dainušką apie miškinį, pasiklydusį 
nuosavame miške, kur susitikęs raganą Arfidičę turėjo pasiūlyti jai 
sandėrį – ji parodo jam kelią, o jis patenkina ją...

- Vigni! – staiga atsitokėjau, žengdamas prie jo artyn, - čia gi mano 
Levė, ožy tu smirdintis! Ką tu...
- Ramiau, Edi, - nusijuokė jis, truputį dusdamas nuo įtempto darbo, 
- aš juk tavo senas geras draugas. Visados buvome draugai. Mums 
abiem Levės užteks, ar ne, mažyte?
„Mažytė“ sudejavo, pasukdama į mane savo dailų veidelį. 
- Tai velnias! - pažvelgiau į senus daržinės balkius, nebenorėdamas 
nei Vignio snukelio išmalti, nei prisidėti prie „puotos“. – Judu abu 
nesveiki! Aš išeinu...
Tačiau nesuspėjau. Virš galvos sutratėjo, pokštelėjo lūžtantys 
balkiai, o ant manęs ir abiejų meilužių pasipylė pagaliai, stogo 
skiedros ir visa, kas buvo sukrauta virš jų, įskaitant ir senus varnų 
lizdus.

Prispaudė kaip reikiant ir dar skaudžiai. Viena gerai – nebegirdėjau 
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to pamišėliško meilužių aimanavimo. Regis, jiedu neišgyveno ir 
man pasidarė gerokai ramiau. Taip jiems ir reikia. Vignis man 
visados kalė mintį, kad geriau trys pavydžios žmonos, negu viena 
nusibodusi. Štai ir palaidojo jį Oberhaidas su visomis 
iškrypėliškomis svajonėmis, cha cha!
Susijuokiau, kapstydamasis iš po papuvusio rąsto. Padvelkė 
šlapiomis samanomis ir paparčiais, į ausį įsisegė ištroškęs uodas. 
Nusipurčiau jį ir pagaliau išsivadavau iš trūnėsių – purvinas, 
sudaužytas, tačiau laimingas.

Mane supo gana tanki medžių siena, vos praleidžianti šviesą iš 
viršaus. Regis, mane buvo prispaudęs sutrūnijęs medis. Jų čia 
netrūko. Ir kaip aš sugebėjau po juo papulti?..
- Ei! – šūktelėjau nepatenkintas.
Toks pat nepatenkintas aidas atsiliepė du kartus prieš išnykdamas.
Miško nepažinojau. Gal ir tas, kuris šalia mūsų kaimo auga, o gal ir 
kitas – kas juos supaisys?
- Ar yra kas nors gyvas šalia?! Aš pasiklydęs!
Ar man tik pasirodė, ar kažkur dešinėje iš tiesų išgirdau tylų juoką? 
Nejaugi vėl Levė? Nejaugi jos nepalaidojo tie krintantys...
Apsidairiau, tačiau aplinkui nebuvo nei daržinės, nei jos griuvėsių. 
- Leve? – sušukau kiek tyliau. – Vigni?..
Vėl juokas, tačiau daug tylesnis.
- Na palauk, pagausiu tave, iškrypęs močkrušy, atsirūgs tau...
Po kojomis traškėjo perpuvusios smulkios šakelės, žemė buvo 
minkšta it patalas, žmogaus kojos neregėjusi. Praskleidžiau 
milžiniškus paparčius ir sustingau.
Tanki augalija supo nedidelę daubą, kurioje tryško šaltinis. Aplinkui 
gausiai sviro ryškiai žali paparčių lapai, nutvieksti daug ryškesnės 
šviesos.
Ten,  sėdėdama ant didelio akmens, kojas vandenyje skalavo daili 
mergina. Jos veidas man pasirodė kažkur matytas, tik niekaip 
negalėjau prisiminti. Juodaplaukė, šiek tiek riesta nosimi su vos 
matomomis strazdanėlėmis virš jos. Liekną kūną prisidengusi tik 
tiek, kad normalus vyras neišvirstų iš klumpių pamatęs. Deja, 
normalios moterys tokią iš įpročio greičiausiai apšauktų paleistuve. 
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Bet aš ne moteris.
- Leve?.. Tpfu... – nežinia, kodėl panorau ją pavadinti tuo vardu. 
Visai ne ji.
Nimfa pažvelgė man tiesiai į akis ir vėl susijuokė. Net nenustebo 
dėl mano tokio įžūlaus pasirodymo.
- Nenorėjau trukdyti, - sutrikau. – Labos dienos jums, panele. Gal 
žinote, kokia čia vieta ir kaip man išeiti atgal į kaimą?
- Tu miške, Edi, - atsakė man mergina, šypsodamasi ir rodydama 
savo dantukus.
- Tą aš jau pastebėjau... – tyliai burbtelėjau.
- Jeigu nori išeiti iš miško, teks sekti paskui mane, - tęsė ji. – Bet 
pirmiau malonumai. Nagi, eikš čia!

Kažkodėl prisiminiau Vignio dainušką apie miškinį ir raganą. Ilgai 
negalvojau. Levė dingo po tvarto nuolaužomis, o ši miško nimfa 
buvo vos ne dusyk gražesnė – apie tokią sėkmę kaimo bernai net 
sapnuose nesusapnuotų.
Net nepajutau, kaip atsidūriau vandenyje, glostydamas gražuolės 
kojas. Vanduo buvo šiltas, beveik karštas, lyg ne iš normalaus 
šaltinio. Tiesiog puikią vietelę išsirinko nepažįstamoji.
Dar po akimirkos abu jau pliuškenomės, mėgaudamiesi kūniškais 
malonumais. Ji buvo švelni ir geidulinga, lyg geriausia Plačių Ragų 
paleistuvė, žinanti mintinai kiekvieną vyro svajonę. Dar akimirka 
ir...

- Negaliu patikėti!... – atsklido riksmas nuo paparčių.
Ten stovėjo manoji Levė. Pasišiaušusi, be sijono, pilnais samanų 
plaukais, dargi su didele mėlyne kaktoje ir murzina, lyg iš peklos 
išlindusi.
- Tik nusisuk, o ką tu darai?! – rėkė ji, raudama augalus su visomis 
šaknimis ir mėtydama į mane. – Parazitas! Dvokiantis ožys! 
Išgama!
Regis, mano juodaplaukei nimfai buvo vis vien, kas ten žemes ir 
lapus svaido. Ji vis dar laikėsi manęs, apsivijusi kojomis ir rankomis 
bei murkė kažką į ausį. Negirdėjau , nes Levė užgožė visus garsus ir 
dangų:
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- Aukso kalnus žadėjai, krušly prasmirdęs! O aš... aš... kvaiša 
buvau, kad tokio klausiau! Užmušiu!
Nelauktai nutvėrė akmenį, gerokai didesnį už ją pačią.
Nuo to vaizdo man net bloga paliko.
- Leve, brangioji...
Bet akmuo jau lėkė į šaltinį ir meilužius jo viduryje. Prispaudė lyg 
antkapiu, vanduo priplūdo visur, kur tik surado kelią. Sulaikęs 
kvapą dar jutau nimfą, prispaustą šalia, tačiau po akimirkos 
geidulius nugalėjo paprasčiausias noras išgyventi.

---

Springdamas išnirau ir kelias akimirkas šniurkščiojau, nosimi 
jausdamas sproginėjančius burbuliukus auksu spindinčiame 
vandenyje. Baseinas buvo nusidažęs vienalyte spalva, kaip ir mes jo 
viduje. Visi gelsvai švytintys.
- Na ir sekasi... – sudejavo Emerzidės aidas mano galvoje.
- Kas sekasi? – bandžiau atgauti kvapą, - kvaili sapnai, daugiau 
nieko.
- Apie pasiklydusį miške Edį? – paklausė ji. – Ir aš ten buvau, jeigu 
ką. Šaltinyje kojas skalavau.
- O...
- Nepažinai?! – pajutau ją nustebusią.
- Sakau, kad tai tebuvo sapnas. Sapne visko būna.
- Šis buvo geras, - sumurmėjo ji, - išskyrus tą dalį su akmeniu.

Garsiai riktelėjęs pabudo Čiūra. Ilgšis sumakalavo kojomis ir 
aptaškė visus kitus. Plačiai atmerktos jo akys vis dar regėjo ne šį 
pasaulį, kol galop atsitokėjo ir dėbtelėjo į mane.
- Tikriausiai buvau užsnūdęs, - pasakė.
- Nejaugi ir tu buvai prispaustas akmeniu miške? – pasmalsavau.
Jis kelias sekundes žiūrėjo nieko nesuprasdamas, tada pažvelgė į 
Licerą, kuri taip pat peikėjosi.
- Ar jautei kada nors, kaip tavo kūną ėda kirminai, Edi? – 
sukrenkštė žudikas ir prievartautojas. – Šlykščiausias sapnas, kokį 
man teko sapnuoti. Maniau, niekada nesibaigs.
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- Man bloga, - sudejavo Licera ir mes visi sužiurome į ją.
- Čia nė vienam nėra labai gerai, - pasakiau. – Regis, metas 
kraustytis iš šios daubos...

Galop pabudo ir Binera, kuri staiga sužiaukčiojo ir išvėmė į vandenį 
pusryčius. Dar labiau panorau kraustytis iš vandens, o ypač tai 
nepatiko Khiganui, kuris, išgirdęs mūsų kalbas, jau buvo šalia.
- Nevėkšla! – stūgtelėjo jis žudikei, kuri, jo laimei, nieko nesuprato. 
– Miestelėnams tavo sriuba bus kaip tik, įtariu... Nagi, liurbiai, 
krapštykitės iš vandens! Pakankamai ten virėte.

---

Kadangi visi jau buvome auksaplaukiai ir auksaakiai, Emerzidei 
niekas nebesutrukdė įsiskverbti į kiekvieno galvą ir išmokyti 
kiekvieną nemokantį vietinės kalbos.
- Jeigu tu dar ką nors pavogsi iš mano prisiminimų, apie tolesnę 
mūsų draugystę gali pamiršti, - prigrasino Licera, atsiduodama 
buvusios tarnaitės malonei.
- O mudvi ar buvome draugės?
Princesė nieko į tai neatsakė, o po trumpo miego jau visai laisvai 
kalbėjosi su Khiganu.

Netrukus Binera kartu su Čiūra iškeliavo tykoti princesės kūno, o aš 
vėl ėmiau nuobodžiauti. Šiek tiek maudė skrandį, todėl vakarienės 
nusprendžiau atsisakyti ir ėmiau mokinti Licerą, kaip pasigaminti 
maišelius šventintiems atributams. Ta dalis, kur reikėjo susitepti 
šviežiu velnio mėšlu, jai ypač nepatiko. Tačiau teorija šį kartą buvo 
vienintelis jai tinkantis dalykas. Kūniški mokslai turėjo palaukti 
tinkamo kūno.

Vėliau užsnūdau, paskelbęs pertrauką ir susapnavau tą pačią daubą 
su šaltiniu, kur vis dar kojas skalavo juodaplaukė nimfa. Tik šį kartą 
nebuvo nuožmiosios Levės su milžinišku akmeniu ir niekas 
nesutrukdė mudviem užsiimti maloniais dalykais. Nimfą pažinau tik 
prabudęs, kai išvydau pralinksmėjusią Emerzidę, sėdinčią prie 
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ugnies ir nužiūrinėjančią mane keistu žvilgsniu.
- Tai bene vienintelis būdas mudviem pasilinksminti, - pasiteisino ji. 
– Juk tai netrukdo tau miegoti, ar ne?

---

Abu žudikai grįžo nuostabiai greitai. Licera net nesuspėjo man 
įkyrėti, o jiedu jau sunkiai alsavo, laikydami rankose sunkų kūną, 
užrišta burna ir supančiotą it veršį.
- Taip greitai? – nesusilaikiau.
- Planai netikėtai pasikeitė, - sušvokštė Čiūra. – Tykojome Liceros 
grobikės, kai staiga susidūrėme su Edvardu. Tiksliau – su tuo biču 
Bhagiu, užsidėjusiu Edžio kūną. Taip netikėtai nusišypsojus laimei, 
mudu susyk persigalvojome. Uch, na ir sunkus...
- Jis visai nesipriešino, - paniekinamai tarstelėjo Binera. – O 
sargybinis tikriausiai ten tik dėl grožio buvo...
- Bet tu sužeista, - parodžiau į jos ranką, kuria tekėjo kraujas.
- Tikrai? Turbūt irgi tik dėl grožio. Sargybiniui tiesiog pasisekė. 
Tiksliau – visai nepasisekė.
Jiedu paguldė mano kūną ant žemės ir prisėdo pailsėti.
- Kūnas yra, - susimąsčiau. – Bet vis dar trūksta mano daiktų. Ypač 
ginklų. O lelijų kalavijai, dievaži, buvo brangūs.
Bhagis pramerkė akis, galop atgavęs sąmonę. Išvydęs mane jis 
suinkštė ir ėmė tampytis kaip pasiutęs. Pažino savo seną kūną ir 
skrandžio skausmus. Ir visas suskaičiuotas dienas, kurias dabar 
turėjau aš.
- O tu nesijaudink, - paplekšnojau per jo (savo) petį. – Tau senojo 
kūno mes neatiduosime. Po teisybei, negausi jokio.
Iš siaubo išsprogusios akys man pasakė daugiau negu reikia.

---

Sielų sukeitimą jau buvau regėjęs Emerzidės akimis. Grabo puselė į 
burną – ir tu jau užrakintas jame. Į kito kūno burną – ir tu jau bundi 
iš ilgo sapno. 
Pajudinau savo senąsias rankas, stebėdamasis, kaip smarkiai 
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atpratau nuo jų. Pažvelgiau į Khiganą - jis mąsliai užsikabino grabą 
ant kaklo, visai neketindamas grąžinti Bhagio sielos į jos senąją 
buveinę. Kaip ir buvo sutarta.
- Viena iš penkių, - pasakė jis.
- Ką?
- Penkios sielos grabe atrakins šulinį. Tu jau turi vieną iš penkių. 
Beliko gauti dar keturias ir galėsite keliauti namo. Šulinys 
atsirakins.
Jis parodė į grabą.
- Maniau, tu žinai, kaip atsirakinti šulinius, girtuokli...
- Dabar jau žinau, - burbtelėjau. – Ir gana su tais girtuokliais. Turi 
kokių nors ginklų savo urvelyje?
- Lazdų ir peilių, - šyptelėjo senis.
- Taip ir maniau... 
Pamankštinau kūną, pamažu vėl priprasdamas prie savo senųjų 
sąnarių. Jie pažįstamai subraškėjo, džiaugsmingai sveikindami savo 
tikrąjį šeimininką. O gal tik man vienam taip atrodė.
- Dabar aš, - pasakė Licera, pavydžiai žiūrėdama į mane. – 
Suraskite senąją mane, kol toji iškrypėlė nepridarė ko nors negero.

---

Gongas ką tik praaidėjo pro šalį, skelbdamas „rytą“. Nors pilkšvas 
švytėjimas nepakito nė per nago juodymą. Akmeninėje plynaukštėje 
jis buvo lygiai tiek pat nuobodus, kiek ir kalno akmenys, suriedėję 
čionai nuo šlaito.
Plynaukštės gale juoduojančios angos beveik susiliejo su pilkšva 
šviesa, o mūsų auksinės auros išdavikiškai kyščiojo iš už akmenų. 
Išvydęs pro šalį einančią jau pažįstamą moterį pamačiau, kaip mano 
ranka nusidažė vos rausvu spindesiu. Iš tiesų – troškau jos mirties. 
Tai buvo toji pati, kuri pardavė mane Bhagiui, o po to ir vergų 
pirkliui. 
- Nekvailiok, - perspėjančiai burbtelėjo Binera, žvairuodama į 
mėsininko peilį mano delne. – Ne laikas suvedinėti sąskaitas...
Nustebęs dėbtelėjau į ją. Kaip visgi sunku nuslėpti savo blogus 
ketinimus, kai viską išduoda švytėjimas! Ji ir pati virpėjo rausvais 
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atšvaitais, pajutusi būsimas aukas.
- Žinau, - sušnabždėjau. – Tiesiog prisiminiau ją.
- Eime, - sududeno Čiūra, paliesdamas mano rankovę. Žudikas ir 
prievartautojas vienintelis čionai jautėsi kiek laisviau, kadangi 
pažinojo kelis plėšikus ir galėjo nesibijoti. Mane galėjo palaikyti 
Bhagiu, bet ko gi turčiui reikėtų plėšikų irštvoje taip greitai? Naujo 
kūno? Na ir akiplėša...
O dar Binera, pagarsėjusi arenoje. Ne, mūsų trijulė buvo neteisinga 
ir gana įtartina. Aš tikrai įtarčiau , jeigu būčiau plėšikas.
Čiūra nuvedė mus prie vienos iš angų, kur nebuvo nei sargybos, nei 
šiaip be tikslo besibastančių. Kažin, ar jie čionai iš viso turėjo 
sargybą. Jeigu ne, tuomet Dhofas - tokia pats skylė, kaip ir ši 
landynė. Visi čia keitėsi kūnais ir stengėsi nesimaišyti vienas kitam 
po kojomis. Visi savi.
Urvo gale buvo vienišos durys, sukaltos bet kaip iš visokio dydžio 
lentų ir pakaustytos kažkokių šarvų liekanomis. Kad būtų 
įspūdingiau, prieš šitą senovinį grožį kojas ilsino kukliai apsirėdęs 
drimba, šalia atrėmęs ir savo ginklą – bemaž šešių pėdų ilgio kirvį. 
Šalta nebuvo, tad jis drąsiai visam pasauliui rodė savo gausiai 
apžėlusią krūtinę, kuri sunkiai kilnojosi sulig kiekvienu 
knarktelėjimu.
Teisingai – sargybinis miegojo, nesirūpindamas dėl jokių galimų 
bausmių. Tikriausiai jis buvo pats sau viršininkas.
Čiūra mandagiai kostelėjo, tikriausiai ketinęs atkreipti į save 
miegančiojo dėmesį, tačiau mergužėlė jį aplenkė – sužibusi 
skaisčiai raudona šviesa, ji vienu šuoliu atsidūrė prie aukos ir 
perrėžė drimbos gerklę. Šis numirė net nesuspėjęs pabusti.
- Jis buvo visai draugiškas vyrukas, - piktai pasakė Čiūra. – Galima 
buvo ir susitarti.
- Kai grįšime namo, galėsi tartis su kuo tik panorėjęs, - atsikirto 
Binera, vis dar nenuleisdama akių nuo savo aukos. Ji atrodė kiek 
pastėrusi, lyg tik dabar supratusi, ką padarė.
Tačiau po akimirkos, ryžtingai krestelėjusi galvą ir nusipurčiusi 
mintis, įniko raustis sargo kišenėse.
- Tam jis čia ir buvo, kad nereikėtų raktų nesančioms spynoms, - vis 
dar suirzęs Čiūra stumtelėjo neužrakintas duris. – Kartais tu mane 
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stebini savo kvailumu, Binera.
- Jeigu tu neprikąsi liežuvio, aš tave dar ne tuo nustebinsiu... – 
nepiktai prigrasino mergina, brukdama grabą negyvėlio burnon.

Pajutau sugrįžtančią Emerzidę. Ji be jokio perspėjimo „susisuko 
lizdelį“ manyje.
- Aplinkui kol kas ramu, - pasakė. – Liceros kūno nešiotoja vis dar 
savo dvare, šiuo metu geria rytinę arbatą.
- Juk sakei, kad negali patekti į vidų?
- Mačiau ją pro langą.
- Nesakiau, - atsiliepė ir Čiūra, pamanęs, kad kalbuosi su juo. Užuot 
jam atsakęs, pabaksnojau pirštu sau į kaktą. Jiedu jau žinojo, ką tai 
reiškia.
Perdavusi kelis vaizdinius, Emerzidė vėl pranyko, palikusi mus 
negerų žmonių lindynėje.

Už neįprastų durų aptikome visą lobių kambarį – ten buvo visko, 
pradedant rūbais, baigiant visokiausių rūšių ginklais. Trūko tik 
skrynių su auksu, tačiau tokiems dalykams greičiausiai būtų 
nepagailėta ir daugiau sargybos.
Savo ginklus suradau visai nesunkiai – naujausią grobį jie tiesiog 
mesdavo į krūvą, kurią vėliau išrūšiuodavo. Krūva buvo išaugusi 
kaip reikiant, matyt, rūšiavimo šventė dar nebuvo atėjusi. Surinkau 
savo bei Liceros daiktus, pričiupau dar keletą patogesnių peilių 
svaidymui ir pasijutau daug geriau.
Išslinkome tuo pačiu keliu, prieš tai įvilkę drimbą vidun ir apkrovę 
daiktais, kad širšių lizdas imtų dūgzti kiek galima vėliau.

---

Ji buvo Dhofo valdytojo dukra, todėl visai nenuostabu, kad ir 
namučius saugojo triguba sargyba. Prie tilto elgetavę skarmaliai 
noriai dalijosi paskalomis, man net neprireikė uždavinėti klausimų. 
Kalbėjosi jie ne itin tyliai ir apie viską – kiek valdytojas pinigų gavo 
duokles susirinkęs, kaip panelė Desa gavo naują kūną, koks jis 
jaunas ir karštas ir kaip būtų gerai su tokia pupyte pasivartyti po 
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tiltu ant čiužinio – greičiausiai supuvusio ir pilno visokiausių 
vabalų. Nors dviem elgetoms jau grabas į nugarą dunksėjo, o trečias 
atrodė gerokai per jaunas tokioms linksmybėms, fantazavo jie 
išsijuosę, prikąsdami liežuvius tik tada, kai horizonte sušmėžuodavo 
šarvuotas ir ginkluotas pavidalas. Tada elgetos susirūpindavo, ar jų 
dažai ant veido, reiškiantys opas, vis dar tinkamai laikosi, 
nutaisydavo kuo gailiausias išraiškas ir bene imdavo giedoti 
proverksmiu, kaip gerai būtų gauti bent monetą. Ponuli, duosi 
monetą? Po mirties mes tave gražiausiomis giesmėmis 
apgiedosime...

Deja, jie ir taip jau buvo pomirtiniame pasaulyje, kuriame galima 
buvo baigti gyvenimą daug kraupiau, nei bet kur kitur. Žiūrėdamas į 
pilkai švytinčias gatves pamažu ėmiau suprasti – ta šviesa buvo 
skirta visai ne gyviesiems. Tai buvo dvasių namai, dvasių pasaulis. 
Teisybę Khiganas sakė – mes buvome tik aršūs, įžūlūs  įsibrovėliai, 
sunaikinę savo pačių pomirtinius namus.

- O štai ir Desa, - nutraukė mano niūrius apmąstymus Binera, 
nenuleisdama akių nuo tilto. – Ruoškis, Edvardai. Greitai 
keliausime namo.
- Kuo greičiau, tuo geriau, - linktelėjau, sugniauždamas po 
apsiaustu kalavijo rankeną.
- Tik nesijaudink, - sumurmėjo Binera. – Tu keiti spalvą. Mus gali 
įtarti.
Giliai įkvėpiau, galvodamas apie paskutinę naktį su gyva Emerzide. 
Panelė Desa traukė į miestą apsupta tuzino ištikimų sargybinių, 
kurie stengėsi dirbti savo darbą nuoširdžiai – rūsčiai nudelbė 
kiekvieną valkatą, ištiesusį delną išmaldai.
Aš taip pat ištiesiau delną, išsiviepdamas kiek įmanoma kvailiau. 
Vos tik mūsų žvilgsniai susitiko, jis suraukė antakius dar labiau, lyg 
mano veidas būtų buvęs neteisingas.
Iš tiesų man niekada nesisekė apsimesti. Nieko nepadarysi...
Pašokęs susmeigiau peilį jam į širdį, tuo pat metu stumtelėjęs į rato 
centrą, tiesiai į Desą, kuri tikrai nesitikėjo, kad sargybinis užgrius 
ant jos.
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- Nevėkšliau!...
Būtų pasakiusi daug daugiau, bet laiku pastebėjo, kad nebegyvas. 
Šalia barkštelėjo antras kūnas, Binera lyžtelėjo lūpą, aiškiai 
jaudindamasi ir karštligiškai rinkdamasi kitą auką.
Kai krito dar du vyrai, elgetos pagaliau atsitokėjo ir pasipustė 
padus, rėkdami iš visos gerklės, o likę aštuoni sargybiniai galop 
ėmė ginti savo šeimininkę.
Staigus antpuolis mums davė tik trumpą pranašumą prieš visišką 
sumaištį, kokia kilo netrukus. Desa suklykė lyg skerdžiama ir 
pabandė sprukti prie tilto, palikdama savo vyrus kautis. Kitame tilto 
gale jau bildėjo pastiprinimo kaustyti batai, aiškiai girdėjau 
užsimiegojusių vyrų riaumojimą ir kalavijų žvangesį. Po pusės 
minutės jie bus čia, o kautynės virs skerdynėmis. Ir tada jau niekas 
nebenuspės, kieno pergalė.
Mane puolę trys vyrai atakavo gana sumaniai. Po vieną jie būtų tikę 
tik į Alibaho armiją, tačiau trise prieš vieną atrodė daug rimčiau. 
Dar trys bandė prikibti prie Bineros, o du niekaip neapsisprendė, 
kur kišti savo kalavijus, todėl garsiais riksmais skatino tuos, kurie 
dar tik lėkė tiltu.
Besišvaistydamas severietišku metalu, sužeidžiau juos netrukus, 
tačiau pribaigti pritrūko akimirkos. Išvydau Desą, kuri visgi 
nusprendė pasilikti šiapus tilto, nors sargyba jai ženklais rodė dingti 
kuo toliau. Mergina, iš pradžių rodžiusi baimę ir sutrikimą, dabar 
lengvai šypsojosi man jau pažįstama negera Liceros šypsena. Ji 
tyliai kalbėjo, rankoje gniauždama kažką, kabantį jai ant krūtinės. 
Tas vaizdas mane apstulbino, tad vos mirksniui uždelsiau.
Klyktelėjo ant žemės parkritęs sargybinis, į kurį jau taikiausi savo 
kalaviju. Pamačiau, kaip persikreipė jaunuolio veidas, o dar labiau 
susilankstė jo šarvai, kai nematomas padaras, perlipo per jį, 
palikdamas gilius pėdsakus žmoguje ir gatvės grindinyje. Skylių 
kraštus abejingai nudažė juodas kraujas. Sargybinis mirė netrukus, o 
aš pajutau, kaip kažkas siaubingai šaltas prisilietė prie mano kojos. 
Desa išsiviepė dar plačiau savo Liceriškai piktdžiugiška šypsena, 
atbula traukdamasi prie besiartinančio pastiprinimo. Kilstelėjusi 
delną, ji pasiuntė mudviem oro bučinį.
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30.

Dhofo dvasios

- Kas čia buvo?! – neatsisukdama suriko Binera, įnirtingai 
kapodama savo priešininką. Akimirkai ji suklupo, tačiau suspėjo 
atgauti pusiausvyrą. Turbūt ir pati pajuto neregimus padarus, 
šliaužiojančius aplink kojas.
- Nežinau, tačiau pasistenk neatsigulti ant žemės! – pasakiau jai, 
galop susigriebdamas ir vėl užsiimdamas sargybiniais, kurie taip pat 
strykčiojo nuo kojos ant kojos, pajutę ledinį prisilietimą.
Užmušti jų neketinau – greičiausiai ir nebūčiau suspėjęs darbuotis 
tiek kalaviju, tiek „grabu“. Pasistengiau vieną sužeisti į kojas, kitam 
perdūriau ranką. Trečias jau buvo negyvas ir visiškai neliko laiko 
užsiimti jo sielos gaudymu.
Sargybiniai jau pasiekė šią tilto pusę ir mojavo ginklais, 
nekantraudami mus sukapoti. Tik išvydę po nematomomis 
kojytėmis besilankstančius šarvus, jie persigalvojo ir nebesiveržė į 
kovą taip smarkiai.
Padėjau Binerai atsikratyti įkyriu kareiviu, kuris ir kapoti mokėjo, ir 
aršus labai buvo. O tada atkreipėme dėmesį į garsėjančius riksmus.
Sargybiniai šurmuliavo, dairydamiesi kažko, ką pametė prie tilto. 
Vadas rodė keliems vyrams traukti kairėn, dar keliams – dešinėn, o 
likusiems – į mane ir Binerą. Sukapot!
Tik dabar supratau, kad nematyti ponios Desos Vidrianos. Ką tik 
būrusi, ji pradingo lyg skradžiai. Bene į vandens griovį nusirito?
Kažkas kraupiu balsu sukniaukė šalia. Lyg peraugusi katė, 
pasigedusi šeimininko.  Binera staiga čiupo mane už rankos.
- Bėgam! – trūktelėjo atgal. – Greičiau, kol jų dar nedaug!
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- Betgi merga...
- Čiūra turi mergą! Mes čia nebereikalingi.
Nespėjau pastebėti, kur ir kaip pasirodė žudikas bei prievartautojas. 
Dabar nieko kito nebeliko, kaip patikėti Bineros žodžiu. Visgi Desa 
prapuolė lyg į vandenį. Tikėjausi, kad į reikiamas rankas.

Keikdamiesi ir riaumodami sargybiniai nusivijo mudu per miestą, 
savo garsiais riksmais į gaudynes įtraukdami vis daugiau pašalinių. 
Pakeliui sutikome ne tik paprastus miestiečius, tačiau ir ginkluotus 
vyrukus. Kai kurie iš jų greičiausiai dirbo poniai, nes noriai lindo 
ant kelio ir svetingai išskėsdavo rankas.
Mano laimė, kad čia, kaip ir visur kitur, kur gyveno žmonės, į 
kariuomenę imdavo visus norinčius. Net ir nemokančius kautis. 
Parblokšti tokį išsižiojusį sargybinį – juokų darbas. Binera 
greičiausiai tą žinojo geriau už mane. Kas antrą bloškėme po 
kojomis,  prieš įtartinesnius keitėme kryptį. Gatvių Dhofe netrūko.
O kur dar miestiečiai, tikriausiai tikėjęsi gauti už mudu kelis 
skatikus...
Kai kurie noriai pastodavo mums kelią, kiti neketino rizikuoti 
sprandais. Mano prašiepti dantys turbūt atrodė grėsmingai. Ką ten 
sutiktiems miestiečiams rodė Binera, nepastebėjau. Mudu bėgome 
kiek įkabindami, kiekvieną kartą susišūkaudami, vos tik gatvė 
išsišakodavo. Porą kartų vos neišsiskyrėme kas sau. Tačiau ne toks 
buvo planas. Jis visai pasirodė niekam tikęs. Alibahe jau sėdėtume 
Raugo Duobėje, glostydami grobį. O čia...
Vienus gaudytojus pakeitė kiti, pailsėję. Mano kojos nešė patikimai, 
bet nujaučiau, kad po pasilakstymo nepakilsiu iš lovos dvi dienas. 
Širdis malėsi krūtinėje lyg pašėlusi.
Perbėgę visą gatvelių labirintą ir išlindę vienoje tiesiojoje, vedusioje 
link vartų, mudu akimirkai drįsome sustingti už kampo ir atsipūsti.
- Siūlau įvilioti juos į kokią skylę ir pribaigti, - sunkiai alsavo 
Binera. – Nekenčiu ilgai lakstyti...
- Jų dabar jau du tuzinai...
- Jeigu ir per ateinantį pusvalandį man teks kiloti kojas, verčiau 
susikibsiu su dviem tuzinais.
Už nugarų stiprėjo riksmai ir kaustytų batų žvangesys. Binera spyrė 
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į arčiausiai buvusias duris, bet nieko nepešė. Šios buvo 
užbarikaduotos iš vidaus. Pastato gyventojai laukė, kada baigsis 
gaudynės ir nė neketino įsileisti pašalinių. Apie mus tikriausiai 
žinojo visas miestas.

Staiga triukšmas nutilo. Po akimirkos išgirdome, kaip daugybė kojų 
skubiai traukia šalin. Jokių nepatenkintų riksmų, jokių murmesių.
- Kas per velniava? – sumurmėjo nustebusi Binera.
- Turbūt Čiūrą pačiupo, – pabandžiau spėti.
- Čiūra nebūtų... Velnias, mes juk turėjome tokį puikų planą!
- Kuris būtų išdegęs bet kur Alibahe. Tik čia ne Alibahas... Palauk, 
girdi?
Mudu suklusome, pastatę ausis.
Sargybiniai  nutolo tiek, kad jų visiškai nebesigirdėjo. Kas be ko – 
nesigirdėjo ir jokių pašalinių. 
Nekrykštė nė vienas bamblys, necypė moterys, vyrai neniurnėjo 
tamsiose kertėse, pasislėpę nuo moterų su ąsočiais ir patikima 
draugija. Prekeiviai dingo iš savo pamėgtų vietų ir nebegarsino savo 
prekių.
Tačiau kažkur tykiai dunksėjo vieniša langinė, besisupanti silpname 
vėjyje. Lengvai plazdeno skalbiniai aukštai ant virvės, nuo 
šlapiausių varvėjo vanduo ir grubiai tiško ant grindinio. 
Dhofas ūmai tapo tykus, pilnas silpnų girgždesių, tolimų 
dunksėjimų ir vandens kapsėjimo.
- Girdžiu... – sušnabždėjo Binera. – Ir man tai nepatinka. Dinkime iš 
čia.
Ji parodė į siauresnę  gatvelę, prie kurios glaudėsi aukšti, belangiai 
pastatai. Man pačiam norėjosi prietemos ir šešėlio, tačiau čia tokių 
dalykų nebuvo. Nusekiau paskui merginą, klausydamasis neįprastos 
tylos. Regis, visi miestiečiai vienu metu šmurkštelėjo į saugias 
vietas, lyg žinodami kažką, ko mes nežinojome.
- Stok... klausyk! – staiga Binera sustingo ir pakreipė ausį į viršų. 
Jos balsas tuščiai aidėjo, kad ir kaip tyliai ji 
stengėsi šnabždėti.
Ne tik išgirdau, tačiau ir pamačiau, kaip pastatų stogais blykstelėjo 
akinanti šviesa. Kažkas nesuprantamo artinosi oru, skleisdamas 
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žemą, vibruojantį garsą.
- Man atrodo, - iškvėpė Binera, - tai visai nesusiję su mumis...
Antras, daug ryškesnis spindulys, nušvietė gatvelę ir mudu. Dabar 
aiškiai pamačiau padarą, panašų į milžinišką vandens lašą, pakibusį 
ore. Iš jo sklindanti šviesa visa buvo nukreipta žemyn, lyg 
grobuonis ieškotų po savimi maisto.
Nieko nelaukdama, Binera apsisuko ir lyg paklaikusi spruko pro 
mane atgal. Ilgai nežiopsojau. Pasukę už kampo trumpam 
išvengėme padaro dėmesio, kurio neabejotinai sulaukėme – iš 
skersgatvio plykstelėjusi šviesa netruko atsekti iš paskos.
Artimiausios durys buvo kruopščiai užremtos iš vidaus. Kaip ir 
sekančios. Niekam mes nerūpėjome, niekas nenorėjo sulaukti 
svečių šiuo metu.
- Velnias! – trinktelėjo kulnu į lentas Binera. – Prakeikti bailiai!
- Nestovėk! – paraginau ją, parodydamas į miesto vartus. – Ten!..
Du sargybos bokštai ir šoniniai tuneliai. Bokštuose sargyba 
tikriausiai bus užsirakinusi, tačiau tuneliai be durų. Į juos aš ir dėjau 
viltis, jausdamas, kaip nesuvokiama jėga  apsunkina kojas ir galvą. 
Norėjosi miego.
Mudu bėgome tiesia gatve, nebesistengdami pasislėpti ar išsisukti, 
lydimi monotoniško gaudesio. Sulig kiekvienu šuoliu aš vis labiau 
norėjau liautis, sustoti ir atsigulti, ištiesti kojas...
Net nepajutau, kada likau vienas. Binera pasiliko už nugaros, o iki 
vartų likus keliems žingsniams, sustojau ir aš. Neatsisukau 
pasižiūrėti.
Ginklai tapo sunkūs, ėmė traukti  žemyn. Rankas ir kojas švelniai 
apvijo šimtai žėrinčių siūlų, kurie lengvai kilstelėjo viršun, 
svaigindami skrydžio pojūčiais. Jau beveik miegojau, kai viską 
prarijo šilta, pulsuojanti  masė, kurios dalimi greičiausiai buvau ir 
aš. Tokios patogios ir šiltos lovytės dar reikėtų paieškoti...

---

Tik tolimiausioje sąmonės kertelėje jaučiau, kad tai nėra gerai. 
Tačiau ir tas vidinis balsas ilgainiui buvo nutildytas, o viską užvaldė 
gilus, ilgai lauktas miegas, kuriame tikėjausi išbūti gal kokį 
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tūkstantį metų. Nesvarbu kur, nesvarbu kodėl...
Tad kai mane grubiai pažadino, nebuvau itin patenkintas.
Man į ausį tiesiogine prasme suklykė keliais balsais, nuo kurių 
pabudęs susyk paspringau kažkokiu bjauriu skysčiu, kurio aplinkui 
buvo apsčiai.
Kad ir kur buvau, viskas čia drebėjo, žliugsėjo ir kunkuliavo. Visai 
šalia išvydau kruviną ranką su durklu, kurį, geriau pagalvojęs, 
pažinau. Tai buvo Bineros durklas.
- Nagi! – smūgis į ausį gerokai apkvaitino, bet vėl neužmigdė. 
Apdujęs pasukau galvą ir susidūriau su įsiutusios draugužės akimis. 
Visa aptekusi kažkokiais snargliais ir kraujais, ji paleido mano 
plaukus ir lengviau atsiduso.
- Jeigu dar nepametei peilio, padėk man! – suriko ji. 
Tik dabar supratau, koks velniškas triukšmas aplink mus. Ne tas 
gaudesys, gainiojęs mus iki vartų, o greičiau spiegimas. Tik atidžiau 
įsižiūrėjęs ėmiau suprasti, kur mes.
Kažkieno pilve.
Kad ir kas buvo tas alkanas padaras, su maistu jis nesismulkino – 
paėmė ir prarijo su visais ginklais. Dabar gi aš iki kaklo maudžiausi 
kažkokioje kruvinoje pliurėje, kuri ne tik merkė kiaurai, bet ir 
dvokė.
Kol joje sugraibiau peilio rankeną, Binera urgzdama ėmė raižyti 
viską aplinkui. Mus supanti masė skausmingai subangavo, ausis vėl 
užgulė kurtinantis spiegimas. Ir kai aš jau kilstelėjau savo geležtę, 
pliurė ėmė sekti, o mergina baimingai aiktelėjo, smeigdama ginklą 
kur papuolė ir stverdamasi už menkiausio atsikišimo.
- Kas...
Bet paklausti nebesuspėjau – pats pajutau, kaip masė po manimi 
plyšta ir viskas garma kažkur žemyn. Vos suspėjęs nutverti mėsgalį, 
pakibau  po didžiuliu žėrinčiu pilvu, taršomas vėjo. Pirštai beveik 
patys susirakino iš siaubo – po manimi nieko nebuvo. Begalinė 
švytinti erdvė, neįžiūrima balta tuštuma – štai virš ko mes skridome, 
išlindę iš padaro pilvo.
- Kad tave kur, - sudejavo Binera. – NEKENČIU AUKŠČIO!
Jai pritarė pratisa gyvio dejonė. Visi jo siūliniai čiuptuvai įnirtingai 
raizgėsi apie sužalotą pilvą, tačiau nedrįso liestis prie žaizdų. 
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Drauge jie panašėjo į virpančius debesėlius.
- Jis nuneš mus velniai žino kur, galbūt virš jūros! – dejavo Binera. 
– Šventas Oberhaidai, padėk man!..
Mintyse pritariau jai, stengdamasis apačioje įžiūrėti nors 
menkiausią ženklą, kad leidžiamės.
Pažvelgiau aukštyn – draugužė kybojo užsimerkusi, laikydamasi 
abejomis rankomis. Los lūpos judėjo, berdamos kažkokias maldas.
Visiškai nesupratau, kylame mes ar leidžiamės. Vėjas daužė iš visų 
pusių, supausi po padaru nėmaž nenujausdamas, kokiame esu 
aukštyje. Nepaleisiu – nuneš galbūt į kitą pasaulio galą. O paleisti 
labai nesinorėjo. Tačiau kas, jeigu jie niekada nenusileidžia? Jokių 
sparnų neišvydau, plasnojimo nesigirdėjo, o padaras visgi skrido. 
Gal jie ir numiršta štai taip, beskraidydami?..
Staiga apačioje kažkas žybtelėjo.
Išplėčiau akis, kiek tik leido įžūlus vėjas. Stipriau įsitvėriau 
prapjauto pilvo krašto, stengdamasis įžiūrėti bent kokią smulkmeną 
baltoje migloje.
Dabar jau aiškiau pamačiau – šmėkštelėjo medžių viršūnės. 
Sidabriško jų švytėjimo su niekuo nesupainiosi. Mes lėkėme 
maždaug  trijų šimtų pėdų aukštyje ir lėkėme pakankamai greitai. 
Vienas Oberhaidas žino, kiek suspėjome nutolti nuo miesto.
Vietoje medžių sužėravus vandens paviršiui, pajutau, kad kitos 
progos gali ir nepasitaikyti. Arba nebebus upių, arba kitas vandens 
paviršius bus kokia nors jūra...
Prisitraukęs čiupau Binerą už kojos ir paleidau padaro pilvą.
- Ne!!! – suklykė ji visa gerkle. 
Tačiau iš netikėtumo paleido tai, ko buvo įsitvėrusi. Mudu 
nulėkėme žemyn akmeniu, palikę padarą gaišti. O po kelių ilgų 
akimirkų smigome į smulkias bangas. Kęsti baimę pasirodė daug 
sunkiau, nei viską padaryti. Smūgis nebuvo toks stiprus, kokio 
tikėjausi. Tik prikabinti daiktai skaudžiai sudavė, tačiau kaulai liko 
sveiki. Ir dar Binera išnirusi pridėjo, išliedama įsiūtį ant pirmo 
pasitaikiusio padaro.
- Tu išprotėjai?! Mes juk galėjome... galėjom... tpfu, gaišena!
- Jau viskas baigta, nurimk!
- Šventas Oberhaidai, maniau  kad...
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Taškydamasi bandė apsisukti ratu, lyg dar netikėdama, kad ištrūko.
- Tas daiktas mus bandė užmigdyti! – spjaudžiausi vandeniu, 
skalaudamas burną nuo prisiragautų gleivių. – Kaip tau pavyko 
pabusti?
- Nežinau, - drebėjo Binera,  - neprisimenu... Aš kovojau su juo ir... 
ir kažkas pavyko. Galbūt per miegus dūriau peiliu. O paskui... 
Paskui tas aukštis ir tu... Tu mane nutempei žemyn!
Ji sudavė dar kartą ir apsidairė kranto, niurzgėdama ir taškydamasi. 
Tada paniro, prunkšdama iškilo netoliese  ir nuplaukė, murmėdama 
visokias nešvankybes. Nusekiau paskui ją, atkakliai tempiamas 
žemyn sunkios amunicijos. 

Išlipusi iš vandens ji atsigulė ant žemės ir kurį laiką tiesiog buvo 
taip, rankomis glostydama žolę. Nusvyravęs kiek arčiau, išgirdau 
tylų verksmą. Man pačiam drebėjo rankos, bet verkti nesiruošiau. 
Buvo šalta po priverstinių maudynių.
Kiek toliau, tarp didelių akmenų stovėjo vežimas, o į jį įsikinkę 
vyrai stovėjo ir žiūrėjo į mus, ramiai kramtydami pusryčius, pietus 
arba vakarienę. Ne itin aukšti, bet drūtai sulipdyti atrodė.  Ir abu 
blondinai. Turbūt broliukai. Vienas pasitikrino, ar tebeturi peilį, 
kuriuo galbūt teks nuo manęs gintis. Kilstelėjau rankas į viršų, 
artindamasis prie jų. Kažkas sakė, jog tai reiškia taikius ketinimus, 
tačiau pakėliau greičiau instinktyviai, kad negaučiau strėlės iš kokių 
nors krūmų.
- Sveiki, vyrai, - šūktelėjau. – Ar labai toli nuo čia Dhofas?
Jiedu nustojo kramtyti ir susižvalgė.
- Ar toli? – perklausė vienas jų. – Ką aš žinau... Pereisi va tą tiltą, 
tada žingsniuosi tiesiai iki pat vartų. Visą laiką tiesiai. Ir niekur 
kitur. Tik tiesiai.
Ar jie susimokę, tie įkinkyti vyrai, kad taip vienodai šneka?.. 
Aš įtariau nudelbiau juodu, bandydamas prisiminti, ar tik nebūsiu jų 
susitikęs kur nors. Tačiau neprisiminiau. 
- Ėė, - užkalbino mane antrasis. – O pasakyk susimildamas, ar 
dažnai tu iš dangaus krenti?
- Visados, kai tik mane praryja neaiškūs šviečiantys burbulai, - 
burbtelėjau.
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- Urzulai? – krūptelėjo abu vyrai ir apsidairė. – Ar netoli yra vienas?
- Nemanau, - papurčiau galvą. – Tikriausiai jau nuskrido.
- Gordža, mums laikas, - pasakė vienas jų, skubiai susibrukdamas 
maisto likučius.
- Uhu, ilgai stovime, Mordža, - pritarė antras. – Sėkmės tau, 
keistasis žmogau iš dangaus!
Jiedu čiupo vežimo ienas ir trūktelėjo iš visų jėgų. 

Man beliko grįžti pas savo draugužę, kuri jau buvo beveik 
susitvardžiusi ir nurimusi. 
- Nemanyk, kad esu silpna vien dėl to, kad bijau aukščio, - tyliai 
pasakė Binera, dėbtelėjusi į mane keistu žvilgsniu.
- Nemanau.
- Po maudynių verdančiuose šaltiniuose aš... nebe tokia, - Binera vis 
dar nesiliovė dirsčioti, aiškiai manimi nepatikėjusi. – Man tapo 
sunku pakelti ginklą prieš kitą žmogų.  Bet tai ištaisoma. Savaitėlė 
kita – ir aš būsiu tokia pati kaip...
- Tokie tavo būsimi nuotykiai man neįdomūs, - skubiai pertraukiau, 
kol ji nepradėjo prisiekinėti. – Bijau, kad tuo nieko nesužavėsi. 
Eime, Binera.
- Tu klysti. Pažįstu daugybę vyrų ir moterų, kurie norėtų pakliūti į 
mano vietą. Tai, ką aš darau, yra vertinama.
- Ten, kur aš augau, tave būtų pakabinę ant šakos ir pamiršę. Turbūt 
nereikia aiškinti, kokie skirtingi mus auklėję pasauliai. Tu gyvenai 
tarp padugnių, o mane auklėjo kaip būsimą pasienio gynėją. Garbė, 
ištikimybė, panašiai...
- Ne tu vienas girdėjai apie garbę ir ištikimybę! – niurgztelėjo ji.
- Paskubėkime, - pasiūliau.
- Taip, paskubėkime, - sutiko Binera, greičiausiai pati pajutusi, kad 
prisikalbėjo per daug. 

O tada sugrįžo dar viena pražuvėlė, kurios jau buvau pasiilgęs.
- Edvardai! – staiga suskambo galvoje Emerzidės balsas. – Kas 
vyksta? Kodėl judu tiek toli nuo miesto?!
Susisukusi lizdelį kažkur sąmonės kertelėje, ji net virpėjo iš 
nekantrumo.
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- Ar tikrai labai toli?
- Na... ne tiek daug. Išsigandau, neradusi tavęs niekur mieste. Čiūra 
parnešė Liceros kūną, o judu taip ir nepasirodėte. Dar ta panika dėl 
kažkokio padaro – visas miestas buvo lyg išmiręs...
Pajutau, kaip ji prisiliečia prie mano minčių.
- Supratau, - pratarė ji dusliu balsu. – Urzulas dėl visko kaltas...
- Vagilė, - nepiktai subariau. – Visgi džiugu, kad esi šalia. Kur visą 
laiką buvai?
- Aš sutikau kitus, - pasakė ji. – Vietinius gyventojus, Edi. 
Khiganas buvo teisus – ne visas dvasias išgaudė žmonės. Daugybė 
jų pasitraukė į sunkiausiai įžengiamus užkampius, gilius požemius 
ir panašiai. Lydėjau Čiūrą, kai pastebėjau keletą jų dingstant kalno 
šlaite. Neišlaikiau – nusekiau jiems iš paskos.
- Kodėl tada grįžai?
- Todėl, kad tu vis dar čia. O aš tebesu geriausia tavo šnipė. Būsiu, 
kol jūs neperžengsite šulinio. Tik tada manęs niekas nebelaikys 
šiose vietose, Edi.
- Ir kokios gi jos, tos vietinės dvasios?
- Tokie patys, kaip aš arba tu. Tiktai aš juos galiu paliesti. Jie man 
žadėjo parodyti daugybę naujų dalykų, Edi. Jie netgi turi miestus, 
sukurtus iš balčiausios šviesos. Gali įsivaizduoti?
Pokalbio, kuris vyko mintyse, Binera taip ir neišgirdo. Ir neketinau 
jos trukdyti, paskendusios savo apmąstymuose.

---

Miestą pasiekėme po gana neilgo tylėjimo ir skubaus žingsniavimo. 
Su Emės pagalba vietomis išnykstantis kelias mus atvedė tiesiai prie 
Dhofo vartų. Sargybiniai prie mūsų prisikabino tik tiek, kad 
sužinotų menkniekius – kodėl mes šlapi ir ko mums prireikė mieste. 
Binera nemirksėdama suskiedė apie jos laukiančią kovą arenoje ir 
vyrukai pasišvilpaudami paplojo jai – ne kasdien gi mergina 
atvyksta pakaušių skaldyti.
Visą tą laiką Emė snūduriavo manyje, neketindama kol kas kišti 
nosies.
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- Pamiršk, ką tau sakiau, - staiga vėl pravėrė burną Binera, mums 
bekopiant terasomis į kalną. – Dėl silpnumo, aukščio ir viso kito...
- Jau pamiršau.
- Aš rimtai, Edi. Man tai svarbu.
- Jau sakiau, kad pamiršau, – burbtelėjau kiek garsiau.
Ji stabtelėjo ir įdėmiai pažvelgė į mane. Tada nežymiai linktelėjo ir 
nuskubėjo į priekį. Trenkta merga, paskendusi savo fantazijose ir 
iliuzijose. Nežinia, ko ji bijojo – aš ir neketinau aiškintis. Atrodė, 
kad pažinęs ją bent kiek daugiau, nelaimėsiu nieko gero. Gal net 
priešingai. Kam man toks vargas? 

Khigano urve mus pasitiko kuklaus lauželio skleidžiama šiluma ir 
trys poros smalsių akių. Čiūra ir Licera apsidžiaugė išvydę mudu, 
senis savo ruožtu tik gaižiai vyptelėjo. Be to, Licera jau buvo savo 
senajame kūne. Tai reiškė, kad Čiūrai viskas pavyko kuo 
puikiausiai. 

Nepaisant akivaizdumų, aš mielai išklausiau jo neįmantrią istoriją, 
kurioje žudikas prisėlino prie ponios Vidrianos ir  vikriai įgrūdo ją į 
maišą, tuo nutraukdamas visus mus persekiojusius burtus. Kol mes 
kovojome ir laukėme artėjančių sargybinių, jis prisvaigino auką ir 
tiesiog paliko maišą prie pirmo pasitaikiusio pastato sienos. Pats tuo 
tarpu pasislėpė kartu su elgetomis, kurie laukė kautynių pabaigos, 
tikėdamiesi vėliau apkraustyti lavonus.
Kai mudu su Binera sprukome, sargybos prie tilto liko ne itin daug. 
O galop ir tie pasitraukė į miesto gilumas, ieškodami dingusios 
ponios. Štai tada Čiūra grįžo prie maišo, užsiritino jį ant pečių ir 
vargais negalais užkopė iki Khigano urvo.
- Nejaugi aš tokia sunki? – pažvairavo Licera.
Čiūra numykė kažką neaiškaus.
- O kurgi pati ponia Vidriana? – pasidomėjau.
- Palikome ją „grabe“.  Ten dabar turime tris sielas užrakinę. Kad 
atrakintume šulinį, trūksta dviejų.
- Dvi trūkstamas galime gauti arenoje, - pasiūlė Binera. – Tenykštis 
vaikis renka nugalėtųjų sielas į šeimininko grabą. 
- O ar šeimininkas leis tau vėl kautis? - paklausiau.

Psl. 459



- Senis dar neturėjo merginos kovotojos. Žinoma, leis. Neatsispirs. 
Galbūt tik pagąsdins, kad kova truktų kuo ilgiau.
- O kodėl judu šlapi? – tik dabar atkreipė dėmesį Čiūra. – Juk 
nelijo...
Atėjo laikas mudviem papasakoti savo nemalonią istoriją. Kalbėjau 
aš, o trenkta merga tik linkčiojo, patvirtindama netikėtiniausias 
vietas. Netgi Khiganas pasislinko kiek arčiau, kad išgirstų apie 
mudviejų skrydį urzulu. Išgirdęs, kad padaras nulėkė tolyn kiauru 
pilvu, jis patenkintas linktelėjo:
- Vienu mažiau. Iš tų urzulų tik viena nauda – kai jie praskrenda virš 
miesto, aš gerai išsimiegu.

Areną nusprendėme palikti kitai “dienai“. Ketinau išsitiesti ir 
truputį pamiegoti. 
Besitvarkydami Khigano urve netgi pamiršome savo rūpesčius. 
Kiekvienas užsiėmė savo asmeniniais reikalais.
Senis kuitėsi tarp savo nesuskaičiuojamų ryšulių su visokiomis 
žolėmis, visiškai pamiršęs, jog turi svečių. Jo baltas švytėjimas tarp 
pilkų lentynų netgi veikė raminančiai. Nors pats jis netikėjo savo 
spalvos tyrumu ir netgi šaipėsi iš Airos žynių. Tačiau jis vis tiek 
turėjo kažką, kas atitiko jo spalvą. 
Binera išsidžiaustė vienintelius savo rūbus ir susisupo į antklodę 
kiek pasnausti.  Regis, jos net nebekamavo asmeninės problemos 
dėl žudymo. Greičiausiai atidėjo jas kitam kartui.
Čiūra su Licera pradingo urvo gilumoje, nusprendę pasivaikščioti. 
Kadangi mieste Liceros kūnas buvo ieškomas, princesės į lauką 
nusprendėme neleisti. Jai beliko pasidairyti po kalno gilumas.
Emerzidė po kurio laiko prabudo ir patyliukais dingo, palikusi toje 
vietoje savotišką tuštumą, lyg tolimą alkio jausmą. Žinojau, kad ji 
sugrįš kažkuriuo svarbiu momentu.

O aš kuičiausi po savo daiktus, kurių kiekis po gulėjimo svetimame 
sandėlyje gerokai sumažėjo. Trūko visokių smulkmenų. Alibaho 
auksas pranyko kažkieno kišenėje, taip pat ir vaistai žaizdoms 
gydyti.  Man liko tik metalas ir oda.
Galop nusprendžiau, kad visai neblogai būtų dar kartą pasišildyti 
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karštame vandenyje. Khiganas, regis, pats retsykiais ten 
pamalonindavo savo senus kaulus. Jis ir neprieštaravo, tik darsyk 
prigrasino nemyžti kur nereikia. 
Kai su tokia gražia mintimi išlindau prie šaltinio, Čiūra, išgirdęs 
mano žingsnius, skubiai atsitraukė nuo Liceros ir beveik kaltai 
nudelbė akis žemyn. 
- Kas per... – sugriebiau peilio rankeną, skubiai žengdamas arčiau.
Licera, gyva ir sveika, piktokai dėbtelėjo į mane.
- Tik nesakyk, kad tu mane ir čionai ganysi, - piktai tarstelėjo. – 
Mes ne Alibahe!
- Ir neganau, - atšoviau. – Tik norėjau įsitikinti, kad tavo gerklė 
neperrėžta.
- Aš negalabiju moterų! – pasišiaušė Čiūra. – Tuo labiau 
neprievartauju! Jau sakiau, kad čia tik gandas toks...
- Atleisk. Reiktų tave dažniau matyti nekaltutį šalia merginos, kad 
tie gandai netektų galios. Ką judu čia darėt?
Licera užvertė akis ir nuraudo.
- Nebenoriu žinoti, - grąžinau peilį į makštis. – Eikit toliau į urvą 
savo reikalais užsiiminėti, čia mano vonia...
- Nėra taip, kaip tau atrodo, - bandė mykti sutrikęs žudikas ir 
prievartautojas.
- Ar aš panašus į jos tėtušį? Galėsi tai Irmirui papasakoti, jeigu 
norėsi. Dinkit abu iš čia!
Jiedu kiek neryžtingai patraukė į kalno gilumą. Akies krašteliu 
pastebėjau, kaip Čiūra ties urvo posūkiu paėmė Licerą už rankos ir 
ši beveik dėkinga pažvelgė į jį.
Suniurzgęs nusimečiau likusius rūbus ir įsiropščiau į duburį, kur 
manęs laukė burbuliuojantis ir nosį kutenantis vanduo. 
Gerumėlis...

---

- Manai, darau klaidą?
- Ne man spręsti...
- Liaukis, Edi, mano aštrus žvilgsnis. Mačiau, buvai susirūpinęs. O 
gal norėjai jos sau?
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- Taip. Labai gaila, kad negaliu turėti kiekvienos...
- Rimtai?
- Ne!.. Šventas jauti, tu bedieviškai įkyrus! Ar aš ką nors sakiau tau?
- Bet pažiūrėjai! Ei, aš mačiau, kaip tu į mane žiūrėjai!
- Todėl, kad man buvo smalsu! Bandžiau suprasti, ar tu suvoki, ką 
darai.
- Ir tai vien dėl to, kad įsimylėjau princesę?
- Vadinasi, suvoki. Viskas tvarkoje tada.
- Kas blogo tame, jog ji princesė?
- Čiaupk srėbtuvę. Binera grįžta. Kažkas negerai...

Už vartų kilo triukšmas – arenoje susibūrę žiūrovai pasiuto rėkti ir 
trypti. Išgirdau visu balsu baubiantį šauklį – jis skelbė kautynių 
pabaigą ir nugalėtojo vardą.
Binera išlindo iš šoninio tunelio, vedusio į žiūrovų vietas. Ji atrodė 
susirūpinusi ir beveik išsigandusi.
- Ar kas nutiko? – paklausiau, pasitaisydamas gobtuvą.
Mergina dėbtelėjo į Čiūrą, tačiau šis buvo jau pasitraukęs su savo 
mintimis ir rūpesčiais.
- Aš negaliu, - sumurmėjo tyliai, kad girdėčiau tik aš vienas. – 
Prakeiktas švytėjimo suvienodinimas kažką man padarė, Edi! 
Negaliu eiti į areną ir užmušti. Negaliu pagrobti sielos! Aš nieko 
nebegaliu!
Akimirkai sugniaužusi kumščius, ji staiga atsipalaidavo ir papurtė 
galvą:
- Man reikės daugiau laiko.
- Ar buvai susiradusi šeimininką? – tyliai paklausiau.
- Ne. Pamačiau, kas vyksta duobėje ir...  Aš neturėčiau tau teisintis, 
atleisk. Galbūt man tik trūksta gero smūgio į ausį.
- Iš vienos pusės, - burbtelėjau, - mūsų planai keičiasi.  Žiūrint iš 
kitos pusės, man džiugu, kad tu įgauni žmogiškumo, Binera. 
- Jausmų košytės iš meilės, ašarų ir gailesčio sau? – paniekinamai 
purkštelėjo.
- Žmonėms tai patinka. 
- Tegu. Bet tai nepadės gauti dar dviejų sielų. Ką, tavo manymu, 
man reikėtų daryti?
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Susimąsčiau.
- O vaikį, kuris po areną bėgioja, surasti gali? – prisiminiau.
- Kursai grabą naudoja? Žinoma, jis juk...
- Tada galbūt tau ir nereikės nieko žudyti. Surask vaikį, įkalbėk jį 
vietoje savo grabo dusyk panaudoti mūsiškį. Sumokėk, jeigu 
smarkiai priešinsis.
Binera susimąsčiusi linktelėjo. Netgi šiek tiek pralinksmėjo.
- Tik nesakyk kitiems, kad aš tokia... 
- Na taip, tavo žudikės nepriekaištinga reputacija! Turi mano žodį, o 
dabar paskubėk.
Ji šyptelėjo ir pradingo tunelyje.

- Ei! – pašaukiau Čiūrą. – Eime, pažiūrėsime kautynes!
Žudikas ir prievartautojas  sutrikęs pasikrapštė ausį, tačiau ilgai 
negalvojo.

Žmonių aplinkui buvo nemaloniai daug. Tikėjausi, kad gilus 
gobtuvas paslėps mano veidą pakankamai, kad niekas nepažintų 
buvusio Bhagio. Dar vienos bėdos nenorėjau, tačiau man reikėjo 
kažkaip būti tarp miestelėnų.

Pilnoje žiūrovų arenoje kautynės privalėjo trukti kiek galima ilgiau, 
atrodyti kuo kruvinesnės ir žiauresnės. Antraip čionai 
besilankančios dailiosios lyties atstovės imdavo skardžiais balseliais 
reikšti panieką, o vyrai – baubti lyg jaučiai rujos metu. Pamaniau, 
kad kažkas galbūt bus sumaišęs ir netyčia vyrų dūšeles perkėlęs į 
merginų kūnus – labai jau daug agresyviai nusiteikusių išvydau, 
bespoksančių į duobėje vienas kitą vanojančius kovotojus.
O kovotojai stengėsi kaip reikiant. Abu paplūdę kraujais, abiem 
rankom gniaužydami sulankstytus strypus, kurie kažkada buvo 
kirvių kotai, jiedu stengėsi iš paskutiniųjų nudobti vienas kitą, tuo 
pačiu „netyčiomis“ vis nepataikydami ir taip rizikuodami tapti 
aukomis. Juk kuris vienas galėjo apsigalvoti ir liautis žaidęs. 
- Alibahe vaidina geriau, - paniekinamai purkštelėjo Čiūra, metęs 
liūdną žvilgsnį kovotojų link. – Ten beveik patiki, jog jie iš tiesų 
mirtini priešai.
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- Ponai lažinsis? – išdygo iš kažkur mergina, apsikabinusi papiruso 
ritinį. Pasmailinta anglimi ji nesustojo marginti lapų savo užrašais. – 
Aukštesnis kovotojas vardu Satimas, žemesnis...
- Ne, dėkui, - pasiunčiau ją toliau nuo savęs. – Mes jau laimėjome ir 
tuoj eisime išgerti.
- Tada geros dienos ir apsilankykite dar kartą arenoje!
Ji nuėjo, kraipydama užpakaliuką.
- Ar tu tiki, kad žmonės gali pasikeisti? – paklausė Čiūra.
- Tu ir vėl apie mergas?
- Klausiu šiaip, apie visus...
- Tada ne.
Jis nepatenkintas apsilaižė lūpas.
- Na gerai, o jeigu tai Licera?
- Irgi ne.
- Šaipaisi...
- Na gerai, ką tu norėtum iš manęs išgirsti? Kad ji yra nuostabi 
princesė, tu esi nuostabus princas ir jūsų laukia ilgas ir nuostabus 
gyvenimas? Kaip vienoje iš nakrų pasakų?
- Tai bent jau būtų draugiškas gestas.
- Gal. Bet ką tai keičia? Tu turi Licerą, o ji... ji yra Licera – tuo 
viskas ir pasakyta.
- Ir jokios gražios pabaigos?
Atsidusau.
- Šventas jauti, ar aš tau panašus į dievą?..
- Ne. Bet tu dabar atrodai labai nepatenkintas. Tarsi aš...
- Tarsi tu būtum pristojęs prie manęs su neaiškiomis frazėmis, - 
pertraukiau. – Ne, žmonės nesikeičia per vieną naktį. Taip – ji 
princesė. Ne – tu ne princas. Ar bus gera pabaiga – nežinau. Ar aš 
tau duosiu patarimą? Irgi ne! Iš kur aš tau iškasiu patarimą, jeigu 
pats nežinau, ką man su savo imperatore daryti?
Čiūra apstulbo.
- Tu susidėjai su imperatore?
- Ne tavo reikalas.
Kovotojai duobėje taip taškėsi kraujais, kad vienas artimiausiu metu 
tiesiog privalėjo gulti ant žemės.
Žiūrovų staugimas akimirkai išplėšė Čiūrą iš neaiškių minčių, 
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priversdamas pažvelgti žemyn.
- Kur tu suradai imperatorę?
- Jeigu nesiliausi, įmesiu tave į duobę! – prigrasinau suirzęs.

Pagaliau aukštesnysis priešininkas apsivėmė kraujais ir liko tysoti. 
Minia ėmė džiaugsmingai klykti, perrėkdama pralošusiųjų aimanas. 
Šalia manęs stoviniavęs drimba suniurnėjo kažką nepatenkintas ir 
dingo, palikdamas man daugiau vietos.
- Nagi, nagi...
Vaikis išniro iš šešėlių, nešdamas „grabą“. Perbėgęs aikštę, jis 
vikriai atliko savo ritualą ir grįžo tuo pačiu keliu atgal. Vyliausi, kad 
tai buvo Bineros „grabas“.

- Ei! – mane ir Čiūrą grubiai papurtė, aš išsigandęs grįžtelėjau atgal. 
– Viskas! Dinkime iš čia!
- Biner… Betgi…
- Eime, papasakosiu pakeliui, - nerimo Binera. – Turiu reikiamas 
sielas. Visas iki vienos.
Ji pasuko į tunelį, vedantį prie vartų. Netrukus žmonių klegesys 
prislopo, leisdamas padoriau susišnekėti.
- Tu kažką užmušei? – paklausiau.
- Ne. Aš sukeičiau „grabus“. Vaikelio ir mano „grabai“ – vienodi. 
Vos tik tai pamačiau, man beliko sužinoti, kiek gi jis savajame turi 
surinkęs sielų. O tada teko prisiminti vagies įgūdžius. Šiame 
„grabe“, - ji kilstelėjo amuletą, - daugiau nei mums reikia. Ir dabar 
man norisi dar greičiau dingti iš šios prakeiktos vietos!
- Aš už tai, kad mūsų čia neliktų jau šįvakar, - atsiduso Čiūra. – 
Netgi turint galvoje tai, kad vakaro šioje prakeiktoje vietoje niekada 
nesulauksime.
- Sutinku, - burbtelėjau. – Khiganui mes greičiausiai nusibodome. 
Senis mums ir taip buvo pernelyg geras.
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31.

Karas

Miestas vėl pasikeitė. Buvo ne toks, kaip anksčiau ir tikrai nebe tas 
tylus Dhofas, virš kurio skraidė alkanas urzulas. Dabar visi jo 
gyventojai šurmuliavo ir kažko nerimo.
Skardžiais balsais apie kažką kalbėjosi susijaudinusios moterys, 
zyzė vaikai, o vyrai niurzgėjo, niauriai dairydamiesi į kiekvieną 
labiau įtartiną praeivį ir ruošė ginklus.
Visi kas gyvas ginklavosi. Miestas užvirė ir ėmė kunkuliuoti, kaip 
karštas Khigano šaltinėlis kalno viduje, nors jokios regimos 
priežasties nemačiau.
- Pamenate, sakiau, kad Glemgordas ir Fadhagas kariauja? – 
sumurmėjo Khiganas, dairydamasis pro urvo angą į apačioje 
šurmuliuojančias minias. – Tai va. Pagaliau karas ir iki Dhofo atėjo. 
- Ir dėl ko jie kariauja? – paklausė Čiūra.
- Sugalvok bet kokias tris priežastis – neabejoju, kad pataikysi. 
Kiekvienas iš karo ima tai, ko jam reikia. Meilę, turtus, jaunystę... 
Jaučiu, jie sunaikins daugybę KITŲ, kurie yra ne jie.  Bus daug 
kraujo. Metas palikti šias vietas, kaip manote?
- Tu nori keliauti su mumis?
- Jeigu ten, kur vykstate, neegzistuoja karai, tuomet gal. Tačiau 
karas yra visur, kur esame mes. Turiu galvoje žmogiūkščius... Ne, aš 
lieku. Tiesiog pasislinksiu į šalį, kur nors į gilesnį šešėlį. Khigano 
kada nors vis tiek prisireiks. Kam nors manęs vis prisireikia...
Jis nusispjovė ant akmens.
Užrišęs pilną kelioninį krepšį dirstelėjau jam per petį žemyn.
- Kažkas lipa čionai, - pastebėjau.
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- Taip, tai mano mažasis bičiulis Fedijus. Turbūt nori man pranešti 
paskutines naujienas. Traukitės į urvą, kad nematytų jūsų. Kam tos 
bėdos...
- Nepasitiki juo? – sugniaužė peilį Binera.
- Aš ir jumis nepasitikiu. Bet tai nereiškia, kad turėčiau berti nuodus 
į maistą, kaip manote? Traukitės ir palaukite, Fedijus ilgai netruks.

---

Miestui taip verdant, mūsų pasitraukimas neturėjo sukelti rimtų 
bėdų. Tačiau net ir tada, paskutinę atsisveikinimo akimirką, 
Khiganas sugalvojo atskleisti vieną iš savo paslapčių.
- Kadangi mes greičiausiai niekada nebesusitiksime, ta viena smulki 
paslaptėlė nepamaišys, - bubeno jis panosėje, kai ištiesiau jam ranką 
atsisveikinimui. – Nėra jums reikalo pro vartus lįsti. Dar įkliūsite 
Bhagio šeimynai į nagus.  Vienas iš mano urvų veda tolokai už 
miesto, tik truputį ne į tą pusę, kur jums reikia. Bet geriau valandėlę 
pakiloti kojas, nei supūti kalėjime, ar ne? Vietiniai kalėjimai 
šlykštūs, patikėkite...
- Ir tu sakai tai dabar?
- O kas tu toks, po galais, kad aš tau turėčiau išsipasakoti? – 
suniurzgė Khiganas ir nusispjovė. – Imkit nešulius, išeiname.
- Sek paskui jį, Edi, - išgirdau Emerzidės balsą. Ji vėl atsirado mano 
mintyse – bene paskutinį kartą šioje kelionėje. – Sek ir nesijaudink. 
Šį kartą aš patikrinsiu visus jūsų kelius.
- Šaunu, - linktelėjau aš. – Ei, Binera, mes išeiname! Čiūra!..

---

Štai taip paslapčiomis mes palikome Dhofą, apniktą niaurių karo 
nuotaikų. Išslinkome įkaitusiais urvais, pilnais stalaktitų, duobių, 
siaurų prarajų ir verdančio vandens upių. Tokių vaizdų dėka kelionė 
visai neprailgo. Išslinkome nepastebėti nė vienos gyvos dvasios. 
Parodęs mums išėjimą, Khiganas suburbėjo šykštų atsisveikinimą ir 
sugrįžo atgal į kalno gilumą, kad kažkur tarp daugybės urvo vingių 
pasirinktų kitą atšaką.
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Tris kartus sustojome pailsėti, kol pasiekėme pajūrio miestą Airą, 
kadaise pasitikusį mus kuokomis. Kada tai buvo? Prieš savaitę ar 
šimtą metų? Nebežinojau net, kiek laiko praėjo nuo mūsų atvykimo. 
Galbūt Parvelis Alibahe jau nebeteko vilties manęs sulaukti, galbūt 
visi planai pasikeitė, o gal net kova su Libu seniausiai pasibaigė...
Antrą kartą klaidos nekartojome ir į Airą neužsukome. 
Pasivaikščioję pajūrio smėlynais nesunkiai aptikome taką, vedusį 
aukštyn, į uolą. Jis vedė prie švyturio, kur ir prasidėjo mūsų 
viešnagė Sielų Šulinyje.
Visą tą laiką Emerzidė buvo šalia, nesitraukdama nė akimirkai. 
Kartais ji žiūrėdavo į mano prisiminimus, galvodama, kad to 
nepastebiu. Nebyliai užklupta imdavo atsiprašinėti – kad netrukus 
vėl viską pakartotų. Aš beveik nekreipiau dėmesio į jos tokias 
išdaigas, nes, kaip ir Khiganą, tikėjausi matąs paskutinį kartą. 
Niūrios tai buvo mintys, ieškančios atramos, paguodos kažkuriame 
iš bendrakeleivių, tačiau nei vieno iš trijų gyvųjų nebandžiau 
kalbinti dėl savo sunkumo. Nė vieno iš jų nepažinojau tiek, kad 
kankinčiau savo nuotaikomis. Be to, argi Edis kada verkė ant kieno 
nors peties? Juokinga...

Pamažu iš miglų išniro baltas švyturys, kuriame kažkada klausėme 
kelio malonios, tačiau gana mįslingos būtybės, vardu Ingjula 
Baltoji. Ji prisiminė laikus, kuomet šalia šio skardžio nebuvo jūros. 
Kaži, kiek man tektų nugyventi, kad  prie Forpos neliktų jūros?.. 
Sunku buvo įsivaizduoti, o dar sunkiau – ištverti tokią metų naštą. 
Tačiau Ingjula kažkaip sugebėjo.
Mes užsukome į švyturį atsisveikinti su ja. Šį kartą nebereikėjo 
Emerzidės pagalbos,  supratome ją kuo puikiausiai.  Ji mums ketino 
pasiūlyti arbatos, tačiau Šulinys buvo taip arti, o savo pasaulio 
ilgesys toks didelis, kad atsisakėme. Ji neįsižeidė.
Kai atsisveikinome su Ingjula, mane nejučia paliko ir Emerzidė. 
Pastebėjau ją, blykstelėjusią kiek tolėliau nuo mūsų. Žiūrėjo į mane 
liūdnomis akimis ir tylėjo. Neketino artintis.
Tą akimirką, kuomet išvydau ją tolstančią, supratau, kaip iš tiesų jos 
trūks. Emė buvo mano gyvenimo dalis, nesvarbu - norėjau aš to, ar 
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ne. Antra vertus, aš nežinojau, kaip iš tiesų reikia atsisveikinti visam 
laikui, ką sakyti tokiais atvejais.  Tikriausiai nežinojo ir ji – arba 
suprato, kad nesugebėsiu nieko jai pasakyti. Perskaitė mintyse.
Tarsi supratęs mano mintis, vaiduoklis išnyko. Šį kartą visam laikui 
– daugiau jos nebepamačiau. 

Šulinį supantys akmenys dulsvai švytėjo, kviesdami keliauti. 
Altorius buvo kruopščiai nušluotas, smėlis aplinkui dailiai 
sugrėbstytas – nė vienos pėdos. Ingjula savo darbą dirbo 
nepriekaištingai.
- Štai ir viskas? – paklausė Čiūra. 
Man atrodė, kad jis bando melstis Oberhaidui – labai jau įtartinai 
trynė delnus.
- Viskas, - linktelėjau, traukdamas iš kišenės „grabą“. – Suraskite 
man akmenį...
Jie apsidairė, tačiau akmenų aplinkui, lyg tyčia, nebuvo nė vieno. 
Vien smėliukas. Binera atsidususi nuėjo paieškoti jų už rato ribų.
- Kas nori valgyti? – išgirdau princesės balsą. Licera kaip tik kuitėsi 
prie kuprinės su maisto atsargomis. 
Šios nebuvo tokios ilgaamžės, kaip iš Alibaho atsinešti papločiai. 
Paskubomis pirktos Dhofe.
Užkrimtome tylėdami. Mintyse suskaičiavau, kad nuo Pal Adoso 
mums liko keliauti maždaug trys dienos. Dieną be maisto dar 
galima ištverti. O štai jeigu arklių nebebus, tuomet liūdniau.
Suabejojau, ar mūsų žirgai tebelauks savo vietose. Bet kuris 
smalsesnis praeivis galėtų juos nusivesti nežinoma kryptimi. 
Lengvas grobis.
Grįžusi Binera įbruko man kumščio dydžio akmenį  ir taip pat 
prisijungė prie puotaujančių. Netrukus maisto atsargos sutirpo 
perpus, kuprinė palengvėjo, nuotaika pasitaisė. 
Neskaniai atsirūgau.
- Pradedam, - reziumavo Čiūra. – Nebenoriu čia būti. Man trūksta 
valandų, dienų ir mėnesių. Noriu pamiegoti naktį, kaip tikras 
žudikas.  
- Dėl visa ko nulipkit nuo akmens, - pasiūliau jiems, pats lipdamas 
ant altoriaus. Reikėjo ant jo sutrupinti „grabą“. Jokių burtažodžių, 
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jokių šokių. Bent jau Khiganas taip rekomendavo.

Daikčiukas perskilo po antro smūgio, nuo trečio sutrupėjo į 
druzgus. Juodo kristalo trupinėliai abejingai išsibarstė aplinkui. Jie 
nesuspindo jokia pragaištinga, ar dieviška liepsna, neprivertė 
drebėti žemės, ar panašiai. Visiškai nieko. Žiūrėjau į trupinius, 
laukdamas kažko stebuklingo, tačiau viskas, ką pajutau – tai 
pakylėjimas ir tamsa. Tada – šiluma ir NIEKAS.

---

Kaip ir praeitą kartą, skaičiavau per kalvą lipančias avis, nes nieke 
nebuvo ką daugiau veikti. Nei sapnas, nei vizija. Nei gyvenimas, nei 
mirtis. O jeigu ir mirtis – tuomet labai paguodžianti. Bent jau žinai, 
kad iš tiesų numiręs negulėsi šalia kūno ir nepūsi kartu su juo. Būsi 
arba Nieke, arba Šulinyje, arba dar kur nors, kur mirusieji nueina. 
Vis ramiau...
Suskaičiavau du šimtus avių, kuomet pajutau apsunkusią galvą ir 
susivokiau begulįs ant kietos žemės.
Šalia manęs vijosi senos virvės galas, o visai netoli juodavo 
pralaužta metalinė siena.
Buvau Pal Adose.

Pakilęs apsidairiau. Netoliese miegojo Čiūra, susibrukęs nykštį į 
burną ir susikrovęs kojas ant Bineros pilvo. Ši suknapsėjo Licerai į 
pažastį, nusižiovavo ir pirma pramerkė akį.
- Daiktus visus paėmėt? – nutraukiau tylą griausmingu balsu. Jis, 
beje, čia skambėjo aidais labai puikiai.
Dabar jau jie visi pabudo ir nepatenkinti sužiuro į mane. Tik supratę 
kur esą, apsidžiaugė.
- Pal Adosas! – patenkintas pasakė Čiūra. – Vėl laikas teka! Vėl 
naktis! Valio!..
- Labai tu jauti tą laiką... – suniurzgiau. – Gana drybsoti, einam 
žirgų ieškot.

Susirinkę daiktus, patraukėme šachta žemyn. Aš buvau jau 
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primiršęs kelią, tik prisiminiau, kad jis buvo gana paprastas. Tuo 
tarpu Čiūra pareiškė, kad atsimena kiekvieną posūkį, todėl išdidus 
nužingsniavo priekyje, mosuodamas rūkstančiu fakelu. Dabar Pal 
Adoso urvai nebeatrodė tokie baugūs, kaip pirmą kartą – greičiau 
priešingai. Keisčiausia atrodė tai, kad jie... nešvytėjo. Ir mes 
nešvytėjome. Buvome tokie paprasti, banalūs, lyg iš paveikslo 
drobės ištraukti. Atrodė truputį neįprasta po visų dienų, praleistų 
Šulinyje.

Lauke mus pasitiko šviesi naktis, daug didesnė erdvė, neribojama 
švytinčios miglos, pilna naktinių garsų, kurių Šulinyje trūko. 
Tingiai mirksėjo apspangusios žvaigždės, mėnulio pjautuvas baigė 
dilti virš mūsų galvų. Deja, neprisiminiau, koks jis buvo mums 
išvykstant. 
Licera pirma pasileido bėgiais žemyn, lydima žudiko. Klausiamai 
dirstelėjau į Binerą, kuri vis dar stoviniavo urvo prieigose, 
tyrinėdama žvaigždes.
- Eime?
Ji trumpai dėbtelėjo, tada vėl užvertė galvą.
- Emerzidės nebėra, - pasakė.
Mintyse nusistebėjau tokiais jos žodžiais, bet nieko nepasakiau. 
- Aš ją nužudžiau, Edvardai, - atsiduso ji. Tada krestelėjo galvą, 
leisdama plaukams užkristi ant veido ir ryžtingai žengė žemyn, kur 
mūsų laukė sugriauta rūdakasių stovykla ir triukšmaujantis miškas.

---

Net ir maža ugnelė nuteikė džiaugsmingai, o Bineros meistriškai 
nušauta pelėda parūpino šviežienos mūsų skrandžiams. 
Stiprinomės, patogiai išsidrėbę aplink ugnį, stengėmės negalvoti 
apie laukiančius sunkumus, prasidėsiančius sulig pirmais saulės 
spinduliais.
Žirgų nebebuvo. O tai reiškė, kad iki Alibaho mums teks kapstytis 
beveik pėsčiomis. Net ir vandens burtininko, kurį Parvelis žadėjo 
čionai atboginti, neradome.  Pernelyg nesistebėjau. Planas nuo pat 
pradžios atrodė sukaltas iš oro. Niekas net pasvajoti negalėjo, kad 
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šulinio kitame gale lauks ištisas pasaulis. Priešingu atveju būtų 
belikę išsemti vandenį ir pasirausti dumble. Dienos darbas. 
Dabar gi nė vienas iš mūsų nežinojome, kiek laiko praėjo.

- Net nebūčiau pamaniusi, kad pelėdos valgomos, - atsiduso Licera.
- Man pasakojo, kad toli pietuose yra šalis, - atgijo Čiūra, - kur 
žmonės nuolat suvalgo savo vadą, vos tik badas prasideda.
- Kartais, kai tu pasakai ką nors, man norisi tau trinktelėti...
- Bandau palaikyti pokalbį! Mes ir taip daug tylime.  Binera, tark ką 
nors...
Ši patraukė kelionmaišį sau už nugaros ir patogiai atsigulė.
- Mane mokino kalbėti tada, kai nebėra kitos išeities, - sumurmėjo.
- Meluok sau sveika. Mudu kartu augome, mus vienodai mokino, - 
nusijuokė Čiūra.
- Tave mokino motina, užtai tu daug ir šneki. Pažadinkit, kai reikės 
pabudėti. Labanakt.
Žudikė užsimerkė.
- Mane motina mokino lovą rytais pasikloti, tik tiek... – subambėjo 
blondinas. Kadangi jam niekas neatsakė, mūsų mažą stovyklėlę 
netrukus vėl apgaubė tyla ir ramybė.

---

Žirgai pasprukę, jų pėdsakai seniausiai išsikvėpę, o iki artimiausios 
gyvenvietės – Cidado – pusdienis kelio pėsčiomis. Laimė, kad 
Čiūros galvoje paslėpti žemėlapiai veikė kuo puikiausiai. Dirstelėjęs 
į saulę, jis neabejodamas parodė į pietvakarius ir sumurmėjo, kad 
mūsų laukia pusdienis kelio nuobodžia dykuma.

Kaip jis pasakė, taip ir buvo. Dykuma iš tiesų pasirodė nuobodi – nė 
vieno nusususio plėšiko, nė vieno karavano, bijančio visko, kas 
kruta ties horizontu. Netgi pėdsakų nepastebėjome, nors dykumoje 
jų ir neverta tikėtis. Visiška nuobodybė iki pat Cidado.

Pati gyvenvietė – ne kažin koks stebuklas. Nežinau jos atsiradimo 
istorijos, bet įdėmiau apsidairius jinai ir taip tampa aiški. Buvo 
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kadaise vieniša oazė – didelė bala, apsupta krūmų, medžių, akmenų 
ir visokio kitokio gyvybei tinkamo gėrio. Atslinko kartą gauja 
plėšikų ir nusprendė – ogi visai nebloga vieta slėptuvei. Pasistatė 
porą barakų, apkaišė juos žalumynais, kad iš toliau nesimatytų. 
Vėliau, gyvenimui nė kiek neblogėjant, išdrįso sukrauti iš akmenų 
tvirtesnių trobų. Vėliau dar kelias. O kai plėšikienės sulaukė kelių 
tuzinų plėšikiukų – žiū, jau ir viso pustuzinio namų prisireikė. O 
kadangi tokia daugybė namų matosi iš tolo, jau ir slėptuve tokį 
balaganą gėda vadinti. Bet pavadinimas visgi išliko – Cidadas, kas 
reiškė „slėptuvė“. Tikriausiai vėliau tikrąją slėptuvę įrengė kur nors 
kitur, o per kelias kartas Cidado žmonės gerokai primiršo, kas buvo 
jų proseneliai. Dabar jie buvo ištikimi Irmiro vasalai ir netgi mokėjo 
mokesčius.

Deja, mus pasitiko tuščios gatvelės ir užrakintos durys. Langinės 
kruopščiai užramstytos, netgi suoliukai iš pasienių surinkti ir 
paslėpti. Atrodė, kad Cidado gyventojai vieną rytą pabudo ir 
sugalvojo, kad reikia sprukti kuo toliau.
- Aš žinau, kad čia visados buvo nedaug gyventojų, bet gi ne tiek 
mažai... – murmėjo Čiūra, paeiliui spardydamas visas duris. Priėjęs 
paskutinę trobą jis atsisuko atgal ir užriko, priglaudęs delnus prie 
lūpų:
- Ei, ar liko nors vienas sukriošęs senis?!
- Tik tokie ir telieka! – atsiliepė atsargus balsas iš už tvoros.
- Kas tu? Pasirodyk!
- Pasirodysiu, jeigu tik ponulis prižadės nepribaigti senio Irmiro, - 
atsakė balsas.
- Kurio dar Irmiro? – kiek nustebo Čiūra.
- Tai aišku, kad ne to, kursai soste sėdi, - balso savininkas galop 
išdrįso išlįsti iš už tvoros ir pasirodyti visame gražume.
Senis su skysta, ilga barzda, kurios galą buvo apsivyniojęs apie 
nykštį. Visas nubalintas dykumos saulės, susiraukšlėjęs nuo metų 
naštos ir kažkodėl labai linksmai išsišiepęs. Na žinoma – ko jam 
bebijoti, kai grabo lentos į nugarą dunksi?.. 
Dantis jis turėjo toli gražu ne visus, viena akis buvo paslėpta po 
raiščiu, o ausyje žibėjo kažkoks nedidelis papuošalas.

Psl. 473



- Irmiras, buvęs dykumų plėšikas, - pasakė jis, parodydamas į save 
tuo pačiu nykščiu.
- Čiūra iš Alibaho, žudikas ir šiaip geras žmogus, - padavė jam 
ranką blondinas. – O čia mano draugai. Licera iš Alibaho, Binera iš 
ten pat ir Edvardas iš... visur.
- Irgi geri žmonės? – primerkė vienintelę akį senis.
- Tataigi. O kur dingo čionykščiai, tėvuk?
Po šio Čiūros klausimo buvęs plėšikas Irmiras pažvelgė į jį su 
didele nuostaba. Ir dar smarkiau užvyniojo barzdą ant nykščio.
- Taigis nuo karo visi pabėgo, sūneli! Kas galėjo kariauti – tas išėjo į 
karą. O visi kiti – prie jūros! 
- Oho, - nusistebėjo žudikas, - karas jau ir iki šios vietos atėjo? 
Kada gi jis prasidėjo, tėvuk?
- Prieš mėnesį, berods. O jūs iš kur išlindote, kad tokius klausimus 
užduodate?..

Toliau aš jo nebesiklausiau, nes Licera trūktelėjo man už peties, 
atsukdama į save. Jos akys buvo apvalios iš baimės.
- Mes išbuvome šulinyje visą mėnesį! – suvapėjo.
- Kažko panašaus ir reikėjo tikėtis, - suniurzgiau. – Parvelis numatė, 
kad mes galime laiku nesuspėti. Jis tikriausiai turėjo ne vieną 
atsarginį planą.
- O jeigu ne? – neatlyžo princesė.
- Sužinosime pasiekę sostinę. Reikia pirma išsiaiškinti, ar čia liko 
kokia pora gyvų žirgų. Ir nevertėtų atmesti galimybės, kad mes 
lendame į patį karo sūkurį. 
- Ten mano motina ir sesuo, - nerimo Licera, trindama kaktą. – 
Niekšas tas Brodas! Paklius jis man į nagus...
- Benkartas tėra marionetė. Nepamiršk, kad su tikruoju priešininku 
kovoti galėsime tik mudu. Todėl tavo užduotis dabar kuo ilgiau likti 
gyvai ir pribaigti Libą, jeigu aš to nesugebėsiu padaryti.
Licera kurį laiką tik mirksėjo, žiūrėdama į mane su nežymia 
nuostaba.
Žinojau, ką ji galvojo. Nors ir nebijojo velnių, ji liko ta pati 
mergina, kurią įveikti galėjo kiekvienas naujokėlis gvardietis. Netgi 
Čiūra, kuris greičiausiai žudė tik iš pasalų, nesunkiai būtų paguldęs 
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ant menčių.
Tačiau galėjo juk būti taip, kad po mano kovos demonas liks 
suluošintas, beveik be jėgų. Jeigu krisčiau negyvas, Licerai beliks 
suduoti paskutinį smūgį.
Velniava, aš taip nenorėjau kristi negyvas... Todėl ir į Alibahą manęs 
visiškai neviliojo. Galbūt Parvelis, karališkoji šeima ir visi 
miestiečiai jau seniai garuoja ant įkaitusių akmenų, o pesliai 
kapstosi po jų vidurius. Galbūt Libas jau seniai pranykęs į kitas 
vietas, pasisotinęs savo labai didele auka. Man tikriausiai būtų pats 
metas atsisveikinti su šia kompanija ir patraukti kur nors kitur, kur 
mažiau demonų, princesių ir šiaip – gerų žmonių. O gal švytėjimo 
suvienodinimas taip paveikė velnių medžiotojo makaulę, kad 
pradedu mąstyti tokiomis nederamomis temomis?..
Ne, sprukti negalėjau. Nors tokia mintis ir buvo, nors ji atrodė gana 
logiška, tačiau tai buvo negarbingas kelias.
- Jei jau tu žūsi, tada mums beliks melstis... – atsiduso Licera, 
nusukdama žvilgsnį į šalį. 
Ji vis dar nepripažino garbingumo.

---

 Cidadas visgi puikiai pateisino savo pavadinimą. Senis Irmiras 
turėjo pasislėpęs maisto atsargų, drabužių, tabako, ginklų ir kelis 
žirgus, kurių nepaėmė bėgliai.  Jis mielai būtų apie savo turtą 
patylėjęs, tačiau kažkuris žirgas tyliai žvingtelėjo, o budri Bineros 
ausis jį išgirdo. To užteko, kad pokalbis pasisuktų apie žirgus. 
Suraukęs nosį Irmiras visgi sutiko du žirgus mums atiduoti (spėju, jį 
labiau įtikino mūsų ginklai, negu meilūs veideliai), o mes sutikome 
trečią žirgą palikti jam, jei netyčia priešai atjotų galvų kapoti. 
Kadangi jo maisto atsargų nelietėme, senis ilgai ant mūsų nepyko ir 
netrukus ėmė vėl šypsotis. 
Taip mes ir atsisveikinome – Irmiras liko saugoti savo turto, o mes 
patraukėme į sostinę. Binera suposi balne drauge su manimi, o 
Čiūra dalinosi savuoju su didenybe. Pirmiau blondiną kankinusios 
abejonės dėl „daromos kvailystės“, regis, visiškai išnyko ir jis dabar 
meiliai glaudė princesę prie savęs, nekvaršindamas galvos nei man, 
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nei sau.

Mūsų kelionės negalėjai pavadinti lėta – visi trys mano 
bendražygiai troško kuo greičiau atsidurti įvykių centre, savo 
namuose ir bent pamatyti tai, kas iš viso to liko. Jeigu ne apginti 
nuo priešo, tai bent paskutinį kartą pasižiūrėti ir įsitikinti, kad tikrai 
nebėra likę akmens ant akmens.

Vakare pasiekėme dar vieną oazę tarp akmenuotų smėlio kalvų. Ten 
mūsų laukė Tirdasas – dar viena gyvenvietė. Ji buvo tokia pat 
tuščia, kaip ir Cidadas. Netgi labiau – nesutikome nė vieno Irmiro, 
nė vieno palikto kuino. Gyventojai pasitraukė taip ir nesulaukę 
karo. Neišvydau nė vieno kraujo lašo, nė vieno lavono. Labai keisti 
atrodė tokie vaizdai. Juk turėjo būti drąsuolių, kurie pasiryžtų ginti 
savo namus. Tokių užsispyrėlių visados atsirasdavo, vis kas nors 
susigundydavo pulti gerokai skaitlingesnius priešus vardan 
abejotinų tikslų.
O čia tokių neatsirado. Galbūt dar vienas Parvelio įsakymas? Iš 
patarėjo galėjai tikėtis visokių triukų.
- Bailiai! – sugriežė dantimis Licera, dairydamasi po tuščias 
gatveles.
- Arba labai protingi, - pasakiau labiau sau nei jai.
- Tuštiems namams garbė nereikalinga, - tyliai pritarė Binera, 
dairydamasi į vakarus, kur horizonte kyšojo vos įžiūrimas Alibaho 
tvirtovės bokštas. - Dūmų nesimato. Arba mes seniai pavėlavome, 
arba didžiausi mūšiai dar neprasidėjo.
- Esi dalyvavusi kare? – nusistebėjau.
- Ne, bet senelis dalyvavo ginant Arbeto tvirtovę Zorhunų žemėse. 
Pasakojo, kad gaisrai kelias savaites siautė, visur lijo purvinu 
lietumi...
- Čia vien smėlis ir akmenys, nėra kam degti, - burbtelėjau. – Visas 
sumautas miestas iš akmenų ir audeklų sukaltas.
- Tikriausiai tavo tiesa... – suabejojo Binera. 

Pasigrožėję tuščiu ir kiek kraupoku Tirdasu, patraukėme toliau. Iki 
sostinės buvo likusios kelios valandos kratymosi balne.  Dykuma 
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buvo rami, audrų nesimatė nė ženklo, iki pat rytinių vartų mus 
lydėjo keista ramybė. Lyg iš tiesų nevyktų joks karas, o senis 
Irmiras iš Cidado būtų tik nevykusiai pajuokavęs.
Iš išorės miestas atrodė kaip visada, netgi vartų sargyba stovėjo 
savo vietose.
Skirtumą pajutome, kai mus sustabdė tarpuvartėje. Ne šiaip 
mostelėjo ranka, parodydami kalavijų rankenas. Į mūsų mažą būrelį 
nusitaikė koks tuzinas arbaletininkų ir dar tiek pat lankininkų. O jau 
kardininkų skaičius būtų padaręs įspūdį net svetimai armijai.
- Ar atjojome netinkamu laiku, vyrai? – išdrįsau pajuokauti. 
- Čiaupkit srėbtuves ir lipkite nuo žirgų! – sargybos viršininkas 
nepanoro pasisvaidyti žodžiais. Tikriausiai juokauti nemėgo iš viso. 
– Alibaho valdovo Irmiro įsakymu dykumų keliai šiuo metu 
uždaryti, o kiekvienas pašalietis sulaikomas. Jūs pašaliečiai, todėl...
- Aš esu princesė Licera, kary! – mergina stryktelėjo nuo žirgo, 
palikdama balne Čiūrą suptis vieną. – Įsakau praleisti mane ir mano 
būrį bei palydėti mus iki tvirtovės!

Licera buvo gimusi daryti kvailystes. Ji greičiausiai nežinojo, kad 
karo metu karališkieji asmenys paklūsta karo vadui. O karo vadas, 
deja, buvo ne jos tėvas. Senukas nebepajėgė net blaiviai mąstyti. 
Greičiausiai Parvelis arba kažkuris iš gvardijos.
Sargybos vadas  žengė žingsnį prie Liceros ir tarkštelėjo kalavijo 
rankena, vos trūktelėdamas ašmenis iš makštų.
- Kiekvienas pašalietis sulaikomas! – iškošė karys Licerai į veidą. – 
O kiekvienas nepaklūstantis netenka galvos. Vyriausias vadas 
nenurodė jokių išimčių!

Vadinasi, Parvelis. Tik jis galėjo sau leisti įkišti princesę į kubilą ir 
atridenti jį iki vartų.
- Nuo žirgų! – įsakiau, nušokdamas ir atsargiai nusisegdamas 
kalaviją. – Mes paklūstame Parvelio įsakymui. Štai mano ginklas.
- Tu juokauji? – grįžtelėjo princesė.
- Ne metas vaidinti didenybes, Licera. Dabar vyksta karas, o tai 
reiškia, kad viskam vadovauja karo vadai.
- Verčiau paklausyk savo draugo, - linktelėjo sargybos viršininkas, 
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niauriai nudelbdamas mane. Jam mostelėjus, vienas iš jo žmonių 
priėjo surinkti mūsų ginklų. – Parvelio įsakymu, jūs pirmiausiai 
būsite apžiūrėti mūsų aiškiaregio. Jeigu aiškiaregys pasakys, kad ji 
iš tiesų princesė – tada aš jai ir nusilenksiu. Kol kas jūs esate 
pašaliečiai arba priešai. Nepamirškite to, jei norite likti gyvi. Mano 
vyrams jau antrą savaitę pirštai dreba. Arbaletai gali iššauti dėl 
menkiausios priežasties. 
Gvardietis apsisuko ir mostelėjo pirštais, kad sektume iš paskos. 
Mūsų žirgus paslaugiai pradangino Alibaho tarpuvartėje, liko tik 
nešuliai, kuriais jie kol kas nesidomėjo. Ir liko geležinis žiedas nuo 
kažkokio įrankio. Jis buvo mano kišenėje – Libo mirtinas ginklas. 
Vos atvykęs į Pal Adosą, perrišau jį virvele, pasidarydamas kažką 
panašaus į rimbą su žiedu gale. Nieko su tokiu rimtai nesužeisi, 
tačiau Libui tas daiktas turėtų atrodyti lyg kūjis. Teko velnius kapoti 
šlapiais skudurais, samčiais, deginti juos krosnyse, pjauti šaukštais 
– žiedas tik dar viena ginklo atmaina.
Greičiausiai Libas darbavosi išsijuosęs, kad sargybiniai šitaip 
nepasitikėjo mumis. Mus lydintys vyrai buvo pasipuošę daugybe 
šventintų Oberhaido trikampių, netrukus prie procesijos prisijungė 
keli broliukai iš satanistų išniekovės, greičiausiai nusamdyti 
apsaugoti nuo dvasių apsėdimo.  Vieną jų pažinau.
- Sveikas, Almeri, - šyptelėjau satanistui.
- Labas, Edvardai. Jau maniau, tave Parvelis bus pradanginęs 
kokiuose nors požemiuose. Kaip Licerai sekasi?
- Vilčių yra, - linktelėjau. Licera piktai purkštelėjo man už nugaros.
Almerikas grįžtelėjo, nužvelgdamas mano mokinę, tada pasirausė 
kišenėje ir ištraukė kažkokį mažą geležinį simbolį. Pakėlęs prie akių 
pažvelgė į mus pro jo skylę.
- Nužiūrinėji mus bloga akimi? – pajuokavau.
- Iš tiesų tai vadinama „kreiva akimi“. Sakoma, kad ji prišaukia 
vieną mirtį, bet užtai leidžia vieną kartą praregėti, kai to labai reikia.
- Ir tu su ja mus... Ėė – nagi, liaukis!
- Čia juk tik prietarai, - linksmai pasiteisino Almerikas. – Nori, 
nušventinsiu tave?
- Ne, dėkui. Verčiau papasakok, kas vyksta. Mes tik vakar grįžome 
iš mėnesį trukusios kelionės, tai pats supranti – daug naujų dalykų 
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aplinkui matau.
- Na... kaip tau čia pasakius... Parvelis žaidžia kažkokius žaidimus 
su Koto Inomehą užvaldžiusiu Brodu – Irmiro benkartu
- Norėjai pasakyti „kariauja“?
- Ne. Iš tiesų, dar neįvyko nė vienas rimtas mūšis. Keli smulkūs 
susirėmimai – taip. Bet karu to nepavadinčiau...
- Tylos! – grįžtelėjo sargybos viršininkas. – Ar brolis Almerikas toks 
tikras, kad kalbasi ne su priešu?
Satanistas sutrikęs pažvelgė į viršininką, tada į mane.
- Atleisk, Edi – jis teisus. Papasakosiu vėliau, kai jus apžiūrės 
Reiganas.
- Reiganas? Juk jis kartu su Greifradu buvo dykumoje pražuvęs. 
Kas čia vyksta, Almeri?
- Vėliau, - pakartojo satanistas ir ėmė niūniuoti kažkokią melodiją, 
kuri mus lydėjo iki pat aiškiaregio namelio.

---

Reiganas nėmaž nepasikeitė po mūsų išsiskyrimo. Tie patys rūbai, 
ta pati šukuosena. Pakampėmis primėtyta maišelių su auksu, 
kuriuos pats tingėjo rinkti ir susidėti į saugesnę vietą.
- Kaži kas drįstų vogti iš aiškiaregio... – sumurmėjo jis, 
dairydamasis tai į mane, tai į sargybos viršininką. – Sveikas, 
Edvardai. Malonu matyti gyvą. Matau, tu jau turi mirtiną Libo 
ginklą, ar ne? O čia, bijau, gerų naujienų maža. Prakeiktas skydas 
vis dar laikosi.  
- Man pranešė, kad tu žuvai dykumoje?
- Dingau, ne žuvau. Greifradas tai tikrai žuvo. Tai tie prakeikti 
plėšikai, kurių Niekieno Dykumoje nors vežimu vežk. Koto 
Inomehas, Brodas su savo išdavystėmis, o dar tie veltėdžiai...
- Pasakas vėliau, - pertraukė sargybos viršininkas. – Greičiau tikrink 
juos, burtininke. Jeigu tai tikrai velnių medžiotojas ir princesė, 
tuomet Parvelis juos turi pamatyti nedelsdamas.
- Suprantama, - Reiganas paėmė mane už rankos ir pasuko, kad 
žibinto šviesa kristų man į veidą.  Delnu pavedžiojo ties kakta.
- Juk radai Libo ginklą? – kiek tyliau paklausė.
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- Turiu...
- Gerai, labai gerai, - jis kiek nekantriai dėbtelėjo į gvardietį, 
stovėjusį man už nugaros. – Parvelis tau papasakos, kas čia vyksta, 
tačiau būk labai atsargus. Turiu įtarimą, kad Libas turi savo žmogų 
tvirtovėje.
- Apsėstą?
- Gal apsėstą, o gal ir gerokai daugiau... Nepasitikėk niekuo.
Jis paleido mano ranką ir ištiesė delną Licerai.
- Edvardas švarus, - garsiai pasakė.
Jie visi čia elgėsi taip, tarsi pasitikėti gerai pažįstamu žmogumi būtų 
nebeįmanoma. Gudrus ėjimas. Kariai nepasitiki vadais, vadai – 
generolais, o šie galop nebežino, ar teisingam valdovui tarnauja. 
Libas iš tiesų griebėsi naujos strategijos. 

Licera, Čiūra bei Binera taip pat pasirodė „švarūs“. Tada sargybos 
viršininkas nelauktai nusišypsojo, nusilenkė Licerai, bet vis dar tuo 
pačiu niūriu tonu pareikalavo sekti jam iš paskos. Šį kartą į tvirtovę, 
pasirodyti Parveliui. Mano ramus protestas, kad patys žinome kelią, 
jam nepadarė jokio įspūdžio.
- Parvelio įsaku visame mieste įkūrėme nedidelius postus, kuriems 
įsakyta pulti kiekvieną, kuris keliauja be gvardijos palydos, - 
abejingai pasakė gvardietis. – Nežinau, kam to reikia, bet įsakymas 
yra įsakymas. Mane pažemins pareigose, jeigu nevykdysiu įsakymo, 
ar ne?
Kuo toliau, tuo gražiau. Man beliko linktelėti ir tyliai sutramdyti 
bepradedančią niršti Licerą, kuriai visas šis karinis reikalas turbūt 
atrodė panašus į žaidimą.
- Ir man sekti paskui jį? – pasekė Liceros pavyzdžiu Binera. – Aš 
nieko rūmuose nepamečiau, man reikia visai kitur...
- Pabandyk tu jam išaiškinti, kad tau reikia į žudikų irštvą, - tyliai 
šnypštelėjo Čiūra. – Manau, jis tave supras tinkamai.
- Jis skystas. Sutvarkyčiau, net mirktelėti nespėtų...
- Kol kas apsieikime be grasinimų, - įsiterpiau, kol jiedu nepradėjo 
smarkiau kurstyti vienas kito. – Man iš tiesų labai reikia pamatyti 
Parvelį. Jis dabar vienintelis, galintis normaliai paaiškinti, kas 
vyksta. Judviems taip pat bus ne pro šalį viską išgirsti.
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- O tu prisimeni, - išsižiojo žudikas bei prievartautojas, - ką tau sakė 
apie žudikų vedimą į tvirtovę?
- Nieko nesakė. Liepė nesamdyti daugiau nė vieno. Aš jai nieko 
nemokėjau, - parodžiau į Binerą.
- Tu man skolingas dvikovą, - ramiai atsikirto ši.
- Žinau. Raugo Duobėje, kai užbaigsime Parvelio reikalą. 
Gvardietis nepatenkintas sužiuro į mus nuo durų, kur jau ruošėsi 
išeiti į gatvę.
- Norėčiau iki sutemų grįžti prie vartų, pas savo gvardiečius, - 
pasakė jis. – Manau, jūs turėsite daug progų pasišnabždėti rūmuose.

Sargybos viršininkas greičiausiai taupė žodžius, nes kareivių taip 
vadinamuose „postuose“ buvo daugiau nei reikia. Beveik po fortą 
kiekvienoje didesnėje gatvelių sankryžoje. Tuo tarpu paprastų 
miestiečių gatvėse beveik neišvydome.
- Tikriausiai mes ir jiems nepatinkame, - gūžtelėjo pečiais sargybos 
viršininkas, išrietęs lūpas į kreivą šypseną. – Jau sakiau – be 
gvardijos palydos nė iš vietos. 

Prie rūmų kiemo vartų budėjo dar daugiau gvardiečių, nei buvau 
kada nors matęs. Kadangi jau pamažu temo, sargybos takuose ėmė 
rūkti fakelai.
Pasitiko mus pats Termiras – gvardijos vyriausias vadas, suraukęs 
nosį taip negražiai, kad net man paliko nejauku. Žinoma, jis mane 
turėjo prisiminti. 
Žemo ūgio vaikinukas jo įsakymu priėjo prie mūsų  nešinas 
šventintu Oberhaido trikampiu ir palytėjo juo kiekvieną, lydimas 
kelių tuzinų budrių akių ir beveik tiek pat strėlių smaigalių. Dievaži, 
jie visi čia buvo įsikalbėję tiek prietarų, kad man beliko rankas 
laikyti kuo toliau nuo tuščių kišenių – dar pagalvos kuris nors, kad 
slepiu ten užkeikimą, pirštas sudrebės ir...
Net prakaitas išpylė.
Galop vaikinukas patenkintas lengviau atsiduso ir pamojavo 
vyrams, kad viskas gerai. Šie taip pat lengviau atsiduso ir nuleido 
arbaletus.
- Gal jūs čia visą mėnesį prieš demonų ordas kariavote? – 
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nesusilaikiau.
- Ne tavo reikalas, - atsirūgo vakariene Termiras ir parodė į pilies 
kiemą. – Praeikite. Sveika sugrįžusi namo, jūsų didenybe princese 
Licera.
- Sveikas, Termirai, - kiek tykiai atsakė mano mokinė, ne itin 
susidomėjusi savo buvusiu mokytoju. Jai labiau patiko kažką 
patyliukais šnabždėtis su Čiūra, su kuriuo stengėsi nesiskirti nuo pat 
miesto rytinės tarpuvartės. Nuojauta man sakė, kad tai geruoju 
nesibaigs.

---

Tvirtovėje gvardiečių buvo kiek mažiau. Ar bent jau atrodė, kad jų 
mažiau. Tikriausiai karališkiesiems asmenims ne itin patiko kasdien 
regėti tuntus šen bei ten šmirinėjančių vyrų, tai vyrai sąžiningai 
stengėsi nekristi į akis.
Parvelis laukė mūsų tose pačiose menėse, kur jį ir palikau. Kiek 
labiau susitraukęs, pablyškęs, neišsimiegojęs – bet vis dar tas pats 
žmogus, kuris turėjo valdyti šalį pats likdamas šešėlyje. Mus 
atlydėję gvardiečiai liko už durų. Patarėjas pakilo iš užstalės, 
išvydęs naujus svečius. Nežinia, ar apsidžiaugė – veide kaip buvo, 
taip ir liko susirūpinimas.
- Sveikas, Parvi, - pasisveikinau. – Kaip tavo tarnų sutartys?
- Radai ko paklausti... – suniurnėjo patarėjas, tiesdamas man ranką. 
– Kas ji tokia?
- Bendražygė. Vardu Binera, sutikome pakeliui. 
- Hmmm... – linktelėjo Parvelis, įdėmiai nužvelgdamas žudikę. – 
Malonu, kad parvedei Licerą gyvą. Jos motina... Žodžiu, be vienos 
iš dukterų karalienė Remaja ne tokia pakanti. Gaunu barti daugiau 
nei turėčiau.
- Argi ne tu dabar valdai miestą ir šalį? – nusistebėjau.
- Pasakyk tai Remajai, – numykė Parvelis, klestelėdamas atgal į 
savo krėslą. – Raportuok, kad tave kur velniai... Kaip Libo ginklas?
- Turiu jį. 
- Nors viena gera naujiena, - atsiduso patarėjas. – O kaip Reiganas? 
Jus tikrino?
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- Sakė, kad mes švarūs, nors nieko nesupratau. Kas čia vyksta, 
Parvi?
- Sėskite, - Parvelis parodė į krėslus, sustatytus prie žemo stalelio, 
kur patarėjas su svečiais vaišindavosi vynu. – Mes čia kaip ant 
šachmatų lentos, prisiekiu... Bet tavęs čia nebuvo trisdešimt keturias 
dienas, tai tikriausiai man reikėtų pradėti nuo pradžių.
- Tai jau tikrai, - pritariau.
Čiūra su Licera įsitaisė krėsluose, Binera atsirėmė į sieną prie lango. 
Aš suskubau ieškoti butelio vyno.
- Spintoje, susukti į rankšluostį, - atspėjo mano ketinimą Parvelis. – 
Paimk ir man taurę.

---

- Brodas, - lėtai pradėjo Parvelis, sudrėkinęs lūpas pirmarūšiu vynu, 
- kaip ir manėme, veikė ne savo nuožiūra. Vaikinukas ne itin 
protingas ir netgi ne itin drąsus. Jis tik atrodo drąsus, o vos papuola 
į kvailą padėtį – kaipmat ima arba inkšti, arba griebiasi suktybių. Ir 
visgi... Koto Inomehą užgrobė neįtikėtinai greitai. Mano agentai, 
kuriems pavyko likti gyviems, pasakojo, kad benkartas elgėsi taip 
šaltai ir apskaičiuotai, lyg būtų suaugęs per kelias valandas.
- Libas... – burbtelėjau.
- Taip, Libas. Tik šį kartą demonas griebėsi ne tik apsėdimo, tačiau 
ir kitokių kerų. Kažkokiu būdu jam pavyksta vienu metu valdyti 
daug žmonių. Kiek supratome, jo magiškas skaičius apsiriboja 
dviem tuzinais. Būtent tiek vyrų sudaro Brodo dabartinės 
kariuomenės branduolį.
- Bet juk likę kariai – Inomeho gyventojai. Kaip jie...
- Buvo įtikinti? Šito kol kas ir pats nesuprantu, tačiau Brodas 
neabejotinai turi iškalbos dovaną. Žinoma, ne prigimtinę. Maždaug 
penki šimtai kareivių sudaro jo didžiausią pulką. Yra dar keturi 
mažesni pulkai, kažkur po penkiasdešimt vyrų.
Vos tik subūręs kariuomenę, Brodas atsiuntė savo žygūną su atviru 
iššūkiu. Jam magėjo išsiaiškinti santykius ties Piru – nedidele oaze 
kažkur pusiaukelėje tarp dviejų miestų. Reiganas nusprendė ten 
nuvykti dar prieš mūšį ir surasti įrodymų, kad toje vietoje yra 
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įrengtas kažkoks altorius. Tiesiai po dykumos paviršiumi, ar 
panašiai. Bet pradingo kartu su Greifradu ir visa palyda. Buvau jam 
davęs kelis geriausius mūsų gvardiečius...
- Plėšikai? – sumurmėjau.
- Anot Reigano – taip, - linktelėjo Parvelis.
- Bet tu tuo netiki...
- Nežinau. Reigano būrys pakliuvo į pasalą visai netoli Piro, o čia 
jau galima įtarinėti ką tik nori. Gvardiečius rado sukapotus, 
Greifrado iš viso neaptikome. O Reiganas su gausybe žaizdų 
išgyveno ir netgi ketino pėsčiomis paršliaužti į Alibahą. Paieškos 
būrys jį aptiko smėlynuose. Viskas kas man liko – tai kūnai ir 
beveik pakvaišusio senio pasakojimas.
Parvelis gurkštelėjo iš taurės ir atsikosėjo.
- Į Brodo iššūkį, žinoma, neatsakiau.  Greifradas prapuolė ir 
neaišku, į kieno rankas. Jeigu tikėti aiškiaregiu – jis plėšikų 
rankose. Greičiausiai negyvas. Bet jeigu jis Libo rankose – tuomet 
vėlgi klausimas – ką dabar žino Libas? Ką jam pavyko išpešti iš 
belaisvio?
Man teko skubiai keisti visus planus. Tariausi tik su patikimiausiais 
vyrais, nusprendėme siųsti kelis karių būrius į kalnus netoli 
Inomeho. Jei Brodas būtų išvedęs savo kariuomenę į Pirą, mūsiškiai 
būtų užėmę miestą ir užrėmę visus vartus iš vidaus. Tikėjomės, kad 
dykumoje atsidūrę kariai turės pulti kažkurį miestą ir taip sujaukti 
visą Libo sumanymą. Pire nėra maisto, tik vandens. Ilgai 
neišgyvensi...
Deja, čia mums teko gerokai nustebti – kalnai buvo užimti ir mūsų 
jau laukė. Žvalgai aptiko gausybę pėdsakų ties perėjomis. Vienas iš 
drąsesnių vyrų netgi surizikavo naktį sugrįžti ir užkopti į uolas. 
Nepatikėsi, Edi – kalnuose buvo įrengtas altorius! Didžiulis, kiek 
neįprastas ir aiškiai matomas tik iš didelio aukščio. Štai kaip jis 
atrodė...
Parvelis ištraukė iš stalčiaus pergamentą ir išskleidė jį ant stalo. 
Jame buvo pavaizduotas gana taisyklingas apskritimas su devyniais 
stipinais. Visos linijos buvo sudarytos iš mažučių apskritimų.
- Kas tie? – parodžiau į apskritimus.
- Akmenys. Pailgi, maždaug keturių pėdų ilgio. Du vyrai nesunkiai 
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paneštų. Jie išdėstomi tokia tvarka, kokią matai. Kiekvieną stipiną 
sudaro devyni akmenys, iš viso devyni stipinai. Kalnuose tarpai tarp 
dviejų akmenų buvo maždaug šešiasdešimt pėdų. Paties altoriaus 
skersmuo – maždaug tūkstantis pėdų. Mūšio laukas, taip sakant. 
Pire aptikome tokį patį, tik užpustytą smėliu. Gvardiečiai partempė 
kelis akmenis į miestą, vieną daviau Reiganui patikrinti, kitus 
išdalinau kitiems burtininkams. Tačiau tie man nieko linksmo 
nepasakė – akmenys ir tiek...
Tada man pirmą kartą kilo įtarimas, kad Brodo armija kalnuose 
laukė ne šiaip sau. Aišku, tą galima numatyti strategiškai, bet aš 
pirmiausiai pagalvojau, kad mūsų tarpe gali būti išdavikas.
Tuo metu savo minčių niekam neišsakiau. Mano žmonės patikėjo, 
kad kalnų problema – grynas sutapimas. Kariai įsikūrė Kriktane ir 
laukė įsakymų.  O aš laukiau Libo ėjimo. Mano žvalgai, likę 
Inomehe, vos begalėjo pakrutėti – ten paskelbė komendanto 
valandą, visus balandžius ir sakalus uždraudė, karavanus 
įsileisdavo, tačiau nebeišleisdavo... Žodžiu, visiškai atsiskyrė nuo 
pasaulio. Vienintelis likęs būdas perduoti žinias - šviesos signalais. 
Vieną naktį žvalgai sugebėjo apsikeisti pranešimais, tačiau po to 
įvykio daugiau nė kriukt. Greičiausiai mieste buvusį žvalgą surado 
ir pašalino. Tačiau prieš mirdamas vyrukas nuoširdžiai padirbėjo – 
sužinojo, kad Brodas ruošiasi atakuoti Kriktaną, kad tame kaimelyje 
jau kažkas ruošiama.
Teoriškai niekas nežinojo, kad mano kariai pajudėjo į kalnus, lygiai 
taip pat neturėjo žinoti, kur jie pasitraukė. Vadinasi, arba 
kiekviename kaime pilna priešo ausų, arba mano chatoje – palaidas 
liežuvis.
Kad išsiaiškinčiau, kuris spėjimas yra teisingas, nusprendžiau 
surasti žmogų, kuris tiesiog negalėtų būti susijęs su visu šituo 
reikalu. Nuėjau pas brolį Almeriką ir paprašiau jį surasti tuziną 
patikimų vyrų, kurie būtų apsaugoti nuo demono apsėdimo. 
Sumokėjęs kalną pinigų, tuos vyrus išsiunčiau į tris vietas ir liepiau 
stebėti  labai konkrečius dalykus. Savo žygio tikrosios prasmės jie, 
žinoma, nesuprato, tik žinojo, kad mirs, jeigu bus pačiupti. 
Kai atėjo laikas, įtikinau savo vadus, kad būtina evakuoti visą 
Kriktaną. Nusprendėme žmones perkelti į Tracą. Tam buvo skirtos 
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trys dienos. Štai tada ir prasidėjo visas smagumas – mano 
„nepriklausomi“ žvalgai ėmė grįžti su naujienomis.
Anksti ryte iš Kriktano išvyko nedidelis karavanas, kuris ten 
stoviniavo nežinia kiek laiko. Vakare tas pats karavanas jau buvo 
pasiekęs Tracą. 
Ketveriukė, budėjusi Trace, pranešė apie vakarop pasirodžiusius 
vežimus su akmenimis. Akmenys pailgi, keturių pėdų maždaug. Iš 
viso – aštuoniasdešimt vienas, sukrautas į penkis vežimus. 
Karavanas atvyko visai ne už ilgo, pavėlavęs vos porą valandų.
Paskutiniai keturi žvalgai grįžo kartu su vandens burtininku – tyčia 
įkišau vieną, kad negaištų laiko. Patvirtino matę daugybę karių, 
traukiančių nuo kalnų pusės. Greičiausiai tie patys, kurie pasalą 
ruošė.  Ir štai visas smagumas – dvi žvalgų grupės sujudimą 
pastebėjo tuo pat laiku, tik skirtingose vietose. Ir tas laikas – lygiai 
pusvalandis po mano įsakymo evakuoti Kriktaną!
- Paukščiai tokiu greičiu neskraido, - ramiai pastebėjo Binera.
- Be abejo, taip. Tačiau ir dėl tuštėjančių miestų niekas taip 
nesijaudina. Tuščią vietą užimti lengviau nei pilną. Tai tik aiškiai 
parodo priešo ketinimus. Jiems nereikia sienų. Jie nori aukos. O 
didelei aukai reikia didelio altoriaus, ar ne?..
- Tarp tavo žmonių yra Libo agentas, - pasakiau. – Keista, kad tu 
manimi dar pasitiki, Parvi!
Patarėjas dėbtelėjo į mane taip, tarsi būčiau pasakęs pačią didžiausią 
kvailystę.
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33.

Žudikai ir medžiotojai

- O toliau? –paklausiau.
Parvelis atsilošė ir sunėrė pirštus, užversdamas akis į lubas.
- Toliau prasidėjo rimti dalykai, Edi. Vos tik supratau, kad Libui 
svarbiausia – paversti būsimą mūšio lauką altoriumi, aš 
nedelsdamas išsiunčiau į  Tracą didelį būrį karių. Pats į kareivines 
nulėkiau, kad nebūtų iškraipomi įsakymai. Liepiau sulaikyti visus 
karavanus, kiekvieną pirklį, o akmenis suskaldyti. Belaisvius 
atgabeno į Alibahą, čia išsiaiškinome, kurie yra geri, o kurie 
nelabai. Daug dalykų paaiškėjo... Pavyzdžiui, kad Brodas negaili 
pinigų samdydamas „patikimus“ žmones. Panašiai kaip aš savo 
agentus. Tiktai Brodas saviškius mokino per itin trumpą laiką iš 
akmenų surinkti altorių bet kurioje vietoje. Taip jie ketino kariauti – 
numatomame mūšio lauke išdėstyti akmenis, o tada...
- Brodo žmonės turėjo žinoti, kad tame altoriuje žus ne vien priešai, 
ar ne? – paklausė Licera.
- O tie žmogeliai akmenis dėliojo visai ne dėl to... – šyptelėjo 
Parvelis. – Jiems buvo pasakyta, kad akmenų konstrukcija padės 
Brodo kariams nugalėti, praktiškai pavers juos nenugalimais. Gali 
įsivaizduoti, Edi?.. 
- Galiu, - gurkštelėjau pirmarūšio vyno.
- Jie nuoširdžiai tikėjo dirbantys labai naudingą darbą. Akimirką net 
užpavydėjau tokio lojalumo. Tik neįvertinau, kiek rimtai priešas 
investuoja į tokias „statybas“. 
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Kautynės Trace, žinoma, neįvyko. Kaip ir tikėjausi, Brodo kariauna 
sustojo pusiaukelėje tarp Inomeho ir Kriktano. Pastarąjį mes dar tik 
buvome įpusėję evakuoti. Beevakuodami pastebėjome įdomų 
dalyką – ten akmenys jau buvo įpusėti dėlioti į savo vietas. Visur – 
pasieniais, daržuose, netgi pakelėse. Gana tiksliais atstumais vienas 
nuo kito – matyt, Libui tikslūs matmenys buvo itin svarbūs. Jeigu 
susidurdavo su vietinių nuostaba, prasidėdavo įdomus dialogas – 
atseit aš pats įsakęs tų akmenų parūpinti, nes jie gerina žmonių 
sveikatą. Sveiki žmonės yra laimingesni, o tai reiškia, kad jie 
daugiau dirba, daugiau uždirba, daugiau mokesčių sumoka ir lia lia 
lia ir panašiai... Kliedesiai, bet jiems davė pakankamai laiko viskam 
paruošti. Būtų prasidėjęs puolimas – niekas tuo labiau dėmesio į 
akmenis nebekreiptų.
Ir tada man akys dar kartą nušvito – niekas juk per visą tą laiką 
nesekė, kiek vežimų su akmenimis įvažiavo į patį Alibahą! Juk 
mūsų vartai vis dar buvo atviri visiems pageidaujantiems, tik 
sargyba gerokai sustiprinta. Nusiunčiau savo patikimiausius vyrus 
paklausinėti ir jau po pietų gavau labai nemalonią žinią, kad 
neseniai pravažiavo keli vežimai su akmenimis. Kokiais tiksliai – 
niekas neprisiminė. Akmenys yra nuobodus dalykas, sargyba 
pernelyg nesistengė juos įsiminti.
Dabar supranti, Edi, kam man prireikė karinės drausmės mieste. 
Netikėtai supratau pats besėdįs ant altoriaus. Gali įsivai...
Jis nutilo per pusę žodžio ir suniurnėjo kažką panosėje, 
gurkštelėdamas iš taurės.
- Galiu, - linktelėjau. – O ar radote tiesioginių įrodymų?
- Radome tą pačią dieną, - numojo ranka patarėjas. – Du akmenis 
aptiko miestiečiai, vos tik išplatinome šaukinį apie galimą miesto 
ataką. Kai ima grėsti pavojus, visi pasidaro labai akyli ir darbštūs. 
Aptikę pirmuosius akmenis, pagal turimą altoriaus planą nesunkiai 
apskaičiavome kitų akmenų buvimo vietas. Jo centras buvo 
išdėstytas vieno pirklio kieme, prie sienos, skiriančios senąją miesto 
dalį nuo naujosios. Pirklį kaipmat pasikviečiau paviešėti į rūmų 
požemius. Ten ir išsiaiškinome, kad jis pats juos sukrovė tokia 
tvarka, nes jam buvo labai gerai sumokėta. Kaip matai, Libas šį 
kartą labiau pasitiki auksu, nei sumaišytomis smegenimis. 
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Tikriausiai pasimokė po pirmo karto. Visa laimė, kad altorius 
nebuvo užbaigtas. Jam dar trūko maždaug trečdalio akmenų. 
Pasidomėjau, kokia tvarka jie TURĖJO būti išdėstyti. Nepatikėsi – 
net trys spinduliai kirto tvirtovės teritoriją, nuo kiemo kampo iki pat 
sodo galo. Radome tik du akmenis. Kieme, kur juos padėti buvo itin 
paprasta. Dar ten buvo paliktas vežimas su trūkstamais akmenimis. 
Pilies sargybai buvo pasakyta, kad jie skirti remontui. Kas 
suabejotų?..
Tuo metu dar nežinojome apie kitus vežimus, mano mintys sukosi 
tik apie likusį laiką. Jeigu jie per keturias dienas sugebėjo padaryti 
du trečdalius darbo, tai KUR turėtų būti Brodo kariuomenė, 
pasiruošusi šturmuoti Alibahą?..
Parvelis sunkiai atsiduso ir gailiai pažvelgė į pustuštę taurę.
- Jos nebuvo. Kariuomenės tiesiog nebuvo! Tik dviejų šimtų vyrų 
būrys malėsi po dykumą tarp Kriktano ir Inomeho. Iš pirmo 
žvilgsnio – visiškai be tikslo. Dabar aš manau, kad jie turėjo 
vienintelį tikslą – priversti mane jaustis paranojiku. Galbūt ketino 
įtikinti, kad toji kariuomenė renkasi patyliukais čia, sostinėje. Ir 
puls iš kiekvienos pakampės vos gavusi ženklą. Ką gi – tam buvo 
išleistas įsakymas nieko nebeįleisti į miestą, o visus įleidžiamus 
tikrinti dvigubai atidžiau. Net Reiganą pastačiau ant kojų, kad šis 
imtųsi savo darbo ir skaitytų mintis net miegodamas. Štai taip visą 
mėnesį ir sėdime – jokių mūšių, tik visokie areštai, tardymai, šnipų 
siuntinėjimai ir patruliavimai dykumoje. Kažkas iš maniškių 
neabejotinai dirba Libui, bet po paskutinių žygių nebėra kaip 
patikrinti – Inomeho ir mūsų kariuomenės stovi vietoje, niekas 
nedaro jokių manevrų. Greičiausiai Libas visą Inomehą pavertė 
vienu altoriumi tam atvejui, jeigu mes patys sugalvotume pulti. O 
jeigu ne – jis PRIVALO kažką daryti čia, mano panosėje. Nes arba 
jie puola, arba mes puolame. Aš nesiruošiu leisti jokio trečio 
varianto ir demonas tą greičiausiai žino. Vadinasi, jam belieka 
statyti savo altorių čionai.
- Bet tu to neleisi, - pasakiau neabejodamas.
- Darau viską, ką galiu, - atsiduso Parvelis. – Ir jaučiu, kad kažkur 
pralaimiu.
- Kaip tai?..
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- Į Alibahą buvo atgabenti daugiau nei penki vežimai su akmenimis. 
Manau, jų buvo dešimt, nors suradome tik devynis. Visi ištuštinti, 
išskyrus tą vieną pilies kieme, skirtą „remontui“. Vadinasi, yra DAR 
aštuoniasdešimt vienas akmuo. Tikriausiai atsarginis Libo planas. Ir 
šioje vietoje kvailiausia tai, kad nei Reiganas gali ką nors 
„pamatyti“, nei mes – aptikti tuos akmenis. O krata buvo kaip 
reikiant suorganizuota.
- Turi minčių?
- Viena buvo. Maniau, jie pradėjo užkasinėti akmenis į smėlį. Todėl 
įsakiau miestiečiams nebevaikščioti po miestą be gvardijos palydos. 
Žinoma, visi baisiausiai supyko, bet dabar karas vyksta ir nėra 
pasirinkimo – arba esi piktas, arba lavonas. Sunkiausia yra tai, kad 
Libas nesunkiai galėjo pakeisti altoriaus centro vietą. Gvardiečiai 
žino, kaip tas centras turi atrodyti. Atradę privalo nedelsiant 
išvartyti akmenis, o jeigu pamatys ką nors tokius kasant į žemę – 
nedelsiant suimti. Žinai, neturėjome dar nė vieno tokio belaisvio. 
Tikriausiai  tas kasimas į žemę visgi ne tai, ką sugalvojo Libas. Arba 
jie tą daro labai gudriai.
- Kad ir kur būtų centras, - atgijo Čiūra, - bent du stipinai būtinai 
turės kirsti pilies ribas.
- Teisybė, - niauriai pasakė Parvelis. – Tvirtovė beveik miesto 
centre. Kiekvienas jos išorinis kampas gali tapti altoriaus centru. 
Tik, deja, taip nėra. Mes tas vietas tikriname nuolatos. Netgi aš 
asmeniškai kartais išeinu su gvardiečiais, kad savo akimis 
įsitikinčiau. Turime netgi kiek kitokią teoriją: aplink centrą akmenų 
tankumas didesnis, vadinasi, ten nesunku būtų pastebėti 
besikapstančius žmones.
- Jeigu tu surūgęs, vadinasi, nepasitvirtino, - pasakiau.
- Tikrai taip. Mane guodžia tik vienas dalykas – kol altorius 
nesurinktas, esame pakankamai saugūs. Tačiau yra virškinimą 
bloginančių minčių. Man vis dažniau vaidenasi, kad visas šis 
akmenų dėliojimas skirtas mane apakinti, kad nematyčiau kažko 
daug rimtesnio. Kažko, kas vyksta panosėje ir ko negaliu suvaldyti.

Patarėjas vėl sunkiai atsiduso ir siektelėjo butelio, ketindamas 
papildyti taurės turinį.
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- Štai praktiškai ir visa istorija, - pasakė jis. – Beje, aš vis dar 
nežinau, kur yra Libas. Tik spėju, kad greičiausiai sėdi Inomehe, 
kartu su Brodu.

---

Parvelis neketino manęs paleisti į visas keturias puses. Aš ir 
nesitikėjau. Kaip ir praeitą kartą, jis turėjo sugalvojęs man užduotį.
- Čia Abneris, - parodė į jauną gvardietį, pakviestą jo įsakymu. – 
Tavo naujas draugas, Edi. Lydės tave mieste, kad neatrodytum 
įtartinas. Man reikia visų žmonių, kuriuos turiu ir man dar reikia, 
kad jie mąstytų ne vienodai. Kai visi galvoja apie tą patį, 
dažniausiai taip ir išverda puode. Tu mane supranti?
- Aha. „Skraidančio Kirvio“ dar neuždarei?
- Nežinau, ar jie dirba. Po paskutinių įsakymų beveik visa prekyba 
sustojo, tik vienas karavanas išvyksta, ginkluotas iki dantų – gabena 
mums maistą iš Jeremo forto... Ei, tik nesugalvok prisigerti!
- O ką tu man siūlai? Kratas daryti? Jeigu tavo vyrai nieko nerado, 
tai ką aš vienas... Visą miestą į kalėjimą pavertei – dabar žmonės 
tupi namuose, jeigu kuris žino daugiau už visus, jis neturi progos 
nueiti į užeigą, išgerti ir išsipasakoti.
- Puikiai žinai, kad negaliu atšaukti įsakymo. Kai žmonės išeis į 
gatves, beliks laiko klausimas, kada altorius bus slapčia užbaigtas.
- Man atrodo, - įsiterpė Čiūra, - jau dabar yra laiko klausimas, kada 
miestui baigsis maisto atsargos arba kada bus užpultas aprūpinantis 
karavanas.
- Ir ką tu siūlai? – piktokai suniurnėjo patarėjas.
- Pasikalbėti su mūsų žmonėmis. Turiu galvoje plėšikus, žudikus ir 
kitokią panašią kompaniją. Jie turėtų kažką žinoti.
- Kaip tu ketini su jais pasimatyti? – gana kietu balsu paklausė 
Binera, gręždama aštriu žvilgsniu Čiūrą. Ji greičiausiai turėjo 
galvoje Abnerį, įpirštą mūsų draugijon. Įsivesti gvardietį į Raugo 
Duobę – štai kas jai nepatiko.
- Na gerai, - atsiduso Parvelis, nužvelginėdamas mus visus paeiliui, 
- kokia čia vėl velniava dedasi? Ko aš šį kartą nežinau?
Binera suspaudė lūpas, supratusi, kad patarėjas toli gražu ne 
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kvailys.
Čiūra irgi užsičiaupė, nebežinodamas, ką pasakyti. Galbūt jis 
pagalvojo, kad pasakęs teisybę išprovokuos Binerą pulti. Tačiau 
kažkas turėjo tarti žodį ir aš pasiruošiau blogiausiam.
- Aš girdėjau, kad kažkur mieste yra tokia vieta, vadinama Raugo 
Duobe, - nutaisęs nerūpestingą veidą pasakė patarėjas, stebėdamas 
Binerą. – Man niekados nesisekė ją aptikti, nors kažkada dėjau 
nemažai pastangų... Kažkodėl manau, kad ši tavo nauja bendražygė, 
Edi, bus kaip tik iš ten, ar ne?
- Aš jai nieko nemokėjau, - burbtelėjau.
- O kas kalba apie pinigus? – pašnairavo Parvelis. – Tik niekaip 
nesuprantu, kaip tu taip sugebi. Regis, pilna padorių kareivių, 
sąžiningų avigalvių, mokančių mojuoti kardais. O tu susirenki vien 
tuos, kuriuos mielai uždaryčiau į rūsį.
- Ir kas dabar? – pašaipiai paklausė Binera. – Požemis ir tardymai? 
Abneris dairėsi tai į merginą, tai į patarėją. Jo pirštai nervingai 
čiupinėjo kalavijo rankeną.
-  Šiuo metu tai būtų prabanga, - paniuro Parvelis. – Imkite Abnerį, 
keliaukite kur jums reikia. Spėju, Raugo Duobė yra senamiestyje. 
Ten yra keturi postai, Abneris juos visus žino. Jis ištikimas man, 
todėl paklus, kuomet liepsite jam užsirišti akis. Nes jis ir pats nenori 
tapti žudikų užkanda. Ar ne, Abneri?
- Ne, jūsų didenybe, - kariška maniera atsiliepė gvardietis.
- Šaunu. Tu žinai, ko man reikia, Edi. Žinai, koks bus atlyginimas. 
Pasistenk. O dabar eikite.

Mums patraukus prie durų, jis krenkštelėjo.
- O jūsų, princese Licera, laukia motina, - priminė.
- Aš galiu kautis su velniais, - atsakė jam mano mokinė, – todėl einu 
su Edvardu.
- Ne, - griežtai pasakė Binera. –Neini. Alibaho kanarėlę Raugo 
Duobėje labai gerai žino. Vieną kartą įėjusi, tu iš ten nebeišeisi.
- Ji teisi, - patvirtino Čiūra, nes Licera žiūrėjo į jį, laukdama 
paramos. – Aną kartą Buzis norėjo Emerzidę pasilikti už 
informaciją.
- Ir jis man liepė daugiau nebegrįžti, - prisiminiau. - Nemėgstu 
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laužyti pažadų...
- Tada aš jus susirasiu vėliau, - rimtu veidu pažadėjo princesė. – Ką 
gi, Parveli, tavo viršus.
- Ačiū, jūsų didenybe, - labai rimtai padėkojo patarėjas.

---

Dramblys, Raugo Duobės įėjimo sargas, nužvelgė mus pro arbaleto 
taikiklį, neketindamas patikėti, kad mato Čiūrą ir Binerą 
sugrįžusius. Gvardietis, kaip Parvelis ir pažadėjo, klausė įsakymų ir 
liko gatvės gale laukti mūsų grįžtančių. 
- O tą trečią irgi turėčiau įleisti? – neketino nuleisti šaudyklės 
Dramblys.
- Tu jau įleidai jį vieną kartą! – įtikinėjo Čiūra, - kuomet su manimi 
buvo atėjęs. Liaukis, Drambly, vienas pašalietis Raugo Duobės 
neužkas gal?..
- Dabar net savi dažnokai patampa pašaliečiais, - sumurmėjo 
storasis plėšikas. – Kas galėjo pagalvoti, kad tu, Binera, imsi 
šlaistytis su kvepiančiais vyrukais iš dvaro?
- Nori aptarti mano reikalus tarpduryje? – niauriai paklausė 
mergina. 
Sargas kiek patylėjo, maigydamas delnuose arbaletą, tada nuleido jį 
ir kinktelėjo galvą.
- Eikit, kad jus kur velniai... Tuoj Raugo Duobė virs dvarininkų 
užeiga, prisiekiu. Prieš metus būčiau šovęs ir nesuabejojęs.
- Tai reiškia, kad daraisi vis protingesnis, seni, - pasakė Čiūra, 
lįsdamas į tamsą.
Bet Dramblys neatsakė į jo pagyras. Tik niauriai suurzgė ir palydėjo 
mus niekinančiu žvilgsniu. Kažkodėl maniau jį puikiai suprantąs.
- Baigsis šis kvailas karas, galėsi į mane šaudyti kiek panorėjęs, - 
paguodžiau jį, sekdamas Čiūrai iš paskos.
Vėl murmėjimas, bet šį kartą daug linksmesnis. Tikriausiai sargas 
mėgavosi nauja vizija.

Laužyto tunelio apačioje šį kartą mūsų nepasitiko vyrukai su 
žibintais, kaip aną kartą.  Postas buvo apleistas, mes nekliudomi 
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pasiekėme Raugo Duobės salę, kurioje vis dar virė gyvenimas. 
Liepsnojo ugnis, pusnuogiai vyrai apie kažką kalbėjosi tarpusavyje, 
viena akimi stebėdami juos pralinksminti besistengiančias moteris. 
Ar man tik pasirodė, ar jie šį kartą buvo geriau ginkluoti?
- Kažkas vyksta, - Binera parodė į odomis klotą kampą, kur buvo 
įsikūręs Buzis su savo kompanija. 
Prie vado palapinės būriavosi koks tuzinas galvažudžių. Prietemoje 
nesunkiai įžiūrėjau, jog jie apsirengę ir apsiginklavę taip, lyg 
ruoštųsi rimtam žygiui. Binerai šūktelėjus, jie tingiai grįžtelėjo į 
mus. Žvilgsniai nieko gero nežadėjo, bet čia tikriausiai taip įprasta. 
Tikėjausi, kad Binera bus pakankamai geras koziris Buziui vėl 
leistis  į kalbas su manimi. Arba bent su Čiūra, kuris ir sugalvojo 
čionai atkeliauti.

Buzis išlindo iš palapinės ir kažką padavė vienam iš galvažudžių. 
Tada pastebėjo Binerą ir mane su Čiūra. Nors šioje vietoje tvyrojo 
prietema, vado akys prisimerkė, kuomet varstė mus vertinančiu 
žvilgsniu.
- Eikite, negaiškite, - pasakė jis savo vyrams. Šie pritardami 
suniurnėjo ir netrukus mes likome odomis dengtame kampe 
keturiese, akis į akį su Buziu.
- Senokai besilankei, - pasisveikindamas linktelėjo vadas Binerai. – 
O tau, velnių medžiotojau, aš, regis, liepiau daugiau čionai negrįžti?
- Tikriausiai tai reiškia, kad mes arba kaunamės, arba kalbamės, - 
trūktelėjau pečiais.
- Gerai pasakyta. Deja, aš neturiu laiko su tavimi kalbėtis. 
- O su manimi? – nutraukė pavojingą apsišaudymą žodžiais Binera, 
atsiremdama į akmeninę koloną.
- Ko tu nori? 
- Naujienų. Žinių. Tiesos...
- Ar aš panašus į berną nuo vartų? – sužaibavo akimis vadas. – Yra 
laužas ir vyrai aplink jį. Eik ir klausinėk. 
- Kur taip skubi? – neketino atstoti mergina. – Juk viršuje 
patruliuoja gvardija, Buzi. Miestas laukia karo.
- Ar ne? – vadas pasirausė už palapinės audeklo ir atsitiesė su lenktu 
kalaviju rankoje. Delnu patikrinęs ašmenis, sukišo ginklą į makštis 
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ir pasitaisė apsiausto apykaklę. – Tu geriau už mane žinai, Binera, 
kad karas mums neegzistuoja. Tai paprasti žmonės kariauja.  Tai 
šitas medžiotojas kariauja. O mes... Mums svarbūs savaime aiškūs 
dalykai, ar ne? Sidabras, brangakmeniai ir kuo daugiau aukso.
- Taip, - linktelėjo Binera. – Žinau tai. Ir visgi – kas čia vyksta, 
Buzi? Tu turi pakankamai aukso, kad dabar sėdėtum ir 
mėgautumeisi pypkės dūmu, užuot bėgiojęs tokiu nedėkingu laiku 
po miestą.
- Karas yra paprastiems žmonėms, - pakartojo vadas, maudamasis 
pirštines.
- Nebent, - primerkė akis Binera, - kažkur guli labai labai didelė 
krūva aukso. Panaši į tą, kurią Parvelis laiko užrakinęs tvirtovės 
ižde.
- Taip, būtų gražu pridėti prie jos ranką, - sutiko Buzis, 
išsiviepdamas iki ausų. – Bet gal kitą kartą.
- Tu žinai kažką apie šį karą, ko Parvelis nežino? – paklausė Binera.
- Esu tikras, kad kiekvienas čia esantis žino ką nors tokio. Jau 
sakiau – yra laužas, yra plepūs vyrai. Eik ir klausk. O man metas...
Jis patraukė prie išėjimo, nebekreipdamas į mus dėmesio.
- Tu žinai apie altorių, - staiga prasižiojo Čiūra. – Žinai , kas jį stato 
ir kur, Buzi. 
Nustebęs pažvelgiau į žudiką bei prievartautoją, kuris iki šiol tylėjo 
kaip žuvis. Netgi ir dabar, kuomet jis kreipėsi į Buzį, jo veide liko 
gana kvailoka išraiška, lyg Čiūra tik žaistų žodžiais, pats 
netikėdamas tuo, ką sako.
Tačiau vadas kaipmat sustojo, išgirdęs sūnėno balsą. Grįžtelėjo į 
mus, primerkęs akis, lyg pričiuptas kišenvagis.
Išvydusi pasikeitusį vado veidą, krustelėjo Binera, nustodama 
nugara ramstyti koloną. Jos dešinė ranka nejučia nusileido prie 
juosmens, kur buvo peilio rankena.
- Kokį velnią tu darai, Buzi? Bene dirbi išvien su Brodo žmonėmis? 
– paklausė mergina.
- Judu iš proto išsikraustėte? – Buzio veide išryškėjo plėšri šypsena, 
- Neužmirškite, kur esate. Čia jums ne miesto kartuvių aikštė, 
supratote? Čia Raugo Duobė.
- Ir visgi tu žinai apie mieste statomą altorių... – pasakiau.
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Buzis dėbtelėjo į mane aštriu žvilgsniu, tada užvertė galvą ir garsiai 
užriko. Jo baubimas patalpoje pasklido aidais, atkreipdamas dėmesį 
kiekvieno, besilinksminusio prie laužų.
Vyrai kaipmat pamiršo moteris ir įdomius pokalbius. Visi, kas buvo 
urve, atsisuko į mus, nusitverdami tai peilį, tai kirvį, ar net po 
padorų kalaviją.
- Aš juk perspėjau, kad antrą kartą čia nesirodytum, - suurzgė Buzis, 
nustojęs bliauti savo karo šūkį. 
Tada staigiu judesiu iš po skverno švystelėjo svaidomą peilį, 
taikydamasis greičiausiai man į gerklę. Suktelėjau į šalį, 
išvengdamas liūdno galo, Čiūra su Binera atšoko nuo manęs į šalis, 
tarsi būčiau įkaitęs iki raudonumo.

---

Žybsintis metalas ir niūrūs žvilgsniai aplink mane. Blogas ženklas, 
ypač kai čia susirinkę savo amato meistrai. Būtų mėmės – jau seniai 
Parvelis juos kartuvėse miniai demonstruotų.
Negana to – mano bendražygiai stovėjo nuošalyje, palikę mane 
vieną. Čiūros aš nekaltinau – iš jo naudos vis tiek jokios, tačiau 
Binera! Ji, kuri davė žodį mane išsaugoti savo dvikovai, dabar 
turėjo rinktis – arba ištikimybę gaujai, arba priesaikai.
- Ar jūs, vyrai, visada vieną būriu puolate? – paklausiau susirūpinęs. 
Prieš vieną Buzį dar galėjau pamojuoti geležimi, bet jų buvo vos ne 
pora tuzinų.
- Tarpusavyje kovojame po vieną, o prieš dvaro juokdarius – taip, 
visu būriu, - linktelėjo vadas, žengdamas artyn, nekantriai 
maigydamas rankoje kalaviją. – Taisyklės paprastos, medžiotojau. 
Tu kovoji su manimi. Jeigu aš krentu negyvas, tave kviečia į mūšį 
kitas iš būrio. Tu kovoji su kitu. Jeigu ir vėl laimi – tave kviečia į 
dvikovą trečias...
- O jeigu aš nebenorėsiu kautis?
- O va tada jie tave užpuls būriu, - nusispjovė Buzis. – Bet 
nesijaudink, tu tiek negyvensi!

Jis atsivėdėjo ir puolė, taikydamasis nurėžti man galvą – neketino 
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gaišti laiko nei kapojimams, nei įžangoms. Judėjo greitai ir 
užtikrintai. Bineros judesiuose buvo bent truputis laukinės gracijos, 
o štai Buzis buvo netašytas stuobrys – tikras golemas, pasiruošęs 
sutrupinti priešo galvą akmeniniu kumščiu. 
Nusilenkiau jam, išsaugodamas savo galvą, egaišdamas laiko nėriau 
pro šalį ir smeigiau peilį į priešininko nugarą, apsisukdamas aplink 
ant kulno ir vos neparkrisdamas.  Buvau tikras, kad peilio ašmenys 
susmigo į itin minkštą kūną – truputį neįtikėtina po to, ką girdėjau 
apie Raugo Duobės vadą. 
Atsivėdėjęs pasiruošiau antram bandymui. Dabar vadas žinojo, su 
kuo turi reikalą ir jis greičiausiai ims veikti velniškai atsargiai.
Mano nuostabai, Buzis nebeatsisuko. Sprendžiant iš pirmų jo 
judesių, jis tiesiog privalėjo atsisukti ir vėl pulti. 
Nors ir neišvydau Buzio veido, daug ką pasakė Bineros išraiška, 
kuomet ji didelėmis, apvaliomis akimis stebėjo, kaip vadas 
susvirduliavo vietoje, išmetė kalaviją ir netrukus išsitiesė visu ilgiu. 
Jo nugara buvo kruvina.
Ir viskas?..

Negalėjau patikėti savo akimis. Būna gi kartais dienų, kai kažkas 
ima ir pervertina savo jėgas, įgūdžius, ar tiesiog sėkmę. Tačiau 
proga išvysti tai pasitaikė pirmąsyk. Tai, kaip iš kovos iškrito Buzis, 
buvo tiek neįtikėtina, kad kurį laiką tiesiog stovėjau apstulbęs ir 
galvodamas, kas gi čia nutiko – ar tai aš pats įgavau kažkokių 
antgamtinių galių, ar tiesiog vadas išlipo iš lovos ne ta koja?..

- Na gerai, - pasakiau, prisiminęs vyrus su kuokomis ir peiliais. Jie 
vis dar buvo čia ir greičiausiai laukė progos užgriūti visu būriu. – 
Taisyklės yra taisyklės, ar ne? Kuris sekantis?
Bet jie žvalgėsi vienas į kitą, patyliukais murmėjusi ir nekalbėjo su 
manimi. Tikriausiai laukė, kol iššūkį mes kažkas kitas.
- Ką man daryti, kai pagal taisykles niekas nebenori su manimi 
kautis? – atsargiai paklausiau. – Ar aš laimėjau?
Niaurus murmėjimas. Beveik agresyvus.
- O gal jūs laukiate, kol aš pats nusižudysiu?
Daug linksmesnis murmėjimas aplinkui. Tikriausiai jie svajojo apie 
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tai. Jausmas toks, lyg žaisčiau „šilta-šalta“.
- Pagal taisykles, - išsižiojo Čiūra, - tu dabar Raugo Duobės vadas. 
Nes visi tave pripažino ir...
Žudikas bei prievartautojas nutilo. Dabar visi dėbsojo į jį, lyg 
grasindami užsičiaupti.
- Bet... kadangi tu ne mūsiškis, tai greičiausiai tas neišdegs, - 
krenkštelėjo Čiūra. – Manau, tokiu atveju tau... mums belieka 
nešdintis, Edi.
Jis greičiausiai buvo teisus. Vyrams bet kurią akimirką galėjo trūkti 
kantrybė. Man norėjosi paklausti jų, ar kuris žino ką nors apie 
Buzio reikalus, tačiau kas būtų, jei tada jie sugalvotų pulti visu 
būriu? Nesinorėjo net įsivaizduoti.
- Tikriausiai tu teisus, - linktelėjau Čiūrai. – Girdėjote, vyrai? 
Dingstu iš čia. Niekam iš jūsų nebereikės su manimi kautis.  Niekas 
daugiau šiandien nemirs ir...  atsiprašau, kad vadą užmušiau.

Šventas Oberhaidai – žvilgsniai tokie, lyg įmanytų sudeginti iš 
vidaus. Tikriausiai jie nuo kūdikystės mokinasi šitaip baisiai 
spoksoti.
Lydimas Čiūros ir susimąsčiusios Bineros aš pasiekiau urvą ir 
netrukus mes jau kabarojomės į viršų.
Mano bendražygiai tylėjo tol, kol mes nepraėjome pro įėjimą 
sergstintį Dramblį. Tik kai nutolome nuo skylės sienoje, Binera 
sulaikė mane.
- Kaip tau tai pavyko?
- Pati matei, - trūktelėjau pečiais.
- Aš mačiau pačią trumpiausią ir absurdiškiausią kovą, kokios 
niekas gyvas toje duobėje dar neregėjo. Štai kodėl tu dar gyvas. 
Bet... kaip?
- Man atrodo, Binera, kad būna tokių dienų, kai kažkam smarkiai 
pasiseka ir tuo pat metu kažkam kitam smarkiai nepasiseka. Manau, 
čia būtent toks atvejis.
Ji prunkštelėjo, aiškiai pralinksminta mano išvedžiojimų.
- O kokio velnio tu atsiprašinėjai?
- Nežinau, - prisipažinau. – Manau, jie iš tiesų nuliūdo dėl vado...
- Jie dėl to tik apsidžiaugė, - numojo ranka Binera. – Dabar jie 
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pagaliau galės varžytis dėl Buzio vietos. Anksčiau ar vėliau tai 
turėjo nutikti. Aš pati ketinau anksčiau kviesti Buzį į dvikovą. 
Vienintelė karšta akimirka buvo tada, kai Čiūra išsižiojo apie tavo 
pripažinimą. Štai tada galėjome turėti nemalonumų.
- AŠ galėjau, - kilstelėjau pirštą, - judu lyg ir neliečiami tenai, ar ne?
Binera primerkė akis.
- Aš dvejojau tada, kai atšokau į šalį, - pasakė ji. – Kai atsidūriau 
kažkur per vidurį tarp to, kas esu ir ką prisiekiau. Tačiau tada aš jau 
nebeturėjau kitokio pasirinkimo, medžiotojau. Vyrai žinojo, kad aš 
tavo pusėje. Vien dėl to, kad aš ir Čiūra buvome šalia, sulaikė juos 
nuo puolimo. Jie suprato, kad puldami būriu, turės kovoti prieš tris, 
o ne prieš vieną. Be to... kai kurie iš jų manęs truputį prisibijo.
- Ką gi, - šyptelėjau, - regis, tu mane vėl išgelbėjai.
- Tai jau tikrai, - pašaipiai pritarė Binera.
- Kad jau esame visi nerealūs didvyriai, - įsiterpė Čiūra, - gal 
pasakysi, ką mums dabar daryti? Buzis užvertė kojas, nusinešdamas 
visas savo paslaptis anapus. Liko tik jo vyrai, kurie išėjo neaišku 
kur. Ir paklausti jau nieko neišeis.
Jis, žinoma, buvo teisus. Mes dabar žinojome tik vieną – kad 
plėšikai bei žudikai dirbo demonui. O ką jie dirbo – liko paslaptis.
- Ir visgi, - pasakiau, - mes gana daug sužinojome. Manau, pats 
metas susirasti užeigą ir aptarti viską...
- Parvelis uždarė visas užeigas.
- Bet jis neuždarė vienos vienintelės, kuri veikia visą parą, - 
nusišypsojau.
- Įdomu, kurioje vietoje tu tokią matei.
- Rūmuose, žinoma. Mes grįžtame pas patarėją. 

---

- Nejuokinga, - tarstelėjo Parvelis, žvilgsniu sekdamas savo 
pirmarūšio vyno butelį, - bet ką padarysi, aš pats greičiausiai kaltas, 
kad tu neturi kur daugiau išgerti.
- Aš čia ne dėl to, kad man reikia išgerti. Geriu todėl, kad man 
reikėjo pasikalbėti su tavimi. Vėl.
Patarėjas sumirksėjo, bandydamas mintyse išnarplioti tokį 
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pareiškimą. Paskui atsistojo ir nuėjo prie tolimiausios spintos, 
kurios aš dar nebuvau atidaręs. Atrakinęs duris ėmė raustis tarp 
pergamentų, sukrautų į nedideles lentynėles. 
- Plėšikai neabejotinai kažkur dirba, - pasakiau. – Jie ten 
greičiausiai ne krovinius kilnoja ir ne akmenis ridena. Štai, Binera 
man tvirtina, kad dažniausiai jie ima pinigus už apsaugą. Arba jie 
tiesiog IMA pinigus, jeigu žino, kur jų yra. Pagalvojau, kad 
plėšikavimu jie vargu užsiimtų, ypač tokiu metu.
- Vadinasi, apsauga?
- Taigi. Kažkam reikia apsaugos. Deja, čia mano mintys baigiasi, 
nes aš neturiu šimto agentų, lakstančių po miestą.
- Jeigu kas nors ir norėtų tokios apsaugos, - atsiliepė Parvelis, - tai 
tik nuo manęs ir mano žmonių. Deja, aš nelabai galiu kuo padėti. 
Mano agentai nepranešė apie jokį sujudimą.
- Kurgi ne... Visus uždarei namuose ir tikiesi, kad kažkas ims 
krutėti...
- Man tai nebuvo itin paprastas sprendimas, jei ką! Pabandyk tu 
išlaikyti tūkstančius žmonių uždarytus, suprasi, virš kokios duobės 
su smaigais sėdi!
Suirzęs Parvelis grįžo prie stalo su popiergaliu.
- Be to, ne visi uždaryti namie. Šįryt pasirašiau kelis leidimus dirbti 
statybose. Negaliu gi aš visiškai visko sustabdyti.
Linktelėjau, nebeketindamas toliau ginčytis.
- O kokios tai statybos? – atgijo Čiūra.
- Antras miesto vandens baseinas, pavyzdžiui. Visiems reikia 
vandens. Tačiau ten viskas saugoma, nemanau, kad Buzio žmonės 
drįstų rodytis.
- Tačiau toje vietoje vyksta bent kažkoks judėjimas. Kur tas naujasis 
baseinas?
- Prie Oberhaido šventyklos, kur anksčiau buvo griuvėsiai. Eikite, 
dirbkite ir, po šimts, baikite tą vyną lakti!

---

Prie pilies vartų mūsų jau laukė ištikimasis Abneris, privalėjęs 
lydėti mus kad ir kur bepatrauktume. Jis buvo ne vienas.
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- Ir kaip tave motina vėl paleido? – nusistebėjau.
- O kas jai beliko... – šyptelėjo Licera, pasitaisydama gobtuvą. – Aš 
juk dabar velnių medžiotoja. O velnių medžiotojai eina ten, kur 
širdis geidžia.
Taigi... Ji niekada nedirbo tokiam tipui, kaip Parvelis, nuo kurio 
pabėgti buvo neįmanoma ir kuris turėjo pakankamai argumentų 
įtikinti dirbti jam. Antra vertus, Licerai ir nereikėjo dirbti. Ji ir taip 
turėjo visą šalies iždą savo žinioje.
- Kadangi jūs jau grįžote iš Duobės, tikriausiai man nebėra kliūčių 
traukti su jumis, - pasakė princesė. – Kur eisime?
- Traukiame pasigrožėti, kaip darbininkai baseiną stato. 
- Aha, - nepatikėjo Licera. – Tikriausiai ten bus velnių, kuriuos 
turėsime nudobti, kad sustabdytume karą?

Nors jos mintis buvo pakankamai pasakiška, tačiau mane 
pralinksmino. Visgi perspėjau Abnerį, kad nenuleistų nuo princesės 
akių. Ji gal ir galėjo įveikti nedidelį velnią, tačiau kas žino, ką gali 
iškrėsti samdomas žmogžudys?
Ir dar nuo jos akių nenuleido Čiūra. Žudikas ir prievartautojas 
aiškiai buvo ja susižavėjęs ir aš neketinau griauti jo tariamos laimės. 
Blogiausiu atveju ją sugriaus Parvelis. Kam dirbti svetimą darbą?..

---

Statybų vietoje griuvėsiai buvo išardyti, žemėje žiojėjo gana didelė 
apvali duobė, apšviesta daugybe fakelų. Daug mažesnė už senąjį 
miesto baseiną, tačiau didesniam nebuvo tiek vietos. Visur zujo 
darbininkai, tampydami vežimėlius su smėliu ir akmenimis, visą 
judėjimą akylai stebėjo gvardiečiai, kurių čia buvo pakankamai 
daug. Iš pirmo žvilgsnio tapo aišku, kad joks priešas su klastingais 
planais tokioje atviroje vietoje nepasislėps.
- Ko jums čia prisireikė? – prisiartino prie mūsų žemas, storas 
gvardietis rūsčiu, barzdotu veidu. Jį lydėjo du iki dantų ginkluoti 
kareiviai.
- Parvelis pasiuntė mus plėšikų ieškoti, - pasakiau.
- O raštą turi nuo Parvelio?
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Parodžiau jam leidimą, gvardietis nenoriai atsileido ir mostelėjo 
ranka į duobę.
- Jokių plėšikų. Viskas čia kaip ant delno. Kiekvienas darbininkas 
suskaičiuotas, kiekvienas kastuvas  ir karutis pažymėti antspaudais. 
Prisiekiu Oberhaidu, pats nesuprantu, kam to reikia, bet čia jau ne 
mano reikalas. Aš tik žiūriu, kad žmonės nevaikščiotų kur sugalvojo 
ir visi būtų saugūs. Jei norite, eikite apsidairyti patys. Tik 
nestabdykite darbo, aišku?
Linktelėjau, kad viskas aišku ir parodžiau į didelę palapinę duobės 
centre.
- O ten kas?
- Šulinys ir vandens iškėlimo įranga bus. Neklausk, aš pats tų 
dalykų neišmanau. Ana ten meistras, gali jo paklausti. Labanakt.
Viršininkas apsisuko ir nuėjo, įtariai apsidairydamas aplinkui, ar tik 
nešmėžuoja kur nors įtartinas tipas. Mes jam buvome nebeįdomūs. 
Licerai jis nenusilenkė, nes ši buvo paslėpusi veidą po gobtuvu.

Meistras gana noriai leidosi į kalbas ir mes netrukus žinojome apie 
šulinį daugiau, nei ketinome sužinoti. Palapinė slėpė kasamą duobę 
nuo vėjo, čia irgi budėjo sargyba. Jokių slėpynių. Supratau, kad 
nieko gero nesužinosime.
- Bent pasivaikščiojome, - sumurmėjo nusivylusi Licera. 
- Jeigu jus taip domina statybos, užsukite pas mūsų kaimynus, - 
linksmai čiauškėjo meistras. – Jie ten irgi kažką stato. Nežinau, ką. 
Mums dabar neleidžia vaikščioti kur norime, bet šį rytą, kai iš 
sandėlio ėmėme įrankius, jie irgi užsisakė gana daug kasimo 
įrangos.
- Kur?
- Nekropolyje, berods. Ten darbai irgi vyksta. Žmonės mirti dar 
nenustojo, cha cha...
- Eime, - apsisukau. – Parvelis neminėjo nekropolio.
- Betgi ten uždara teritorija, pašalinių ir taip neįleidžia, - pasakė 
Čiūra. – Meistrelis teisus, ten kasa nuolatos.
- O turime kur daugiau eiti?
- Žinoma! Pamiegoti!
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Pasiūlymas buvo neblogas. Mėnulis kybojo ties pirma valanda 
nakties, o po dienos kratymosi balne reikėjo poilsio.
- Kas už minkštą lovą? – paklausiau.
Binera kažką sumurmėjo panosėje, Čiūra dar kartą sužiuro į mėnulį. 
Abneris papurtė galvą – jis turėjo patruliuoti vakarinėje pamainoje, 
o princesė labiau troško susitikti velnią nei pasnausti.

---

Alibaho nekropolis buvo milžiniškas pastatas su piramide vietoje 
stogo. Jo sienos kilo į viršų keliomis pakopomis – be jokių langų ar 
durų. Vienintelis įėjimas buvo pro Oberhaido šventyklą. Vadinasi, 
Libui ten nėra ką veikti.
Kaip ir man. Nekropolyje, lygiai kaip ir šventykloje, ilsėjosi tiek 
šventintų atributų, kad velniui išlįsti tarp tų sienų greičiausiai net 
nepavyktų. Šventikai iš tiesų gyveno be jokių baimių, kad vieną 
dieną juos nutemps pragaran. 
Prie įėjimo nebuvo nė gyvos dvasios. Žinoma, durų niekas nerakino 
– šventykloje nebuvo jokių vertingų daiktų, kuriuos būtų įmanoma 
lengvai pakelti ir išnešti. Auksinis altorius svėrė tiek, kad jo ir 
šimtas eržilų nebūtų išjudinę. Visos kitos relikvijos tyčia buvo 
gaminamos iš akmens. Netgi apeiginės taurės.
Mano nuostabai, viduje mus pasitiko nemiegantis „broliukas“. Jis 
kažkodėl budėjo prie įėjimo, šalia pasistatęs butelį neaiškaus gėralo, 
kad ne taip liūdna būtų.
- Jūs žinote, kiek valandų? – nusistebėjo jis, išvydęs mūsų negausų 
būrelį.
- Ne. Ir kiek?
„Broliukas“ žengė atgal, sutrikdytas tokio atsakymo. Tada papurtė 
galvą – jis irgi nežinojo.
- Bet... ko jums prireikė čionai tokiu laiku? Šventikas miega...
- Ir tegu miega. Verčiau parodyk mums kelią į nekropolį.
- Kas nors numirė? – sunerimo jis.
- Galima ir taip sakyti.
- Bet dabar naktis! Dėl vietos paskyrimo ir apeigų vis tiek reikia 
kalbėtis bent su broliu Tsokeliu, o jis irgi miega.
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- Vadinasi, dabar niekas mums nepadės? Visi miega?
- Visiškai teisingai!
- Tačiau mes juk galime patekti į nekropolį? Ten mano brolis 
palaidotas, noriu pamatyti jo urną.
„Broliukas“ apsilaižė lūpas ir truputį abejodamas pažvelgė į tą pusę, 
kur, mano manymu, galėjo būti įėjimas į nekropolį. Žinoma, Čiūra 
turėjo jį žinoti.
Staiga pasigirdo tolimas stuksenimas, lyg kažkas būtų darbavęsis 
kirtikliu. Toks tyras ir aiškus šventyklos tyloje, kad visai nebuvo 
sunku atskirti, iš kurios pusės jis sklinda. Tai siena „broliukui“ už 
nugaros skleidė garsą. Siena, už kurios turėjo prasidėti nekropolis.
- Ne, nemanau, - susyk prabilo sargas. – Matote, mieste dabar 
ypatinga padėtis ir... oi!
Aiktelėjo jis todėl, kad Binera prikišo peilį prie gerklės, 
priversdama užsičiaupti. Abneris net neketino jai trukdyti – jį irgi 
sudomino tolimas garsas. Mudu beveik vienu metu priglaudėme 
ausis prie sienos, ketindami pasiklausyti atidžiau.
Kažkas visgi dirbo giliai nekropolyje. Kalė kirtikliai – vieni tyliau, 
kiti garsiau. Kitų garsų nesigirdėjo.
- Sakyk, broli, o ten numirėliai naktimis visados akmenis skaldo? – 
pažvelgiau į durų sargą.
- Ten darbininkai vietas urnoms ruošia, - suinkštė jis. – Prisiekiu!
- Sakei, kad visi miega.
- Darbininkai nemiega... Jie naktimis dirba, nes... dieną čia žmonės 
vaikšto, meldžiasi prie urnų, tai kad jiems labai netrukdytų, jie ir 
dirba naktimis!
- O Parvelis žino apie tai?
- Be abejonės, žino!
- Meluoja, - ramiai pareiškė Binera. – Nagi, broli, eime! 
Aplankysime tavo pamaldžiuosius darbininkus.
- Ne! – staiga suklupo vyras, nugara prisispausdamas prie sienos. 
Nenorėdama jam perrėžti gerklės, Binera atleido peilį. – Gerai, 
prisipažįstu! Ten... ne tie darbininkai!
- Gerai. Tada kurie?
- Jie sakė mane užmuš, jeigu įleisiu ką nors naktį!
- Vėl netiesa. Jie tau gerai sumokėjo. – Binera stuktelėjo peilio 
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rankena vyrui į šoną, subarškėjo pinigai. – Ir tu šiandien jau įleidai 
kelis vyrus. Jeigu tiksliai – vienuolika gerai ginkluotų galvažudžių.
- Ėė... – sutriko sargas. – O iš kur jūs...
- Aš irgi esu šiek tiek žudikė, - šykščiai šyptelėjo mergina. – Tas 
blondinas – žudikas ir prievartautojas. Štai šitas vyrukas yra galvų 
medžiotojas. O tas, panašus į gvardietį – suvis pats blogiausias. 
Patarčiau su juo neprasidėti.
Abneris kiek nustebęs dėbtelėjo į Binerą, tačiau nieko nepasakė.
- Tai ką jie ten kala? – spustelėjo savo auką mergina.
- Ai, nepjauk!.. Nežinau aš, ką jie kala! Niekas man nesako. Dieną 
užrakina pietinę nekropolio dalį ir dirba patyliukais – kiaurą parą. 
Naktį atvyksta pamaina, atsigabena maisto. 
- Šventikas apie tai žino?
- Nežinau, prisiekiu! Mums… moka auksu, kad neklausinėtume 
visokių dalykų.
- O štai dabar panašiau į tiesą.
Binera atleido peilį ir piktai stumtelėjo sargą į sieną, šis net galva į 
akmenį kaukštelėjo.
- Abneri, nutempsi jį į tvirtovę Parveliui? – paklausiau.
- Bet nekropolyje gana daug liaudies, - suabejojo gvardietis.
- Tuo pačiu atsivestum keletą draugų pastiprinimui. Dievaži, smalsu 
man, ką jie ten daro...
- Gerai, - sutiko Abneris. 
Jis pastvėrė sargą už pakarpos ir išvilko jį į kiemą.

- Tu juk nesiruoši laukti gvardijos paramos? – paklausė Čiūra.
- Nori pulti mažiausiai tuziną vyrų trise? 
- Jeigu juos užkluptume netikėtai – gal visai šauniai pavyktų, - 
užsisvajojo žudikas ir prievartautojas.
- Ten mūsiškiai budi, - nukirto Binera. – Nieko tu ten neužklupsi. 
- Labai įdomu, - nutęsė Licera. – Vadinasi, gvardietis gali užmigti 
sargybos metu, o plėšikas – ne?
- Jie ką tik atvyko, - neketino leistis į ginčus Binera. – Tačiau ir man 
ne prie širdies petis į petį kovoti su gvardija. Jaučiuosi kaip 
išdavikė.
- Tai gal ir su manimi nebenori kovoti?
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Mergina kilstelėjo galvą ir dėbtelėjo į mane nirčiu žvilgsniu.
- Neišsisuksi, medžiotojau! Tu jau atėmei iš manęs malonumą tavo 
galvą nutėkšti Buziui po kojomis. Man beliko paskutinis 
malonumas laimėti mūsų dvikovą. Taigi, mudu kausimės!
- Kautynės vardan kautynių?
- Regis, taip, - sutiko ji.
- Kvailystės, - beveik sau tarstelėjo princesė. – Prisiekiu Oberhaidu, 
judu abu nesveiki.
- O tu irgi norėjai su manimi kautis tik dėl pačios kovos, - priminiau 
jai. – Ir koveisi.
Licera šyptelėjo, prikąsdama apatinę lūpą.
- Tai išeina, kad aš vienintelis čia sveikas? – paklausė Čiūra. – Na ir 
naktelė...
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33.

Mirtys prie altoriaus

Laikas bėgo, Abneris su pastiprinimu vis nesirodė. Šventyklos 
viduje, kur beveik nebuvo šviesos, naktį nepasirodė itin jauku. 
Beveik kaip kapinėse. O dar tas tolimas stuksenimas... Gal ten 
Alibaho priešai kūrė klastingus planus, o gal iš tiesų viskas buvo 
taip, kaip sargas sumelavo – vyrai vietas urnoms kirtikliais 
stukseno. Saugomi vienuolikos galvažudžių...
- Tau reikėtų kai ką žinoti apie demoną, - pasakiau Licerai, 
pasivedęs ją tolėliau nuo pašalinių ausų. – Jeigu kartais tektų tokia 
garbė likti su juo akis į akį.
- Tu tikrai manai, kad neįveiksi jo? – kiek baugiu balsu paklausė 
princesė.
- Nieko nemanau. Tai tik dėl viso pikto. Oberhaidas žino, kas nutiks 
artimiausiu laiku, todėl tave reikia apginkluoti žiniomis.

- Štai jo mirtinas ginklas, - parodžiau žiedą, parištą virvele. – Be jo 
Libą galima geriausiu atveju sustabdyti. Jeigu teks su juo kautis, 
nepamiršk – jokiu būdu nesuremk ginklų. Tas šunsnukis pernelyg 
stiprus. Greičiausiai tavo lelijų kalaviją perlauš pusiau pirmu 
smūgiu.
- Tai man teks gudrauti?
- Be abejo. Jokių taisyklių, čia tau ne riterių dvikovos. Jeigu tik 
įmanoma, taikykis į kojų, rankų raumenis. Perskrosk pilvą, kad 
įgytum laiko, kol jis žarnas nuo žemės rankios. Ir būk labai atidi – 
jis gali pradėti burti, jeigu neteks kantrybės. Mėgiamiausias Libo 
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triukas – apakinti trumpu žybsniu, tada išnykti ir atsirasti už 
nugaros. Nežinau, gal jis ir kitų triukų turi paslėpęs. Kol kas mačiau 
tik šį.
- Aš dar nesu kovojusi su burtininku...
- Taip... Ką gi, kada nors bus pirmas kartas. Gal ir ne šis.
Licera linktelėjo.
- Dar ką nors turėčiau žinoti?
- Daugiau nieko. Tikėkimės, kad tau tų žinių neprireiks. Galų gale, 
Libas tėra vienintelis toks – pusiau demonas, pusiau velnias.

Ji linktelėjo susimąsčiusi ir jau norėjo kažką sakyti, kai kažkur 
sudžeržgė akmuo, besitrinantis į akmenį. Garsas buvo pakankamai 
stiprus ir sklido iš šventyklos gilumų. 
Abu žudikai sutartinai atsitraukė nuo sienos ir šastelėjo už kolonų, 
pasislėpdami tamsoje. Aš mostu parodžiau Licerai trauktis toliau 
nuo įėjimo, kur į vidų tvieskė mėnulio ir lauke sustatytų fakelų 
šviesa. Pasiraukę į šešėlį klausėmės, kaip iš tamsos artėja ne vieno 
žmogaus žingsniai. Jokių kalbų – kad ir kas tai buvo, jie labiau 
vertino tylą.
Žingsniai vis labiau garsėjo, kol... staiga nutilo. Aš vis dar nemačiau 
besiartinančių, bet jie greičiausiai pastebėjo kažką, kas jiems 
nepatiko ir sustojo. Šventykloje ūmai paliko taip tylu, kad nesunkiai 
išgirdau tyliai gurgiantį Liceros pilvą.
Tada sušiugždėjo rūbai.  Vos vos grikštelėjo stambesnė dulkelė po 
kažkieno padu – nematomas padaras žengė arba į priekį, arba į šalį, 
lyg tikrindamas savo įtarimus.

O tada aiškiai sučeksėjo skiltuvas, skeldamas ryškias žiežirbas. 
Plykstelėjo liepsna po stikliniu žibinto dangčiu, nušviesdama visą 
aplinką ir mus, stebinčius iš tamsos kiškių akimis.
- Ir vėl šitie! – dusliai sugrumėjo randuoto žmogžudžio balsas. 
Vyras pažvelgė į mane ir išsiviepė nuo ausies iki ausies, 
parodydamas juodus dantis. Jo sėbrai taupiais judesiais išsitraukė 
ilgus peilius ir pritariamai suniurnėjo.
Žinoma, jų čia buvo ne vienuolika – viso labo septyni. Du kaip tik 
buvo atsargiai paėjėję šalin, kad nebūtų užklupti visu būriu.
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- Paskerst! – įsakė randuotasis, kuris čia greičiausiai buvo pats 
pačiausias.  Jis nuleido žibintą ant grindų ir pats nusičiupo savo 
ginklo. Kai jo sėbrai, užstaugę kraupiais balsais pasileido į mane ir 
Licerą, ore blykstelėjo besivartantis peilis, kuris itin taikliai susmigo 
vadui į gerklę, tuo nutildydamas jį amžiams. Man už nugaros 
sušnypštė Binera, greičiausiai traukdama naują peilį naujam 
puolimui.
Dar akimirka – ir šventykla prisipildė kurtinančio žvangesio bei 
keiksmų. Ne itin pritiko Oberhaidui, bet žudikai yra žudikai – jiems 
reikia įbauginti savo priešą patyčiomis, riksmais ir keiksmais. Juos 
greičiausiai to nuo vaikystės moko – pirma aprėkti, tada iš siaubo 
susigūžusį priešą užmušti. Iš tiesų, ne itin malonu, kai tau į veidą 
klykia vyras pūvančiais dantimis ir prasmirdusia burna...

Susirėmiau iš karto su dviem ir supratau, ką reiškia sėkmė. Jeigu 
Buziui tąsyk smarkiai nepasisekė, tai šitiems atvirkščiai – labai 
sekėsi. Vienas iš jų – visa galva už mane žemesnis, kartojo, kad aš 
jau lavonas ir vis taikėsi išskrosti man pilvą. Kitas – gerokai 
nusvilusiais antakiais ir viena pamušta akimi – tiek pat 
nenuilsdamas tvirtino, jog manęs greitai nebepažins motina.
Jiedu mojavo savo peiliais pakankamai sumaniai, taikydamiesi į 
tokias vietas, kur joks garbingas gvardietis net nesugalvotų. 
Atmušinėdamas jų smūgius traukiausi atgal. Suspėjau pastebėti 
Licerą, kuri sukosi ratu kartu su pilkai apsirėdžiusiu šunsnukiu, lyg 
šoktų naujovišką šokį. Prašiepti mokinės dantys tik įrodė, kad ji 
susitiko toli gražu ne patį lengviausią priešininką.
Vėl blykstelėjo kažkieno iš mano bendražygių mestas peilis, tačiau 
nepastebėjau, ar pataikė – viską užgožė nešvari burna ir 
paklaikusios, išvirtusios akys.
- Tuoj nė viena miesto kekšė už jokius pinigus nebenorės lipti ant 
tavęs!... – pažadėjo man užpuolikas.
Sunerimęs trinktelėjau kalavijo plokštuma per jo peilį, grįžtamuoju 
judesiu šmaukštelėjau žudikui virš galvos – jis suspėjo pasilenkti. 
Loštelėjau, išvengdamas antrojo dūrio ir spyriau jam į koją. 
Nesuspėjau pamatyti, kur pataikiau, bet jis atsikabino nuo manęs.
Ir tuo pat metu šoną nudiegė aštrus dūris – šunsnukis prasmirdusia 
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burna sugebėjo prikišti peilį pernelyg arti.
Jis apsidžiaugęs suburbuliavo nešvankybę, aš atšokau atgal. 
Akimirką mudu žiūrėjome vienas į kitą. Tada jis nusišluostė 
varvančią nosį ir ėmė artintis, visiškai įsitikinęs savo pergale.

Riksmų šioje vietoje ir taip buvo pakankamai daug, tačiau aiškiai 
išgirdau, kaip Licera staiga pradėjo šaukti Čiūrą vardu. Jos balse 
išgirdau tiek siaubo, kad akimirksniu tapo aišku – kažkas blogo 
nutiko.
Mergina buvo tiek susirūpinusi tuo, ką išvydo, kad beveik pamiršo, 
jog aplink tebelaksto mažiausiai keturi burnojantys galvažudžiai. 
Jos pačios priešininkas dar tebebuvo gyvas ir jis toli gražu neketino 
laukti, kol Licera pasirūpins savo meile.
Šastelėjau į šalį, palikdamas smirdalių sau už nugaros. Jis, žinoma, 
neketino liautis – ištikimai sekė iš paskos. Keliais šuoliais pasiekiau 
Liceros priešininką, jau užsimojusį smūgiui. Lelijų kalavijas beveik 
be pasipriešinimo nupjovė jo galvą nuo pečių. O tada susitiko su 
anksčiau matytu smirdžiumi, atlėkusiu vėl pabadyti man šonų.
Tačiau viskas užsibaigė taip pat greitai, kaip ir prasidėjo. Mano 
priešininkas šaižiai kvyktelėjo ir krito negyvas, pervertas dviem 
arbaleto strėlėmis. Burnojimai ir keiksmai virto priešmirtiniu 
gargaliavimu, o aš klusniai kilstelėjau abi rankas į viršų, nes nuo 
įėjimo į mus taikėsi gal tuzinas gvardiečių. Binera irgi išsitiesė, 
nedrįsdama krustelėti. Tik Licera nesureagavo, palinkusi prie 
tįsančio kūno. Kai Abneris riktelėjo savo žmonėms nuleisti 
arbaletus, šventyklą sukrėtė įnirtingas ir kartu skausmo kupinas 
princesės klyktelėjimas. Ji ėmė daužyti gulinčio Čiūros krūtinę, 
tuščiai įsakinėdama šiam atsimerkti.
Tačiau Čiūra nebeatsimerkė.

---

Nežinia, ką pagalvojo Abneris, išvydęs princesę, gedinčią blondino, 
tačiau pirma, ką jis padarė – atsistojo tarp jos ir savo vyrų, kad 
paslėptų nuo jų visą vaizdą. Tylėdamas parodė gvardiečiams 
patikrinti šventyklą.
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Binera niauriai stebėjo visą sceną, vartydama rankoje durklą. Paskui 
sugrąžino jį į makštis ir beveik liūdnai sumurmėjo: „velniava“. Man 
beliko paguodžiančiai paliesti jos petį, į ką mergina nesureagavo.

Kažkur giliai viduje vėl vėrėsi tuštuma – panašiai kaip tada, kai 
nebeliko Emerzidės. Labiausiai nekenčiamas jausmas, kurio 
nenutrina joks vynas. Jis pasiduoda tik visagaliam laikui. Toji 
tuštuma, regis, kartais tampa daugybės prisiminimų ir minčių 
šaltiniu, kuris verda ir kunkuliuoja tol, kol išgaruoja. Tačiau iki to 
laiko suspėji pakeisti pusę savo planų. Keista, kaip stipriai mirtis 
keičia viską... 
Pirmą kartą tai būna bet kieno mirtis – bet kurio vyro ar moters, kurį 
pajėgi užmušti. Visai nebūtina jų pažinoti, svarbu, kad jie pirmieji. 
O vėliau, kai pražudai kitą, tai tampa nebesvarbu. Nepažįstamų 
žmonių mirtys ima nebejaudinti. Mintis, kad sugebėjai ne vieną 
tuziną pasiųsti anapilin – tampa nesvarbi. Ją užgožia nuolat 
guodžiantis įsitikinimas, kad taip turėjo būti. Kad tuo metu atėjo 
laikas kažkuriam iš dviejų numirti ir aš tiesiog gavau dar šiek tiek 
laiko pagyventi.
Tačiau artimų žmonių mirtys visados išlieka svarbios. Ir kvailiausia 
tai, kad kartais tik jiems žuvus suvoki, jog jie iš tiesų buvo gana 
artimi.
Vadinasi, kažkas šį kartą vėl turėjo keistis. 

- Viskas, - šniurkštelėjo Licera, palikdama Čiūros kūną ramybėje. – 
Kur tas prakeiktasis Almerikas? Aš jį nudobsiu savo rankomis!
- Ką? – žioptelėjo Abneris.
Iš pradžių pats nesupratau, apie ką kalbėjo Licera, tačiau netrukus 
prisiminiau – satanistas Almerikas žiūrėjo į mus pro savo amuleto 
„akį“. Netgi pajuokavo, kad jis prišaukia vieną mirtį ir leidžia kažką 
suprasti tuo pat metu. Tačiau tai tebuvo žodžiai. Almerikas turėjo 
daugybę panašių amuletų.
- Tas prakeiktas satanistas, - atsiduso Licera, išsitiesdama visu ūgiu. 
– Tai jo kaltė, kad Čiūra negyvas.
- Įdomu, - kiek pašaipiai sumurmėjo Binera.
- Tu matei! – sušnypštė princesė, žengdama žingsnį artyn. – Matei, 
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ką jis darė su savo „kreiva akimi“, kai mes keliavome pas 
aiškiaregį?
- Na ir kas? – trūktelėjo pečiais Binera. – Vyrukas tiesiog 
pajuokavo.
- O man taip neatrodo...
- Tuomet tu kvailė, - ramiai pasakė žudikė. – Nes tave apmulkino 
žaisliuku kvailiams mulkinti.
Įpykusi Licera siektelėjo kalavijo, Binera kilstelėjo smakrą, vis dar 
laikydama rankas sunėrusi ant krūtinės. O aš nutvėriau Abnerio 
ranką – šis jau ketino pulti ginti didenybės. Ženklais paliepiau jam 
nesikišti. Nenoriai, tačiau gvardietis atsileido.
Licera kovėsi su žudike žvilgsniais, pusiau ištraukusi kalaviją iš 
makštų.
- Tai eik, - šyptelėjo Binera. – Užmušk satanistą. Sukapok į gabalus 
– gal tau palengvės? O gal po to nemiegosi kelis metus, 
sapnuodama jį kiekvieną naktį – kas žino?
- Bet aš žinau, kad tai jis kaltas... – suabejojo Licera.
- Gal ir taip. O gal tu per ilgai gyvenai rūmuose, skaitydama 
pasakas nuo kolonos. Aš tau galiu pasekti savo pasaką tuomet. Apie 
žmones, kurie keliauja gyvenimo keliu ir kartais pataiko į kryžkeles, 
kuriose jiems visada tenka rinktis tarp gyvenimo ir mirties. Kartais 
tose kryžkelėse laukia kliūtys, kurias įveikti gali tik joms pasiruošę 
žmonės.
Binera trumpam nutilo, žvelgdama į nejudantį kūną Licerai už 
nugaros.
- Čiūra buvo žudikas, o ne karys. Niekada nemačiau jo, 
besikaunančio akis į akį. Jis dažniau šaudydavo iš arbaleto, puldavo 
iš užnugario, netikėtai perrėždavo aukai pilvą minioje, nuodydavo, 
svaidydavo peilius, arba smaugdavo miegančius. Toks buvo jo 
kelias. Nieko keisto, kad jis pralaimėjo šioje kryžkelėje. Beje, tu irgi 
būtum pralaimėjusi, jeigu ne medžiotojas ir gvardiečiai.
- Smaugė... miegančius?
Licera paleido kalavijo rankeną ir netikėdama grįžtelėjo atgal, kad 
pasižiūrėtų į negyvėlio veidą.
- Jis žudė už pinigus, ko tu tikėjaisi? – atsiduso Binera. – Didžioji 
dalis jo gyvenimo tokia. Juk ne be reikalo jis save žudiku vadino.
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Licera užsimerkė ir suspaudė lūpas. Šnervės prasiplėtė, giliai 
įkvėpdamos orą.  Kai vėl pramerkė akis, jos žvelgė į tuštumą.
- Nebenoriu nieko girdėti, - pasakė nežinia kuriam iš mūsų. – Eime, 
po velniais, pažiūrėsime nekropolį!
Binera linktelėjo, aiškiai patenkinta tokiu princesės sprendimu. 
Tiktai Abneris dėbtelėjo į mane su priekaištu. Jis buvo gvardietis ir 
jautė pareigą apsaugoti karališkus asmenis nuo kvailysčių.

---

Įėjimą į nekropolį dengė ornamentuota akmens plokštė, kuriai 
pajudinti prireikė trijų žmonių. Įėjimo, žinoma, niekas nesaugojo – 
vaikai žaisti tokioje vietoje ne itin mėgo, o vagims čia nebuvo ką 
veikti – vieninteliai daiktai, kuriuos buvo įmanoma pakelti – tai 
urnos su pelenais. Tūkstančiai urnų, sukrautų į nišas katakombose. 
Su mirusiais niekas nenorėjo turėti reikalų.
Ir čia buvo tamsu. Nepastebėjau nė vieno fakelo – gvardiečių 
atsineštas žibintas apšvietė tik apvalias angas lubose – vienintelius 
dienos šviesos šaltinius. Tačiau dabar lauke buvo naktis.
Stuksenimą šioje vietoje girdėjau daug aiškiau. Kažkas dirbo ir 
kirtikliais, ir kastuvais. Balsų nesigirdėjo.
- Nemanau, kad Buzis būtų radęs čionai kalną aukso, - tyliai pasakė 
Binera. – Tai kažkas kita.
- Tyliau! – perspėjo vienas iš gvardiečių. – Šioje vietoje labai gerai 
sklinda aidas...
Stengdamiesi nesukelti triukšmo judėjome ilgu koridoriumi, 
retsykiais prieidami išsišakojimus. Visur buvo vien urnos – į visas 
puses. Kai kur sienose žiojėjo tamsios angos, vedančios į nedideles 
patalpas, pažymėtas kokiu nors herbu. Tačiau ir jose – vien palaikai. 
Pirklių, kilmingųjų, karininkų – kiekviena garsesnė šeima turėjo 
savo atskirą pomirtinį pasaulėlį. Ir ten dar būdavo pakankamai 
vietos būsimoms kartoms. Jeigu iš išorės nekropolis neatrodė itin 
didelis, viduje jis buvo pakankamai milžiniškas ir painus, kad 
nepatyręs lankytojas galėtų pasiklysti. Žinoma, dieną čia budėjo 
šventyklos tarnai.
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- Jie už karališkųjų salių, - vos girdimai pasakė Abneris.

Karališkosiomis salėmis jis vadino didžiulę patalpą, kurion netrukus 
išlindome. Lubos čia pilkavo gerokai aukščiau, taip pat jas ramstė 
trys galingos kolonos, iškalinėtos smulkiomis raidėmis. Ten buvo 
surašyti vardai tų, kurių urnos ilsėjosi nišose. Gvardiečiai, kurie dar 
nebuvo čionai įkėlę kojos, trumpam stabtelėjo įsiklausyti ir 
pasidairyti. Pastebėjau, kad Licera sustingo prie kelių jau užimtų 
nišų, smalsiai tyrinėdama užrašus ant urnų. Palietusi ranka vieną iš 
jų, ji skubiai pažvelgė į mane keistu žvilgsniu.
- Čia parašytas mano vardas, - sušnabždėjo man priėjus. – Ant šitos 
urnos... Matai?
- Ir kas? – trūktelėjau pečiais.
- Tikriausiai ji skirta man...
- Ji pilna, - parodžiau į antspaudą. – Ne tu viena tokiu vardu 
vadinaisi, nusiramink. Ana ten dar vieno Irmiro urna. Tikriausiai čia 
ir Remają ne vieną surastume, ir Temilių visą tuziną.
Ji išsižiojo kažką pasakyti, bet tada kažkuris gvardietis paragino 
judėti toliau.

Už karališkųjų salių vaizdas kiek pasikeitė. Katakombos čia buvo 
žymiai aukštesnės, kai kur vingiavo laiptų aikštelės į kitus aukštus, 
kur greičiausiai taip pat buvo panašūs vaizdai.
Gvardiečiai atsargiai prisiartino prie koridorių sankryžos ir nusitaikė 
arbaletais į skirtingas puses. Įsitikinę, kad ten tuščia, pamojo. 
Kairėje atsivėrė vaizdas į gana didelę patalpą su didžiule krosnimi, 
išpiešta visokiais šventais simboliais. Joje buvo pilna dėžių su 
tuščiomis urnomis. Čia mirusius degino, jų pelenus kruopščiai 
susemdavo į urną, kurią tuojau pat graviruodavo Oberhaido 
simboliais bei įrašais apie mirusiojo gyvenimą. Kiekvienas 
smalsesnis nekropolio lankytojas galėjo ne tik aplankyti savo 
protėvius, bet ir sužinoti jų gyvenimus.
Netrukus aiškiai pamatėme, kur mus nuves šis kelias – prie vieno 
praėjimo kažkas buvo palikęs degti fakelus. Ir toje vietoje visos 
urnos buvo pašalintos iš savo vietų – nišos juodavo tuščios. Jeigu tai 
buvo Libo darbas, tuomet aš kol kas nepajėgiau jo suvokti.
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Sugirgždėjo besisukantys ratai. Keikėsi vyrai, pūkšdami ir 
stenėdami, lyg bandytų pralįsti kiaurai adatos skylę. Abneris 
tylutėliai prisėlino prie durų, atsargiai apsidairė, tada sugrįžo atgal ir 
liepė mums atsitraukti.
- Daugiausiai darbininkai. Stiprūs vyrai, manau, sugeba ir ginklus 
valdyti. Krezeli, žinai praėjimą prie šulinio iš antro aukšto?
Vienas iš jo gvardiečių linktelėjo, kad suras.
- Darli, imk arbaletininkus, traukite paskui Krezelį. Balkone 
nesimato nė gyvos dvasios. Jeigu kas ir bus – nupilkite. Saugosite 
mus iš viršaus, kai įeisime pro šias duris.  Man reikia jų gyvų , jeigu 
tik tai įmanoma, supratot?
- Šaudyti tik į tuos, kurie balkone, - truputį švepluodamas pakartojo 
gvardietis. – Ir truputį į tuos, kurie bus labai blogi...
- Beveik teisingai. Haskau, prižiūrėk jį. O tu, Darli, prižiūrėk juos 
abu. Būsi už vyriausią.
- Uhu, - linktelėjo vienas iš arbaletininkų, kuriuo aš pats greičiausiai 
nė už ką nebūčiau pasitikėjęs. Pernelyg kvaila atrodė veido išraiška. 
– Eime, chebra...
Jie nuslinko palei sieną, sekdami visažinį Krezelį, netrukus pranyko 
tamsoje. Likome penkiese.
- Ir kur tu juos samdai?.. – patyliukais nusistebėjo Binera. 
- Turiu visą kuopą tokių, - nusispjovė Abneris. – Šiais laikais 
nusamdyti išsilavinusį kareivį beveik neįmanoma. Garbė 
Oberhaidui, dar bent šaudyti sugeba ir atskiria savus nuo priešų...
Su Abneriu likęs gvardietis pažvelgė į vadą nekaltomis akutėmis, 
lyg sakydamas, jog jis tikrai ne toks – geresnis. Daug geresnis.
- Palauksime kelias minutes, - sumurmėjo Abneris. – Būkite 
pasiruošę. Jeigu pasigirs triukšmas – veržiamės nieko nelaukdami. 
Princesė Licera pridengs užnugarį.
Didenybė staiga nuraudo iki plaukų pašaknų, tačiau tikrai ne dėl to, 
kad pasijuto pagerbta.
- O pats nenori to užnugario pridenginėti? – sušnypštė.
- Jis teisus, - pritariau Abneriui. – Pridengsi užnugarį.
- Aš tai prisiminsiu!

Į priekį jau ketinęs žengti gvardietis staiga sustojo ir sustingo, 
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plėšriu žvilgsniu stebeilydamasis į pusiau praviras duris. Ten 
netrukus pasirodė žemas, murzinas, itin prastais rūbais vilkintis 
darbininkas. Jo veide vis dar buvo išriesta šypsena, kai jis pasisuko į 
sieną, įkišo ranką į kelnes ir netrukus ėmė lieti ant tuščių angų 
urnoms, mykdamas iš didelio palengvėjimo. Štai jo nei aš, nei juo 
labiau Abneris visai nesitikėjome.
Kai jam labiau palengvėjo, vyrukas sugalvojo paganyti akis po 
skurdžią aplinką. Nužvelgė daiktą, kurį laikė rankoje, pakėlė akis į 
lubas. Kai ir ten nieko gero nepamatė, sugalvojo pažvelgti į mus.
Vyruko akys išsprogo, šypsena išnyko, o pro sukąstus dantis 
prasiveržė išgąstingas dudenimas. Tikriausiai palaikė mus 
šmėklomis, atėjusiomis atsilyginti už apšlapintą kapo vietą.
- Pirmyn! – sugriežė dantimis Abneris. 
Sugniaužęs kalavijo rankeną, jis skubiai žengė link išsižiojusio 
darbininko ir vienu smūgiu paguldė šį ant grindų.
- Alibaho valdovo Irmiro vardu! – užbaubė, žengdamas pro duris, - 
visiems nedelsiant pasiduoti!
Kadangi apsišlapinęs vyrukas vis dar spurdėjo, pavaišinau jį spyriu. 
Įlėkęs paskui Abnerį pastebėjau maždaug tuziną darbininkų, kurie 
spoksojo į mus baisiausiai nustebę ir išsigandę. Įrankius jie, žinoma, 
numetė, tačiau dabar klausiamai dairėsi į keturis pasilikusius 
galvažudžius, kurie savo ginklų mesti neketino.
- Antrą kartą nekartosiu! – subaubė gvardietis. – Mesk kalaviją! 
Tučtuojau!
Galvažudžiai nejudėjo. Kai paskui mane išlindo Binera ir dar vienas 
gvardietis, ginkluotas arbaletu, jų nuotaika dar labiau sugedo. 
Vienas iš galvažudžių suabejojo ir lėtai pasilenkė padėti ginklą. 
Netrukus, po apsišaudymo grėsmingais žvilgsniais, juo pasekė ir 
kiti trys.
- Judinkitės prie sienos, mikliai!

Patalpa, kurioje darbavosi tuzinas murzių, buvo pakankamai erdvi ir 
aukšta. Kaip ir koridoriuje, urnos čia buvo iškraustytos ir išneštos 
kažkur kitur. Viduryje salės greičiausiai būta šulinio – dabar jo 
viršus buvo išardytas, akmenys sukrauti pagilintos duobės šlaituose. 
Išvydęs karučius su smėliu ir kėlimo įrenginį supratau – vyrai kasė 
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gilyn.
- Ar daugiau jūsiškių yra? – atsargiai prisiartinęs Abneris nuspyrė 
ginklus į šalį.
- Mes tau nieko nesakysim, - spjovė ant žemės vienas iš 
galvažudžių. – Jūs vis tiek prakišite mūšį. O kai prakišite...
Švilptelėjusi strėlė perplėšė jo marškinius ir įstrigo krūtinėje, 
nutraukdama paskutinius žodžius. Darbininkai suklykė vienu balsu 
ir sugulė ant smėlio. Aš pasislėpiau už karučio – šovė iš balkono, 
kur dabar turėjo lindėti Abnerio gvardiečiai.
- Nešaudykit! – užbaubė Abneris, pats slėpdamasis už statinės su 
vandeniu. – Mes juos jau pričiupome, idiotai!
Atšvilpusi kita strėlė susmigo antram plėšikui į gerklę. Trečiasis, 
supratęs kas jo laukia stovint prie sienos, susikeikė ir vienu šuoliu 
atsidūrė greta manęs, už karučio.
- Darli, kalės vaike!..
Abneris keikėsi ir dievagojosi nudėsiąs gvardietį, atsakingą už 
priedangą iš antro aukšto. Jis kelis kartus suriko nešaudyti ir įsakė 
pagaliau pasirodyti visu ūgiu.
Tačiau balkone buvo tylu – niekas nesirodė.
- Man atrodo, kareivi, ten tavo žmonių nėra! – likęs gyvas 
galvažudys gausiai prakaitavo ir stengėsi atsargiai pasižvalgyti, ar 
tik jo kur nors netyko mirtis.
- O kas ten tada yra?!
- Iš kur man žinoti? Antrą aukštą užrakinom ir spąstus pastatėm. 
Tavo kareivius męs būtume išgirdę, ana tomis kopėčiomis greičiau 
užliptume, nei jie iš spąstų išsikapstytų. Tikriausiai ten mūsų...

Švilpt – ir jo pakaušyje liko styroti tik strėlės kotas. Tiesiai į 
smegenis. Išsigandęs pažvelgiau į viršų, tačiau nieko, išskyrus 
balkono kraštą, nepamačiau.
- Stebėk balkoną! – surikau gvardiečiui su arbaletu, kuris dairėsi į 
visas puses kaip pamišęs, nebežinodamas iš kur tikėtis priešo. 
Perbėgau salę, mintyse skaičiuodamas iki dvylikos – tiek maždaug 
laiko reikėjo įgudusiam arbaletininkui užtaisyti ginklą – 
apsikabinau kopėčias ir slydinėdamas užsiritau į balkoną. 
Sugniaužęs rankoje svaidomą peilį prisiglaudžiau prie turėklų.
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Čia buvo gerokai tamsiau. Visai šalia manęs, ant žemės voliojosi 
neužtaisytas arbaletas. Greičiausiai juo ir buvo patiesta pirma auka. 
Antrasis krito po kelių akimirkų – mažoka laiko užtaisyti ginklą...
- Velniava... – sumurmėjau, patraukdamas į tą pusę, kur buvo 
numesta šaudyklė. Nugarą graužte graužė nelygus turėklo paviršius 
ir bloga nuojauta.
Už kelių žingsnių aptikau dar vieną numestą šaudyklę – irgi 
neužtaisytą.
- Ką ten radai, Edi? – riktelėjo Binera.
- Du neužtaisyti arbaletai, nė vieno šaulio, - atsiliepiau. – Abneri, 
man atrodo, kad tavo vyrus jau sumedžiojo...
Gvardietis man atsakė riebiais keiksmais. Aš artinausi prie vietos, 
kur buvo paleista paskutinė strėlė. Kad ir kas buvo šaulys, vietoje 
manęs jis nudėjo savo kolegą. Jeigu čia buvo pats Libas, tuomet aš 
jo visai nesupratau.
Kaip ir tikėjausi – radau tik numestą ginklą. Neužtaisytą. Balkonas 
baigėsi už kelių žingsnių, čia sienoje juodavo praėjimas, vedantis 
nežinia kur. Galbūt į pirmą aukštą.
- Abneri, saugok princesę! – surikau. – Balkonas tuščias, šaulys 
paspruko. Galbūt žemyn.
- Supratau, velniai rautų! O jūs gulėkit ir nesimaivykit, Oberhaido 
išmatos!
Paskutinius žodžius jis skyrė darbininkams, kurie pamažu ėmė 
krutėti, ketindami kilti nuo žemės.
Dėl viso pikto apibėgau balkoną, tikėdamasis sutikti ką nors kitoje 
pusėje, tačiau ir ten buvo tuščia. Praėjimas juodavo netoliese. Be 
fakelo neketinau rizikuoti, todėl sugrįžau atgal.
- Čia tuščia! – paskelbiau.
Abi merginos ir gvardietis pamojavo man, kad apačioje irgi viskas 
gerai. O štai koridoriuje, iš kur mes atėjome, vėl pasipylė Abnerio 
keiksmai. Regis, gvardietis buvo kaip reikiant įsiutęs.
- Stovėk vietoje, kad tave šunys! Jums ką, nesimiega naktimis?! 
Laikyk rankas taip, kad matyčiau. Nagi, krutėk į vidų! Tu irgi!
Lydimas kariškų keiksmų, pirmas tarpduryje pasirodė apsišlapinęs 
darbininkas. Jo rankos drebėjo, iškeltos virš galvos. O išvydęs kitą 
lankytoją, nustebau aš pats.
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- Reiganai? – šūktelėjau. – Ką čia veiki?
- Stengiuosi pasitarnauti Parveliui, Edi, - suniurnėjo nepatenkintas 
aiškiaregis, baksnojamas Abnerio. – Naktimis ir taip sunkiai 
užmiegu, o čia dar akmenys pradėjo kalbėti apie kažką negero 
nekropolyje. Kadangi jie kalbėjo ir apie tave, tai nusprendžiau ateiti, 
padėti kuo nors. Ė, gal tas gvardietis jau gali nustoti mane baksnoti? 
Aš ne šiaudinis...
- Reikėjo likti lovoje, - nepatenkintas Abneris įsikišo kalaviją į 
makštis. – Jeigu jau atėjai, tai gal pasakysi mums, kas šaudė iš 
balkono?
- Galiu pažiūrėti, - sutiko aiškiaregis, apsidairydamas po kojomis. 
Jis pasilenkė pirmo pasitaikiusio akmens ir pritūpė šio paglostyti. – 
Tuoj, tuoj aš prakalbinsiu bent vieną...
- Dabar jau visi, - visas piktas gvardietis bedė pirštu į arčiausiai 
gulėjusį darbininką. – Tu. Stok ir papasakok, ką čia veikėte!
- Ė tik neužmušk! – sumekeno darbininkas, pakildamas ant kojų. – 
Mes čia šulinį gilinome, ponuli kareivi. Mums už tai sumokėjo. Kad 
šulinį pagilintume – tik tiek.
- Kas liepė?
- N... nežinau tiksliai, ponuli kareivi. Mes dirbom sargybiniui, kurio 
čia nėra, o sargybinis dirbo dar kažkam... kurio čia irgi nėra.
- Buziui? – paklausiau iš balkono.
- Tikrai taip! Jie taip vadino sargybinį.
- O tas kitas, didesnis viršininkas?
- Niekada jo nemačiau, - drebino kinkas darbininkas. – Juk 
neužmušite už tai, ponuli kareivi?
- Parvelis su tavimi išsiaiškins, - suurzgė Abneris. – Ar kas nors iš 
jūsų matėte tą paslaptingą žmogų, kuris vadovavo sargybai?
Gulintys darbininkai suošė, kad nematė ir neregėjo.
- Jūs manote, kad aš patikėsiu tokiom pasakom?! – riktelėjo 
Abneris. – Nagi, kuriam pirmam iš jūsų galvą nukirsti?!
- Išprotėjai? – atsibudo Licera. – Juk jie nežino...
- Jie meluoja! Manote, sunku tokiems niekšams sumeluoti, jūsų 
didenybe?
- Nemeluoja jie, - pasakė Reiganas, glostydamas akmenį. – Jie iš 
tiesų nieko nežino. Gilino šulinį neklausinėdami, jiems prigrasino ir 

Psl. 519



sumokėjo, kad  nekištų nosies į ne savo reikalus.
- Ar ne? Ką dar sužinojai, burtininke?
- Aš ne burtininkas... Ana ten, prie antro aukšto durų guli trys 
negyvi tavo gvardiečiai. Juos užmušė ir paėmė iš jų arbaletus, kad 
vėliau galėtų... užmušti tris čia buvusius sargybinius. Va tie 
sargybiniai žinojo daugiau už darbininkus. Bet jau vėlu klausinėti. 
O Libas paspruko jums iš panosės.
- Čia buvo Libas? – nustebo Licera.
- Aha, stebėjo darbus iš balkono. Bet jau nebėra. Paspruko.
- Palauk... Jeigu čia buvo demonas, kodėl mes jo nepajutome? – 
apsidairė Binera. – Juk čia nedidelė patalpa, mus būtų sukaustę...
- Jūs nieko neišmanote apie persikūnijimą, ar ne? – suniurnėjo 
Reiganas. – Libas dabar kitoks. Dabar jis panašus į mus. Galbūt... 
tiksliai negaliu pasakyti. Dieve, kaip man reikia miego!..
- Mes irgi nemiegoję, - nutraukė padejavimus Binera. – Ką dar 
matai?
- Nieko, - trūktelėjo pečiais aiškiaregis. – Bent jau nieko aiškaus. 
Duok man dar truputį laiko.
- Na gerai, - suurzgė Abneris, - o kas nors iš jūsų, veltėdžiai, žinote, 
KAM reikėjo gilinti tą šulinį?

Po jo žodžių įsivyravus tylai, darbininkai dairėsi tarpusavyje ir 
bandė sugalvoti ką nors protingo. Jiems ne itin sekėsi.
- Gal... vandens ieškojo? – numykė vienas.
- Paslapčiomis? Jūs tik tiek galite sugalvoti?
- Bet ponuli kareivi, mes iš tiesų nežinome!
- O tu, kreivanosi, nekalbėk už visus! – sugriaudėjo Abneris. – Tiek 
to, Parvelis jus ištardys. Nagi, rikiuokitės į eilę! Žygiuosime į 
rūmus!
Dejuodami ir vaitodami jie kilo nuo žemės ir rikiavosi į nedarnią 
vorą po du, stumdomi dviejų gvardiečių. 
- Nesuprantu, kaip jis čionai pateko, - pasakiau, nusileidęs žemyn, - 
jeigu vienintelis kelias veda pro šventyklą. Gal jau mūsų Libui 
nieko švento nebeliko? Ir kam reikėjo visas urnas iš šios vietos 
iškraustyti?
- Dėl urnų nežinau, - numykė Reiganas, - o paspruko jis tikrai ne 
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per šventyklą, nes iš ten aš atėjau. Man atrodo, čia yra dar vienas 
takas. Slaptas.
- Akmenys tau pasakė?
- Taip. Sekite paskui mane.
- Aš neisiu, - pasakė Licera. – Aš... seksiu paskui gvardietį. Ten liko 
Čiūros kūnas. Manau, reikia jį paimti.

Mes išsiskyrėme. Abu gvardiečiai ir princesė išlydėjo darbininkus, o 
Binera liko su manimi ir aiškiaregiu, kuris iš pradžių apžiūrėjo visas 
sienas patalpoje, tada sumurmėjo kažką panosėje ir ėmė lipti 
kopėčiomis į balkoną.
- Jau žinau, regis. Jau matau...
Jis patraukė į kampą, kur juodavo praėjimas. Nutvėręs du fakelus 
užlipau jam iš paskos. Praėjime, laiptų apačioje iš tiesų gulėjo trys 
negyvi gvardiečiai, jie atrodė visai sveiki, tarsi užmigę. Reiganas 
sustojo likus keliems žingsniams iki laiptų ir pažvelgė į sieną.
- Pastumsi, Edi? Štai čia.
Nors siena atrodė vientisa ir nepajudinama, čia iš tiesų buvo gudriai 
paslėptos durys. Sunkiai, tačiau jos prasivėrė. Šiaip ne taip 
pastūmiau akmens plokštę tiek, kad pro plyšį galėtume 
prasisprausti.
- Ar ten saugu? – kyštelėjau fakelą.
- O taip. Nejaučiu jokios gyvos dvasios. Negyvos, beje, irgi...
- Kur šis kelias veda?
- Dar nežinau, - suburbėjo aiškiaregis. – Pasižiūrėkime.
Man už nugaros džergžtelėjo traukiami iš makštų ašmenys.
- Nepasitikiu pranašystėmis, - pareiškė Binera. – Leiskite mane 
pirmą.
- Tu iš viso kuo nors pasitiki?
- Žinoma. Peiliais ir strėlėmis.
Ji dingo su fakelu plyšyje. Prasispraudžiau iš paskos, kakta 
išmatuodamas staktos aukštį. Koridorius buvo pakankamai aukštas, 
tačiau labai siauras. Jis čia pat darė staigų lankstą į dešinę. Žinoma, 
šioje vietoje nepamačiau nė vienos urnos.
Toliau traukėme tylėdami. Į šį slaptą praėjimą nepateko jokia išorės 
šviesa, net menkiausias spindulėlis. Vieną fakelą nešė Binera, kitu 
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man už nugaros švietė Reiganas. Ir viskas, ką pamačiau, buvo 
pilkas akmuo.
Netrukus takas ėmė kilti aukštyn nelygiomis pakopomis, kol Binera 
sustojo, ranka atsiremdama į akliną sieną.
- Atėjom. Ką dabar daryti?
Reiganas pasiprašė į priekį. Jis padavė man fakelą ir kruopščiai 
apžiūrėjo sienas. Tada tekštelėjo delnu į kairiąją.
- Čia. Stumti.
Šį kartą akmuo pajudėjo kur kas lengviau. Man išlindus į naują 
patalpą, po kojomis barkštelėjo medinės suolo liekanos. Nuspyriau 
jas šalin.
Apšnerkštas kambarys teturėjo vienintelį langelį. Visi baldai buvo 
sulaužyti ir jau gerokai supuvę. Durys vos laikėsi ant vyrių. Iš vieno 
kampo dvokė išmatomis.
- Mes prie miesto sienos, - pasakė Binera. - Regis, žinau, kur esame 
– už Oberhaido šventyklos, vienoje iš lūšnų.
- O kur toliau? – pažvelgiau į Reiganą.
- Kas toliau?.. Tu nori sekti Libą? Atleisk, Edi, bet tiek aš nematau. 
Libo kelias nuo šios vietos miglotas. Jis galėjo bet kur nueiti.
 - Tada, - atsidusau, - mums belieka viena vieta, kur galime traukti.

---

Nežinia kiek laiko palaimingai snaudžiau viename iš Parvelio 
krėslų, sukėlęs kojas ant žemos spintelės, kur patarėjas rašymo 
reikmenis ir antspaudus laikė. Užmigau beveik nejučia, viena 
ausimi klausydamasis Bineros ir princesės nereikšmingo ginčo. 
Parvelio nebuvo namie, o jo pakviesti išėjęs tarnas nesiteikė grįžti. 
Turbūt visi linksminosi rūsiuose, tardydami suimtus darbininkus.
Kažkas tikriausiai pasikeitė menėse – gal moteriški balsai pritilo, o 
gal kaip tik – atsirado naujų balsų, nes mano snaudulys išsisklaidė ir 
aš atmerkiau akis. Nepatenkintas dėbtelėjau į durų pusę.
- Kelkis, yra darbo, - Parvelis nudelbė mus visus paeiliui nieko gero 
nežadančiu žvilgsniu.
- O gal pirma pamiegam? – pasiūliau. – Kaip senais gerais laikais...
- Pamiegosi, kai karas su Inomehu baigsis. Tu bent nutuoki, ką 
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radote nekropolyje?
Jis akivaizdžiai žinojo ir ketino pasimėgauti akimirka.
- Šulinį, - nusprendžiau žaisti pagal jo taisykles. – Kelis plėšikus, 
kelis darbininkus ir Libą. Abneris tau turėjo papasakoti...
- Nėra laiko laižyti subines, Edi, - grubiai nutraukė Parvelis ir aš 
galutinai pabudau. Kažkas buvo ne taip. – Šimto penkiasdešimties 
pėdų gylyje glūdi Postalibas, apie kurį mes pastarosiomis dienomis 
nesusimąstėme. Mes užantspaudavome pagrindinę šachtą laikrodžių 
menėje, ji gana kruopščiai saugoma. O apačioje sargybos 
nepalikome. Libui buvo likusios vos dvi dienos pasiekti Postalibą iš 
nekropolio. O jau ten, apačioje, jis gali dėlioti savo akmenis kur 
nori ir kaip nori – niekas nebūtų sulaikęs.
- Šėtono išpera... – nusikeikė Reiganas.
- Aš manau, kad jis kasė daugiau kaip vieną šulinį, - tęsė patarėjas. 
– Neturime laiko ieškoti kitų. Gali būti, kad visai nebeturime laiko. 
Man reikia, kad tu dar kartą leistumeisi žemyn ir viską patikrintum. 
Šį kartą su gvardijos kuopa.
- Vėl į Postalibą?!
- Aha. Kokios nors problemos?
- Jokių, jeigu pažadėsi man dešimt tūkstančių guartų už žygį į tą 
skylę.
- Išpro... – jis neskaniai susiraukė, bet tuojau pat prisiminė, kas esąs. 
– Aštuoni tūkstančiai.
- Devyni, velniai tave griebtų. Ir rami naktelė su paleistuve bei 
buteliu tavo geriausiojo vyno.
- Karas už sienų vyksta, Edi! Ar tik apie mergas gali galvoti?
- Na jau nereikia... Viso labo kareiviai dykumoje klaidžioja 
apgraibomis, laukdami, kol bus suręstas altorius. Nepavadinčiau to 
karu. O tu mane siunti Libui į glėbį – štai čia ir yra karas. Ir visą jį 
teks nukariauti man vienam. O tau gaila devynių tūkstančių guartų 
ir mergos...
- Gerai, tavo viršus. Nudėk Libą ir merga su pinigais tavo. Bet šį 
kartą pasistenk. Juk turi jo mirtiną ginklą, neturėtų kilti sunkumų, ar 
ne?
- Iš kur man žinoti...
Sugraibiau kišenėje gulėjusį žiedą ant virvelės. 
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- Jeigu nugalėsime, pinigus per pusę? – paklausė Licera.
- Jūsų didenybe... – vos nepaspringo patarėjas. – Bijau, toks darbas 
ne merginoms...
- Užsičiaupk, Parveli. Tavo žiniai, aš jau kovojau su velniu ir man 
gana neblogai sekėsi. Ir aš pasižadėjau medžiotojui, kad jeigu jam 
nepavyks, aš pabaigsiu visą darbą! Juk tu neturi dar vieno velnių 
medžiotojo!
- Karalienė mane užmuš.
- Neužmuš, nes tu sugebi labai žemai lankstytis. O ji labai tą 
mėgsta...
Išvyniojau žiedą, leisdamas jam pakibti ant virvelės. Žengiau 
žingsnį į priekį ir šmaukštelėjau juo Parveliui į užpakalį.
- Čia dabar kas?! – stūgtelėjo patarėjas, stryktelėdamas ir dar ore 
apsisukdamas apie savo ašį. – Kokį velnią  dirbi?!
- Tik patikrinau, ar tu neapsėstas, - susukau virvelę aplink pirštą. – 
Nesijaudink, Parveli, tu saviškis. Antraip jau būtum negyvas.
- Dinkite iš čia visi! – įdūko patarėjas. – Kad jau tokie aršūs – eikite 
ir nudėkite tą išperą. Gvardija  lauks jūsų laikrodžių salėje!

---

Kad ir kaip buvo smagu žiūrėti į pasiutusį Parvelį, supratau viena – 
pamiegoti, kol jis nelaimėjo karo, man nepavyks. O miego norėjosi. 
Tas posmelis, kurį nusnūdau krėsle, beveik niekuo nepadėjo ir aš 
jau ėmiau rimtai svarstyti idėją pasprukti iš pilies ir kaip nors 
paslapčia nusigauti iki uždarytos „Skraidančio kirvio“ užeigos. 
Šeimininkė gaus progą pasikeikti, koks niekšas tas patarėjas, o aš 
gausiu lovą. Tegu ir už didesnę kainą...
Deja, už durų mūsų laukė gvardiečiai ir jie labai tiksliai žinojo, kur 
aš turiu būti. Veikiausiai Parvelis viską nuspėjo iš anksto. Žinoma, 
vis dar galėjau juos įveikti ir pasipustyti padus, bet...
Visada yra koks nors „bet“, sulaikantis nuo beprotiškų idėjų.

Šį kartą jie net rūsius pasirūpino apšviesti. Vanduo apatiniuose 
aukštuose tebesruvo upėmis ir man kilo negeras įtarimas.
- O kur vanduo nuteka, jeigu jūs skylę užkimšot? – susirūpinau.
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- Ten ir nuteka, - neketino leistis į kalbas gvardiečiai. Vienas 
pažiūrėjo į mane žvairomis ir aš nusprendžiau, kad bus išmintingiau 
viską pamatyti savo akimis. Regis, į gvardiją pastaruoju metu ima 
visus – net ir žvairius.
- Ne čia, - patraukė fakelą vienas iš mūsų palydovų. – Čia gi 
karališkoji kripta, ožy!
- Pats ožys! – įsižeidė kitas. – Man sakė sekti šiomis lentelėmis!
- O tu nematai, kad ant lentelės nupiešta rodyklė, rodanti į kairę?
- Šiaip tai, - dirstelėjau į kriptą, ištiesdamas į priekį fakelą, - rodyklė 
rodo į dešinę. Mums tenai.
Jie buvo šaunūs bent tuo, kad nebandė su manimi ginčytis dėl 
rodyklės. Kripta buvo apleista ir pusiau sugriuvusi. Urnos mėtėsi 
ant grindų – niekam jos nerūpėjo.
Fakelas apšvietė vienos iš urnų šoną ir aš staiga supratau, kodėl 
Libui parūpo iškraustyti jas visas iš nekropolio menės – ten buvo 
pavaizduotas Oberhaido simbolis – viename šone įskeltas trikampis.
- Eime? – paragino mane Licera, nuleisdama žemiau savo fakelą.
- Taip... Dabar bent jau aišku, kodėl Libui reikėjo atsikratyti urnų 
nekropolyje, - parodžiau jai apdulkėjusį piešinį. – Jis ten 
greičiausiai negalėjo net krustelėti. 

Galop gvardiečiai prisiminė, kur reikia eiti ir jau nebesiblaškydami 
vedė tiesiausiu keliu. Man atrodė, kad vandens po paskutinio 
apsilankymo čia tik padaugėjo. Laiptais vis dar žliaugė putojantis 
upelis, tik šį kartą švietė fakelai ir palei sieną žvangčiojo grandinė. 
Dvokė susvilusia derva.
- Ši patalpa jau turėjo būti po vandeniu, - nusistebėjau, vėl išvydęs 
krutantį, žvangantį laikrodį. Visos detalės nepailsdamos šoko savo 
šokį, prikaustydamos žvilgsnį beveik kaip ir pirmą kartą. Abi 
merginos kelioms akimirkoms sustingo, nustebintos keistojo daikto.
Grandinės tebejudėjo aukštyn ir žemyn, tačiau šį kartą šulinio anga 
buvo uždengta dviem stambiais akmeniniais luitais. Juose ištašyti 
plyšiai ne tik leido veikti laikrodžiui, tačiau ir vandeniui nutekėti 
žemyn. Viena bėda – jie buvo gerokai per sunkūs.
- Ar mes įstengsime juos pajudinti? – pažvelgiau į gvardiečius, 
ramstančius sienas. Šie gūžtelėjo pečiais, aiškiai neketindami net 
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sužinoti. – Nagi, vyrai, nestovėkit! Ne jums reikės kalavijais 
apačioje mojuoti, tai bent akmenis patraukite šalin.
- O jeigu ten nieko nebus? – murmtelėjo Reiganas.
- Jau geriau būtų, nes prisiekiu – man jau nusibodo lakstyti iš vieno 
Alibaho galo į kitą.
Nepatenkinti vyrai keturiese užgulė akmenį ir ėmė traukti jį šalin, 
akimirkai prispausdami pajudėjusią grandinę. Visas prietaisas 
sudrebėjo, sužviegė nesavu balsu, o netrukus ir gvardiečiai jam iš 
paskos:
- Žiūrėk kur trauki, arklio galva! Jeigu per tave kas nors sulūš, mus 
visus pakars!
- Čia tave pakars, tave vienintelį virvė išlaikytų nesutrūkusi...
- Eik tu kopon!
Plūsdamiesi ir spjaudydamiesi, jie pagaliau atidengė pusę šulinio. 
Sunkiai alsuodami, išsirėkę vienas ant kito stovėjo vandeny ir 
klausiamai žiūrėjo į mane, aiškiaregį bei merginas.
- Laikrodis ką tik persivertė, teks kopti grandine patiems, - 
atsidusau.
- Vyrai pirmi, - murmtelėjo Licera.
- Aš pirma, - niauriai pareiškė Binera, žengdama į priekį. 
Žudikė atsargiai prisiartino prie pusiau atidengto šulinio ir pabandė 
vieną iš grandinių. Kiek baimingai dėbtelėjo į virš galvos 
besisukančias detales, lyg kuri iš jų kėsintųsi nurėžti galvą.
- Jūs nieko apačioje nerasit, - pasakė Reiganas. – Tas akmuo, kurį 
nukėlėt... Jis man sako, kad ten ilgai nieko nebuvo.
Pažvelgiau į jį, sustojusį vos už kelių žingsnių nuo veikiančio 
laikrodžio. Reiganas dėbsojo į mus kiek paniuręs, lyg nežinodamas, 
ką daryti.

O tada, visų mūsų akyse, jo galva staiga sprogo, aptaškydama viską 
aplinkui kruvina koše. Apstulbęs ir išsigandęs tesuspėjau pastebėti 
baltą princesės ranką, kuri smogė kažkokiu daiktu aiškiaregiui iš 
užnugario. Viskas įvyko taip greitai, kad kelias akimirkas mes tik 
žiūrėjome į begalvį Reiganą, dar tebestypsantį stačią. Tada lavono 
keliai sulinko, jis persisuko ir pusiau šonu tėškėsi į vandenį.
Licera stovėjo visa apsitaškiusi kraujais, gniauždama kumštelius ir 
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nenuleisdama akių nuo begalvio kūno.

O tada atsitokėjo gvardiečiai, kurie nedelsdami išsitraukė kalavijus, 
peilius ir visą kitą aštrų turtą.
- Jos didenybė apsėsta! – suklykė žvairys, griebdamas po 
marškiniais paslėptą Oberhaido simbolį. – Ji yra prakeiktas 
demonas! Kapokit ją vyrai, kol mūsų neužkapojo!
- Stokit  visi! – atšoko Licera, - tai ne aš, tai jis!..
- Neklausykit to padaro, jis nori mūsų smegenis apsukti ir po to 
suvalgyti! – žvairys kratė kalaviją, ruošdamasis šokti kautis pats 
pirmas. Atsitokėjęs nutvėriau jį už pakarpos  ir patraukiau atgal, 
peilio rankena stuktelėdamas į pakaušį.
- Visiems liautis! – užbaubiau, - Jūs ne tam čionai esate, kad su 
demonais kautumėtės!
- Betgi ji užmušė burtininką kumščiu! – paprieštaravo vienas 
gvardietis. – Ji demonas!
- Tu burtininko nuo aiškiaregio neskiri, tuo labiau kairės nuo 
dešinės. Iš kur tau žinoti, kuris iš mūsų yra demonas? Gal tai aš esu 
apsėstas, o ji ne?..
Dabar gvardiečiai atsisuko į mane su visais nukreiptais ginklais.
- Ne jūsų darbas su demonais kariauti, - pakartojau. – Traukitės 
geruoju, nes prisiekiu Oberhaidu, jeigu nudėsite princesę ir ji nebus 
demonas, visi į kartuves nukeliausit!
Trys vyrai murmėdami žvalgėsi tai į mane, tai į princesę, tada 
pasitraukė prie sienos. Žvairys liko gulėti vandenyje, raukydamasis 
po mano smūgio.

- Ką tu padarei Reiganui? – paklausiau Liceros, kuri vis dar 
neramiai dėbsojo į gvardiečius. Princesė ištiesė  man ranką ir nuo 
jos riešo lengvai nuslydo užsivyniojusi virvė su užvertu žiedu. 
Žiedas pakibo pora pėdų žemiau delno. Pažinau jį, mirtiną Libo 
ginklą.
- Aš tik norėjau patikrinti, - pasakė ji dusliu balsu. – Ištraukiau jį... 
tau iš kišenės. Maniau, Reiganas tik mėlynę gaus, bet... pats matai.
- Bet tai nesąmonė, juk jis nebuvo demonas! – Binera paleido 
grandinę ir žengė kiek arčiau pasižiūrėti. – Jis tik paprastas žmogus, 
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nuo jo net nesustingdė, kaip nuo velnio!
- Tai kodėl jo galva susprogo nuo mažo metalinio žiedo? – jau kiek 
piktokai paklausė Licera. – Kodėl tada jis pasirodė nekropolyje 
vidury nakties, pačiu netikėčiausiu metu? Sakėsi atėjęs pro 
šventyklą, tačiau mieste niekas šiuo metu nevaikšto be palydos. Jis 
turėjo ateiti ne vienas. Mažiausiai su vienu gvardiečiu.
- Manai, jis buvo visą laiką balkone? – atėmiau iš merginos žiedą.
- Balkoną ir koridorių, kuriuo atėjome, jungia praėjimas. Tas pats 
praėjimas, kuriame buvo trys užmušti gvardiečiai. Aš ir pagalvojau, 
kad Reiganas galėjo juos užmušti, nušauti likusius plėšikus, kad šie 
negalėtų nieko papasakoti. Tikriausiai jie jį matė, žinojo, kaip 
atrodo. O tada tu užlipai į viršų ir Reiganui... arba Libui teko 
nusileisti praėjimu į koridorių, kur jį aptiko Abneris. 
- Gana įtikinama, - murmtelėjau. – Bet kodėl tada nieko mums 
nepasakei?
- Kada aš galėjau? Reiganas nebeatstojo nuo mūsų nė per žingsnį. 
Aš bijojau net išsižioti, kad jis nesugalvotų pradėti burti, ar dar ko 
nors...
- Žiūrėkit! – staiga suklykė vienas iš gvardiečių. – Nuo jos dūmai 
rūksta! Aš juk sakiau, kad ji prakeikta!

Licera iš tiesų apsisiautė lengvu pilkšvu rūku – tai kraujo krešuliai 
garavo nuo jos plaukų ir veido. Garavo ir vandenyje išsitėškęs 
lavonas. Jis jau buvo pajuodęs kaip reikiant.
- Ji apsėsta demono, tuoj mus visus išguldys!..
- Ar tu neužsičiaupsi? – krioktelėjau supykęs gvardiečiui į veidą. – Į 
save pažiūrėk, pats rūksti kaip kaminas!
Jis pažvelgė į savo aptaškytą ranką, klyktelėjo iš siaubo ir puolė ją 
plauti. Vienas gvardietis nubėgo prie laiptų ir rėkdamas pradingo 
koridoriuje.

- O paskui tu man parodei urną su Oberhaido ženklu, - tęsė Licera, 
žiūrėdama į savo rūkstančias rankas. – Tada aš supratau, kodėl 
Reiganas nekropolyje pasiliko su jumis. Jis negalėjo grįžti pro 
šventyklą, nes būtų išsidavęs. Jam reikėjo kelio, kuriame nebūtų 
simbolių, nė vienos urnos. Kelio, kuriuo jis ir atėjo.
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Lavonas vandenyje jau rūko kaip reikiant – juodi dūmai stulpu kilo 
nuo jo iki pat lubų.
- Ar taip miršta demonai? – paklausė Binera.
- Nežinau, nebuvau dar nė vieno užmušęs, – tarstelėjau. 
Dūmai nyko pasiekę lubas. Jie nebandė kauptis patalpoje, sutirštėti 
ar įgauti kokį nors pavidalą. Tačiau man pasirodė, kad jie bandė 
kalbėti, pasakyti kažką šnypščiančiu, žemu balsu, lyg iš ano 
pasaulio. Tačiau nieko nesupratau.
Netrukus iš kūno nieko neliko. Tik šlapi rūbai vandenyje. Kišenėse 
nebuvo jokių daiktų, galėjusių ką nors papasakoti apie šeimininką. 
Dėl viso pikto išsitraukiau raudonašmenį durklą ir pasukau jį ant 
delno. Jis turėjo parodyti man į žiedą ant virvelės, tačiau tik 
abejingai pasisuko ir sustingo smaigaliu į mane. Magiškų daiktų čia 
jau nebebuvo.
- O kur tikrasis Reiganas? – sumurmėjo Licera.
- Tikriausiai dingo dykumoje. Kartu su antruoju patarėju Greifradu, 
- prisiminiau. – Štai ir viskas. Sveikinu, didenybe. Regis, devyni 
tūkstančiai guartų ir merga nakčiai bus jūsų.
- Man regis, pinigus tau žadėjo už pasivaikščiojimą Postalibu, - 
šyptelėjo Licera. – Nereikia man aukso. Aš, kaip ir Parvelis, imu iš 
iždo kada panorėjusi.
- Postalibe vis dar gali būti pavojinga. Reiganas labai nenorėjo, kad 
mes ten leistumėmės. Reikės daugiau žmonių. Ei, gvardieti! Nubėk 
ir sugrąžink savo draugą atgal. Mes leidžiamės.
Kareivis abejodamas žiūrėjo į mus, tada labai nenoriai nuėjo 
vykdyti įsakymo.
- Nemanau, kad jis grįš, - pasakė Binera. – Bent jau kam nors 
praneš apie tai, kas čia vyko. Eime?

---

Mes nusileidome į Postalibą lydimi vos dviejų gvardiečių, 
sąžiningai tebevykdančių įsakymus. Tikėjausi apačioje aptikti kažką 
rimto – Reiganas ketino mus atkalbėti nuo žygio į šią vietą. 
Tikriausiai turėjo ten paruošęs staigmeną.
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Burtais sustingdyto smėlio kupolu uždengtas miestas laukė tykus ir 
paslaptingas, kaip ir pirmą kartą. Pelenais nuklotose gatvėse 
neišvydau jokių ženklų, kad čia būtų darbuotasi. Netgi pirmojo 
žygio metu palikti pėdsakai tebebuvo ryškūs – galėjau žingsnis į 
žingsnį sekti save patį.
- Visas miestas laikosi tik dėka šių burtų? – dairėsi į kupolą Licera. 
– Viskas, nebeužmigsiu naktimis.
- Jie laikė miestą šimtus metų, - gūžtelėjau pečiais. – Nematau 
priežasčių jam nepalaikyti dar tiek pat.
- Taip, bet burtai turi šlykštų įprotį išsisklaidyti, ar ne?
- Pasakose – taip. Kas žino, kaip čia bus iš tiesų.
- Įdomu, ar namuose liko turtai? – sumurmėjo Binera. – Iškrausčius 
šį miestą, būtų galima neblogai praturtėti.
- Negalima, - paprieštaravo gvardietis, niauriai dėbsodamas į 
žudikę. – Čia karališkų asmenų nuosavybė.
- Vadinasi, mano, - šyptelėjo Licera.
Tiek abu gvardiečiai, tiek žudikė nepatenkinti sužiuro į ją. Matyt, 
visi paslapčia jau svajojo apie paliktus turtus.
- Jūs tiesiog juokingi, - paniekinamai vyptelėjo princesė. – Eikite, 
kraustykite, jeigu taip norite. Leidžiu. Vis tiek miestas tuščias.
Žudikė stabtelėjo ir mąsliai apsidairė. Vienas gvardietis, nieko 
daugiau nelaukdamas, pasuko į artimiausią pastatą, kurio durys 
pavyzdingai tebebuvo savo vietoje, tačiau subyrėjo į druzgus po 
pirmo stipresnio stumtelėjimo. Kitas kiek paabejojo, tačiau liko 
stovėti.
- Maniau, tu pakankamai turtinga, - pasakiau Binerai.
- Aš realistė. Jeigu Parvelis sugalvos surasti Raugo Duobę, tuomet 
aš tuščiomis kišenėmis.  O tai puiki proga.
- Tai ko lauki?
- Dievaži, Edi, tu kaip tas gvardietis – tikriausiai nueitum į pačią 
pirmą lūšną lobių ieškoti... Man labiau patinka štai tas dvaras, 
kuriame tikriausiai gyveno itin turtingas pirklys. O gal net 
kilmingas žmogus. Ir jeigu čia nėra rimtesnių pastatų, tuomet man 
reikia tenai...

Klausydamasis jos išvedžiojimų netikėtai pajutau, kaip vos juntamai 
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virptelėjo grindinys po kojomis.
- Palauk... jauti?
- Aš pajutau, - apsidairė Licera. – Ar gali būti, kad burtai, laikantys 
smėlį, sklaidosi?
- Nemanau. Tai kažkas kita.
- Magija, - pagarbiai pasakė kareivis.
- Man atrodo, - Binera paniekinamai vyptelėjo, - mūsų gvardietis 
bus ką nors nuvertęs. 
Žemė vėl virptelėjo, lyg milžinas būtų žengęs žingsnį. Tik šį kartą 
išgirdau tolimą dunkstelėjimą – priešingoje pusėje, nei gvardiečio 
okupuotas namas.
- Manau, dvarai ir lobiai palauks, - išsitraukiau peilį, pirštu 
patikrindamas ašmenis. – Ten. Reikia patikrinti.
Palikę gvardietį plėšti pastatą, keturiese patraukėme papilkėjusiomis 
gatvėmis į dunksėjimo pusę. Namai be žmonių atrodė labai 
nejaukūs, beveik priešiški. Visi paviršiai daugiau ar mažiau nukloti 
suodžių, kur padėsi ranką – ten žymė. Braudamasis pro medinius 
vartus nė nepajutau, kaip jie subyrėjo į dulkes vos praverti.
Dabar dunkstelėjimai buvo ne tik stipriau juntami – jie padažnėjo. 
Po vieno iš jų išvydau tyliai prasmengantį namo stogą – neatlaikė 
medis. Jis tikriausiai buvo kažkada dengtas audeklu, kaip ir dalis 
dabartinių pastatų paviršiuje. Alibahe lyja kartą per pusę metų, todėl 
rimtesni stogai tiesiog nereikalingi. Akmenines čerpes kloja tik 
labai turtingi, kad vagims būtų sunkiau patekti. Tačiau netgi jie žino 
– jeigu jau turi čerpių stogą, tuomet visi apylinkės vagys nutuokia 
apie tavo praturtėjimą, o vaikigaliai šias žinias vėju išnešioja į visas 
reikalingas ausis.
Kad ir kas drebino žemę, jis tai darė akmens pagalba – dabar jau 
aiškiai girdėjau, kaip akmuo trinasi į akmenį. Mes pasiekėme 
gatvelės galą ir pasislėpėme senų vartų šešėlyje. Toliau prasidėjo 
aikštė, pilna dulkių kamuolių, kuriuose kažkas be perstojo judėjo.
Binera tyliai parodė į pastatą išvirtusiomis durimis, stūksojusį prie 
pat vartų. Jis buvo dviejų aukštų, antrojo aukšto langai kaip tik 
nukreipti į aikštę. 
Tykiai įslinkome į pastatą. Nesunkiai suradome laiptus, nuklotus 
storu dulkių sluoksniu. Laimė, jie buvo akmeniniai ir kol kas 
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neketino griūti. Tikriausiai čia gyveno pasiturintis pirklys, leidęs sau 
netgi paauksuoti medinius turėklus, prie kurių pasibijojau liestis. 
Paveikslai rėmuose buvo vos įžiūrimi, vienas nuo žemės virpėjimo 
pavirto druzgais tiesiog bežiūrint. Jame buvo pavaizduotas storas, 
savimi patenkintas vyras labai ilgais ūsais. Buvo ir nebeliko. 
Džiaugsmo iš čia esančių paveikslų bei knygų būtų nebent 
metraštininkui, nes paprastai tokias vietas pirma nusiaubia plėšikai, 
o jie knygas retai skaito.
- Ar tu skaitai knygas? – paklausiau Bineros. 
Ši pasižiūrėjo labai nustebusi ir numojo ranka.
- Aš žinau, kaip išgyventi. Kam man knygos?
- Na, aš pavyzdžiui skaičiau Akavanusą.
Binera kiek pagalvojo, tada gūžtelėjo pečiais. Ji pasiekė laiptų viršų.
- Gerai. Tu skaitei Akavanusą, aš ne. Bet tai nepadės tau laimėti 
mūsų dvikovos.
- Manai? O jeigu ten buvo surašytos kovų gudrybės?
Binera šyptelėjo.
- Ne, nebuvo, – pareiškė.
- Kaip neskaičiusi Akavanuso, tu daug žinai...
- Šventas Oberhaidai, na tu kaip mano motina! Ji irgi man zyzė – 
„paskaityk nors vieną knygą – daugiau žinosi“. Pati mokėjo skaityti, 
vargiai perskaitė kelis pergamentus ir labai tuo didžiavosi. O iki 
gyvenimo galo taip ir liko kišenvage. Aš nė vienos knygos 
neskaičiau, tačiau man aišku, kad Akvana... žodžiu, tas, kurį tu 
skaitei, nerašė apie kovų gudrybes. Antraip tu būtum mane įveikęs 
dar per patį pirmą mūsų susirėmimą.
Ji nutilo įsikarščiavusi.
- O jeigu ir rašė, - pridūrė po akimirkos, - tuomet kokia nauda iš tų 
žinių, jeigu tu nesugebi jų panaudoti prieš mane?
- Nerašė, - linktelėjau, pralinksmintas jos įkarščio. 
- Jeigu judu abu baigėt rėkti, manau, laikas susirasti langą, - įsiterpė 
Licera. – Ir kalbėti tyliau.

Nors aikštė skendėjo dulkėse, iš viršaus buvo nesunku įžiūrėti 
didžiulius padarus, tingiai šliaužiojančius ratais. Kai kurie vos vilko 
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kojas, išgaudami duslų džeržgesį, kiti rymojo pasvirę, laukdami 
tinkamo momento. Tada staigiai perkeldavo koją ir vėl sustingdavo, 
bandydami atgauti pusiausvyrą. Dunkst...
Tai buvo golemai. Daugybė jų, krutančių ratais, be jokio regimo 
tikslo.
- Akmeniniai žmonės? – sudrebėjo Licera.
- Ne, tai magija, - kaip užkeiktas pakartojo gvardietis vienintelį 
žinomą žodį.
- Golemai. Libo darbas, ne kitaip. Vieną jis jau buvo pasidaręs 
Temilei bokšte saugoti. Tačiau nemačiau, kad būtų kur nors 
paslėpęs daugiau.
- Tikriausiai šituos sukūrė vėliau, - paspėliojo Binera. – Tiktai kam?
- Gal atsarginis planas? 
Kurį laiką stebėjome ir skaičiavome milžinus, svarstydami 
patyliukais visokias idėjas. Tik jos niekaip nesiklijavo į vieną 
paveikslą. Jeigu tai buvo Libo armija, tuomet ji buvo saugiai 
uždaryta po žeme, negalėjo niekam pakenkti. O jeigu kažką 
saugojo, tuomet nebebuvo kam tuo „kažkuo“ pasinaudoti.
O gal buvo? Kas, jeigu Licera užmušė ne patį Libą, o dar vieną 
„golemą“, tik iš kūno ir kraujo?
- Aštuoniasdešimt trys, - atsiduso Licera. – Kai jie taip juda, sunku 
tiksliai suskaičiuoti.
- Aš suskaičiavau septyniasdešimt devynis, - sumurmėjau. – Mums 
reikėtų grįžti. Čia ne mūsų darbas su golemais kovoti. Reikia 
Dolimėjaus, ar kokio nors kito vandens burtininko šių padarų 
kaktoms švariai nuplauti.
Po stipresnio dunkstelėjimo už aikštės stovėjusi pašiūrė pakrypo ir 
susmuko, pasipylė nauji dulkių kamuoliai. Golemai paskendo 
neperžvelgiamame debesyje.
- Nors aš ir nemoku gerai skaičiuoti, bet man regis, jų yra 
aštuoniasdešimt vienas, - staiga pareiškė Binera. – Pamenate, ką 
sakė Parvelis? Altoriaus ratą sudaro devyni stipinai po devynis 
akmenis. Iš viso – aštuoniasdešimt vienas. O kas, jeigu šitie golemai 
– tai vaikštantys altoriaus akmenys? Libui tai būtų labai patogu. Jis 
ateina čionai savo keliais, sukuria golemus ir reikiamu metu duoda 
jiems įsakymą kiekvienam eiti į reikiamą Postalibo vietą.
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- Skamba nemaloniai, bet įtikinamai, - linktelėjau. – Tu tikrai 
neskaitei Akavanuso?
- Dar pasišaipyk ir gausi į ausį, - susierzino Binera.
- Aš nesišaipau. Kartais tu mane tikrai nustebini, - pasiteisinau.
- Mano atmintis gera. Ir tam nereikia būti apsiskaičiusiu visokių 
burtininkų raštų.
- Akavanusas rašė apie didvyrius. Jo istorijos žinomos iki pat 
Nakros, jis juk žymiausias metraštininkas ir bardas.
- Tebūnie.
Atsidusau.
- Tiek to, eime iš čia, - pasiūliau. – Parvelis turi žinoti apie viską, 
kas čia vyksta. Golemai ne mūsų reikalas. Tegu jais burtininkai ir 
lankininkai rūpinasi. Dolimėjus juos vienas įveiktų, iškvietęs 
vandenį į paviršių.

Su manimi niekas neketino ginčytis. Alternatyva atrodė labai jau 
žiauri, todėl patyliukais išsliūkinome iš pastato ir tylėjome tol, kol 
nutolome saugiu atstumu. Likęs vienas gvardietis jau buvo suspėjęs 
prisikišti kišenes visokių smulkmenų. Jam tikrai nepatiko, kai 
atitraukėme jį nuo darbo ir pasiūlėme lipti atgal į paviršių.

---

- Jūs kažką padarėte? – Parvelis mus pasitiko prie tardymo kamerų, 
truputį susivėlęs ir gana smarkiai sunerimęs. – Man ką tik pranešė, 
kad nuo oazės pajudėjo kariuomenė, kuriai vadovauja benkartas 
Brodas.
- Tavo sakalai skraido taip greitai?
- Ne tai dabar svarbu. Kas ten, apačioje?
- Golemai, - atsidusau. – Visa armija golemų, pasiruošusių 
suformuoti altorių savo kūnais. Tik man atrodo, jie to nebepadarys. 
Licera užmušė Libą.
- Princesė? – nustebęs Parvelis nužvelgė merginą. – Tu tikras?
- Na taip. Mergaitė užsimojo mirtinu ginklu, ištaškė Reigano galvą 
po visą patalpą. Tai reiškia, kad tuo pačiu ir priešo agentą sunaikino, 
kurio tu čia niekaip negalėjai surasti.
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- Reiganas?! – patarėjas apstulbęs kiek patylėjo, tada trinktelėjo 
kumščiu į sieną ir susiraukė iš skausmo. – Neįtikėtina... Aš taip ir 
neatkreipiau į jį dėmesio. Visada tyliai lindėjo savo vietoje, visada 
tik protingus patarimus duodavo... O kas ten dėl golemų? 
Sunaikinai juos?
- Aš kaip tik atėjau tartis dėl užmokesčio tuo klausimu...
- Edi, prisiekiu, tu jau bandai mano kantrybę!
- Tai mudu lygūs. Nes tu manąją jau visą mėnesį bandai ir aš neturiu 
teisės net pasakyti, ką apie tave galvoju. Manai, tuos padarus labai 
lengva įveikti?
- Na gerai, ko tau reikia?
- Šimto tūkstančių guartų ir...
- Ne! – beveik isteriškai klyktelėjo Parvelis. – Pakvaišai?!
- Na gerai, tada bandom kitaip. Nemokėk man šimto tūkstančių, bet 
nusamdyk Dolimėjų ir liepk jam vandeniu praplauti golemų kaktas. 
Po to visi padarai bus labai švarūs ir negyvi. Burtininkui neturėtų 
kilti sunkumų, jis meistras.
- Jeigu nenori ten leistis, taip ir reikėjo sakyti, - nusispjovė Parvelis. 
– Gerai, nusiųsiu burtininką.
- Tu turėtum džiaugtis, Parvi. Juk demono nebėra. Galėtum netgi 
nedidelę puotą iškelti.
- Tai tik viena iš pergalių, - atsiduso patarėjas. – Net jeigu demono 
ir nebėra, link miesto traukia Inomeho kariuomenė. Beveik aštuoni 
tūkstančiai karių, su taranais, balistomis ir visokiu kitokiu gėriu. 
Nežinau, kokia jėga juos veda, bet tai nebus malonus susidūrimas. 
Manai, laikas puotauti?
- Du šimtai tūkstančių guartų, - numykiau pagalvojęs. 
Parvelis primerkė akis ir nutaisė itin keistą veido miną. Jis nieko 
nesuprato.
- Jeigu man tiek sumokėsi, eisiu kariauti, - paaiškinau.
- Eik tu kaku! Už tiek aš Nakros ir Zorhunų armijas nusamdysiu, ir 
dar pakasynoms liks.
- Protingas sprendimas. Vadinasi, man čia nebėra kas veikti. Sėkmės 
tau kariaujant, Parvi.

Taip ir palikau jį, stovintį su sunkiais sprendimais prie tardymo 
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kameros. Nujaučiau, kad jeigu nors kiek uždelsiu, kita savanoriška 
užduotis bus joti žvalgyti priešo pozicijų. O čia jau velnių 
medžiotojo pažeminimas, pats tikriausias įžeidimas. Alibaho oras 
ilgainiui įkaitina bet kokį kraują – kai tai imi jausti, geriausia nutolti 
nuo šios dykumos kuo toliau. Be to, man jau buvo iki gyvo kaulo 
įgrisę vietiniai karališki asmenys su visa savo svita – reikėjo skubiai 
traukti į dykumą ir rinktis artimiausią neutralią šalį, kur didžiausia 
problema – raguoti velniai. Aš netgi žinojau jos pavadinimą.

---

Jau beveik buvau pamiršęs, ką reiškia plati, minkšta lova su puriais 
patalais. Miegojau lyg kūdikis, kurio nebūtų pažadinusi net gauja 
bardų, sutartinai bliaunančių didvyrius šlovinančią giesmę. Žinoma, 
artinosi Brodo vadovaujama kariuomenė, artimiausiomis dienomis 
turėjo spręstis ne itin linksmi dalykai. Žinojau tik tiek, kad niekas 
nežinojo, dėl ko tebesitęsia šis karas. Tačiau dabar tai buvo Parvelio 
karas, nieko antgamtiško ar demoniško. Neketinau jame dalyvauti. 
Greičiausiai ir Parvelis tai suprato, nes jo daugiau tą dieną 
nemačiau. Paryčiais susiradau lovą ir pasislėpiau nuo pasaulio po 
patalais. Net nebuvau tikras, ar tai mano lova. Tiesiog ji buvo labai 
panaši. 
Ir pažadino mane tikrai ne Parvelis su kibiru vandens. Greičiausiai 
būčiau jį išmetęs pro langą ir Parvelis nujautė tai. Ne, ne jis...

Vieną akimirką susipratau nebemiegąs, nes pajutau šalia savęs 
moterį. Ji taip pat buvo palindusi po patalais ir dabar dar stengėsi 
kaip įmanydama užsilipti ant viršaus, kas buvo logiška. Jeigu vyras 
ir moteris guli lovoje, kažkuris turi atsidurti viršuje...
Kad tai buvo moteris, išdavė kiek nepatenkintas jos niurzgėjimas – 
aš tebegulėjau kaip koks stuobrys, stengdamasis iki galo pabusti ir 
nė kiek nepadėjau jai. Jutau jos apvalumus, turėjusius sujaudinti 
kiekvieną sveiko proto vyrą, tačiau galvojau apie dvasių šulinį, kur 
liko Emerzidė. Nors turėjau negalvoti visai.
Galop jai pavyko įsitaisyti man ant pilvo, karštas alsavimas 
pakuteno nosį. Ji neseniai valgė keptą paukštieną. O po to užkando 
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persikais ar kažkuo labai panašiu. Ir užkandusi sugalvojo, kad jai 
reikia vyro? Smarkuolė...
„Smarkuolė“ įsikibo dantukais į apatinę mano lūpą ir agresyviai 
timptelėjo. Įsisiurbė aršiau, inkštelėdama ar tai iš malonumo, ar 
nekantrumo. Pagalvojau, kad tai visai netgi malonu. Arši moteris, 
žinanti, ko jai reikia. Gal čia toji šiaurietė, turėjusi didelę nuomonę 
visais įmanomais klausimais? Antra vertus, niekas dovanotam 
arkliui į dantis nežiūri - negi ginčysies su amžių išmintimi?
Čiupau ją už minkščiausios vietos ir supratau, kad nėra ji tokia 
minkšta. Mano glėbyje gulėjo jauniklė, dar nesulaukusi tiek vasarų, 
kad įgautų moteriškesnes formas. Tačiau jai mano užgriebis aiškiai 
patiko.
- Aha, pagaliau gyvas, - apsidžiaugė ji. - Pasilinksminsime?
Net krūptelėjau nuo to balso. Paleidau kumpį, sugriebiau antklodės 
kraštą ir trūktelėjau. O tada prisimerkiau nuo ryškios dienos šviesos.
Licera apsilaižė, aiškiai tikėdamasi linksmybių. Dar niekada 
nemačiau jos tokios linksmos.

Pabudau išpiltas šalto prakaito. Lova visgi priklausė man. Gulėjau 
joje su visais rūbais ir batais, durys tebebuvo užšautos iš vidaus. 
Žinoma, jokios moters čia nebuvo. Juolab princesės.
Dar pagulėjau išsipleikęs, vartydamas mintyse paskutinius sapno 
epizodus. Paprastai sapnai užsimiršdavo po kelių akimirkų, likdavo 
tik bendri vaizdiniai – kažkas buvo, kažkas vyko...
Nebent juos iš karto pabudęs perkratydavai nuo galo iki pradžios – 
tik tada viskas susidėliodavo į pasakojimą. 
Buvau įsitikinęs, kad iš pradžių ten būta Emerzidės. Vėliau ji 
pavirto į šiaurietę tarnaitę, o galop – į princesę. Žiauru. Ką gi tai 
galėtų reikšti?

Pakilau iš lovos ir nuėjau prie stalo, kur gulėjo mano daiktai. Jų 
nebuvo itin daug, po viešnagės Alibahe prisidėjo tik vienas ginklas 
– lelijų kalavijas. Balnas liko prie žirgo, žirgas dingo Pal Adoso 
apylinkėse. Vadinasi, man reikėjo naujo balno ir naujo žirgo. 
Parvelis neprieštaraus. 
Mintyse apsvarstęs veiksmų planą, susirinkau daiktus, persivilkau 
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rūbus ir išėjau iš menės į tamsų koridorių. Mintinai žinojau, kad 
pirmas posūkis už penkių žingsnių – fakelų čia niekas neuždegdavo. 
Kam reikėjo, tas praeidavo su žibintu ar žvake.
Parvelio menės buvo vienu aukštu žemiau, tam reikėjo praeiti į 
bokštą su spiraliniais laiptais ir linktelėti keliems budintiems 
gvardiečiams. Tada per dvi pakopas nušokuoti žemyn, pauostyti 
niekada neišsisklaidantį išviečių tvaiką, įkvėpti virtuvės kvapų, kiek 
pamąstyti apie šį kvapų kontrastą ir spyriu atlapoti gerokai 
nuspardytas duris į apšviestą koridorių. Tada beveik šimtas žingsnių 
kilimais į kairę. Parvelio menių durys niekuo neišsiskiriančios iš 
šimtų kitų paprastų durų. Tik karališkieji asmenys ir didikai puošia 
savo duris. Galėtų ir Parvelis, bet jis kažkodėl to nenori.
Radau jį būrio karvedžių apsuptyje. Gvardiečiai pažiūrėjo į mane su 
neslepiama panieka. Pažinau jų tarpe Termirą, tačiau šį kartą jis 
nesiteikė man nieko tarti. Nužvelgė mano rūbus, ginklus, daiktus ir 
vėl nusisuko. Parvelis nebyliai parodė į menės galą, kur už 
užuolaidos prasidėjo kitas mažas pasaulėlis, skirtas ramiam 
pasisėdėjimui, plepant apie šį bei tą svarbaus.
Patarėjui reikėjo pabaigti karo reikalus, todėl pasinaudojau jo 
pasiūlymu ir įsirangiau į krėslą, viena ausimi klausydamasis, kaip 
kariškiai derina miesto gynybos planą. Jie kalbėjosi apie kuopas, 
būrius, dalinius, kaip jie turi judėti ir kur laukti. Žodžiu – tarėsi, 
kaip pražudyti kuo daugiau puolančiųjų ir kaip išsaugoti kuo 
daugiau savų. Belaisvių imti kuo mažiau ir tik tuos, kurie 
vadovauja. Perrengti dalį karių Inomeho uniformomis, kad šie 
galėtų suirutės metu prisijungti prie priešo dalinių, o tada sabotuoti 
iš vidaus. Slėptuvės dykumoje turi būti įrengtos per pusę dienos. 
Jose paslėpti du šimtus karių, kurie lemiamu momentu smogtų iš 
užnugario. Žinoma, jiems reikės maisto atsargų, galbūt kiek 
padidinti atlyginimus. Karas nėra pigus. Už pusdienio kelio 
esančius šulinius geriau užnuodyti ir iškeldinti visas artimiausias 
gyvenvietes. Žmones perkelti į palapines miesto teritorijoje, 
panaudoti ir visas senas lūšnas. Ir žinoma, mieste komendanto 
valanda. Kaipgi be jos?..

- Išvyksti, - konstatavo patarėjas akivaizdų faktą, vos tik kariškiai 
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išsinešdino. – Atėjai pinigų ar paerzinti mane?
- Tu ir taip nervuotas.
- Teisybė... Kiek reikia? Dėl septynių tūkstančių tarėmės?
- Šiaip tai buvo devyni. Ir paleistuvė, - atsidusau. – Tiek to, palikim 
paleistuvę ramybėje. Po dienos miego man nebesinori.
- Išrašysiu tau leidimą į iždą...
- Palauk, - burbtelėjau. – Tu bent įsivaizduoji, kiek sveria devyni 
tūkstančiai guartų?
- Na, bus skrynelė aukso. 
- Mano arklys greičiau nustips, nei pajėgs ją pergabenti per dykumą. 
Kiek turi čia, kambaryje?
Nustebęs patarėjas pasirausė stalčiuje ir nutėškė ant stalo storoką 
kapšą.
- Trys šimtai gal bus, - suabejojo.
- Tinka.

Parvelis kelias akimirkas spoksojo į mane paniuręs ir nepatenkintas.
- Nebesuprantu tavęs, Edi, - atsiduso.
- Viskas labai paprasta, senas drauge. Kada nors aš vis tiek grįšiu. 
Kai baigsis tavo karas. O jis greitai baigsis, neabejoju.
- Aiškiaregiu patapai?
- Tiesiog mačiau Brodą savo akimis, - trūktelėjau pečiais. – Jis 
kvailys. Būtinai pralaimės. Tu laimėsi. O visa kita savaime aišku.
Parvelis vis dar žiūrėjo į pinigų kapšą abejodamas.
- Ten, kur aš vykstu, pinigų ir taip yra, - atsidusau.
- Aa... – kinktelėjo galvą, - dabar aišku.
- Špygą tau aišku. Aš dar pats nieko nežinau, kaip čia bus. Lik 
sveikas, senas drauge.
- Ir tu lik, - atkišo jis delną paspausti. – Dykumos šulinius iki 
rytdienos vidurdienio užnuodys. Žiūrėk, nebandyk gerti.
- Įsidėmėsiu.
Taip ir palikau jį – paniurusį, pavargusį, svyruojantį nuo kojos ant 
kojos. Ir dar karo belaukiantį.

---
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Arklininkas man pasiūlė juodą kumelę, visai neseniai prajodinėtą ir 
dar gerokai neramią. Ji jau buvo nusviedusi nuo savęs kelis 
gvardiečius, todėl stovėjo nejudinama kamputyje ir piktai sau 
prunkščiojo, kuomet įėjau į arklides.
- Kiti žirgai kareiviams, - pasiginčijo arklininkas. – Visi žino, kad 
greitai mums reikės kariauti. Neduosiu.
- Tiek to, balnok, - nusileidau. – Tikiuosi, balnas bent geras bus?..
- Balnas kaip balnas... – numykė arklininkas.
Kampe kažkas riebiai keiktelėjo, sužvangėjo metalas. Ten, 
pasislėpusi prietemoje, žirgą sau balnojosi mergina. Pažinau ją iš 
balso – tai buvo Licera.
- Taip... – burbtelėjo ji į mano pasisveikinimą. – Ir tu sveikas. 
Padėsi?
Ji buvo pasidažiusi ir pasikeitusi šukuoseną. Jeigu ne balsas, būčiau 
ją palaikęs kita.
- Vėl sprunki? – apsidairiau.
- Tik nepradėk šauktis Parvelio, - paprašė ji. – Nebeištverčiau. 
Miestas kol kas atidarytas, turiu išjoti iki sutemų.
- O tada kur? Nuo Inomeho pusės kelias užkirstas, pas Ricertą 
nebenujosi. Beje, regis, jis nebegyvas.
- Žinau. Pažadėjau grįžti į rūdakasių stovyklą. Jie priešingoje pusėje 
ir pernelyg toli, kad kariuomenės ten trauktų. Turėčiau kurį laiką 
būti saugi.
- Pasiilgai mano šuns? – pajuokavau.
- Jis švariai nulaižydavo kojas, - atsakė tuo pačiu Licera. – Iš tiesų 
aš pasižadėjau mergaitei. Gal ir kvaila, bet...
- Perduok Septerai linkėjimus, - užveržęs balno kilpas paglosčiau 
jos žirgo sprandą. – Ir nepamiršk grįžti po kurio laiko, antraip 
Parvelį ketvirčiuos. Karas greičiausiai truks porą savaičių. 
Daugiausiai tris.
- O tu kur? – ji pažvelgė man per petį į neramią kumelę.
- Tolyn nuo šios vietos, - nutylėjau. 
Licera tylėdama prikabino pilnus krepšius gėrio prie balno, tada 
dėbtelėjo į mane ir sutrikusi linktelėjo.
- Buvo visai gera su tavimi paklajoti, - burbtelėjo. – Gal ne visur ir 
visada, bet...

Psl. 540



- Ir tau viso gero, - atsiliepiau. – Žiūrėk, neišgąsdink plėšikų, jeigu 
jų ten liko po smėlio burtininko. Palydėčiau tave, bet turiu nebaigtų 
reikalų.

Kumelė pasisuko man įkąsti, kuomet užmečiau jai ant nugaros 
balną. Sudaviau jai per nosį, gyvulys nepatenkintas prunkštelėjo.
- Tu vis tiek nesveikas su savo perdėta garbe, prisiekiu... – atsklido 
merginos replika.
- Gal...
- Tačiau taip įdomiau gyventi, ar ne?
- Be abejo.

---

Raugo Duobė vis dar išliko nesurasta gvardiečių. Gatvėse karštis 
svilino kaip reikiant, o čia, apačioje buvo vėsu ir gera. Tik kažin ar 
labai saugu. Dramblys manęs įleisti geruoju nepanoro - teko jam 
sumokėti. O apačioje vyrai jau buvo išsirinkę naują vadą vietoje 
užmušto Buzio ir gerokai apsiraminę. Jie linksminosi prie nedidelių 
laužų su merginomis ir beveik nekreipė į mane dėmesio. Klausėsi 
muzikos, žiūrėjo į dailias šokėjas, galando ginklus bei švilpavo. 
Binera prigrasino nudėti kiekvieną, kuris kiš nosį į ne savo reikalus. 
Ji dabar ir vadovavo visai požemių karalystei, įsikūrusi Buzio 
palapinėje.
- Nekviesiu tavęs į vidų, nes ten smirda, - pasiskundė ji, vesdama 
mane į aikštelę tarp kolonų, dengtą odomis. – Dar nespėjau išmesti 
visų Buzio daiktų.
- Kam tu man tai pasakoji? – šyptelėjau. – Juk ne dėl puodelio 
arbatos susitikome, ar ne?
- Tai jau tikrai, - linktelėjo ji, pastverdama kardą, atremtą į koloną. 
Smaigaliu parodė į aikštelės centrą. – Tikiuosi, tu šį kartą nusiteikęs 
rimtai susigrumti?
- Juk pažadėjau, - linktelėjau, išsitraukdamas lelijų kalaviją.
- Maniau, tu persigalvosi. Nebegrįši. Šįryt sakei, trauksi į Kalnyną, 
kur tavęs kažkas turi laukti. Aš net buvau susitaikiusi su tuo, žinai...
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- Skamba taip, lyg tau neberūpėtų ši kova.
- Jeigu tu čia, ji man rūpi, - šyptelėjo Binera. – Gal tik kiek kitaip, 
nei iš pradžių. Galbūt...
Ji mostelėjo kalaviju į šalį, nerasdama žodžių. Tada staigiai 
atsivėdėjo ir smogė, išgaudama skambų garsą, kuomet ginklų 
ašmenys atsimušė vieni į kitus. Atsitraukė atgal, lyg svarstydama, ar 
dar pulti.
- Esi tikra? – paklausiau.
Ji nežymiai linktelėjo, prikąsdama lūpą. Tik dabar Bineros žvilgsnis 
buvo beveik graudus, pilnas skausmo.
- Aš ją užmušiau, Edi, - pratarė tyliai. – Emerzidę... Manau, ši kova 
neišvengiama. Kvaila – taip. Mirtina – galbūt. Bet neišvengiama. 
Leisk man bent garbingai pralaimėti.
Tai buvo kiek netikėta. Iš pradžių maniau, kad ši kova neturės jokio 
rimtesnio tikslo, tačiau Binera surado jį. Aišku, tikslas buvo skystas, 
kaip ir visa jos beprotiška logika. Nieko daugiau nesugalvojau, kaip 
tik linktelėti jai sutikdamas.
Žudikė išspaudė šypseną ir kilstelėjo savo ginklą, pasiruošdama 
tikram susirėmimui. 
Aš pamiklinau ranką kelissyk šmaukštelėdamas ginklu ore.
Ji, kaip ir praeitą kartą, puolė staigiai ir be išankstinio įspėjimo. 
Smogė iš viršaus, leisdama man atremti smūgį. Skirtumas buvo 
vienas – dabar Binera lengvai šypsojosi.
Mūsų kova prasidėjo.
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