Knygą skiriu ir nuoširdžiai dėkoju:
Seneliui, kurio išugdytos meilės knygoms jau niekada nenusipurtysiu.
Aušrai, už tai, kad visuomet kantriai manęs klausėsi.
Aismantui, nes išliko ramus, kada aš buvau audra.
Eglei, nes ji yra mano lingvis kos deivė ir parašė man neegzistuojančią
kalbą.

...tu sulauksi, kai vienądien
Mir s greta atsistos.
Tu maldausi ir verksi, žadėsi turtus,
Parpulsi ant kelių ir šauksies dievų,
Ji tau kurčia, jos žvilgsnis tamsus,
Tavo vardas užrašytas ant jos ašmenų.
Ar girdėjai apie grafą, jo likimas žiaurus,
Niekas nežino, kur jo galva,
Kaimas kalba, jis linčiavo tarnus,
Mir es šešėlio jis tapo auka.
Praliejusi kraują ji virsta migla
Ir ieškan s jos niekada neišvys,
Jos mo na – pa akliniausia tamsa,
O tėvas – aršus ir ledinis Šiaurys.
Ji gurkštelėjo alaus ir lėtai nužvelgė susirinkusius užeigoje.
Prie didelio stalo garsiai juokėsi penki riteriai. Subraižytos, išblukusios
emblemos ant jų šarvų ženklino Griausmo brolijos karius. Vyrų šarvai buvo
milžiniški ir garsiai žvangėjo su kiekviena juoko banga. Griausmo brolija
save laikė eli niu karių būriu, nors naujokai, užuot įveikę lokį plikomis
rankomis, turėdavo vienu prisėdimu išger sta nę midaus ir nepraras
sąmonės. Griausmas buvo telikęs girtame jų juoke, ne užkalbėtuose
ašmenyse, o didybė jau seniai išblėsusi.
Ki lankytojai nepa kliai varstė vienas kitą žvilgsniais. Po stalais iš rankų
į rankas keliavo pinigai už užsakytus nelegalius darbus, naujų darbų
prašymai, nuodai, ginklai, vog dokumentai ir papuošalai. Reguliariai kas
nors pareikalaudavo papildy alkoholio atsargas, o smuklės šeimininkas
atkirsdavo, kad žiūrėtų savo tono arba sukiš bokalą į užpakalį ir išmes į
gatvę. Taip pat grasino ir ems, kurie pernelyg įsidrąsindavo čiupinė

padavėjas. Jei miesto sargybiniai dabar įsiveržtų į vidų ir suimtų visus
užeigos lankytojus, tarp jų nebūtų nė vieno nekalto. Iš esų, pusė galėtų
supū požemiuose, o kita pusė keliautų esiai į kartuves.
Viena iš užeigos merginų baikščiai padėjo prieš ją naują bokalą alaus.
Jos staliukas buvo nuošaliame tamsiame kampe, tačiau Leilai nereikėjo
šauk – vos k įsmeigdavo žvilgsnį į padavėjos pakaušį, ši nejaukiai
pasimuistydavo ir atskubėdavo paklaus , ar nieko netrūksta.
Leila vilkėjo savo įprastus šarvus ir apsiaustą. Šarvai, net ir užkalbė ,
buvo sunkūs, tačiau po daugybės mėnesių praleistų juose atrodė prikibę
prie kūno kaip antra oda. Apsiausto gobtuvą ji buvo užsimetusi taip, kad
nesimatytų nė akių. Mūvėjo grubias odines pirš nes, kurios slėpė grakščias
plaštakas. Atsi k nis stebėtojas būtų ją greičiau palaikęs paslap ngu liaunu
vyru nei labai pavojinga jauna moterimi.
Nenusimaudama pirš nių ji pradėjo kimš s pypkę. Galėjo tai dary
užsimerkusi, aklinoje tamsoje, kybodama žemyn galva, todėl nė karto
nenuleido akių nuo smuklės lankytojų. Išpūtė rštus dūmus ir užsimerkė.
Mergina su egzo škai atrodančiu muzikos instrumentu, primenančiu
gitarą, užtraukė jau gal septynioliktą poemos stulpelį. Leila turėjo pripažin
pajutusi nedidelę nuostabą – šios versijos ji dar nebuvo girdėjusi. Tačiau
kaip ir visos apie ją parašytos dainos šioji buvo gandai, melas ir kraujas.
Bent jau kraują apdainavo krai ksliai.
Ji žinojo, kad jei dabar atsistotų, nusimestų apsiaustą ir prisistatytų,
mergina kriausiai akimirksniu pražiltų iš baimės ir pradėtų šliaužio
grindimis, maldaudama jos pasigailė . Leila keletą kartų iškrėtė tokį pokštą
kitų užeigų dainiams, ir visada tai baigdavosi taip pat. Ir jai išvykus
pavirsdavo į dar vieną muzikinę legendą su kibirais pralieto kraujo.
Jei taip būtų pasielgusi dabar, visi likę užeigos svečiai būtų išsitraukę
ginklus ir kėsinęsi ją nužudy . O ji būtų paskerdusi juos visus.

Leila užsivertė pasku nius alaus lašus ir pakilo nuo stalo. Paliko ant
staliuko dvi stambias auksines monetas.
Nak s kvepėjo pavasariu, nors ore ir tvyrojo lipni drėgmė. Leila sustojo
ir giliai įkvėpė. Su kiekvienu širdies dūžiu jos venose šniokštė švari,
neatskiesta ramybė. Viename oro gurkšnyje ji jautė ir miško samanas, ir
rasą, ir mėnesieną, kurią virš miesto dengė sunkūs debesys. Papurtė galvą,
taip griežtai uždrausdama prisiminimui grįž ir nuskubėjo tamsia gatve.
Leila pasuko į skersgatvį, kurį nusižiūrėjo dar dienos metu. Siauras
tarpas tarp namų niekam negalėjo sukel nė menkiausio įtarimo – jame
nebuvo nei langų, nei durų ir jis nebuvo užgriozdintas šiukšlėmis. Nė
neįkėlęs į jį kojos matei judrią gatvę, į kurią skersgatvis įsiliejo. Toks patogus
trumpesnis kelias iš smuklės į pagrindinę Teranto aikštę... Ji ir pa nė
akimirkos nesudvejotų čia pasuk , neįtartų nė mažiausio pavojaus. Moteris
atsirėmė į sieną ir dar giliau paslėpė veidą po gobtuvu. Ji giliai įkvėpė ir
susikaupė, oras aplink suraibuliavo ir Leila susiliejo su rusva plytų siena.
Praeivis, metęs akį į skersgatvį, jos nebūtų nė pastebėjęs – turėjai žino ,
kur ir kaip žiūrė . Toks buvo Leilos talentas.
Ji palaukė, kol kvėpavimas išsilygino su tyla. Miestas irgi tylėjo – nebuvo
vėjo, smuklės triukšmas liko toli. Skubūs jo žingsniai garsiai aidėjo naktyje.
Leila nė nekrustelėjo, nė neatsimerkė gobtuvo tamsoje. Žinojo, kad tvirtas
vyras stabtelėjo prie skersgatvio ir įtariai jį nužvelgė. Žinojo, kad nieko
įtar no nepamatė, kad jo žvilgsnis nuslydo ja taip, lyg ji būtų nematoma.
Vyras pasuko jos link, ir Leila skaičiavo pasku nius jo žingsnius.
Tik atsidūręs prieš pat ją, kai juos teskyrė keliolika cen metrų, jis
suprato, kad kažkas ne taip, tačiau jau buvo per vėlu. Leila nusimetė iliuziją
ir vienu staigiu judesiu suvarė laibą durklą jam į kaklą. Vyras k tyliai
sugargaliavo ir siektelėjo delnu užspaus žaizdą, iš kurios švirkštė kraujas.

Jam nė nespėjus parkris ant žemės, kitu staigiu judesiu ji nurėžė vyro
ausį. Jis parklupo ant kelių, o ausis šleptelėjo ant žemės šalia. Vyras krito
veidu į grindinį ir tyloje garsiai trakštelėjo lūžtan s nosies kaulas. Leila
nuvalė durklą į vyro kelnes ir purvina skepeta nuo žemės pakėlė ausį.
Rotas buvo geras darbdavys, tačiau kaip nužudymo įrodymo jis
reikalavo kūno dalių. Ki ems dažniausiai pakakdavo aukos daiktų –
užsakovai pageidaudavo žiedų, medalionų, durklų ir segių, tačiau Rotui tai
nerūpėjo – jis leido viską pasilik sau ir parduo . Tačiau Leila nebuvo tokia
kvaila – vogtų brangenybių pardavinėjimas buvo esiausias kelias į
kartuves.
Ji tvirtai susuko ausį į skepetą ir neslėpdama šleikštulio įsidėjo ją į
apsiausto kišenę. Turėjo užei pas Rotą, kol ta šlykštynė nepradėjo dvok .
Ji visiškai ramiai nužingsniavo gatve.
Nė viename mieste ji neužsibūdavo ilgai. Dažniausiai stengdavosi
neapsisto užeigose – šeimininkai norėdavo pamaty po gobtuvu
besislepian veidą, ir išvydę vieną keliaujančią moterį, iš pradžių
nustebdavo, o paskui pradėdavo skleis apkalbas. Todėl dažniausiai ji
išsirinkdavo apleistą namą netoli centrinės aikštės – visuomet tokį rasdavo,
net jei kartais ir tekdavo pastoge daly s su benamiais seniais ir purvinomis
žiurkėmis.
Šį sykį jai pasisekė – namas buvo prabangus ir jo kiaurai nekošė
pavasarinis vėjas. Kadangi langai ir durys buvo užkal sandariai, vagys
namo dar nespėjo nunioko ir ji rado ne k patogią lovą, bet ir sandėliuke
likusių maisto atsargų. Namai vis dar buvo pilni baldų ir atrodė, kad jų
savininkas turėjo skubiai išvyk su savimi pasiimdamas k brangiausius
širdžiai daiktus – lentynose, kur trūko kelių knygų, žiojėjo kiaurymės, o
skryniose dar buvo likusios smulkios brangenybės.

Leila išsirinko kambarį antrame aukšte, kuris, spėjo, priklausė buvusiai
namų šeimininkei. Į jį vedė platūs laiptai, o užspeista į kampą būtų galėjusi
per balkoną tankiu vynuogių raizginiu nusileis į gatvę. Šeimininkės lovoje
buvo palikta net patalynė. Dabar jau dulkina, tačiau sausa ir nedvokė, tad
tai buvo daug geriau, negu ji galėjo kė s iš dažnos užeigos.
Moteris ištraukė kruviną ausį iš kišenės ir padėjo ant stalo. Susiraukusi į
apsiaustą nusivalė rankas ir užžiebė keletą žvakių. Girdėjo, kaip išbudin jos
žingsnių palėpėje suburkavo balandžiai. Ji vėl giliai įkvėpė nuvydama šalin
kitą prisiminimą. Leila nusisegė apsiaustą ir odinę šarvų liemenę. Pasirąžė,
pasitrynė delnais šarvų nuspaustus pečius ir išnarpliojo tvirtai į kasą
supintus plaukus.
Po pagalve ji pasidėjo savo kardą – taip akimirksniu galėjo jį ištrauk iš
makščių. Taip pat nedidelį durklą paslėpė lovos rėme prie čiužinio –
niekada negalėjo bū per daug atsargi. O tada užsitempė sunkią anklodę iki
pažastų ir užsimerkė. Jautė, kad sapne regės ugnį.
Rotui apie įvykdytus užsakymus stengdavosi praneš kuo greičiau –
nenorėjo kišenėje keletą dienų tampy s pūvančios kūno dalies. Jis buvo
nuola nis jos užsakovas ir darbdavys, tas, kurio užduotys buvo
sufomuluojamos geriausiai, užmokes s didžiausias ir vienintelis, kurį Leila
drįso laiky draugu.
Jis buvo įsakmus ir reiklus, retsykiais – pernelyg griežtas ir įkyriai
reikalaudavo paklus . Ją, dar jauną, jis kartais muštruodavo kaip šunį, kol
pamatė šiepiančią dan s. Tačiau jis gerbė ją bei jos tylą. Nors ir per jėgą,
Leila išmokė jį gerb ir jos principus.
Ji nežinojo, kiek Rotui metų. Būtų spėjusi, kad vyras bent dešimtmečiu
vyresnis už ją, bent trisdešimt penkerių. Ji nepajėgė jo perpras . Kartais
Leila manė, kad už skvarbaus Roto žvilgsnio slypėjo aršus geismas, galbūt
net meilė, tačiau jis to niekuomet atvirai neparodė ir Leila džiaugėsi – Rotas

buvo geras darbdavys, partneris ir pašnekovas, tačiau vien min s apie jį
kaip apie meilužį nuvilnydavo jos kūnu šleikštulio banga.
Vyras buvo milžiniškas. Stovėdama greta ji turėdavo užvers galvą, kad į
jį pažiūrėtų. Tamsius tankius plaukus jis rišdavo į uodegą ir jie visada atrodė
tarytum ištep riebalais. Galbūt tai ir buvo jų tankumo paslap s. Rotas
dievino ryškius marškinius, kurie varė Leilą iš proto, ir niekuomet
neužsisegdavo bent jau trijų pirmų marškinių sagų, pasauliui išdidžiai
demonstruodamas vešlius krū nės plaukus, kurie atrodė ištep tais pačiais
riebalais. Tai Leilą iš proto varė dar labiau.
Ji nieko nežinojo apie jo praei . Ki samdiniai kalbėjo, kad Rotas kilęs iš
kilmingos šeimos, kad buvo vedęs, tačiau jo žmona ir dukrelė buvo
siaubingai nužudytos ir per metų metus jis iš keršto sukūrė verslą. Ji matė,
kad raumenis jis užsiaugino ne kapodamas malkas ar ardamas laukus, kad
tai tebuvo poza ir būdas pasirody . Dėl tamsios odos atrodė, kad vyras
daug laiko praleidžia lauke, bet tai tebuvo dėkingas gymis. Ir jei kas nors jos
būtų paklausęs, kuo Rotas užsiima, ji būtų atsakius „įstatymų
pažeidinėjimu“. Jis samdė šnipus ir samdomus žudikus, galėjo suorganizuo
bet ko – nuo Imperijos paslapčių iki kūdikio ar brangenybių – vagystę, gau
bet kokį nelegalų eliksyrą, augalą ar nuodą. Netyčia paklusęs įstatymui jis
susiraukdavo lyg perkandęs supuvusį vaisių.
Rotas buvo puikus strategas ir dar geresnis pardavėjas, kuris galėjo
karaliui parduo jo pa es arklio mėšlą, k manė, kad tai – pernelyg legalu.
Jis save laikė pirkliu ir kaip priklausė pirkliui keliavo iš miesto į miestą, todėl
jo ir besibastančios Leilos keliai nuolatos susikirsdavo. Ir jis visuomet turėjo
jai darbo.
Pirmą sykį jie susi ko, kai Leilai tebuvo dvidešimt. Tuomet ji netyčia
užklydo į Terantą – didelį uostamies , kuriame net ir miesto sargyba
nebesistengė palaiky tvarkos, nuodėmių sos nę – kaip ją paskui pats

Rotas pavadino. Ji su savimi nebeturėjo nieko ir buvo nevalgiusi keletą
dienų. Tikėjosi dideliame mieste ras bet kokio darbo, tačiau paieškos buvo
bevaisės.
Tamsiame parke ją užpuolė jaunas vyras. Tvirtai kumštyje sugniaužė jos
plaukus ir s priai trūktelėjo atgal. Leila staiga atsidūrė jo glėbyje. Žaibiškai
grubus vyro delnas įslydo jai į marškinius ir skaudžiai suspaudė krū . Leila
iš visų jėgų spyrė jam į koją ir veržėsi į priekį, tačiau k išgirdo kaip siūlus
trūkinėjančius savo plaukus – vyras vis dar tvirtai juos laikė. Ji spyrė dar
kartą ir dar, gniaužtai atsipalaidavo, tačiau Leila buvo pernelyg alkana,
pernelyg pavargusi, kad pabėgtų. Ji išsitraukė kardą ir staigiai apsisuko.
Ašmenys ore nubrėžė dailų pusmėnulį ir iš užpuoliko gerklės pasipylė
raudonas fontanas.
Išgirdę grumtynių triukšmą, parke pasirodė sargybiniai ir tą akimirką
nusprendė prisimin savo pareigą saugo ir gin . Krauju apsitaškiusi Leila
atrodė kaip pamišusi benamė, todėl buvo lengvas grobis teisingumo rankai.
Ją parklupdė ant žemės ir nuginklavo. Taiklus spyris į šoną išmušė iš jos
valią įkvėp ir moteris užsimerkė, laukdama pasku nio kirčio. Tačiau ją
nuvilko iki kalėjimo ir įstūmė į dvokian požemį. Atėmė jos ginklą ir
apsiaustą – nieko daugiau Leila su savimi neturėjo. Ji susisuko į kamuoliuką
ant drėgnų gličių grindų ir tuščiai spoksojo į tamsą.
Kitą rytą Leila gavo keletą gurkšnių vandens ir sudžiūvusią riekę duonos,
bet tai buvo daugiau, nei valgė pasku nes tris dienas, tad į jos kraują grįžo
noras gyven . Turėjo įrody savo nekaltumą – bausmė už žmogžudystę
visoje Imperijoje buvo tokia pa – kartuvės. Bet ji net nežinojo, ar ją pakars
iškart, ar ji turėjo teisę į teismą. Nežinojo, ar labai svarbų žmogų nužudė ir
ar kas nors ja pa kės.
Trečią jos įkalinimo dieną prie kameros durų pasirodė Rotas ir jas
atrakino.

-

Imk, – iš esė jai jos ginklą ir apsiaustą, vis dar kietą nuo sve mo

kraujo. – Einam.
Leila klusniai sekė Rotą miesto gatvėmis. Ji buvo pernelyg silpna, kad
bandytų bėg , ir pernelyg nustebusi – vyras a davė ginklą ir drąsiai atsuko
jai nugarą. Negana to, jis papirko sargus, kad ją paleistų.
Nė karto Rotas neatsisuko pažiūrė , ar ji nepaspruko, ar neatsilieka. Ji ir
neatsiliko – nunarinusi galvą Leila sutelkė visą dėmesį į vyro žingsnių ritmą
ir meldėsi, kad užtektų jėgų pasiek kelionės kslą, nesvarbu, koks jis buvo.
Galiausiai Rotas sustojo prie tamsaus tarpdurio. Namas nebuvo labai
prašmatnus, tačiau iš kaimyninių namų išsiskyrė ryškiu raudonų čerpių
stogu ir tvarkingomis langinėmis. Vyras a darė jai duris ir Leila klusniai
užėjo vidun.
-

Duok šen tą kruviną apsiaustą, – Rotas vikriai jį nuvilko ir įgrūdo
apsiaustą tarnaitei į rankas. – Tau reikia pavalgy . Atrodai kaip

pamėklė.
Jis pasodino ją prie tvirto ąžuolinio stalo ir tarnai akimirksniu nukrovė jį
maisto lėkštėmis. Leila nepa kliai dėbtelėjo į Rotą, o tada į maistą. Vos
spėjo ry burnoje besikaupiančias seiles. Galiausiai ji nusprendė, kad jei
vyras ir ke na ją nužudy ar išprievartau , galės tai padary ir kai ji bus
pilnu skrandžiu, tad godžiai ėmė kabin troškinį. Rotas šyptelėjo puse lūpų
ir įsitaisęs priešais ją ėmėsi skaity laiškus, retsykiais tyliai nusikeikdamas.
Kai Leila galiausiai nuleido šaukštą, jis pastūmė jai vyno sklidiną taurę.
-

Mano vardas Rotas, mažoji.

„Mažoji“, – taip jis dažniausiai į ją ir kreipėsi.
Leila dėbtelėjo į jį per taurės viršų. Ji jautė, kaip į kūną grįžo jėgos, o su
jomis – ir pasi kėjimas savimi bei įžūlumas.
Leila, – galiausiai ištarė ir iš esė jam ranką.

Rotas minutėlę žiūrėjo, o tada garsiai nusikvatojo, bet jos ranką
paspaudė. Leilos delnas pranyko milžiniškame jo delne. Ji nenuleido nuo jo
akių.
-

Tas vyras, kurį tu papjovei...
Leisk spė , buvo tavo sūnus? Sūnėnas?
Mano sūnus? – Rotas vėl nusikvatojo ir taip atsilošė kėdėje, kad
Leila akimirką išsigando, jog nuvirs atbulas. – Jei toks šunsnukis būtų
mano sūnus, pats būčiau jį pribaigęs. Ne, nežinau, kas jis toks, ir
nenoriu žino . Bet man sumokėjo už jo mir . Ir vos k išgirdau, kaip
jis mirė, žinojau, kad tai krai ne mano nusamdyto žudiko darbas. Jam
nebūtų užtekę drąsos ir gebėjimų. Po galais, esu įsi kinęs, kad jis būtų
tris dienas bandęs jį nunuody ir galiausiai pasidavęs, – Rotas pripildė
jos pustuštę taurę. – Mažoji, iš kur tu?

-

Dabar atėjau iš Morteros.
Iš Morteros? Tebūsiu prakeiktas!.. Čia juk kelių savaičių kelias. Tavo

kardas... Tai įspūdingas ginklas, niekur nesu tokio matęs.
Paveldėjau jį iš tėvų, – jos balsas buvo toks šaltas, kad Rotas
suprato, jog daugiau į kalbas apie tai ji nesileis.
Pasakyk man atvirai, Leila, – vyras palinko prie jos, alkūnėmis
pasiremdamas į stalą. – Juk tai nebuvo pirmas kartas, kada praliejai
sve mą kraują?
Ji papurtė galvą.
-

Man reikia tokių žmonių kaip tu. Tokių, kuriais galiu pasi kė ,
kurie nebijo, neabejoja ir moka išgyven . O tu esi plienas, mažoji, jau

dabar matau.
Tu nori, kad būčiau samdoma žudikė, bet aš nenoriu žudy
nekaltų.
Pa kėk, jei jų mir užsakė pas mane, jie nėra nekal . Aš nesiveliu į

poli nes aferas ir man nerūpi pavydžių meilužių žaidimai. Aš žinau, už
ką jie miršta, ir jie patys puikiai žino savo nuodėmes. Ir tu žinosi, nes
aš nuo savo samdinių nieko neslepiu.
Leila liko. Tą vakarą Roto tarnai pripylė jai pilną vonią vandens ir paliko
ją vieną garų pilname vonios kambaryje. Moteris visiškai paniro į vandenį,
leido jam apsem akis, nosį ir ausis, užgož kažkur toli, kitame namo gale
aidinčius vyrų balsus. Kaštoniniai jos plaukai vandenyje išsidraikė kaip
jūržolės. Ji lėtai delnais perbraukė sau per kaklą, krū s, pilvą... Atrodė, kad
buvo pamiršusi, jog po purvo ir alkio sluoksniu slepiasi gyvas kūnas, jautėsi
atgavusi dalelę savęs.
Kai vanduo vonioje atvėso, ji lėtai pakilo ir nusisausino tarnų paliktu
rankšluosčiu. Greta jo gulėjo ir nauji jai skir drabužiai. Senuosius pa
galėjo užuos iš kito kambario galo. Leila apsivilko tamsiai žalią laisvai
krintančią suknią, o ant jos – iš storų siūlių numegztą liemenę. Savo kardą
prisitvir no prie klubo ir plaukus susipynė į laisvą kasą.
Rotas jos laukė prie vonios kambario durų. Jis pakilo, švelniai suėmė ją
už smakro ir pasuko Leilos veidą į blankią žvakės šviesą. Ji prisivertė
neatšok nuo jo prisilie mo.
-

Pasirodo, po purvu slypėjo kras grožis, – pasakė vyras, bet jo
žodžiai skambėjo ne kaip komplimentas, o kaip sausas faktas.

Jis palydėjo Leilą į nedidelį, bet tvarkingą kambarį antrame namo
aukšte. Jame lpo lova, nedidelis stalas, komoda ir kėdė. Pro langą matėsi
vidinis kiemas, jame keli vyrai apstoję kureno laužą. Leila galėjo įžiūrė
virpančios ugnies apšviestus siluetus.
Mano namuose tau visada atsiras kambarys, – Rotas praleido ją į
vidų. – Išsimiegok ir rytoj ryte susi ksim kieme. Matau, kad turi
talentą, tačiau dar daug ko teks išmok .

Prisidengusi iliuzija ji persirito per tvorą ir įsėlino į Roto namus per
virtuvės duris, skirtas tarnams. Virdulys dar buvo karštas, tad Leila sustojo
pasidary kavos. Nešina sklidinu puodeliu, patraukė į Roto kabinetą.
Buvo ankstus rytas, ki samdiniai dar miegojo. Leila buvo kra, kad ras
Rotą vieną ir nesutrukdys jokio susi kimo. Tokiu laiku jis įprastai gerdavo
kavą ir atsakinėdavo laiškus. Moteris tyliai įsėlino į kabinetą nė nesibeldusi
ir k uždariusi duris nusimetė visus ne krus pavidalus.
Mažoji! – Rotas visuomet ją pasi kdavo džiaugsmingai.
Ir dabar jis pakilo iš krėslo, kad pakštelėtų ją į kairį, dešinį ir vėl kairį
skruostus. Taip sveikindavosi k būdami dviese, tad Leila žinojo, kad jei
ritualas nepasikartos – abu jie pavojuje ir kriausiai į ją iš pastalės
nutaikytas arbaletas.
Ji atsisėdo į kėdę prieš jį ir susikrovė kojas ant stalo. Vis dar susuktą į
medžiagos skiautę stumtelėjo Rotui ausį ir vos nesusiraukė, net ir nuo
prisilie mo per audinį. Vyras ramiai apžiūrėjo ausį ir įdėjo į vieną iš medinių
dėželių.
Niekada nesuprasiu, kam tau reikia tų kūno dalių.
-

Užsakymo garan ja. Matai, net jei ir tau suvirpėtų širdis, žinočiau,
kad auka gyvena labai nepatogiai. Pavyzdžiui, jis nebegali nešio
akinių. Kaip sekėsi?

-

Kaip visada, – Leila atmes nai trūktelėjo pečiais ir pakėlė kavos
puodelį prie lūpų. – Greitai, tyliai, be liudininkų. Taip, kaip...

-

...man pa nka! – pasku nius žodžius jie ištarė kartu, ir Rotas dar
sykį nusikvatojo.

-

Turi man dar ką nors?
Ne, šiuo metu neturiu užsakymų, bet... turiu informacijos.

Leila susidomėjusi kilstelėjo antakį.
Prieš porą dienų užėjo keturi vyrai. Teiravosi tavęs.

-

Manęs? Ko jie norėjo?
Nežinau, mažoji. Klausė k, ar tave pažįstu ir ar žinau, kaip tave
ras . Atrodė... profesionaliai. Žinai, brangūs šarvai, kokybiški ginklai,
ne miesto sargai ar kariuomenė.

-

Ką jiems pasakei?
Žinai, visą tą dainelę „oi, atleiskit, aš k doras verslininkas,
atleiskit, ne, nieko nežinau, k doras verslininkas“. Dar pasakiau, kad
kadaise turėjau tarnaitę vardu Leila ir kad nė neįsivaizuoju, kur ją ras .

Tačiau tu nepastebėjai, kad tave sektų?
Ne, – Leila susiraukė. – Tikrai ne. Ir jei jie krai profesionalai, jie
žino, kas tu. Ir jei atėjo pas tave, vadinasi, jie arba labai drąsūs, arba
labai kvaili.
-

Kvailas priešas dažnai pavojingesnis už drąsų, – Rotas per stalą jai
pastūmė du maišelius. Viename – užmokes s už ausį, kitame – jos
mėgstamas pypkės tabakas. – Prašau, būk atsargi.
***
Leila išėjo iš miesto. Jau daugybę metų ji keliavo k pėsčiomis.

Kadaise Rotas jai padovanojo žirgą – užsispyrusį juodą milžiną. Tačiau
kovoje žirgas krisdavo pirmas ir Leila niekuomet neįsigijo antro.
Ji niekuomet neturėjo kur skubė ir nieko nebijojo. Nei plėšikai, nei
pakelės žudikai jai nebuvo baisūs. Miške Leila akimirksniu gebėjo pranyk
tarp medžių, atvirame kelyje ji nedvejodama griebdavosi ginklo. Kai kurios
plėšikų gaujos, kurių gretas ji prare no, k stebėdavo ją einančią, tačiau
pul antrą kartą nesiryždavo.
Leila sustojo miško pakraštyje ir grįžtelėjo atgal. Nors ir neišsidavė, Roto
įspėjimas ją neramino. Ji visuomet buvo perdėtai atsargi, nes manė, kad tą
akimirką, kai k pernelyg savimi pasi kės, nustos bū geriausia. Ir jei kas
nors sugebėjo ją atsek pas Rotą...

Ji susiraukusi įsispitrijo į iš miesto vedan kelią, tačiau kiek matė, jis
buvo tuščias – niekas paskui ją nesekė ir pakelėje nesislėpė. Leila pasitaisė
kelioninio krepšio diržą ir lėtai žengė į mišką. Saulė buvo neseniai
patekėjusi ir miškas dar alsavo ry ne rasa. Moteris kėjosi kelyje su ksian
vieną kitą vežimą, kurių būtų paprašiusi pavežė . Ke no nakvo
gyvenvetėje šešios valandos kelio iki Vertos.
Leila visuomet lengvai į kindavo ją pavež – buvo gera melagė.
Dažniausiai papasakodavo graudžią istoriją apie pradingusį brolį arba vyrą,
rečiau – apie sunkiai sergan vaiką. Kardą ir šarvus išmaniai slėpė po
apsiaustu ir kalbėjo k užkalbinta. Dažniausiai su kę ją pavež bandydavo
jaunai, su nesekme kovojančiai moteriai įsiūly nakvynę, pinigų ar bent
maisto. Maisto ir pinigų ji niekuomet neatsisakydavo. Tie, kurie siūlė jai
pagalbą, matė tai, ką norėjo maty – iliuziją moters, kurią tariamai gelbėjo
– suvargusią mo ną, nuotaką ar seserį nuo verksmo už nusiomis akimis...
Jei kas nors būtų jų paklausęs, kaip atrodė jų pakeleivė, kiekvieno
apibūdinimas būtų buvęs kitoks.
Ji buvo geriausia melagė pasaulyje.
Kai ji pasiryžo lik , Rotas jos nespaudė. Pirmąjį rytą ji dar prieš aušrą jau
laukė jo kieme.
Gerai, – linktelėjo jis iš tarpdurio. – Grįžk į lovą ir pailsėk.
Leila jam pakluso. Pirmąją savaitę jis tereikalavo, kad ji miegotų ir
valgytų. Jos kūnas lėtai atsigavo po ilgo badavimo ir nuola nio nerimo.
Įdubę skruostai išsipūtė ir paraudo, aštrūs šonkauliai nebestyrojo lyg s klo
šukės ir oda prarado pilką atspalvį. Ji lengviau kvėpavo ir kietai miegojo.
Rotas nematė, tačiau kiekvieną dieną Leila padarydavo šimtus atsilenkimų
ir dešim s atsispaudimų.
Pirmajai savaitei praėjus, jis kaip ir kiekvieną rytą pasi ko ją kieme.
Greta Roto stovėjo jaunas vyras ir ją išvydęs kreivai šyptelėjo.

Mažoji, jūs abu. Vienas prieš vieną. Iki pirmo kraujo.
Ką? – nemandagiai klustelėjo ji.
Rotas neatsakė, nes jaunuolis puolė. Leila nevikriai išsisuko nuo jo
smūgio ir suurzgė slystelėjusi ant rasotos žolės. Ji nespėjo pakil ant kojų,
kai vyras jai spyrė. Leila spėjo pasisuk , todėl spyris kliuvo ne veidui, o
kabino pe . Ji parkrito, tačiau vikriai pasivertė ant šono ir trūktelėjo
varžovą už čiurnos. Girdėjo, kaip garsiai kaukštelėjo parkritusio vyro dantys.
Jie abu atsistojo ir šį kartą puolė ji. Pasku nę akimirką vyras smūgio
išvengė, o Leila prarado pusiausvyrą, tačiau žaibiškai ją atgavo ir vėl
užsimojo. Jos kumš s praslydo vos nekliudydamas vyro skruosto ir ji vos
spėjo pasilenk , kad išvengtų jo smūgio. Ir tada jis keliu pataikė jai į kaktą.
Gana! – Rotas stojo tarp jųdviejų.
Leila stovėjo delną prispaudusi prie prakirsto antakio ir piktai dėbtelėjo
į savo oponentą, o tada – į Rotą.
Galėjai bent perspė , – suniurzgė.
-

Turi kė s bet ko, – Rotas apsimetė, kad jos erzulio nepastebėjo. –
Čia Einaras.
Ji paspaudė ranką jaunam vyrui, o jis tuoj pat iš esė jai švarią skepetą ir
šaltame vandenyje ilgai pramirkusį šaukštą, kurį ji akimirksniu priglaudė
prie kaktos, kad suvaldytų nimą.
Leila šypsojosi Rotui ir nerūpes ngai plepėjo su Einaru, tačiau nė vienas
iš jų nežinojo, kaip sunkiai ji priėmė šį pralaimėjimą. Ji visuomet laimėdavo.
Nesvarbu kokia kaina, tačiau visada laimėdavo ir išgyvendavo. Jei Rotas
nebūtų jų sustabdęs, būtų laimėjusi ir dabar.
Tą vakarą Leila užsidarė kambaryje ir nepailsdama smūgiavo orą, trankė
nematomą priešininką stengdamasi išveng jo smūgių tol, kol vos nulaikė
pavargusias rankas. Leila išsi esė ant lovos ir, vos k užsimerkė, užuodė
dūmus ir žinojo, kad vėl sapnuos gaisrą.

Po kelių dienų ji akimirksniu paguldė Einarą ant menčių ir primynė jo
kaklą pėda.
-

Man bū na pralie kraują? Ar šito pakaks? – griežtai paklausė
Roto.
Vyras linktelėjo, ji paleido Einarą ir padėjo jam atsisto .
Kitą rytą Rotas laukė jos lauke su trimis vyrais. Po trijų dienų ji įveikė
juos visus ir kitą rytą Rotas jų nesustabdė, kai vieno jų alkūnė prakirto
Leilos lūpą. Ji pasisuko per lėtai ir staiga viskas užtemo.
Leila atsimerkė, kai Rotas šliūkštelėjo ant jos kibirą ledinio vandens. Ji
užsikosėjo ir nužvalgė visus keturis prie jos palinkusius vyrus. Ryškioje
saulės šviesoje negalėjo įžiūrė jų veidų, todėl apsupta beveidžių šešėlių
sudrebėjo.
Pakilusi ant kojų Leila nusispjovė krauju į žolę. Jau pa susirado šlapią
skiautę ir nuo veido bei krumplių nusivalė kraują.
Mažoji, persirenk ir ateik į mano kabinetą.
Ji pakluso. Kambaryje ant kėdės atkaltės numetė šlapią palaidinę ir
užsitempė kitą, tokią pačią žalsvą, pasiūtą iš šiurkštaus, tačiau tvirto
audinio. Akimirką sustojo ir delnu perbraukė per baltus randus ant savo
pilvo. Akimirką atrodė, kad suskaudo.
Ji įsitaisė prieš Rotą ir neramiai apsidairė. Kai buvo Roto kabinete jų
pažin es vakarą, neturėjo jėgų žvalgy s. Tik dabar pamatė, kad visos sienos
nustatytos lentynomis, pilnomis knygų ir paslap ngų buteliukų. Ji sėdėjo
milžiniškoje kėdėje, už kurią didesnis buvo k pa es Roto krėslas. Leila
švelniai perbraukė per nupoliruotus ranktūrius. Atrodė, kad medis įkaitęs
nuo saulės. Tada ji suprato, kaip paprasta būtų prie tokios kėdės pririš
negeranorišką pašnekovą, ir nejaukiai pasimuistė.
Išgerk, kūnas greičiau gis, – jis pastūmė jai bokalą, sklidiną aštriai
žolelėmis kvepiančio gėrimo.

Leila klusniai gurkštelėjo ir krūptelėjo, kai alkoholis nudegino žaizdą
lūpoje ir gerklę.
Eikš, – Rotas mostelėjo jai ir Leila klusniai palinko link jo. –
Pasirodyk.
Jis riamai nužvelgė jos sužeidimus. Merginos veidas buvo išmargintas
mėlynių, viena akis už nusi ir sodriai juoda, antakis buvo prakirstas jau
trečią kartą, smakras nubrozdintas...
Ar žinai, kodėl aš taip su tavimi elgiuosi?
Leila neatsakė. Ją k dabar užplūdo skausmas po kovos ir pyk s dėl
pralaimėjimo. Nuo sumušimų ji nejautė savo veido ir nebuvo kra, ar
pavyko pakankamai piktai dėbtelė .
Kiekvienais metais į savo namus įsileidžiu bent porą tokių kaip tu.
Gerk, gerk. Žinai, visi jūs labai jauni... Dažniausiai pernelyg savimi
pasi kintys ir kvailai drąsūs, pasipūtę. Talen ngi. Tačiau tas talentas
nieko nevertas be įgūdžių. Gerk, mažoji, pamatysi, sugysi akimirksniu.
Ji pakėlė bokalą kartu su Rotu ir dar sykį nusipurtė nuo aitraus skonio.
-

Žinai, kiekvieną iš jūsų turiu sudaužy ir vėl sulipdy iš šukių.
Užgrūdin , supran , mažoji? Tačiau tu... tu kitokia. Niekada nemačiau
moters, kurios siela būtų tvirta tarsi plienas. Kažkas spėjo tave
sudaužy prieš mane. Mažoji, kas tau nu ko?

Jei įpilsi dar išger .
Rotas pripildė jos bokalą iki viršaus ir palinko arčiau. Leila atsiduso –
niekas nežinojo, kas ji tokia, tačiau Rotas buvo pirmasis, išdrįsęs paklaus .
Ji atsilošė kėdėje, nugėrė gėrimo, kuris dabar jau k maloniai šildė, ir
pažvelgė į Rotą.
Vyras nieko neklausė ir jos neskubino. Jis puikiai suprato, kad išgirs k
tai, ką ji norės papasako , ir kad nė įkai nta geležimi daugiau iš jos
neišmuš. Net ir kalbant apie kraują ir ugnį, Leilos balsas nė nevirptelėjo. Ji

ek kartų pa pasakojo sau tą pa košmarą, siekdama jį iš savęs išdegin ,
siekdama atbuk , kad žaizda pagaliau užsitrauktų. Tačiau žaizda liko, o ji
priprato prie skausmo.
Jai nu lus Rotas atsilošė kėdėje ir delnu pasitrynė akis.
-

Dievai mato, turi daug nesuvestų sąskaitų su visu pasauliu, –
atsiduso.
Leila sustojo miško kelyje ir papurtė galvą. Ji buvo įsi kinusi, kad
prisiminimai tvirtai uždary ir užrem , kad niekada neišlįs į dienos šviesą
neprašy , tačiau pasku niu metu jie užklupdavo ją lyg ne kėtas lietus. Ji
grįžtelėjo atgal ir užsimerkė bandydama išgirs pavojų, tačiau miške buvo
visiškai tylu. Galėjai girdė įtampą, tylų spartų dūzgimą, keliamą
augmenijos, besiveržiančios į pavasarinę saulę. Nieko daugiau.
Niekas negalėjo jos sek . Jei jie žinojo, kur ji apsistojusi, būtų ją radę
ten. Niekas nematė, kaip ji atėjo pas Rotą, niekas nematė, kaip išėjo, tačiau
persekiotojų kvapas liko. Leila rado tarpą tarp susivijusių krūmynų ir žengė
nuo kelio į mišką. Šakos susiglaudė jai už nugaros ir Leila įkrito į tylos kūdrą.
Tie, kurie kada nors yra bandę ją sučiup , žinojo, kad jei k Leila pasieks
mišką, jos pagau nebepavyks. Ji akimirksniu pranykdavo tarp medžių,
susiliedavo su smaragdine samanų žaluma ir šiurkščiais medžių kamienais.
Ji buvo miško vaikas ir tankmėje be jokių pastangų iškviesdavo iliuziją, kuri
ją paslėpdavo nuo blogo linkinčių akių.
Ji užsimerkė ir paniro į žalumą. Miškas akimirksniu ją prarijo nė
negurktelėjęs. Mieste Leila jautėsi lyg sve mkūnis, net tarp namų jautėsi
kaip dykynėje, nuoga, beginklė ir pažeidžiama. Ji nemėgo miesto kvapo,
purvo, nešvaros, degintų riebalų ir prakaito smarvės. Nemėgo ir miesto
žmonių, ant kurių veidų civilizacija paliko po ryškų randą... Sienos,
gyvenimai ir likimai mieste buvo pernelyg glaudžiai susipaudę, susipynę ir
nebeatskiriami. Jai reikėjo gryno oro ir erdvės. Tačiau ji buvo samdoma

žudikė, o samdomi žudikai buvo miestų sanitarai, k mieste jos uždirb
pinigai turėjo vertę. Miško tankmė galėjo prary bet kurį lobį, apklo jį
samanomis, palaido įgriuvoje, užvers pūvančiais medžiais. Miške
vienintelė valiuta, vienintelė vertybė buvo aštrūs ins nktai ir greitos kojos.
Leilai s prėjant, Rotas susidūrė su keista problema – niekas nežinojo,
kaip ji iš esų atrodo.
Kur Leila? – paklausdavo tarnų ar kitų samdinių.
Kas tokia?
-

Aukšta, ilgais juodais plaukais, naujokė.
Mm... ne, nežinau. Turim dar vieną naujokę? Žinau k tą
raudonplaukę.

Jis pradėjo klausinė žmonių, kaip Leila atrodė, ir iš kiekvieno išgirsdavo
kitokį apibūdinimą: aukšta, mėlynomis akimis, juodais nepaprastai ilgais
plaukais, arba vidu nio ūgio raudonplaukė, kurios plaukai vos dengia ausis,
arba aukšta mėlynakė, kurios galva iki blizgesio nugramdyta plikai, o veidą
puošia įmantrus randas, arba... Staiga atrodė, kad į namus jis įsileido ne
vieną, o kelias dešim s moterų.
Rotas pasikvietė ją į savo kambarį, kur įprastai užei negalėjo niekas. Jis
matė, kaip vos žengusi pro duris ir išvydusi milžinišką jo lovą Leila įsitempė
ir pasiruošė spruk . Ji badė jį žvilgsniu, laukdama nors mažiausio judesio,
keliančio jai pavojų.
Eikš, – jis pakvietė ją į didelį vonios kambarį, kur kabėjo vienintelis
veidrodis visame name.
Leila atsistojo prieš veidrodį ir dėbtelėjo į savo atspindį.
Papasakok man, ką matai, kai žiūri į save? – jis atsargiai suėmė ją
už pečių.
-

Rotai, ar čia dar viena treniruotė? Ar aš turiu pasaky , jog matau
baimę, o tu pasakysi, kad matau savo vienintelį krąjį priešą?

-

Gera idėja, bet ne, – jis nusijuokė. – Papasakok man, kaip tu
atrodai.

Ji grįžtelėjo žvilgtelė į jį, manydama, kad vyras juokauja, tačiau jo
žvilgsnis išliko rimtas.
Mm... gerai... Aš aukšta. Tau iki pe es. Mano plaukai rudi, siekia
mentes, palaidi, k paprastas pynimas neleidžia kris į akis... Mano
akys žalios. Veidas pailgas. Ant kairiojo skruosto turiu nedidelį
apgamą, o greta jo – randą... Rotai, aš jaučiuosi kvailai. Kam šis
spektaklis?
Kad tave kur asilo pasturgalis! – Rotas nusijuokė užversdamas
galvą.
Atsiprašau?
Oi, mažoji... Žinai, ką aš regiu, kai žiūriu į tave? Labai jauną moterį,
vis dar mergaitę, kurios akys rudos, o juodi plaukai siekia nugaros
apačią, kuri krai ant veido neturi nė vieno apgamo, k nudegimo
randus ant krū nės ir kaklo. Ir niekas šitam prakeiktam name nežino,
kaip tu iš esų atrodai!
Ji sunkiai atsiduso ir atsisėdo ant Roto vonios krašto. Ant krū nės
sukryžiavo rankas, tarytum save apkabindama.
Taip kartais nu nka, – atsiduso dar kartą. – Kartais žmonės
nemato, kaip aš atrodau iš krųjų, o regi moterį, kurią įsivaizdavo
prieš mane su kdami. Rotai, prisipažink, juk eidamas manęs išpirk į
kalėjimą galvojai apie jauną, labai išsigandusią ir pažeidžiamą
merginą. Ne, net ne merginą – mergaitę. Tokią mane ir matai.
Ar tu pa žinai, kaip atrodai iš krųjų?
-

Taip kaip sakiau. Tokią mane matė žmonės, kurie mane užaugino,
– ji pakėlė į jį akis ir lyg raumenį įtempė žvilgsnį.

Vieną akimirką į Rotą spoksojo Leila, kurią jis jau pažinojo, o kitą
akimirką jam pažįstamas siluetas nuvarvėjo nuo jos lyg išpiltas vanduo, ir
prieš jį stovėjo Leilos apibūdinta moteris. Ji atsargiai išsi esė, tartum
užpildydama visą jai priklausančią erdvę.
Dabar geriau?
Ar žinai, kas tu esi, mažoji?
Ji gūžtelėjo pečiais.
Yra legenda, kad kartais žmonės gimsta k su puse sielos, todėl jie
nėra įkalin viename pavidale. Jie gali išlenk pasaulį taip, kaip jiems
patogu, taip apgau ir suklaidin . Sako, kad kitą jų sielos pusę
pasilieka likimas kaip užstatą, kaip garan ją, kad įvyks tai, kas lemta.
Ir koks mano likimas, Rotai? – Leila nusijuokė.
-

Akivaizdu, kad stačia galva įpul į purviniausią Teranto požemį ir
ten sulauk manęs.
Moteris pasisuko ei . Rotas nesistengė jos sutabdy . Leila stabtelėjo jo
kambario tarpduryje, kurį laiką svarstydama, ar dar prabil , ar pasilaiky
klausimą sau.
Ar aš tau priklausau?
Ką?
Ar išlaisvindamas iš kalėjimo tu mane nusipirkai?
Rotas kurį laiką esiog spoksojo į ją, nes nepajėgė supras , ko ji klausia.
Leila turėjo susigės savo klausimo, apsisuk ir ką nors sumurmėjusi išei ,
tačiau ji tvirtai atrėmė jo abejonę. Ir jis puikiai suprato, kodėl ji bus puiki
žudikė ir puiki samdinė – Leila nesi kėjo nieko gero iš nė vieno, kurį
su kdavo, ir nesuteikė teisės nė vienam kė s ko nors gero iš jos.
Ne, mažoji, jis švelniai papurtė galvą. – Ne. Tie keli šimtai auksinių,
kuriuos už tave sumokėjau sargui, – k maža dalis užmokesčio, kurį

gavau už vyrą, kurį nužudei. Tu man nieko neskolinga ir gali bet kada
išei .
„Tačiau jei liksi, kiuosi visiško lojalumo“, – norėjo pridė ir bet kuriam
kitam jaunuoliui jos vietoje būtų išrėžęs ilgą prakalbą apie į jį dedamas
vil s, apie laiką, kurį į jį investuoja, ir kad kisi iš kimybės, lojalumo bei
visiško atvirumo. Rotas mėgo tą kalbą ir kiekvieną kartą ją sakydavo i n
audringai, tačiau atrodė, kad ją tokia kalba būtų k įžeidusi. Tiesi kaip styga
ir šalta kaip plienas jo kambario tarpduryje Leila k linktelėjo ir uždarė
duris.
Leila išėjo į laukymę ir pakėlė akis į saulę. Žingsniavo jau keletą valandų.
Kelionė mišku nors ir buvo saugesnė, tačiau lėta, tad ji dar nepasiekė nė
pusiaukelės.
Ji nesakė Rotui, kur eina, ir buvo įsi kinusi, kad jis bus saugesnis
nežinodamas. Leila pasirodydavo Roto kabinete lyg iš po žemių, atlikdavo
visas užduo s, kurias jis jai skirdavo, ir kai mieste pradėdavo sklis kalbos
apie kruvinąją Leilą, apie Mir es ar Atpildo Šešėlį, ji pasiimdavo užmokes
ir pranykdavo.
Leila buvo miestų legenda. Ji nežinojo, kas pradėjo apkalbas, nebūtų
nustebusi, jei tai buvo pa es Roto ir jo šnipų darbas, tačiau apie ją dainavo
bardai ir jos dairydavosi per pe e, kurie jautėsi nusikaltę. Ji buvo ta, kuri
pasirodydavo paim jų gyvybių, kurios kiekvienas smūgis buvo taiklus ir
mir nas. Žmonės ją laikė šmėkla, vaiduokliu, sklido kalbos, kad vieno
nužudymo kaina buvo dvi sielos – aukos ir mir es užsakovo.
Rotas kolekcionavo plakatus, kurie buvo skir jos paieškoms.
„IEŠKOMA“ – didelėmis raidėmis buvo užrašyta ant kiekvieno iš jų greta
jaunos moters atvaizdo. Atlygis svyravo nuo 1000 iki 10 000 auksinių. Jos
ieškantys nuolat bandydavo suvieny jėgas, ji kartą girdėjo tokį pokalbį prie
gre mo staliuko smuklėje, tačiau galiausiai visi sutardavo, kad jie ieško

skir ngų moterų. Per kiekvieną jos apsilankymą Rotas versdavo plakatą po
plakato ir garsiai kvatodavosi. Niekas nežinojo, kaip ji atrodo.
Po jų pokalbio Roto kambaryje ji ilgai jo nematė. Nežinojo, ar vyras jos
vengė, ar buvo užsiėmęs, tačiau taip pat uoliai kiekvieną dieną treniravosi.
Pradėdavo vos prašvitus ir nesiliaudavo iki pusryčių. Einaras dažniausiai
prisijungdavo jau vėliau. Nors jie niekuomet daug nekalbėdavo, Leilai
jaunuolis pa ko. Jis buvo už ją pora metų jaunesnis, tačiau jo dar
vaikiškame veide švietė labai alkana grėsmė. Keletą kartų Leila nužiūrėjo jį
persirenginėjan po treniruočių. Einaro pilvas ir nugara buvo išmargin
nudegimo randais, kokius palikdavo iki raudonio įkai ntas metalas,
dažniausiai – ant vergų kūnų.
-

Treniruojiesi taip, lyg labai norėtum kažką pamirš , – tarstelėjo jis
jai vieną rytą, kai Leila jau trečią kartą persitvarstė kumščius ir toliau
kumščiavo kietai šiaudų prikimštą maišą, kaban ant obels šakos.
Ne, treniruojuosiu taip, lyg labai nenorėčiau kažko prisimin , – ji
kreivai jam šyptelėjo ir užsimojo dar vienam smūgiui.
Einaras jai priminė šiek ek per daug, todėl žvelgdama į jį ji dažnai
žiūrėdavo kur nors į tolį, lyg bijodama žvilgsnio. Tačiau kiekvieną rytą jie
susi kdavo kieme ir vargindami kūnus slėpėsi nuo košmariškos praei es
tol, kol Roto virėja pro praviras virtuvės duris riktelėdavo apie pusryčius.
Tada abu atsukę vienas kitam nugaras nusirengdavo, persiliedavo lediniu
šulinio vandeniu ir keletą minučių klusniai klausydavosi virėjos monologo
apie netvarką namie, apie vandenį, iš jų plaukų varvan ant švarių grindų,
ir apie tai, kad viskas siaubinga bei neteisinga. Tik po šios, kiekvieną rytą
tos pačios prakalbos gaudavo po dubenį košės ir puodelį kakavos. Abu
atsisėsdavo namo pašalėje ir nepratardami vienas kitam nė žodžio
pusryčiaudavo.

Rotas jau laukė jos kieme.
Jojam.
Leila pakluso. Ji neturėjo daiktų, kuriuos būtų turėjusi susidė , todėl k
prie nugaros prisitvir no kardą ir užsimetė savo senąjį apsiaustą, dabar ne
k švarų, bet ir susiūtą.
Mergina priėjo prie jai pabalnoto žirgo ir iš esė delną prie jo nosies.
Gyvūnas šnirpštelėjo ir papurtė karčius. Leila atsargiai pakasė jam ausį ir
lengvai šoktelėjusi įsitaisė balne. Rotas nežinojo, ar ji apskritai moka jo ,
todėl įdėmiai nenuleido nuo jos akių, tačiau pamatęs Leilą balne linktelėjo
ir jie išjojo iš kiemo.
Siauras takas vedė į smėlėtą pakrantę ir pilkas uolas pakeitė gelsvas
smėlis. Dangus buvo giedras, net ir horizonte nesimatė nė debesėlio, nors
vėsus vėjas jau pranašavo ateinančią žiemą. Leila stabtelėjo, tvirčiau
susisupo į apsiaustą ir užsimerkusi giliai įkvėpė. Ji pirmą kartą gyvenime
matė jūrą. Ne kartą skaitė apie ją knygose, tačiau iš esų pa nepajėgė
įsivaizduo tokios neaprėpiamos erdvės ir tolio. Kai atrodė, kad plaučiai
prisipildė sūrymo, ji nusivijo Rotą, kuris jau laukė, uolėtu taku pakilęs ant
skardžio.
Jie jojo keletą valandų. Kelias iš pradžių vingiavo skardžio pakraščiu, po
to suko į eglyną ir vedė gilyn į tankmę. Ji buvo tokia tyli, kad Rotas
retsykiais grįžtelėdavo per pe pažiūrė , ar jos nepametė pakelėje. Tačiau ji
visuomet tokiu pačiu mandagiu atstumu sekė iš paskos ir ramiai dairėsi į
medžių kamienus.
Galiausiai nedidelėje laukymėje pasirodė įmantrus namas, kuris atrodė
priaugęs prie aukštos uolos. Raudonos sienų plytos maišėsi su pilka
netašyta uoliena. Nors atrodė gyvenamas, tačiau buvo akivaizdu, kad namų
šeimininkui trūksta laiko milžiniškam pastatui prižiūrė . Stogui trūko keleto
čerpių, langinės buvo nublukusios, keliose vietų atsikabinusios nuo vyrių,

aukštesniųjų aukštų langai pilni vora nklių, o tako plytelių nesimatė per
nukritusius eglių spyglius, išskyrus šliūžę, kurią kažkieno žingsniai paliko dar
visai neseniai.
Viktaras – senas mano... mm.. draugas. Jei tavimi pa kės, jis tave
visko išmokys. Tik, dėl dievų meilės, nebūk akiplėša.
Leila į jį dėbtelėjo taip, lyg žvilgsniu bandytų paprieštarau , tačiau
daugiau nieko nesakė ir vos įžvelgiamu taku nuėjo į rūmą. Girdėjo, kaip
Rotas nušoko nuo savojo žirgo ir nuvedė abu arklius prie šulinio. Jame
vanduo irgi turėjo bū pilnas eglių spyglių.
Namo durys buvo praviros. Tiek, kad Leila negalėjo maty , kas laukia už
jų, tačiau pakankamai, kad nesijaustų įpareigota bels . Ji vis ek tris kartus
kumščiu bilstelėjo į duris ir nelaukusi kvie mo jas pravėrė plačiau.
Laba diena! – šūktelėjo.
Jos balsas nusirito per tuščius kambarius, tačiau niekas neatsiliepė.
Leila apsidairė. Durys jai iš kairės buvo uždarytos ir iš dulkių sluoksnio ant
slenksčio ji neabejojo, kad jos užrakintos, o raktas amžiams pamestas.
Dirstelėjusi pro duris dešinėje, matė virtuvę, tačiau joje nesimatė ir
nesigirdėjo nė gyvos dvasios. Į antrą aukštą vedė platūs laiptai, jų
pakraščiuose irgi kaupėsi eglės spygliai.
Laba diena! – pakartojo. – Viktarai?
Man nesakė, kad tu tokia triukšminga.
Vyro balsas buvo žemas ir sodrus. Įkliuvęs į aido spąstus jis nuaidėjo
name ir nuvarvėjo per ją tarytum medus. Leila pasimuistė dairydamasi
balso savininko.
Jis pasirodė laiptų viršuje ir nužvelgė ją nuo galvos iki kojų. Leila
spėliojo, kokį jos pavidalą jis mato, ir susikaupė, kad paslėptų krąjį. Vyro
amžiaus ji negalėjo atspė – galėjo bū ir keturiasdešimt keleri, ir
šešiasdešimt. Sidabriniai plaukai buvo supin į storą kasą, kurios galas –

sutvir ntas sunkiu metaliniu segtuku, tokia pa sidabrinė barzda buvo
preciziškai prižiūrėta. Vilkėjo jis paprastus pilkšvus drabužius ir buvo basas.
Atrodė kaip taurus paukš s. Leila mirktelėjo ir tą mirksnio akimirką akies
krašteliu matė, kaip jo atvaizdas sumirguliavo tarsi vėjo pašiauštas vandens
paviršius. Vadinasi, ji matė k tai, ką pa norėjo maty .
Nebešūkauk. Ateik, – įsakė jis.
O man niekas nesakė, kad tu toks įsakmus šiknius, – Leila
sumurmėjo sau po nosimi, gerbdama Roto prašymą elg s mandagiai.
Ji lėtai, specialiai per lėtai pakilo laiptais. Viktaras jos jau laukė, ranką
patogiai pasidėjęs ant prie klubo kabančio didelio kardo rankenos. Vyras
apsimetė, kad jos elgesys jo nė trupučio neerzino, ji – kad elgėsi mandagiai
ir pagarbiai.
Rūmai atrodė dar didesni nei iš išorės. Patalpa buvo iškirsta kalne ir
driekėsi gilyn, kriausiai šimtą ar daugiau metrų. Pasieniais skliautą rėmė
aukštos kolonos ir tokios pat aukštos knygų lentynos, kurių turinys buvo
storai apaugęs vora nkliais. Apdulkėjusios knygų krūvos rikiavosi ant grindų
ir kažkas Viktaro laikysenoje jai sakė, kad jis žino kiekvieną knygą, puslapį ir
skyrių.
Rotas tris dienas į kinėjo, kad su kčiau į tave nors pažvelg .
Leila suspaudė kumščius. Jei Rotas privertė ją kraty s balne keletą
valandų k tam, kad šis arogan škas senis į ją pažiūrėtų, ji... Tą akimirką
nesugalvojo jokio keršto plano, tačiau buvo įsi kinusi, kad suregs ką nors
a nkamai nemalonaus.
Turi įspūdingą kardą, – Viktaras kreivai šyptelėjo. – Pulk mane.
Ji k s priau suspaudė kumščius ir dėbtelėjo į jį iš padilbų.
Nagi, pulk. Neversk pradė tave įžeidinė .
Leila neskubėdama nusisegė apsiaustą ir padėjo jį ant mažiausiai
apdulkėjusio krėslo. Iš makščių išsitraukė kardą ir pakilnojo jį rankoje.

Ginklas buvo neįprastas – ilgas ir ganė nai plonas, šiurkščia geležies
rankena, išmarginta simboliais, kurie turėjo lem apsaugą. Tai buvo jos
prijaukin ašmenys, vienintelis daiktas, lydėjęs ją nuo gimimo per ugnį,
mir ir purvą. Jos geležinis iš kimas šuo. Leilos delne kardas ko lyg
gamintas specialiai jai ir ji nejautė jo svorio.
Mergina nelaukė trečio Viktaro liepimo. Ji užsimojo kardu ir pasileido
vyro link. Viktaras atrėmė Leilos smūgį, tačiau ji matė, kaip išsiplėtė jo akys
– vyras nesi kėjo, kad smūgis bus toks kslus ir s prus. Jis stumtelėjo ją
nuo savęs ir Leila atšoko tolyn. Jos batų padai slydo per dulkėtą kilimą.
Mergina šyptelėjo ir apsuko ginklą rankoje. Vikriai metėsi link Viktaro
dešinės, tačiau priartėjusi šoko į kairę, kėdamasi suklaidin , tačiau vyras
atrėmė ir šį smūgį.
Nuo galingos atatrankos ji vos neprarado pusiausvyros, tačiau smogė,
kėdamasi, kad vyras nespės pasisuk , ir jos kardas pervėrė Viktaro šoną,
tačiau jo kūnas vėl suraibuliavo kaip vanduo ir vyras pasirodė pusmetriu
dešiniau, nei ji manė jį esant. Jis alkūne trenkė Leilai į pe ir mergina
klūptelėjo ant grindų.
Leila suurzgė iš niršulio ir vėl pašoko ant kojų. Ji kirto ir kirto, ir kirto.
Viktaras jos smūgius atrėmė arba išvengė sukurdamas savęs iliuziją. Leilos
pečius ir pirštus lėtai ėmė gniauž nuovargis ir ji pradėjo jaus kardo svorį.
Džiaugėsi matydama smulkius prakaito lašelius ir ant Viktaro kaktos. Ji dar
sykį slystelėjo ant kilimo ir šį kartą parkrito. Matė, kaip vyras užsimojo,
tačiau suvokė, kad nebespės pakel kardo ir apsigin . Žinojo, kad platus
mostas paliks k nedidelę kruviną liniją jai ant skruosto, o jei sujudės,
kriausiai neteks akies.
Platus ir lengvas Viktaro kir s iš esų perrėžė Leilos skruostą ir tą
akimirką jos iliuzija, suaižėjusi į trupinius, pabiro į kilimo dulkes. Vos ją
palietus ašmenims, ne kra, iš oro sukurta Leila tarytum tyliai pokštelėjo ir

išnyko. Sutrikęs Viktaras pakėlė akis į merginą, kuri klūpėjo dulkėse prie
krėslo, viena ranka bandydama pasilaiky už jo ranktūrio, o kita –
užsiėmusi nosį, iš kurios upeliu sruvo kraujas.
Ji jau buvo sugalvojusi kandžią pastabą, ši jau sukosi ant liežuvio galo,
tačiau staiga pasaulis jai aptemo ir ji nė nepajuto savo kūno smūgio į tas
pačias dulkinas grindis.
Kai atsimerkė, gulėjo ant nugaros. Akimirką pagalvojo, kad krinta, tokios
aukštos ir gilios atrodė lubos. Viktaras laikė jai ant nosies šlapią šaltą
skepetą.
Rotas man nesakė, kad tu ne k triukšmadarė, bet ir beprotė, –
sumurmėjo.
Leila norėjo išspjau jam aštrų įžeidimą, tačiau užspringo gerklėje
likusiu savo pačios krauju ir sunkiai užsikosėjo.
Dar trupu s ir būtum – PUF! – Viktaras spragtelėjo pirštais jai prieš
veidą. – Nusprogusi.
Jis pasodino Leilą į tą pa dulkėtą krėslą ir nušlepsėjo laiptais žemyn.
Leila nežinojo, kiek laiko praėjo. Veidas nušalo nuo lediniame vandenyje
išmirkusios skiautės ir ji nebesuprato, ar yra atsimerkusi. Girdėjo, kaip
pirmame aukšte Viktaras garsiai tarškina indus, ir galiausiai išgirdo jį
atpėdinan atgal. Be žodžių jis iš esė merginai grubų molinį aso su karšta
arbata.
Tik imdama bokalą iš Viktaro rankų ji pažvelgė į jį. Vyras, kurį ji išvydo
laiptų viršuje, atrodė pasenęs keletu šimtmečių, toks pats apdulkėjęs kaip ir
visa kita rūmuose. Ilgi jo plaukai vis dar buvo supin į kasą, tačiau ši –
išretėjusi ir plona, barzda buvo gerokai ilgesnė, ilgi ūsai buvo kreivai
pakirp . Tiesa, jo žvilgsnis išliko toks pats – aštrus ir išdidus.
Pakėlusi bokalą prie nosies, Leila giliai įkvėpė – lengvai atpažino salsvą
žolių kvapą. Tokia arbata įprastai girdydavo žmones, kai jų kraujas

nusilpdavo nuo ligos. Leila gurkštelėjo ir susiraukė kartuliui nuslinkus
gomuriu.
Viktaras neskubėdamas pradėjo kimš s pypkę ir vis pažvelgdavo į ją.
Galiausiai ją prisidegė, keletą kartų paptelėjo ir pranyko rštų dūmų
debesyje.
Rotas yra įsi kinęs, kad tu – pro nga moteris. O aš įsi kinęs, kad
Rotas neatskirtų pro ngos moters nuo arklio pasturgalio.
Galbūt. Tačiau jis labai gerai užuodžia pelną. Ir galiu jus garantuo ,
kad arklio pasturgalis pelnu neatsiduoda.
Viktaras kreivai šyptelėjo prieš išpūsdamas pypkės dūmus.
-

Tu tokia jauna, – tarė, jos nuostabai, nepašaipiai. – Tačiau visą
savo trumpą gyvenimą jau , kad kažko trūksta. Kad tarytum pavyksta
pasem k pusę šaukšto, šypso s k puse lūpų, o meilė ne tokia
s pri, šiek ek išblukusi. Atrodo, kad visko jau k pusę, ir kuo labiau
sieki, tuo labiau viskas yra pilkos spalvos skonio. Todėl tu ir esi tokia
s pri – nes tau k trupu šalta, k trupu kieta, k trupu gaila ir...
na, k trupu skauda.

Leila jam nieko neatsakė. Ji nekvėpavo. Žinojo, kad veide nesujudėjo nė
raumenėlis, tačiau gerklėje susikryžiavo raudos durklai ir ji tą akimirką
siaubingai nekentė Viktaro už tai, kad jis buvo absoliučiai teisus.
Tu, kaip ir aš, esi likimo įkaitė. Dalelė tavęs yra išrauta su šaknimis
ir bus grąžinta k tada, kai įvykdysi, kas tau lemta. Todėl tu ir jau k
pusę baimės, nes k taip nesudvejosi, jei tau lemta mir . Tu
niekuomet nežinosi, kokios aukos iš tavęs laukia, kol neateis laikas
pačiai aukai. Mačiau likimus tų, kurie esiog reikiamą akimirką turėjo į
kitą žmogų netyčia atsitrenk gatvėje, kurie turėjo sve mus
užkalbin , kad šie išvengtų mir es ar kaip k ją pasi ktų. Mačiau ir
tuos, kurių likimas buvo mir siaubingose kančiose arba į siaubingą

mir pastūmė kitus. Ir tą akimirką, kada savo savo užduo atliksi,
tapsi visa. Ir tave staiga užgrius visi per metų metus neišjaus jausmai.
Ir jei neišeisi iš proto, sveikinu, būsi laisva.
Ji siurbtelėjo arbatos. Šiluma išplito po visą kūną ir išsibėgiojo net
smulkiausias kapiliarais. Viktaro žodžių aidas užduso milžiniškoje rūmų
salėje.
Bet to, kas lemta, juk galiu lauk metų metus. Jūs, juk toks... – ji
nerado žodžio, kuris neskambėtų įžeidžiamai.
Senas? – nusijuokė Viktaras. – Oi, aš siaubingai senas. Jau
keliasdešimt metų turėčiau bū virtęs sauja dulkių. Tačiau, matai,
likimas kartais iškrečia piktą pokštą. Jis manęs nepaleidžia. Jis nesako
man, ko iš manęs nori, tačiau neleidžia mir , kol to nepadariau, –
vyras nusikvatojo ir užspringo pypkės dūmais.
Leila mandagiai laukė, kol jis atgavo kvapą. Pagaliau galėjo supras ,
kodėl jo balsas deginan s lyg rūgš s. Jei dešimtmečius lauki savo lem es, o
ji neateina, kad ir kaip jos ieškotum, melstum ar šauktumeis, pats rūgš mi
pavirs .
Tu gabi, – Viktaras atsiduso. – Lik. Galiu tave moky . Tačiau
niekuomet nepamiršk, kad čia mano namai. Ir daugiau niekada nė
negalvok kur viso kūno iliuzijos. Aš matau, tu nė nesupran , kokią
kančią savo kūnui sukeli. Nesupran , kad vieną dieną persistengsi,
perlipsi savo jėgų ribą ir viena mažytė kraujagyslė tavo galvoje trūks.
Pa kėk manimi, tai labai nemaloni mir s. Be to, žemė aplink – vienas
akmuo, negalėčiau tavęs palaido , o į mišką išmestas kūnas privilios
vilkus.
Leila laukymėje rado patogiai nuvirtusį medį ir jame įsitaisė kaip krėsle.
Patogiai sukryžiavo kojas ir keletą minučių esiog spoksojo į dangų. Saulė

dar nebuvo pasiekusi vidurdienio. Jos spinduliai iš rytų pusės slydo medžių
viršūnėmis.
Ji godžiai nugėrė vandens, pateliuškavo indą. Buvo likę jau mažiau nei
pusė, vadinasi, turės ras šal nį arba ežerą ir vandens atsargas papildy .
Leila neskubėdama pradėjo kimš s pypkę. Skir ngų skonių tabaką
nešiojosi nedideliuose drobiniuose maišeliuose krepšio dugne. Labiausiai
mėgo pagamintą iš raudonų žolių, kurios augo aukštai kalnuose, ten, kur k
sugebėdavo ras plyšius tarp aštrių uolų ir gilyn suleis savo šaknis. Jų
augimas buvo sunkus ir lėtas, todėl žolės buvo karčios nuo pagiežos savo
lemčiai, o jų dūmas buvo rštas ir lyg peilis nuskaidrindavo protą.
Laukymėje pasirodė keturi vilkai ir pamatę Leilą neramiai apsidairė.
Moteris nuleido dar nepridegtą pypkę ir užsimerkė. Pa pranyko, susiliejo
su rąstu ir medžių šakomis, o laukymėje pasirodė milžiniška vilkė. Jos kailis
blizgėjo kaip naminio šuns ir ji buvo geru sprindžiu aukštenė už kitus vilkus.
Tik labai gerai įsižiūrėjęs galėjai pastebė , kad retsykiais ji sumirguliuoja lyg
nuo kaitros garuojan s grįstas kelias, tarytum jos kūnas tebūtų oras.
Viktaras leido jai pasirink kambarį, kuriame nakvos. Leila ilgai varstė
kambarių duris ir už kiekvienų ją pasi ko tas pats – krūvos nereikalingų
daiktų, dulkių kamuoliai ir sunkus, tarytum pelėsiais apėjęs oras. Ji
pasirinko kambarį palėpėje. Čia nebuvo nieko, išskyrus seną girgždančią
lovą ir keletą dėžių tamsiuose kampuose. Pirmiausia ji plačiai atlapojo
langą, kad išguitų visas užsilikusias šmėklas.
Iš pradžių buvo įsi kinusi, kad milžiniškame rūme Viktaras karaliauja
vienas, tačiau jau pirmąją dieną su ko Felą, kuri valdė ne k namų virtuvę,
bet kriausiai ir pa Viktarą. Moteris buvo nenusakomo amžiaus. Atrodė
šiek ek vyresnė nei keturiasdešim es, tačiau krojo jos amžiaus Leila
nebūtų drįsusi spė . Fela buvo panaši į Viktarą. Jos ilgus plaukus svėrė labai
panašus segtukas ir ji taip pat visur po namus vaikščiojo basa.

Pirmąją dieną ji k nužvelgė Leilą virtuvės tarpduryje, jai į rankas įgrūdo
šiurkščios patalynės komplektą ir šluotą.
Vakarieniausim sep ntą, – greitai išbėrė ir išstūmė merginą atgal į
koridorių.
Labai greitai jos dienos pas Viktarą susiliejo į vieną pilką besikartojan
veiksmą. Kiekvieną rytą Leila pakildavo prieš aušrą ir treniruodavosi kieme.
Nos Viktarui buvo visiškai nusispjaut, kiek atsispaudimų ji padaro, Leila
žinojo, kad anksčiau ar vėliau grįš pas Rotą. Jei Viktaras nesušers jos vilkams
– tai buvo jo mėgstamiausias grasinimas. Kol Viktaras prabusdavo,
pusryčiaudavo ir galiausiai teikdavosi su ja pasisveikin , Leila šveisdavo
vieną ar kitą rūmų kampą, pūsdavo dulkes nuo senų knygų ir lauk vydavo
didelius ir labai nepatenkintus vorus.
Iki pietų Viktaras ją mokė, kaip ji gali panaudo savo sukurtas iliuzijas
kovoje besislėpdama nuo persekiotojų ar juos atbaidydama. Kai jam
baigdavosi kantrybė, jie papietaudavo ir Viktaras eidavo prigul , o Leila –
šveis kito rūmų kampo. Atsibudęs Viktaras dažniausiai pakviesdavo ją
kavos ir keletą valandų kalbėdavo apie tai, ko ji, jo nuomone, nesupranta.
Kalbėdavo ir kalbėdavo nuolat pabrėždamas, kad ji turi prisiek , jog
niekada gyvenime nebandys sukur viso atskiro kūno iliuzijos.
Ji užtruko, kol dienų monotonijoje rado ramybę. Viktaras šventai kėjo,
kad Leila gali ko nors išmok k kartodama ir girdėdama kartojimą. Ji buvo
įsi kinusi, kad jai tereikia laiko ir prak kos. Kad sukurtų apgaulingas
iliuzijas, kurios užpuolikui parodytų jos širdį per pusmetrį nuo krosios, ji
turėjo labai gerai pažin savo kūną ir gebė ilgam susikaup . Ir nors manė
priešingai, jos pačios kūnas Leilai tebebuvo paslap s. Jos sukurtos kūno
dalių iliuzijos judėjo kaip medinės ir buvo nenatūraliai išlinkusios,
susigniaužusios, tarytum susuktos senatvės ar nežinomos ligos.
Turi visų pirma judė čia, – Viktaras pirštu bakstelėjo jai į kaktą ir

Leila susiraukė.
Iš jos šono vėl išdygo ranka, primenan susisukusią medžio šaknį.
Ar tu bent žinai, kaip tavo pačios ranka atrodo? – piktai atsidusęs
jis klestelėjo į krėslą. – Tu juk nė nesuvoki, ką su savo protu darai...
Iš po krėslo Viktaras išsitraukė trauk nės butelį. Atrodė, kad jų buvo
paslėpęs po kiekviena kėde ir kiekvienoje lentynoje.
Sėsk.
Vos k gavusi įsakymą valy , ji puolė pagaliu daužy krėslus ir dabar
galėjo ant jų atsisės nesukeldama dulkių debesies. Leila po savimi
susikryžiavo kojas ir pažvelgė į Viktarą. Jis iš esė jai butelį ir Leila nurijo per
didelį gurkšnį aštrios trauk nės. Ji privertė save neužsikosė ir k
susiraukusi papurtė galvą.
Ar žinai, kas yra iliuzija?
-

Tai, ko nėra.
O kodėl tuomet bandai sukur tai, kas kra? Dievaži, gaila, kad
negaliu tavęs prilup ...
„Tik pamėgink“, – vos neišsprūdo Leilai, bet ji k sugniaužė kumščius.
Viktaras, nors ir senas, atrodė kaip tas, kuris tokiu pasiūlymu galėtų
pasinaudo .
Kodėl bandai sau iš esų užaugin trečią neegzistuojančią ranką?
Nulipdy antrą galvą?
-

Maniau, kad tai ir turiu padary , – Leila dar sykį gurkštelėjo
trauk nės.
Ne. Tu turi k man tai parody . Nekurk naujos krovės, verčiau
iškreipk jau esančią. Turi išmok pagau sve mą protą ir leis jam
galvo tai, ko tu nori. Lygiai taip pat kaip darai su savo išvaizda. Tu
nekuri konkretaus atvaizdo, tu leidi kiekvienam maty tai, ką jis nori
maty .

Viktaras neskubėdamas pradėjo kimš s pypkę. Leila jau nebe pirmą
kartą pagalvojo, kad pypkė atrodo vienintelis neapdulkėjęs daiktas visuose
namuose.
Ką pamatei, kai pirmą kartą į mane pažvelgei?
Tave, – Leila vieną dieną perėjo prie familiaraus krepinio ir
atkakliai nekreipė dėmesio į piktą Viktaro žvilgsnį. – Tik gerokai
jaunesnį.
Nes niekas nenori maty manęs seno! – vyras nusikvatojo.
Viktarai, kiek tau metų? – per jų pamokas vyras nuolatos
pabrėždavo savo senatvę, tačiau kslaus amžiaus neatskleisdavo.
Šimtas trisdešimt septyneri. Matai, todėl ir kartoju, kad jau seniai
turėjau bū miręs. Atlikęs tai, kas man skirta, ir miręs.
Bet kaip žino ? Kaip žino , kad priimdama bet kokį sprendimą aš
artėju prie lem es, o ne nuo jos tolstu?
Legenda sako, kad tu negali nuo savo lem es pabėg , ir kad
viskas, ką darai, veda link jos. Man pasakojo, kad... Kad kai akimirka
ateina, tu esiog žinai, ką turi padary . Niekuomet to nepatyriau.
Niekada mano galvoje nesuskambo varpas ir nepasigirdo džiaugsmo
giesmės... Leila, ar žinai, ką reiškia laido mylimus žmones?
Ji žinojo, kad akimirksniu alkoholio sukelta šiluma iš jos veido dingo,
lūpos išsitempė į siaurą liniją, o akys vėl apsitraukė ledu. Visuomet taip
buvo. Vos k ji leisdavo sau giliai įkvėp , vos k užsimiršdavo, kas nors,
nebū nai toks esus klausimas, tačiau kvapas, garsas ar kitaip ištartas
žodis, parsitempdavo ją atgal į netek es košmarą.
Atsakydama į Viktaro klausimą Leila linktelėjo.
Matau, kad žinai... – jis vėl iš esė butelį Leilai ir šį kartą ji nugėrė
keletą didelių gukšnių. Joks alkoholis negalėjo išdegin skausmo. – Aš
norėjau išei su jais... Kad ir kiek bandžiau, mir s manęs neima.

-

Bet ar nerastum savo lem es lengviau, jei nelindėtum šioje dulkių
karalystėje?
Jei sumauta legenda teisi, nuo savo lem es aš jokioje oloje
nepasislėpsiu. Ką tu žinai, gal mano likimas – moky tokias
nesusipratėles kaip tu. Ruoš kitus apvogtuosius jų lemčiai. Gal tai...
Nesvarbu, – Viktaras pateliuškavo pasku nius trauk nės lašus ir
susivertė juos į gerklę. – Jau vėlu. Eik miego .
Savo kambaryje Leila išsi esė lovoje ir įsistebeilijo į kreivas palėpės
lubas. Tyliai suburkavo pastogėje miegantys balandžiai. Ji jiems atsakė
švelniai švilptelėdama.
Viktaro žodžiai lyg šaltas akmuo gulėjo ant krū nės. Nors jis sakė, kad ji
geba jaus k pusę baimės, šį kartą siaubas jai atrodė pilnas, kras ir
didelis. Ir ta lem s, kuri ateityje turėjo bū išsigelbėjimas ir laisvė, dabar
atrodė kaip prakeiksmas, kuris bus siaubingas, jei ateis, bet bus dar baisiau,
jei jo niekada nesulauks.
Kitą dieną Viktaras jai pirmą kartą trenkė. Ji turėjo išmok pagau jo
protą, lyg vėliavą besiplaikstan vėjyje, leis jam maty jos galių iškreiptą
krovę. Leila iš oro nuolatos kūrė krąją save, kūną matomą visiems, ne
iliuziją, ne miglą, ne apgaulę. Atrodė, kad turi rem s į raumenį, kurį net
nežinojo turin , ir jam trūko jėgos. Leilai pagaliau pavyko iškreiptą krovę
pasiųs k į jo protą, nors jos protas vis bandė nuklys ir kur kresnes, jai
pačiai matomas formas Vieną akimirką Leila min pametė ir k Viktarui
matoma iliuzija virto kra ranka. Vyras vikriai per ją kirto liauna lazda, kurią
dažnai nešiodavosi rankoje. Mergina garsiai aiktelėjo.
Matai, kas būna, kai bandai sukur krą kūną iš oro?! – Viktaras
riktelėjo. – Įsivaizduok, jei turėčiau ne lazdą, o kardą... Ei, – jis
pamiršo, ką sakė, Leilos akyse pamatęs ašaras.

Ji tarytum suledėjo. Nuovargis, nesekmės, nesiliaujantys Viktaro
priekaištai ir įtarus žvilgsnis, o dabar dar ir ne kėtas skausmo blyksnis... Ji
stovėjo nejudėdama, nė nekvėpavo, nes jei būtų pabandžiusi, būtų
pradėjusi raudo balsu.
O, dievų vardu... Parodyk, – Viktaras atšlepsėjo prie jos ir atlupo
prie krū nės priglaustą Leilos ranką.
Ant jos riešo per pa sąnarį ryškėjo mėlstan s sumušimas. Ne toks
tamsus, jei Viktaras būtų iš esų trenkęs jai per ranką, tačiau ne mažiau
skaudžiai atrodan s.
Pasprink keturpėsčias... – Viktaras sumurmėjo ir dar kelis keiksmus
kalba, kurios Leila nepažino. – Einam.
Jis vikriai nušlepsėjo laiptais žemyn į virtuvę. Leila kaip šmėkla išsekė iš
paskos. Felos virtuvėje nebuvo. Viktaras stumtelėjo Leilą ant kėdės ir ant
stalo pastatęs sklidiną ledinio šal nio vandens kibirą įmerkė į jį jos ranką.
Gali pajudint pirštus?
Leila pabandė sugniauž kumš . Pavyko, nors nuo ledinio vandens
ranka atrodė jai nebepriklausan .
Aš niekada nesu kau besielio, kuris sukurtų tokia tvirtą iliuziją, –
Viktaras atsiduso ir atžagaria ranka lentynoje rado trauk nės butelį. –
Nežinau, iš kur to išmokai, bet turi liau s, Leila. Nejuokinga. Vietoj
lazdos iš esų galėjo bū kardas, vietoj rankos – tavo galva. Nė
neįsivaizduoju, kas nu ktų krajai tau, jei kas nors nužudytų tokią
krovišką tavo iliuziją... Supran ?
Ji k energingai sulinksėjo. Atrodė, kad šal s kibire jai amputavo ranką.
Kitą rytą Leila pabudo dusdama iš skausmo. Riešas buvo siaubingai
iš nęs ir beveik juodas. Milžiniška mėlynė driekėsi nuo pirštų galiukų iki
alkūnės.

Leila gijo labai ilgai. Viktaras niekuomet to garsiai neištarė, tačiau
jautėsi kaltas dėl to nelemto smūgio lazda. Ji akies kampeliu matė, kaip jo
kaktoje įsirėždavo rūpes s jai sudejavus ir susiraukus iš skausmo. Fela į
Leilos sužeidimą žvelgė paprasčiau.
Bepročiai, – sumurmėjo pirmą rytą pamačiusi jos ranką.
Daugiau rūpesčio ar užuojautos ji neparodė. Žinoma, atleido Leilą nuo
rūmų švei mo, susmulkindavo maistą jos lėkštėje ir du kartus per dieną
trynė jos mėlynę aitriu žolių ir medaus tepalu, neparodydama nė truputėlio
gailesčio. Nesvarbu, kaip Leila dejavo, verkė ir raitėsi, Fela zulino mėlyną
dėmę ant jos rankos, kol imdavo atrody , kad ją įkišo į žarijas.
Išsivaikščios, – nedaugžodžiaudavo.
Viktaras negalėjo pakęs , kad vos paklausta apie praei ji abejingai
sumurmėdavo abstrakčią greitakalbę, tačiau apsimesdavo kitų jo klausimų
nė negirdin .
Iš kur tu? – Iš toli. Iš vienkiemio tarp miškų.
Kas tave išmokė pažin mišką? – Mano globėjas.
Kur tavo tėvai? – Mirę.
Kaip tai nu ko? – Nežinau.
Kur dabar tavo globėjas? – Miręs.
Ji galėjo taip drabsty skurdžius atsakymus jam valandų valandas.
Žinojo, kad Viktaras ja nepasi ki. Ji buvo pernelyg viskam abejinga,
pernelyg tvirta, pernelyg gabi... Tačiau Leila jau papasakojo savo istoriją
Rotui ir nenorėjo daugiau nė vieno to siaubo, kraujo ir ugnies liudininko,
todėl prieš Viktarą tyla užsisiuvo lūpas.
Rudens lietūs buvo tokie s prūs, kad užklijavo namų duris ir langus.
Leila bandė verž s į lauką, tačiau vos išžengusi iš namų peršlapdavo kiaurai,
o lietaus šuorai buvo tokie tankūs, kad ji vos galėdavo įkvėp .

Galiausiai liūtys baigėsi ir vos per keletą naktų viską apklojo šalčio
s klas. Ji apsimuturiuodavo senais kailiniais ir valandų valandoms išeidavo į
nuo šalčio traškan mišką. Grįždavo su puokštėmis smilgų, ant kurių vėrė iš
toli šviečiančias ryškias uogas, kurių dar nespėjo pakąs speigas. Vienos jų
ko arbatai, kitos uogienei, trečios buvo nkamos margin audiniams.
Žinojo, kad Viktaras ir Fela įdėmiai peržiūrėdavo jos laimikį, kėdamiesi
ras įmaišytų nuodingų uogų, tačiau nė karto jų neradę galiausiai ėmė
kė , kad Leila slapčia nebando jų nunuody .
Miškai iš esų buvo pilni vilkų. Nuvy tolyn nuo miesto jie būrėsi
tankmėje ir puldinėjo vienkiemių gyventojus bei jų gyvulius. Kartais rytais,
dar gulėdama lovoje, Leila girdėdavo kažkur toli skambančius medžioklės
ragus. Tai buvo vienintelis įrodymas, kad išorinis pasaulis dar egzistuoja.
Sykį alkani vilkai įvijo Leilą į medžio viršūnę. Ji skaudžiai susibraižė veidą
ir rankas bandydama į jį įkop . Mergina apsivijo kamieną rankomis ir
sunkiai kvėpavo, priglaudusi kaktą prie šiurkščios žievės. Ant žemės ratus
suko keturi vilkai ir urzgė į ją iššiepę il s.
Po kelių valandų miške nusėdo prieblanda, tačiau plėšrūnai nesitraukė.
Leila raukėsi nuo aštraus nugaros skausmo ir nebejautė kojų pirštų. Ji dar
kartą tyliai nusikeikė, nežinodama, ar išsilaikys iki ryto, ir tuo labiau, ar ryte
Viktaras išeis jos ieško . Tą akimirką Leilai labiausiai norėjo pranyk ir kad
vilkai atsitrauktų. Ji užsimerkė ir sunkiai, tačiau pagavo visų vilkų protus, iš
alkio besiplaikstančius lyg vėliavos vėjyje. Nulaiky visus keturis buvo
nepaprastai sunku, tad elgėsi labai atsargiai, kol galiausiai visi vilkai pamiršo
jos kvapą. Ji susiliejo su medžiu, jos oda tapo žieve ir plaukai sus ngo kaip
išsikraipiusios šakos. Vilkai dar kurį laiką uos nėjo orą, užvertę galvas į
dangų, tačiau jos nebematydami galiausiai išsilakstė.
Leila dar ilgai laukė, kol įsi kino, kad žvėrys negrįš. Galiausiai negrabiai
nusliuogė kamienu žemyn. Išsekusi ji išsi esė vilkų išmindžiotame sniege ir

sunkiai kvėpavo. Atrodė, kad stuburas nudėliotas įkaitusiomis žarijomis.
Kitą dieną ji pirmą kartą sukūrė tokią iliuziją, kokios Viktaras iš jos
kėjosi.
Po to eidama į mišką ji visuomet už nugaros prisitvir ndavo kardą ir
buvo atsargesnė. Ji absoliučiai pakluso Viktarui – jautė ne k prievolę, giliai
širdyje gailėjo gyvenime užstrigusio vyro. Ji niekuomet neklausė, ką mylimo
jis palaidojo, o jis niekuomet neatviravo žinodamas, kad ji neatsakys tuo
pačiu. Leila vykdė kiekvieną jo įsakymą ir neklausinėdama atlikdavo bet
kokią jai pa kėtą užduo .
Tačiau žadėdama Viktarui niekuomet daugiau nekur viso kūno iliuzijos
ji prikando liežuvį. Šis reikalavimas atrodė beprasmis, o Viktaro
pasakojamas pavojus – perdėtas ir ne kras. Leila pradėjo stebė vilkus –
kaip jie juda, kaip uodžiant žemę virpa jų šnervės, kaip pasišiaušia kailis ant
spando pajutus pavojų. Intensyviai naudojama jos galia užaugo ir ji galėjo
valandų valandas iš niekur kur vilko atvaizdą.
Pirmieji bandymai buvo apgailė ni. Ore raibuliuojantys vilkai buvo
pernelyg panašūs į naminius šunis, nerangūs, kraupiai luoši arba komiški. Jų
kailis styrojo kuokštais, snukiai labiau priminė kačių snukelius, o kojas jie
dėliodavo kaip žmonės, taip primindami keistus keturkojus vorus. Viktaro
bibliotekoje Leila įveikė dulkių užtvaras ir rado seną zoologijos knygą.
Min nai išmoko kiekvieną puslapį – kaip greitai plakė vilko širdis ir kaip
sausgyslės jungė raumenis prie kaulų.
Po pasku nių žiemos speigų nedidelėje properšoje ji rado negyvą vilkę.
Atrodė, kad vilkė padvėsė nuo seno amžiaus – jos kaulėtas kūnas buvo
aptrauktas plona, lyg popierine, oda, kailis išsišėręs, tačiau Leila galėjo
maty , kad kadase vilkė buvo įspūdingas žvėris. Nei amžius, nei mir s
nepaslėpė jos plačios krū nės ir milžiniškų letenų.
Lai šviesa tau padeda pamirš tamsą, – Leila sumurmėjo trumpą

maldą, kalbamą prie mirusiųjų, pernelyg nesirūpindama, kad buvo
šventvagiška tai ištar gyvūnui.
Ji atsargiai perbraukė delnu per išsišovusius vilkės šonkaulius. Kūnas jau
buvo vėsus, tačiau dar nesus ngęs – kriausiai vilkė į šią laukymę numir
atėjo visai neseniai. Leila atsargiai palankstė vilkės kojas, stebėdama, kaip
šios linksta per sąnarius, atsargiai plėšrūnę pražiodė ir apžiūrėjo pilkšvą
liežuvį bei aptrupėjusias il s. Ji nepaprastai ilgai sėdėjo prie jos,
bandydama įsimin kiekvieną detalę ir kiekvieną kūno linkį. Galiausiai
vilkės kūnas visiškai atšalo ir ėmė s ng . Leila atsargiai apklojo ją eglišakiais
ir grįžo į namus, kur jos jau laukė Viktaras su karčia arbata ir beskone Felos
ruošta vakariene.
Leila sukūrė savo vilkės iliuziją ir paleido ją į laisvę. Tai buvo įspūdingas
gyvis – gerokai stambesnė už visus kitus, vešliu kailiu ir žaliomis,
žmogiškomis akimis. Įsi kinusi, kad gali ją valdy ir išlaiky ilgą laiką, Leila
iš medžio viršūnės patykojo vilkų gaują. Pirmą kartą išvydę jos vilkę vilkai
pasibaidė ir pranyko tankmėje, tačiau kiekvieną dieną Leilai pavykdavo
priei vis arčiau ir arčiau. Ji išmoko mėgdžio jų judesius, atrodė, kad kai
būdavo vilkė, jos ju mai sus prėdavo, galėjo užuos ir išgirs daug
daugiau. Tai buvo nepaprastas jausmas, beveik per s prus, kad galėtų jį
aprėp žmogaus protu.
Kiekvieną kartą ji tarytum skildavo pusiau – tolygiai jausdavo ir save,
prigludusią prie medžio kamieno, ir vilkę, jos primityvesnį, alkanesnį protą.
Atrodė, lyg vienu metu skaitytų dvi knygas ir vis ek pajėgtų jas abi puikiai
supras . Ji labai gerai jautė, kad Viktaras buvo teisus, kad vilkės pavidalas
talpino pusę jos, ir jei jai kas nors nu ks... Leila neleido sau bijo .
Kol būdavo vilkės pavidale, savo krąjį kūną suliedavo su aplinka.
Tapdavo medžiu, žole ir samanomis. Ieškodama savo galių ribos, ji
pasislėpė virtuvėje. Įsitaisė kampe prie stalo ir pavirto sienos lentomis. Fela

tris valandas smulkino daržoves, pešė putpeles ir maišė puodus, tačiau nė
karto į ją nė nepažvelgė.
Iš miško, iš rūko atsėlina miegas,
Užspaudžia delnais veidą, lūpas, blaks enas,
Kartu atkeliauja saldžiausi sapnai,
Ššš, tyliau, mažutėli, jau ir tu pavargai... – Fela niūniavo seną lopšinę.
Kai galiausiai moteris išėjo pakvies jos ir Viktaro vakarienės, Leila ne
k nebejautė nuo kietos žemės nu rpusio kūno, bet ir buvo prismaugta
metalinės ašarų virvės. Atrodė, kad šiame pasaulyje kiekvienas yra netekęs
vaiko.
Rytoj tavęs atjos pasiim , – vieną rytą burbtelėjo senis prieš
treniruotę.
Leila sus ngo. Atrodė, kad gyveno name-uoloje taip ilgai, jog ši diena
neturėjo atei .
Kas atjos?
Nežinau, – jis gūžtelėjo pečiais. – Susitvarkyk kambarį ir susidėk
daiktus, o tada ateik į apačią.
Atšilus orams Viktaras liepė jai lauke pastaty du didelius medinius
krėslus. Dažniausiai ten sėdėdavo vienas, lėtai papsėdamas pypkę. Leila
nebuvo įsi kinusi, kam skirtas antrasis krėslas. Nebūtų nustebusi, jei greta
Viktaras pasisodindavo savo asmenines pamėkles.
Sėsk, – jis pastūmė jai bokalą, pilną trauk nės. Be jos
nepradėdavo jokio ilgesnio pokalbio.
Ar aš dar daug ko nežinau?
Siaubingai, – vyras nusikvatojo. – Bet viskas bus gerai. Išmoksi.
Rotas pasistengs, kad išmoktum.
Leila neatsakė. Ji dar negalėjo protu aprėp , kad rytoj jau nakvos
mieste, kur miško neužuos nė kvapo, k girdės jūros ošimą, jei nak

pasitaikys audra.
Jie labai ilgai sėdėjo tyloje. Leila bandė suger ją visą – nors vos k
atvykusi labiausiai negalėjo pakęs būtent tylos, dabar net min s apie
miesto triukšmą, apie žmones, susipaudusius per ar vienas kito, jai kėlė
irzulį. Medžių viršūnės sulingavo nuo s presnio vėjo gūsio.
Niekada savimi nedvejok, – atsiduso Viktaras. – Niekada. Kad ir ką
darytum... Visada pulk stačia galva. Čia tau ne patarimas, kurį duotų
geras tėvas, – jis vėl nusikvatojo, bet juokas buvo sausas kaip sudžiūvę
eglių spygliai. – Kovok visa savo esybe, kad atgautum tai, ką iš tavęs
pavogė likimas gimstant. Ir kad atkeršytum už tuos, kuriuos atėmė po
to.
Ji kėjosi kieme išvys milžinišką Roto siluetą, tačiau jos pasiim atjojo
Einaras. Leila jo nematė beveik septynis mėnesius ir sunkiai atpažino.
Vaikiškų bruožų nebeliko, po jais slypėjęs alkis dabar atrodė sutramdytas,
tačiau vis ek labai pavojingas. Jis nušoko nuo žirgo ir Leila neskubėdama
nuėjo pasisveikin .
Atrodė, kad vyras paaugo – ji turėjo pakel akis, kad pirmą kartą iš esų
pažvelgtų jam į veidą, o ne kiaurai jį. Atrodė, kad visos linijos Einaro veide
sugriežtėjo – žandikaulio linija atrodė pavojingai aštri, o pilkšvas žvilgsnis
dūrė.
Jie kurį laiką esiog žiūrėjo vienas į kitą, kol galiausiai, ne kėtai abiems,
apsikabino. Leila veidu įsikniaubė į jo kaklo linkį ir pa ne kėjo, kad gali vėl
taip džiaug s matydama kitą žmogų. Tik apsivijusi jį rankomis suprato, kad
su Viktaru ji vos neišėjo iš proto. Einaro treniruotės buvo baigtos, ir tas
pralietas sve mas kraujas užgrūdino jį kaip ugnis geležį.
Užsėdusi ant žirgo Leila grįžtelėjo sau per pe . Viktaras sėdėjo savo
įprastame krėsle ir pamatęs, kad ji atsisuko, kilstelėjo ranką pamo . Leila
sudrebėjo visu kūnu ir tai pajutęs žirgas irgi neramiai pasimuistė. Atrodė,

kad Viktaras kisi, jog ji grįš, o Leila nenorėjo apie tai net pagalvo .
Septynis mėnesius ji neleido sau galvo apie kibirus sudžiūvusių eglių
spyglių, kurie dvokė mir mi, apie dulkes, kurios nusėdo ne k ant jo daiktų,
bet ir ant minčių, ir apie Viktarą, kuris niekuomet nenuleido nuo jos
kandaus žvilgsnio, net ir linkėdamas jai geriausio. Ne, ji niekuomet
nenorėjo grįž ir kėjosi, kad Viktaro rankos mostas nėra pranašingas.
Einaras žingine ramiai jojo prieš ją ir Leila nesigėdydama spoksojo į jį,
lėtai linguojan balne. Jis stabtelėjo kryžkelėje ir, jos nuostabai, pasuko
tolyn nuo jūros.
Maniau, manęs laukia Rotas.
Jis skyrė tau pirmąjį darbą, – jų žirgai susilygino ir Einaras iš esė jai
sulankstytą popieriaus lapą.
Jame – detalus pusamžio vyro portretas. Skvarbios akys ir kumpa nosis,
nepelnytas įniršis sklido net iš piešinio. Leila pirštais perbraukė per
dailininko nubrėžtas linijas, bandydama jas pajus pirštų galiukais.
Kas jis?
Pirklys. Rotas sako, kad vardai nėra svarbūs. Dar pamatysi... jis
visuomet pasako, kas tavo taikinys ir kodėl jo mir s buvo nupirkta. Tik
tau spręs , ar kė juo, ar ne.
Jis kreivai šyptelėjo ir Leila labai gerai suprato, ką Einaras norėjo
pasaky – visi tau meluoja, bet gali pasirink melą, kuriuo kėsi.
Kodėl jo mir s buvo parduota?
Sklinda gandai, kad jis – žiaurus žvėris. Žiemą nuogą iš namų išvarė
savo žmoną, o ir keturi jo tarnai dingo be pėdsakų. Rotą nusamdė jo
uošvis, kadangi pirklio rankose liko trys dukros, kurias jis augina kaip
kalėjime. Kadangi tokie konﬂiktai gali užtrauk šeimai siaubingą gėdą,
niekas nesiryžta viešai konfrontacijai.
Tu mano partneris? Mes dirbam... juk galiu tai vadin darbu? Mes

dirbam kartu?
Aš esu garan ja, kad užsakymas bus įvykdytas. Rotas sakė, kad
pirmą kartą daugelis išsigąsta. Supanikuoja ir sus ngsta. Jei tau taip
nu ks, aš darbą atliksiu iki galo.
Man taip nenu ks, – ji trūktelėjo pečiais.
Atsargiai, aš irgi apie save pernelyg gerai galvojau.
Leila su nuostaba dėbtelėjo į Einarą. Per jų treniruotes jis atrodė
nepaprastai ramus. Galbūt retsykiais nea dus ar nerangokas, galbūt galėjo
padary klaidą, bet baimės jo veide ji niekuomet nematė ir neįsivaizdavo.
Nesistebėk taip, – jis nusijuokė. – Be garso prisivijau auką tuščioje
gatvėje, jau išsitraukiau durklą... Jis nieko nė neįtarė. Nebūtų nė
supratęs, kas įvyko. Tačiau aš negalėjau nė pajudė , atrodė, kad kojos
įšalo į žemę.
Ir kas tada? – ji pasiraivė balne ir palinko arčiau jo.
-

Visiškai nieko. Mano taikinys nė neatsisukęs nuėjo gatve, o aš likau
stovė su ašmenimis rankoje kaip pasku nis idiotas. Kai prisipažinau,
Rotas k nusijuokė. Kitą nak grįžau ir užduo įvykdžiau.
Joję keletą valandų, jie sustojo nedidelėje proskynoje. Leila sunkiai
nusirito nuo žirgo ir dar sunkiau pasirąžė – atrodė, kad raumenys
skausmingai tempiasi lyg perdžiūvusios storos virvės jūreivių tąsomos
uoste. Einaras nusegė nuo balno vieną iš krepšių ir iš esė jai.
Rotas sakė, kad tau reikės persireng .
Naujuosius jos drabužius pasiuvo tos pačios rankos, kurios aprengė ir
Einarą. Tai buvo kruopščiai pasiūtas komplektas – juodos tvirtos medžiagos
kelnės, kurios kaip nulietos prigludo prie jos šlaunų ir klubų, tamsiai
raudoni marškiniai, ant kurių nesimatys kraujo, bei tvirta, korsetą
primenan juodos odos liemenė, kuri atstojo lengvą šarvą. Jos marškiniai
nugaroje buvo ilgesni, puoš kukliais nėriniais ir priminė suknelę.

Mergina persirengė nekreipdama dėmesio į jos kūnu slankiojan Einaro
žvilgsnį. Anksčiau kieme jis bent jau apsimesdavo nespoksan s, o dabar
esiog apsimetė, kad žiūri atmes nai. Einaras nežinojo, kad mato krąjį jos
pavidalą. Leila suteikė jam šią teisę pirmą kartą išvydusi vyrą Roto kieme,
pa nežinodama kodėl, vedina keisto ins nkto.
Jos kūnas priminė paslap ngą žemėlapį: keis iškilūs nudegimo randai
pynėsi ir kirtosi su nubrozdinimais ir įbrėžimais, mainėsi su lygia įdegusia
oda. Leila žinojo, kad jos krasis kūnas priminė pergamentą, kurio niekas
negalėjo perskaity . Tik ji pa žinojo kiekvieno rando reikšmę ir svorį.
Einaras nužvelgė ją persirengusią ir iš slapto dėklo ant diblio išsitraukė
durklą. Leilos ranka nevalingai trūktelėjo bandydama siek už nugaros
kabančio kardo.
Nekrūpčiok, – Einaras sumurmėjo. – Tavo plaukai atrodo
siaubingai.
Jis suėmė Leilos kasą ir nupjovė daugiau nei sprindį, kur plaukų galai
buvo tokie nutriušę, kad atrodė išblukę. Jis išpynė jos kasą ir pirštais
išpainiojo didžiausius kaltūnus. Švelniai atrinko keletą sruogų es smilkiniu
ir pradėjo pin .
Visuomet pindavau sesers plaukus. Net ir kai ji suaugo, – paaiškino
jai, nors Leila paaiškinimo neprašė. – Jos plaukai buvo labai stori.
Niekada nesilaikydavo supin .
Ji mirė? – Leila žinojo atsakymą į savo klausimą. Jam dar nė
neprabilus žinojo.
Ją nužudė. Mūsų tuome nis šeimininkas. Nė nebandyk apsimes ,
kad nustebai, žinau, jog matei išdegintas žymes. Mes abu buvom
vergai, tėvai mus pardavė, kad neprarastų ūkio. Šeimininkas nužudė
mano seserį, todėl aš nužudžiau jį. Išskrodžiau kaip purviną paršelį... –
jis žiojosi pasaky dar kokią nužudymo detalę, tačiau nutylėjo. Leila

išmin ngai linktelėjo – ji žinojo, kad pelnytai a mta gyvybė teikė ne
k saldų teisingumo jausmą, bet ir gėdos kartėlį.
Einaras užtvir no jos plaukų sruogą už ausies. Daili plonytė plaukų pynė
dabar juosė Leilos galvą nuo vieno smilkinio iki kito ir neleido
nepaklusnioms sruogoms kris į akis.
Prieš užšokdamas ant žirgo jis dar kartą į ją pažvelgė. Einaras žinojo. Ne,
ne kas ji iš esų tokia, ne. Jis pažino jos prigim ir nuo jos dvelkian šal .
Dera buvo nedidelis, tačiau ištaigingas miestas, įsikūręs kalne. Legenda
sakė, kad pirmieji Deros gyventojai buvo anaiptol ne žmonės, o k į juos
panašūs žemės rausėjai. Juos dažniausiai ir vadino kurmiais – dėl pilkos
raukšlėtos odos, apsiblaususio aklo žvilgsnio ir ilgų nagų. Niekas niekuomet
nė vieno kurmio nematė, tačiau tai netrukdė kur pasakas.
Legenda sakė, kad kadaise Deros kalnas buvo pilnas aukso, geležies ir
brangiųjų akmenų ir kad kurmiai iš gobšumo prarado ne k baimę, bet ir
sveiką protą. Jie rausė ir rausė, kol vieną dieną pie nė kalno siena esiog
sutrupėjo ir atvėrė įėjimą į požeminį miestą.
Žinoma, visos legendos skir ngai pasakojo, kas požemiuose iškastam
miestui nu ko – vienos sakė, kad patys rausėjai jį užvertė besitraukdami
tolyn nuo išorinio pasaulio, kitos – kad tai žmonės amžiams užtvėrė kelią į
paviršių, trečios porino di rambus apie nuo kalno nužengusius dievus. Kad
ir kas iš esų nu ko, nei aukso, nei brangakmenių Deroje nebebuvo nė
kvapo, tačiau gobšumas liko.
Miestas pie niame kalno šlaite nuolatos maudėsi saulės spinduliuose,
likusi kalno siena saugojo jį nuo šiaurės vėjų, o miškas – nuo audrų, kurios
atslinkdavo nuo jūros. Tai buvo maža oazė atšiauriame krašte. Net fermos
miesto pakraščiuose priminė nedideles pilis, apsuptas taisyklingų lysvių,
kuriose iš sus metus noko daržovės ir prieskoninės žolės. Gatvės buvo

grįstos didelėmis nugludintomis akmens plokštėmis, arklių kanopos garsiai į
jas taukšėjo.
Esi čia buvusi anksčiau?
Ne. Sargai manęs neįleido į miestą, nes atrodžiau kaip valkata.
Ji kreivai šyptelėjo. Tą nak manė, kad mir nai sušals miške, jei k
sustos pailsė . Sargas net ir tamsoje spindinčiais šarvais k nužvelgė ją ir
ramiai uždėjo ranką ant kardo rankenos. Ji suprato, kad Deroje yra
nepageidaujama, o jis puikiai suprato, kad vienu paprastu judesiu
pasmerkia sušalusią moterį įdubusiomis iš alkio akimis mirčiai.
Dabar sargai į juos nė nepažvelgė. Leila ir Einaras nesukeldami nė
menkiausio įtarimo įsiliejo į tur ngų pirklių minią ir įjojo pro miesto vartus.
Einaras žinojo kelią. Leilai nereikėjo klaus , kad išgirstų, jog čia dažnai
lankėsi su savo šeimininku. Iš ant kūno esančių randų kiekio ji jau buvo
supratusi, kad Einaras buvo vienas jo mėgstamiausių vergų. „Labiausiai
skaudini tuos, kuriuos myli“, – galvoje blykstelėjo seniai girdėta citata ir
Leila nusipurtė lyg šuo, iš kailio bandan s išpurty vandenį. Ne k nuo
prisiminimo, bet ir kaip šventvagiškai citata Einarui ko.
Deros smuklė buvo milžiniška. Dalis sunkių stalų buvo sustaty sode.
Stori mėsingi vijoklių s ebai raizgėsi aplink kiekvieną koloną ar tvoros
strypą. Dideli bal žiedai sviro žemyn, o kvapas buvo toks rštas, kad Leilai
kėlė šleikštulį.
Prie tuščio stalo Einaras a traukė jai kėdę, o pats pranyko smuklės
viduje. Leila apsidairė. Buvo ankstyvas vakaras. Žmonės skubėjo gatve, o
smuklės stalai aplink ją buvo tuš . Leila paglostė švelnų alkūnių nutrintą
stalviršį ir išsitraukė pypkę bei tabako maišelį. Einaras grįžo lydimas jaunos
padavėjos, nešinos dviem moliniais bokalais. Prieš pastatydama bokalą
mergina nepa kliai dėbtelėjo į Leilą.
Sumokėjau už nakvynę smuklėje, – tyliai pasakė Einaras. – Jie

galvoja, kad mes – brolis ir sesuo.
Leila siurbtelėjo alaus ir prisimerkė iš malonumo. Septynis mėnesius
siurbusi k šlykščią Viktaro trauk nę jautėsi pasiilgusi švelniai kartaus alaus
skonio. Einaras tylėjo kaip ir kiekvieną rytą Roto kieme. Leila spėliojo, ar
Deros gatvės jam grąžino daug prisiminimų. Galbūt ne vieną kartą, kol jo
šeimininkas šioje smuklėje, gal net prie to pa es stalo, gėrė brangius
gėrimus, jis gulėjo greta sesers ant šaltų vergų namo grindų, galbūt k
šeimininkui nematant ji galėdavo pertvarsty šlapiuojančias jo žaizdas...
Ji užaugo namuose, kur tyla buvo vertybė, kur buvo šventai kima, kad
jei nereikia žodžių, viskas yra gerai ir geriau bū negali. Namuose jie
kalbėdavo šypsenomis, žvilgsniais ir prisilie mais. Kiekviena diena buvo
kupina pažįstamų žingsnių, tarškančių indų, varstomų durų, ruošiamos
vakarienės garsų, tačiau žodžių jos dienose buvo nedaug. Ir ji k dabar
stengėsi išmok kalbė , tad skausmingai suvokė, kad žmonės nepastebi jos
žvilgsnių ar šypsenos ir tuo labiau nemoka jų perskaity . Ir dar
skausmingiau suprato, kad pa negali jų įskaity , kai melas storais
sluoksniais dengia paslap s.
Leila greitai suprato, kad ją supantys žmonės jos tylą priima kaip
grėsmę, kaip nepasitenkinimą ar trūkumą. Kad jie galvoja, jog jei ji tyli,
vadinasi, bū nai ką nors rezga.
Per rštų pypkės dūmų uždangą ji pažvelgė į Einarą. Vyras nė
nesistengė jos kalbin . Leila spėliojo, jog galbūt jis negali jos pakęs , galbūt
jam nuobodu ir jis neturi ką jai pasaky . Tačiau ramybė nuo jo sklido kaip
vandens raibuliai nuo į ežerą įmesto akmens ir Leila nusprendė leis sau
kė , kad gali jį perskaity ir kad jų tyla yra kra.
Skubančioje pro šalį minioje šmėkštelėjo Leilai matytas veidas ir ji
įsitempė kaip styga. Tai pajutęs Einaras nusekė merginos žvilgsnį į minią,
kur irgi atpažino jos pirmąjį taikinį. Jis buvo aukštas ir labai patrauklių,

tačiau aštrių, plėšrūniškų veido bruožų, lyg bet kada galėtų iššiep dan s ir
įsikib į gerklę. Prieš jį tvarkinga vorele trepseno trys smulkios mergaitės,
atrodė pame nukės – vyriausiajai ne daugiau kaip dešimt, o jauniausiajai –
gal šešeri.
Leila susiraukė. Vyras atrodė griežtas, užantyje besinešiojan s bent
saują nuodėmių, tačiau buvo sunku pa kė Einaro istorija apie įkaitėmis
despoto tėvo laikomas mergaites. Staiga mažiausioji mergaitė kluptelėjo
ant grindinio ir vyro veidas persimainė. Jo lūpas iškreipė įniršis ir Leila
pagalvojo, kad net ir pa nenorėtų bū jo dukros vietoje. Vyras čiupo
mergaitę už pakarpos ir kaip žaislą krestelėjęs ore pastatė ant kojų. Mažoji
k susigūžė ir nuleidusi akis skubiai nužingsniavo paskui seseris. Nė
nepravirko.
-

Jis turi mir šiąnakt, – lyg perskaitęs Leilos min s ištarė Einaras. –
Kol užsakovas turi alibi, už kurį gali laiduo pats Imperatorius.
Žinoma, jo adreso mes nežinom?
Nenorėk, kad būtų lengva.
Nelaukusi, kol jis paprieštaraus, Leila pašoko ant kojų ir apsisiaustė
apsiaustu. Ji sunėrė rankas prieš save taip, kaip daugybė gatve skubančių
moterų, ir nėrė į minią. Moteris laikėsi saugaus atstumo, tačiau buvo
lengva nepames taikinio iš akių – parodęs šešiametei jos vietą vyras buvo
toks savimi patenkintas, kad vos kojomis lietė žemę.
Leila nulydėjo jį iki puošnaus namo prie centrinės Deros aikštės. Net ir
turtu žibančioje Deroje jo namas atrodė išskir nai prabangiai. Aukštus
langus dengė baltutėlės užuolaidos, lygios raudonos plytos skleidė lengvą
paslap ngą aromatą. Vienoje Viktaro knygų ji skaitė, kad, jei prieš
sus ngstant kiekvieną plytą išmirkai gėlių nuovire, ji savyje įkalina žiedų
aromatą. Leila uždraudė sau blašky s. Namą juosė tvora, kurios viršų puošė
aštrūs smaigai, o prie durų stovėjo sargybinis. Jis, atsirėmęs į koloną,

nuobodžiavo. Mergina apsimetė apžiūrin papuošalus, sukrautus ant vieno
iš gatvės prekeivių prekystalio, ir palaukė, kol vyras garsiai uždarė namų
duris.
Smuklėje jie sulaukė tamsos. Leila po apsiaustu paslėpė kardo rankeną
ir išsivedė Einarą į tamsą.
Rotas nori, kad parneštum jam jo ranką, – sušnabždėjo jis jiems
artėjant prie taikinio namų.
Ką?
-

Rotas visuomet prašo kūno dalių kaip įrodymo, kad užsakymas
įvykdytas. Turėsi nupjau jam dešinę plaštaką.
Leila susiraukė, bandydama įspė , ar tai nebuvo piktas Einaro pokštas,
tačiau daugiau nieko neklausė. Jei jis taip pokštauja, užplos jam su lavono
delnu.
Jie lengvai perlipo per tvorą ir be garso nusileido ant žolės namo kieme.
Leila sus ngo, laukdama, ar neišgirs artėjančių sargybinių. Tada vikriai
užkopė vijokliais, apraizgiusiais visą ry nę namo sieną. Tyliai įlipo pro langą
ir tamsiame koridoriuje susigūžė kampe tarp sienos ir sunkios komodos.
Galėjo girdė virtuvėje tebesitvarkančius tarnus.
Žinoma, jo miegamasis turėjo bū pats prabangiausias. Žinoma, su
langais į tylų sodą, kur jo ausų negalėjo pasiek rytais šurmuliuojan aikštė.
Ji įslydo į jo kambarį ir apsidairė – niekuomet niekur net iš toli nematė
tokios prabangos. Kiekviena kambario detalė kainavo daugiau nei viskas, ką
ji kada nors turėjo.
Milžiniškoje lovoje giliai alsavo jis. Vieną ranką buvo pakišęs po pagalve,
kita patogiai ilsėjosi ant nuogos krū nės. Leila neskubėjo. Nejautė nei
nerimo, nei baimės. Ji atsisėdo lovos kojūgalyje, priešingoje pusėje nuo jo,
patogiai susikryžiavo kojas ir pasirėmė galvą ranka.

Pirmasis Leilos taikinys buvo nepaprastai gražus vyras. Būtų pastebėjusi
jį gatvėje net ir nemačiusi jo portreto. Ir tada ji prisiminė mažiausios
mergaitės akyse atsispindinčią baimę, žinojimą, ką reiškia tėčio pyk s už
namų durų. Norėjo jį pažadin , įduo kardą ir įveik lygioje kovoje, tačiau
taip būtų sukėlusi begalę triukšmo. Vienaip ar kitaip, Leila vis ek
despera škai norėjo sukel jam tokią pačią s ngdančią baimę.
Kiekvienas, vidury nak es pažadintas nepažįstamo įsibrovėlio, gali
pagalvo , kad jo aplanky atėjo pats didžiausias košmaras. Leila tyliai
išsitraukė durklą ir atsargiai jį apsižergė. Neleido sau galvo , kaip intymu tai
buvo. Kaire ranka ji tvirčiau prispaudė jo ranką po pagalve ir koja primynė
tą, kuri gulėjo ant krū nės. Pajutęs prisilie mą jis atsimerkė ir Leila gerai
matė, kaip jo akys išsiplėtė iš baimės.
Lu... – išsprūdo jam.
Dar gatvėje Leila matė, kaip jo lūpos taria vardą „Luiza“. Ji įgavo jo
didžiausio košmaro pavidalą. Jis matė Luizą – jauniausiąją ir tyliausiąją iš
dukterų, sėdinčią jam ant krū nės su durklu rankoje. Leila nusišypsojo ir jo
siaube mergaitės veidą taip pat iškreipė šypsena.
Jei ji būtų dar ilgiau laukusi, jis būtų pradėjęs spurdė arba miręs iš
siaubo. Leila priglaudė durklą prie jo gerklės ir padarė vieną kslų pjūvį
beveik nuo ausies iki ausies. Iš skausmo vyro akys dar labiau išsiplėtė ir jis
k tyliai sugargaliavo. Ji kantriai palaukė, kol kraujo srovė aprimo ir jo kūnas
nustojo trūkčio .
Tuomet iš dėklo už nugaros išsitraukė kardą. Priglaudė jį prie jo riešo ir
delnu iš viršaus tvirtai spustelėjo ašmenis žemyn. Tamsoje garsiai
trakštelėjo pjaunamas kaulas.
Rotas įdėmiai apžiūrėjo prieš jį padėtą plaštaką. Visą dieną
praleidusi krepšio tamsoje ji atrodė tarytum nulieta iš vaško. Leila stebėjosi,
kad dar nedvokė.

Labai gražus pjūvis, – tarstelėjo jis.
Leila kreivai šyptelėjo – pirmą sykį gyvenime girdėjo tokį keistą
komplimentą.
Žinau, kad užsakovas to paklaus... Kaip jis mirė?
Siaubingai išsigandęs, – atsakė ir ramiai pažvelgė į Rotą. Daugiau
nieko neke no jam pasako .
Vyras džiugiai nusikvatojo, nors Leila ir nesuprato, ar jam jos atsakymas
pasirodė nepaprastai juokingas pokštas.
***
Skelbimas rėžė akį. Baltas lapas ant tamsių plytų sienos atrodė lyg
gilioje žaizdoje boluojan s kaulas.
Leila stovėjo prieš skelbimais nuklijuotą sieną ir nejudėjo.
Baltame popieriaus lape – jos vardas ryškiomis didelėmis raidėmis:
LEILA! Po juo – labai detalus Einaro portretas. Ji buvo absoliučiai įsi kinusi,
kad ten – Einaras. Po juo – adresas, Leila žinojo gatvę esant sos nės
pakraštyje.
Šis skelbimas – naujausias. Dar nematęs lietaus, švarus ir lygus, nors
sieną dengė ir ki , tokie patys, k jau išblukę ir purvini skelbimai. Po galais,
kaip tas baltas lapas rėžė akį. Žinoma, Leila jį nuo sienos nuplėšė. Atrodė,
kad jo nešama žinia degina delną, kuriame ją suspaudė.
Einaras vedė, – prieš porą metų jai pasakė Rotas ir apsimetė
nelaukian s jos reakcijos.
Leila trūktelėjo pečiais. Jie dažnai dirbdavo kartu. Visada apsimesdavo
broliu ir seserimi. Apsimesdavo taip gerai ir taip dažnai, kad galiausiai abu
pa kėjo tokie vienas kitam esą. Todėl ji k trūktelėjo pečiais.
Ir dabar – LEILA! – jai rėkė baltas popieriaus lapas, o iš jo žvelgė
pavargęs Einaro žvilgsnis. Žinia buvo labai paprasta: „Mes turime tavo

draugą, todėl tu turi atei pas mus, Leila!“ Ji labai ilgai keliavo mišku ir
dabar kėjosi, kad pagrobėjų kantrybė nespėjo išsek .
Roto rezidencija sos nėje buvo daug prabangesnė, todėl čia lanky s ji
nemėgo. Paveikslai, skulptūros, sunkios užuolaidos ir dar sunkesni įmantrūs
baldai ją dusino ir slėgė. Rotas čia truputėlį labiau primindavo pasipūtusį
povą ir jai buvo sunku į jį tokį žiūrė . Visi darbai, kuriuos turėjo atlik
sos nėje, buvo purvini, todėl ji dar ilgai burnoje jausdavo pūvančio kraujo
skonį.
Kaip visuomet ji įsi kino, kad Rotas savo kabinete vienas, ir įslydo vidun
vos pravėrusi duris. Vyras kilstelėjo akis nuo skaitomo dokumento ir jau
norėjo sto s, kad kaip visada pakštelėtų tris kartus į skruostus, tačiau Leila
ant stalo prieš jį padėjo skelbimą su Einaro veidu.
Rotas nuleido rašiklį ir atsilošė krėsle. Leila atsuko jam nugarą ir
prisipylė bokalą trauk nės. Jautėsi nusipelniusi išger tos brangesnės, kurią
Rotas saugojo ypa ngoms progoms. Ši proga krai atrodė ypa nga.
Ar tai esa? – galiausiai paklausė atsisėsdama prieš jį.
Mažoji...
Ar esa? – ji nepakeldama akių pradėjo kimš s pypkę.
Taip. Kiek man žinoma, Einarą sugavo e patys vyrai, kurie prieš tai
klausinėjo apie tave.
-

Kada tai nu ko?
Maždaug prieš tris savaites. Tada pasirodė pirmieji skelbimai.
Einaras visuomet buvo atsargus. Ir net jei suklydo... Kodėl jie
nusprendė, kad jis pažįsta mane?
Leila nė karto nepakėlė nei balso, nei akių. Ji kalbėjo ramiai ir
monotoniškai, o kai pagaliau pažvelgė į Rotą, savo pačios nuostabai suvokė,
kad jis jos bijojo. Ne, jis nedrebėjo ir nevengė jos žvilgsnio, tačiau galėjo

maty , kad kisi, jog ji išsitrauks ginklą. Leila užsirūkė ir užsimerkė.
Nusprendė, kad įžeidimą, kurį jai sukėlė Roto baimė, pasiliks ateičiai.
Mažoji, aš nežinau... Mano šal niai sako, kad esiog girtas
smuklėje jis pasigyrė, jog pažįsta Mir es Šešėlį. Nelaimingo
atsi k numo dėka, vienas jų samdinių gėrė toje pačioje smuklėje...
Rotai, mes abu puikiai žinom, kad Einaras niekuomet taip kvailai
manęs neišduotų.
Jei atsekė iki manęs, kriausiai rado būdą susek ir jį.
Leila dar žiojosi jam paprieštarau , tačiau Rotas buvo teisus – tai k
įrodė, kad nesvarbu, kas jos ieškojo, tai buvo galinga jėga, kuriai apgau jos
įprastų triukų ir metodų nebepakaks.
Kodėl nebandei jo išlaisvin ?
Mažoji, aš...
Rotas kriausiai negalėjo išsirink pasiteisinimo, tačiau visus juos Leila
jau ir dabar žinojo – Einaras nebebuvo jo samdinys, jis metė darbą vos k
sužinojo, kad Elena laukiasi. Rotas turėjo daugybę nuo jo priklausančių
žmonių, Leila jam buvo gerokai ver ngesnė už Einarą ir, šiaip ar taip, tai iš
esų nebuvo jo problema.
Kiek jų ten?
Mano žvalgai matė nedidelį būrį – iki dvylikos karių. Visi ginkluo
geriau ir brangiau nei įpras samdiniai. Jie čia be jokios vadovybės –
kad ir kas įsakė tave ras , pats sos nėje nepasirodė. Mažoji... aš tavęs
maldauju, neik pas juos. Dar palauk, tegul visi galvoja, kad Mir es
Šešėlis esiog pranyko nuo žemės paviršiaus. Kai jiems nusibos, jie
Einarą paleis ir išjos tavęs ieško į kitą miestą.
Ar tu pats ki tuo, ką sakai? – ji dusliai nusijuokė. – Ne. Net jei ir
nuspręs, kad čia manęs neras, Einaro gyvo nepaleis. Dievų vardu,

Rotai, jis turi du vaikus. Aš sau niekada neatleisiu, jei susitepsiu rankas
jų tėvo krauju.
Leila, – Rotas niekada nesikreipdavo į ją vardu, – ne kiekviena tavo
kelyje pasitaikan beprotybė yra tavo likimas. Žinau, kvailys Viktaras
sakė, kad į viską turi ner stačia galva, tačiau... Maldauju tavęs,
nepasiduok jiems. Aš nežinau, kas jie tokie ir ko iš tavęs nori, bet esu
įsi kinęs, kad ne apie orą ir vaistažoles nori pasikalbė . Tu juk žinai,
kad jie tave kankins ir galiausiai nužudys, juk žinai, už kiek daug tave
galima nuteis .
Leila liūdnai šyptelėjo. Rotas buvo teisus – ji visuomet ieškodavo
bepro škiausio užsakymo, sudė ngiausio taikinio ir kiekvieną kartą
nusivildavo, kai užduo įvykdžiusi nepajusdavo sugrįžtančios sielos pusės.
Leila į jau tuščią bokalą iškratė pypkės žarijas ir pakilo ei . Stabtelėjo
jau padėjusi ranką ant durų rankenos.
Pameni, klausiau, ar išlaisvindamas tu mane nusipirkai?
Žinoma. Atsakiau, kad ne. Tu man nepriklausai.
Būtent, Rotai, – ji mirktelėjo ir jau iš kitos pusės uždarė duris.
Viešėdama sos nėje ji niekuomet nelikdavo nakvo pas Rotą. Čia net ir
nak mis koridoriuose tapendavo aidėdavo per daug žingsnių, ir ji visuomet
jautė per daug sve mų žvilgsnių. Todėl ji kaip galėdama tyliau įslinkdavo,
pasiimdavo savo užmokes ar užduo ir lygiai taip pat išslysdavo lauk į
gatvę.
Jos krieji namai buvo purviniausiame kvartale, kuris driekėsi į rytus
nuo centrinės turgaus aikštės. Čia daugybė namų talpino begalę žmonių.
Juos statė, perstatė ir pristatė, tai buvo skruzdėlynas, kuriame netur nga
gyvybė buvo nieko neverta ir niekas niekuomet nieko nepastebėdavo.
Ji čia užklydo vieną nak , kai dar iš nuobodulio tyrinėdavo miesto
užkaborius. Ypač tamsoje sunku buvo pasaky , kur vienas namas baigiasi, o

kitas prasideda. Paradinės durys buvo aklinai užkaltos storomis lentomis,
tačiau Leila lengvai ištrupėjusia siena užsilipo iki antrojo aukšto palangės ir
atlupusi suklypusį lango rėmą ramiai įsirito į vidų.
Namas buvo milžiniškas – septyni kadaise buvę prabangūs kambariai,
kurių daugelyje likę k vora nkliai ir seni baldai. Pagrindiniame
miegamajame ji rado milžinišką lovą ir sunkią rakinamą skrynią – ek Leilai
anuomet pakako, kad įsikurtų. Ji taip niekuomet ir neatvėrė namo durų. Tik
savo kambaryje įtaisė spyną, dėl viso pikto, jei užklys koks benamis, o
nelygumai sienoje per keletą metų nusigludino nuo jos pirštų ir iki savo
lango ji galėjo užkop ir užrištomis akimis.
Leila pravėrė langą, išleido lauk pradvisusį negyvą orą ir išsi esė ant
lovos.
Tikėjosi, kad Einaras vis dar gyvas.
Tikėjosi, jog labai neskaudės, kad ir kas jos laukia.
Ji lengvai rado skelbime nurodytą adresą. Senos kalvių dirbtuvės buvo
perstatytos ir paverstos gyvenamuoju namu. Kieme Leila matė pririštus
šešis arklius, nežinojo, kiek dar jų arklidėse. Vidiniame kieme šnekučiavo
trejetas vyrų, dar vieną ji matė balkone.
Jei Rotas teisus ir jie krai jos laukė jau tris savaites, samdiniai turėjo
siaubingai nuobodžiau . Tikriausiai vyresnysis įsakė jo ir be Mir es Šešėlio
negrįž , o jie prisiekė padary viską, kas jų galioje, tačiau vienintelis
dalykas, kurį jie iš esų galėjo dary , – tai sėdė , nuobodžiau ir lauk . Po
trijų savaičių laukimo jau turėjo bū praradę budrumą ir jos nebesi kė .
Leila ilgai stebėjo namą pasislėpusi šešėlyje kitoje gatvės pusėje. Jau
buvo po vidurnakčio, tačiau vyrai nesiruošė miego , tad galiausiai ji
nusprendė, kad tai ir buvo nak nė sargyba, kuri iš ngumo nepatruliavo.
Leila tyliai perėjo į kitą gatvės pusę ir kaimyninio namo patvoriu vikriai
nubėgo aplink namą. Lengvai perlipo neaukštą akmeninę tvorą ir pasislėpė

tamsiame krūme. Sus ngo ir įsiklausė, tačiau toliau girdėjo trijų vyrų balsus
prie pagrindinių durų.
Leila vos nenusikvatojo balsu, kai pamatė, kad krūmas dengia atvirą
langą į rūsį. Jai nė nereikėjo išdauž s klo – juo jau spėjo pasirūpin
benamiai arba vagys – k nubrauk tankius vora nklius. Rūsys buvo pilnas
senų sta nių, sutręšusių medgalių, surūdijusių gelžgalių ir kito šlamšto.
Storas dulkių sluoksnis ant grindų atrodė nesudrumstas – samdiniai
tolimiausio rūsio pakraščio nė neapžiūrėjo.
Rūsyje sargybos ji nesu ko. Daugybė pėdsakų dulkėsė vedė pirmyn ir
atgal iki visiškai neišskir nių seno medžio durų. Jei Einaras dar gyvas, tai ras
jį ten. Ji parklupo prie spynos ir keletą minučių, besikeikdama sau po
nosimi, bandė ją atrakin . Einaras visuomet atrakindavo spynas –
atrodydavo, kad vos jam delnu paliekus spynos metalą mechanizmas
sumurkia kaip patenkintas ka nas ir spyna pa atšoka. Ji buvo pernelyg
triukšminga, pernelyg nekantri... Ploni įrankiai slydo iš virpančių jos pirštų ir
kiekvienas brūkštelėjimas per metalą skambėjo pernelyg garsiai. Ji jau
ke no išsitrauk kardą, įkiš ašmenis į tarpdurį ir išlauž duris jėga, tačiau
galiausiai spyna garsiai kliktelėjo.
Einaras tysojo ant šiaudinio čiužinio kampe. Net ir prieblandoje Leila
gerai matė dar neseniai buvusias juodas, o dabar jau žalias mėlynes ant jo
veido ir rankų. Tikriausiai, kėdamiesi iš jo daugiau informacijos, samdiniai
darbavosi kumščiais, o supratę, kad tardomas Einaras jos neišduos, esiog
įmetė jį į rūsį. Smūgiai negalėjo jo palauž , kaip ir jos, jo kūnas buvo
užgrūdintas ir skausmo nebijojo, todėl samdiniai paliko jį mir iš bado. Jo
šonkauliai, keliai ir alkūnės styrojo lyg lūžusios medžių šakos.
Ei, – sušnabždėjo Leila ir švelniai paglostė jo skruostą, – ei...
Leila...
Ššššš. Žinau, ką dabar pasakysi, bet aš nesu haliucinacija. Kelkis.

Ji palaukė, kol Einaras markstėsi, tebesėdėdamas ant čiužinio. Iš
apsiausto kišenės Leila išsitraukė kreidos gabalėlį ir paliko žinutę ant
mūrinės sienos: „Atsiėmiau tai, ko neturėjote teisės palies . Lauksiu rytoj
vakare.“ Ir pridėjo savo namų adresą. Praradę Einarą, jie neturės kitos
išei es – turės atei jos ieško .
Ji lengvai jį trūktelėjo už rankos ir pastatė ant kojų. Atrėmė į sieną
koridoriuje ir pritūpusi kažkaip sugebėjo užrakin duris. Tikėjosi, kad ryte
vandenį Einarui atnešęs samdinys neteks žado. Tikėjosi, kad jis nors keletą
akimirkų stovės prieš jos žinią sus ngęs iš nuostabos ir siaubo. Tikėjosi, kad
spėlios, ar Mir es Šešėlis stebi iš rūsio tamsos.
Einaras nepastovėjo ir susmuko ten pat, kur Leila jį pastatė. Ji dar sykį jį
pastatė ir vertė save negalvo apie tai, koks lengvu s jis buvo. Ne vieną ir
ne du kartus jie traukė vienas kitą iš bėdos. Ne kartą ji taip rėmėsi į jo tvirtą
kūną, kai žaizdų būdavo per daug, o jėgų per mažai. Ji pažinojo jo randus,
kone visus pa sutvarstė, pa siuvo iki kaulo perrėžtus jo raumenis, kai jos
diržą įsikandęs Einaras maldavo paskubė ... Dabar jausdama jo menką
kūno svorį galvojo, kad laiko k kaulus ir randus.
Leila šiaip ne taip ištraukė jį pro rūsio langą ir apglėbusi Einarą rankomis
susigūžė krūme. Sėdėjo jame ilgai, per ilgai, tačiau norėjo nurim ir
įsi kin , kad kieme niekas nepatruliuoja. Širdis kaip plaktukas kalė ausyse.
Jaučiam k pusę baimės? Išgraužk, – sumurmėjo, prisiminusi
Viktaro žodžius.
Einaro žvilgsnis vis dar buvo apsiblausęs, tačiau ji norėjo kė , kad
jame dar mato gyvas es krislą. Leila beveik persimetė jį per pe ir
susigūžusi nubėgo per kiemą, drauge persirito per akmeninę tvorą.
Žirgą ji paliko už kelių gatvių, dideliame prabangaus namo sode. Kai
pasirodė vedina Einaru, gyvūnas buvo su pasigardžiavimu nuskabęs keletą
rožių krūmų ir iššiepęs dan s siekė vijoklio.

Gana, – Leila sušnypštė jam.
Pirma ant arklio užšoko pa , tuomet viena ranka užsitempė Einarą ir
tvirtai jį apkabinusi išjojo iš miesto. Einaras atsilošė atgal, jo galva
nevaldoma svyravo Leilai ant pe es vis taikydama atsitrenk į jos veidą.
Buvo nepatogu, siaubingai nepatogu, tačiau Leila k s priau jį apkabino,
lyg vien savo rankomis galėtų sušildy .
Ji drąsiai įjojo į miško tamsą ir nuvedė žirgą nuo kelio, kur samanos
prarijo kanopų taukšėjimą. Miško aikštelėje Leila įkūrė ugnį ir į nedidelį
puodą sumetė keletą saujų k jai pačiai žinomų žolių. Einaras rtėjo iš
šalčio, nors nak s buvo k vėsi. Leila apgobė jį savo apsiaustu, švelniai
delnu paglostė skruostą ir prie jo lūpų pakėlė gertuvę vandens.
Jis gėrė lėtai, gukšnis po gurkšnio, užsimerkęs iš malonumo. Gertuvėje
likus vos keletui lašų, pagaliau pažvelgė į ją.
Leila...
-

Aha, labas, – ji nusišypsojo. – Gerk, – pakišo jam puodelį žolių
nuoviro. – Bus šlykštu kaip nežinia kas, bet padės.
Kol jis gėrė ir raukėsi, Leila prisikimšo pypkę. Pa es aštriausio raudonų
žiedų tabako, kuris nuo keleto dūmų perverdavo protą kaip s klo šukė. Ji
sulaikė kosulį ir dūmą išpūtė, markstydamasi nuo kartumo. S prus skonis
galugerklyje likdavo bent keletui valandų.
Rotas man sakė, kad girtas smuklėje pasigyrei, jog pažįs garsiąją
Leilą – Mir es Šešėlį. Taip jie tave sučiupo.
Einaras išsi esė, nugara prisišliejęs prie medžio, ir nusikvatojo.
Jei pa kėtum, kad tai esa, ar būtum atėjusi manęs gelbė ?
Rotas maldavo, kad neičiau.
Jie patys mane susirado, – atsiduso Einaras, pūsdamas karštą
skys mą. – Priėjo turguje. Pasakė, kad, jei neisiu su jais, pasiims Eleną

su vaikais... Aš neturėjau progos palik tau žinią ir nuoširdžiai
kėjausi, kad tu būsi pakankamai pro nga ir manęs negelbėsi.
Ei, tu laisvas, o jie manęs dar neturi, – ji šyptelėjo.
Dar neturi? Leila, po galais, nesakyk, kad ke ni...
Aš turiu išsiaiškin , kas jiems vadovauja ir kodėl taip despera škai
nori manęs. Jei jie manęs negaus, sugrįš tavo šeimos, persekios Rotą...
Be to, tu negali manęs sustabdy – iš to prakeikto rūsio tave beveik
ant rankų išnešiau, kaip kokią sumautą princesę.
Einaras nusijuokė, tačiau jo akys buvo kupinos rūpesčio.
-

Aš nežinau, ko jie iš tavęs nori. Tik girdėjau, kad įsakyta tave
atgaben gyvą ir nė pirštu nepalies , jei nesipriešinsi.
Tai jau gera pradžia, – ji įtraukė pasku nį pypkės dūmą. – Imk
žirgą. Jok pas šeimą. Jei galit, dėl viso pikto, aplankykit uošvius, ar
išvykit atostogų...
Leila, ačiū tau, – nutraukė ją Einaras ir palinkęs pabučiavo į kaktą.
– Prižadėk, kad kai... kai grįši, mane susirasi.
Ji įnir ngai sulinksėjo, gerklėje žemyn stumdama beveik pamirštą
jausmą, kai ašaros geležiniu kumščiu sugniaužia gerklę.
Einaras ilgai laikė ją apkabinęs. Nė vienas to garsiai neištarė, tačiau abu
galvojo, kad tai – atsisveikinimas. Leila buvo dėkinga, kad jis nebando jos
atkalbė . Einaras visuomet gerbė jos kietakakčius sprendimus, kad ir kokie
savižudiški jie buvo. Galbūt ir šį kartą jis labiau kėjo, kad ji išgyvens, nei ji
pa .
Leila į miestą grįžo pėsčiomis. Ėjo ir ėjo, nejausdama nei nuovargio, nei
baimės. Gerklę graužė ašaros ir kietas tarytum metalas gėlių tabakas. Mišku
greta jos bėgo vilkė, kuri retsykiais suraibuliuodavo lyg vanduo – galbūt
pasku nį kartą laisvėje.

Leila įsmuko į Roto namus, kai tarnai dar miegojo. Neke no susi k
Roto ir nenorėjo, kad kuri nors iš tarnaičių jam papasakotų ją mačiusi lyg
vaiduoklis praplaukiančią koridoriumi. Žinojo, kad jis niekada jai
nepasakytų nė žodžio, tačiau jos grįžimą būtų priėmęs kaip slaptą
atsiprašymą ir nuolankumo ženklą: „Aš tau nepriklausau, bet be tavęs
negaliu.“
Leila užrakino duris ir pripildė didelę keraminę vonią karšto vandens.
Tokio karšto, jog turėjo delnu užsispaus burną, kad garsiai neaiktelėtų.
Tačiau skausmas ją visuomet apvalydavo. Ji išsi esė taip, kad visi plaukai ir
ausys paniro po vandeniu. Tyla tapo dar aštresnė, o ji pa jautėsi besvorė.
Jau grįžusi namo pravėrė milžiniškos spintos duris, kurios slėpė
veidrodį, ir įsitaisė ant lovos prieš jį. Labai ilgai šukavo ir pynė savo plaukus.
Kad kovoje nekristų ant akių, ji pynė ir pynė kaselę po kaselės, kurias keletu
įmantrių segtukų susegė ant pakaušio. Tik ji viena žinojo, kad du iš tų
segtukų galėjo panaudo atrakindama spyną, o trečiasis buvo nedidelis
durklas, per trumpas, kad tarp šonkaulių pasiektų širdį, tačiau smailus ir
mir nas, pataikius į arteriją kakle ar šlaunyje.
Leila susikrovė daiktus taip, lyg ke ntų tuoj išvyk . Ji pavalgė sočiau nei
įprastai ir išsi esė ant lovos. Rankas susidėjo ant saulės rezginio ir esiog
spoksojo į lubas. Nekentė lauk .
Žinoma, samdiniai jau rado jos žinutę. Jau apieškojo aplinkinius namus
ir šaukė ant niekuo dėtų sos nės gyventojų, reikalaudami pasaky , ar
nematė paslap ngos moters, vedinos sulysusiu vyru. Vienas sodininkas
tarytum netyčia jau užsiminė, kad rado šeimininkės rožes apgraužtas arklio.
Samdiniai spėlios, ar ji nevedžioja jų už nosies, tačiau jie privalo bet kokia
kaina sugau garsiąją Leilą gyvą. Todėl jie ateis.
Ji girdėjo, kaip jie pradėjo lauž lentas, sukaltas skersai lauko durų.
Tuomet ramiai pakilo nuo lovos, apsisiautė apsiaustu ir žengė į holą, už

savęs uždarydama duris.
Laiptai iš pirmo aukšto visų pirma vedė į milžinišką holą, kuriame
tebestovėjo senas stalas, sofa ir pora krėslų. Leila atsisėdo į didžiausiąjį, jos
jau apdairiai pasuktą į laiptus, ir atsipalaidavusi susikėlė kojas ant stalo. Ant
kelių pasidėjo iš makščių ištrauktą kardą.
Ji girdėjo, kaip viena po kitos pasidavė lentos. Namo durys po daugybės
metų tylos sugirgždėjo lyg klykdamos, ir dvylika porų brangiai nusamdytų
kojų išsiskirstė po pastatą.
Pirmasis vyras laiptų viršuje pamatė ją ir sus ngo. Leila jam
nusišypsojo, tačiau nė nepajudėjo iš vietos.
Čia! Ji čia! – suriko jis atsitokėjęs ir likę vienuolika karių susigrūdo
už jo nugaros, nedrįsdami ženg arčiau.
Roto paskleis gandai apie tai, kokia graži ir kokia mir na ji yra, buvo
pasiekę ir samdinius. Jie bijojo prie jos priei , bijojo palies , bijojo nuleis
nuo jos akis, o galų gale ir nenorėjo a trauk žvilgsnio – kiekvienam iš jų
Leila atrodė kaip svajonių moteris, pa geriausia, kokios k kada nors galėjo
geis , bet niekada neturės.
Galiausiai vienas samdinių prasibrovė per minią ir nukreipė į ją ginklą.
Padėk ginklą ant žemės ir klaupkis! – šūktelėjo jai. – Arba...
pasigail...
Tą akimirką Leila gundomai apsilaižė lūpas ir samdinys akimirką
pamiršo, kad moka kalbė . Ki vyrai už jo nugaros sudejavo taip, lyg ji būtų
durklu pjausčiusi juos gabalėlis po gabalėlio.
Kam e grasinimai? – paklausė Leila ir atsistojo.
Prieš samdiniui susivokiant, ji savo kardo plokštuma trinktelėjo jam per
ranką ir jo ginklas nulėkė grindimis. Leila švelniai kardo smaigaliu palietė
vyro smakrą.
Jei jau nukreipi į mane ginklą, būk kras, kad jį panaudosi, –

sušnabždėjo ir išgirdo, kaip garsiai samdinys nurijo seiles.
Tuomet Leila grąžino kardą į dėklą ant nugaros ir ant pe es užsimetė
savo kelioninį krepšį.
Kur einam? – paklausė.
Jie apspito ją lyg alkanos žiurkės. Kiekvienas norėjo prisidė , kiekvienas
norėjo užeigoje gir s, kad savo rankomis sulaikė garsiąją nepagaunamą
žudikę. O tada kiekvienas garsiai papasakos, kaip ji atrodo. Pasakojimai bus
nepaprastai skir ngi, prasidės riksmai, kad visi meluoja ir krosios Leilos
niekas nematė. Bus ištrauk ginklai ir kriausiai pralietas kraujas. Ji
nusišypsojo vien apie tai galvodama.
Leila iš esė rankas į šonus ir leidosi apieškoma. Žinoma, jų prisilie mai
buvo per ilgi, pernelyg alkani... Ji žinojo, kad galėjo juos visus nužudy . Jie
atėmė iš jos kelioninį krepšį ir ginklą. Rado bate paslėptą durklą, tačiau
praleido įmantriai įtaisytą rankovėje.
Jie uždėjo jai pančius, kurie buvo per dideli Leilos riešams, ir samdinys
virpančiais pirštais labai ilgai stengėsi juos užseg taip, kad nekristų.
Užraktas buvo labai paprastas, o jos rankos supančiotos priekyje – ji galėjo
išsilaisvin greičiau nei per minutę.
Ją pasodino atgal į krėslą ir du iš samdinių, atrodė, patys jauniausi,
išbėgo į lauką. Leila lėtai nužvelgė juos visus vieną po kito. Visi buvo jauni
vyrai, visi vilkėjo vienodus šarvus, brangius ir kokybiškai nukaltus meno
kūrinius, kurie atrodė ne k labai lengvi, bet ir patogūs. Ji nematė jokių
emblemų nei ant šarvų, nei ant ginklų, neturėjo ir išskir nių žiedų, kurie
būtų padėję atspė , kas užsakė jos medžioklę.
Vyrai vengė jos žvilgsnio. Tik samdinys, kuriam ji iš rankos išmušė
ginklą, jį atrėmė. Leila praminė jį vilku ne k dėl skvarbių akių. Iš kitų karių
jis išsiskyrė laikysena, atrodė, kad šarvuotas jo kūnas net orą skrodė kitaip,
ramiau, su pasi kėjimu. Tačiau galiausiai ir jis nusuko žvilgsnį.

Kieme Leila išgirdo karietą, sunkiai dardančią per duobėtą grindinį.
Garsiai sužvengė žirgas. Vienas samdinių priartėjo prie Leilos su juodu
maišu, siekdamas uždė jį Leilai ant galvos. Priartėjo ir sustojo. Atrodė, kad
bijo, jog atsidūrusi per ar ji perkąs jam gerklę. Leila palenkė galvą ir
kantriai laukė, kol vyras drįs priei .
Maišo medžiaga buvo visiškai nepermatoma ir duksli. Kvepėjo žeme ir
salsvomis žolėmis, tarytum dar neseniai jame buvo laikytos sėklos. Tarytum
dar visai neseniai jis kabėjo kur nors sandėliuke, greta uogienių puodynių ir
kitų tokių pačių sėklų maišų. Ji giliai įkvėpė ir palaukė, kol du samdiniai
suėmė ją už parankių ir nuvedė laiptais.
Leilai nereikėjo akių, kad žinotų, jog visi kaimynai, niekada nežinoję apie
jos kaimynystę, dabar persisvėrę per langus ir dusdami iš smalsumo stebi ją
ir jos paslap ngą palydą.
Kažkas a darė karietos duris, kažkas grubiai ją mptelėjo už rankos ir
Leila klestelėjo į vietą prie lango. Greta įsitaisė vienas iš samdinių ir Leila
buvo įsi kinusi, kad sėdėjo šalia Vilko. Jo kūnas stebuklingai gebėjo užim
didesnę erdvę, nei jam iš esų reikėjo. Ji piktdžiugiškai spėliojo, kas nu ktų,
jei dabar mažoje karietos erdvėje atsirastų jos vilkė ir suurgztų. Tikriausiai
samdiniai pabėgtų klykdami, nebent Vilkas drįstų sto į kovą, kol galiausiai
ji priverstų atsitrauk ir jį. Tačiau geriausius triukus Leila norėjo taupy . Jai
nereikėjo akių, kad išžudytų juos visus.
Galvoje ji braižė žemėlapį, kur karieta pasuko: jie išriedėjo iš jos kiemo
ir kirto pagrindinę aikštę, tuo buvo kra, nes girdėjo šurmulį prie smuklių ir
gatvės prekeivių šūkaliojimus, jie pasuko į dešinę ir du kartus į kairę.
Vadėliotojas pažinojo miestą ir rinkosi gatves, kuriomis didelė karieta galėjo
lengviau pravažiuo . Grindinį pakeitė miško kelias. Leila buvo įsi kinusi,
kad važiuoja į šiaurės rytus nuo sos nės, tačiau galėjo k spėlio , koks
buvo kelionės kslas. Regionas buvo miškingas, dažnai neįžengiamas. Čia

nebuvo didelių miestų, k smulkūs medkirčių ir medžiotojų kaimai bei
pavieniai tankmėje išsimėtę namai.
Kiekvieną kartą jai sujudėjus, ji girdėjo, kad vyrai krūpteli. Norėjo
kvato s balsu. Dar norėjo paklaus jų vardų arba kur ją veža, arba... Maišo
tamsoje tyla jai atrodė bežadė ir nejauki. Galiausiai Leila iš esė kojas ir
galvą atrėmusi į langą užsnūdo.
Kai prabudo, nežinojo, kaip ilgai miegojo. Girdėjo, kaip Vilkas tolygiai
šnopuoja greta. Samdinys, kuris sėdėjo priešais ją, knarkė garsiau.
Stengdamasi nežvangin antrankiais Leila pakėlė maišą sau nuo veido.
Galvojo, kad jei trečias samdinys budi, akimirksniu ją sustabdys. Tačiau ir
trečias vyras miegojo.
Už lango tvyrojo prieblanda. Šviesa miške atrodė kitokia, tačiau Leila
spėjo, kad buvo paryčiai. Atrodė, kad vadeliotojas užsispyrė nuvež juos iki
kslo taip nė karto ir neleidęs arkliams pailsė . Tikriausiai bijojo, kad ji gali
pabėg . Leila vėl užsitempė maišą ant akių, užsimerkė ir užmigo. Nekentė
lauk ir vėl sapnavo ugnį.
Leilą pažadino balsai lauke. Karieta jau stovėjo ir joje ji sėdėjo viena.
Kažkas a darė duris, tačiau jai nepratarė nė žodžio. Jai neliepė ei kartu,
neįsakė sto s, net nepabandė įsi kin , ar ji nemiega. Tik didelis vyriškas
delnas apglėbė Leilos ranką aukščiau alkūnės ir grubiai mptelėjo aukštyn.
Ji sunkiai pakilo – po ilgos kelionės kojos buvo nu rpusios ir neklausė. Iš
pradžių ji nesuprato, kas vyksta, tačiau vyras užmetė jai ant galvos jos
apsiausto gobtuvą, kad į akis niekam nekristų juodas maišas. Tikriausiai jam
buvo įsakyta neatkreip dėmesio.
Leila girdėjo daugybės vyrų balsus. Jų buvo ek daug ir tokių garsių, kad
susiliejo į vien są triukšmingą chorą, tačiau jie nebuvo nukreip į ją. Leilos
palydovas nepaleido jos rankos ir vilko merginą painiais laiptais ir
koridoriais, nesivargindamas perspė apie slenksčius, posūkius ir laiptų

pakopas. Ji klupinėjo, kliuvo už staktų ir keletą kartų skaudžiai bumptelėjo į
sienas, jam nespėjus laiku jos pasuk . Tačiau nesiskundė.
Vyras sustojo ir Leila girdėjo, kaip prieš ją atsivėrė sunkios durys. Laiptų
ir posūkių buvo tokia daugybė, kad ji pasimetė, tačiau spėjo, kad yra bent
trečiame pastato aukšte. Įtarė, kad ją atvežė į vieną iš senų fortų, kurių
miške netrūko.
Palydovas ją grubiai pasodino į didelį krėslą ir nuėmė antrankius. Vieną
po kito jos riešus odiniais diržais priveržė prie krėslo ranktūrių. Leila
neabejojo, jei laisvės akimirką būtų pabandžiusi pul , būtų gavusi arbaleto
strėlę esiai į širdį. Nors negirdėjo, kad kambaryje būtų buvęs dar kažkas,
ﬁziškai galėjo jaus strėlės smaigalį – deginan tašką ant savo krū nės.
Tada dvejos poros kojų išėjo ir ji žinojo, kad buvo teisi dėl arbale ninko.
Leila liko viena savo maišo tamsoje. Ji norėjo ger . Liežuvis buvo tarsi
medžio gabalėlis, o ryjamos seilės draskė gerklę. Kad ir kas norėjo ją
pamaty , galėjo paskubė .
Jis atėjo vienas. Leila girdėjo ramius žingsnius, atrodė, kad grindis jis
liečia ne visu savo kūno svoriu. Ji girdėjo, kaip uždarė sunkias duris. Apėjo
ją, tarytum nužiūrinėdamas, galiausiai sustojo priešais ir jai nuo galvos
nutraukė maišą.
Leila prisimerkė nuo ryškios vidudienio šviesos.
Galėjot leis dar porą minučių pasnaus , – sumurmėjo.
Kai akys priprato prie šviesos, ji pagaliau nužvelgė ir jį. Vyras buvo
aukštas ir šiek ek vyresnis už ją. Vilkėjo juodas odines kelnes, baltus
marškinius ir įmantrų švarką, tačiau vis ek buvo aišku, kad jis ir šarvuo
samdiniai priklausė vienam būriui. Jo šviesūs plaukai buvo trumpai kirp ,
tačiau jų galai jau garbanojosi, jei būtų ilgesni, garbanos būtų kritusios ant
akių.

Jis buvo karys – Leila nė neabejojo. Stovėjo prieš ją lyg rikiuotėje, esus
kaip lenta, rankas susidėjęs už nugaros. Prie klubo kabėjo kardas, kuris
krai buvo ragavęs sve mo kraujo – ji neabejojo ir tuo. Jis atrodė tobulas
karys, tačiau kažkas jo akyse sakė, kad mieliau būtų bet kuo kitu.
Sveika, Leila... – jis padarė pauzę.
Jei jums reikia pavardės, aš jos esiog neturiu. O jei krai labai
reikia, „Mir es Šešėlis“ ar kita mano baisi pravardė puikiai nka.
Arba...
Leila, – švelniai pertraukė, – aš esu Kapitonas Kajus.
Man rodos, kapitone, pasiklydote, nes čia krai ne laivas, – ji
nusijuokė.
Leila matė, kaip nervingai trūktelėjo jo lūpos. Kaip nežymiai sujudėjo jo
dešinė ranka. Kapitonas Kajus norėjo jai trenk , tačiau netrenkė. Ne pirmą
kartą ji sėdėjo prieš kažką pririšta prie krėslo. Dažniausiai būdavo ką k
atgavusi sąmonę, o ant jos veido krešėdavo kraujas. Tada ji mėtydavosi
kandžiomis pastabomis, įžeidinėdavo, juokdavosi tol, kol rasdavo ribą, kurią
peržengus net ir tvirčiausias tardytojas jai trenkdavo. Tada Leila jau
žinodavo, ko gali kė s.
Ar žinote, kodėl jūs čia?
Leila susikaupė. Keletą akimirkų svarstė, ar nederėtų savo vilkės iššauk
dabar, tačiau susikaupė dar labiau ir iš oro sukūrė save. Įsivaizdavo
kiekvieną raumenėlį, kiekvieną odos lopinėlį ir maišo sutaršytus plaukus.
Sulaukė, kol akimirką Kajaus akys nukrypo į šalį.
Jei ke nate skaity man visus mano nusikal mus, kapitone, – ji
erzindama pabrėžė to statusą, – Užtruksime keletą dienų.
Jis sunkiai atsiduso, užsimerkė suraukęs kaktą ir pirštais suspaudė
nosies kuprelę, lyg vos pajėgtų įveik galvos skausmą. Leila žinojo, kad
elgiasi kaip bjauri mažametė, tačiau to nė kiek nesigėdijo.

-

Jūsų nusikal mai, panele... Leila, manęs dabar nė trupučio

nedomina. Nors, jei norite žino mano nuomonę, esu įsi kinęs, kad
jus jau seniai reikėjo pakar .
Vadinasi, aš nesu suimta?
Ne.
Vadinasi, šie pančiai, e antrankiai ir žavingas maišas ant galvos
tėra dovanos ir ritualas, kurio aš, laukinė, nesugebu deramai įver n ?
Leila, prašau... – kad ir kas jam nedavė ramybės, Kajus neturėjo
jėgų kovo su jos žaidimais. – Aš nuolankiai jūsų atsiprašau už tai, kaip
mano vyrai elgėsi su jūsų draugu. Jis turėjo bū k masalas, tačiau jie
niekuomet neturėjo jo marin badu. To aš jiems neįsakiau.
Leila nustebo. Vadinasi, jos žinutė ant Einaro kalėjimo sienos pasiekė ir
Kajų. Tikriausiai tuomet jis puolė tardy karius, kol galiausiai jie prisipažino
Einarą mušę ir vertę badau . Prisiminusi jo kaulus, besispaudžiančius prie
jos kūno, iš pykčio sugniaužė kumščius.
Kajus vis dar stovėjo prieš ją. Leila norėjo, kad jis atsisėstų, nekentė
žiūrė užvertusi galvą, nekentė jaus s mažesnė. Ji nieko neatsakė į jo
atsiprašymą.
Kam priklauso jūsų įsivaizduojamas laivas, kapitone?
Vėl tas pats nervingas trūktelėjimas veide. Ne, jam visiškai nerūpėjo,
kad ji tyčiojasi iš jo tulo. Jis nenorėjo bū vadinamas kapitonu. Leila
atspėjo teisingai – Kajus nenorėjo bū karys.
Jau beveik dešimtme stebime, kaip puldinėjami Imperijos kaimai.
Nėra jokio dėsningumo, jokios stategijos… – jis nužvelgė kalnus
žemėlapių ir dokumentų, kuriais buvo nukrautas kiekvienas paviršius
kambaryje. – Kartais puolimai liaujasi keletui metų, kartais juos skiria
vos savaitė. Tiesiog vieną nak tarytum iš niekur pasirodo būrys
ginkluotų vyrų ir iš kaimo nieko nebelieka…

Leila sudrebėjo. Ji žinojo. Labai gerai žinojo, apie ką kalbėjo Kajus. Apie
tuos pačius vyrus, kurių šarvai buvo pažymė jai nepažįstamais simboliais,
o šalmus puošė jai nežinomų paukščių plunksnos. Tamsoje atrodė, kad jie
neturi veidų, k nak šalmo akiduobėse. Juos ji sapnuodavo visuomet, kai
sapnuodavo ugnį.
Dabar šie puolimai vyksta bent kartą per mėnesį. Imperatorius
subūrė eli nį būrį, kuriam vadovauju aš. Mūsų kslas – šiuos išpuolius
sustabdy . Per daug nekalto kraujo pralieta…
„Jūs nė neįsivaizduojate, kapitone”, – norėjo pasaky , tačiau negalėjo
prasižio . Kajaus balsas skambėjo lyg iš šulinio ir ji prisivertė susikaup .
…ir k neseniai mums pavyko vieną jų sulaiky … – Kajus sunkiai
atsikvėpė. – Jį uždarė sename tvarte, kol ieškojo likusių gyvų. Kai
bandė tardy , išgirdo iš jo k Žalvio ir jūsų vardus.
Kur tas vyras dabar?
Jis pabėgo. Mes... aš nežinau, kaip jam tai pavyko, tačiau spėju,
kad išslydo pro vieną iš tvarto langų. Tik šarvus paliko volio s ant
žemės, nes šie būtų trukdę.
Leila daugiau neprasižiojo. Ji k dar labiau susikaupė.
Mes labai ilgai ieškojome bet kokios sąsajos tarp tavęs ir Žalvio.
Nors tai ir nedidelis kaimas, o Leila – retas vardas, užtrukome labai
ilgai, kol galiausiai sename registre, – jis ramiai uždėjo delną ant knygų
krūvos, – radome įrašą apie mergaitę, kuri Žalvio kaime buvo
pavadinta Leila. Bet… neradome pa es Žalvio kaimo. Įrašai labai
miglo ir sunkiai suprantami, tarytum pats kaimas nutraukė visus
prekybinius ryšius ir pradingo nuo žemės paviršiaus. Aš nežinau, ar jūs
esate TA Leila, tačiau dedu visas vil s, kad galite papasako man ką
nors, kas padėtų sustabdy kraujo praliejimą.

Mergina prisimerkė ir sutelkė visa savo dėmesį į Kąjų. Susikaupė taip,
kad ją išmušė karš s, o ausyse suošė kraujas. Galiausiai kapitonas
nevalingai grįžtelėjo atgal, išgirdęs ne kėtą garsą. Ji pasinaudojo jo baime,
kad apie ją sklandančios legendos yra esa, kad Mir es Šešėlis iš esų yra
kraujo ištroškusi šmėkla, leido Kajui pamaty tai, ko labiausiai tą akimirką
bijojo, o pa susiliejo su krėslu ir pranyko.
Leila sėdėjo jam už nugaros, patogiai išsidrėbusi krėsle, vieną koją
nukorusi per ranktūrį. Kajaus akys išsiplėtė iš nuostabos ir jis k nevalingai
nuleido ranką ant kardo rankenos, tačiau nė nebandė jo ištrauk iš
makščių.
Žinote, kodėl aš nenužudžiau nė vieno jūsų vyro, kapitone? –
paklausė jos tobula kopija ir nelaukė atsakymo. – Nes tas, kuris taip
sunkiai manęs ieško, privalo turė labai rimtą priežas mane ras .
Ir ji vėl pranyko. Tikroji Leila tuo metu spėjo pasislėp nuo Kajaus akių.
Kol jis kalbėjo, pasislėpusi po iliuzija, ji iš slėptuvės rankovėje išsitraukė
durklą ir lėtai įveikė dešinę ranką varžiusius pančius. Lengvai atsisegė odinį
diržą, juosusį kairijį riešą, ir pakilo ant kojų. Leila kaip šešėlis prigludo prie
Kajaus nugaros ir jam į kaklą įrėmė durklą.
Aštrus smaigalis tobulai prigludo prie jo smakro, prie neapsaugoto
ploto už žandikaulio kaulo. Vikriai brūkštelėjusi durklu ji galėjo perrėž jam
gerklę, o jei ašmenis spustelėtų, durklo smaigalys pasiektų jo gomurį. Kajus
sunkiai nurijo seiles.
Leila pajuto jį labai lėtai gniaužian kardo rankeną ir švelniai spustelėjo
durklą. Smaigalys vos vos įbrėžė odą, plona kraujo srovelė nutekėjo žemyn
ir sutepė baltą Kajaus marškinių apykaklę.
Nagi, Kapitone, – sušnabždėjo Leila. Kai ji kalbėjo, jos lūpos kone
lietė jo ausį. – Nereikia. Prašau, neverskite manęs pasielg kaip nors
siaubingai. Norėčiau, kad suprastumėte keletą dalykų. Taip, aš esu ta

Leila, kurios jums reikia. Aš galiu akimirksniu pabėg ir jūs niekuomet
manęs neberastumėte. Tačiau, Kapitone, žinau, kad jus slegia sunki
užduo s. Ir žinau, kad jūsų širdis gera. Jaučiu, kaip dabar ji daužosi,
ir… būtų labai gaila, jei jai kas nors nu ktų… – Leila akimirką nu lo,
kad pa pasimėgautų sub liu grasinimu. – Aš papasakosiu jums viską,
kas nu ko Žalvio kaime prieš septynerius metus… – ir pa nustebo,
kaip staiga nuo ašarų užlūžo balsas.
Leila paleido Kajų ir staigiai nusisuko, kad spėtų susitvardy .
…tačiau krai nebūsiu prirakinta prie sumauto krėslo. Ir nebūsiu
tardoma.
Kapitonas keletą kartų giliai įkvėpė. Leila per pe akies krašteliu
stebėjo, kaip jis sudrebėjo visu kūnu. Ji žinojo tą jausmą. Nors niekuomet
nejautė kros baimės, tačiau tą akimirką, kada tave paleidžia, kada
patraukia ašmenis nuo tavo kūno, kada nuima kartuvių kilpą nuo tavo
kaklo, tu negali dary nieko kito, k drebė . Ji palaukė, kol jis rado nosinę ir
nusivalė kraują nuo gerklės.
Leila pakėlė ant vieno iš stalų gulin savo kardą ir lyg niekur nieko
prisitvir no jį už nugaros kaip visada nešiodavo.
Panele Leila, aš… – Kajus vis dar stengėsi suvaldy situaciją. – Aš
negaliu leis jums lyg niekur nieko nešio s ginklą. Privalau paprašy
tuoj pat jį a duo …
Aš niekada gyvenime nenužudžiau nieko be priežas es arba už
dyką, – ji nusijuokė.
Kajaus darbo stalas buvo nukrautas ne k dešim mis ri nių, knygų ir
šimtais pavienių lapų. Tarp jų – lėkštės užkandžių ir gėrimų ąsočiai. Leila
pakėlė pirmąjį pasitaikiusį ir pauostė. Akimirksniu susiraukė – vyno likučiai
jame buvo krai surūgę.
Jūsų vyrai pasirūpino, kad aš nieku gyvu nematyčiau, kur mane

veža, tačiau pamiršo, jog turiu bjaurų įpro neišgyven be vandens.
Antrame ąsotyje ji rado midaus, kurį atsidėjo arčiau savo krėslo, o
trečiajame, nors šiltas ir keletą dienų pastovėjęs, buvo vanduo. Leila
nesivargino ieško taurės ir užsivertė pa ąso . Keletas plonų vandens
srovelių jos kaklu nuvinguriavo gilyn į iškirptę. Leila žinojo, kad Kajus
nusekė jas akimis ir dar sykį sunkiai nurijo seiles.
Duona lėkštėje jau buvo pavirtusi į akmenį, tad Leila nė nesiar no prie
keistai atrodančios mėsos. Panašu, kad Kajus buvo taip apsėstas užduo es,
jog savo aplinkos nė nepastebėjo. Sūris lėkštėje atrodė valgomas ir Leila
džiugiai sukramsnojo keletą jo gabalų, dar sykį užsigerdama vandeniu.
Visą tą laiką jis nenuleido nuo jos akių, tačiau nepratarė nė žodžio. Ji
rado du iš pažiūros švarius bokalus ir šiltą midų padalijo į dvi dalis. Vieną
bokalą įspraudė į ranką Kajui, o kitą pasiėmė sau. Tada grįžo į krėslą su
odiniais diržais. Vienas jų labai liūdnai karojo nupjautas, kai Leila išsilaisvino
pirmąjį kartą.
Jos kelioninis krepšys taip pat gulėjo greta ir Leila, išsitraukusi tabaką,
neskubėdama pradėjo kimš s pypkę. Šį kartą pribėrė į ją tabako,
pagaminto iš mėlynų žolių. Jas ji rinkdavo per lietų, paskui keletą valandų
rūkydavo pakabintas virš smilkstančio laužo ir džiovindavo apibertas
cukrumi. Jų dūmas būdavo sunkus ir saldus, tačiau nepaprastai ramino. O
dabar ji norėjo ramybės.
Sėskitės, kapitone, – ji šyptelėjo. – Pavargsite stovė .
Kajus ilgai dvejojo, o Leila jo neskubino, tačiau galiausiai prisitraukė
artyn kitą krėslą ir įsitaisė priešais ją.
Tai bus ilga istorija, – ji išpūtė rštus dūmus. – Ir vienintelė, kurią
aš turiu. Papasakosiu jums ją k todėl, kad kiu, jog savo rankose
turite galią atkeršy už tuos, už kuriuos aš taip ir nesugebėjau.

Leila nugėrė didelį gurkšnį midaus ir palaukė, kol šiluma nuslydo
stemple ir apsistojo skrandyje, išsiplėtė jame, kol galiausiai pasiekė
šąlančius pirštų galiukus. Pačios Leilos nuostabai, jos rankos virpėjo.
Nedrebėjo taip, kad nebūtų galėjusi nulaiky pypkės, tačiau vis ek atrodė,
jog jai pačiai nebepriklauso. Ji užsimerkė ir giliai įkvėpė.
Jos žodžiai buvo jos pačios pradžių pradžia.
-

Imperijoje nėra ir niekuomet nebuvo antro tokio kaimo kaip
Žalvis… – iškvėpė dūmus Leila.
Ji buvo absoliučiai teisi. Žalvis buvo įsikūręs viduryje tankios girios, ant
ežero kranto. Į jį nevedė nė vienas platus vieškelis, kaimyninių miestų
sankryžose nebuvo rodyklių su nuorodomis, niekas net nežinojo kslaus
kelio. Čia nevykdavo triukšmingos mugės, neužsukdavo pirkliai ir
neatklysdavo atsi k niai lankytojai.
Visi žinojo kaimyninių miestų skleidžiamas legendas – kad visi Žalvio
gyventojai yra žmogėdros, kad kadaise a davė sielas miško dvasioms
mainais į nesibaigiančias gėrybes, kad visi iki vieno pavirsta varnais, vilkais
ar gyvatėmis… Buvo tokių, kurie griežtai atsisakė ką nors iš miestelėnų
pirk , ir tokių, kurie kėjo, kad jų parduodamas medus, uogos ar žolelės
turi magiškų galių.
Tiesa ta, kad tai buvo paprasčiausiai mažas kaimas, kurio gyventojai
neišvijo iš savo gyvenimo miško. Samanos dengė jų namų stogus,
vaistažolės augo čia pat namų pašalėse. Jie nepjovė žolės ir negrindė
akmenimis takų, nekirto medžių. Voverės suko guolius namų palėpėse, o
putpelės atskrisdavo prie namų durų kėdamosi lesalo.
Nė vienas Žalvio gyventojų nebijojo miesto. Keletą kartų per savaitę jie
išveždavo maišus džiovintų ar šviežių grybų, puokštes gydomųjų žolių,
s klainius ir kibirus medaus bei uogienių į ar miausių kaimų turgus,
grįždavo vežini audeklais, metalais, knygomis… Niekas niekuomet

nereikalavo iš kimybės miškui, tačiau visi atrodė nebyliai šią priesaiką davę
patys sau.
Gustavas buvo našlys. Vedė jis vėlai – būdamas jau trisdešimt
septynerių – ir dideliam viso Žalvio liūdesiui, Rina mirė gimdydama. Nei
maldos, nei saujos žolių ir litrai viralų nepajėgė sustabdy kraujavimo. Po
trijų dienų siaubingų kančių Gustavas liko vienas su naujagimiu Rolandu.
Gustavas buvo žolininkas. Jo surink augalai virsdavo vaistais, dažais ir
prieskoniais. Beaugan s Rolandas visuomet buvo apsuptas jų svaigaus
aromato, o jo susitaršę plaukai pilni sausų lapų ir žiedlapių.
Mėlynus dažus išgau būdavo sunkiausia – šių augalų miške augo
nedaug, k kiekvieną pavasarį vakariniuose kalvų šlaituose šykščiai
prasiskleisdavo mėlyni žiedai. Jų skin dažniausiai eidavo jau sutemus –
gavę vakarinės rasos žiedai plačiai atsiverdavo ir skleisdavo aplink saldų
aromatą, kuris atvesdavo ieškan prie pačių augalų.
Šiltą pavasario vakarą Gustavas nusišypsojo, pagaliau priėjęs
mėlynuojan plotą, ir su peiliu rankoje parklupo į samanas. Šį kartą mėlyni
žiedai buvo milžiniški ir sodrios spalvos. Dažniausiai augalui laiku negavus
pavasarinio lietaus, žiedlapiai susisukdavo į sausus stagarus, tačiau tais
metais pirmoji perkūnija nugriaudėjo pačiu laiku.
Ji neverkė, k tyliai niurzgė, vienoje rankoje spausdama sutrėkštą
mėlyną žiedą. Gustavas su peiliu rankoje siekė kelių didelių kekių ir ją
išvydo. Naujagimė buvo susukta į storo juodo audeklo už esalą, o iš greta
gulinčio kelioninio krepšio kyšojo ilgo kardo rankena. Pamačiusi Gustavą
mergaitė paleido mėlyną žiedą ir sumosikavo rankytėmis, o jis k klūpėjo
kvapnioje žolėje nežinodamas ką dary .
-

Gustavas man sakė, kad kai pakėlė mane ant rankų, aš paliečiau jo
veidą augalo sul mis ištepliotu delnu. Sakė, kad taip akimirksniu
palikau žymę ir jo sieloje.

Leila pakėlė akis į Kajų norėdama sužino , ar jis klausosi, ar neturi
klausimų ir nenori jos pertrauk . Kapitonas sėdėjo savo krėsle, galvą
parėmęs ranka, o kitoje laikydamas midaus bokalą. Žvilgsnį buvo įsmeigęs
jai į lūpas, lyg bandytų išskaity daugiau, nei ji pasakė.
Gustavas negalėjo jos palik miške – anksčiau ar vėliau ją būtų radę
vilkai, o jei ne jie – alkanos lapės, arba pakirtęs ry nis šal s. Ne, jis nė
nesvarstė, kad galėtų ją palik .
Vyras baigė rink Nak es žiedus – vos keleto saujų tetrūko iki pilno
krepšio. Tuomet priglaudė ją prie krū nės ir neskubėdamas grįžo į namus.
Jos krepšyje nerado nieko, iš ko būtų galėjęs supras , kas mergytę
paliko miške. Žalvyje nebuvo nė vienos nėščios ar neseniai pagimdžiusios
moters, o atklys iš aplinkinių kaimų buvo esiog per toli, galų gale – kas
paliktų naujagimę viduryje miško? Mergaitės krepšyje tebuvo neįprastai
atrodan s kardas, kapšelis su keletu auksinių monetų ir atsarginis vystyklas.
Kardą jis padėjo garbioje vietoje ant židinio atbrailos, nežinodamas, ką su
juo galėtų dary , o mergaitę paguldė į lovelę greta Rolando.
Kitą rytą paskelbė, kad miškę rado paliktą naujagimę ir ją priėmė į savo
šeimą. Paskelbė, kad pavadins ją Leila, ir šį vardą įrašė miesto gyventojų
metraštyje. Jos gimtadienį pažymėjo kaip dieną, kada miškas žydėjo
mėlynai.
-

Kapitone, kriausiai manote, kad aš visuomet buvau siaubinga
moteris? – ji šyptelėjo. – Kad mėčiau akmenis į bendraamžius,
mindžiojau dar aklus kačiukus ir bandžiau padeg kaimynų namus?
Galbūt jau vyresnė melavau, vogiau, apgaudinėjau ir manipuliavau?
Tikriausiai galvojate, kad niekuomet nepatyriau nieko gero, todėl
negaliu nieko gero linkė ir ki ems? Ne, Kapitone, anaiptol.

Gustavas stebėjosi, kad Leila niekuomet neverkė. Rolandas
nesidrovėdamas paleisdavo dūdas ir galėdavo verk nuo ryto iki sutemų, o
Leila k smalsiai į jį žiūrėdavo, negrabiai bandydama nurink ašaras nuo
skruostų.
Tačiau ji niekada ir nesijuokdavo, k stebėdavo aplinkinius mąsliu ir
labai ryškiu žalių akių žvilgsniu. Ji galėdavo valandų valandas stebė , kaip
Gustavas dažo audeklus ir rūšiuoja žoles. Jis turėdavo prižiūrė , kad
Rolandas nepakliūtų į bėdą, nenukristų nuo kėdės ar nesugalvotų įsivers
galva žemyn į šulinį, tačiau dėl Leilos niekuomet neturėjo nerimau . Jau
išmokusi vaikščio , ji pirmoji a dundėdavo per kiemą, kai Rolandas
iškrisdavo iš medžio, arba tą kartą, kai padegė šieno kupetą.
Gustavas niekada nedrįso jai meluo , kad ji – jo dukra, o Leila to melo
nė nereikalavo. Jos pirmasis žodis ir buvo „Gustavas“, ne „tete“.
Kaip manai, kas mane paliko? – paklausė ji, kai Gustavas jau
paaugusiai papasakojo, kaip ją rado.
Nežinau, – jis gūžtelėjo pečiais. – Nuolatos apie tai galvoju, tačiau
atsakymo nerandu. Visi mane, kad tave atnešė Nak s. Kokia nors
sena, pasimetusi ir pamiršta deivė.
Tačiau kam tuomet man kardas?
Galbūt ji manė, kad šis pasaulis nesaugus ir tu turi mokė
apsigin ?
Jo atsakymai ją visada tenkino. Nuo akimirkos, kada pa galėjo kardą
pasiek , Gustavas nė karto nedraudė Leilai jį lies . Pats jis niekada nebuvo
matęs nieko panašaus. Ginklas buvo nepaprastai lengvas ir niekuo
nepriminė įprastų kardų ar kalavijų. Jo ašmenys buvo šiek ek lenk ir
velniškai aštrūs. Dėklas buvo iš juodos dažytos odos, puoštos įlietais
sidabriniais simboliais, kurių niekas nemokėjo perskaity .
Ką aš turėčiau su juo dary ?

-

Tikriausiai neisi kariau , – nusijuokė Gustavas. – Jei kada nors
užsimanysi jį parduo … Kardas turėtų bū daug vertas.
Ir ką aš miške daryčiau su visu tuo auksu?
Leila krūptelėjo, kai į Kajaus kabineto duris grubiai pasibeldė.
Kapitone! Norėjome pasiteirau , ar nieko netrūksta?
Paprašykite dar midaus, – sušnypštė jam Leila.
Netrukus vienas iš samdinių grįžo su dideliu padėklu, ant kurio stovėjo
dar vienas ąso s midaus, keletas nedidelių kepalėlių duonos ir smulkiai
pjausty mėsos gabalėliai. Kajus padėjo padėklą arčiau jos ir lėtai pripildė
pirmiausia Leilos, o paskui savo bokalą. Stengėsi atrody atsipalaidavęs,
tačiau nevalingai krūptelėjo, kai Leila staiga siektelėjo savo pypkės.
-

Tikiuosi, savo istorija jūsų nemigdau? – ji klustelėjo jam grįžus į
savo krėslą.
Ne, krai ne. Galiu jūsų klausy s visą nak , jei k taip gausiu
atsakymus, kurių ieškau.
Leila pirštais suspaudė dar keletą žiupsnių mėlynų gėlių žiedlapių, kurie
dabar jau buvo lipnūs kaip derva, ir įspaudė nedidelį tabako rutulėlį į
pypkę. Keletą kartų paptelėjo ir užsimerkė, lėtai išpūsdama dūmus, kol
galiausiai mintys nurimo. Kai atsimerkė, Kajus žvilgsnis buvo įsmeigtas į ją.
Dūsinan s mėlynas žvilgsnis.
Gustavas apako, kai man buvo dvylika, – ji atsiduso ir vėl
užsimerkė, nes Kajaus akių spalva pernelyg priminė Nak es gėles,
kurių garbei ji buvo pavadinta. – Aš ir Rolandas negalėjom pa kė ,
kaip gerai jis tai slėpė. Vieną dieną jis esiog nebesuprato, kokius
augalus deda į viralą, ir supainiojo mane su Rolandu.
Ji tai suprato pirma. Įsmeigė žvilgsnį į Rolandą taip, kad šis net degintų,
tačiau berniukas vis ek nesusipratęs dairėsi aplink. Leila norėjo, kad jis

suprastų. Norėjo, kad Rolandas pirmas ištartų ją neraminan klausimą,
tačiau jo lūpose to klausimo nebuvo.
Gustavai, ar tu nebematai? – paklausė Leila užsilipdama ant kėdės.
Vyras klestelėjo greta ir užsidengęs veidą delnais pravirko. Leila savo
atsakymą jau gavo, tačiau Rolandas nenorėjo tuo pa kė . Ir ji žinojo, kodėl
– dabar jis liko šeimos galva. Ta atsakomybė keturiolikmečiui buvo pernelyg
didelė ir sunki.
Ji išvirė Gustavui migdomosios arbatos, kuri turėjo prišauk gerus
sapnus, ir Rolandas palydėjo tėvą į lovą. Grįžęs jis rado ją sėdinčią ant namo
slenksčio. Šal laiptų akmenys buvo šlapi nuo rasos. Rolandas atsisėdo šalia
ir Leila į jį atsisuko. Tik dvylikos, dar visiškai vaikas, tačiau ji pirma suprato,
kad turės rem s į Rolandą ir į kin jį rem s į ją.
-

Tą nak mes privalėjom užmirš visus broliškus nesutarimus. Aš
dienų dienas praleisdavau miške, išmokau dažy audeklus. Rolandas
medžiojo ir kartą per savaitę vykdavo visko parduo . Juokinga
smulkmena, Kapitone, anuomet aš negalėjau nudob gyvūno.
Nesugebėdavau pakel rankos nei prieš kiškį, nei prieš kurapką, – ji
nusijuokė, tačiau juokas priminė kosulį. – Rolandas visko bijojo. Kad ir
kaip stengėsi, aš girdėdavau, kaip jis verkia nak mis. Moterys kalbėjo,
kad jei gimdydama mo na miršta tokiose kančiose, vaikas norom
nenorom pasiima dalelę jos skausmo. Rolandas krai ją visuomet
nešiojosi it prie odos priaugusį akmenį.

Visos jų dienos buvo jauki monotonija. Leila keldavosi pirma. Iš lovos
išsirisdavo vos prašvitus ir užkaisdavo milžinišką arba nį vandens.
Užpildavo puodelius arbatos ir pažadindavo Rolandą, kuris atslinkdavo į
virtuvę dar pusnuogis, sunkiai basomis pėdomis trepsėdamas ant vėsių

virtuvės grindų. Ji išvirdavo jam dubenį košės. Kol Rolandas pusryčiaudavo,
pažadindavo Gustavą, kurio irgi laukdavo puodelis arbatos.
Rolandas atnešdavo vandens ir išeidavo dirb ūkio darbus, o Leila
susirinkdavo visus žolėms skirtus maišus ir droždavo į mišką. Praleisdavo
ten valandų valandas, rinkdama, rūšiuodama ir tyliai murmėdama iš
Gustavo paveldėtus užpilų bei tepalų receptus sau po nosimi. Grįždavo
vakare, sunkiai vilkdama išpampusius maišus, ir dar keletą valandų
namuose žoles rūšiuodavo: smulkias išberdavo palėpėje ant didelių
popieriaus lapų, stambias, storais kotais rišdavo į šluotas ir viršūnėmis
žemyn kabindavo nuo sijų, uogas berdavo į medines dėželes, o grybus
verdavo ant siūlų ir girliandomis dabino palubę.
Ji visuomet kvepėjo kaip įkaitęs vidurdienis miško pievoje.
Turi geras rankas, – jai nuolat kartojo Žalvio moterys. – Ta, kuri
tave paliko, buvo pasku nė kvailė, o Gustavas nė nežino, koks jis
laimingas tėvas.
Jos atnešdavo jiems s klainius medaus ir iš Leilos surinktų žolių
pagamintų muilų. Pakaitomis šukavo ir pynė jos ilgus plaukus, kol Leila dar
buvo per maža, kad pa suvaldytų nepaklusnias sruogas. Per metų metus ji
pamiršo jų vardus, o visi veidai susiliejo į vieną – šiltą lyg saulė ir
besišypsančią moterį. Jos Leila nesąmoningai ir dabar dairydavosi praeivių
veiduose, tačiau atsitrenkdavo į kietą miesto dulkių sieną.
Leila nu lo ir liko sėdė užsimerkusi. Po daugybės užmarš es metų
prisiminimai atrodė trapūs kaip senos knygos ir ji bijojo sudrums jų
ramybę. Bijojo vieną po kito surink pageltusius lapus ir po jais ras dar nė
nepradėjusius pū lavonus.
Jai pačiai ne kėtai ji prisiminė Rolandą. Taip detaliai, kaip matydavo
kiekvieną kartą, kai jis ateidavo jos vakare pasi k į miško pakraš , kad
padėtų parneš gėrybių pilnus maišus. Kiekvieną vakarą saulei pradėjus

leis s, jis laukdavo jos pamiškėje. Dažniausiai svaidydavo peilį į medžių
kamienus. Leila iš toli galėjo girdė , kaip garsiai kaukštelėdavo į medį peilio
rankena, jei me mas būdavo nesėkmingas.
Rolandas buvo už ją aukštesnis, nors Leila jį sparčiai vijosi. Nors ji
reguliariai kirpo jo plaukus, dažniausiai jie plaikstėsi visur ir krito jam į akis,
todėl rytais Leila pasinaudodavo proga, kol jis būdamas mieguistas
nesipriešindavo, ir surišdavo juos paprasta odine juostele. Visi jo bruožai
buvo švelniai nugludin saulės, nors Gustavo aklumas juos ir išdarkė
suaugėliška žyme. Leila ne vieną nak girdėjo tylius Rolando ir Gustavo
barnius, žinojo, kad jis nenorėjo atsakomybės ir taip greitai suaug .
Jo akys buvo tamsios. Rudos. Iš toli atrodė juodos...
Leila?.. – Kajus pritūpė prie jos, nebeiškentęs ilgos tylos.
Leila krūptelėjo. Krūptelėjo ir net nevalingai iš slėptuvės rankovėje į jos
delną įšoko durklas. Ji apstulbo nuo Kajaus artumo, o jis k dėbtelėjo į
ginklą jos rankoje, į pačią Leilą ir grįžo į savo krėslą.
Ji nekentė, kai jos gailėdavosi. Todėl savo istoriją k kartą pa kėjo
Rotui, kėdama, kad jis neužsimanys jos guos ir glosty . Dabar Kajaus
žvilgsnis sakė, kad „štai kodėl tu tokia“. Jis žinojo, kuo baigsis jos istorija.
Turėjai bū pasku nis idiotas, kad nenujaustum...
-

Tai buvo seniai, kapitone, – atsiduso atgavusi savitvardą. – Juk
norite, kad liudijimas būtų kslus? Kartais man reikia laiko prisimin .

Kiekvieną pavasarį kalvos miške apsipildavo mėlynais Nak es žiedais.
Tais pačiais, kuriuose buvo rasta Leila. Kiekvieną pavasarį ji apsiginkluodavo
dideliu senu Gustavo medžiokliniu peiliu, į kelioninį krepšį sugrūdusi tris
didelius drobinius maišus. Grįždavo, kai juos pilnus prigrūsdavo sunkių
žiedų – treji metai iš eilės buvo dosnūs derliumi.
Tą pavasarį jai suėjo šešiolika.
-

Šiemet šalnos vėlyvos, – atsiduso Gustavas prie vakarienės stalo. –

Nieko nerasi.
Aš trumpam, – Leila k gūžtelėjo pečiais.
Gustavas jau žinojo, kad ji k ieško preteksto išei į mišką nak . Jis ją
pažinojo net ir neregėdamas, pažino kiekvieną jos norą iš vos pastebimų
balso vingių.
Ji ilgai klaidžiojo tamsoje. Gustavas buvo teisus – vėlyvos šalnos
pakando gėles, jų kvapas buvo vos juntamas, o žiedai susisukę. Pradėjus
juos skin tepė pirštus lipnia ršta koše, lyg sakais. Kiekvieną žiedų saują ji
turėjo gramdyte nugramdy nuo delno, tačiau žiedai akimirksniu prilipdavo
prie maišo. Jos delnai, rankos ir keliai lipo prie samanų. Kai Leila neatsargiai
nusibraukė nuo veido plaukų sruogą, paliko sau ant kaktos mėlyną gličią
žymę.
Galiausiai mergina pasidavė. Ji išvertė maišą ir piktai iš jo išpurtė keletą
saujų sulipusių žiedų. Siauru, nedaugeliui žinomu takeliu patraukė prie
ežero, apeidama kaimo sodybas, taip nežadindama gyventojų ir
neatkreipdama dėmesio. Nak s buvo šilta. Virš ežero sukosi plonos rūko
gijos. Tamsus ir miegan s kaimas stūksojo gerokai toliau, ji nematė nė
vienos žvakės liepsnos ir k iš tamsaus silueto galėjo atpažin savo namus.
Įsi kinusi, kad yra viena, Leila nusimetė palaidinę ir nuspyrė į šalį
mėlynomis dėmėmis nusėtą sijoną. Giliai įkvėpė ir atsispyrė nuo ltelio.
Vanduo tą akimirką, kai į jį pasinėrė, atrodė ledinis, ir Leila aiktelėjo. Jos
balsas oro burbulu išsiveržė į paviršių. Ji plaukė ir plaukė, kol pradėjo
kalen dan mis ir lipnaus mėlio ant jos odos nebeliko. Ant ltelio susisuko į
apsiaustą ir užvertė galvą į dangų.
Ji pažino melodiją, kurią švilpavo Rolandas. Prieš keletą dienų jis grįžo iš
mugės ir papasakojo jai apie spalvingais kos umais apsirengusių muzikantų
šeimą. Kiekvienas jų, net ir jauniausia dukra, kuriai buvo vos keletas

metukų, grojo skir ngais instrumentais. Jis skundėsi, kad negali tos
melodijos išmes iš galvos.
Rolandas stabtelėjo – šlapia ir į apsiaustą susisukusi Leila atrodė kaip iš
ežero išropojusi šmėkla.
Kaip derlius? – galiausiai paklausė ir atsisėdo greta.
Šūdinai, – Leila nusijuokė ir apsikamšė apsiaustu šąlančias pėdas.
Neskubėdamas Rolandas išskleidė meškerę ir patyrusia ranka švystelėjo
plūdę ganė nai toli nuo ltelio. Ežeras neturėjo vardo. Visi jį taip ir vadino,
paprastai – „ežeras“. Vis ek negalėjai jo su niekuo supainio . Žuvies čia
beveik niekuomet nepavykdavo pagau – nedideli smulkių žuvelių būriai
laikėsi priešingame ežero gale, kur sutekėdavo lediniai šal niai, todėl
meškerė buvo k pretekstas ilgai sėdė ant kranto.
Leila vėl užvertė galvą į dangų. Pavasarinė padangė atrodė išblyškusi. Ji
sunkiai rado pažįstamus žvaigždynus. Buvo įsi kinusi, kad Rolandas
nekantriai tampo plūdę arba tyliai spokso į vandenį, tačiau kai atsisuko, jis
žiūrėjo į ją. Jo akys atrodė tokios pat tamsios kaip ežero gelmė.
Maniau, žiūri į žvaigždes, – sušnabždėjo.
Žiūriu. Į pačią gražiausią.
-

Dabar aš suprantu, kokie banalūs ir niekiniai buvo jo žodžiai...
tačiau tuomet to pakako, kad prarasčiau žadą ir sudrebėčiau visu
kūnu. Jo lūpos buvo ry nės rasos skonio. Kapitone, ar žinote jausmą,
kai basas išeini į rasotą žolę po karštos vasaros nak es? Milžiniškuose
rasakilos lapuose telkšo rasos lašai, tu nuraškai vieną jų ir užsiver
atsiger . Tą akimirką galvoji, kad nieko gardesnio šiame pasaulyje
neragavai. Būtent taip aš jaučiausi tą nak ant liepto.
Ji nu lo ir vėl siektelėjo savo tabako maišelių. Atrodė, kad žodžiai
graužė gerklę.
Panele Leila...

-

Žinau, Kapitone, jums įdomu, kodėl jums visa tai pasakoju, ką
bendro tai turi su paslap ngais kariais, kuriuos žūtbūt norite
sulaiky ... Kol kas – nieko. Tačiau aš juk Leila – Mir es Šešėlis. Ir abu
mes žinome, kad šešėliai nekalba. Kad jie neturi balso. Bet šį kartą

leiskite man kalbė . Ką aš galiu žino , galbūt išgirdęs, ką žinau,
nuspręsite mane pakar už visus kitus nusikal mus.
Kajus nejaukiai pasiraivė krėsle, tačiau nieko jai neatsakė.
Gustavas viską suprato akimirksniu. Užteko keleto vakarų, kada
mes, atrodytų, jam užmigus prie virtuvinio stalo žodžius mainėm į
bučinius. Jis niekada mūsų nelaikė broliu ir seserimi, todėl... Tik kreivai
šyptelėjo, kai garsiai pasakiau, kad myliu Rolandą. Aš visada
kalbėdavau už mus du.
Ji ilgam nu lo, nes nežinojo kaip, ir ar verta, Kajui pasako apie tą
visumą, į kurią susiliejo jos laimingos dienos. Ji paminė kaip šviesa krisdavo
ant Rolando veido, kai ji, įsiraususi jam į pažas , atsibusdavo pirma. Ji
prisiminė prakaito skonį, kai jam dirbant kieme jį apsikabindavo iš nugaros
iš pabučiuodavo į tarpumentę. Ir net bandy žodžiais apibūdin tą jausmo
pilną tylą atrodė šventvagiška, todėl Leila nė nebandė prabil .
Aš pastojau po pusmečio, – ji matė, kaip Kajus užspringo midaus
gurkšniu.
Jis kėjosi išgirs , kad po pusės metų Rolandas jai mir nai nusibodo ir ji
ėmė svarsty , kaip būtų lengviausia jį nunuody , arba kad bėgdama nuo jo
meilės ji padegė visą Žalvio kaimą... Bet kas, bet ji negalėjo bū mama. Ji
Kajaus akyse buvo pabaisa, ta, kurios įsčios turėjo bū prakeiktos ir
niekuomet negalėjo savyje išnešio gyvybės. Leila karčiai nusišypsojo.
Ir tai Gustavas suprato akimirksniu. Tuomet aš dar pa spėliojau ir
k norėjau praei pro jį virtuvėje, bet Gustavas suspaudė mano riešą
ir pridėjo savo sunkų delną man prie pilvo. Paklausė, ar krai. Aš

visuomet žinojau, jog jam nereikia akių, kad matytų... – ji nugėrė savo
gėrimo. – Mes bijojom barnio ir pykčio, tačiau Gustavas k uždėjo
delnus ant mūsų galvų – man kairįjį, Rolandui dešinįjį – ir sumurmėjo
seną palaiminimą. Jis mūsų namuose visuomet kepė duoną. Nežinau,
kaip būdamas aklas nenusidegindavo, tačiau į duonos kepimo ritualą
nei aš, nei Rolandas nedrįsom kėsin s. Pamenu, kaip tada jo delnas
kvepėjo duona...
Bet jūs buvote tokia jauna.
Jauna – taip, bet ne per jauna. Visas Žalvis jau senų seniausiai
pamiršo, kad mes buvome k du vaikai. Žinote, Kapitone, kai kaimynės
dvynukai vidury nak es pradėdavo karščiuo ir kliedė , jie ateidavo
žadin manęs. Aš slaugiau daugybę sergančių, nors nemanau, kad
kite, jog išgelbėjau nors vieną. Viską, ką Gustavas žinojo apie žoles,
perėmiau aš. Aš galiu išgydy lūžusius kaulus ir nuvy karš nę, galiu
suteik ramų miegą ir išvir gėrimą, kuris jus, mielas Kapitone,
apnuodys, ir kitą, kuris jus nuo lėtos mir es išgelbės.
Kajus nepa kliai pažvelgė į ją ir tada į midaus bokalą savo rankoje.
Ak, nesijaudinkite, – Leila nusijuokė. – Kol kas jums reikia manęs, o
man reikia auditorijos. Galiu prisiek , kad nekeliu jums nė mažiausios
grėsmės.
Ji iš esė kojas ir prisimerkė. Atrodė, kad dabar jau kalba ne apie save.
Leila net nebepažino tos moters, kuri pasikaišiusi sijoną nesumerkdama
bluosto prasėdėdavo prie ligonio lovos, keisdama šaltus kompresus,
laikydama ranką ir klausydama, kaip kliedesių kalba sergantysis lieja į
nebū savo tamsiausias paslap s.
Titas gimė vėlyvą rudenį, – ji atsiduso ir tą atsidūsėjimą užgėrė
dideliu gurkšniu midaus. – Tą nak siautė tokia audra, kad galvojau,

jog nuo griaus nio mane užgrius dangus. Titas turėjo mano akis ir
tankius, ilgus Rolando plaukus.
Išmaudžiusi naujagimį ir paguldžiusi jį greta Rolando, kuris
nemirksėdamas stebėjo sūnų kaip neį kė ną stebuklą, ji išėjo į liū . Ant
Leilos kūno dar džiūvo kraujas, tačiau ledinė srovė akimirksniu ją permerkė
ir nuprausė.
Ji ilgai stovėjo lietuje, beveik skęsdama vandens stulpe, kol ėmė kalen
dan mis. Tada grįžo į savo namus, ilgai trynė pašiurpusią odą šiurkščiu
rankšluosčiu, kol į pirštų galiukus grįžo šiluma. Atsigulė greta sūnaus ir
įbruko pirštus į jau miegančio Rolando delną. Jo delnai buvo sudiržę nuo
darbo ir priminė šiltą medį.
Žalvio žmonės kėjo, kad kiekvienam, gimusiam miške, auga
medis, iš kurio medienos reikia nudirb lopšį. Tikėjo, kad negalima
kūdikio guldy į sve mą lopšį, kad taip jis pavogs sve mą likimą. Mes
kėjom, kad kiekvienam skirta tai, kas skirta. Medis, kurį Rolandas
išrinko, buvo juodas ir kietas kaip akmuo. Jis dirbo kruvinomis
rankomis ir tyliai po nosimi keikdamasis. Abu juokėmės, kad
užauginsim tvirtą ir užsispyrusį sūnų.
Leila užsimerkė. Žinojo, kad Kajus spokso į ją nemirksėdamas. Ji buvo
pamiršusi, koks ramus vaikas buvo Titas. Pamiršo visas nak s, kurias
praleisdavo prie jo lopšio, delne spausdama mažą rankutę ir negalvodama
apie jokius rūpesčius. Dabar ji nebeprisiminė, kaip skambėdavo jo
verksmas.
Niekas daugiau pavasariais nerinko mėlynų Nak es gėlių. Jei ne
ryški jų spalva, jos būtų buvusios visiškai bevertės, aš jas naudojau k
audiniams dažy .
Sodriai mėlyna suknelė, kurią tą žiemą ji pasisiuvo vestuvėms, vis dar
gulėjo vienoje jos slėptuvių, susukta į plony popierių ir apklostyta kitais

drabužiais. Ji jai buvo per maža, Leila dar tystelėjo į ūgį, jos pečiai
paplatėjo, rankų raumenys paaugo, tačiau ji negalėjo prisivers jos išmes .
Atsimenu kiekvieną pavasarį, kai jos žydėdavo. Kiekvieną pavasarį
įvykdavo kas nors... Kas nors nepaprastai reikšmingo, lyg aš būčiau to
nak es žydėjimo prakeikta.
Leila pakilo iš krėslo ir apsimetė, kad nematė, kaip Kajus įsitempė. Ji
lėtai pasirąžė žvelgdama pro langą, saulės nematė, bet spėjo, kad jau
gerokai po vidurdienio. Pasitrynė pe , kur nedidelį lopinėlį odos pritrindavo
kardo diržas. Oda ten buvo kieta ir sausa lyg vėjo nugludintas akmuo.
Mergina kilstelėjo ąso ir ištuš no jį į Kajaus ir savo bokalus. Jis nė
akimirkos nea traukė nuo jos akių.
Grįžusi į savo vietą Leila vėl prisikimšo pypkę, šį kartą – karčiomis
raudonomis gėlėmis.
Miške tyla kitokia, tačiau užtrunka ją pažin . Iš kur jūs, Kapitone?
Koks skirtumas? – jis nejaukiai pasimuistė kėdėje.
Ak, liaukitės. Paleista aš nepaskelbsiu vendetos ir nepradėsiu
ieško jūsų šeimos. Man įdomu.
Užaugau sos nėje.
Tada kros tylos jūs nežinote. Mieste net ir giliausią nak tu girdi
sve mus miegančius protus, girdi pa miestą. Miestas pats savo
buvimu ir tankiu užteršia viską, kas kra... – Leila giliai įkvėpė. – Aš
mėgstu galvo , kad gimiau miške. Labai gerai pažįstu skir ngas miško
tylas. Aš žinau, kada tai k tyli vasaros diena, kai kaitra sproginėja ore.
Galiu pasaky , kad tuoj lis, kai viskas prityla, o lietaus kvapas kabo
ore. Žinau, kada sulaiky kvėpavimą, nes visai greta, nors ir
negirdimas, sėlina plėšrūnas... Ir atpažįstu kur nančią tylą prieš
katostrofą, nors jums visos jos atrodytų vienodos.

Leila išpūtė pypkės dūmus. Dar kartą įtraukė ir vėl išpūtė. Nurimo
matydama savo pačios kvėpavimą. Širdis lyg juodas varnas daužėsi
krū nėje ir grasino išsiplėš lauk.
Aš pakštelėjau Titą į kaktą, o Rolandą į lūpas ir išėjau, kaip
kiekvieną pavasarį, skin tų pačių žiedų. Tais metais buvo pats
geriausias derlius, kokį kada nors mačiau. Žiedai buvo be galo sunkūs,
nuo jų kvapo man svaigo galva. Aš pjoviau sunkius žiedus, grūdau į
maišus ir... – ji giliai įtraukė pypkės dūmų ir palaukė, kol protas
prašviesėjo. – Vieną akimirką supratau, kad aplink mane neliko nė
garso. Kad tyla tapo dar tylesnė. Tada išgirdau savo vardą. Labai aiškiai
ištartą, tačiau ne garsu, o protu. Ir k tada išgirdau riksmus.
Leila ilgai tylėjo. Tylėjo ir žiūrėjo į savo bokalą, bandydama ras vienokį
ar kitokį atsakymą.
Aš bėgau taip greitai, kaip niekuomet gyvenime nebėgau, –
atsiduso. – Kai pasiekiau miško pakraš , didžioji dalis sodybų jau
liepsnojo. Degdamos stogų samanos garsiai spragsėjo ir pelenai
dideliais kąsniais leidosi aplink. Mūsų namas buvo pačiame kaimo
pakraštyje, arčiausiai miško. Ir... ir aš parkritau. Žolė buvo nepaprastai
aukšta, mano kojos susipynė smilgose. Buvo nuostabus pavasaris.
Augalai s ebėsi link saulės tarytum išprotėję, o aiškaus tako į mišką aš
dar nebuvau spėjusi išmin . Užsigavau kairįjį kelį į akmenį, kurį iš
žemės gelmės iškėlė žiemos įšalas.
Ji įkvėpė, tačiau nebejautė, kad turėtų plaučius. Atrodė, kad bando
įtrauk nors mažą gurkšnelį oro į ledo gabalą.
Mūsų sodyba buvo pirmoji pamiškėje. Girdėjau riksmus liepsnose,
tačiau niekas kitas man nerūpėjo. Durys buvo praviros. Kažkas trukdė,
kad jas iki galo atverčiau, tačiau pro plyšį įsmukau vidun ir sus ngau,
nes atrodė, kad pėdos tarytum prilipo prie priemenės grindų.

Gustavas juos įleido. Tikriausiai išgirdo beldimą ir pagalvojo, kad
kaimynams reikia skubios mano pagalbos – gal kas susižeidė ar… Taip
ne kartą buvo nu kę. Aš mačiau k vieną žaizdą jo kakle ir stovėjau jo
kraujo baloje. Vargšas mano mielas Gustavas… – Leila atsiduso. – Jo
akys buvo užmerktos. Aš dar dabar dėkoju dievams, kad nemačiau jo
negyvo žvilgsnio. Svetainėje girdėjau balsus ir Tito verksmą.
Leila akimirką nu lo, nes Kajus palinko link jos, alkūnėmis
atsiremdamas į savo kelius.
Pamatę mane visi sus ngo. Jie buvo penki, e prakeik kariai.
Vienas jų grubiai laikė Rolandą už rankos, nors šis nieko nepaisydamas
veržėsi prie Tito lopšio. „Bėk!“ – bandė jis sušuk man, tačiau karys
jam trenkė metalu kaustyta ranka. Rolandas beveik parkrito ant
žemės, o per jo veidą žliaugė kraujas... Du iš karių sučiupo mane už
rankų ir parklupdė ant kelių. „Leila, mn luuko õrko kaamaça, Leila,
Leila“, – k kartojo mano vardą ir tą sumautą prakeikimą, tačiau jie
nieko nereikalavo, nieko neklausė, žinau, kad šaukiau, ko jie nori,
tačiau atsakymo aš niekuomet neišgirdau. Rolandas puolė prie manęs,
tačiau jo nepaleido. Jį laikęs karys žaibiškai išsitraukė kardą ir
panardino ašmenis mano Rolando pilve. Dar juos trūktelėjo į viršų ir
pasuko. Bjauri žaizda, skausminga ir kankinan , ne švarus nužudymas,
o specialiai siekiant sukel kuo didesnę kančią. Aš mačiau, kaip mano
vyras suprato, kad mirs. Jie numetė jo kūną lyg šiukšlių maišą. Žinau,
kad iki pasku nio atodūsio jis nenuleido nuo manęs akių.
Ji nu lo ir užvertė galvą į lubas. Vinių sauja susigrūdo galugerklyje,
tačiau Leila neke no verk , ypač matant Kajui.
Jie toliau k kartojo... Mn luuko õrko kaamaça… Du mane
laikantys lojo mano vardą kaip šunys. Leila. Leila. Leila! LEILA! Aš nė
nepajėgiau jų pertrauk ir paklaus , ko jie nori. Titas jau duso nuo

verksmo. Vienas karys žengė prie lopšio. Aš nebegalėjau pajudė .
Nemoku apsaky to siaubo, Kapitone. Niekada nejausiu tokio siaubo,
aš perdegiau. Visa kita atrodo visiškos smulkmenos.
Leila gausiai nugėrė midaus. Norėjo apgirs , kad praei s taptų nors šiek
ek miglota, tačiau ji atsiminė kiekvieną, net ir menkiausią detalę. Kaip
besiblausiant Rolando žvilgsniui jam ant veido krito plaukai, kaip liepsna
atsispindėjo nuo karių šarvų. Ji prisiminė kiekvieną grindų nelygumą, kurį
jautė nuogais keliais.
Vienas iš jų suėmė mano sūnų už plaukų. Jam jau buvo pusė metų,
o jo plaukai buvo tokie tankūs… Galėdavau juos glosty visą dieną ir
visą nak . Titas žinojo. Nežinau, kaip kas nors toks mažas ir nekaltas
gali suvok mir , tačiau jis suvokė. KO JŪS NORIT??? – klykiau.
Maldavau pasiim mane… Karys taip greit švystelėjo kardu, kad aš nė
nepamačiau, kaip sujudėjo ašmenys. Ir… niekada nepamiršiu to garso,
kai mano sūnaus kūnas bumptelėjo į grindis. Karys pažvelgė į mane, į
Tito galvą, kurią vis dar laikė rankoje… Ir numetė ją man. Tada
pradėjau klyk . Žinau, kad garsas, kurį tą kartą išleidau, niekaip
nepriminė žmogaus balso. Jūsų baisiausiuose košmaruose šmėklos
taip neklykia, Kapitone. Žinau, kad nuo mano klyksmo indaujoje
suskambėjo indai, galiu prisiek , kad iš tankmės man atsiliepė vilkai.
Kajaus akys blizgėjo. Leila neleido sau spėlio , ar iš gailesčio. Ji
prisidegė jau užgesusią pypkę ir palaukė, kol skaidrus spyglys pervers
min s.
Man rodos, kariai išsigando. Jų gniaužtai atsipalaidavo ir… Aš
nebebuvau aš. Nemaniau, kad galiu bū tokia vikri, tačiau nuo židinio
pačiupau savo kardą. Gyvenime nelaikiau jo rankose kaip įrankio
žudy , retsykiais teištraukdavau iš makščių, kad pažiūrėčiau, kaip
ašmenys atspindi saulę. Tinkamu kampu jie nubarstydavo kambario

sienas saulės zuikučiais. Bet aš juos visus nužudžiau. Žaibiškai greitai ir
ksliai, nė vienas nespėjo nė pakel kardo. Prieš pirmą kir maniau,
kad ant žemės nukris k tuš šarvai, kuriuos valdė pikta šmėkla, nes
joks žmogus negali bū toks žiaurus… Tačiau galiu jums garantuo ,
kad jie – kaip jūs ir aš, miršta. Aš išėjau į kaimą ir galbūt mane užvaldė
Nak es dievė, kurią Gustavas juokais vadino mano mo na. Galbūt
mane apsėdo keršto šmėklos, o galbūt aš trumpam išsikrausčiau iš
proto… Aš nužudžiau juos visus. Nė vienas nesugebėjo manęs nė
įbrėž . Jie k kartojo mano vardą. Leila. Leila! Mn luuko õrko
kaamaça…
Kiek jų buvo? – sušnabždėjo Kajus.
Trisdešimt šeši. Aš atsimenu kiekvieną. Kai nuleidau kardą, Žalvis
nebeegzistavo. Samanų stogai prastai degė, tačiau įgriuvo ir iš pačių
namų nieko neliko, k pajuodę griaučiai. Gatvėse gulėjo lavonai. Aš
prisiverčiau jų neatpažin . Buvo sunku pa kė , kad ateis rytas, bet jis
atėjo. Nežinau, kiek dienų po to aš k laidojau nužudytus ir miegojau
pelenuose. Nemanau, kad valgiau, ir nemanau, kad verkiau. Kai
nuvaliau kraują nuo Rolando lūpų, jis kvepėjo ugnimi. Pabučiavau jį
prieš užversdama žemėmis ir esiog išėjau. Šiame pasaulyje nebuvo
likę nė vieno, kuris būtų mane pažinojęs.
Leila, aš... Aš labai jus užjaučiu, – atsiduso Kajus ir atsilošė krėsle.
Ji neabejojo, kad jei būtų pamiršęs, jog ji yra šaltakraujė žudikė, būtų
ją apkabinęs. – Aš...
Šią istoriją be jūsų žino dar vienas gyvas žmogus. Jis ją saugo kaip
savo pa es paslap . Būčiau dėkinga, jei jūs elgtumėtės taip pat, –
nukirto šaltai. – Kapitone, aš nežinau, kas e vyrai. Nė nenumanau, ko
jie nori, ir tuo labiau, kodėl ieško būtent manęs. Iki jų pasirodymo aš
buvau niekas. Ir niekas, išskyrus Žalvio gyventojus, nė nenumanė, kad

aš egzistuoju. Taip, aš atkeršijau, tačiau k kariams, kurie, pats gerai
žinote, neturi nė menkiausios teisės prieštarau , kai įsakymas jau
duotas. Aš niekuomet daugiau jų nesu kau, nieko apie juos
negirdėjau, iki kol neprabilote jūs.
O ką darėte po to?
Nesvarbu, – Leila liūdnai šyptelėjo. – Tai neturi nieko bendro su
jūsų vykdomu tyrimu.
Kur iš esų yra Žalvis? – jis atsistojo, atrodė, kad lengvai susvyravo,
ir nustumdęs į šonus daiktus ant stalo išskleidė milžinišką žemėlapį.
Kur mes? – paklausė jam per pe .
Kajus pirštu bakstelėjo į nedidelį pilį vaizduojan simbolį. Kaip Leila ir
spėjo, jie buvo viename iš senų Imperijos fortų. Ji perbraukė delnu per
storą popierių, galėjo jus jame išpieštas linijas pirštų galiukais. Palinko prie
jo kartu su Kajumi. Pernelyg ar , pagalvojo Leila, tačiau nieko nepasakė.
Čia, – galiausiai bakstelėjo į miško lopinėlį.
Ten nieko nėra.
Šis žemėlapis neteisingas. Visi jie neteisingi. Čia, – ji parodė į pa
miško vidurį, – yra ežeras, Žalvis glaudėsi jo pietuose.
Mes išmaišėm tuos miškus, ten vieni pelkynai…
Nežinančiam kelio – taip. Neabejoju, kad miškas atsiėmė tai, ką
ilgai trypė žmogus. Per pelkę eina kūlgrinda. Ji gerai paslėpta, tačiau
tokia pla ir sekli, kad per ją galėdavai pervažiuo vežimu nė jo dugno
nesušlapdamas.
Ar kada nors ten grįžote?
Ne.
Ar galėtumėt mus ten nuves ?
Kapitone, Žalvyje jūs nieko nerasite. Tik kapus ir boluojančius
pamatus. Ten jums nėra atsakymų.

-

Prašau, Leila. Žalvis buvo pirmas jų taikinys. Išgirdęs jūsų
pasakojimą ir galbūt pamatęs… Galbūt pajėgsiu suvok tai, ką visi
praleidome pro akis anksčiau. Galbūt, jei… jei man padėsite, aš galėsiu
užkirs kelią atei es išpuoliams. Galbūt rasime, kas dalina tokius
protu nesuvokiamus įsakymus.
Jūs siūlote partnerystę? – Leila nusijuokė. – Koks pamišėlis nori
sąjungos su tokia pabaisa kaip aš?
-

Jūs galite padė man šitas žudynes sustabdy . Pagalvokite, galite
gau išrišimą už visus nusikal mus, kuriuos padarėte.
Norėdama gau išrišimą, aš visų pirma turėčiau atgailau , – ji vėl
nusijuokė. – Tačiau aš kiu likimu, Kapitone. Noriu kė , kad tas jūsų
sučiuptas šunsnukis mano vardą jums išspjovė ne be priežas es. Aš
nuvesiu jus į Žalvį, tačiau nežinau, ar daugiau kuo galėsiu padė .
Jis iš esė jai ranką siekdamas užtvir n sandorį. Leila palaukė keletą
akimirkų ir galiausiai tvirtai suspaudė jo delną.
Jei dar kartą išgirsiu iš jūsų „kapitone“, kriausiai prirakinsiu
požemyje, – jis šypsojosi, nors Leila nebuvo kra, kad juokavo.
Leila paleido jo ranką ir susivertė į burną pasku nius midaus lašus.
Kajus neramiai apsidairė, lyg nežinodamas, į ką jam leidžiama žiūrė ir kur
turėtų laiky rankas.
Aš… Aš negaliu leis jums laisvai vaikš nė po pilį. Vyrai žino, ką
sučiupo, jei žinos, kad jūs laisva ir ginkluota, kils panika.
Žinoma.
O jei bandysiu užrakin jus požemyje, jūs pabėgsite.
Tikrai taip.
Jis apsidairė ir atsiduso lyg kapituliuodamas.
Galiu įsaky atneš jums patalynę į šį kambarį. Gultas gal ir ne
pats patogiausias, bet turėtų bū geriau nei šiaudai rūsyje. Ar galiu

jumis pasi kė , kad ryte jus čia rasiu ir nebandysite padeg mano
dokumentų?
Turite mano garbės žodį, kap… – ji nepabaigė kreipinio.
Išjosime rytoj ryte. Laukia beveik dviejų dienų kelias.
Neimkite viso būrio. Kuo mūsų mažiau, tuo geriau.
Negalime jo dviese. Juk suprantate.
Žinoma. Paimkite tą karį, kuris mane atvežė. Jis primena vilką.
Kajaus pakviestas samdinys atnešė jai dar vieną ąso vandens, pagalvę
ir šiurkštų apklotą. Po tokiais kareivinėse miegojo kareiviai. Nė
nepakeldamas į Leilą akių jis surinko lėkštes su maisto likučiais ir tyliai
uždarė duris.
Leila esiog stovėjo prie lango, apkabinusi savo alkūnes delnais. Ji
nebeturėjo ką pasaky ir kėjosi, kad Kajus greitai paliks ją vieną. Jis dar
grįžtelėjo per pe tarpduryje ir galėjo prisiek , kad Leilos skruostu riedėjo
ašara.
Kajus uždarė duris ir padvejojęs užrakino.
Leila girdėjo, kaip raktas pasisuko spynoje. Nė neabejojo, kad Kajus ją
užrakins – pa jo vietoje būtų pasielgusi taip pat ir dar kriausiai jo delną
prikalusi prie stalo.
Ji girdėjo, kad jis buvo atėjęs nak . Leila apsimetė miegan ir klausėsi,
kaip Kajus tyliai varto knygas ir kilnoja lapus, girdėjo, kaip susuko du
ri nius. Jis žengė arčiau jos ir sustojo. Leila k s priau suspaudė po pagalve
paslėpto ginklo rankeną. Nemanė, kad Kajus būtų atsėlinęs jos nužudy
miegančios, bet neke no praleis progos jį pagąsdin .
Tačiau kiek pastovėjęs jis skubiai išėjo ir vėl užrakino duris.
Ryte pusryčius jai atnešė ne Kajus, o dar nematytas karys. Gerai, kad
košė su šaukštu spirgų buvo gana ršta, kitaip jis būtų ja nutaškęs sienas –

taip drebėjo jauno vyro rankos. Pamačiusi, kaip jis bijo, Leila pagarbiai
pasitraukė gilyn į kambarį, kad jaunuoliui nesustotų širdis.
Žemėlapyje ji perbraukė pirštu per kelią nuo forto iki Žalvio. Dvi dienos.
Niekada nė negalvojo, kad galėtų grįž . Viskas atrodė kaip vienas slogių jos
sapnų, iš kurio ji niekaip negalėjo išsiverž . Neskubėdama ji susivarstė
batus ir apsiginklavo – grąžino durklą į jam skirtą dėklą bate, vėl užsisegė
kardą, o pypkę atsargiai įdėjo į jai skirtą drobinį maišelį. Lango atspindyje
susišukavo po nak es styrančius plaukus ir apsigaubė apsiaustu.
Forto kieme mankš nosi karių būrys ir Leila spoksojo į raminančią jų
judesių monotoniją. Apibėgę įsakytą skaičių ratų, visi jie į rankas paėmė po
kardą ir sustojo poromis. Vieni puolė – ki gynėsi ir atvirkščiai, kartojo ir
kartojo tuos pačius įprastus judesius. Nors garsas jos ir nepasiekė, Leila
manė girdin , kaip ašmenys skardžiai žvangtelėdami susiduria ore.
Ji nekrūptelėjo, kai Kajus a darė duris.
Visi jūsų kariai puldami a dengia dešinę korpuso pusę smūgiui, –
pasakė nė nepažiūrėjusi į jį. – Dažna klaida, tačiau nuo to ne mažiau
mir na.
Kajus sustojo greta jos ir pažvelgė pro langą. Leila buvo teisi – visi kariai
sinchroniškai smogdami atsidengdavo ir likdavo pažeidžiami priešo
ašmenims.
Eime.
Leila pagalvojo, kad jo veide ryškiai švietė nemigos nak s. Galėjo
spėlio , ar jis neužmigo spręsdamas, ką dary su ja, ar dėliodamas
strategiją, ar dar sykį skaitydamas jau min nai išmoktus dokumentus. Jos
pačios miegas buvo kietas, o sapnas juodas kaip nak s, tačiau prabudo
burnoje jausdama pelenų skonį. Žalvio šmėklos žinojo, kad ji grįžta.
Jis išleido ją pro duris į koridorių ir suėmė už žasto, lyg vis dėlto vestų
kalinę. Leila prisivertė nury kandų komentarą. Nors Kajaus veidas atrodė

lyg iškaltas iš akmens ir jis vengė jos žvilgsnio, tačiau prisilie mas nebuvo
nei grubus, nei skausmingas. Ji suprato, kaip giliai įsibrovė į jo min s,
išsikerojo ten kaip nuodinga piktžolė ir neleido sumerk akių.
Lengva buvo jos nekęs , kai Leila buvo Mir es Šešėlis, kai ji buvo
moteris iš kruvinų legendų, po savęs palikdavusi lavonų krūvas, siaubingai
išdarkytų lavonų krūvas. Žmonės kalbėjo, kad kūno dalis ji rinko kaip
trofėjus. Ji turėjo bū pabaisa. Žvėris dailiame kūne. Neverta jokio gailesčio
ir dėl to jos nekęs buvo labai lengva. Tačiau vos k sumerkęs akis Kajus
matė ją dar visai jauną, klūpinčią ant nelygių medinių grindų ir klykiančią
taip, kad miške atsišaukė vilkai.
Dabar jo neapykanta atsiskiedė gailesčiu, nors Leila labiau mėgo ją
gryną. Gailes s jai visuomet priminė akmenį, kuris k traukė gilyn į liūną, o
pyk s visuomet padėdavo išplauk .
Žinoma, jis negalėjo jai leis vienai laisvai vaikš nė po fortą. Ji buvo
kibirkš s, kurios būtų pakakę, kad ramiai nebegalintys miego vyrai sukiltų
ir prieš Kajaus įsakymus išsitrauktų ginklus. Ir k tam, kad išgyventų, ji
nenorėjo nužudy nė vieno iš jų, nors gerai žinojo, kad gali.
Kieme jų laukė šeši žirgai, jau pabalno ir paruoš kelionei. Milžiniškas
Kajaus obuolmušis suprunkštė jį pamatęs, o Leila pagalvojo, kad kelionei
tamsiu mišku žirgo spalva buvo nedėkinga. Arklininkas švystelėjo jai į
rankas vadeles ir Leila iš esė delną, kad paliestų drėgną nosį. Gyvūnas
buvo milžiniškas, kriausiai pietuose užaugintas juodbėris. Jis pats
bakstelėjo Leilos delną nosimi ir leidosi pakasomas už ausies.
Negaliu pa kė , kad jis neužuodžia ant jos rankų esančio kraujo, –
sumurmėjo netoliese stovin s jaunas karys.
Leila dėbtelėjo į jį žvilgsniu, sakančiu, kad papjaus jį miegan , vos k
pasitaikys proga. Akimirką atrodė, kad vyro veide nebeliko nė lašo kraujo. Ji
jau buvo pamiršusi, koks jausmas, kai visi aplink žino, kas tu tokia.

Rytas buvo apsiniaukęs ir slėnį vis dar gaubė rštas rūkas. Pasaulis
atrodė lyg bespalvis, o arklių kanopos garsiai kaukšėjo per kelio žvyrą. Kajus
ramiai jojo priekyje. Dabar jis, kaip ir ki kariai, taip pat vilkėjo bevardžius
šarvus. Ji laikėsi kolonos viduryje – jei k būtų pabandžiusi vilk s gale, jie
būtų akimirksniu pagalvoję, kad ke na bėg .
Leila vis palinkdavo link žirgo galvos ir paglostydavo jo kaklą. Tai buvo
ramus gyvulys, kuriam, kriausiai pratusiam prie sunkių karių, Leila atrodė
neį kimai lengvas nešulys. Ji nė neturėjo laiky vadelių – žirgas
nesiblaškydamas ir nesigręžiodamas ramiai žengė keliu. Galiausiai jo
ramybė persidavė Leilai. Ji įsmeigė žvilgsnį į Kajaus sprandą ir atsidavė
ramiam žirgo ritmui.
Saulė patekėjo, o ji dar niekam nebuvo pratarusi nė žodžio. Kariai,
akylai ją stebėję, galiausiai nusprendė, kad ši liauna moteris tylos
surakintomis lūpomis jiems pavojaus nekelia. Jų vis dėlto buvo gerokai
daugiau.
Galbūt legendos apie ją tėra k legendos, – atsiduso vienas jų
Leilai už nugaros.
Ji k kreivai šyptelėjo, tačiau apsimetė, kad neišgirdo.
Leila girdėjo juos kalbant, tačiau vos k pabandydavo įsiklausy ,
atrodė, kad nebemoka jų kalbos.
Jie jojo tylėdami. Sustodavo pailsin ir pagirdy žirgus ir vėl jojo. Leila
vis dar nepratarė nė žodžio, tačiau niekas ir nebandė jos kalbin . Kelias –
tyla – kelias – tyla – kelias…
Turime susto nakvynės, – pasakė Kajus kryžkelėje. – Temsta,
greitai žirgai nebematys kelio.
Netoliesė yra miško laukymė, kurioje dažnai apsistoja medžiotojai,
– po ilgos tylos Leilos balsas buvo toks duslus, lyg kalbėtų pilna gerkle
žemės.

Leila pažinojo šiuos miškus. Juose, iš skausmo pamiršusi, nežinodama,
kur eina, ji klaidžiojo keletą savaičių. Kajus linktelėjo.
Laukymė buvo nedidelė, vos keliasdešim es metrų skersmens. Išskyrus
tarp medžių iškirstą taką, ją supo tanki medžių ir krūmų siena. Joks
užpuolikas nak čia negalėjo prasibraus neišgirstas. Vidury laukymės – iš
akmenų sudėliotas ratas, kuris žymėjo laužavietę, aplinkui ją – krūvos
šiaudų, kurie tariamai turėjo suteik minkštesnį miegą.
Leila keletą minučių pradingo tankmėje. Vyrai neramiai susižvalgė,
kėdamiesi Kajaus įsakymo ją sek , tačiau Kapitonas laikėsi savo žodžio –
Leila nebuvo kalinė. Tankmėje skambėjo kardo kirčiai. Netrukus ji grįžo k
nešina glėbiu sausų šakų pakuroms. Neklausdama leidimo parklupo į žolę ir
keletą minučių pabrūžinusi tnagą įpūtė ugnį.
Vyrai pasidalino kuklia vakariene, ant šiaudų įsirengė gultus ir sugulė
miego . Leila k tvirčiau susisuko į apsiaustą ir prisikimšo pypkę to pa es
kartaus raudono tabako. Kajus ar laužo išvyniojo keletą ri nių ir daugiau
spoksojo į tai, kas juose parašyta, nei skaitė.
Jūs vis ek viską mokate min nai, – atsiduso ji.
Esate čia buvusi? – kapitonas apsimetė, kad negirdėjo, tačiau
pradėjo krau ri nius atgal į krepšį.
Taip.
Kaip atsidūrėte Terante?
Leila nusijuokė.
Kodėl jums tai rūpi?
Bandau supras . Ir manau, kad suprantu, kaip išgyvenus tai, kas
teko jums, galima nebejaus gailesčio nė vienai gyvai būtybei. Tačiau…
Negaliu supras , kaip mylin moteris ir mama tapo Mir es Šešėliu.
Tikriausiai aš visuomet turėjau slaptą talentą, – ji nusijuokė. – Tai,
kad man nesudreba ranka perpjaunant sve mą gerklę, anaiptol

nereiškia, jog aš negerbiu mir es. Jūs mane ilgai sekėtė. Pasakykite
man, kas buvo mano aukos.
Mes… Aš ilgai ieškojau tendencijos. Jos nėra. Nesiginčysiu, dalis jų
buvo garsūs nusikaltėliai, kurių k niekam nepavyko viešai apkal n ,
tačiau ki tebuvo pirkliai, ūkininkai, poli kai, tėčiai ir seneliai.
Pasku nė mano auka buvo tur ngas ūkininkas. Ne, čia nėra nei
išpažin s, nei prisipažinimas, – Leila išpurtė tabako likučius. – Jis buvo
talen ngas verslininkas. Neįveikiamas despotas. Gobšus ir
šaltakraujiškas. Jo žmona į turgų eidavo su batų skutais ant pėdų, nes
jis gailėjo net monetos naujiems. Pradėjęs plės savo verslą pateikė
apgaulingus pasiūlymus trims savo kaimynams. Po metų visus tris
nuvarė į visišką bankrotą. Jų šeimos badavo, vaikai krito kaip musės.
Galiausiai jie surinko pasku nius pinigus ir nusamdė mane. Prieš
įvykdydama užsakymą aš kalbėjau su vienu iš jų purvinoje smuklėje.
Žinoma, jis nežinojo, kas aš tokia. Žinote, ką išgirdau iš to vyro? Šią
žiemą jo vyriausias sūnus susirgo plaučių uždegimu ir tėvas neturėjo
pinigų vaistams. Neturėjo pinigų ir maistui. Tris kartus jis ėjo pas savo
pasiturin kaimyną maldaudamas pagalbos. Trečią kartą šis privertė jį
ropo keliais po sniegą ir tada užpjudė šunimis. Ką dar man pasakė
gedin s tėvas? Kad infekcija taip išplito, jog sūnus nebegalėjo pakel
skausmo. Kad tris dienas ir tris nak s jis maldavo tėvo, kad jį
nužudytų, nes nebegalėjo kentė . Žinote, ką aš padariau kitą nak ?
Priverčiau savo taikinį ilgą kelią ropo per purvą ir akmenis, kol jo
keliai nusitrynė beveik iki kaulo, ir k tada nužudžiau.
Tikite, kad jis buvo vertas mir es?
Jūs man pasakykite – į jo laidotuves ašarojan našlė atėjo su
batais.

Kajus ilgai tylėjo, kriausiai stengdamasis ras argumentų, kurie jai
paprieštarautų.
Aš – gera žudikė. Geriausia, kurią galima nusipirk . O tai reiškia,
kad galiu rink s savo taikinius. Visi žino, kad man privalo pasaky , už
ką nori nupirk mir . Ir žino, kad vien žodžiu aš nepasikliausiu ir
pa krinsiu pa .
Ar kada nors atsisakėte užduo įvykdy ?
Ne k. Vietoj aukos esu nužudžiusi užsakovą.
Rotas žinojo, kad negali jai meluo .
Po to, kai ji pirmą kartą atskleidė jo melą, įsiveržė į jo kabinetą ir
suurzgė.
Aš maniau, kad mes sutarėm, – išspaudė per sukąstus dan s ir
Rotas pirmą sykį pagalvojo, jog niekuomet nenorėtų tap jos priešu.
Tą sykį jam dosniai sumokėjo už tai, kad atsainiau pažiūrėtų į taisyklę,
jog nekaltų mir es jis nepardavinėja. Leila turėjo pašalin vyresnėlį brolį,
kad merdinčio tėvo palikimas a tektų jaunėliui. Rotas jai sakė, kad tai
vyresnėlis tėvą nuodija siekdamas turto – jau ne kartą ji buvo kruvinas
sprendimas broliškuose konﬂiktuose.
Leila tarytum atsi k nai su ko seną brolių auklę. Moteris sunkiai nešė
du milžiniškus krepšius iš turgaus ir Leila mandagiai pasisiūlė pagelbė .
Suvargusį auklės veidą nušvietė šypsena, lyg dešimtmečių dešimtmečius
niekas jai nebuvo pasiūlęs pagalbos. Ji su šeima gyveno nuo pat vaikų
gimimo ir gniauždama ašaras papasakojo apie vyresnėlį sūnų, kuris iš esų
nebeturi jėgų saugo tėvą nuo jaunėlio pagiežos.
Rotas atsiprašė, nuoširdžiai maldavo atleidimo ir atrodė, kad Leila
pasirinko atleis . Jis galvojo, jog ji taip ir nesužinojo, kad kitas samdinys šį
užsakymą vis ek įvykdė.

Po keleto mėnesių Rotas jai padavė dviejų žmonių portretus. Jaunos
poros.
Ką jie padarė?
Jis yra vedęs jauniausiąją Vekso grafo dukterį. Ji buvo jų tarnaitė.
Nenorėdamas praras turtų, jis nustūmė grafo dukterį nuo laiptų,
kėdamasis, kad po laidotuvių tarnaitė užims jo vietą. Grafas sako,
kad krisdama dukra neteko jo anūko.
Vekse Leila ilgai klaidžiojo ieškodama namo, kuriame glaudėsi jos
taikiniai. Tai buvo maža suklypusi sodyba, stogas buvo kiauras,
apsamanojusios durys iki galo neužsidarė, o kieme lakstė vos kelios
nutriušusios vištos.
Laba diena, man dosniai sumokėjo, kad jus abu nužudyčiau, – tarė
ji, šeimininkui pravėrus duris. Jo veidas persikreipė iš baimės. – Tačiau
prieš tai norėčiau pasikalbė .
Nelaukusi kvie mo ji žengė į vidų ir įsitaisė kėdėje prie stalo. Maža
virtuvė buvo švari, židinyje kūrenosi ugnis. Leila iš esė kojas ir su
malonumu priėmė drebančių rankų jai iš estą dubenį viralo.
Manęs neapleidžia nuojauta, kad man pamelavo. Norėčiau
sužino esą.
Jus juk nusamdė ji?
Leila linktelėjo.
Aš nebegalėjau su ja gyven . Kentėjau, bet pamilau Tiną ir
privalėjau išei . Maldauju, pa kėkite, viskas, ką ji jums pasakė, yra
melas. Man niekuomet nereikėjo pinigų, aš jos nė pirštu nepaliečiau ir
ji krai nesilaukė. Neturiu ko jums pasiūly , bet…
Iš manęs gyvybę esa išsipirksite lengviau nei pinigais, – Leila
pakilo ei .
Po dviejų dienų ji ant Roto stalo padėjo maišą su užsakovės galva.

-

Žmonės viską daro dėl gobšumo arba dėl aistros, – Leila atsiduso ir
pagaliu pastumdė žarijas lauže.
Jūs negalit manęs į kin , kad tai, ką darote, iš esų yra teisinga.
Kol neke nate manęs pakar , nė neke nu bandy jūsų į kin .
Ar bent jau žinot, kiek žmonių nužudėte?
Aš atsimenu juos visus, – moteris šyptelėjo. – Kodėl klausiate?
Ir jie jums nesivaidena? Sapnuose nematote jų veidų?
Vaidenasi k e pirmieji trisdešimt šeši. Labanakt, Kajau.
Leila apsivertė ant šono, giliau įsirausė į guolį ir užsimerkė. Nuo žemės
vis ek sklido ledinė drėgmė.
Leila galvojo, kad jai prasidėjo haliucinacijos. Vietos, pro kurias jojo,
atrodė vis labiau ir labiau pažįstamos, pirmiausia ji pradėjo girdė balsus.
Lyg kažkas šauktų ją vardu. Lyg pa kažką garsiai šauktų. Ji prisivertė
nesisukio balne po to, kai Kajus kelis kartus į ją įtariai dėbtelėjo.
Leila, LeiLeiLeiLaLa… – girdėjo šnabždant paausyje.
Leila retsykiais matė save. Akies krašteliu pastebėdavo save prieš
septynerius metus. Kardą ji tuomet dar esiog nešėsi rankoje, o apsiaustas
jai buvo per didelis, jo skvernai vilkosi per kelio purvą. Keletą kartų matė
save esiog stovinčią pakelėje. Buvo įsi kinusi, kad save mato vienintelė –
Kajaus vyrai prajojo vos keletas cen metrų nuo jos šmėklos ir nė
neapsidairė.
Galiausiai senoji Leila pakėlė į ją akis. Jos žvilgsnis buvo paklaikęs ir
absoliučiai tuščias – ji galėjo nė neturė akių. Jų žvilgsniai susi ko ir senoji
Leila pradingo.
Visą antrąją dieną ji neištarė nė žodžio.
Kajus juos nakvynei sustabdė anksčiau, kadangi iki Žalvio buvo likę vos
kelios valandos kelio. Leila jautėsi tokia išsekusi, kad norėjo k miego . Ji
prisivertė suvalgy vakarienę – vyrai ratu siuntė kepalą duonos, nuo kurio

kiekvienas savo kardu atsipjaudavo po riekę. Visi krūptelėjo, kai ji išsitraukė
savo ašmenis, arčiausiai jos sėdėjęs karys ins nktyviai loštelėjo atgal. Leila
apsimetė, kad to nepamatė.
Maistas jai pasirodė pelenų skonio. Leila kramtė tol, kol burnoje teliko
tyrelė, kurią galėjo prisivers prary . Ji nelaukė, kol ki suguls – šį kartą
pasi esė apklotą kiek nuošaliau ir beveik akimirksniu užmigo. Sapne Leila
jau suaugusi plaukiojo Žalvio ežere. Ji plūduriavo ant nugaros, rankas
iš esusi į šonus, ausis sėmė vanduo. Kai sapne atsimerkė, visas kaimas
liepsnojo, ji puolė ir s į krantą, tačiau lediniai pirštai apglėbė jos čiurną ir
trūktelėjo gilyn. Leila kovėsi, tačiau jos jėgos seko, o kai pasku nį kartą
atsimerkė, į ją rankas esė dešimtys išpurtusių lavonų tuščiomis
akiduobėmis…
Kai Kajus ją palietė, mergina pašoko ir žaibiškai iš po pagalvės ištraukusi
kardą priglaudė ašmenis jam prie gerklės. Abu kurį laiką spoksojo vienas į
kitą, kol krai suprato, ką regi.
Tai tampa bjauriu įpročiu, – sumurmėjo Leila ir paslėpė ašmenis
dėkle.
Moteris užsivertė gertuvę vandens, kad nuplautų ant liežuvio
besivelian smėlį, ir vėl atsigulė.
Košmaras?
-

Kaip ir visa kita.

Kajus sustojo pelkės pakraštyje ir atsisuko į ją. Leila nušoko nuo žirgo ir
patapšnojo jo šoną. Vėl apėmė jausmas, kad žengia per sapną – viskas
atrodė taip pažįstama, tačiau kartu ir sve ma.
Ji suėmė žirgo vadeles ir aukštai keldama kojas nubrido per aukštą žolę.
Kariai nusekė jai iš paskos. Žinoma, Leila šiek ek pasisukiojo ratais, kol
rado ąžuolą su milžiniška dreve, o netoliese – dvylikakamienę liepą. Ji
sustojo pelkyno pakraštyje ir kri škai nužvelgė kupstus bei stovin žalią

vandenį. Tokiu metų laiku vanduo pelkėje visuomet būdavo šiek ek
pakilęs.
Leila rado ilgesnį pagalį ir juo keletą kartų bakstelėjo pelkę tarytum
atsi k nėse vietose. Trečiu bakstelėjimu atsitrenkė į kietą akmenį.
Sakiau, kad yra kūlgrinda.
Ji užšoko ant savo žirgo ir palinko prie jo ausies.
Lėtai ir ramiai, girdi?
Žirgas nepa kliai žengė ten, kur Leila jį vedė – atrodytų, stačia galva į
liūną. Gyvulys garsiai nusižvengė, įbridęs į šaltą vandenį.
Sekit paskui mane ir, dievų vardu, nesiblaškykit, – tarstelėjo
atsisukusi.
Ji jautė, kad visa kūlgrinda per septynerius metus s priai nugrimzdo.
Seniau kiekvieną vasarą jie atveždavo ir į ją supildavo keletą vežimų
akmenų. Tų pačių, kuriuos šal s pavasarį išstūmė į dirvos paviršių.
Dažniausiai šį darbą kaimo vyresnieji palikdavo jauniausiems.
Kūlgrinda vienoje vietoje darė posūkį. Gustavas jai kadaise pasakojo,
kad taip kūlgrindos statytojai stengėsi apei pelkės akį – nedidelį duburį,
kuris prarydavo visus akmenis ir šakas, kuriuos į jį supildavo. Ji sustojo ir
kariai nepatenkin susigrūdo už jos.
Leila nebeprisiminė, kaip ksliai kelias sukosi – tai buvo painiausia vieta,
ir net vienas kitas dažnas keliautojas įsmukdavo gelmėn. Keletą kartų
stuktelėjusi į akmenis ji ir vėl pajudėjo, o po keleto minučių jie pasiekė
tvirtą žemę.
-

Mes manėm, kad ši pelkė neįveikiama, – pažvelgęs atgalios,
atsiduso Kajus.

Keliose vietose dar buvo galima įžiūrė , kad žirgų kanopos sudrumstė
vandenį ir augalų paklodę, tačiau drumzlėms nurimus slaptas takas vėl tapo

nematomas, kaip ten niekada nė nebuvęs. Leila k dėbtelėjo į jį, nors
susidomėjęs sena kūlgrinda Kajus to nė nepastebėjo, ir nušoko nuo žirgo.
Takas kadaise vinguriavo aukštyn žemyn kalvomis. Dabar pats takas
buvo pranykęs, užaugęs žole ir užstotas medžių šakų. Šakos siekė taip
žemai, kad sėdin s ant žirgo rizikavo bet kurią akimirką netek akies.
Leila išsitraukė kardą ir sunkiai atsiduso išgirdusi, kaip už jos dar kartą
krūptelėjo vyrai. Ji pasileido į tankmę lengva ranka valydama kelią –
kirsdama eglių šakas, kurios k ir siekė subraižy veidą, bei vijoklius, kurių
prisilie mas odą galėjo nudegin iki pūslių.
Tokios tylos šiame miške ji dar nebuvo girdėjusi. Augmenija žaliavo ir
karaliavo, tačiau atrodė, kad miške neliko gyvybės. Net ir labai susikaupusi
ji negirdėjo jokio gyvūno. Nejautė nė vieno vėjo gūsio, nematė nei
pėdsakų, nei lizdų. Atrodė, kad tą siaubingą nak mirė ir miškas. Nepaisant
to, kad medžiai ir žolės įprastai žaibiškai atsiimdavo tai, kas miškui
priklausė. Dar vaikysėje retsykiais ji nuklysdavo toliau nuo kaimo ir rasdavo
šviežias kirtavietes, kurios atrodė taip, lyg iš miško kūno žmogus būtų
išplėšęs gabalą mėsos. Tačiau kai į jas užklysdavo po kelių savaičių, miškas
jau būdavo paslėpęs vežimų vėžes ir pradėjęs gy – visuomet į dangų
aplink jau s ebdavosi jauni ūgliai.
Jie pakilo į kitą kalvą ir jos viršūnėje Leila stabtelėjo. Įprastai čia
stovėdamas jau galėdavai maty dūmus, vinguriuojančius iš kaimo sodybų
kaminų.
Ar dar toli? – paklausė Kapitonas.
Kažkur kelyje pasitaikiusi medžio šakelė įbrėžė Kajaus skruostą ir dabar
jo veidė švietė plonytė kraujo linija. Lyg neišgirdusi jo klausimo, Leila
spoksojo į tą mažą, vos įžiūrimą plyšelį jo kūne. Spoksojo nepadoriai ilgai, o
tada susigėdusi pajudėjo keliu tolyn.
-

Ei, klausiu, ar dar toli? – šūktelėjo jis pavymui.

Jo šarvai buvo sunkesni, tad Kajus užtruko, kol pasivijo spėriai į pakalnę
besileidžiančią Leilą. Jis giliai kvėpavo, nors stengėsi tai kruopščiai paslėp .
-

Tame šlaite, – Leila parodė ranka į neaukštą kalvą. – Mane rado
Gustavas. Čia ateidavau skin mėlynų Nak es gėlių. Ne, jau nebetoli.

Leila negalėjo pasiruoš šitam sugrįžimui. Ji sau melavo, kartodama,
kad viskas gerai, kad nieko baisaus, kad praėjo daug metų… Kai jie išžengė
iš miško ir ji beveik kaktomuša atsitrenkė į savo senuosius namus, pasijuto
lyg vienu metu įkritusi ir į eketę, ir į laužą. Leila nusisuko ir giliai įkvėpė.
Nenorėjo, kad į ją žiūrėtų, ir dar labiau nenorėjo, kad jos gailėtųsi.
Žalvio kaimas, kuris kadaise jai atrodė didelis kaip visas pasaulis, dabar
buvo susispaudęs lyg vienas nedidelis sos nės kvartalas. Namams sudegus,
didžioji dalis samanų stogų įgriuvo ir nesiliovė aug , todėl namai atrodė
kaip dideli pilkapiai, k supil per ar vienas kito.
Jos namas buvo vienas iš nedaugelio, kurių nespėjo palies ugnis. Jie
nespėjo jo padeg , kriausiai ir neke no, kol nebuvo siučiupę jos. Namų
durys buvo uždarytos. Ji prisiminė, kaip tvirtai jas užtrenkė, nes s priam
vėjui pučiant spyna mėgdavo atšok . Uždarė taip tvirtai, kad būtų
įsi kinusi, jog be jos niekas kitas ten niekada neįžengs.
Kajus su kariais pririšo arklius ir visi susibūrė aplink ją.
-

Nežinau, iš kur jie atėjo, – Leila nervingai apsidairė. – Tuo metu
buvau štai ant tos kalvos, tankmėje. Jei toks didelis būrys su žirgais
būtų prajojęs pro mane, krai būčiau išgirdusi. Iš esų, būčiau
girdėjusi tokį būrį, nesvarbu, iš kurios pusės jie būtų atjoję. Nebent
atropojo ežero dugnu, – tačiau buvo akivaizdu, kad Kajui iš jos reikėjo
kažkokio atsakymo. – Sodybos aname Žalvio gale buvo uždegtos
pirmiausia. Kaip matote, ši ir kelios ar miausios ugnies nė nepaliestos.
Todėl, jei norite atkur tos nak es puolimą, patarčiau pradė nuo ten.

Ji neklausė, ką Kajus savo kariams įsakė, tačiau jie pažiro po kaimą jos
nurodyta kryp mi. Netrukus juos prarijo aukštos žolės ir Leila girdėjo k
retsykiais nuskambančius šūksnius. Ir čia vyravo tokia pa tyla kaip miške –
nei vėjelio, nei vieno gyvo padaro. Ji kėjosi, kad voverės ir kurapkos po
kiek laiko grįš į savo namus, tačiau nematė jų nė žymės. Atrodė, kad net ir
Kajaus kariai mieliau šnibždėjosi, nes tyla bet kokį šūksnį prarydavo ir
neišspjaudavo atgal.
Ūkanotas rytas akimirksniu išsigiedrijo. Tokius rytus pavasarį Leila ir
prisiminė – migla būdavo tokia ršta, kad atrodė, jog gali ją skir pirštais
kaip vandenį, tačiau vos k saulei pakilus kiek aukščiau ji pranykdavo ir
maloni šiluma užliedavo slėnį.
Leila nusimetė apsiaustą ir pasuko link namo galo. Ten, pašalėje, styrojo
trys juodi pagaliai. Kajus ją stebėjo, tačiau nesuprato, kas tai, kol Leila žolėje
nerado dar trijų tokių pačių. Kadaise tai buvo trys kryžiai – vienas pagalys
pririštas skersai kito. Per laiką nuo lietaus ir vėjo virvė nupuvo ir skersinis
esiog nukrito į žolę.
Drobiniame maiše, tebekabančiame ant vinies, įkaltos į namo sieną,
Leila rado tris naujas virves ir neskubėdama pradėjo vieną po kito taisy
kryžius.
-

Rolandas buvo teisus, sakydamas, kad Tito lopšio medis kietas kaip
akmuo, – tyliai pasakė rankoje sukiodama vieną skersinių.

Tik geriau įsižiūrėjęs Kajus suprato, kad visus tris kryžius anuomet Leila
surišo iš išlaužtų savo sūnaus lopšio virbų. Kaip anglis juodas medis atrodė
nepaveiktas prabėgusių metų. Ji atsistojo ir nuo kelnių nusibraukė rasą.
-

Susipažinkite, Kajau: Gustavas, Titas, Rolandas, – ji parodė delnu į
kryžius iš kairės į dešinę. – Titą palaidojau tarp jų, nes tuomet
galvojau, kad taip jam krai nebus šalta.

Jos veide nesujudėjo nė raumenėlis, švietė įprastas Leilai šatakraujiškas
plienas. Kajus nežinojo, kas jam buvo nejaukiau – ar toks sausas kaip
negyva žolė Leilos balsas, ar jei ji būtų parklupusi į žolę ir pradėjusi balsu
raudo . Jis jau beveik esė ranką, kad paliestų jos pe , tačiau Leila
žvilgsniu jį sustabdė. „Tik pabandyk, ir aš nukirsiu tau ranką“, – sakė jos
akys.
-

Ką kitės čia ras ?
Žalvis buvo pirmasis kada nors užﬁksuotas jų taikinys. Aš… Mes
turime supras , kodėl būtent čia. Kodėl prieš septynerius metus.

Sėkmės, kapitone.
Leila nuo jo nusigręžė ir pranyko aukštoje žolėje. Gre moje sodyboje
gyveno tolima Gustavo giminaitė. Leila niekuomet neprisiminė, ar ji buvo jo
tėčio pusseserės dukterėčia, ar mamos sesers antro vyro dukra… Jai
niekada per daug nerūpėjo, Gustavas pats nemanė, kad tai buvo svarbu.
Likusi jo šeima buvo plačiai išsibarsčiusi po Imperiją ir jų ryšys buvo silpnas,
todėl jie brangino tą giminę, kuri buvo greta. Tai jos dvynukus Leila savaitę
slaugė nuo karš nės, tai ji priėmė į pasaulį ateinan Titą. Leila neprisiminė
jos vardo. Rotas sakė, kad vardai nėra svarbu. Jis buvo teisus.
Jos sodybą supo sodas. Dešimtys obelų ir kriaušių beveik kiekvienais
metais atnešdavo tokį derlių, kad jo pakako visiems Žalvio gyventojams.
Dabar sodas priminė džiungles – medžiai išsikerojo, iš nukritusių obuolių
paskleistų sėklų pridygo daugybė jaunų medelių, kurie tarpusavyje kovėsi
dėl saulės ir drėgmės. Daugelio obelų ir kriaušių šakos gulėjo nulūžusios ant
žemės, neatlaikiusios vaisių svorio. Žmonių, kurie juos nuskintų, neliko,
tačiau vaismedžiai patys to nesuprato.
Leila nusiskynė obuolį ir jo atsikando. Akimirksniu viską išspjovė.
Vaisiui, kaip ir tylai, mirusiame kaime trūko gyvybės. Po ryškiai raudona

odele slėpėsi smėlio skonio minkš mas ir rūgš s. Leila atsisėdo ant namo
laiptų ir iš nedidelės gertuvės nugėrė keletą gurkšnių.
Kajus kurį laiką svarstė, ar užsipul ją dėl to pa es Kapitono kreipinio,
kurio nekentė visa širdimi, tačiau šį kartą nusprendė nutylė . Leila girdėjo,
kaip jis grįžo pas savo karius ieško atsakymų, kurių, ji manė, čia krai
neras.
Ji girdėjo, kaip jie darinėja duris ir langus, kaip atkėlė keletą nugriuvusių
sijų Kajui įsakius. Moteris atsistojo ir grįžo prie savo buvusių namų. Girdėjo
Kajų šūkčiojan paliepimus už keleto šimtų metrų. Tikriausiai akimirką visi
kariai pamiršo, kad palikta viena ji gali im ir pabėg .
Ji nulenkė rankeną ir stumtelėjusi pe mi pravėrė duris. Visuomet, jei jas
iki galo užverdavo, turėdavo pačias duris kilstelė keletą milimetrų į viršų –
durų stakta buvo kreiva. Dabar, po septynerių metų vėjo ir lietaus,
kreivumas buvo pastebimas ir plika akimi.
Leila neleido sau žiūrė į grindų plotą, kur anuomet rado Gustavo kūną.
Visas jo kraujas sudžiūvo ir susigėrė į grindų lentas, k duslus, salsvas
kvapas liko. Ji įžengė į virtuvę ir užsimerkė – tą akimirką jai visko buvo per
daug. Jos rankos pasku nės čia lietė daiktus – lėkštės po vakarienės
tebebuvo sukrautos į dubenį, pelėsis jau spėjo ant jų užaug ir sunyk ,
Gustavo arbata, kurios jis tą vakarą prieš miegą nebenorėjo, taip pat
stovėjo ten, kur Leila paliko. Prieš išeidama ji susitepė sumuš nį – keletą
valandų skindama žiedus praalkdavo. Sviestuotą peilį paliko ant stalo krašto
taip, kad sviestuo ašmenys neliestų stal esės. Žinojo, kad turės grįžusi
suplau , nes Rolandas negalėjo pakęs , kai ji taip darydavo.
Leila atsisėdo į savo vietą prie stalo. Gustavas visada sėdėdavo stalo
gale, o ji – jo kairėje, Rolandas – dešinėje. Ji uždėjo delnus ant stalviršio ir
sudrebėjo nuo absurdiško jausmo, kad viskas buvo taip pat, tačiau kartu ir

amžiams baigta. Stal esė, kurią mėlynai pa ir nudažė, buvo visiškai
praradusi spalvą.
Reikėjo leis jiems viską sudegin , – sušnabždėjo pa sau.
Kai gimė Titas, kaimo puodžius jai atnešė keturis dailiai nudažytus ir su
kiekvieno jų vardais puodelius. Visi jie stovėjo vienas šalia kito ant
palangės. Visi sveiki, išskyrus Leilos puodelį, kurio kraštelis buvo nuskeltas.
Ji niekaip negalėjo prisimin , kaip tai nu ko.
Į Gustavo kambarį ji nė nepažiūrėjo. Net ir jam apakus užeidavo ten i n
retai – nebent pakeis patalynės ar nuvaly dulkių. Jo spintoje buvo
įrengtas nedidelis altorėlis Rolando mamai. Jis nuolatos ten užeidavo
pakeis gėlių. Leila nebent parnešdavo šviežią puokštę, tačiau Rina
priklausė k Rolandui ir Gustavui.
Jos ir Rolando miegamasis buvo labai mažy s. Čia vos lpo nedidelė
lova, iš kurios Rolando pėdos kyšodavo per gerą sprindį. Patalynė buvo
sujaukta, kai Rolandas, išgirdęs triukšmą priemenėje, pasku nį kartą pakilo
iš patalų. Leila išsi esė jo lovos pusėje ir užsimerkė. Kadaise ši lova atrodė
krai didelė abiems, nors dabar sunkiai lpo čia viena. Kiekvieną vasaros
nak Rolandas išsikėtodavo nuo kampo iki kampo, o ji susiraitydavo
likusioje erdvėje. Kaktą priglausdavo prie vėsaus sienos medžio ir
akimirksniu užmigdavo.
Ji įsikniaubė į pagalvę ir giliai įkvėpė, bet užuodė k dulkes. Rolando
kvapo ten jau seniai nebebuvo.
Svetainė buvo suniokota labiausiai. Visur mėtėsi baldų skeveldros.
Vieną kampą spėjo aplaižy ugnis, peršokusi iš kaimynų namo, stogas tame
kampe buvo pavojingai įlinkęs. Vienintelis visiškai sveikas baldas kambaryje
buvo juodas lopšys. Jis liko kietas kaip akmuo, k trūko šešių virbų, kuriuos
Leila panaudojo savadarbiams kryžiams.

Ant šviesių grindų ji labai aiškiai matė dėmę, kur susigėrė Rolando
gyvybė. Titas buvo toks mažas, kad neliko nė dėmių, nors ji puikiai
prisiminė, kur kūdikis buvo numestas. Ji atsiklaupė ant grindų ir priglaudė
lūpas prie rusvos dėmės. Net ir po ek metų kraujas kvepėjo metalu.
Sveikas, mylimasis, – sušnabždėjo.
Tada uždėjo ant dėmės delną – taip darydavo nak mis, kai neimdavo
miegas. Laikydavo delną ant giliai alsuojančio Rolando krū nės tol, kol
pačią įveikdavo miegas. Tik dabar nei kvėpavimo, nei širdies plakimo
nejuto. Prisiminė, kad turi atsiprašy . Sąžinė jos negraužė – ji nieko
nebegalėjo pakeis , tačiau žinojo, kad jei būtų savo ginklą supratusi kaip
įspėjimą, kaip ženklą, kad turi bū pasiruošusi, tą nak būtų savo šeimą
apgynusi. Tą lem ngą nak ji pirmą kartą neįgyvendino to, kas jai buvo
skirta.
Leila nežinojo, kiek laiko taip klupėjo nejudėdama, laukdama pulso iš
po medinių grindų. Tyla aplink ją buvo visiškai tuščia, kol ją suplėšė Kajaus
balsas.
-

LEILA! – girdėjo jį čia pat už sienos, tačiau apsimetė, kad šaukia ne
ją. – Leila!

Ji girdėjo, kaip Kajus plačiau pravėrė duris ir įžengė į priemenę.
Tikriausiai sekė jos pėdsakais, paliktais grindų dulkėse.
Leila? – jis sustojo tarpduryje, bet ji neatsisuko. – Dievų vardu…
Manėme, kad jūs…
Pabėgau? Kajau, kur aš galėčiau bėg , aš juk namie.
Leila žinojo, kad skamba perdėtai drama škai, tačiau taip ir jautėsi.
Galvojo, jog Kajus nesuprato, kokią kainą ji pasiryžo mokė , kad jam
parodytų, kas liko iš Žalvio.
Ar radote tai, ko ieškojote?
-

Ne… Mums reikėtų ras bent jau tuos, kuriuos nužudėte. Norėčiau

pamaty jų šarvus.
Jie visur, jų aš krai nelaidojau – palikau ten, kur jie nukrito .
Tikriausiai juos pasiėmė miškas. Bet šie penki… – ji apsidairė. – Galbūt
jums padės.
Kambario prieblandoje Kajus iš pradžių neįžiūrėjo penkių vyrų kūnų, iš
kurių per septynerius metus liko k šarvai. Visi jie atrodė vien si, k vieno
šalmas gulėjo kitame kambario gale. Kajus atsargiai vieną šarvą pakėlė ir
apžiūrėjo prieš šviesą.
-

Šie šarvai kitokie, – jis susiraukė ir pakėlė šarvuotą pirš nę. –
Tarytum… Jie atrodo modernesni. Lyg tas, kuris juos nukalė, labiau
įgudo, bet juk šie šarvai senesni… Norėčiau juos pasiim į fortą ir
nuodugniau apžiūrė . Tuoj įsakysiu…

Leila skubiai atsistojo, priėjo prie Kajaus ir užvertė į jį galvą.
Maldauju, neleiskite savo vyrų į mano namus, – išbėrė greitakalbe.
– Čia gana gyvųjų.
Jis supra ngai linktelėjo. Nenorėjo lies sutrūnijusių lavonų, tačiau
galėjo tai padary ir vienas.
-

Ir maldauju, nekurkite stovyklos nakčiai Žalvyje, – sušnabždėjo, lyg
bijotų, kad bus išgirsta. – Tyla čia kitokia ir gyviesiems čia krai ne
vieta. Visas miškas lyg… Lyg prakeiktas, Kajau. Kitame ežero krante yra
stovyklavietė, nuvesiu jus ten. Prašau.

Kajus nenorėjo praleis nak es kapinynu virtusiame kaime, tačiau tai
atrodė pro ngiausias sprendimas. Čia jo vyrai galėjo miego po stogu ir
lovose, ne ant kietos žemės. O jis, kaip kapitonas, turėjo galvo apie jų
gerovę.
-

Nuo tos akimirkos, kai čia įžengėme, jūs galvojate, kad kaime per
tylu. Raminate save, kad tai k jūsų vaizduotė, kad tai vaizdingas mano
pasakojimas, tačiau abu žinome, jog atrodo, kad gyvybė čia sustojo –

ar ragavote obuolį? Jie beskoniai. Aš negirdėjau nė vieno paukščio,
nemačiau nė vieno vabzdžio. Aš nežinau, ką tai reiškia, tačiau
maldauju jūsų čia nakčiai nepasilik .
Gerai, Leila. Gerai.
Jis vikriai nuo jos nusisuko, kad Leila nepastebėtų, kaip smarkiai jos
žodžiai jį paveikė. Jis surinko vieno iš karių šarvus ir leidosi Leilos išlydimas
laukan. Ji uždarė duris ir tvirtai trūktelėjo rankeną į save, kad jos lengvai
neatsidarytų.
-

Kas nužudė visus juos Žalvyje? – paklausė vienas karių.

Leila k spėjo nušok nuo žirgo ir pririš jį prie tolimesnio medžio.
Nežinojo jauno vyro vardo – niekas nesivargino jų supažindin .
-

Aš, – atsiduso ji.
Viena? Visus? Ir mes leidžiame jai nešio s ginklą ir laisvai

vaikš nė aplink?
Galiu duo žodį, kad nekeliu jums jokios grėsmės, – Leila tai
pasakė visiškai ramiai, tačiau jos balse skambėjo geležis.
Neabejoju, kad dešimtys tavo aukų buvo visiškai buki, jeigu
pa kėjo skerdikės žodžiu.
Ji rankoje suspaudė durklą. Nė nepajuto, kaip šis įšoko į delną.
Gana! – Kajus žengė tarp jų. – Leila nėra mūsų kalinė. Ji liudininkė.
Ir bus liudininkė tol, kol aš nepasakysiu kitaip! Ar aišku?
Pilnas pragaras tokių liudininkų, – sumurmėjo karys, tačiau
atsitraukė, dar išspjovęs keletą keiksmų.
Leila trūktelėjo pečiais ir pritūpė kur laužo. Stebėjosi, kad kažkas
pratrūko k dabar – jau forte ji kėjosi išgirs bent keletą grasinimų ar
pasiūlymų keliau esiai į pragarą.
Ji užmigo pirmoji. Net ir keletą parų be miego lindėdama pasaloje taip
nepavargdavo. Dabar atrodė, jog vilki sunkų vilnonį vandens prisigėrusį

apsiaustą ir vos gali pajudė . Net ir mažiausias gestas reikalavo pernelyg
daug jėgų, todėl ji nė nesulaukė vakarienės – lyg irdamasi per vandenį,
labai lėtai, akmeninėmis rankomis ji įsirengė gultą ir akimirksniu užmigo.
Ją pažadino riksmai ir mūšio garsas. Leila atsisėdo, tačiau keletą
akimirkų nuo savęs bandė nusipurty šlykštų de javu jausmą. Ne, jai nebe
aštuoniolika. Ne, ji ne ant kalvos mėlynų žiedų lauke. Ne, tai jau kita nak s,
k labai panašus siaubas.
Anapus ežero, negyvame Žalvio kaime, ji matė švysčiojant deglus,
girdėjo vyrų balsus. Akimirksniu, greičiau, nei pa spėjo pagalvo , užsisegė
kardą ir išsikvietė vilkę. Pasiuntė milžinišką plėšrūnę pirmiau savęs –
aklinoje tankmės tamsoje vilkė matė beveik kaip dieną, ir pa
neatsilikdama pasileido paskui.
Kajus atsisėdo pažadintas to pa es triukšmo. Pro jį, kaip iš arbaleto
paleista strėlė, praskriejo Leila. Vyras galėjo prisiek , kad matė kartu su ja
bėgan milžinišką, melsvai švy n vilką. Pirmiausia ji pagalvojo, kad tai jo
vyrai nusprendė maištau ir su deglais išėjo į Žalvį pabaig prieš
septynerius metus pradėto darbo. Tačiau visi keturi kariai ramiai knarkė
savo guoliuose.
Leila, palauk! – šūktelėjo jis į tamsą ir pakilo, tačiau ji jau buvo toli
nuskuodusi.
Kajus nesivargino seg s sunkių šarvų – su jais Leilos krai nebūtų
pavijęs. Retsykiais priešais save matė vikriai tarp medžių nardan Leilos
siluetą. Atrodė, kad ji tamsoje mato taip pat kaip ir saulėtą dieną.
Kai jis išbėgo iš miško, Leilos prieš save jau nebematė. Apsidairė, tačiau
k girdėjo nesuprantama kalba rėkaujančius vyrus, nors jų irgi dar nematė.
Kajau, šššššš!
Jis vos ant jos neužmynė. Mergina gulėjo aukštoje žolėje ir trūktelėjo jį
už rankos žemyn. Kajus parkrito greta jos į rasą.

-

Kas ten dedasi?

-

Jie grįžo, – Leila nenuleido akių nuo kaimo.
Jie? Tie patys kariai? Bet ko jiems čia reikia?

-

Ne, grįžo jie. Visiškai e patys kariai. Tie, kuriuos aš tada
nužudžiau. Pažiūrėk, jie padeginėja jau sudegusius namus.

Leila pažeme nuslinko artyn trejeto karių, kurie jiems nematomus
deglus glaudė prie jau įgriuvusio stogo. Kariai keistai švytėjo, lyg jų šarvai
atspindėtų laužo liepsnas – tai juos jie ir matė iš anapus ežero.
Ar jie mus mato?
Ji atsargiai iš esė savo kardą, kol jis pervėrė vieną iš karių kiaurai. Vyras
to nepajuto, o ginklas į jį smigo lyg į labai rštą rūką – be menkiausio
pasipriešinimo. Leila atsistojo ir priėjo labai ar kario su deglu, taip ar , kad
turėjo jaus jo kvėpavimą, tačiau jis nekvėpavo ir jos nematė.
-

Jų šmėklos atkartoja tai, ką darė tą nak , – Leila atsiduso ir žengė
gilyn į kaimą.
Mn luuko õrko kaamaça, – aplink kartojo kariai ir jų balsai susiliejo
į kraupų chorą. – Leila, mn luuko õrko kaamaça, Leila, – retsykiais
įterpdavo.

Jie abu krūptelėjo, kai kitame kaimo gale pasigirdo priešmir nis keleto
karių riksmas. Arčiau stovėję pakėlė kardus ir metėsi ant Leilai bei Kajui
nematomo priešo. Po keleto akimirkų negyvi parkrito į žolę. Jų šarvų
švytėjimas prigeso.
-

Ten aš ateinu, – sušnabždėjo Leila. – Dabar e du puls mane iš
kairės. Ir vienas iš dešinės. Trys bandys apei iš nugaros…

Nesijaudinkite, ši skerdykla tuoj pasibaigs.
Ji buvo teisi – po keleto akimirkų į žolę parkrito pasku nis karys ir į Žalvį
grįžo ta pa tuščia tyla. Dar po kelių akimirkų karių kūnai pranyko. Leila su
Kajumi krūptelėjo, už nugaros išgirdę tuos pačius riksmus. Jie vėl stovėjo

pievoje pakeltais ginklais ir deglais, vėl puolė mirusį kaimą ir dar kartą
kartojo tą pa kruvinos nak es spektaklį.
Kodėl jie tai daro?
Aš jų nepalaidojau. Juk girdėjote legendas apie neramias sielas?
Kajus nusekė penketą vyrų iki jos namų. Leila jo nesivijo. Ji žinojo, kad
Kapitonas norėjo įsi kin , ar siaubinga jos istorija buvo esa. Ji matė, kaip
vienas karių kumščiu padaužė jos buvusių namų duris, kaip staigiai sujudėjo
jo ranka su kardu, kai nužudė duris a dariusį Gustavą. Kajus nepamiršo jos
maldavimo, užuot žengęs į vidų, jis liko prie lango, o Leila įsispoksojo į
mišką.
Negirdėjo savęs atbėgančios, tačiau matė, kaip po kelių minučių pirmas
karys susmuko susigriebęs už gerklės. Ir tada nematoma Leila dar kartą
nužudė juos visus. Kajus grįžo pas ją, atrodė, kad kone mir nai išbalęs ir
krai įsi kinęs, jog ji nemelavo.
-

Jūs žinojote, kad jie grįš? Aš net bijau pagalvo , kokį siaubą
būtume išgyvenę, jei būtume likę nakvo kaime.

-

Ne, nežinojau. Pa tada čia nakvojau ne vieną nak ir nieko
panašaus nemačiau. Tik nujaučiau, kad mums čia – ne vieta. Ne vieta

ir dabar.
Ji nelaukė jo leidimo ir pasuko atgal į stovyklą.
-

Tie žodžiai, kuriuos jie kartoja…
Mn luuko õrko kaamaça, – ji sušnabždėjo.

-

Žinote, ką tai reiškia?
Ne. Ir nesu kau žmogaus, kuris žinotų.

-

Karys, kurį mums pavyko sučiup , irgi kartojo k juos. Jei pavyktų

juos išvers …
Sėkmės, – ji kreivai šyptelėjo. – Tai sena kalba. Mirusi kalba ir retas
dialektas. Man daugiau nieko nepavyko sužino .

Stovykloje jie rado Kajaus karius tebemiegančius, lyg kraupus spektaklis
buvo surengtas k jiems dviem. Leila nugėrė keletą didelių gurkšnių iš savo
gertuvės ir iš esė ją Kajui. Kapitonas susiraukė nuo neapsakomai s praus
gėrimo.
Ryte jie apie nak nepratarė nė žodžio. Leila nesijautė įpareigota apie
tai kalbė su kitais kariais, o Kajus kriausiai sąmoningai priėmė sprendimą
laiky paslap .
Leila, – tyliai pakvietė ją, kai jie išjojo iš miško į platų kelią.
Kariai praleido ją į priekį ir ji jojo lygiagrečiai jo. Jaunojo kario, kurio
vardo jai niekas taip ir nepasakė, žvilgsnis esiog degino jai sprandą. Leilai
atrodė, kad gali užuos svylančius smulkius plaukus.
Jūs esate atsakymas.
Leila iš nuostabos kilstelėjo abu antakius.
-

Keistas būdas pradė pokalbį.
Aš nejuokauju. Jūs esate atsakymas. Nesakau, kad jūs kalta dėl to,
kas nu ko Žalvyje, ar dėl to, kas dabar galbūt vyksta kitame atokiame
kaime. Tačiau viskas kažkaip susiję su jumis. Todėl noriu paprašy , kad

pasistengtumėte pagalvo , galbūt mes ką nors praleidome…
Jūs užduodate klausimus, su kuriais esu priversta gyven jau
septynerius metus. Aš neturiu atsakymo nei sau, nei jums. Tokių Leilų,
kokia buvau aš, pilni kaimai. Jaunų merginų, kurios nė neįsivaizduoja,
koks pasaulis ply už jų kaimo pakraščio, kurių visas gyvenimas sukasi
apie vieną nedidelį ūkį, šeimą ir vyrą. Iki tos prakeiktos nak es aš
buvau niekas.
O jūsų kroji mama? Gal tai ji užtraukė jums šią negandą?
-

Nė neįsivaizduoju, kur reikėtų jos ieško . Prašau, negalvokite, kad
aš nebandžiau, tačiau mane esiog paliko miške. Be liudininkų ir be
užuominų. Žinoma, galime spėlio – gal manimi esiog norėjo

atsikraty ? Gal žinojo, kad Gustavas mane ras? Galbūt jie atėjo manęs
dėl mano kilmės, galbūt aš buvau paslėpta Imperatoriaus dukra?
-

O jūsų kardas?
Rodžiau jį ne vienam kalviui. Niekas neatpažino braižo, net
negalėjo nurody regiono, kuriame išgautas jo plienas. Nepa kėsite,
aš net kreipiausi į žiniuonius. Mumiją primenan moteris apibėrė
aplink mane šventų pelenų ratą, kuris turėjo įkalin mane su visais
mano demonais, bent taip ji pasakė. Moteris ilgai laikė mano kardą
rankose, tačiau pasakė, jog jis ragavo per daug kraujo, kad pasakytų jai
praei .

Kajus sunkiai atsiduso ir vėl pirštais suspaudė nosies kuprelę, lyg jos
žodžiai būtų kėlę begalinį galvos skausmą. Leila pasiraivė balne. Žinoma, ji
pasidavė, jos noras atkeršy buvo patenkintas, o troškimas žino esą
nugludintas laiko, tačiau ji nesuprato, kodėl šiam nepažįstamam kariui tai
taip labai rūpėjo. Paslap ngi kariai nenužudė nei jo šeimos, nei mylimosios
– vos išgirdęs jos istoriją jis būtų papasakojęs savąją tam, kad palenktų ją į
savo pusę, kad jie turėtų vieną kslą ir vieną kerštą. Net jei jam ir buvo
liepta, net jei buvo įsakyta jo pa es gyvybės kaina išpuolius sustabdy , tai
nebūtų sužadinę tokio atsidavimo. Jis jautėsi prieš kažką kaltas. Jis nekentė
savo karinio tulo. Leila pažvelgė į pakelės medžius – nenorėjo jo mėsinė ,
nenorėjo galvo apie sve mą praei , kai jos pačios praei s buvo pilna
pamėklių.
Negana to, – atsiduso, – mane paliko be vardo. Leila mane
pavadino Gustavas. Kaip jie galėjo jį žino ?
Kajus dar kartą atsiduso ir rūpesčio raukšlė jo kaktoje pagilėjo.
Kryžkelėje jie stabtelėjo. Leila nieko nelaukusi nušoko nuo žirgo.
Pasku nės keturios dienos susikaupė jos tarpumentėje lyg krūva akmenų. Ji
neleido sau prašy susto , kad galėtų pasirąžy , todėl kentė skausmo

kryžių, kuris lėtai išsidriekė per visą stuburą ir pečius. Ji iškėlė rankas sau
aukštai virš galvos, klausydama, kaip tyliai traška besitempiančios
sausgyslės, ir tada pasilenkė, kaktą priglausdama sau prie kelių.
Jokite į fortą, – girdėjo Kajų, dalinan komandas. – Tegul kalvis
apžiūri šarvus.
O jūs, Kapitone?
-

Mes su Leila josime į miestą.
Liksite dviese su ja? – vėl tas pats jaunas karys, vėl tas pats

neapykantos kupinas balso tonas.
Ji vėl nepajuto, kaip durklas esiog įšoko į jos ranką. Kur nančioje
kryžkelės tyloje garsiai nuskambėjo slystančio per odinį dėklą metalo garsas
ir visi atsisuko į ją. Leila prisimerkė. Dalį sekundės vienintelis dalykas, kurį ji
matė, buvo nedidelis lopinėlis kario kakle, pulsuojan s kartu su jo širdimi.
Galėjo žaibiškai į jį paleis ašmenis.
Jūs negalite lik su ja dviese, – karys tęsė, tačiau drąsos jo balse
nebebuvo likę.
Aš liksiu su jumis, kapitone, – Vilkas, kurio krojo vardo ji irgi
nežinojo, palinko balne. – Trise neatkreipsime per daug dėmesio.
Kajus linktelėjo ir Leila demonstratyviai grąžino durklą į jo dėklą,
paslėptą rankovėje. Ji užšoko ant žirgo ir nelaukdama, kol Kajus baigs daly
pasku nius nurodymus, kurie kriausiai ir nebuvo skir jos ausims, lėtai
nujojo žvyrkeliu. Pirmasis ją prisivijo Vilkas. Susilygino ir linktelėjo – pats
puikiai suprato, kad Leilai tą akimirką nereikėjo užmokesčio už kario, kurio
vardo ji nežinojo, mir .
Kuo tu vardu?
-

Joris.

Ji linktelėjo dar kartą. „Vilkas Joris“, – pasakė sau mintyse.
Neturėtum kreip dėmesio į tokius šūksnius.

-

Pa kėk, su manimi yra kalbėję ir blogiau, – ji kreivai nusišypsojo. –
Jis nekenčia, nes bijo, kad vieną dieną ateisiu jo. Tik baimė pagimdo

tokią aršią neapykantą.
Leila dar kartą įsižiūrėjo į atšiaurų Jorio proﬁlį. Jai jis priminė uolas,
kurios šimtmečiais būna brūžinamos s praus vėjo. Vyras buvo labai jaunas,
atrodė, bent trejais metais jaunesnis už ją, nors Leila spėjo, kad gerokai
daugiau, jo plaukai saulės šviesoje atrodė žili. Jis pasisuko ir ramiai atrėmė
jos rian žvilgsnį, kaip ir tada, kai ją sulaikė.
Tu manęs nebijai.
Tu nužudei mano tėvą.
Jai prireikė keleto akimirkų, kad veide paslėptų nuostabą. Leila niekada
nebuvo atsidūrusi akistatoje su aukos ar maisiais, retsykiais nugirsdavo,
kad ją medžioja, kėdamiesi už kraują atlygin krauju, tačiau pro tokius
keršytojus galėdavo nė nepastebėta praei gatvėje.
…tai buvo geriausia, kas nu ko mano šeimai.
Jis švelniai nusijuokė besimėgaudamas emocijomis, kurios, ne kėtai
pačiai Leilai, prasprūdo į paviršių.
-

Prieš trejus metus, Alesoje. Spėju, kad jo mir užsakė vienas jo
medžioklės partnerių, tačiau man nesvarbu, kas buvo užsakovas.
Mano tėvas buvo demonas žmogaus kūne. Jis mušė mano mo ną ir
prievartavo seserį. Kai tarnas parklupęs išmetė lėkštę, jis nukirto jam
ranką. Kai po mir es sargai apžiūrėjo jo kambarį… Jie rado

brangenybių, kurios priklausė Alesoje be žinios dingusioms moterims.
Bet kaip?..
-

Tėvas neduodavo mums pinigų, visą auksą laikė užrakintą, bet
kartais pamiršdavo išpurty monetas iš savo švarkų kišenių. Buvau
įsigudrinęs įsėlin jam miegant ir jas susirink . Tada, kai tu pasirodei,

aš tūnojau spintoje. Tu viską atlikai labai greitai. Tik atsimenu, kaip jis
keletą kartų sušnopavo jau pakvaišęs iš siaubo. Ir tu pasiėmei…
Jo liežuvį ir du pirštus. Taip, pamenu, – Leila iš esų prisiminė.
Ne k taikinį, bet ir Jorį, tuomet jis negalėjo bū vyresnis nei
penkiolikos… Anuomet jis niekuo nepriminė kario, kurį dabar matė prieš
save. Paminė, kaip jis išbalęs nuskuodė per purviną kiemą, išgirdęs rūstų
tėvo balsą. Ji tada apsimetė paklydusia keliautoja, ieškančia prieglobsčio
atsipūs , tačiau išsigandusi tarnaitė ją žaibiškai išprašė lauk.
Aš, žinoma, atsisakiau tėvo pavardės. O po pusmečio prisijungiau
prie Imperatoriaus armijos. Kai iš Kajaus išgirdau, kad reikia sulaiky
garsiąją Leilą, pasisiūliau savanoriu. Na, aš… jei jie būtų nusprendę
tave nužudy , kriausiai nebūčiau sugebėjęs jų sustabdy , bet… –
Joris pasimetė savo pa es žodžiuose ir nuraudo. – Jei ne tu, tėvas
būtų užmušęs mane. Arba mamą. Ne man lemta spręs , ar tu
nusikaltėlė, ar ne. Skaičiau apie kitus, kuriuos tariamai nužudei.
Atrodo, kad visi jie buvo to ver . Todėl aš tavęs ir nebijau.
Leila dar norėjo paklaus apie jo amžių, apie mamą, seserį ir palikimą,
tačiau juos pagaliau prisivijo Kajus ir iš reikšmingo Jorio žvilgsnio ji suprato,
kad jo Kapitonas apie šią istoriją nieko nežino. Tad Leila k dar kartą
linktelėjo.
Tai, ką kryžkelėje Kajus pavadino miestu, iš esų buvo labai nusmurgęs
kaimas. Jo pakraščiuose buvo išsimėčiusios skurdžios fermos. Leila
nesistebėjo – kaimas įsikūręs visiškoje lygumoje, visiškai niekur. Nuo šalto
vėjo jo niekas nesaugojo, ji nė nenumanė, koks bepro s norėtų čia gyven .
Purvini pilki namai būrėsi apie tokį pa purviną turgų ir, nužvelgusi ant
prekystalių gulinčias tokias pačias pilkas prekes, ji prisiekė sau nieko
nepirk ir tuo labiau nevalgy .

Kajus sumokėjo už porą nedidelių kambarių smuklėje. Na, šeimininkas jį
į kino, kad tai bus pora kambarių, nors tada paaiškėjo, kad viena lova nuo
kitų dviejų esiog atskirta milžiniška siaubingai sukiužusia spinta.
-

Leila, jei man atleisite, aš tuojau pakalbėsiu su…
Gana, – ji sumosavo ranka, lyg vaikydama mašalus nuo veido.
Kajaus mandagybių jai jau buvo gana. – Aš žudikė, ne sumauta
princesė.

Jie nusileido vakarienės į smuklę ir Leila nedvejodama užsisakė bokalą
s priausios trauk nės – maistas kitų svečių lėkštėse atrodė siaubingas ir ji
norėjo pasirūpin dezinfekcija iš anksto. Savo rudos pliurzos dubenį Vilkas
Joris įveikė, atrodytų, keletu kąsnių ir pareiškęs, kad eina pasirūpin žirgais,
paliko Leilą ir Kajų šaukštais stumdy vėmalus primenančią tyrę lėkštėse.
Kaip suprantu, aš lieku su jumis?
Leila nustūmė lėkštę tolyn nuo savęs ir pamojo padavėjai, kad atneštų
dar vieną bokalą trauk nės.
Jau kelis kartus jums sakiau – jūs nesate kalinė. Tačiau nuoširdžiai
manau, kad dabar jums geriausia dar kuriam laikui lik .
Panašu, kad šis sprendimas nuo manęs nepriklausė, – Leila
nusijuokė. – Ir po galais, sakykite „tu“, Kajau. Nes nuo šių
imperatoriškų mandagybių mane vimdo šiek ek labiau nei nuo šio
maisto.
Atrodė, kad akimirką jis norėjo prieštarau , tačiau jau ne pirmą kartą jai
pasidavė ir irgi nuo savęs pastūmė lėkštę.
Gerai, Leila. Gerai. Dabar man reikia atsakymų.
-

Tikriausiai bus sunku pa kė , bet per pusdienį septynerių metų
istorijoje niekas nepasikeitė.

-

Jei kas nors būtų pagavęs tave anksčiau, būtum išvariusi iš proto
bet kurį tardytoją.

Leila nusprendė, kad tai komplimentas, ir patenkinta savimi atsilošė
kėdėje.
Praeitą nak , kai pabudau nuo triukšmo Žalvyje, galiu prisiek bet
kurio iš dievų vardu, kad mačiau su tavimi bėgant Vilką. Milžinišką
melsvai švy n vilką.
-

Taip, tai mano vilkė. Taip, pašaukiu ją tuomet, kai man reikia jos
greičio arba akių.
Pašauki iš kur?
Iš oro. Neturiu geresnio paaiškinimo, Kajau, k dar daugiau tavo
klausimus pašiepiančių komentarų.
O tas triukas, kai išsilaisvinai iš pančių…
Paprastas durklas, paslėptas rankovėje. Keista, kad taip puikiai
treniruo tavo kariai nepajėgė jo ras , – ji akimirką švystelėjo durklu
ore ir grąžino jį atgal į dėklą.

-

Ne tai aš turėjau omen…
Žinoma, kad ne tai. Jei kėtume senomis legendomis, likimas man
suplanavo kažką didaus. O kaip garan ją, kad jo valia bus įvykdyta,
pasiėmė pusę mano sielos. Legenda sako, kad tokie laimingieji kaip aš
neturi pastovaus pavidalo kitų žmonių akyse. Žmonės visada mato tai,
ką nori maty . Ką žmonės kalba apie garsiąją Leilą? Kad ji labai graži ir
tris kartus ek pat mir na. Paklausk savo vyrų, kurie mane suėmė,
kaip aš atrodau, ir kiekvienas jų apibūdins savo svajonių moterį.
Leganda sako, kad likimas man suteikė galią apgau sve mas akis ir

ausis.
Bet juk tai neįmanoma.
Leila neatsakė, k nusišypsojo. Jai buvo smalsu, kokią ją matė Kajus,
tačiau nenorėjo išsiduo klausdama. Ji spėjo, kad jis turėjo dievin
smulkutes šviesiaplaukes, kurios lininėmis suknelėmis basos lakstė po savo

tėvų sodus. Jei Leila atrodė būtent taip, tai visos jos papasakotos istorijos
turėjo skambė kaip dar siaubingesnės pasakos. Ji dar plačiau nusišypsojo.
Jos lova buvo tokia siaubinga, kad pasivarčiusi joje gerą valandą Leila
svarstė, ar nereikėtų gul s ant grindų arba vis dėlto pažadin Kajų ir
privers jį iš smuklės šeimininko išsireikalau geresnį kambarį. Net ir po
trijų naktų ant kietos žemės lova atrodė gumbuota ir skausmingai laužė
nugarą.
Suplukusi nuo savo blaškymosi pagaliau užmigo. Kai kambaryje išgirdo
sve mus žingsnius, jos protas prabudo vos puse mirksnio anksčiau nei
kūnas. Kai pagaliau atplėšė dar nuo miego sunkius akių vokus, pajuto
sve mą delną ant burnos, išvydo nepažįstamo vyro veidą ir pajuto smūgį.
Skausmas smilkinyje ją įsitempė į tamsą.
Ryte Kajus išsiplėšė iš sunkaus miego ir nenustebo Leilos kambaryje
neradęs. Nak ilgai klausėsi, kaip ji, besisvaidydama tyliais keiksmais,
vartėsi lovoje, girdėjo žingsnius. Tikriausiai neapsikentusi išėjo reikalau
kito kambario ir, jis neabejojo, krai jį gavo. Tik nustebo, kai jau apsirengęs
rado jos apsiaustą, švarką ir kardą kambaryje. Nemanė, kad Leila žengdavo
bent žingsnį be savo ginklo.
Svečių užeigoje buvo nemažai – čia dažniausiai stodavo keliaujantys
pirkliai, neturėdami kitos išei es, nes vėjuotos lygumos nebuvo maloni
vieta miego ant šaltos žemės. Beveik visi svečiai buvo vyrai. Jie grupelėmis
po kelis sėdėjo prie stalų ir tarpusavyje labai tyliai kalbėjosi.
Labas rytas! – Kajus pamojo vienai iš padavėjų. – Sakykit, mano
kompanionė, neaukšta tamsiaplaukė, jau pusryčiavo?
Jūsų kompanionės, – mergina burbtelėjo pabrėždama kiekvieną
žodį. – Trumpais. Rusvais. Plaukais. Aš nemačiau. Tačiau vakar jos
teiravosi pora vyrų. Galbūt ji su jais?
Kada jie išvyko?

-

Nežinau, – mergina trūktelėjo pečiais. – Nors sumokėjo už
pusryčius, išjojo nak . Prikėlė arklininką, kad paruoštų arklius.

Kajus sugniaužė kumščius taip s priai, kad krumpliai pabalo.
Arklininkas kaip k nešė vandenį arkliams arklidėse. Pamatęs Kajų
krūptelėjo. Jo akys ėmė bėgio į šalis dar nė nepradėjus meluo . Pildamas
vandenį į lovį pusę jo arklininkas išliejo ant žemės.
-

Šiąnakt jus pažadino, reikalaudami paruoš žirgus kelionei. Ar su
tais vyrais buvo moteris?

Vyras išbalo ir papurtė galvą. Kajus nespėjo nury pykčio, kylančio
gerkle aukštyn. Jos taip ilgai ieškojo, pa Leila nė nenumanė, kokios ilgos ir
sekinančios paieškos tai buvo. Tik per stebuklą jiems pavyko ras šmėklą,
nematomą moterį, kurios nerado šimtai tam nusamdytų vyrų. Jis nė
nedrįso kė s, kad ji su ks jiems padė , tačiau Leila liko. Jis matė, kaip
skaudu jai buvo grįž namo, bet ji grįžo. Ir dabar, kai atrodė, kad tereikia
labiau pasuk galvą, kad atsakymas ir skerdynių pabaiga jau čia pat… Ją
pagrobė.
Jis išsitraukė kardą ir priglaudė jį prie arklininko gerklės.
-

Imperatoriaus vardu, aš tau įsakau, – išspaudė per sukąstus dan s.
– Ar. Su. Jais. Buvo. Moteris?

Vyras linktelėjo.
Maldauju… maldauju… – išspaudė, ir Kajus kardą nuleido. – Ji
buvo be sąmonės. Surištomis rankomis. Ją pasiėmė grafo vyrai ir.. ir…
jie sakė, kad jei nors kam nors apie ją prasitarsiu, nužudys mane ir
mano šeimą. Maldauju…
Kur jie nujojo?
-

Ne... nežinau. Pasuko į Veksą, bet aš nežinau…
Kiek kelio iki ten?

-

Ma-mažiau nei valanda.

-

Paruošk mūsų žirgus, – įsiutęs Kajus arklininką paleido ir skubiai
grįžo į kambarį.

Joris jau buvo sukrovęs Leilos daiktus į jų kelioninį krepšį.
Jie ją pasiėmė, – suurzgė Kajus.
Jis nė neįtarė, kas yra e „jie“. Neabejojo, kad Leila turėjo daugybę
priešų, kurie duso iš keršto troškimo ir norėjo ją išmėsinė . Ir ji labai
sėkmingai nuo jų visų slėpėsi, kol nesusidėjo su juo… Aštrus kaltės spyglys
įsitaisė po šarvais es širdimi.
Leila sunkiai prasimerkė. Nuo skausmo galva trūkinėjo į dešim s šukių.
Virš dešinio antakio galėjo jaus žaizdą ir jau sukrešėjusį kraują. Ji
neskubėjo pakel galvos. Patalpoje buvo tamsoka. Basomis pėdomis jautė,
kad grindys purvinos ir drėgnos. Tikriausiai ją uždarė rūsyje arba ūkio
pastate. Jos dilbiai buvo pririš prie kėdės atkaltės, o riešai dar sunarplio
atskirai. Iš tokių pančių lengvai neištrūksi. Leila negalėjo girdė , ar
kambaryje be jos dar kas nors yra – skausmas ausyse sproginėjo per garsiai.
Kai galiausiai pakėlė galvą, prieš save išvydo du vyrus. Vienas priminė
įprastą smogiką – kalnas raumenų su mažomis smegenimis, nkamomis k
vykdy įsakymus. Jis stovėjo sukryžiavęs ant krū nės rankas ir smaugė ją
žvilgsniu. Kitas vyras buvo vyresnis ir sėdėjo prabangiame krėsle, kuris
visiškai ne ko purviname rūsyje.
-

Garsioji žudikė Leila. Po metus trukusių paieškų, pagaliau mano
kukliuose namuose, – jis nusišypsojo ir Leila vos susilaikė

nesudrebėjusi.
Nežinau, apie ką jūs kalbate, – sušnabždėjo. – Aš k paprasta
keliautoja, neseniai netekau vyr…
Gana! Aš turiu Imperatoriaus armijos kario garbės žodį ir labai
gerai žinau, kas iš esų esi!

Leila žinojo. Akimirksniu suprato, kad nė nepasiekęs forto jaunasis
karys, kurio vardo ji taip ir nesužinojo, ją pardavė. Turėjo jį papjau jau
pirmąją nak . Ji išsi esė, kiek leido pančiai, ir nusišypsojo pačia kraupiausia
šypsena. Smogikas nejaukiai pasimuistė.
Gerai. Kodėl aš čia?
-

Tu nužudei mano dukrą! Tau buvo sumokėta ne už tai! Turėjai
nudob jos vyrą ir prakeiktą jo kekšę!

Žinoma, grafas, kurio dukrą ji nužudė, anksčiau ar vėliau turėjo ją
pasivy reikalaudamas keršto.
Ak, taip… Jos galvą Rotui atnešiau purviname maiše.
Grafas k spragtelėjo pirštais ir smogikas jai trenkė. Dar prieš jo
kumščiui paliečiant Leilos veidą, ji pagalvojo, kad vis dėlto priėmė kvailą
sprendimą. Vyro kumš s buvo milžiniškas ir kietas kaip akmuo. Smūgis
buvo toks s prus, jog ji pagalvojo, kad liks be veido. Nuo smūgio su visa
kėde parkrito ant grindų ir skaudžiai pe mi rėžėsi į nelygius akmenis.
Smogikas kėdę kartu su ja pakėlė viena ranka ir Leila nusispjovė krauju iš
prakirstos lūpos.
-

Grafe, pasakykite man, ko jūs kitės, nueidamas pas pirklį,
reikalaudamas Mir es Šešėlio paslaugos ir mokėdamas jam už dviejų
nekaltų žmonių nužudymą? – ji nusispjovė dar kartą.

Aš kiuosi, kad darbas bus atliktas taip, kaip noriu!
Leila jautė, kaip nsta visa kairė veido pusė, ji jau sunkiai matė kaire
akimi. Grafas buvo nedidelis vyrukas, kiekvieną sakinį pabaigdavęs
aukštesniu tonu, nei pradėdavęs. Priminė juokingą mažą šunį, kurie lyg
žiurkės šmirinėdavo sos nės gatvėse.
Aš pasistengsiu, kad tu pasigailėtum. Dabar tu priklausai man.
Pasistengsiu, kad gailėtumeis gimusi. Aš turiu žiurkių, šunų… Turiu
vergų, kurie dešimtme nelietė moters. Prisiekiu, kad tu pasigailėsi!

-

Arba, grafe, galėtumėte mane atriš ir leis susikau su šituo
akmenžmogiu vienas prieš vieną. Arba… Žinau, kaip bepro škai
skamba, bet išklausykite mane. Galėtumėte bent kartą gyvenime
pasielg garbingai ir sto į kovą pats. Neį kima idėja, ar ne? Aš galiu
jums garantuo , kad jei būtumėt garbingai užauginęs dukrą, užuot
kirkinęs vargšes tarnaites, ji nebūtų tapusi pamišėle, kurią turėjau
papjau kaip kiaul…

Grafas dar sykį spragtelėjo pirštais. Antras smogiko smūgis buvo
švelnesnis – kriausiai bijojo per greitai ją užmuš . Dar sykį ji krito ant
grindų, iš skausmo sukandusi dan s. Kažkas trakštelėjo, tačiau Leila
nesuprato, ranka ar šonkauliai. Smogikas vėl pastatė kėdę atgal.
-

Galbūt pirmiausia aš išpjausiu tavo nuodingą liežuvį, – sušnypštė
grafas ir paliko ją vieną. Leila girdėjo, kaip spragtelėjo sunkių durų
užraktas.

Moteris sulaikė orą plaučiuose, kol žingsniai nutolo. Tada giliai iškvėpė
iš lūpų paleisdama sunkią dejonę. Tamsoje spjaudan s krauju atrodė, kad iš
veido teliko košė. Ji ilgai esiog kvėpavo, laukdama, kol protas prašviesės.
Skausmas retsykiais padėdavo išvaly protą, tačiau jo perdozavus mintys
akimirksniu apsitraukdavo juodais krešuliais.
Kajus turėjo pastebė , kad ji dingo. Jei pagrobėjai nepavogė jos ginklo,
jis kriausiai suprato, kad jai kažkas nu ko, tačiau Kapitonas galėjo užtruk
keletą dienų, kol išsiaiškins, kur ji yra. Negalėjo kė s, kad ją išgelbės.
Du smūgiai į grindis išklibino kėdę. Pasimuisčiusi Leila galėjo jaus , kaip
ši girgžda per sąnarius, o grafas labai neapdairiai nepririšo jos kojų, lyg
niekada nebūtų girdėjęs apie Mir es Šešėlį, kuris išnyksta kaip rūkas, k
palikdamas pančius gulė ant grindų. Leila palinko į priekį kiek k galėjo ir
kojomis pakėlė kėdės svorį, tačiau ši buvo per sunki, ir ji skaudžiai krito ant
kelių. Suskaudo visą kūną. Ji parvirto ant šono ir ilgai gulėjo bandydama

atgau kvapą. Atrodė, kad bet kurią akimirką iš ausų gali pasipil kraujas.
Per skausmingą ūžesį stengėsi išgirs , ar koridoriumi neataidi žingsniai.
Niekas neatėjo.
Leila lėtai grindimis pradėjo stum s link sienos. Judėjo vos po
cen metrą, tačiau atrodė, kad kiekvienas judesys dyrė plėmus odos, kad į
purvinus grindų akmenis remiasi nuogu alkūnės kaulu. Kaip galėdama
s priau, ji trenkė jau išklibusią kėdę į sieną. Dar kartą. Ir dar. Skausmo
bangos baigėsi ir ji paniro į jį visu kūnu. Dar kartą. Dar. Galiausiai kėdė
pasidavė ir pančiai atsilaisvino. Sunkiai kvėpuodama išlaisvino dilbius,
peržengė surištas savo rankas ir plaukuose rado durklą. Labai lėtai juo
įveikė riešų pančius ir atsiduso lyg išnėrusi iš vandens į paviršių po penketo
minučių be oro. Ji išlaužė vieną iš kėdės kojų ir pakilnojo ją rankose kaip
ginklą.
Pirmasis ins nktas ir vienintelis troškimas buvo išsiverž lauk ir
nužudy juos visus, tačiau save tvardė – ji buvo basa ir rtėjo iš šalčio.
Kairė jos veido pusė kriausiai buvo trigubai iš nusi, ji pabandė palies
savo skruostą, tačiau nesuprato, kur šis prasideda ir kur baigiasi. Ji turėjo iš
čia ding , pabėg , kažkokiu būdu grįž pas Kajų. Atkeršy dar suspės.
Leila parklupo ant žemės prie durų ir labai ilgai, gerokai ilgiau, nei
norėjo, knebinėjosi su užsispyrusia spyna. Kai galiausiai užraktas pasidavė,
ji beveik apsiverkė. Beveik apsiverkė ir dėl to, kad prisiminė Einarą ir kaip
žaibiškai jis bet kokią spyną įveikdavo.
Koridorius buvo tuščias. Leila spėjo, kad buvo įkalinta seno svirno
rūsyje. Rankoje sugniaužusi kėdės koją ji labai lėtai nuslinko į dienos šviesą.
Laiptų viršuje stovėjo vienas sargas, tačiau akivaizdžiai nuobodžiavo,
pernelyg patenkintas savimi ir įsi kinęs, kad kalinė niekaip neištrūks. Ji
užšoko ant jo iš nugaros, kojomis beveik apsivijo liemenį ir vikriai durklu
brūkštelėjo per gerklę. Turėjo paskubė .

Buvo vėlyvas rytas, dvaro sodybos kiemas pilnas pirmyn atgal zujančių
tarnų. Tikriausiai jie nė nežinojo, kokią kalinę nak parsinešė grafas. Leila
pasislėpė tarpdurio šešėlyje.
Ji buvo basa ir vienmarškinė, netrukus kas nors pastebės negyvą sargą
ir kad ji dingo. Ji privalėjo pabėg , bet basa per šaltą pavasario žemę
nebūtų toli nubėgusi. Leilai reikėjo arklio – vienintelė jos vil s buvo pasiek
ar miausią savo slėptuvę ir tada ras Kajų. Leila pašaukė iliuziją ir palaukė,
kol kieme liko vos keletas tarnų. Prisidengusi apgaule ji šešėliais nubėgo į
arklides. Prisiplojo prie sienos viduje ir giliai kvėpavo – iš oro sukur
vaizdiniai dabar reikalavo pernelyg daug jėgų.
Žirgai garduose tyliai suprunkštė ją pamatę, k vienas bėris stovėjo
visiškai ramus. Leila pasirinko jį. Nos pakėlus rankas į viršų siaubingai
skaudėjo šoną, ji nuo kablio nukabino balną ir puolė segio sag s žirgo
papilvėje. Atrodė, kad turi pakankamai jėgų pasku nei iliuzijai, kuri ją
paslėps, kol nutols nuo dvaro...
Prisėlino be garso. Leila atsi esė prisegusi pasku nę balno sag , ir tada
milžiniška ranka apsivijo jos kaklą. Ji priešinosi. O dievai, kaip ji priešinosi,
tačiau jos smūgiai ir spyriai tarytum atšoko nuo didelio kūno. Leila
žioptelėjo besistengdama įkvėp nors gurkšnelį oro ir tada Leilos akis
aptraukė tamsa.
Tikriausiai ją talžė, kol buvo be sąmonės. Turėjo talžy . Skausmas jos
kūne nebeturėjo vietos, nes skaudėjo viską. Ji girdėjo smogikų keiksmus,
nors niekaip negalėjo praplėš akių. Galvojo, kad galbūt nebeturi veido.
Jautė, kaip ją paguldė ant kieto medinio gulto. Kaip rankas sukaustė
grandinėmis virš galvos. Ji girdėjo spigų grafo balsą, tačiau kad ir kaip
stengėsi, negalėjo supras , ką jis sako.
Pyk sPagiežaPyk sPyk sNeapykanta, – tai buvo viskas, ką girdėjo.

Žinojo, kad patalpoje buvo durklas. Kad jo ašmenys perrėžė jos rankų ir
pilvo odą. Bet k paviršių, k tam, kad skaudėtų. Ji neišleido nė garso. Tik
sukando dan s ir leido pykčiui vir krū nėje. Pykčiui, kuris buvo skirtas
Rotui, kad kadaise pakišo jai tokį užsakymą, grafui, kad buvo sadis škas
šliužas, Kajui, kad nusprendė jos ieško , kariui, kurio vardo nežinojo, kad
drįso ją išduo , o labiausiai sau, kad nebuvo pakankamai atsargi.
Vos k likusi mažoje lyg kalėjimo vienutėje viena, ji iš plaukų išsitraukė
segtuką, kuriuo pradėjo knebinė grandinių spyną. Turėjo ištrūk , turėjo...
Leila sustojo, nes nežinojo, kodėl turėjo ištrūk . Juk jos niekas nelaukė.
Mir šiame dvare buvo ne ką blogiau, nei bet kuriame kitame. Taip, Kajus
kažkur blaškėsi su visa armija, bandydamas laimė karą su priešu, kurio
niekuomet neįveiks. Tai nebuvo jos kova.
Leila jau grįžo į namus. Ji atsiprašė ir įsi kino, kad mirusieji liko savo
vietose. Ji padarė viską, ką galėjo.
Moteris paleido segtuką iš kruvinų pirštų ir jis nusirito kažkur po gultu.
Kiek leido grandinės, prisitraukė rankas prie krū nės, apsivertė ant šono,
susigūžė į mažą, pa mažiausią kamuoliuką ir užsimerkė.
Kai Kajus su Joriu monotoniško lauko horizonte pamatė grafo sodybą,
jau buvo vėlyva popietė. Kapitonas nebespėjo į kelnes valy s prakaito,
iškalbėjo visas maldas, kurias dar galėjo prisimin , kad Leila – jo raktas –
tebebūtų gyva.
Arklius jie paliko dvaro sode. Sparčiu žingsniu visą kelią vary gyvūnai
akimirksniu džiugiai pradėjo skaby obelų lapus. Kariai pažeme nuslinko
link pastatų ir sutūpė nugaromis prisiglaudę prie medinių lentų tvoros. Už
jos stovėjo trys samdiniai ir garsiai kalbėjosi tarpusavyje.
Girdėjau, bjaurybė vos nepabėgo? – paklausė vienas jų ir Kajus nė
neabejojo, kad kalba apie Leilą.
Nedaug trūko. Vargšas Karlas, nė negirdėjo, kaip kalė prisėlino.

Sakiau bosui jos čia nė negaben . Užmuš kur nors plynam lauke ir
palikt lavoną supūt.
-

Pats žinai, kad jis turi suplanavęs dar ne vieną kankinimą. Dabar
uždarė ją dvaro rūsyje, sakė, kad po to leis ja pasidžiaug ir mums.

-

Tu matei, kaip vakar ją išgražinau? Menkas ten džiaugsmas...
Ai, visada gali apverst...

Trys vyrai sodriai nusijuokė.
Joris k ir laukė Kapitono ženklo. Du samdiniai smogikai nė nesuprato,
kas įvyko, nė nespėjo išsitrauk ginklų, kaip maišai bedvasiai jų kūnai
šlumštelėjo ant žemės. Trečiasis spėjo palies kardo rankeną, spėjo
prasižio , tačiau kslus Kajaus smūgis jį užčiaupė.
-

Kapitone, aš pasirūpinsiu samdiniais lauke, – Joris apsuko kardą
rankoje.

Kajus k linktelėjo.
Įslinkęs pro dvaro duris visų pirma išbaidė būrelį tarnaičių, kurios pažiro
į skir ngas puses lyg s klo karoliukai. Du smogikai puolė jį iškeltais kardais,
tačiau Kajus buvo greitesnis – sunkūs jų šarvai buvo skir mūšio laukui, ne
siauram dvaro koridoriui. Jis pranėrė tarp jų, kariams nespėjus net apsisuk
smogė ir nė nelaukė, kol samdiniai parkrito ant žemės.
Grafą Kajus rado jo darbo kabinete. Iš karto galėjo pasaky , kad vyras
nė nemokėjo teisingai laiky kardo, nors apsimes nai drąsiai jį atkišo į
priekį.
-

Kur ji? – ramiai paklausė.
Ap-apie ką jūs?

Leila. Ji – Imperatoriui reikalinga liudininkė. Jei ji nebegyva,
keliausite esiai į trem , šitą aš jums galiu pažadė !
Rūsyje. Ji rūsyje.

Buvo akivaizdu, kad grafas, ištremtas į geležies kasyklą, ten neišgyvens
nė dienos.
Einam.
Jis kardo plokštuma išmušė ginklą iš grafo rankos ir tvirtai sugriebė jį už
pakarpos. Stumdamas jį prieš save nusileido laiptais į rūsį ir kantriai laukė,
kol grafas barškindamas raktais pagaliau atrakino vienutės duris.
Raktą! – pareikalavo Kajus, pamatęs grandines ant Leilos riešų.
Tada kardo rankena smogė grafui ir paliko jį susmukusį kampe. Magėjo
jį nužudy , tačiau viena buvo išskers būrį samdinių, kurių didžioji dalis
buvo ieškomi nusikaltėliai ir sugau vis ek keliautų į kartuves, o visai kas
kita nužudy kilmingąjį. Kad ir koks nereikšmingas jis buvo.
Visi bal Leilos marškiniai buvo permirkę krauju, kuris, Kajaus siaubui,
atrodė vien k jos. Jis jėga turėjo atvers ją į save, kad pasiektų riešus
supančiojusias grandines.
Palik mane čia, – galėjo prisiek , kad būtent tai išspaudė moteris
iš nusiomis lūpomis.
Jam šiaip ne taip pavyko merginą išlaisvin . Kajus akimirką sus ngo iš
siaubo. Jos sužeidimai neatrodė mir ni, nors atrodė siaubingai, tačiau jų
buvo ek daug... Jis pabandė ją pasodin , tačiau atrodė, kad moteris
neteko stuburo. Galiausiai Kajus kilstelėjo Leilą ant rankų ir išnešė į lauką.
Leila prisiminė k bruzdesį aplinkui, į kurį sąmoningai nusprendė
nekreip dėmesio. Neabejojo, kad grįžo jos kankintojai. Dabar jos kslas
buvo susikaup ir kuo greičiau numir .
Kad atėjo Kajus, ji suprato k tada, kai jis ją palietė. Jo delnai ant nuo
sumušimų degančio jos kūno atrodė lediniai. Leila tenorėjo, kad ją paliktų
ramybėje. Kad atgal uždėtų grandines, uždarytų vienutės duris ir duotų jai
trupu laiko, kad ji spėtų iškraujuo lauk pasku nius gyvybės lašus. Tačiau
Kajus jos protestų neklausė.

Ji priglaudė karščiuojančią ir nstančią kaktą prie vėsių jo šarvų ir
nebesipriešino. Jautė, kad ją neša, ir atsimerkė k pajutusi gaivų orą.
Atsimerk galėjo k dešine akimi. Nors vaizdas liejosi, suprato, kad Joris
stovi kiemo viduryje ir į medžiagos skiautę valo kraują nuo kardo ašmenų.
Jie nieko nelaukė. Joris nusekė Kajų į sodą. Ištraukęs iš Leilos kelioninio
krepšio jos pačios apsiaustą, Kapitonas tvirtai susuko į jį ir į dangų užvertęs
galvą privertė moterį nury nors keletą gurkšnių vandens. Joris įšoko į
balną ir palaukė, kol Kajus jam į rankas įdėjo Leilą. Ji krai negalėjo pa jo
ant savo žirgo, tad abu suprato, kad turės ją neš pakaitomis. Į juodą
apsiausto medžiagą susuktas garsiosios žudikės kūnas atrodė neį kė nai
mažas ir lengvas.
-

Palikit mane čia, aš jums įsakau, – dar bandė ginčy s Leila, tačiau
Joris k prispaudė ją tvirčiau sau prie krū nės.
Mes turim ją sutvarsty , – ramiai pasakė Kajus, nors veide ir švietė
nerimas. – Žinau apleistą sodybą už keleto valandų kelio. Bet turim
ištrūk iš šitos užkeiktos lygumos.

Jie nešė ją pakaitomis. Kai k pajusdavo, kad Leilą laikančios rankos, o ir
žirgas nuo dvigubo svorio ima varg , perkeldavo juodą nešulį kitam.
Leila prisiminė k Jorį, valan nuo kardo kraują, ir ritmingą siūbavimą
risnojant žirgui. Kai vėl atsimerkė, iš apačios žvelgė į susikaupusį Jorį. Taip
jis k dar labiau priminė vilką, tarytum vėjas ir šviesa jo veidą lietė kitaip
nei visų kitų. Joris susiliejo su tamsa. Kai kitą kartą atsimerkė, virš savęs
pamatė Kajų. Jo glėbys neatrodė toks tvirtas kaip Jorio, tačiau atrodė lyg ir
minkštesnis bei saugesnis. Leila vėl neteko sąmonės.
Sodyba, kurią Kajus prisiminė, buvo visiškai mažytė. Du nedideli purvini
kambariai ir mažytė aprūkusi virtuvė. Kadaise čia gyveno vienišas
medžiotojas, tačiau vie niai kalbėjo, kad jį pražudė jo pa es neatsargumas,
kai vyras nusprendė sumedžio lokį milžiną. Tie patys vie niai skleidė

legendas apie prie sodybos pasirodančią medžiotojo šmėklą su lokio nagų
žymėmis ant veido.
Tai nebuvo jauki ar maloni vieta susto , tačiau šalia tekėjo upelis, kurio
vanduo buvo skaidrus ir tyras, o virtuvėje ugniavietę Joriui pavyko įkur
beveik akimirksniu. Kalvas lėtai sėmė prieblanda, tad keliau tamsoje su
bejėge Leila rankose Kajus nedrįso.
Jis paguldė ją ant apyšvarės lovos ir atsargiai išvyniojo iš apsiausto.
Prieblandoje sužeidimai atrodė dar baisesni.
Kapitone, mes turėsim...
Joris min es nebaigė, bet abu galvojo tą pa – vienas jų turės Leilą
nureng ir sutvarsty jos žaizdas. Kajus žinojo, kad kaip vyresniam vyrui ir
aukštesnio rango kariui, sprendimas ir atsakomybė priklausė jam. Jis norėjo
palik šią užduo Joriui, tačiau... jis dar toks jaunas. Kajus prisiminė, kad
net sužalotas Leilos kūnas tarytum degino kiaurai šarvus.
Užkaisk vandens, – galiausiai atsiduso.
Joris rado dubenį ir atnešė karšto vandens. Taip pat atnešė visus savo
švarius tvarsčius. Kajus palaukė, kol liko vienas, sunkiai atsiduso ir atsagstė
Leilos marškinius. Jos oda puikavosi visais įmanomais atspalviais –
pradedant rusva įdegusia oda, baigiant juodomis kraujosrūvomis. Trys
kruvinos linijos keistai kirtosi ant jos pilvo – grafo durklo paliktos žymės.
Kaip galėdamas atsargiau Kapitonas nuvalė jau sukrešėjusį kraują ir
kiekvieną įpjovą patepė rštu žolelių tepalu. Šis turėjo grauž , tad Leila
keletą kartų tyliai suaimanavo, tačiau akių nepramerkė. Kaip galėdamas
greičiau ir prisiversdamas nežiūrė į jos krū s, Kajus Leilą sutvarstė.
Negalėjo užvilk jai tų pačių marškinių. Net nenorėjo jų, permirkusių
krauju ir prakaitu, lies . Jokio atsarginio drabužio Leilos krepšyje nerado,
tačiau savajame visada turėjo kitus marškinius – paprastesnius ir ne tokius

puošnius, tačiau švarius. Atsargiai užvilko jai juos ir užsagstęs sagas
lengviau atsiduso.
Jis nuvalė kraują nuo veido, o ant labiau iš nusio skruosto uždėjo
šaltame vandenyje sudrėkintą tvars . Jau buvo per vėlu kė s nimą
numalšin , tačiau jis norėjo, kad šal s pamažintų skausmą, tad kaip
galėdamas švelniau tuo pačiu žolelių tepalu patepė ir veido mėlynes. Leila
ir tada neatsimerkė.
Galiausiai Kajus ją užklojo ir grįžo pas Jorį į virtuvę. Šis jau buvo radęs
amžina lsį medžiotojo slėptuvę, pilną naminukės, ir iš esė atsuktą butelį
Kapitonui.
-

Po galais, kiek smūgių ji atlaikė?
Nežinau, – Kajus papurtė galvą. Jis nenorėjo nė galvo apie

milžinų smogikų talžomą Leilą.
Manęs ji prašė leis ten numir , – atsiduso Joris ir užsivertė butelį.
– Kaip manote, Kapitone, kodėl?
Nežinau, – Kajus dar kartą papurtė galvą.
Ji išmiegojo visą nak . Sumušimai ant veido k dar labiau pajuodo,
todėl jie nedrįso palik jos vienos. Kajus budėjo, kol nusileido sutemos, o
tada užleido vietą Joriui, kuris atsisėdo ant žemės ir lėtai medžiagos skiaute
blizgino ir blizgino kardo ašmenis.
Blyškioje deglo šviesoje šešėliai po jo akimis atrodė labai gilūs. Joris
atrodė dar labiau pavargęs ir labai jaunas. Kajus visuomet žinojo, kad jis
meluoja apie savo amžių. Smulkūs nea kimai pasakojimuose išdavė, kad
jam krai ne dvidešimt treji, ir kriausiai net ne dvidešimt, tačiau Joris
buvo lojalus ir būtent jam Kajus visada palikdavo saugo savo užnugarį.
Ji nesiblaškė ir nesimuistė, k miegojo. Joris nenorėjo spokso į Leilą,
todėl susitelkė į blizgius kardo ašmenis ir monotoniškus savo pa es
judesius. Kai Leila pradėjo tyliai dainuo , jį nukrėtė šiurpas, nes keletą

akimirkų atrodė, kad daina esiog skambėjo iš apleisto namo sienų, k
traukiama ne mirusio medžiotojo bosu.
Ššš, mažutėli, nak s jau kieme,
Mėlynus žiedus ji spaudžia delne,
Jos akys – mėnulis, o veidas – tamsa,
Ššš, ji švelniai suvysto į sapną tave... – lopšinė buvo jam negirdėta ir
labai melodinga.
Ji pakartojo ją du kartus ir apsivertusi ant šono nu lo.
Po valandos grįžo Kajus. Tada jį vėl pakeitė Joris. Ir vėl grįžo Kajus… Jie
nesikalbėjo.
Leila sapnavo Titą. Sėdėjo su juo tamsioje svetainėje ant grindų ir laikė
sūnų glėbyje. Židinyje jaukiai traškėjo malkos, tačiau apšvietė vos keletą
metrų aplink. Jos sapne tamsa nebuvo bloga lemian .
Titas buvo paaugęs, maždaug dvejų metų – amžiaus, kurio taip niekada
ir nesulaukė. Jo akys buvo dar ryškesnės nei jos, net ir židinio šviesoje
švietė lyg dvi mažos žalios švieselės. Jo plaukai buvo ilgesni, ir ji nuolat juos
braukė nuo mažo veidelio.
Ji jam dainavo ir nuolat klausė, ar nešalta, nors ir negalėjo supras
mažamečio kalbos. Jis nevadino jos mama.
Galiausiai prabudusi mažame medžiotojo miegamajame ji buvo viena.
Kajus virtuvėje iš esęs į ugnį šildė sugrubusias rankas, o Joris buvo išėjęs iki
šal nio pasem vandens. Atrodė, paliks ją k minutėlei, tačiau būtent tada
Leila nusprendė atmerk akis.
Ji sunkiai atplėšė krauju sulipusias lūpas. Nuo metalo skonio burnoje
pykino. Pasaulis atrodė aptrauktas rožine migla. Leila pirmiausia apžiūrėjo
savo rankas – nagai buvo aplūžinėję, pirštai nubrozdin , lyg nudir , tačiau
nė vieno iš nusio ar lūžusio. Atsargiai pirštų galiukais ji perbraukė sau per

kaktą ir akis. Antakis ir lūpa dešinėje buvo prakirs , o ant kairiojo skruosto
jautė nubrozdinimą. Pažino salsvą žolelių tepalo kvapą – pa tokį virdavo iš
beveik tų pačių ingredientų. Į savąjį dar dėdavo medaus, kad sušvelnintų
odą ir užgožtų žolių kvapą.
Leila sunkiai atsistojo ir pabandžiusi išsi es suaimanavo. Lyg per rūką
atsiminė, kaip Kajus pakėlė ją ant rankų, tada kraują valan Jorį ir ilgą kelią,
kai vis buvo purtoma šuoliais lekiančio žirgo. Ji išgėrė vandenį, kurį rado
puodelyje prie lovos. Atrodė, kad gerklė išdrąskyta katės.
Leila girdėjo juos virtuvėje, girdėjo spragsinčią ugnį. Moteris susisuko į
apsiaustą, iš kurio Kajus rūpes ngai išplovė kraują. Dabar jai nė trupučio
nerūpėjo, kad drabužis buvo šlapias ir šaltas. Staiga ėmė svaig galva ir
išpylė šaltas prakaitas. Leila klestelėjo atgal ant lovos ir tvirtai įsikibo į
patalą, kol pasaulis nustojo suk s. Ji iš esė ranką link savo kelioninio
krepšio. Jo dugne buvo pilna dėželių ir maišelių, kuriuose kvepėjo dešimtys
skir ngų miško žolių – dideli raudoni žiedlapiai nuo nemigos, septynių žolių
mišinys nuo karščiavimo, pipirų dulkės, tokio aštrios, kad akis imdavo
griauž vos dėžutę a darius, – kraujavimui sustabdy , ir mažiausia
skardinė dežutė, kurioje – susiraičiusi ir sudžiūvusi samana – nuo mir es.
Leilai nereikėjo akių, kad žinotų, jog į delną įslydo mažoji dėžutė. Ji
sus ngo, glamonėdama subraižytą metalą, svarstydama, ar tebemiršta, ar
buvo sužeista taip sunkiai, jog turėjo grieb s s priausio vaisto. Ne, jos
kūnas sugis. Ji jau jautė, kaip lėtai žaizdos virsta randais, mėlynės keičia
atspalvį iš juodų į melsvas ir galiausiai žalias. Tačiau jos mintys vis dar buvo
apsipylusios krauju. Ji nė nežinojo, kurią žaizdą turėjo užspaus . Leila
paleido samanų dėžutę ir leido krepšiui bumptelė ant grindų.
Kai ji įžengė į virtuvėlę, abu vyrai krūptelėjo. Netarusi nė žodžio Leila
atsisėdo prie ugniavietės ir iš esė šilumai sugrubusius beodžius pirštus. Ji
neturėjo savyje nė žodžio, k senas pyk s ruseno kaip žarijos. Joris iš esė

jai puodelyje užplikytas žoles. Leila pažino kvapą, Gustavas ją mokė, kad
milžiniški pelkėtose pievose augantys lapai valo kraują ir s prina sielą.
Skonis buvo šleikščiai saldus ir klijavosi prie gomurio, tačiau jai trūko jėgų
rauky s.
-

Tas tavo karys... Tas, kuris negalėjo pa kė , kad leidi man nešio s
ginklą. Kuo jis vardu? – dėl iš nusių lūpų jos žodžiai atrodė minkš , lyg
apvalūs.

-

Nikolas.
Jis mane pardavė grafui. Šunsnukis nė nespėjo grįž į fortą.

Ji staiga atsistojo ir išėjo į lauką. Medžiotojo namas buvo pastatytas
kalno šlaite, viena siena prisišliejęs prie uolos, atsirėmęs visu svoriu į
akmenį. Gilyn į slėnį driekėsi miško paklotė ir labai tvarkingai išrikiuo
beržų kamienai. Leila sunkiai atsiduso. Leido sau esiog stovė ir žvalgy s.
-

Aš duodu tau žodį, kad jį nubausiu, – Kajus nesistengė priei prie
jos be garso.

-

Jei ne jūs, jie niekada nebūtų manęs radę. Jie niekuomet nebūtų
supratę, kaip aš atrodau.

-

Leila, aš krai apgailestauju. Ir kad Nikolas drįso taip pasielg , ir
kad mes nepajėgėme tavęs apsaugo ...

-

Kodėl jūs atjojot manęs gelbė ? – ji dar nė nepažvelgė į jį.
Klausimus uždavė miškui.

-

Negalėjau tavęs netek . Tu esi raktas, Leila.
AŠ NESU PRAKEIKTAS RAKTAS! – ji pa nepa kėjo, kaip garsiai
suriko. Kajus krūptelėjo, ir iš medžių viršūnių pakilo paukščiai. – Aš
neišspręsiu tavo galvosūkio. Tu nesustabdysi tų karių! Aš nė nežinau,
nė neįsivaizduoju, kokia iškreipta priežas s verčia tave sto į karą,
kurio neturi nė menkiausios galimybės laimė ! Oi, aš k nujaučiu, kad
ta priežas s, Kapitone, yra tokia pa juoda kaip ir mano nuodėmės.

Ji nu lo, nes žodžiai pernelyg plėšė gerklę. Ar kėjo tuo, ką jam sakė?
Taip. Tačiau tarė tai kitais žodžiais, slapčia ieškodama plyšio jo šarvuose,
kad rastų, kur ta riba, kad jis pagaliau jai trenktų, o tada paliktų ramybėje.
-

Kajau, tu bandai žudikę pavers gelbėtoja. To niekada nebus! Mes
galim žais šitą žaidimą metų metus. Nori pabandy ? Tikrai nori
pabandy ? Aš apsimesiu naudinga, galbūt keletą kartų suvaidinsiu,
kad prisiminiau ką nors svarbaus iš Žalvio skerdynių. Tu apsimesi, kad
mano išgalvo prisiminimai kur nors veda... Mes net galim pa kė ,
kad iš esų gelbėjam pasaulį. Ak, kokia didinga našta ant mano gležnų
pečių!.. – ji nusispjovė krauju. – Tačiau, Kapitone Kajau, suvokite tai,
kad pasaulio niekas neišgelbės. Visi mes pasmerk .

Kajus vis dar nepratarė nė žodžio. Jis nė nesujudėjo, nė nevirptelėjo,
kriausiai nė nesumirksėjo, nors Leilos žodžiai miške skambėjo lyg skaldomi
antausiai. Jis nežinojo, ko ji siekia, net nebuvo kras, ar turi kslą – moteris
buvo sužeista ir labai pavargusi, tačiau su kiekvienu taikliu Leilos žodžiu jis
gniaužėsi vis tvirčiau ir tvirčiau.
-

Savo mūšį aš pralaimėjau prieš septynerius metus. Neke nu
padė pralaimė tą, kuris tau nė nepriklauso.

Jis pajudėjo prieš blaiviai suvokdamas, ką daro. Norėjo, kad ji
užsičiauptų. Kad liautųsi karto , jog jis nelaimės, atrodė, kad Leilai
kiekvieną kartą tai ištarus, pralaimėjimas, lyg burtų lemtas, tampa vis
realesnis ir realesnis.
Kajus žaibiškai delnu užpaudė Leilos burną, taip, kad ji tylėtų, tačiau vis
dėlto stengdamasis nesukel jai skausmo, ir prispaudė moterį prie beržo
kamieno. Tą akimirką jos akys iš nuostabos išsiplėtė. O dar labiau išsiplėtė,
kai šį kartą jis priglaudė durklą jai prie gerklės.
-

Visų pirma, man labai gaila, kad galvoji, jog tavo mūšis baigėsi, nes
aš esu įsi kinęs, jog turėjai lauk septynerius metus, kad jį pradėtum.

Ir dar labai gaila, kad galvoji, jog turėjai numir grafo rūsyje. Šššš, – jis
ją nu ldė, kai Leila pabandė prieštarau . – Žinai, ką mes dabar
darysime? Aš liausiuosi tave vadin raktu, suprantu, kaip kvailai tai
skamba, kai ištari garsiai, o tu daugiau nė karto neištarsi „Kapitone“.
Mes grįšim į vidų ir suvalgysim tai, ką iš pasku nių maisto atsargų
likučių bando paruoš Joris. Ir išjosim atgal į fortą. Aš nubausiu Nikolą,
tu dvi dienas miegosi, o tada sugalvosime, koks kitas mūsų žingsnis.
Sakau, kad šššššš, – jis vos s priau spustelėjo delną, ir Leila
akimirksniu susiraukė iš skausmo. – Aš matau, kaip tu džiaugiesi
kiekvieną kartą tuluodama save žudike, tačiau turi gerą širdį. Lai jai
nieko blogo nenu nka.
Ir Kajus ją paleido. Jai prireikė keleto akies mirksnių, kad atgautų
pusiausvyrą, o jis apsimetė, kad jo rankos visai nedreba, kai grąžino durklą į
dėklą ant diržo. Jis nežinojo, o Leila neke no jam pasaky , kad visą laiką k
apsimetė bejėge – savo durklą visą laiką pralaikė kone įrėmusi jam tarp
ketvirto ir penkto šonkaulių, ten, kur vos k s priau jį spustelėjusi būtų
pasiekusi jo gerąją širdį. Ji k paslėpė ašmenis giliau apsiausto klostėse.
Eime, – Kajus pasiūlė jai parankę ir Leila padvejojusi į ją įsitvėrė.
Vis dėlto jos jėgos sparčiai seko. Ėmė atrody , kad miško samanos
banguoja po kojomis.
Jorio išvirta vandens rštumo sriuba tą akimirką jai atrodė skaniausias
pasaulyje maistas. Kajus krepšyje turėjo užsilikusias keletą saujų perlinių
kruopų, medžiotojo sandėliuke jiems pavyko ras porą susisukusių bulvių ir
morką. Leila savo krepšio dugne slėpė nedidelę porciją džiovintos mėsos,
kurią prisiminusi entuzias ngai padalijo į tris dalis.
Galėsi pa jo ?
-

Tikėjausi, kad dar keletą dienų mane kas nors nešios ant rankų, – ji
nusivaipė. – Žinoma, kad galėsiu.

Kelias iki forto buvo ilgas, tad jie dažniau stojo pailsė – Leilos
sumušimų sėdėjimas balne anaiptol negydė. Ke no kelionės kslą pasiek
k prieš vidurnak .
-

Kapitonas turi labai svarių priežasčių tam, ką daro ir kuo ki, –
pusiau pašnibždomis jai pasakė artyn prijojęs Joris. Kajus jojo
priešakyje gerokai nuo jų atsiplėšęs.

-

Ir, žinoma, tu man nepasakysi, kokios jos?
Neturiu teisės apie tai kalbė , tačiau pa kėk mano žodžiu, man jų

pakanka, kad sekčiau jį, nesvarbu, kur jis eina.
Visi mes einam pragaran, – ji šyptelėjo. – Aš neabejoju, kad Kajus
turi rimtą priežas , tačiau tai, kad jos pakanka tau, dar nereiškia, kad
pakaks ir man.
Žolelių užpilai ir tepalas nebegalėjo sumažin skausmo, kurį kėlė
sužeidimai, tad kiekvienas krestelėjimas balne vertė ją rauky s.
Kraštovaizdis susiliejo į vieną monotonišką žalią dėmę ir Leila ėmė godžiai
spokso į horizontą, vildamasi, kad forto siluetas pasirodys jau netrukus.
Stengėsi sau neprimin , kad jei dar gali įžiūrė horizontą, tai iki forto liko
ilgas kelias.
Ji pabandė iššauk vilkę, kėdamasi jos akimis apšniukš nė apylinkes
ir taip savo kūną trumpam pamirš , tačiau išblyškęs ir permatomas vilkės
kūnas keletą kartų pasirodė pakelės krūmynuose ir dingo visam laikui. Leila
žinojo, ką tai reiškė – kurdama pasku nę iliuziją ji perdegino savo galias.
Užtruks bent jau keletą dienų, kol atgaus nors dalį jų.
-

Kodėl grafas norėjo tavo galvos? – Kajus prilė no žingsnį, kol jo ir
Leilos žirgai susilygino.

-

Aš nužudžiau jo dukrą, – Leila gūžtelėjo pečiais. – Ji pateikė
melagingą užsakymą, todėl turėjau visiems parody , kad negali
kalbė Mir es Šešėliui melo ir išsaugo gyvybę.

Jis palaukė, kol Leila drebančiomis rankomis pagaliau prisidegė pypkę.
-

Ar kada nors, kad ir pa pirmąjį kartą, tau sudrebėjo ranka prieš

įvykdant užsakymą?
Leila į jį dėbtelėjo, bandydama įver n , ar tai buvo dar vienas
spontaniškas tardymas, tačiau nusprendė, kad kalbė saugu.
Ne, – papurtė galvą. – Prisimink, kad net gavusi savo pirmąjį
užsakymą, aš jau buvau iki alkūnių išsitepusi krauju.
Jie jojo beveik aklinoje tamsoje. Blyški mėnulio šviesa padėjo k
nenuklys nuo kelio į apžėlusias pakeles. Leila jau nė neprašė susto , k
kentėjo sukandusi dan s.
Forto deglai pasirodė tamsoje lyg toli šviečiantys jonvabaliai. Nė
nesitarę jie sulė no tempą, kad keltų kuo mažiau triukšmo. Leila galėjo visu
kūnu jaus , koks pavargęs jos žirgas po visos dienos kelionės. Kiekvienas
šuolis jo kūnui jau buvo kaip smūgis, o jo atatranka pereidavo jai.
Ar gali padary , kad niekas tavęs nematytų? Iššauk kokią nors
Mir es Šešėlio iliuziją? – paklausė jos Kajus.
Leila papurtė galvą.
-

Ne. Ne dabar. Perdegiau, kai bandžiau pabėg .
Kaip taip gali bū ?
Matai, mano galia – kaip raumuo, kurio ki neturi. Atlik su ja
sunkų darbą ir kitą dieną jausi maudulį. Persistenk, padaryk daugiau,

nei gali, a duok visas jėgas ir kitą dieną negalėsi atsisto .
Žinoma, jis nenorėjo, kad visi kariai sužinotų, jog Mir es Šešėlis grįžo į
fortą. Ji ir pa norėjo įslys vidun tyliai, tačiau k todėl, kad norėjo
pakankin išdaviką Nikolą s ngdančiu siaubu.
-

Tu žinai, kad negaliu tau leis jo nužudy , – lyg perskaitęs jos

min s pasakė Kajus.
Kokia bausmė jo laukia?

-

Imperatoriškasis karo teismas už nepaklusimą vyresniojo kario
įsakymui. Dažniausiai tokiose bylose bausmė būna laipsnio atėmimas
arba sunkūs darbai. Nikolas neturi karinio laipsnio, tad kriausiai jį
metams ištrems į geležies kasyklą.

Leila nesiginčijo, jos pyk s prigeso ir ji nusprendė šį kartą Kajui paklus .
Per skausmingą kelionę pa pavargo galvo apie malonų kerštą. Įprastai jos
pagieža būdavo kaip nuodėgulis, galėdavęs rusen dienų dienas, kol ji
sulaukdavo progos atsiteis , tačiau Nikolas nebuvo pirmas, kuris ją išdavė.
Prie forto vartų ji užsimetė apsiausto gobtuvą, kad šis dengtų akis. Kajus
trumpai ir labai šaižiai sušvilpė ir akimirksniu vartų viršuje pasirodė
sargybinis. Deglo šviesoje jis apžiūrėjo atvykėlius ir davė leidimą atver
vartus.
Leila kaip galėdama greičiau nušoko nuo žirgo ir kiek leido sužeidimai
nuskubėjo tyliais forto koridoriais į Kajaus kabinetą. Prieš sušvilpdamas
sargui jis jai į delną įspraudė durų raktą. Ji uždegė k dvi žvakes ant
kapitono rašomojo stalo.
Kajus pasirodė po kelių minučių.
-

Paprašiau, kad Joris pakviestų Nikolą pas mane. Jei neis pats, atves
jėga. Turi penkias minutes, daryk, ką išmanai.

Jis pasitraukė gilyn į kabineto tamsą, kur galėjo slėp s nepaliestas
žvakių šviesos. Ir, be abejonės, sustabdy ją, jei prireiks.
Nikolas į kabinetą įžengė jau nujausdamas bausmę. Leila susirangė
Kajaus krėsle ir laukė nunarinusi galvą.
Kapitone, Joris sakė, kad...
Jis pamatė ją. Leila pakėlė akis ir nusišypsojo pačia kraupiausia šypsena.
Žinojo, kad ši šypsena s ngdė kraują vyrų gyslose. Ji nebeturėjo galios net
tam, kad paslėptų savo veido sumušimus, tad ir prieblandoje atrodė kaip
pakilusi iš kapo.

Tu… Tu ragana!
Leila lėtai pakilo iš krėslo ir priėjo prie Nikolo vilkdama koją už kojos.
-

Ką tu sau manei, mielasis? – tarė žodžius labai lėtai, leisdama
kiekvienai tylos pauzei prisipildy ršto siaubo. – Kad parduosi Mir es

Šešėlį už varganus kelis šimtus auksinių ir gyvensi kaip gyvenęs?
Nikolas nugara prisiplojo prie durų, pats sau uždarydamas vienintelį
kelią lauk.
-

Aš... nenorėjau.
Taip, krai taip. Nė vienas tai bandęs prieš tave nenorėjo, esiog
taip išėjo, – ji sausai nusijuokė. – Ar tu supran , kad visos legendos
apie mane yra esa? Kad kiekviena siaubinga detalė yra teisybė? Ar
bent gali įsivaizduo , ką grafas ke no man padary ? Pa kėk, jis turėjo
krai neblogų sumanymų, – Leila priglaudė kardo ašmenis jam prie
gerklės. Girdėjo, kaip tamsoje sujudėjo Kajus. Ji lėtai perbraukė
ašmenimis per jo odą nuo pat rankenos iki smaigalio. Neįpjovė, bet
braukė taip, kad Nikolas pajustų jų aštrumą. – Suprask, kad tu
nevertas mano ašmenų. Tačiau kiekvieną vakarą atsargiai žvelk į tave
supsiančius nak es šešėlius. Niekada nežinai, kuriame galiu slėp s aš,
ir man galbūt bus dosniai sumokėta už tavo galvą.

Tada ji esiog paslėpė kardą makštyse ir pradėjo kambaryje degio
daugiau žvakių.
-

Imperatoriaus vardu suimu tave už nepaklusimą įsakymams, –

Kajus uždėjo Nikolui antrankius.
Kapitone, bet…
Jis neleido jam pabaig sakinio ir išvedė Nikolą iš kabineto, kriausiai į
forto kalėjimą. Leilai neberūpėjo – išgąsdino jį taip, kad visą likusį gyvenimą
jis krūpčios nuo kiekvieno šešėlio ir prabus išpiltas prakaito, nes sapne
matys jos šaltakraujišką šypseną.

Kajus palydėjo ją į nedidelį kambarį pasku niame forto bokšto aukšte.
Atleisk, bet nieko geriau pasiūly negaliu.
Leila gūžtelėjo pečiais, nesiilgėjo Roto namų prabangos, nors
akmeninės forto sienos ir dvelkė žiemos įšalu. Kažkas, ji spėjo, kad Joris, jau
spėjo užkur židinį ir atneš keturis kibirus vandens. Paliko jai ir butelį
midaus, lyg žinodamas.
Kajui išėjus Leila nusimetė apsiaustą ir pagaliau nusisegė kardą. Ilgos
kelionės metu jis k pagilino vieno iš smogikų smūgio ant nugaros paliktą
žaizdą. Dar neseniai švarūs buvę Kajaus marškiniai jau vėl buvo ištep jos
krauju ir permirkę prakaitu. Dar kelyje jautė, kaip nuo sužeidimų ant pilvo
nuslydo tvarsčiai, tačiau tuo metu nebeturėjo jėgų persitvarsty .
Leila nuo savęs nuvyniojo tvarsčių likučius, nusispyrė batus ir kelnes.
Išsileido ir kaip galėdama išnarpliojo susivėlusius plaukus. Moteris
pasižiūrėjo į savo atspindį lango s kle. Rėmas jos kūną pjaustė į keturias
dalis.
Didžioji dalis jos žaizdų jau buvo užsitraukusios. Atsiradę šašai ir dar
nepradėję bluk sumušimai atrodė siaubingai, tačiau tai reiškė, kad kūnui
dar pakanka jėgų gy . Trys pjūviai ant pilvo bus puikus jos randų kolekcijos
papildymas.
Ji pasišildė vandens ir įsilipusi į medinį dubenį pradėjo praus s. Šluoste
kaip galėdama švelniau trynė nuo savęs purvą ir sudžiūvusį kraują, kol
vanduo dubenyje liko juodas. Šliūkštelėjo jį pro langą į tamsą ir vėl įlipusi į
dubenį pylė ant savęs ledinį vandenį. Vos nesuklykė po pirmo
šliūkštelėjimo, tačiau nesustojo. Jos oda pašiurpo, dan mis pradėjo kalen ,
tačiau nesustojo, kol nesijautė visiškai švari.
Tik tada nuoga stovėdama židinio šilumoje žaizdas ištepė tuo pačių
kvapniu žolelių tepalu ir kantriai palaukė, kol jis susigėrė į odą.

Joris paliko jai švarius marškinius. Tai buvo įprastas pilkšvos šiurkščios
lininės medžiagos kario rūbas. Marškiniai buvo milžiniški – jos rankos
pranyko gerokai per ilgų rankovių kiaurymėse, o apačia siekė Leilos kelius.
Savo krepšyje ji rado nedidelę dėžutę su siūlais ir adatomis. Dar Žalvyje ji
vienintelė namuose mokėjo siū ir visada po ranka turėdavo Gustavo
marškinius ar Rolando kelnes, kuriuose jie sugebėjo pratrin skyles. Dabar
sukabino marškinius siūlu keliose vietų nugaroje ir taip suteikė sau liemenį,
panašiai palenkė rankoves, o marškinių apačią esiog nurėžė kardu, kad šie
neprimintų suknelės.
Taip Leilą sumušė ne pirmą kartą. Kad ir kokia gera buvo žudikė, likimas
ne visada buvo palankus, jos priešininkų dažnai būdavo daugiau. Nors ir
nepasi kėjo žmonėmis, kartais pasitaikydavo tokių kaip Nikolas, kurių
pakankamai neįver ndavo.
Tačiau ji visuomet išgyvendavo ir atsitraukdavo į mišką, kad išsilaižytų
žaizdas. Dabar sienos ją spaudė. Leila ilgėjosi gaivaus drėgno miško oro,
minkštų samanų ir tylos, kurios nekalino akmeninės sienos.
Siauri laiptai greta jos kambario vedė į vieną iš forto bokštų. Ji spėliojo,
ar durys bus užrakintos, tačiau neabejojo, kad vienaip ar kitaip ras būdą
spyną įveik . Leila prie krū nės suspaudė keletą žvakių, savo pypkę ir kitoje
rankoje suspaudė midaus butelį. Durys atsidarė vos nulenkus rankeną ir
Leila atsidūrė nedidelėje apvalioje bokšto aikštelėje.
Forto kieme degė keletas deglų, jų liepsnos atrodė blankios, pridusintos
rštos tamsos kumščio. Gerai įsiklausiusi, girdėjo tylius sargybą einančių
karių balsus, tačiau daugiau aplink buvo k aklina ir ršta kaip smala tamsa.
Atrodė, kad jei paleistų į ją durklą, jis įsipainiotų tankiame nak es kailyje ir
žemės nepasiektų. Ji pastatė žvakes pasienyje, kur jų liepsna plaikstėsi,
tačiau atrėmė vėjo gūsius. Žvakių šviesos pakako, kad tamsa pasitrauktų
vos per keletą žingsnių toliau nuo Leilos.

Ji sustojo prie kuorų krašto ir atmetė rankas į šonus. Nors ir pavasarinis,
vėjas dar kando šalčiu ir skaudžiai nugėlė dar šlapius jos smilkinius. Tačiau
jis buvo pilnas miško kvapo, savyje atsinešė gyvo miško tylą ir dar
neiškritusią ry nę rasą.
Leila durklu vienu staigiu judesiu nurėžė midaus butelio kakliuką ir
pakėlė k jai vienai žinomą tostą vėjui. Už išėjusius. Už dar išeisiančius. Už
skausmą ir žaizdas, kurios sugyja. Už mišką. Už tylą. Už likimą. Užsivertė
butelį ir nugėrė trejetą didelių gurkšnių.
Leila atsisėdo prie degančių žvakių ir pradėjo kimš s pypkę.
Staiga atsivėrė sunkios durys, už kurių stovėjo Kajus. Moteris taip
krūptelėjo iš ne kėtumo, kad vos neišmetė visko iš rankų.
Dievų vardu… – aiktelėjo ir išspjovė dar keletą keiksmų, kuriuos
net ir dažnas vyras gėdydavosi ištar garsiai.
Leila, tu turėtum ilsė s.
-

O ką, manai, aš čia darau? – ji pamojo jam midaus buteliu. – O tu
turėtum braižy kokią nors strategiją. Arba reng ataskaitą.

Kajus pamojo jai naminės buteliu, kurią dažniausiai varydavo
nuobodžiaujantys kariai. Jam atsisėdus greta, Leila neprieštaravo. O kodėl
turėtų?
Tavo sumušimai atrodo geriau, – tarstelėjo jis lyg tarp kitko. – Ką
čia darai?
Tęsiu gydymą ir ska nu gijimą, – ji nusijuokė.
Kajus visu kūnu nusipurtė nuo s prios naminės deg nės.
Klausyk, ar sunku buvo sugrįž ?
Pirmas jo klausimas nuskambėjo lyg smūgis į paširdžius.
-

Turi supras , kad tos Leilos nebėra. Ji turėjo mir tą nak . Aš esu
įsi kinusi, kad taip ir nu ko. Dabar mus sieja k vardas ir prisiminimai.

Aš k įsi kinau, kad ta praei s nebuvo blogas sapnas, kad ji buvo
kra, kad aš nesu beprotė.
Bet… – atrodė, kad jam sunku užduo klausimą. – Kodėl norėjai
lik grafo rūsyje? Kodėl norėjai ten mir ?
-

Žinai, ką aš dariau Žalvyje, kai dingau jums visiems iš akių?
Klūpojau savo senų namų svetainėje priglaudusi lūpas prie

sudžiūvusios savo vyro kraujo balos.
Tu neturi už ką atsiprašinė . Leila, buvai tokia jauna ir išsigandusi…
Ji apsimetė, kad negirdėjo Kajaus sugalvoto jos pateisinimo.
Ne, kaltė manęs niekada nepersekiojo, tačiau aš bėgau, labai ilgai
bėgau ir dabar pagaliau grįžau aplanky namų. Turėjau pasaky , kad
nepamiršau, jog… net ir šita Leila juos visus prisimena. Tą dieną grafo
rūsyje pajutau, kad labai pavargau. Abu mes puikiai suprantame, kad
mano… sakykime, profesijos žmonės retai kada sulaukia senatvės.
Mes būname geriausi tol, kol atsiranda geresnių. Arba kol atsiranda
išdavikų. Nebemačiau priežas es išgyven . Jeigu atvirai, nematau ir
dabar. Grafas galėjo suteik man dovaną, kurios pats nė nesuprato –
būtų atkeršijęs už nužudymą, už kurį man niekada niekas nesumokėjo.
Už tai, ko teisingumu aš kėjau tada, tebe kiu ir dabar.
-

Bet… Gerai, aš prižadėjau, kad nevadinsiu tavęs raktu. Ir
nevadinsiu, tačiau tu gali man padė sustabdy skerdynes.

Leila dar kartą nusišypsojo. Ji neturėjo nei jėgų, nei žodžių Kajui karto ,
kodėl tai yra ne jos kova.
-

Kodėl tau taip rūpi? Aš suprantu, siaubinga, kai žmonės miršta.
Tačiau kiekvieną dieną savęs klaus atsakymo į tą pačią mįslę gali k
bepro s. Man rodos, kad besivaikydamas mane po miškus ir purvinas
smukles tu pats trupu išėjai iš proto.

Jis atsitvėrė tyla, kuri akimirksniu nukrito tarp jų lyg akmenų griū s.
Kajus nusuko akis ir užsivertė butelį šį kartą beveik nebesipurtydamas. Leila
vėl pradėjo kimš s pypkę. Perdėtai ilgai ir kruopščiai pirštais minkė
raudonų gėlių tabaką, kol galiausiai prisidegė ir keletą kartų paptelėjo.
Kartus protą valan s dūmas turėjo pasiek ir jį.
Aš netardoma tau papasakojau savo istoriją. Ir net nenužudžiau
tavęs, nors turėjau tam progą. Tu man skolingas savo esą.
Leila žinojo, kad jis norėjo prabil . Taip, kaip ji norėjo atver savo
pūliuojančią paslap tam, kurio nepažinojo, bet kuris klausėsi. Tai buvo
bjaurus, ir plešian s jausmas, kuris reikalavo save ir išskros prieš kitą
žmogų, ir tuo pačiu kuo tvirčiau ir akliniau užsisiū burną. Ji laukė.
Ar girdėjai apie Paladžio būrio teismą?
Leila linktelėjo. Paladis buvo jau legenda tapęs generolas. Prieš beveik
dvejus metus jo būrys turėjo sutramdy prieš Imperatorių nukreiptą
sukilimą, kuris prasidėjo vakaruose ir kaip nevaldoma banga nuslinko per
pusę Imperijos. Paladis garsėjo kaip puikus strategas, tačiau tamsiose
užeigose buvo kalbama, kad jį apakino šlovė ir generolas į kėjo esąs karo
dievas, mažų mažiausiai – seno ir pamiršto karo dievo palikuonis. Jis
kėjosi, kad vos k pajutę, jog civiliai, moterys ir vaikai pavojuje, sukilėliai
sudės ginklus ir atsitrauks, tačiau pasku nėje kovoje tai k padidino alkanų
ir ginkluotų pagaliais vyrų įsiū . Sklido gandai, kad kai Paladžio vyrai
suabejojo Generolo sveiku protu, jis pagrasino jiems kartuvėmis, o kad
parodytų, jog nejuokauja, pakorė keturis po ranka pasipainiojusius karius.
Per dvi paras Paladžio armija perdažė kaimą po kaimo krauju. Garsiai visoje
Imperijoje niekas nedrįso to ištar , tačiau slap Leilos šal niai įvardijo
penkiaženklį aukų skaičių.
Mano tėvas ir senelis – abu buvo kariškiai. Neabejoju, kad esi
girdėjusi mano šeimos pavardę, – jis vėl godžiai nugėrė naminės, lyg

jos skonis buvo geresnis nei žodžių, kuriuos tarė. – Negalėjo bū nė
min es, kad aš nebūsiu karys. Kad nenešiu šeimos herbo ant šarvų į
mūšį. Protėvių vardu. Ha!
Leila švelniai atėmė iš jo naminės butelį – neabejojo, kad jei Kajus visą jį
išgers, ji ne k neišgirs istorijos pabaigos, tačiau dar ir turės kareivinėse
ras Jorį, kad nepaliktų Kapitono miego ant stogo.
-

Ak, kad būtum galėjusi maty mano tėvą tą dieną, kai į namus
atėjo oﬁcialus raštas, šaukian s mane tarnau Paladžio būryje. Senis jį
dievino, pa kėk, jei būtų galėjęs, būtų atsisakęs manęs ir įsivaikinęs

jau pagyvenusį Paladį.
Kajus užvertė galvą į dangų. Jo akyse atsispindėjo tamsa. Leila laukė.
Neskaičiavo laiko. Klausėsi tylos ir laukė.
Tu juk nenori klausy s, koks didelis mūsų būrys buvo? Surink
geriausi jauni kariai, garsių šeimų palikuonys, e, kuriems buvo lemta
pasiek didžių pergalių… Ir tada prasidėjo sukilimas. Kur buvai tuo
metu?
Labai toli Rytuose. Apsime nėjau didiko dukterėčia. Išgirdusi apie
sukilimą galėjau k mojuo sau palei veidą vėduokle ir apsimes nai
alpė .
Kajus šyptelėjo. Galbūt įsivaizduodamas ją suveržtą korseto, tačiau Leila
nenorėjo pasaky nė žodžio, kuris tą vaizdinį pakurstytų.
-

Aš niekada nepamiršiu tų sukilėlių veidų. Tada Imperatorius
šventai kėjo, kad jie buvo sukiršin jo priešų. Nors joks mir ngasis
negali bū toks naivus… Tie žmonės nebeturėjo ko praras . Mes su
savo blizgančiais šarvais ir gausiais, namie laukiančiais palikimais
nebuvom ek s prūs, kad juos sustabdytume. Nesvarbu, kaip gerai
mokėjom žingsniuo rikiuotėje.

Leila pa nugėrė keletą gurkšnių iš Kajaus butelio ir sudrebėjo, kai
šleikš šiluma nuslinko į skrandį. Forto kariai s prumo gėrimui krai
negailėjo.
O Paladis išėjo iš proto. Tau reikėjo jį maty pasku nėmis mūšio
dienomis… Jis nemiegojo. Nevalgė. Jo žvilgsnis lakstė pirmyn ir atgal
lyg bepročio… Bet čia buvo garsusis Paladis. Generolas – dievas, kurį
visą savo gyvenimą girdėjom garbinamą… „Kai jie supras, kad galite
nužudy jų moteris ir vaikus – sustos“, – pasakė jis. Tačiau… nė vienas
iš mūsų nesugebėjo. Mes įveikėme saujelę vyrų, tačiau tai nebuvo
pakankama pergalė Generolui.
Vėjas nešė jos pypkės dūmus link Kajaus ir Leila slapčia vylėsi, kad
karčios raudonos žolės padės jam išlaiky blaivų protą.
Ar girdėjai legendas, kad Paladis pats korė savo vyrus? Visos jos
esa. Idiotai! Bailiai! Myžniai! Bekiaušiai! Jis iškeikė mus baisiausiais
žodžiais. Įsivaizduok – keli šimtai profesionalių karių su brangiais
šarvais, stovintys tvarkingoje rikiuotėje… Tėvų ir Imperatoriaus
pasididžiavimas. Mes nė vienas negalėjome pakel į savo Generolą
akių. Ir ne dėl to, kad gėdijomės, jog neįvykdėm jo duoto įsakymo.
Mes negalėjome pa kė , kad taip išaukš ntas Paladis tėra pakvaišęs
skerdikas. „Aš savo rankomis pakarsiu kiekvieną, kuris man nepaklus!“
– rėkė jis.
Kajus tariamai pamėgdžiojo Paladžio balsą ir šis nepaprastai kraupiai
nuskambėjo nak es tamsoje.
Aš nežinau vardo to jauno vyro, kuris stovėjo man iš kairės. Jei ne
jis, galėjau bū aš. Paladis esiog nustvėrė jį už rankos. Užsivedė ant
pakylos, žaibiškai ant kaklo užnėrė kilpą ir… ir esiog pastūmė. Ir tą
pa padarė dar tris kartus. Ir nė vienas mūsų nė nepajudėjom. Girdi,

Leila? Mūsų buvo kelis šimtus daugiau, tačiau nė vienas nieko
nepadarėm… Tada aš net nesugebėjau galvo , kad galiu bū kitas.
Kapitono balsas užlūžo. Tamsoje Leila nebuvo kra, ar jam esiog
pritrūko oro, ar balsą užlaužė verksmas. Ji užsimanė jį palies . Paim ir
sušildy jo delną tarp savųjų, kaip darydavo Rolandui, kai nak mis abu
sėdėdavo ant vėsaus medinio liepto. Tas troškimas jai pasirodė toks
ne kėtas, kad Leila žioptelėjo, lyg būtų užsigavusi. Žinoma, ji nė nebandė jo
palies . Jei jai kalbant jis būtų uždėjęs delną jai ant pe es, Leila būtų
sulaužiusi jam ranką. Turėjo gerb Kajų ir jo istoriją.
-

Tu nežinai, kaip garsiai lūžta sprandas spengiančioje tyloje, – jis
atsiduso. – Ir krai nelinkiu sužino .

Staiga Kajus pats paėmė ją už rankos, nes ėmė kris . Nes Kajus krito ir
jam reikėjo laiky s. Leila suprato – tai, ką jis kalbėjo, buvo tokia juoduma ir
tokia šviežia bedugnė, kad jis bijojo į ją įkris ir gyvenime nebeišsikapano .
Todėl reikėjo laiky s.
Kitą rytą mes nebesvarstėm, ką žudy , – jo pirštai skausmingai
susirakino aplink jos sumušimus, bet Leila nesiskundė. – Paladis, lyg
demonas, buvo apsėdęs mus visus, mes buvom alkani kraujo, o
sukilėliai, atrodo, patys žinojo, kad tai – pasku nis jų mūšis. Net
moterys, net vaikai… Visi buvo ginkluo , kas s klo šukėmis, kas
akmenimis… – jis nu lo ir dabar Leila laisva ranka grąžino jam
naminės butelį. – Ten aš vos nemiriau antrą kartą. Pamenu k blyksnį
ir aštrų skausmą smilkinyje, kai į mane metė akmenį. Parkritau ir per
kraują atsimerkiau… Virš manęs stovėjo vyras, pasirengęs smog . Ir jei
ne… Jei ne Alpis, ne forto kalvis… Aš būčiau miręs ten pat kelio
dulkėse nuo bevardžio sukilėlio rankos.
Jis pats grąžino jai butelį ir Leila kukliai gurkštelėjo. Taip s priai
nebedegino.

-

Tą akimirką aš atgavau sveiką protą. Sustojau ir atsitraukiau. Visi
mes vienas po kito atsitraukėm ir pagaliau mums užteko drąsos
apsup Paladį. Mes patys jį a davėm karo teismui. Ar girdėjai, kas jam

nu ko nė nesulaukus nuosprendžio?
Leila tamsoje linktelėjo. Ji labai gerai žinojo.
-

Aš jį nužudžiau, – sušnabždėjo. – Šimtai žmonių a davė savo
pasku nes santaupas, kad jo mir nupirktų, tačiau iš jų aš nepaėmiau

nė ska ko. Ar matei nužudymą?
Ne. Įžengiau į aikštę vos k jam įvykus.
Leila puikiai prisiminė tą dieną. Ji buvo ką k baigusi sunkią bei ilgą
šnipinėjimo užduo ir Rotas patenkintas vartė jos pavogtus dokumentus.
Mažoji, tu nuostabi. Eik į mišką ir pailsėk, – taip jis juokaudavo, kai
ji darbą atlikdavo nepriekaiš ngai.
Ant tavo stalo guli užduo s su generolo Paladžio veidu. Skirk ją
man.
Mažoji, tai sudė ngos sąlygos…
Prašau.
Rotas žinojo, kad geriau su ja nesiginčy . Tik iš esė Leilai dailiai
sulankstytą lapą ir ji nieko daugiau nesakiusi išėjo pasiruoš . Nužudymo
dieną Paladis ke no rėž ugningą save ginančią kalbą iš savo rūmų balkono.
Leila tykojo ant stogo virš jo. Tik ėmus Generolui kalbė , staiga nėrė žemyn.
Vieną virvės galvą ji jau buvo pritvir nusi prie sijos palėpėje. Kilpą užnėrė
jam ant kaklo, staigiai kardu brūkštelėjo per pilvą ir taikliu spyriu palydėjo
per balkono turėklus. Virvei dar nespėjus įsitemp , Leila jau buvo dingusi
keliems šimtams liudininkų iš akių. Šil Paladžio viduriai šleptelėjo ant
grindinio.
Jie reikalavo viešos egzekucijos.
-

Tu nužudei Paladį, – pakartojo Kajus, nežinia ,ar negalėdamas tuo

pa kė , ar bandydamas pasmerk . – Po jo mir es Imperatoriui
nereikėjo teismo, kad paskelbtų Generolą pamišėliu ir išdaviku. Kad
visiškai nusiplautų rankas nuo bet kurio jo įsakymo. Mes buvome laisvi
– joks įstatymas negalėjo mūsų nubaus , nes mes k vykdėm
įsakymus, tačiau minia nebuvo tokia atlaidi. Kad ir kur ėjom, nesvarbu,
kartu ar po vieną, mes buvom Kruvinasis būrys. Skerdikai. Nemanau,
kad mano tėvas nors porą minučių svarstė prieš pareikšdamas, jog
nebeturi sūnaus. Jei prasilenkdavom gatvėje, jis manęs nė
nepastebėdavo.
Kajus dar s priau sugniaužė jos pirštus tvardydamas riksmą. Arba
verksmą. Leila prikando lūpą ir atsargiai laisva ranka jo gniaužtus atlaisvino,
jėga atlupdama pirštą po piršto. Kajus to nė nepastebėjo.
-

Aš negalėjau, esiog negalėjau dirb sargu. Negalėjau nė
pagalvo , kad galiu tap smogiku. Norėjau ras būdą bent pabandy
išpirk kaltę už tą kraują, kurį mes visi tą dieną praliejom vedini
pamišėlio. Išpuoliai prieš nuošalius kaimus pradėjo dažnė ir… Niekas
nenorėjo tos užduo es. Visi kartojo tą pa , ką sakai tu – kad tai karas
be pergalės. Tačiau, Leila, aš žinau, kad tuos karius, kaip ir mus
kadaise, varo vienas vienintelis Generolas. Jei mes rasim jį, jei jį
sustabdysim, viskas, absoliučiai viskas liausis. Jei tą dieną sustojom
mes, aš kiu, kad galima sustabdy ir juos. Ar supran ?

Leila linktelėjo. Žinoma, ji suprato, bet gera priežas s kovo anaiptol
nereiškė, kad pavyks laimė karą. Bet dabar ji žinojo, kokia kaltė, it
prisisiurbusi prie pakaušio dėlė, varė Kajų į priekį. Ir kokią kaltės žymę jis
nešė su savimi.
-

Tau nepa nka, kai tave vadina Kapitonu, – tai buvo ne klausimas, o
esiog faktas..
Argh! Negaliu to pakęs ! Nes niekada nenorėjau bū joks

prakeiktas Kapitonas. Ir dabar nenoriu.
Ji nurijo kandžią pastabą apie tai, kad niekas niekuomet nenori bū tuo,
kuo yra. Visada mieliau rinktųsi bet ką kitą. Leila pateliuškavo butelį – liko
keletas gurkšnių. Ji gurkštelėjo ir iš esė jį Kajui, tačiau Kapitonas akimirką
pasiklydo dangaus tamsoje.
Leila retai kada iš esų žiūrėdavo į žmones. Ji lengvai įsimindavo veidus,
nes tai buvo darbo dalis, tačiau nesąmoningai manė, kad nė vienas jų, kaip
ir ji pa , neturi pastovaus pavidalo. Todėl dažniausiai jos žvilgsnis k
nuslysdavo paviršiumi.
Viena Kajaus plaukų sruoga atrodė ilgesnė, keista garbana susisukusi
prie ausies. Leila k giliai įkvėpė, kad nugalėtų girtą norą tą sruogą
pataisy . Ji puikiai žinojo, kuo tai galėjo baig s. Moteris galėjo iš es laisvą
ranką ir švelniai atsuk jo lūpas į save. Neabejojo, kad bučinys būtų buvęs
lipnus ir svaigus, ji aikčiotų jo delnams slystant dar nesugijusiu jos kūnu…
Leila papurtė galvą ir sąmoningai pasitraukė kiek toliau nuo Kajaus.
-

Ar kas nors žino, kaip tu iš esų atrodai? – paklausė jis atsisukęs ir
nuliejęs ją žvilgsniu.

-

Žinoma, žino, – ji šyptelėjo.
O iš kur tu pa žinai, kad matai save ne tokią, kokią nori maty ?

-

Tokią mane matė Gustavas ir Rolandas. Žalvyje nebuvo prasmės
atrody kitaip.

-

Vadinasi, tu gali parody savo krąjį pavidalą?
Jei ke ni to klaus , ne dabar, – ji papurtė galvą. – Dabar neturiu
jėgų net paslėp sumušimus. Net nežinau, kaip jie atrodo ant veido,
kurį tu matai. Kaip aš atrodau, Kajau? Papasakok man.

Jis apsimes nai loštelėjo atgal, tarsi norėdamas į ją geriau įsižiūrė .
Atrodė, kad Kajui jau sunku sutelk žvilgsnį.
-

Tu aukšta, – ji atsiduso, – tavo plaukai ilgi. Iki… – delnu nubrėžė

liniją ant jos rankos, – iki čia.
Leila susisvaldė nekilstelėdama antakio – jis pasakė jos krąjį plaukų
ilgį.
-

Tavo akys… žalios. Dienos šviesoje nepaprastai ryškios , net kelia
skausmą, lyg durtų kiaurai. Ir veidas... mm… pailgas? Kai šypsaisi, ant
skruosto atsiranda duobutė.

Kajus palinko arčiau, kad dar geriau įsižiūrėtų, ir Leila labai lėtai atšlijo.
Čia, – jis bakstelėjo sau į dešinį skruostą, – turi apgamą, o greta jo
nedidelį randą. Tokį… štai, – Kajus nubraižė liniją ore. Žinai, Leila, tu
graži, bet… Gražiausia moteris, kurią galiu įsivaizduo , na… nežinau.
Ir jis garsiai nusikvatojo, galvodamas, kad rado būdą ją paerzin . Leila
prisivertė nusišypso . Žinojo, kad besišypsant jos skruoste atsiranda
nedidelė duobutė, lyg kas nors ten būtų palikęs piršto įspaudą. Kajus matė
jos krąjį pavidalą. Ji nežinojo kodėl, negalėjo prisimin , kad būtų prieš jį
nusipurčiusi iliuziją…
Kapitonas nepastebėjo jos tylos. Prisiminęs, kad vis dar laiko jos ranką,
suspaudė ją tarp delnų ir sunerimęs pažvelgė į Leilą.
-

Panele Leila, jūs esiog virstate į ledą. Manau, dabar jums krai
metas ilsė s.

Sunkiai remdamasis į sieną Kajus pakilo ant kojų ir nors ir svyruodamas,
iš esė ranką jai. Leila užpūtė žvakes ir suspaudė jo delną. Kajus trūktelėjo
ją į viršų ir jai staigiai pakilus abu susvyravo. Leila akimirką delnais prigludo
prie Kapitono krū nės, veidu kone atsimušdama į lūpas. Ji žaibiškai atgavo
pusiausvyrą ir grakščiai atsitraukė. Buvo aklinai tamsu, tačiau galėjo
prisiek , kad negrabus bučinys nuslydo jos plaukais.
Ji laiptais nusileido pirma ir nelaukusi Kajaus pravėrė savo kambario
duris. Įžengė į vidų ir pažvelgė į jį, pa įsispraudusi tarp staktos ir durų,

prisidengdama jomis, kad niekaip neparodytų kvie mo užei . Kajus keletą
mirksnių esiog žiūrėjo į ją, atrodė, neturėdamas kur dė rankų.
Labanakt, – sušnabždėjo moteris, o jis esiog apsisuko ir nuėjo.
Leila palaukė, kol nak nėje forto tyloje išgirdo, kaip Kajus uždarė savo
kambario duris. Nenorėjo palik jo miegančio ant šaltų akmeninių laiptų, o
puikiai matė, kaip sunkiai Kapitonas ramstė sienas.
Ji pa akimirksniu prablaivėjo, k stengėsi elg s ramiai – užrakino duris,
atsigėrė vandens, tuomet lėtai nusirengė ir nuoga įslydo tarp paklodžių.
Neabejojo, kad šį kartą gavo geresnę patalynę nei kariai barakuose. Lininis
audinys, nors ir nebuvo akinamai baltas, tačiau buvo švelnus ir kvepėjo
švara.
Tik patogiai įsitaisiusi, k paskleidusi ant pagalvės plaukus, k sušilus
kojų pirštams… ji leido krū nėje sprog panikai. Kajus matė jos krąjį
pavidalą. Ji keliasdešimt kartų mintyse prisiminė jų pirmąjį susi kimą – ne,
negali bū , ji krai nenusimetė iliuzijos. Tai padary turėjo sąmoningai.
Visada aplinkiniams atrodė kaip raibuliuojan s vandens paviršius, į kurį
žvelgdami jie matė ne ją, o savo minčių atspindį.
Jis galėjo nesunkiai atspė jos plaukų ir akių spalvą – taip atrodančių
moterų buvo pilna Imperija, tačiau apgamas, randas… Leila suurzgė lyg
sužeista.
Jis nežinojo, kad mato ją krąją ir ji neke no Kajui tokios persvaros
suteik .
Viskas šlykščiai dvelkė likimu.
Jei man kas nors pasakys, kad jis – tas vienintelis, kuriam lemta
mane iš esų maty … – ji suurzgė dar kartą ir įrėmusi kaktą į vėsų
sienos akmenį užmigo.
Visą kitą dieną Leila esiog pragulėjo lovoje. Apsirengė, nusiprausė,
išsi esė ant paklotų patalų, sunėrė rankas ant saulės rezginio ir bukai

spoksojo į lubas. Kai nežinodavo kaip elg s, visuomet išlaukdavo. Ji pa
sus ngo – laikas ėjo, o Leila gulėjo nejudėdama.
Rotas visada juokdavosi, kai Leila po mėnesio grįždavo iš miško. Ji
papasakodavo jam apie iš sas dienas, kurias praleisdavo esiog gulėdama
žolėje ir spoksodama į medžių šakas ar dangų.
Mažoji, tu švaistai savo gyvenimą, – ne kartą sakė Rotas.
Leila su juo nesiginčydavo – jai lygiai taip pat atrodė, kad jis švaisto savo
dienas užsidaręs tamsiuose kabinetuose ir nuklojęs stalą laiškais,
užsakymais bei kūno dalimis.
Čia forte ji prarado ne k laiko, bet ir savo kūno nuovoką. Jautėsi lyg ore
kaban s besvorių minčių kamuolys, lyg iš jos būtų likusios k akys ir
kvėpavimas. Ji ilgai galvojo, kad reikėtų praver langą, tačiau taip ir
nepajudėjo. Galvojo, kad gal turėtų nusileis aukštu žemiau ir pasibalado į
Kajaus kabineto duris. Tikriausiai kapitonas kentė siaubingas pagirias,
tačiau irgi nepajudėjo.
Kai išgirdo beldimą į duris, kambaryje jau buvo tamsu. Ji nė
neįsivaizdavo, kiek valandų. Jei atėjo Kajus... Leila nesijautė pasiruošusi
šimtams jo klausimų. Arba riančiam žvilgsniui. Tačiau kai ji pagaliau
išsivertė iš lovos ir prieblandoje nu peno iki durų, už jų kantriai laukė Joris.
Pamaniau, kad gali išei iš proto sėdėdama tarp keturių sienų, –
šyptelėjo jis. – Be to, kriausiai badauji. Kariai jau sugulė miego , o
valgykloje dar yra šiltų vakarienės likučių. Galbūt norėtum
pavakarieniau ?
Tik jam paminėjus maistą Leila suprato, kad buvo kone išbadėjusi. Ji
linktelėjo, užsimetė apsiaustą ir nusekė Jorį forto koridoriais. Nenorėjo
spaus savo galių, tačiau jautė, jog atsigavo pakankamai, kad galėtų
neatkreip su ktų karių dėmesio. Jų žvilgsniai vėrė ją kiaurai, tarytum
paskui Jorį slinktų ne moteris, o antras šešėlis.

Joris jai parodė sės prie ilgo stalo, kuris stovėjo arčiausiai menkai
berusenančio židinio. Milžiniška valgykla buvo tamsi – be židinio ir keleto
deglų niekas daugiau jos neapšvietė. Joris prieš ją padėjo ršto troškinio su
kruopomis ir bokalą giros.
Kaip jau esi? – paklausė, kai ji įveikusi pusę porcijos sustojo
atsikvėp . – Atrodo, sumušimai greitai gyja.
Daug geriau, – ji linktelėjo. – Ar šiandien matei Kajų?
-

Keletą akimirkų per durų plyšį. Kaip suprantu, Kapitonas.. mm...
jaučiasi nekaip.

-

Man atrodo, kad Kapitonas nepajėgus elegan škai daug išger .
Tikrai ne.

Ji duonos kampeliu išdažė troškinio likučius lėkštėje, godžiai išgėrė girą
ir iš malonumo atsiduso.
Tu esi mano didvyris, Jori.
Mažiausia, ką galėjau padary .
Leila suprato, kad ir Joris pagaliau išsimiegojo. Tamsūs šešėliai po akimis
beveik išnyko, iš veido vėl išsitrynė jaunystė, palikdama tą pa atšiaurumą,
kuris patraukė Leilos dėmesį per pirmąjį jų susi kimą. Akimirką ji
susimąstė, kaip labai jį užgrūdino kadaise matytas tėvo nužudymas.
Jori, ar gali man papasako , kaip aš atrodau?
Jis keistai į ją dėbtelėjo, tačiau ir pa Leila žinojo, kaip keistai jos
klausimas skamba. Dažniausiai ji galėdavo nujaus , kaip atrodo kitų žmonių
akyse, tačiau po pokalbio su Kajum... Jai reikėjo pasi krin .
Tavo plaukai juodi ir labai ilgi, – Joris atsilošė kėdėje. – Oda labai
balta. Nežemiškai balta, atrodo, kad švy tamsoje. Akys ryškiai
mėlynos. Primeni vieną iš laumių, apie kurias klausiausi pasakų
vaikystėje.
-

Prieš kelerius metus žudikę Leilą lygino su laume. Tokią juk mane

matei tada, kai aš...
Joris linktelėjo.
Ką planuoji dary toliau?
-

Nežinau, – ji gūžtelėjo pečiais. – Tie, kurie žinojo, kad ke nu jums
pasiduo , buvo įsi kinę, jog sąmoningai pasirinkau mir . Niekas
manęs neieško. Tačiau... Aš niekuo nebegaliu Kajui padė . Tikriausiai

netrukus esiog pranyksiu.
Ir tuomet mes niekada daugiau nesusi ksim?
-

Tikriausiai ne, – ji atsiduso ir savo nuostabai suprato, kad Jorio
pasiilgs. Tačiau niekam nebuvo sveika ilgam lik greta jos. Ji turėjo

puikių pavyzdžių.
Kapitonas šventai ki, kad su tavim šitą skerdyklą sustabdys. Jei
esiog pranyksi, sudaužysi jam širdį.
Leila krūptelėjo nuo Jorio žodžių. Tarytum kažkokiu magišku būdu
jaunas karys žinojo daugiau.
Žinau, – ir pa tuo nė neabejojo.
Kitą rytą Leila susitepė du sumuš nius su duona ir dešra, kurią dar
vakare jai įdavė Joris. Ilgai dvejojo, tačiau pažingsniavusi pirmyn atgal
kambaryje galiausiai nusileido iki Kajaus kabineto. Garsiai tris kartus
kumščiu trenkė į duris ir sus ngo laukdama atsakymo, tačiau atsimušė į
tylą.
-

Kajau, čia aš, – ištarė pakankamai garsiai ir pasibeldė dar kelis
kartus.

Tačiau jei Kajus ir buvo savo kabinete, jis nenorėjo nieko maty . Net ir
jos. Leila lengviau atsiduso, nusprendusi, kad padarė viską, ką galėjo. Ji
grįžo į savo kambarį ir vėl išsi esė ant lovos.

Žinoma, Kajus buvo savo kabinete ir girdėjo, kaip ji beldė. Jis sėdėjo prie
stalo galvą pasirėmęs delnais ir jai tris kartus trinktelėjus pažvelgė į duris.
Žinojo, kad ten Leila, lyg ji durų medį kumščiu daužė kitaip nei bet kas kitas.
Jis spoksojo į duris, kėdamasis, kad bet kurią akimirką moteris įsiverš
vidun lyg audra ir pareikalaus atsakymų. Arba ją paleis . Arba jo galvos.
Jis tą vakarą užlipo ant bokšto kėdamasis ją ras . Galvodamas, kad
galbūt pavargusi ir išgėrusi Leila bus atviresnė ir... Kvailys! Ji įvėlė jį į tokias
pinkles, kad Kajus tegalėjo susiim už galvos.
Jis niekada nepajėgė daug išger . Ir krai neke no Leilai kalbė apie
Paladį bei kraują ant savo kardo ašmenų. Dabar ji žinojo, kur smūgiuo . Jis
pats jai parodė tą mažy plyšį, kurio nedengia jokie šarvai. Kajus neabejojo,
kad vos k radusi progą ji smogs.
Kapitonas per galvos svaigulį paminė jos žvilgsnį neryškioje šviesoje.
Tamsų, bet ne bedugnį. Gąsdinan ir šaukian , kaip kad miško tankmė
nak . Ar jis pats paėmė ją už rankos? Kajus neprisiminė. Tačiau jos delnas
atrodė labai mažas ir šaltas.
„Kajau, čia aš“, – pasakė jam durys Leilos balsu. Kapitonas nė
nesujudėjo. Ji pabeldė dar kartą, ir dar. Kajui atrodė, kad jo kabineto durų
medis kvėpuoja kartu su Leila. Atrodė, bet kurią akimirką ji neapsikęs ir
esiog pas jį įsiverš. Kajus pamiršo pasuk raktą spynoje. Ji turėjo įsiverž ir
paklaus : „Koks tavo planas, Kapitone?“ Tada mes įžeidimą – visus
įveiksim, kaip tada, kai nugalėjai su Paladžiu? Ir turėjo nepamirš pridė
pranašystės – šio karo tu nelaimėsi.
Kajus užsimerkė ir suspaudė smilkinius delnais. Leila pasitraukė.
Ji pyko.
Tai Kajaus įsakymu Leila buvo a tempta į mūrą viduryje miškų. Kajaus
įsakymu ji išgyveno savo košmarą dar kartą. Ir dabar jis ne k nesiteikė su

ja kalbė s. Ne, Kapitonas tarytum stengėsi apskritai ją pamirš . Jei ne Joris,
ji būtų badavusi.
Leila išsitraukė kardą iš dėklo ir ilgai žiūrėjo į ašmenis dienos šviesoje.
Kardą reikėjo pagaląs . Durklas, kurį nešiojosi rankovėje, verkiant prašėsi
kalvio akmens. Šarvus keliose vietų galėjo susitvarky ir pa , jei k gautų
nkamus įrankius...
-

Dar turi laiko grįž į sveiką protą, Kapitone, – atsiduso pa sau ir
grįžo ant lovos. Kol šviesu ir visur knibžda Kajaus karių, po fortą

blašky s negalėjo.
Jau tamsoje Leila atlapojo langą ir persisvėrė kiek k galėjo. Nebuvo
kra, tačiau atrodė, kad kalvėje dar dega šviesa. Ji neleido sau abejo –
užsimetė apsiausto gobtuvą ir išskubėjo į kiemą.
Deglo šviesoje senas kalvis tyrinėjo iš Žalvio atgabentus šarvus. Leila
kurį laiką stebėjo vyrą iš tarpdurio tamsos. Plevenančioje liepsnoje raukšlės
jo veide atrodė lyg įrėžtos peiliu. Ji matė, kaip Alpis lietė šarvus, lyg jų
geležis būtų gyva, lyg kaip jaukinamas gyvūnas galėtų iššiep dan s, jei
juos palies ne ta ranka. Šil delnai – joks kalvis negalėjo dirb šaltomis
rankomis.
Jūsų geros rankos, – tarė ir žengė į šviesą.
Kalvis atsisuko į ją ir ramiai nužvelgė Leilą nuo galvos iki kojų.
Kapitonas Kajus sakė, kad jūsų vardas Alpis. Man reikėtų jūsų
pagalbos.
Vyras linktelėjo. Jis neklausė, kas ji tokia – arba puikiai žinojo ir be
prisistatymo, arba jam esiog nerūpėjo. Leila ant vieno iš stalų padėjo savo
ginklus ir pa įsitaisė kėdėje. Kad ir ką Alpis matė šarvų paviršiuje, ke no
pirmiausia baig ir k tada atsisuk į ją. Gerai, Leila niekur neskubėjo.
Kol kalvis tyrinėjo antpečius, Leila negalėjo a trauk akių nuo šalmo. Į
ją atsuktos tuščios akiduobės, atrodė, slepia jai nepažįstamo kario akis. Ji

norėjo nusigręž , tačiau jautėsi lyg įstrigusi į spąstus ir su kiekviena
akimirka vis labiau ir labiau kėjo, kad galva sujudės, kad prasižios ir
išspjaus tą pa neišverčiamą prakeikimą.
Alpis galiausiai pakilo iš savo vietos ir nuo stalo pakėlė jos kardą.
Ištraukė iš makščių ir įsižiūrėjo į ašmenis deglų šviesoje.
Mn luuko õrko kaamaça, – pasakė jis.
Leila sumedėjo. Ji krai pa kėjo, kad prabilo senas šalmas, kad jame
atnešta nerami šaltakraujiško kario dvasia apsėdo seną kalvį ir dabar jis
pabaigs tai, ką kadaise pradėjo. Ji sėdėjo kėdėje tarp lentynos ir sunkaus
stalo. Gerokai toliau nei per iš estą ranką nuo visų savo ginklų ir dar toliau
nuo durų.
-

Ką?
Mn luuko õrko kaamaça, – pakartojo jis dar kartą tebežiūrėdamas į

kardą. – Likimas yra mano ašmenys.
Leila lėtai apsidairė, kėdamasi po ranka ras bet ką, kuo k būtų
pajėgusi apsigin .
Niekada nemaniau, kad antras toks kardas paklius man į rankas, –
Alpis šyptelėjo, padėjo ginklą ant stalo ir lygiai taip pat, lyg niekur
nieko, apžiūrėjo jos durklą.
-

Antras toks kardas?
Pats tokį turėjau. Geras ginklas. Labai lengvas ir patogus rankoje.

Alpis kalbėjo apie jos kardą taip, lyg jis būtų esiog nukaltas gero
meistro. Tiesiog daiktas. Dar vienas, kurį reikės nušveis ir pagaląs , gal
sutep ... Smulkūs jos sprando plaukeliai pasišiaušė, lyg ją būtų persmelkęs
skersvėjis.
Iš kur? – ji vos išspaudė laukan žodžius ir sunkiai atsikrenkštė. – Iš
kur tokį ginklą gavote?
Jis buvo atlygis už darbą. Gavau jį, kai buvau dar visai jaunas kalvis.

Alpis jos durklo ašmenis perbraukė per akmenį. Vėl ir vėl. Nuo šaižaus
garso Leila dar labiau susigūžė. Ją krėtė šal s, nors atrodė, kad krū nėje
lydosi metalas.
-

Net nieko ypa ngo jam nepadariau, – vyras nepastebėjo jos
sąs ngio. – Pakausčiau arklį, nublizginau šarvus... Bet jis vis ek man
a davė tą puikų ginklą. Sakė niekada nepaleis jo iš rankų ir kad vieną
dieną ginklas atliks tai, kas jam lemta. Kalbėjo kaip bepro s.

Leila prisitraukė kelius prie krū nės ir apsivijo juos rankomis.
Tai buvo prieš dvidešimt penkerius metus, – jis žiūrėjo į jos durklą,
tačiau į merginą nė neatsisuko. – Bet tada visas pasaulis man atrodė
pilkas ir beskonis. Paėmęs šį ginklą į rankas galvojau, kad galbūt
pavyks jį brangiai parduo ir a dary nuosavą kalvę. Tačiau kitą
vakarą tas senis rado mane smuklėje. „Mn luuko õrko kaamaça“, –
pasakė. Ir kad nepaleisčiau ginklo iš rankų. Kad manęs laukia didūs
dalykai. Didūs dalykai, cha, – kalvis nusijuokė. – Visas sumautas
gyvenimas atrodė prėskas. Žinote, panele, lyg ne iki galo iškepęs
duonos kepalas – nemalonus kramty . Bet kažkodėl senio įsakymo
nedrįsau nepaisy ir kardą visur su savimi tampiaus. Gerai, kad jis toks
lengvas, – Alpis pakilnojo kardą. – Per Paladžio puolimą aš turėjau lik
tuščiose arklidėse, tačiau Generolas karo lauke norėjo maty visus
karius. Prakeiktas bepro s... Ir tada aš mačiau, kaip Kapitonas parkrito
ant žemės, susigriebęs už galvos. Ginklas lyg pats įšoko man į ranką.
Aš spėjau atrem kirvio smūgį, k ginklas esiog suskilo į šipulius, lyg
būtų iš s klo. Sako, negalima per ilgai jų kalin dėkle, kad
nenaudojamas kardas suserga. Ir štai, kokie didūs dalykai manęs
laukė! Apsidairykite, panele, labai gerai apsidairykite, nes netyčia
galite šios didybės nepastebė ! – kalvis nusijuokė.
Kaip jis atrodė? – Leila paklausė šiaip ne taip suvaldžiusi balsą, kad

šis nedrebėtų. Ji žinojo atsakymą, žinojo, kad galbūt pats Alpis jo
nežino ir prieš daugybę metų matė tai, ką norėjo maty .
Jis priminė erelį, – pagaliau jis pakėlė akis į ją. – Tokį labai alkaną
didelį paukš .
Leila labai lėtai pakilo ant kojų. Ėmė ei
-

k įsi kinusi, kad neparkris.

Ar galiu ginklų grįž vėliau?
Žinoma, – ir kalvis ramiai atsuko jai nugarą.

Ji išėjo į lauką ir visų pirma užvertė galvą į dangų. Norėjo rėk , nes
paslap s, kurios Alpis tokia niekuomet nelaikė, draskė gerklę. Norėjo verk ,
tačiau laikas buvo ne nkamas.
Leila pasileido bėg . Nesidairydama ir negaišdama nė akimirkos. Ji
bėgo tuščiais koridoriais, atplėšdama ir už savęs užtrenkdama duris,
peršokdama po dvi ar tris laiptų pakopas vienu žingsniu... Kai sustojo prie
Kajaus kabineto durų, giliai įkvėpė, kad galėtų ištar bent sakinį, ir iš visų
jėgų kumščiu trenkė į durų medį.
Kajau!
Jai buvo nusispjaut, kad jau beveik vidurnak s. Kad Kapitonas kriausiai
jau miega ir kad ji savo riksmu gali prikel pusę forto.
Kajau!
Nieko nelaukusi Leila padėjo delną ant durų rankenos. Nesvarbu, jei ras
jį nuogą ar turės išvers iš patalų.
Kajus dar nemiegojo. Jau nusivilkęs švarką, vienmarškinis ir basas
ruošėsi gul . Leilos balsas kitapus durų nuskambėjo lyg griaus nis ir Kajus
nevalingai krūptelėjo. Puikiai suprato, kad šį kartą ji nepasitrauks. Jis pakilo
iš lovos ir jau siekė a dary duris, tačiau Leila pa įpuolė vidun. Jie
susidūrė beveik tarpduryje. Moteris taip rėžėsi jam į krū nę, kad akimirkai
Kajui užgniaužė kvapą. Kapitonas susvyravo ir stengdamasis neparkris
atbulas stvėrė Leilą už pečių. Ji sustojo taip ar , kad Kajus galėjo jaus nuo

suplukusios moters sklindan karš , kuris smelkėsi kiaurai jo plonus
marškinius.
Leila keletą akimirkų nepajėgė supras , kad durys atsivėrė, kad ji
nebebėga, kad vėl mato Kajų prieš save. Pasku nės dienos atrodė keistai
ištysusios ir lyg ji būtų jo nemačiusi visą amžinybę. Leila stovėjo taip ar ,
kad galėjo puikiai maty jo šiurkščią barzdą.
Aš...
-

...išsikraustei iš proto?

Ji atsitraukė ir delnais perbraukė sau per veidą. Nubraukė plaukus nuo
kaktos. Vėl delnais per veidą. Nuo bėgimo prakaituo pirštai atrodė lipnūs.
Lango s kle atrodė kaip beprotė, giliai įkritusiomis paklaikusiomis akimis.
Leila?
-

Viktaras, – galiausiai ištarė. Taip bėgo, kad neturėjo laiko pagalvo ,
ką Kajui pasakys.
Vik.. kas?
Tavo kalvis išgelbėjo tavo gyvybę tokiu kardu kaip ir maniškis.

Leila nusimetė apsiaustą ir ėmė suk palaidus savo plaukus. Suko ir
suko, kol galiausiai surišo juos į mazgą ant viršugalvio. Tą akimirką ant
sprando krintančios plaukų bangos dusino lyg ant krū nės užverstas
akmuo. Kajus tylėjo. Tikriausiai manė, kad čia dar vienas jos spektaklis,
gerai apgalvota manipuliacija.
Alpis pažiūrėjo į mano kardą. „Mn luuko õrko kaamaça“, – pasakė
jis. Likimas yra mano ašmenys – štai, ką reiškia ta frazė.
-

Tavo ginklas brangus ir retas. Iš kur paprastas kalvis galėjo tokį
gau ?

Iš Viktaro.
Ji atsisėdo į Kajaus kėdę ir ant stalo, neklaususi leidimo, susikrovė kojas.
-

Kai dar nedirbau, kai buvau k našlė, palaidojusi vyrą ir sūnų...

Viktaras mane visko išmokė. Jis sakė, kad yra toks pats kaip aš – be
pusės sielos, tačiau kadaise jam nepakako drąsos ir jis savo lem es
nepasiekė. Todėl liko užstrigęs amžinybėje, senas, bet nemiręs, ir
padeda tokiems kaip aš... Sumautas melagis! – ji skausmingai nurijo
gerklėje ne kėtai strigusį ašarų kamuolį. – Galbūt mano siela visa. Ir
gal visas mano skausmas ir pyk s iš krųjų yra visas, o aš esiog esu
prakeikta pavidalo neturin išsigimėlė.
Leila, tu nesi išsigimėlė.
Kajus atsargiai suėmė jos čiurnas ir nukėlė nuo netvarkingos
dokumentų krūvos. Švelniai nuleido jas ant grindų.
-

Tave juk rado su tuo kardu.
Alpis savąjį gavo panašiu metu. Prieš dvidešimt penkerius metus.
Tikriausiai... Tikriausiai Viktaras pažinojo mano tėvus. Arba tuos, kurie
mane paliko.

-

Tu kalbi apie senį, kuris prieš penkerius metus gyveno vidury
miškų ir į kairę, į dešinę dalino retus kardus.

-

Tu maldavai iš manęs atsakymų ir užuominos. Štai ji, – Leila
atsistojo ir nervingai apėjo Kajų ratu.

-

Tiesiog manau, kad... Tai labai tolimas ryšys. Tikriausiai nieko

nereiškia.
Tu mėnesių mėnesius gainiojaisi mano vaiduoklį. Tu privertei
mane grįž į Žalvį tam, kad pažiūrėtum į septynerių metų senumo
žudynių pėdsakus, o dabar sakai... Kajau, čia nėra atsakymo! – Leila
nervingai nuo stalo pagriebė keletą pačiame viršuje gulėjusių
popieriaus lapų ir suspaudė juos kumštyje.
Jis nevalingai jų siektelėjo. Nenorėjo, kad moteris pamatytų tuos
pranešimus. Siektelėjo ir stabtelėjo, tačiau ir to menko judesio pakako, kad
Leila pastebėtų. Ji greitai permetė laiškus akimis ir pažvelgė į jį.

-

Ką tai reiškia?
Dar du kaimai. Šį kartą daug didesni nei Žalvis. Iš viso nužudyta

daugiau nei du tūkstančiai...
Ir tu man nieko nesak... – ji nurijo priekaištą. – Nesvarbu. Dabar
gali rink s – arba rytoj joji kartu su manimi, arba aš išjoju viena ir galiu
garantuo , kad daugiau niekada manęs nerasi. Žinai, kad jei bandysi
mane užrakin ir supančio , aš vis ek pabėgsiu.
Kajus bijojo, kad ji teisi. Bijojo, kad tą akimirką, kai jo užduo s bus
baigta, o jos praei s palaidota, Leila išjos pro vartus ir jis niekada daugiau
jos neišvys. Kad prasilenks su ja turgaus aikštėje ir ji sąmoningai jam
atrodys visiškai kita moterimi. Kad ji toliau viena miegos miškuose
merkiama lietaus ir talžoma vėjo, su skausmu, prieš kurį pa užsimerkė. Jis
taip bijojo ją paleis , jog būtų padaręs viską, kad kuo ilgiau išlaiky ją šalia.
-

Gerai, – galiausiai linktelėjo. – Jojam rytoj. Tačiau privalai man
papasako viską, ką žinai apie Viktarą.
Jei galėsiu susikrau kojas ant stalo.
***

Mūsų turi bū nedaug, – ji atsiduso.
Švito. Leila matė, kaip Kajus stengėsi nustum miegą tolyn nuo akių
vokų. Joris rėmėsi į sieną ir atrodė, jog visus stebi per primerktus akių
vokus, tačiau Leila buvo įsi kinusi, kad jaunuolis snaudė.
Ji pa spėjo numig vos keletą valandų ir nė nesivargino nusiseg
apsiausto.
-

Kuo mažiau, tuo geriau, – atsiduso dar kartą.
Nė nesvajok, kad leisiu ten tave vieną.

-

Nesvajok, kad leisiu tau ten atgin visą armiją, – Leila įkando atgal.

Kajus nieko neatsakė. Jis stebė nai greitai išmoko nekreip dėmesio, ar
bent jau apsimes , kad jo nekreipia, į kandžias jos pastabas.
-

Josim šešiese, tačiau įsakysiu vyrams bū pasiruošusiems ir vos k
gaus ženklą prie mūsų prisijung . Kelias tolimas, net ir keisdami žirgus

užtruksime savaitę.
Ilgiau. Turim jo pro sos nę.
-

Kodėl? Žinoma, ten keliai geresni, tačiau vis ek darytume didelį
lankstą.

-

Ne pats Viktaras mane susirado, o Rotas pas jį mane išsiuntė.

Noriu pirmiausia pasikalbė su juo.
Leila, mes nežinome, kada suplanuotas kitas puolimas. Anksčiau
tarpai tarp jų siekdavo mėnesius, tačiau dabar... Mes neturime laiko,
kurį galėtum taip švaisty .
-

Viktaras mane išmokė visko, ką žinau. Jis žino daugiau. Negalvok
apie jį kaip apie kalne gyvenan senį. Jis – labai galingas karys. Ir jei

galiu daugiau apie jį sužino , būtent tai ke nu ir padary .
Jis kėjosi įveik ją žvilgsniu. Vis dar neišmoko, kad Leila galėjo
nemirksėdama į jį spokso valandų valandas. Jei būdavo įsi kinusi savo
teisumu, nebuvo nė menkiausios vil es, kad ji žvilgsnį nusuks. Galiausiai
Kapitonas linktelėjo ir apsimetė nepralaimėjęs.
Jie išjojo vos saulei patekėjus. Danguje nesimatė nė debesėlio, saulės
spinduliai buvo neį kimai kaitrūs. Rasa garavo nuo žolės ir salsvas
pavasarinių žiedų kvapas pranašavo gražią dieną.
Leila nelaukė, kol oras įšils. Ji nusimetė apsiaustą, nusimovė šarvines
pirš nes ir kiek galėdama aukščiau pasiraitojo rankoves. Ryto žvarba vis dar
kando jos odą, tačiau ji dievino jaus , kaip labai lėtai saulės kaitra paima
viršų ir kūnas įšyla. Taip darydavo ir viena miške, k ten galėjo sau leis

išsireng nuogai. Atsiguldavo į ledinę rasą ir laukdavo, kol kūnas įkais kaip
žolės s ebai.
Kajus prisigre no prie jos žirgo ir Leilai teko malonų vaizdinį kuriam
laikui paleis . Nužvelgė Kapitoną ir nė neabejojo, kad po penkiolikos
minučių ir jis nusimes apsiaustą – vyras jau atrodė suplukęs. Reikėtų į mišką
įženg gerokai prieš vidurdienį, kitaip visi saulėkaitoje lekuos kaip ištroškę
šunys.
Kajus pagalvojo, kad ji turėjo galvo apie ką nors velniškai malonaus.
Kelias akimirkas, kai žvelgė į jį, moteris atrodė kitokia. Griežtumas ir įtampa
buvo dingę iš jos veido ir atsipalaidavę bruožai atrodė nepaprastai švelnūs
bei trapūs.
Jei jis būtų žinojęs, kad tą akimirką mintyse Leila nuoga gulėjo žolėje...
Liauni žali s ebai, besišliejantys prie jos nugaros linkio, šlapi lapai,
apkabinantys stuburą ir pečius, siekiantys paglamonė ausis ir tuo pačiu
metu atsargiai liečiantys nuogus sėdmenis ir blauzdas, kiek gašliai
besiskverbiantys į rankų ir kojų tarpupirščius, kai Leila iš esia liaunas
galūnes... Jei Kajus būtų tai žinojęs, jei būtų savo mintyse arba, o, dievai,
prieš akis regėjęs tokį vaizdą, jis nebūtų sugebėjęs ištar nė žodžio.
Kai ji atsitokėjo jam prijojus, jos veide tarytum įsitempė spyruoklė ir visi
bruožai akimirksniu suaštrėjo lyg pagaląs . Kajus tylėjo per ilgai ir Leila
klausiamai kilstelėjo antakį.
K.. kaip laikaisi? – sugebėjo paklaus .
Leila atsainiai trūktelėjo pečiais. Ji net pa labai retai susimąstydavo
apie tai, kaip laikosi ar jaučiasi. Dar rečiau kas nors jos to paklausdavo.
-

O tu?
Karšta, – jis nusibraukė prakaitą nuo kaktos. – Ir dar pora valandų

miego nepakenktų.
Bus k blogiau, – ji šyptelėjo, nors Kajus ir nesuprato, ar juokavo.

Leila atmes nai atsisegė dar vieną marškinių sagą ir Kajus, lyg netyčia
pastebėjęs šviesesnę ir švelnesnę odą ten, kur įprastai nepasiekia saulė,
pamiršo, kad turi įkvėp . Ji apsimetė, kad to nepastebėjo.
-

Leila, atsiprašau, kad nepasakiau tau apie užpultus kaimus iš karto,
kai k gavau pranešimą. Neturėjau to laiky paslaptyje.

Leila k linktelėjo.
Neprivalai man atsiskaity .
-

Neprivalau, bet mačiau, kad mano poelgis tave įskaudino.
„Įskaudino“ – per s prus žodis, – ji šyptelėjo. – Sakykime, kad labai

nemaloniai mane nustebinai.
Pasiekus girią, visi lengviau atsiduso atsidūrę šešėlyje. Kajus jos
nebekalbino, tačiau tyliai vis ek jojo greta. Priešais juos kelią kirto lyg
vandens paviršius raibuliuojan vilkė. Kajus krūptelėjo ir pažvelgė į ją.
-

Ar čia?..

Taip.
Vilkė šmėkštelėjo tarp medžių ir pranyko tankmėje.
Roto namai sos nėje buvo tuš .
Vos jiems įjojus į kiemą, keletas likusių sargybinių sinchroniškai nuleido
rankas ant ginklų rankenų.
Laukit čia, – sušnabždėjo Leila Kajui ir nušoko nuo žirgo. Kapitonas
iškėlė sugniaužtą kumš ir kariai už jo nugaros sustojo kaip įkal .
Ji viena žengė link jų. Pažinę Leilą sargai akimirksniu atsipalaidavo.
-

Prieš keletą dienų Rotas išjojo į Trilą, – paaiškino Leilai vienas jų. –
Sakė, jei pasirodysite, perduo , kad ke na keletą savaičių praleis
viloje, panele Leila.

Trilas buvo prabangus kaimas to pa es vardo ežero pakrantėje. Čia
vasaros vilas buvo įsigiję tur ngiausieji. Negalėjo bū nė kalbos, kad Roto
tarp jų nebus. Viloje ji lankėsi k kartą prieš kelerius metus. Prisiminė, kad

link kaimo vedė ilgas vingiuotas takas, lyg žaltys besiraitan s aplink kalną.
Ežeras į pasaulį spoksojo tarsi milžiniška nemirksin ir nežemiškai mėlyna
akis. Roto vila anuomet žybėjo auksinėmis detalėmis ir sodriu mėliu, kur k
pasisukdavai, girdėdavai vandens čiurlenimą, galėjai užuos gėlių aromatą.
Nak mis smulkūs voveres primenantys žvėreliai susirinkdavo prie baseino,
kad atsigaivintų netrukdomi žmonių. Tada, dar gerokai jaunesnė,
prabangiame rūme ji jautėsi lyg purvo dėmė ant preciziškai išblizgintų
grindų.
Kelias, nors ir status, buvo pritaikytas karietoms, tad jie šešiese spėriu
žingsniu pasiekė viršukalnę. Kai Leila pagaliau nužvelgė Trilą, buvo vėlyvas
vakaras. Danguje kabėjo milžiniška pilna s, kuri atsispindėjo ežero
paviršiuje. Atrodė kaip baltas vyzdys mėlynoje akyje. Leila nevalingai
sudrebėjo.
Kaip manai, ką tau Rotas pasakys apie Viktarą?
-

Prieš penkerius metus jis man sakė, kad Viktaras yra jo draugas.
Dabar jis man pasakys viską, ką apie jį žino.

Stovyklavietę jie įsirengė vienoje iš medžiotojų aikštelių ant skardžio
dar nepasiekus miesto.
-

Jok su manim, – sušnabždėjo ji Kajui.
Maniau, su Rotu nori išsiaiškin viena pa ?

Bijau, kad galiu jį užmuš .
Kapitonas vis dar nepajėgė supras , ar ji juokavo, tačiau kartu išjojo.
Arklių kanopos dusliai skambėjo nak es tyloje, jiems leidžian s link Trilo.
Gatvės dar buvo tuščios. Įprastai žmonės čia sugužėdavo jau vasarą, kai
ir nak mis oras likdavo maloniai šiltas ir švelnus, lyg šilkas ant nuogos odos.
Tuomet gatvėse bet kuriuo paros metu būdavo pilna žmonių, o smuklių
muzika niekuomet nenu ldavo, keisdavosi k muzikantų pamainos. Dabar
praeivių buvo vos vienas kitas, nors daugelyje langų ir degė šviesos.

Jie paliko arklius nedidelėje aikštėje ir Leila toliau nusivedė jį pėsčiomis.
Siaurų gatvelių labirintas atrodė nepaprastai painus, o nuo vitražų ir
tarytum ažūrinių, taip kruopščiai išraižytų langinių Kajui svaigo galva, tačiau
Leila to nepastebėjo. Pagaliau ji sustojo prie įmantrios tvoros, apsidairė ir
akimirksniu per ją persirito.
Paskubėk, – sušnypštė jam iš kvapnios vijoklių tankmės.
Ji lyg katė siena užkopė iki balkono ir kantriai laukė, kol jis gerokai
nerangiau padarė tą pa . Roto kabinetas buvo antrame namo aukšte. Kajus
neabejojo, kad dienos šviesoje iš ten atsiveria puikus vaizdas į ežerą. Durų
apačioje matėsi plony s šviesos ruoželis.
Leila giliai įkvėpė ir nulenkė durų rankeną. Rotas kaip visuomet skaitė
vieną iš laiškų. Neperskaitytų krūvelė jo dešinėje vis dar buvo milžiniška –
jam nak nis darbas dar k prasidėjo.
Vyras pakėlė akis ir keletą kartų tankiai sumirkėjo. Ją atpažinus Roto
veide išsiskleidė šypsena.
Mažoji!..
Jis pakilo nuo stalo, norėdamas jos skruostus apdalin trimis įprastais
bučiniais, tačiau Leila labai apdairiai žengtelėjo atgal. Rotas turėjo supras ,
kad kažkas ne taip. Kajus įslydo į kabinetą paskui ją.
-

Tu, – tarstelėjo Rotas ir grįžo atgal į savo vietą.
Rotai, papasakok man viską, ką žinai apie Viktarą.

-

Neturiu, ką apie jį papasako .
Nemeluok man.

Tai buvo k du žodžiai, tačiau Leilos balsas talpino tokį mir es
grąsinimą, kad Kajui pasirodė, jog kabinete beveik neliko oro.
Rotas kapituliuodamas atsiduso.
Viktaras atėjo pas mane, kai tu dar nebuvai atvykusi į Terantą.
Neke nau jo klausy s – prie mano durų nuolat pasirodo keistuoliai,

siūlantys brangiai pirk neegzistuojančias paslap s.
Jis pakilo ir prisipylė pilną s klą trauk nės. Užsivertė jį ir ištuš no vienu
mauku. Prisipylė antrą. Kajus pastebėjo, kad delne už nugaros Leila laiko
ištrauktą durklą.
-

Jis sakė, kad jei jo paklausysiu, įgysiu galingiausią ginklą. Turėjo
omenyje tave, mažoji. Ir pa supran , kad neklydo, – jis vėl atsisėdo į
savo vietą. Leila nenuleido nuo Roto akių. – Viktaras pasakė, kad vieną
dieną išgirsiu, jog jauna benamė atvykėlė miesto aikštėje nužudė
pirklio sūnų, už kurio mir man jau bus sumokėta. Ir kad aš privalau
šią atvykėlę iš kalėjimo išpirk , kad ir kiek ji kainuotų, kad turiu ją

treniruo ir... ir kai pamatysiu krąjį jos pavidalą, atsiųs jam.
Kaip jis galėjo visa tai žino ?
-

Nė neįsivaizduoju, tačiau jis neprašė pinigų, todėl aš su kau. Pats
nepa kėjau, kol senio pranašystė neišsipildė.

-

Man reikia visos esos, Rotai.

Jis vėl atsiduso. Niekuomet nenorėjo tap jos taikiniu. Bet dabar puikiai
žinojo, kad Leila padarys viską, ko pats ją išmokė, tam, kad išgirstų tai, ko
atėjo.
-

Kai prieš porą mėnesių grįžau į Terantą, jis vėl pas mane atėjo.

Sakė, kad netrukus ateis tavęs ieško . Ateis jis, – pirštu bakstelėjo į
Kajų. – Ir kad privalau... Privalau jam padė tave ras .
-

Tu mane pardavei, Rotai, – Leila kaip galėdama ramiau pa sau
prisipylė s klą s praus alkoholio. – Mums visiems nuolat kartojai, kad
turime bū lojalūs. Kad privalom nusipjau liežuvius, jei jaučiam, kad
išduosim tave ar savo bendražygius. O mane pardavei vos k
pasitaikius progai ir už tai net aukso nepaėmei. Ir... – Leila gurkštelėjo
trauk nės. – Juk pardavei ne mane vieną? Tu Kajui pasakei, kad jei ras
Einarą, prisivilios ir mane? Tu jam pasakei, kur ras Einarą, juk taip?

Rotas tylėjo.
Atsakyk man! – Leila paleido į jį taurę. Ši pažiro į sieną visiškai
greta Roto galvos.
Taip, mažoji. Taip.
Tu purvinas sukruštas...
Ji išsitraukė kardą ir įrėmė jo smaigalį Rotui į kaklą. Kajus žengtelėjo
artyn, tačiau Leilai nesutrukdė.
Mažoji, suprantu, kad pyks , bet negaliu pa kė , jog mano
nuodėmės privertė tave grasin man mir mi, kai mūsų mielasis
Kapitonas stovi greta kaip tavo sąjungininkas. Viktaras nesakė, tave
įspė , tačiau aš vis ek tai padariau! Tu turėjai bėg ir slėp s, bet pa
įžingsniavai į tau paspęstus spąstus! O Kapitonas žinojo viską – kur
ras Einarą, kaip tave prisiviliot ir net kaip tu iš esų atrodai! Jis tave
medžiojo, spietė į kampą ir siekė sužeis , kad lengviau sučiuptų, o
priešu dabar laikai mane.
Leila užsimerkė. Kajus žinojo, kaip ji atrodo. Žinoma, Rotas jam
papasakojo. Todėl net ir girtas Kapitonas bokšto viršuje matė krąją ją. Tai
nebuvo dar viena paslap s – k labai maža išdavystė. Ji nuleido kardą.
Atsimeni, vis kartojai, kad aš tau nepriklausau? Nuo šiandien aš
tau ir nebedirbu. Ir kitą kartą tu mane išvysi tada, kai man kas nors
sumokės pakankamai daug už tavo galvą.
Ir trenkė kabineto durimis iš visų jėgų.
Rotas sudribo kėdėje. Tą akimirką milžiniškas jo stotas keliasdešimt
kartų sumenko, lyg iš vyro būtų išėjęs visas oras ir drąsa, o veidą išraižė
nuovargio rėžiai.
Kajus nusivijo Leilą, tačiau, kol jis nusikabarojo iš balkono žemyn, ji jau
buvo perlipusi tvorą. Jis girdėjo jos žingsnius, garsiai skambančius tylioje
gatvėje. Leila pasuko lauk iš miesto – vyras spėjo pamaty šmėkštelint

tamsų siluetą. Nemanė, kad išduota Leila sugalvos ner į ežerą su žirgu ir
visais šarvais, tačiau nenorėjo palik jos vienos.
Jos arklio kanopos nuaidėjo aukštyn į kalvą, link jų stovyklavietės. Leila
s priai užmerkė akis, kėdamasi, kad iš jų pasipils ašaros. Atrodė, kad akys
jų pritvinkusios, tačiau niekaip nė viena neišsirito lauk, o verksmas plėšėsi
jos kūne, lyg gerklė būtų aklinai užlydyta. Ji norėjo pravirk . Ne k pravirk ,
norėjo pul į paniką, pa r isteriją, klyk tol, kol pradės kosė krauju.
Norėjo taip blašky s, kad nei Kajus, nei jo kariai nebūtų galėję jos nulaiky ,
vago sau ir jiems veidus nagais, grasin pabaig savo gyvenimą čia ir
dabar, keik dievus ir visus aplinkui... ji negalėjo. Nežinojo, nebežinojo ar
esiog buvo tokia, kokia buvo, ar būtent šios sielos dalelės jai trūko.
Stovykloje ji pirmiausia nubalnojo žirgą. Kad ir ką ke no išgyven ,
nekaltas gyvūnas neturėjo varg . Tai buvo absoliučiai pro nga, absoliučiai
racionalu ir vertė ją dar labiau nekęs savo minčių. Tik įsi kinusi, kad nė
vienas karys neprabudo, pasileido vos įžiūrimu takeliu į mišką. Bėgo tol, kol
pasiekė nedidelę aikštelę – uola buvo išsikišusi iš kalvos lyg balkonas su
vaizdu į Trilą. Leila atsisėdo ant ten gulėjusio rąsto ir pirštais suspaudė akis.
Nė viena ašara neišsprūdo, kad ir ką ji darė.
Mergina pabandė kūkčio , kaip matė darant kitus, tačiau atrodė, kad
k sausai dūsta. Ji galvojo apie Titą, Gustavą ir Rolandą, apie Einarą,
mirštan iš bado senos kalvės rūsyje, apie visus pačius liūdniausius ir
neteisingiausius dalykus, kuriuos matė ir patyrė, tačiau net ir to nepakako,
kad savyje išlaisvintų verksmą.
Prieš ją atsirado jos vilkė – didinga, raibuliuojan , švy n neryškia
melsva šviesa – ir Leila akimirką pamiršo ašaras. Vilkės ji pa iš ar
niekuomet nematydavo, dažniausiai esiog jausdavo ją tankmėje arba
matydavo tolumoje, tačiau dabar milžiniškas gyvūnas stovėjo priešais ją.
Leila suėmė vilkės galvą delnais ir pažvelgė į švy nčias mėlynas gyvūno

akis. Toks žvilgsnis buvo kaip begalybė – ji žiūrėjo į save žiūrinčią į save
žiūrinčią į save žiūrinčią į save. Ir ji suprato, kad skausmas ją drasko ne dėl
Roto išdavystės. Kad ją Leila nujautė jau keletą metų – jis priprato prie jos,
priprato prie milžiniškų pinigų, kuriuos ji uždirbo, ir anksčiau ar vėliau
turėjo užsigeis daugiau, užsimany naujos avan ūros. Ne, jai skaudėjo dėl
ko kito, visai ne kėto, bet kartu absoliučiai akivaizdaus. Kai Leila tai
suprato, vilkė užvertė galvą į dangų ir gailiai sustaugė. Atrodė, kad skausmo
kupinas balsas nusirito per pasaulį lyg ledinė banga.
Kajus, išgirdęs vilkės staugimą, pašiurpo lyg prieš mir . Paliko žirgą
greta Leilos ir nusekė paskui skausmingą staugimą į tankmę. Kai pagaliau ją
rado, atrodė, kad vilkė užkimo. Ji pažiūrėjo į Kajų ir užuot iššiepusi dan s,
milžiniška vėsia nosimi bakstelėjo jo delną. Ir pranyko.
Leila, man labai gaila...
Ji papurtė galvą.
Nereikia. Anksčiau ar vėliau jis turėjo mane išduo .
-

Jei manai, kad aš tave išdaviau, kai... Kai pagrobiau Einarą ir iš

Roto sužinojau, kaip tave ras ... Aš atsiprašau.
Tu k darei savo darbą, – ji atsiduso ir atsistojo.
-

Tada kodėl tu čia? Kodėl vilkė staugė taip, lyg norėtų perplėš
dangų?

Jis žengė arčiau ir Leila pagalvojo, kad uolos kraštas per ar , tad ji tuoj
nebeturės kur trauk s.
-

Tu vis ek jau esi išduota, tačiau aš nežinau, kodėl. Paaiškink
man.
Tai kvaila.
Paaiškink, prašau.
Tu nuo pat pradžių žinojai, kaip aš iš esų atrodau, – atsidususi
ištarė ir kietas skausmo mazgas krū nėje pradėjo vynio s.

-

Ką?

-

Tuomet bokšto viršuje, kai paklausiau tavęs, ką matai, kai į mane
žiūri, tu apibūdinai krąjį mano pavidalą.

-

Leila, aš nesuprantu...
Įsakyk bet kuriam savo kariui mane apibūdin . Vos k jie pradės
kalbė , jiems pradės verž kelnės. Jie nedrįsta net su k mano
žvilgsnio, nes aš jiems atrodau gražiausia moteris pasaulyje.
Kiekvienas jų mato svajonę. Labai saldžią iliuziją, o tada prisimena,
kad ši deivė yra žudikė kruvinomis rankomis ir... Jie nemato krosios
manęs. Aš tai leidau k Rotui ir Einarui. Ir, kai... – ji atsiduso ir išspjovė
pasku nį skausmo gabalėlį lauk: – Kai pasakei, kaip aš atrodau,
pagalvojau, kad tai dar vienas likimo pokštas. Kad tu gebi maty
kiaurai to pats nė nesuprasdamas ir kad tai kažką reiškia. Kad staiga
kroji aš atrodo kaip deiv...

Leila nu lo ir papurtė galvą. Viskas skambėjo pernelyg jautriai ir nuogai.
Kajus ją pabučiavo. Nieko neklausė, nieko nesakė. Priėjo taip spėriai,
kad susidauždami sužvangėjo jų abiejų šarvai. Jis apglėbė jos skruostą
delnu ir palietė lūpas lūpomis taip alkanai, lyg ji būtų vanduo, o jis –
tūkstantme kentęs troškulį.
Jis kvepėjo obuoliais. Leila neprisiminė, kad pasku nėmis dienomis
būtų nors mačiusi obuolį, tačiau kvapas buvo svaiginamai saldus. Ne, ne
salsvas žiemos ir drėgmės kvapas, kuriuo prakvipdavo dėžės pilnos obuolių
rūsyje, ne. Tas saldus kvapas, kaip kvėpėdavo iš ką k nuskintų obuolių
spaudžiamos sultys. Žalvyje ji taškydavosi jomis taip, kad sulčių patekdavo
ir į plaukus. Leila puikiai prisiminė tą aromatą.
Agresyvus ir alkanas bučinys virto švelniu, tačiau po dar kelių akimirkų
abu vėl puolė, lyg pasaulis būtų išnykęs. Kajaus delnai nuslinko jos plaukais

ir nugara, rado liemenį ir trūktelėjo Leilą dar arčiau, nors atrodė, kad arčiau
jau nebebus.
Leila nebejautė savo kūno. Atrodė, bet kurią akimirką ji susmuks.
Mergina atsargiai atsitraukė, įrėmė degančią kaktą į Kajaus šarvų krū nę ir
švelniai nusijuokė, nes visa situacija buvo absurdiškai žavinga.
-

Tą akimirką, kai susi kom, šitas likimo vijoklis pradėjo mus vynio
į vieną ryšulį, – ji atsiduso ir pakėlė galvą dar vienam bučiniui. – Buvai
prakeiktas kvailys, jei nors akimirką kėjaisi kitokios baig es.

Jie savo gultus nuo pat pradžių klojo kiek nuošaliau nuo kitų karių. Leila
iki išnaktų rūkydavo pypkę, Kajus vartydavo žemėlapius ir murmėdamas
sau po nosimi kūrė atei es kovų strategijas. Abu visuomet užmigdavo
pasku niai, palaukdavo, kol laužas ims ges , atsiguldavo ir atsukę vienas
kitam nugaras užsimerkdavo. Dabar Kajus per samanas iš esė jai ranką ir
prisitraukė pirštus prie lūpų. Leila įsitvėrė jo ir užsimerkė. Pirmą kartą
atrodė, kad ne ji pa išropojo iš pelenų, o kažkas tvirtai nutvėrė ją už
rankos ir iš jų ištraukė.
Rytas prasidėjo lyg niekur nieko. Kajus su Leila k susikeitė šypsenomis,
kai balnojant žirgus netyčia susilietė delnai. Laukė ilgas kelias – kelionė į
Trilą pridėjo dar bent keletą dienų prie ilgo žygio pas Viktarą, o danguje
lėtai slankiojo sunkūs lietaus debesys. Oras buvo troškus ir rštas, o vyrai
sunkiai prakaitavo po šarvais.
Jei nepradės ly , nak ke no pasiek vieną iš nedidelių pakelės smuklių
ir ten susto nakvynės.
-

Mano žemei nereikia lietaus, mano derliui nereikia lietaus, aš
šaukiu saulę, – sumurmėjo Leila į dangų užvertusi galvą. Taip sakydavo

Žalvyje, kai danguje sukdavosi nelaukiami juodi debesys.
Su Kajumi persimetė k keletu žodžių kaip ir kiekvieną kelionės dieną iki
tol. Jis paklausė, ar ji pažįsta apylinkes, ji atsakė, kad keletą kartų čia

lankėsi, ir papasakojo šykščią istoriją.
Tačiau Leila turėjo pakankamai laiko į Kajų esiog žiūrė .
Jos gyvenime vyrų buvo ne vienas. Ne visi sus ngdavo iš nuostabos
pamatę savo svajonių moterį. Dažnai jie patenkin savimi atsisėsdavo prie
jos staliuko neatsiklausę. Sumurmėdavo nevykusį komplimentą ir
paklausdavo, ką tokia gražuolė veikia šioje skylėje. Nesvarbu, kuriame
Imperijos pakraštyje, šis pokalbis visuomet vykdavo taip pat. Ji
pasistengdavo kuo greičiau ding iš akiračio ir grįž jau kitu pavidalu.
Tačiau Leilos kūnas išalkdavo. Atrodydavo, kad net jos pirštų galiukuose
prasižiodavo maži nasrai, kai nagų žymėmis iki kraujo paženklindavo vyrišką
nugarą. Ji pasiimdavo juos kaip trofėjus, kaip apdovanojimus už gerą darbą
ar sunkias užduo s. Kitą rytą ir pa jų nepažindavo susi kusi gatvėje, o jie,
tuo labiau, nepažindavo jos.
Tik pas Sebas aną ji grįždavo. Jis užkalbino ją gatvėje prieš trejus
metus. Nesisvaidė komplimentais, k atsiprašė už tai, kad spokso, ir
pasakė, jog ji nepaprastai panaši į jo mirusią žmoną. Buvo jaunas našlys.
Tada Leilai dingtelėjo, kad ji irgi tokia pa – našlė, nesvarbu, kad ir žudikė. Ji
matė, kad po nak es su ja jis atrodydavo lyg keletui dienų pavirtęs į kitą
žmogų – vyrą esia nugara ir atviru žvilgsniu.
Kiekvieną kartą ji keletą dienų jį stebėdavo kitu pavidalu. Jos vizitai
būdavo nereguliarūs, ji kėdavosi šalia jo išvys kitą moterį, tačiau niekada
jos neišvysdavo. Todėl galiausiai pasirodydavo tokia, kokios jos laukdavo,
nors nuolatos jautėsi k kaip švarus tvars s ant pūliuojančios žaizdos.
Kajaus skruos kauliai buvo aštrūs, o žvilgsnis labai atkaklus. Jo plaukai
paaugo per tas keletą savaičių nuo jų pažin es pradžios, ir, kaip Leila ir
spėjo, jų galai pradėjo garbano s. Moteris slapta džiaugėsi, kad Kajaus
misija buvo ją ras , bet ne sumedžio . Galėjo įsivaizduo , su kokiu
atkaklumu jis būtų ėmęsis ir tos užduo es. Abiems tai būtų buvusi labai ilga

ir sunki kova. Leila būtų laimėjusi – ji turėjo tūkstan veidų ir visus pasaulio
melus.
Jos pasaulio hierarchijoje Kajus stovėjo šviesiojoje pusėje –
Imperatoriaus pašonėje su kilniu kslu ir begaliniu kėjimu. Save ji suvokė
kaip maitvanagį, kertan visiems, nepaisant jų pasirinktos pusės, tačiau
dažniausiai laiką leido tamsoje. Ir vis dėlto, kai Kajus miške prispaudė
durklą jai prie gerklės, ji matė jo tamsą. S prią, bet suvaldytą, išmuštruotą
kariuomenės, tačiau nuo to ne mažiau grėsmingą. Jis iššaukdavo ją savyje,
kai reikėdavo. Kajus valdė savo vidaus juodulį taip pat, kaip ji valdė savąjį.
Jis užslinkdavo lyg pilkšva migla ant akių kiekvieną kartą, kai panardindavo
ašmenis į sve mą kūną.
Nei Leila, nei Kajus tuo nesimėgavo. Tai buvo darbas, kaip ir skerdiko,
kurio rankose – viso kaimo galvijų gyvybės. Tokiu darbu negalėjai mėgau s
– Leila kartą turėjo nužudy skerdiką, kuris taip mėgavosi paršelių
skerdimu, kad netrukus pradėjo ieško naujų, žmogiškesnių taikinių. Ne,
toks darbas negalėjo tap pomėgiu.
Pagaliau pajutęs jos žvilgsnį, Kajus atsisuko ir Leila nusišypsojusi
apsimes nai droviai nuleido akis.
Kai tolumoje išvydo užeigos šviesas, iš dangaus pradėjo kris pirmieji
sunkūs lietaus lašai. Jie paragino žirgus, tačiau kol pasiekė arklidę, visų
apsiaustai jau buvo kiaurai šlapi.
Užeiga buvo nedidelė – pagrindinė salė, keletas atskirų kambarių ir
dvidešimt vietų viename milžiniškame kambaryje.
Tu esi Kapitonas, o aš – k žudikė, – sušnabždėjo Leila Kajui ir
pareikalavo vietos bendrame kambaryje.
Jame stovėjo dešimt dviaukščių iš storų grubių rąstų sukaltų lovų. Leila
vikriai pasirinko vietą ant viršu nio gulto, giliai kampe, o Joris akimirksniu

užėmė gultą po ja. Lyg norėdamas apsaugo nuo kitų – visame kambaryje,
visoje smuklėje Leila buvo vienintelė moteris.
Šlapi ir pavargę kariai sumigo, o Leila ilgai persisvėrusi nuo savo gulto
stebėjo miegan Jorį, kol galiausiai be garso nusileido ant žemės ir išsėlino į
lauką. Prie pažeme rūkstančio laužo būriavosi ki keliauninkai ir garsiai
šūkavo, mosuodami bokalais. Jie Leilos nė nepastebėjo. Moteris,
prisidengusi šešėliu, apėjo smuklę ir užvertė galvą į antro aukšto langus.
Kajaus kambaryje dar buvo šviesu.
Ji persirito per palangę ir rado jį miegan . Atrodė, kad Kapitonas prigulė
akimirkai, nė nenusimetęs apsiausto, ir užsnūdo. Ji pristūmė krėslą arčiau
praviro lango ir neskubėdama ėmė kimš s pypkę. Išsirinko tabaką, kurio
turėjo mažiausiai ir rūkydavo rečiausiai – laukinių rožių tabakas buvo saldus
ir skleidė malonų aromatą. Jis turėjo atneš ramius sapnus ir medumi
ištep sielą.
Prabudęs Kajus pasivertė ant šono ir po galva pasikišo ranką.
-

Palikau tau neužrakintas duris.
Neprireikė, – Leila papurtė galvą.

Ji lėtai vieną po kito nusispyrė sunkius batus ir susikėlė kojas ant krėslo,
kelius įrėmė į ranktūrius. Leila žinojo, kad turėjo padė pypkę, basomis
nu pen pas Kajų ir susirangy į lovą greta jo. Arba ant jo – kaip pasiseks.
Tačiau daug smagiau tą akimirką atrodė lik krėsle. Ji pažvelgė į jį per
rštus pypkės dūmus. Nuo veido dar nenusitrynusi miego kaukė jį
atjaunino ir Leila galėjo įžiūrė vaiką, kuris išaugo į Kapitoną.
Kaip atrodo vaikystė karių šeimoje?
-

Kaip kariuomenė. Ne, aš nejuokauju. Tikriausiai ir žygiuo išmokau
anksčiau, nei vaikščio , – jis nusijuokė, tačiau sausai. – Visada turėjau
bū geriausias. Tėvas įširsdavo, net jei pralaimėdavau žaisdamas karą

kieme. Ir vargšas būdavau, jei pamatydavo ne esią mano nugarą. Nes
krą vadą, krą lyderį pažinsi iš jo laikysenos.
-

Kada pasku nį kartą matei savo šeimą?
Prieš porą mėnesių sos nės turguje, kai jau buvau pradėjęs ieško
tavęs. Mama sustojo ir atsisuko į mane, lyg norėdama kažką pasaky ,

tačiau tė s ją nusitempė tolyn.
Skamba taip, lyg anksčiau ar vėliau kas nors būtų iš manęs
nupirkęs tavo tėvo mir .
Tikriausiai tu teisi.
Leila švelniai papurtė vos rusenan tabaką pypkėje ir vėl apsigaubė
dūmų debesiu.
-

Kada Gustavas tau pasakė, kad tu – ne jo dukra?
Jis niekada to neslėpė, – ji trūktelėjo pečiais. – Gustavas... Jis
nemokėjo meluo . Dabar man atrodo, kad jis apskritai nesugebėjo
supras melo. Kartą kaimynas atėjo pasiskolin kirvio. O Gustavo
kirvis buvo nepaprastai geras – lengvas, su patogia rankena ir
neį kimai aštrus. Net aš su juo įveikdavau didžiausias kalades. O
kaimynas jau ne kartą buvo pasiskolinęs Gustavo įrankius ir grąžinęs
juos vienaip ar kitaip apgadintus, todėl Gustavas, žinoma, atsisakė jam
kirvį duo . Kaimynas iškeikė Gustavą, išvadino jį savanaudžiu... Tada ir
paklausiau jo, kodėl nepamelavo – nepasakė, kad kirvį reikia galąs ,
kad Rolandas tuoj eis kapo malkų. Gustavas nesuprato, ką aš noriu
pasaky . „Kaip galima saky tai, ko nėra?“ – paklausė manęs. Aš
nežinojau, kaip jam tai paaiškin .

Kajus apsivertė ant pilvo ir po smakru pasikišo rankas. Nenuleido nuo
jos akių.
-

Kai jis jau žinojo apie manyje augan Titą, vieną vakarą pasisodino
mane su Rolandu ir ilgai tylėjo. „Tau bus labai sunku“, – pagaliau tyliai

pasakė Rolandui. „Tau labai skaudės“, – tarė man. Ir buvo visiškai
teisus.
Pasiilgs jo?
-

Ne, – lėtai papurtė galvą. – Nebe. Kai tau sakiau, kad Leilą
palaidojau tą nak , irgi nemelavau.

Leila kelis kartus švelniai stuktelėjo pypkę į stalą ir išbėrė sudegusio
tabako likučius. Ji pakilo ir lėtai nusimetė apsiaustą, nusisegė kardą. Liko k
su tokiais pačiais kaip Kajaus lininiais marškiniais, kurie jai buvo gerokai per
dideli.
Kajus pasislinko lovoje ir Leila atsigulė greta. Abu gulėjo ant šono,
žiūrėjo vienas į kitą, tačiau vis ek nesilietė. Tik dabar alkis kitam kūnui
buvo juntamas ore.
-

Kaip atsirado randas tau ant skruosto?
Buvau gal penkerių. Rolandas paliko grėblį vidury pievos ir aš
bėgdama užgriuvau esiai ant jo. Tada pirmą ir pasku nį kartą
Rolandas gavo lup .

Kajus šyptelėjo. Jis švelniai trūktelėjo ją arčiau savęs ir Leila įrėmė nosį į
jo kaklą. Kapitonas kvepėjo prakaitu ir lietumi, kurio kvapu ir pa buvo
persismelkusi.
Kopdama nelygia smuklės siena ir mintyse keikdama slidžias samanotas
plytas, siekdama Kajaus kambario palangės, ji kėjosi, kad bus perlieta
gašliu žvilgsniu, kad jis neturės laiko atsagsty – perplėš jos marškinius – ir
jų kūnai susilies į degan kamuolį... Aistra jos negąsdino. Aistrą ji puikiai
mokėjo ne k suvaidin , bet ir išjaus . O šis Kajaus švelnumas atrodė lyg
ne kras, lyg ėjimas basomis per žarijas ar rytas prieš mūšį, kai tyla slepia
grėsmę.
Jo kūnas apsunko nuo miego ir Leila leido sau užsimerk .

Nors liūtys baigėsi, oras nešilo. Drėgmė tvyrojo ore ir nebuvo nė
spindulėlio saulės, kuris ją išsklaidytų. Rytais visus pažadindavo žvarbus
vėjas, iš apsnūdusių pirštų esiog išplėšdavo antklodes, kuris smelkėsi
kiaurai akmenį. Vyrai kaleno dan mis ir atrodė lyg savaitę mirkę vandenyje.
Vienintelė Leila, atrodė, nė nepastebėjo prasto oro. Rytais ji pakildavo
pirma ir nė nesusisukusi į apsiaustą imdavo kursty laužą. Ji vienintelė
neatrodė rūškana ir sugebėjo išsaugo žvalų žvilgsnį. Atrodė, kad Leilos
kūnas su šalčiu nė nebando kovo , kad šiurpas jos kūnu teka kaip vanduo,
nieko iš esų neužkliudydamas. Žiūrėdamas, kaip ji joja, kaip žiūri į sunkius
debesis ar ramiai pjausto kuklias atsargas vakarienei, Kajus norėdavo
apsivy Leilą rankomis ir niekada nepaleis .
Tuščias fortas atrodė lyg apsėstas, lyg juoda pikta dėmė apniukusiame
kraštovaizdyje. Iš įtvir nimų jau buvo beveik nieko nelikę – tačiau
pagrindinis bokštas s ebėsi į viršų ir atrodė stabilus. Leila užvertė aukštyn
galvą ir galėjo prisiek , kad mato apie jį besisukančius, nieko gero
nelinkinčius šešėlius. Tačiau tyla čia buvo taiki – vos jiems įžengus tarp
griuvėsių, kurie žymėjo vartus, keturi žolėje pasibaidę kiškiai nurūko tolyn.
Man čia nepa nka, – pasakė ji Kajui, nenuleisdama nuo bokšto
akių.
Nesijaudink, čia būsim saugūs. Buvom čia apsistoję, kai dar
ieškojom tavęs.
Didžiojoje menėje pirmame bokšto aukšte vyrai pririšo arklius ir užkūrė
milžinišką židinį. Garsiai žvangėjo ant žemės metami šarvai ir visi esė
rankas į šilumą. Kajus ilgais laiptais ją palydėjo į trečiąjį bokšto aukštą,
kuriame buvo k vienas kambarys. Leila girdėjo, kaip Joris ir ki kariai
pasidalino lovas aukštu žemiau.
Man vis ek čia nepa nka, – ji nusviedė apsiaustą ant lovos ir
pritūpė prie židinio.

-

Net ir su manim?

Kajus nusisegė šarvų pirš nes ir nusišypsojo jai. Vakaro prieblandoje jo
veido bruožai liejosi ir švietė k akys. Leila nieko neatsakė ir vėl nusisuko į
židinį. Sugrubusios rankos nebeklausė ir ji užtruko gerokai ilgiau, nei ke no.
Kai pagaliau sienas nutvieskė liepsnos, Leila su palengvėjimu atsiduso.
Ateik, – jis iš esė jai ranką ir padėjo atsisto .
Leila rankomis apsivijo Kajaus kaklą ir pasis ebė, išsitempdama nuo
kaklo iki pirštų galiukų. Taip jie buvo beveik vienodo ūgio. Jos pilvas
prisiglaudė prie jo ir ji galėjo jaus kaistančią odą net ir per storus savo bei
Kajaus marškinius. Jo lūpos akimirkai atsiplėšė nuo jos ir nevalingai iš jų
išsprūdo atodūsis, pereinan s į dejonę.
Kajau, tavo vyrai tavęs laukia, – sušnabždėjo atsargiai
atsitraukdama.
Labai nenoromis ir jis patraukė rankas nuo jos liemens ir delnu
pasitrynė akis, bandydamas atsitokė .
Su jumis, panele Leila, aš dar nebaigiau.
Ji šyptelėjo Kajui išėjus iš kambario ir pasitaisė kardo diržą ant nugaros.
Keletas sumušimų, kuriuos ant jos kūno paliko grafo vyrai, dar nebuvo
sugiję.
Po vakarienės į kambarį irgi grįžo viena. Nusispyrė sunkius batus ir
pagaliau nusisegė kardą. Jį pakišo po pagalve taip, kad galėtų akimirksniu
ištrauk . Leila išsitraukė tabaką – tą pa saldų ir neskubėdama ėmė juo
kimš pypkę. Keletą kartų paptelėjo ir paskendo svajingame saldume.
Kajus uždarė už savęs duris ir atsirėmė į jas nugara. Giliai įkvėpė ir jai
nusišypsojo.
Kvepia kaip kažkas labai malonaus iš vaikystės.
Leila žvilgsniu nusekė jį iki stalo, kur Kajus šimtąjį kartą išvyniojo
žemėlapį ir dar sykį pa krino, ar kalnai jame nepasislinko.

-

Kaip manai, ką tau pasakys Viktaras?
Nė neįsivaizduoju, – Leila gūžtelėjo. – Gal jis mano tėvas? Gal jis
nužudė mano tėvus? Gal jis pažįsta raganą, kuri nuspėja atei ... Aš
nežinau.

-

Ar bijai?
Ne. Prisimink, aš visko jaučiu k po pusę, o bijo jau seniai
nebemoku. Net kai pasidaviau tau ir galvojau, kad mane pakarsi,
nebijojau.

Leila bandė išskaity , ar Kajus susimąstė, kad ji gali jaus k pusę
meilės ir pusę susižavėjimo. Nesuprato, ar jo veide šmėkštelėjo rūpes s, ar
k žaidė židinio liepsnų metami šešėliai.
Kajus išsi esė lovoje, o Leila užgesino pypkę ir užpūtė žvakę.
-

Norėčiau, kad viskas jau būtų pasibaigę, – sušnabždėjo

apsivydamas ją rankomis ir palikdamas bučinį ant kaklo.
Leila nežinojo, kas jam buvo „viskas“ ir kaip tai turėjo pasibaig . Ji
niekada nesi kėjo pabaigos.
Akis ji pramerkė dar tamsoje. Atsibudo tą keistą akimirką, kada dar
niekas nespėjo įvyk , bet jau buvo per vėlu, kad pavojų sustabdytų. Nuo
pirmųjų akimirkų Leilai nepa ko, kaip už bokšto sienų ūžė vėjas. Viena
mieliau būtų miegojusi plyname lauke nei už juodo akmens mūro.
Tačiau kai prabudo, vėjo nesigirdėjo. Tyla tempėsi lyg siūlas ir zvimbė,
tarytum tuoj trūks. Leila pakilo iš lovos ir pažvelgė pro langą. Lauko
juodymėje ryškiai matė jų deglus. Ugnies debesis lėtai artėjo. Ji žaibiškai
užsitempė batus ir užsisegė kardą.
-

Leila... Ką?.. – Kajus k pradėjo bus .
Jie ateina!

Jis atsisėdo lovoje, kai ji jau buvo prie durų.
Ką?

Jie ateina manęs!
Leila pažadino likusius karius ir, kol jie rengėsi šarvus bei segėsi ginklus,
spėjo išpul į lauką. Buvo per tamsu, kad galėtų iš toli maty atjojančius,
tačiau suskaičiavo per dvidešimt deglų. Karių turėjo bū ne mažiau.
Tamsoje Kajus dalino įsakymus savo kariams ir nervingai klausinėjo, kur
ji, tačiau Leila nelaukė. Ji pasileido į kairę, ke no pasiek karius bėgdama
lanku. Prisidengusios tamsa jie neturėjo jos pastebė iki kol pakankamai
priartės. Artėdami prie bokšto kariai pristabdė žirgus ir vienas jų nė
nepastebėjo, kaip Leila išniro iš tamsos. Ji įsibėgėjusi šoko ant kario, už
gerklės nutempė jį nuo žirgo ir užėmė vietą balne. Kol bendražygiai
nesuprato, kaip tamsa karį prarijo, Leila spėjo greitais kardo kirčiais
nužudy dar du, jojusius greta.
Trys kariai metėsi prie jos, tačiau Leila nušoko nuo bėgančio žirgo ir
skaudžiai nusileidusi nusirito į nak . Akimirką veidu prigludusi prie žolės
girdėjo, kaip susi ko Kajaus karių ir užpuolikų plienas.
-

Mn luuko õrko kaamaça, – kartojo visi vieningu choru ir nuo jo
šiaušėsi plaukai.

Leila k tvirčiau rankoje suspaudė kardą ir vėl metėsi į kovą. Kiekvienas
jos kir s buvo taiklus ir mir nas, ji nė neatsisukdavo pažiūrė , bet girdėjo
už savęs krintančius kūnus.
Mn luuko õrko kaamaça, – kartojo kariai. Ugnies atšvaitai mirgėjo
nuo jų šarvų. Leila nebepajėgė suvok , ar ji vis dar prie bokšto, ar
grįžo į tą siaubingą nak Žalvyje.
Sve mas kardas kliudė jai pe ir Leila riebiai nusikeikusi atšoko į šalį.
Jos ranka sruvo kraujas, tačiau žaizda neatrodė rimta. Ji dar tvirčiau
suspaudė kardą, kad neslystų iš kruvino delno, ir vienu precizišku kirčiu
nurėžė ją sužeidusio kario galvą.

Kajus išniro prieš ją iš tamsos. Vienas jo šonas buvo kruvinas, tačiau irgi
neatrodė, kad sužeidimas rimtas.
-

Man viskas gerai, – užbėgo už akių jo klausimui.

Abu pakėlė kardus ir susirėmė nugarom. Atrodė, kad Kajaus kūnas
sutvertas stovė greta jos. Ji žinojo, kad jis kirs į kairę dar prieš Kajui
pasisukant, žinojo, kada turi pa pasilenk , kad nesipainiotų jam po ranka,
ir kada saugo jo užnugarį.
Kirčiai krito vienas po kito, Leilos rankos pradėjo drebė , o pečių
raumenys s ng nuo nuovargio. Ji buvo žudikė, įpratusi sėlin ir smog iš
šešėlio, o tokia atvira ir ilga kova jai buvo neįprasta, todėl sekino. Kajus jai
už nugaros slystelėjo – žolė buvo šlapia nuo rasos ir pralieto kraujo. Leila
vikriai apsisuko ir smogė jam virš galvos. Jos kardo ašmenys paniro į
beveidžio kario vidurius ir šis akimirksniu susmuko. Ji pasisuko gin savo
nesaugomos nugaros, tačiau nebebuvo prieš ką. Į ką k aidėjusį kovos
lauką grįžo tyla ir lediniu gūsiu persmelkė visus stovinčius.
Leila į jau ir taip kruvinus marškinius nusivalė ašmenis ir grąžino kardą į
jo dėklą.
-

Jori! – suriko iš visų plaučių.
Čia!

Joris klūpėjo žolėje netoli bokšo. Kai jis į ją atsisuko, prieblandoje Leila
pagalvojo, kad vyras sunkiai sužeistas. Visa jo krū nė, veidas ir rankos buvo
apėję krauju, o žvilgsnis – lyg paklaikusio vaiko.
Tik priėjusi arčiau suprato, kad Joris abiem rankomis iš visų jėgų
spaudžia žaizdą vieno iš Kajaus karių krū nėje. Net nepriėjusi arčiau
suprato, kad tokia žaizda garantuoja greitą mir . Ir matydama visą kraują
aplinkui, neabejojo, kad gyvybė iš kario kūno spėjo išspruk dar prieš Joriui
žaizdą užspaudžiant.

Leila parklupo greta ir patraukė jo rankas nuo bedvasio kūno. Kajus
suėmė Jorį už pečių ir švelniai, bet tvirtai pastatė ant kojų. Per pe
linktelėjęs jai palydėjo Jorį į bokšto vidų. Likusi viena Leila atsisėdo į žolę ir
apsikabino savo kelius. Pirmą kartą įsižiūrėjo į Kajaus karį, kurio vardo vis
dar nežinojo. Vyras kriausiai buvo jos bendraamžis. Plaukai nukirp labai
trumpai, veidas apžėlęs nelygia barzda. Plačiai atmerktos akys žvelgė į
pilkšvą dangų. Ji sunkiai atsiduso. Sudėjo kario rankas jam ant krū nės, į
kumš įspraudė greta gulėjusį jo kardą.
Lai šviesa tau padeda...
...užmirš tamsą, – Kajus tyliai pabaigė palaiminimą jai už nugaros.
Jo žingsniai buvo labai sunkūs.
-

Koks buvo jo vardas? – Leila nė nepakėlė į jį akių.
Linas.

-

Tu žinai visų savo karių vardus, taip?

Jis neatsakė, bet Leila ir taip žinojo, kad yra teisi. Jis žinojo ne k jų
vardus. Žinojo, kurių namuose laukia mylimosios, žmonos ir vaikai. Žinojo,
ko jie bijojo ir ko laukė, kodėl kovojo.
Kajus užklojo Lino kūną iš bokšto atsinešta marška ir pastatęs Leilą ant
kojų taip pat kaip Jorį parsivedė į vidų.
Leila švystelėjo saują žolių į vos rusenan laužą ir prisimerkė, kai liepsna
blykstelėjo iki lubų ir garsiai suspragsėjo. Aplink juos pasklido aitrūs rš
dūmai. Ji nužvelgė tris gyvus likusius vyrus ir suprato, kad nereikėjo jokios
jos žolių magijos – visi spoksojo kiaurai į niekur, lyg kova būtų išplėšusi ir iš
jų po pusę gyvybės.
Kai pirmą kartą taip nu ko Einarui, ji nežinojo kaip elg s. Jų priedanga
buvo atskleista. Nedidelėje laukymėje juos apsupo dešimt vieno iš
susikompromitavusių ambasadorių karių. Einaras jai už nugaros išsitraukė
kardą pirmas. Leila siektelėjo savojo ir nusikeikė, kai kluptelėjo – čiurną

nikstelėjo šokdama pro langą. Dabar ši jau buvo iš nusi ir atsisakė laiky
jos svorį. Ji neprisiminė kovos, k kad kiekvieną kartą, kai ieškodama
atramos sužeistą koją padėdavo ant žemės, skausmas joje blykstelėdavo lyg
akinan šviesa. Pasku niam kariui parkritus, Einaras užsimetė ją ant pe es
ir pasileido bėg . Skausmas čiurnoje pulsavo, Leila labai gerai prisiminė,
kaip skaudžiai jo pe s buvo įsirėžęs jai į pilvą.
Laikas Leilai išsitempė iki begalybės, kol ji žemyn galva kybojo nagus
suleidusi į prakaituotą Einaro nugarą. Jis grubiai nuleido ją ant žemės
krūmų tankmėje greta čiurlenančio šal nio, o pats kaip maišas sudribo ant
samanų. Kone klykdama iš skausmo Leila nusitraukė nepatogų elegan šką
batelį ir pasiraitojusi sijono apačią įmerkė koją į ledinę šal nio srovę.
Skausmas vinimis badė jos koją nuo pirštų galiukų iki kelio. Ji prisivertė
pamirš nepavykusią užduo , sukaupė visas jėgas, kad neklyktų ir
neprarastų sąmonės.
Nuo kaklo nusitraukė brangų šilkinį šalį ir tvirtai sutvarstė čiurną.
Ledinis vanduo apmaldė skausmą, tačiau ne nimą. Ji galėjo k kė s, kad
koja nelūžo.
Einarai! – šūktelėjo. – Padėsi atsisto ?
Vyras tebesėdėjo ant žemės, jo riešai ilsėjosi ant kelių, o žvilgsnis žvelgė
į niekur.
-

Einarai! – ji nušliaužė prie medžio ir pa atsistojo kabindamasi į jo
kamieną. – Einarai, dievų vardu...

Leila prišlubčiojo artyn ir švelniai kumštelėjo jį į pe , tačiau vyras nė
nepakėlė į ją akių. Kumštelėjo dar kartą, ir dar. Vis s priau ir s priau. Ji
šaukė ir jį stumdė, klykė, negalvodama, kad gali prisišauk pavojų...
Po to dar daugybę kartų matė tai nu nkant – vos k kova nurimdavo ir
pavojus pasitraukdavo, su ja buvę kariai paskęsdavo nebūtyje, lyg k taip
galėjo užmirš kraujo kvapą ir skonį. Moterys puldavo praus žuvusius,

ruošdavo viralus ir tvarstydavo sužeistuosius. Ji dažniausiai likdavo su tais,
kuriems tvarsliava ir kvapnūs tepalai nebegalėjo padė . Leila laikydavo jų
rankas iki pasku nio atodūsio ir jam išsprūdus užspausdavo jiems akis.
Kiekvienas su ja miręs karys manė, kad jį išlydi gražiausia pasaulyje Mir s.
Arba jų mo na. Arba mylimoji.
Leila palaukė, kol ka le užvirė vanduo, ir priėjo prie Jorio. Visas jo
kaklas, krū nė ir rankos buvo aptekę krauju, tačiau Leila prieblandoje
nematė žaizdos. Ji neatsiklausė leidimo ir jo nekalbino – jai vis ek
neatsakytų. Tiesiog nusegė jo krū nės šarvą ir atlapojo marškinius.
Ačiū dievams, – išsprūdo atodūsis jai iš lūpų, kai pamatė, kad visas
kraujas ant Jorio – ne jo.
Gilesnes žaizdas ji storai aptepė pačios gamintu tepalu ir kaip galėdama
kruopščiau apsuko tvarsčiais, sumušimus pabarstė pipirų milteliais, kurie
akimirksniu sustabdydavo kraujavimą, ir nors turėjo nepakenčiamai degin ,
nė vienas nė nekrūptelėjo.
Vyrai, – kreipėsi į juos tyliai, bet įsakmiai. – Eikite miego . Aš ir
Kapitonas liksime budė .
Vienas po kito lėtai ir vilkdami kojas jie nuslinko laiptais į antrąjį bokšto
aukštą. Leila kibire nusiplovė kruvinas rankas ir atsisuko į Kajų. Šį kartą jis
pakėlė į ją akis, tačiau pervėrė tuo pačiu spengiančiu žvilgsniu.
Renkis, – įsakė.
-

Ką?
Renkis, Kajau. Tavo šonas vis dar kraujuoja.

Leila kantriai laukė, kol jis negrabiai vieną po kitos atsisagstė sagas ir
nusimetė marškinius. Išvydo ant jo kūno daug daugiau randų, nei kėjosi –
įdegusi oda buvo išraižyta daugybės balkšvų linijų. Iš jų Leila galėjo
išskaity , kokie ašmenys ir kokia didele jėga lyžtelėjo jo kūną.

Šviežia žaizda buvo negili – kardas k perrėžė raumenį. Ji neabejojo, kad
puldamas Kajus atsidengė taip pat, kaip klaidingai judėjo visi jo kariai. Leila
apsuko jo juosmenį plačia tvarsčio juosta ir pa susmuko ant sta nės greta.
Atrodė, kad kraujo kvapas prilipo prie gomurio ir ke na lik amžiams.
Dabar tu renkis. Tavo pe irgi reikia sutvarsty .
Ji apnuogino pečius ir nugarą, atmetė plaukus tolyn nuo žaizdos. Kir s
jos petyje buvo preciziškas ir gilus. Jei ne iliuzija, tą akimirką ašmenys būtų
palikę mir ną žaizdą. Vos Kajui nuvalius kraują, jis vėl pliūptelėjo iš žaizdos
ir jis su siaubu aiktelėjo, žaizdoje pamatęs boluojan rak kaulio kaulą. Kai
drebančiomis rankomis ant jos šliūkštelėjo tų pačių pipirų miltelių, jie
turėjo degin taip, lyg žaizda būtų pilna žarijų, tačiau Leila k užvertė galvą
į viršų ir pro sukąstus dan s išleido vieną tylią dejonę.
-

Manai, mus sekė? – paklausė jis, kėdamasis nukreip jos dėmesį
nuo skausmo.
Nežinau, būčiau pastebėjusi. Nors susek šešis raitelius yra
gerokai lengviau nei mane vieną girios tankmėje. Tačiau visas jų
puolimas... Kajau, pats pagalvok.

-

Visiškai nelogiškas?
Būtent. Jei jie mus sekė, galėjo supras , kad užspietė mus šiame
bokšte. Jei būtų prisėlinę tyliai, galėjo mus visus paskers miegančius,
jei jiems reikalinga k aš, mane galėjo pasiim gyvą. Tačiau aš
prabudau, nes išgirdau juos atjojančius. Jie puolė aklai, be strategijos.
Bet koks būrys, pamatęs, jog pralaimi, būtų atsitraukęs, tačiau jie

puolė ir puolė, kol nė vieno neliko gyvo.
Kajus užveržė jos tvars ir pakštelėjo Leilą į viršugalvį.
-

Pastebėjai, kokie jų šarvai?
Ne. Buvo pernelyg tamsu ir viskas vyko per greitai.

-

Eime?

Lauke jau švito. Blyški šviesa apklojo forto griuvėsius ir mišką tolumoje,
dešimtys kūnų auksu blizgančiuose šarvuose atrodė lyg šiurpi iliuzija. Tyla
dabar jai priminė mirusį Žalvį. Leila sudrebėjo visu kūnu. Deglo liepsna
garsiai sutraškėjo beorėje tyloje.
Ji apėjo šarvuotus lavonus, gulinčius arčiausiai bokšto, stengėsi
nežiūrė į pilkšva marška uždengtą Lino kūną. Leila paspyrė vieną iš šalmų
– neapykantos, kurią jautė nepažįstamiems kariams, nemokėjo apibūdin
ar kitaip parody , be to, nenorėjo jų lies rankomis. Šalmas lengvai
atsiskyrė nuo likusio kūno ir nuriedėjo per ryto rasą.
Jų šarvai tuš , – sušnabždėjo. – Jų kūnai išnyko.
Su Kajumi pa krino visus šarvus – visi jie buvo tuš , lyg juose miręs
kūnas per keletą valandų esiog išgaravo. Ant jų buvo maty išdžiūvęs
kraujas ir mir ni kirčiai, tačiau karių kūnai buvo dingę, lyg juos išsinešė
šarvus apsėdę demonai.
Dievų vardu... – sušnabždėjo Kajus.
-

Aš galiu prisiek , kad nekapojau tuščių šarvų. Jie buvo kri vyrai,
kūnas ir kraujas, žinau, koks jausmas, kai kardas panyra krū nėje ir...
O Žalvyje?
Aš... Aš jų neliečiau. Nežinau. O kai grįžome, šarvai buvo tuš , bet

buvo praėję septyneri metai, orai ir laukiniai gyvūnai...
Visi išgaravo kaip ir vyras, kurį mums pavyko sulaiky ... Ar kada
nors matei ką panašaus?
Žalvyje mes ne kėjom magija. Niekas nestatė altorių ir negarbino
dievų, o patys dievai ir deivės pasirodydavo k pasakose prieš miegą,
– Leila kardo smaigaliu atvertė dar porą tuščių šalmų. – Mes gerbėm
mišką, nes jis mus mai no, retas žoles, nes jos galėjo išgelbė gyvybę,
bet aš niekada savo akimis nemačiau tokių burtų. Keletą kartų į mane
kreipėsi pagalbos žmonės, šventai į kėję, kad kaimynai prakeikė jų

šeimą, tačiau visuomet paaiškėdavo, kad kaimynas esiog primetė į
šulinį nuodingų grybų.
-

Mano šarvų viduje taip pat išraižyta sena malda, tariamai prašan
šeimos sergėtojo dvasios neapleis manęs mūšyje, bet visuomet
maniau, kad tai k senas prietaras.

Kajus delnais pasitrynė akis. Nak s jiems abiems buvo per ilga.
Jei kažkas gali prikel negyvus šarvus kovai ir pasiųs medžio
manęs, aš niekada nepajėgsiu pasislėp .
Leila, prašau, nebijok. Aš padarysiu viską...
-

Žinau, kad padarysi, – ji paglostė jo skruostą. – Tačiau vieną kartą
jų bus esiog per daug. Žadink vyrus, negaiškim laiko.

Terantas maudėsi saulėje. Leila nušoko nuo žirgo ir užsimerkusi prisėmė
pilnus plaučius druskingo jūros oro. Kiek kartų čia lankėsi, neprisiminė
tokios ryškios saulės šviesos. Visuomet virš miesto stumdydavosi tamsūs
audros debesys, o dangaus rūškana šviesdavo ir gyventojų veiduose. Dabar,
lyg nuglosty saulės šilumos, jie šypsojosi, ir Leila spėliojo, kad galbūt tai
pastebėjo k todėl, kad pirmą kartą po daugybės metų nežvelgė į jų veidus
kiaurai lyg į akmeninį mūrą. Minioje Kajus retsykiais sugniauždavo jos ranką
ir Leila pa nejučia pradėjo šypso s.
Ji sąmoningai aplenkė smukles, kur galėjo su k Rotą, ir nuvedė juos į
apleistą namą, kuriame visuomet nakvodavo. Per žiemą nuo šlapio sniego
svorio viename jo gale įgriuvo stogas, tačiau ki kambariai liko benamių
nepalies .
Jori, eime, – sušnypštė ir sučiupusi jį už parankės išsitempė atgal į
miesto šurmulį.
Leila jaunuolio nieko neklausė. Jo veide tebešvietė Lino mir s, o ir ji
pa vis dar jautė šleikštų jo kraujo metalo skonį savo galugerklyje. Žinojo,
ką būtų išgirdusi, jei būtų paklaususi – aš turėjau jį išgelbė , jis žuvo, nes

pridengė mane, nežinau, ar kada nors galėsiu sau atleis . Visus šiuos
žodžius sau mintyse išrėkė šimtus kartų.
Jie grįžo nešini dviem dideliais ąsočiais dar šiltos sriubos ir drobiniu
maišu, pilnu šviežios duonos, rūkytų dešrų ir sūrio. Leila išdalino gėrybes ir
patogiai įsitaisiusi sename krėsle prisikimšo pypkę. Dar triukšmingoje
gatvėje galėjo prisiek , kad užuodė sausus eglių spyglius, kuriais kvepėjo
visi Viktaro namai. Ji nervingai apsidairė, pamaniusi, kad jis čia pat ir
pikdžiugiškai sukūrė jai nedidelę kvapo iliuziją, tačiau niekaip nebūtų jo
pastebėjusi minioje. Kvapas atsekė ją namo ir Leila kėjosi, kad kartus gėlių
raudonis jį nuvys šalin.
Rytoj josim pas Viktarą, – garsiai tarė jiems bebaigiant valgy .
Kajaus pareiga buvo papasako kariams apie pavojų, į kurį juos vedasi,
tačiau nors ir kelis kartus girdėjęs jos pasakojimus apie Viktarą bei jo galią,
jis vis dar ja ne kėjo.
Aš mielai ten eičiau viena, tačiau mūsų mielas Kapitonas grasina
mane už tokią savivalę pakar , – vyrai nusikvatojo, o Leila slapčia
mirktelėjo Kajui. – Todėl... Turite pasiruoš tam, kas gali jūsų lauk .
Maniau, jojame k su Viktaru pasikalbė .
Taip, tačiau... Gerai, žiūrėkit.
Leila nuleido pypkę ir užsimerkė. Keturi vyrai aplink ją pagarbiai tylėjo.
Tylėjo ir tylėjo, kol tyla ėmė įkyriai zvimb ausyse. Ji susidėliojo save iš
raumenų, kuriuos visus pažino ir jautė, padaugino save iš penkių. Kai
atsimerkė, greta kiekvieno iš jų sėdėjo po tokią pačią švelniai besišypsančią
Leilą. Jos raibuliavo ir virpėjo ore lyg šmėklos – ji nenorėjo be reikalo
švaisty jėgų, todėl jos iliuzijos buvo silpnos, iš oro, ne kūno ir kraujo. Visos
tebuvo prastos jos kopijos. Jai pakėlus pypkę prie lūpų, visos keturios Leilos
padarė tą pa .

Kariai pašoko ant kojų siekdami ginklų, net Kajus nejaukiai pasimuistė
savo vietoje, o Leila k nusijuokė. Viena po kitos jos kopijos pavirto į garų
debesis ir pranyko.
-

Aš tokias iliuzijas galiu sukur labai lengvai. Labiau susikaupusi
galiu jums parody bet ką, kuo jūs tą akimirką pa kėsite, nesvarbu,
kas tai bus – gali atrody , kad visas namas per akimirką paskendo
liepsnose, kad netekote kojos, kad jus apspito laukiniai šunys. Galiu iš
jūsų atmin es ištrauk gražiausius prisiminimus, baisiausius košmarus
ir ar miausius žmones. Ir viso to mane išmokė Viktaras.

Eglės spyglių dvokas pasidarė toks rštas, kad ji vos nepradėjo
žiaugčio . Leila giliai įtraukė pypkės dūmą ir palaukė, kol kartėsis sukaustė
burną.
-

Aš nežinau, gal jis mus pasi ks išskėstomis rankomis ir visiems
pasiūlys siaubingai šlykščios trauk nės. Tačiau turite bū pasiruošę
bet kam. Kad ir ką rytoj išvysite... Ne kėkite. Ne kėkite savo akimis,
ausimis ir uosle, kol aš nepasakysiu kitaip. Ar supratote?

Keturi vyrai prieš ją vieningai linktelėjo.
Prieš miglotą veidrodį Leila savarankiškai persitvarstė savo žaizdą.
Kruopščiai tepama ir valoma ji pradėjo gy , tačiau ranka vis ek atrodė lyg
nu rpusi ir sve ma. Jai už nugaros Kajus nusisegė šarvus, nusispyrė batus ir
sunkiai atsiduso.
-

Norėčiau, kad pas Viktarą neitum.
Jei nujosi ten be manęs, jis užtrenks tau prieš nosį duris, prieš tai

sukūręs iliuziją, kurioje vietoj nepažįstamo kario Paladis pakaria tave.
Leila, pamirškim visa tai. Pranykim. Tegul visi galvoja, kad žuvom
arba dezertyravom. Tu juk gali sukur iliuziją, kad niekas nepažintų ir
manęs?

Ji sus ngo, lyg tamsoje įpuolusi į eketę. Kajus buvo teisus – ji galėjo
paslėp nuo sve mų akių juos abu. Abu jie galėjo prading , atstaty vieną
iš apleistų sodybų, kurių miško tankmėje Leila žinojo daugybę, ir... Tačiau
ilgai netruktų, kol jos prei s ir neišpirkta Kajaus kaltė juos pasivytų. Ir nors
dabar paklaustas Kapitonas būtų gyvybe prisiekęs, kad ji jam svarbesnė už
iš Paladžio paveldėtą kaltę, Leila žinojo, kad ta šmėkla ras kelią į jų slėptuvę.
Ji švelniai papurtė galvą.
Aš ne vienerius metus sėkmingai slėpiausi nuo tų, kurie už mano
galvą žadėjo pilis ir tulus. Šie kariai mane pagaliau rado ir krai
lengvai nepaleis. Mes pavargtume bėg .
-

Bet jie nori k tave nužudy ! Matei, kaip jie kaunasi – aklai,
nesvarbu, kas pasitaikys jų kelyje. Akivaizdu, kad jiems nėra įsakyta

sulaiky tave gyvą.
Todėl, kad ir kas juos valdo, ne ki, jog aš pa ateisiu. Kaip ir tu
ne kėjai, kai pradėjai mane medžio .
Tu nebijai, nes... jau k pusę baimės, taip sakei?
-

Nežinau. Tai Viktaras mane tuo į kino, galbūt jis melavo.
Aš bijau už du. Negaliu nė pagalvo , kad tau gali kas nors atsi k .

O dar visai neseniai sakei, kad mane reikėtų pakar .
Ji nusijuokė.
-

Leila, aš... – Kajus pakilo iš krėslo ir priėjęs užkišo plaukų sruogą jai
už ausies. – Visi pastarieji metai, nuo šaukimo į kariuomenę iki
Paladžio armijos, iki... iki tavęs, atrodo kaip vienas juodas košmaras. Ir

aš k dabar pradedu iš jo bus . Prašau, neleisk man grįž į tą siaubą.
Bučinys buvo kitoks. Alkanas. Leila nak mis įsikibdavo į Kajų, kad
nenugrimztų atgal į Žalvio pelenus, tačiau dabar ir jis laikėsi jos, lyg Leila
būtų maža liepsnelė aklinoje tamsoje. Nea traukdama lūpų nuo lūpų ji
skubiai sagstė jo marškinius. Viena saga ilgai nepasidavė ir neapsikentusi

Leila s priau trūktelėjo audinį. Girdėjo, kaip saga nusirito grindimis po lova.
Jos marškiniai irgi nusklendė and dulkėtų grindų ir Kajus, delnu apglėbęs
jos krū , švelniai suspaudė. Leila tyliai aiktelėjo.
Ji išsi esė ant lovos ir panardino pirštus Kajaus plaukuose, o jis
trumpais bučiniais nubarstė jos krū nę ir pilvą. Moteris lengvai išsinėrė iš
kelnių ir dar sykį aiktelėjo, kai iš esusi ranką apglėbė jį jau kietą. Kajus
suvirpėjo visu kūnu. Leila k kilstelėjo klubus, o kai jis atsidūrė joje, kai
arčiau jau nebegalėjo bū , atrodė, kad po krū nkauliu užsiliepsnojo
nedidelė saulė.
Leila, Kajui skverbian s vis giliau ir giliau, suleido dan s jam į pe .
Staiga išgirdo gilų jo atsidūsėjimą ir atrodė, kad juos užliejo akinan šviesa.
Ji apsivijo jį rankomis, o Kajus įrėmė kaktą į jos rak kaulį. Galėjo jaus , kaip
tankiai, lyg akmeniu į akmenį, kala jo širdis. Tą akimirką galėjo prisiek , kad
abiejų jų širdys plakė tuo pačiu ritmu. Kajus jautė tą pa . Leilai nereikėjo
maty jo veido, kad tai žinotų.
Jis švelniai nusirito nuo jos ir išsi esė lovoje ant pilvo. Paliko bučinį ant
vienos iš jos randų sankryžos po kaire krū mi. Leila blyškioje žvakės
šviesoje a džiau apžiūrėjo ir delnu švelniai perbraukė randus ant Kajaus
nugaros. Kelios dešimtys plačių baltų linijų ant įdegusios nugaros pynėsi į
kraupų raštą.
Iš kur šie randai?
-

Dar prieš didžiasias skerdynes mano būrys nepakluso Paladžio
įsakymui. Užėmę kaimą, atsisakėme žudy moteris ir vaikus. Visus

mus nuplakė – po 27 kirčius botagu.
Kodėl būtent 27?
Nes 27 palikom gyvus.
Kajus užpūtė žvakę ir išsi esė greta jos. Liaunas jo kūnas apsivijo ją lyg
vijoklis, rankomis ir kojomis. Leila norėjo užsimerk , tačiau atrodė, kad į

akis įsprausta po s klo šukę. Dvidešimt septyni. Atrodė, kad dar ir dabar
pirštų galais jaučia storas botago žymes.
Jis buvo per ar . Tą akimirką, kai jųdviejų širdys pradėjo plak kartu, jis
atsidūrė per ar . Ji nė neabejojo, kad Viktaras įnirš, ant savo namų
slenksčio išvydęs ją su dar keturiais kariais. Neabejojo, kad per penkerius
metus vienatvės jis tapo k dar irzlesnis ir įžeidesnis. Leila puikiai žinojo,
kad siekdamas ją nubaus jis ištrauks iš tamsiausių atmin es kerčių jų visų
košmarus, nes negalės pasiek jos. Viktaras turėjo galią privers Kajų vėl
pajus botago liežuvį ir Joriui sugrąžin s ngdančią baimę, kurią jis jautė
prieš roną tėvą. Ji nežinojo, ko bijojo ki kariai, tačiau kiekvienas nešiojosi
praei lyg juodą vorą įsivėlusį į plaukus. Ji negalėjo jų visų apsaugo .
Leila kartojo Kajui, kad tai jo, o ne jos kova, tačiau gerai žinojo esą – jis
k stovėjo sargyboje prie jos likimo, kol ji pa , lem es ieškodama, bėgo į
priešingą pusę. Ji negalėjo sumerk akių, nes pagaliau atrodė, kad atėjo
metas nedvejojant ner stačia galva.
Leila kantriai palaukė, kol Kajus ėmė giliai ir lygiai alsuo . Vėlyvo
pavasario nak s buvo nepaprastai karšta. Drėgmė tarytum vos įžiūrimais
lašeliais kybojo ore ir nuogas jo kūnas atrodė esiog prilipęs prie jos, lyg
dabar jie būtų vienas sutvėrimas. Leila kantriai laukė, kol per miegus jis
atsiplėšė ir išsi esė ant nugaros. Ji be garso išslydo iš lovos ir išsėlino iš
kambario.
Atrodė, kad Viktaro namus paliko vos prieš keletą dienų. Ji puikiai
prisiminė mišką, kuriame praleido pusę metų, visi takai, kvapai ir tyla čia
nepasikeitė. Leila sustojo tankmėje ir nužvelgė kalne stūksan milžinišką
rūmą. Takas iki jo buvo nuklotas stora spyglių paklote. Jų kvapas vėl atgijo ir
agresyviai veržėsi į jos plaučius, nusėsdamas juose akmeniu. Kiek užmatė
tamsoje, spygliuose nebuvo maty jokių nei šviežių, nei senų pėdsakų.
Šulinio dang s vis dar buvo iki galo neužstumtas, o jo vanduo turėjo bū

nusėtas tais pačiais spygliais. Leila galėjo prisiek , kad viename iš langų
trečiame aukšte greta savo kambaro matė blausią virpančią šviesą.
Ji nežinojo, kaip turėtų elg s. Dangus rytuose tuoj pradės šviesė ,
tačiau, kad jos nėra, Kajus pastebės k dar po valandos. Jis žinojo kelią,
todėl Leila neabejojo, kad Viktaro rūmus Kapitonas sugebės ras , k
užtruks ilgiau nei ji. Turėjo bent trejetą valandų.
Paprasčiausia atrodė ramiai nužingsniuo per pūvančius spyglius ir
garsiai pabels į duris. Atsiprašy , kad atsibeldė vidury nak es ir pažadino,
pasiteirau , kaip jis gyvena, mandagiai paklaus apie kardą, kurį kadaise
įteikė Alpiui. Tačiau visi jos ins nktai klykė NE. Klykė taip garsiai, kad Leila
nebūtų sugebėjusi nė žingsnio ženg artyn Viktaro namų durų.
Ji atsigulė į nuo nak es drėgmės šlapias samanas, nekreipdama
dėmesio, kad ledinis vanduo nugėlė delnus. Priglaudė veidą prie minkštos
paklotės ir giliai įkvėpė, taip kėdamasi išvy mirštančių spygliuočių kvapą
iš savo kūno. Prisivertė negalvo , kad taip kvepėdavo pavasariai Žalvyje, kai
ji visą nak pragulėdavo miško šlaite, spoksodama į žvaigždes. Ji prisiminė
smulkius prakaito lašus ant miegančio Kajaus kaktos ir nusipurtė visu kūnu.
Ne dabar.
Greta jos suraibuliavo vilkė ir nosimi bakstelėjo skruostą. Leila nepakėlė
į save akių ir vilkė tyliai pažeme, slapstydamasi šešėliuose, nusėlino artyn
durų. Puiki jos uoslė k sus prino spyglių kvapą. Leila sukandusi dan s
užsimerkė ir dar s priau prispaudė veidą prie samanų. Jai pakako vilkės
akių.
Du krėslai stovėjo ten, kur Leila išvykdama juos ir paliko. Vilkė krupščiai
apuostė abu, tačiau be Viktaro kvapo daugiau nieko neužuodė. Nedidelis
stalas tarp jų esiog smogė aitriu tabako kvapu. Namų durys buvo vos vos
praviros ir Leila nepa kliai stabtelėjo. Kiekvieną nak Viktaras prieš
guldamas miego demonstratyviai garsiai nušlepsėdavo laiptais, keletą

kartų pajudindavo milžinišką sklendę ir į save trūktelėdavo duris, kad
įsi kintų, jog šios krai užrakintos. Ji negalėjo pa kė , kad giliai įsišakniję jo
įpročiai pasikeitė. Galbūt supratę, kad Leila priartėjo prie mįslės įminimo, jį
pirmi rado demonai spindinčiais šarvais?
Vilkė įslydo į namą pavirtusi rūku ir laiptų tamsoje susigrąžino savo
šunišką pavidalą. Leila niekur negalėjo užuos Felos, atrodė, kad jos kvapo
namie niekada nė nebuvo. Nosimi braukdama dulkes, vilkė lėtai apėjo ratą
iki virtuvės, tačiau Felos neužuodė ir ten. Neužuodė ir maisto, ar pridegusių
riebalų, jokio ugnyje traškančių malkų kvapo... Lyg po jos išvykimo niekas
nebūtų į virtuvę nė įžengęs.
Po galais... – suurzgė į samanas.
Buvo nepaprastai sunku vienu metu bū vilke ir išlaiky šaltą žmogaus
protą. Gyvūno ins nktai stūmė ją pirmyn, traukė gilyn į rūmų tamsą, o
kartu šaukėsi pilna es ir ilgo bėgimo, lyg vilkė būtų seniai nevedžiotas šuo.
Kiekvienas menkiausias kvapas ar garsas ją blaškė ir kvietė bėg į skir ngas
puses juos besigainiojant. Ji šleivai užlipo laiptais – milžiniškos letenos slydo
nuo pakopų. Kad ir kur pasukdavo, užuodė k dulkes ir silpną, jau beveik
išnykusį savo pačios kvapą. Namai atrodė tuš ir negyvenami. Net dulkės
ant grindų atrodė metų metus nesudrumstos.
Ji apuostė tamsų kampą aplink Viktaro krėslą ir pasuko link laiptų,
vedančių į trečią aukštą, kur manė įžiūrėjusi šviesą. Kai akies kampu jį
pamatė, jau buvo per vėlu. Viktaras išniro iš tamsos ten, kur ji ką k pa
stovėjo, ir iš visų jėgų smogė vilkei į galvą kirvio pen mi. Gyvūnas dar spėjo
tyliai kiauktelė ir parkrito.
Skausmas galvoje buvo aštrus lyg durklas. Leila griebėsi už smilkinių ir į
samanas suklykė taip garsiai, kad galėjo prisiek , jog šį kartą miške jai
atsišaukė varnai, kurie pabaidy nuplakė sparnais eglių viršūnes. Ji nespėjo
nė pakel galvos, kai Viktaro batas įsirėžė jai į šonkaulius išmušdamas lauk

visą plaučiuose buvusį orą. Leila nematė, kaip jis išlindo iš tankmės. Dabar
ji tegalėjo raity s ant žemės bandydama įkvėp .
Aš tau sakiau niekada nekur viso kūno iliuzijų!
Jis spyrė vėl ir vėl.
Juk sakiau! – ir dar vienas spyris.
Leila šiaip ne taip apsivertė ant nugaros siekdama sučiup jį už čiurnos
ir pargriau , tačiau Viktaras buvo greitesnis. Tikrasis Viktaras, ne jo iliuzija,
kuri pavirto į orą kaip ir Leilos vilkė, visuomet buvo nepaprastai greitas.
Leila k pajuto liaunos lazdos, galėjo prisiek , kad tos pačios, kuria per
treniruotę paliko mėlynę jai ant rankos, smūgį. Labai kslų, esiai į smilkinį
ir kad ir kaip priešinosi, ją pasiglemžė tamsa.
Kai atsimerkė, jau buvo rytas. Pro langus krintančioje šviesoje sukosi
dulkės. Jos vėlėsi ir burnoje, o galva svaigo. Leila įsmeigė žvilgsnį į
nelygumą grindyse, kol pasaulis nustojo suk s ir pakėlė galvą. Viktaras
sėdėjo krėsle priešais ją ir ramiai rūkė pypkę. Leila negalėjo supras , ar dėl
sumušimo, ar iš esų jo pavidalas nuolat mirgėjo, lyg jis pats negalėtų
apsispręs , kokį jį Leila turėtų maty . Jos rankos buvo meistriškai pririštos
prie kėdės. Taip, kad ji niekuomet nepajėgtų išsilaisvin .
Leila išgirdo tylią dejonę greta savęs ir pasukusi galvą tarytum gavo dar
vieną spyrį į saulės rezginį. Šalia stovinčioje kėdėje lygiai taip pat meistriškai
pririštas sėdėjo Kajus. Ant jo antakio džiūvo kraujas, lūpa buvo prakirsta, jis
dar nebuvo atgavęs sąmonės.
-

Po velniais, Viktarai, – nusikeikė Leila. – Kuo jis čia dėtas?

-

Šš, šš, šš, mažoji, – ji sudrebėjo nuo iš Roto pavogto kreipinio

Viktaro lūpose. – Viskam savas laikas.
Viktaras pakėlė prie jos lūpų bokalą su šiltu, jau prarūgusiu vandeniu ir
Leila to nepaisydama godžiai atsigėrė. Jis neleido jai ger

ek, kiek troško,

ir vandens likučius supylė Kajui ant galvos. Drungnos srovės nuvarvėjo jo
veidu ir vyras pradėjo marksty s.
-

Ei, Kajau, – sušnabždėjo palinkdama kaip galėdama arčiau, – ei.

-

Ačiū dievams, tu sveika, – sumurmėjo jis.

-

Kapitone, dievams dėko kol kas nėra už ką.
Kaip tu mane atsekei? Kai išėjau, neturėjai prabus , – ji nusprendė
nekreip dėmesio į Viktarą.

-

Ir negirdėjau. Nežinau, kada mane palikai, – jo balse žybtelėjo
nuoskauda. – Bet mane pažadino trenksmas, lyg kažkas būtų paleidęs

akmenį į namo sieną.
Ten buvo mažas mano pokštas, – Viktaras nusijuokė.
Jis žingsniavo prieš juos rankose sukdamas tą pačią liauną lazdą.
Kiekvieną kartą jai sušvilpus ore, Leilai atrodė, kad žymė ant kaktos
suskausta.
Dar prieš tau pirmą kartą peržengiant mano namų duris, žinojau,
kad grįši būtent taip. Tačiau tavo grįžimas būtų ne toks įdomus be
Kapitono Kajaus.
Leila atsi esė kėdėje, ieškodama pozos, kad neskaudėtų užlaužtų rankų
ir pečių. Labai lėtai, kad neatkreiptų dėmesio, ji pradėjo trin virvę į
aštresnę kėdės kojos briauną. Puikiai žinojo, kad tai – bevil ška. Virvė buvo
stora, šviežiai nuvyta, ją įveik Leilai būtų prireikę kelių savaičių. Tačiau ji
negalėjo esiog sėdė surišta ir nieko nedary . Leila pakėlė akis į Kajų ir jis
pabandė raminamai šyptelė , tačiau krū nėje išsiskleidė kaltės vinių sauja.
Ji niekuomet nenorėjo jo įtrauk į savo prakeiksmą, kad ir kaip Kajus kino,
jog tai – ir jo kova.
Leila puikiai suprato, kad Viktaras laukia klausimo.
-

Iš kur žinojai, kad grįšiu? – galiausiai pasidavė.
Matai, mažoji, aš tau šiek ek melavau.

Kurgi ne.
Jis užsimojo prieš ją lazda ir Leila užsimerkė, laukdama smūgio. Tačiau
lazda k sušvilpė ore ir sustojo nepalietusi jos veido.
-

Nebūk akiplėša, – Viktaras švelniai taptelėjo jos skruostą, bet visi
trys puikiai suprato, ką galėjo padary , jei k būtų užsimanęs. – Aš iš
esų padedu likimo paženklin ems ras jų pamestą kelią, tačiau man
ne šimtas trisdešimt septyneri... ar... kad ir kiek tau anuomet
pasakiau. Aš visada buvau ir, kriausiai tavo nelaimei, visada būsiu.
Žinau, ko nori paklaus . Ne, aš nesu dievas. Ne, ir ne likimas. Man

pa nka galvo , kad aš – jo dešinioji ranka.
Leila galvojo, kad jis išprotėjo. Kai ji išjojo su Einaru, senis kriausiai
atleido Felą ir vienas vidury miškų išėjo iš proto. Arba išėjo iš proto, nužudė
Felą ir ją suvalgė.
-

Žinai, kokios pagalbos dažniausiai reikia paklydusiesiems?
Patarimo ir gero žodžio. Patvir nimo, kad jie gali, kad yra pakankamai
s prūs ar pakankamai geri. Cha! Pa kėkit manim, tai įdomu k porą
šimtų metų, ne ilgiau. Po to veidai susilieja į vieną minią, jų sakiniai ir
baimės ima karto s... ir visa tai k kelia žiovulį.

Viktaras grįžo į savo krėslą ir vėl į rankas pasiėmė pypkę.
Todėl aš pradėjau eksperimentuo . Visi likimai man buvo aiškūs,
lyg akmenys skaidraus ežero dugne, bet nuolat spėliojau, kas bus, jei
vieną akmenėlį pastumsiu vos vos į kairę. Ar kas nors pasikeis? Žinai,
kartais pasikeisdavo. Kartais net pa mažiausia smulkmena, į šoną
mestas žvilgsnis, kurio neturėjo bū , paversdavo laimę nelaime, arba
atvirkščiai. Žinodamas paklydusiųjų likimus, aš galėdavau viską. Tačiau
tu, Leila... Tu esi įdomiausias mano eksperimentas. Žinai, kodėl? Todėl,
kad jei ne aš, tavęs nebūtų.

Ji sunkiai nurijo seiles. Atrodė, turėjo apipil jį klausimais, tačiau galvoje
spengė tyla.
Ne, nesu tavo tėvas. Tegul dievai apsaugo! – jis nusijuokė. – Bet
esu matęs tavo mamą. Žinoma, k kelias minutes... Norėtum sužino ,
kas ji tokia, mažoji?
Leila žinojo, kad kiekvienas jo žodis buvo skirtas ją įskaudin , lyg į
pasmerktąją mestas akmuo. Tačiau dabar ji nejautė nė pusės baimės ar
siaubo. Ji nejautė nieko. Atrodė, kad Viktaro žodžiai nuo jos atsimuša
garsiai kaukštelėję, lyg nuo tuščios sta nės. Kajus jos kairėje, atrodė, bijo
net įkvėp .
Tavo mama buvo pigi pros tutė. Gatvinė mergšė, pastojusi nuo
girto kliento. Tave, vos gimusią, nė nenupraususi, k susukusi į tuos
pačius kruvinus skudurus, ji išnešė iš miesto ir paliko griovyje. Tai aš
tave ištraukiau iš srutų. Aš tave nuprausiau ir radau tau žindyvę. O kai
mir s tau nebegrėsė, išnešiau į mišką ir palikau tarp mėlynų Nak es
žiedų. Kai Gustavas tave rado, tavo likimas mano galvoje nušvito lyg
žvakės liepsna. Tačiau... Leila, tavo likimas buvo kitoks nei tūkstančių
tų, kurie buvo prieš tave. Jiems buvo kažkas lemta: pasipainio
kažkam po kojomis, stumtelė ar suvilio , į kin pasielg vienaip ar
kitaip. Visi jie turėjo savo kslą ir paskir , o tavo vienintelė paskir s
buvo neišgyven .
-

Tu išėjai iš proto! – neapsikentęs spjovė jam Kajus, bet senis k

nusišypsojo.
Manai, mir s niekada nenorėjo tavęs pasiim ? – tęsė jis lyg
neišgirdęs. – Žinoma, kad norėjo! Tuos, kurie turėjo pasiauko dėl ko
nors, bet pasku nę akimirką sudvejojo, mir s lygiai taip pat
persekioja. Ar pameni, kaip gavai šį randą? – jis pirštu perbraukė sau
per skruostą lygiai toje pačioje vietoje, kur buvo ir jos randas. – Jei tą

dieną paryčiais nebūčiau įsėlinęs į Žalvį ir vos vos patraukęs grėblio,
kurį vargšas Rolandas taip neapdairiai paliko pievoje, vos vos į kairę...
Gustavas būtų tave palaidojęs tame pačiame šlaite, kuriame rado.
Viktaras pakilo iš savo krėslo ir ėmė raus s knygų lentyoje. Galiausiai
rado trauk nės butelį ir su pasimėgavimu jį užsivertė. Leila vis dar neleido
sau ištar nė vieno klausimo. Nenorėjo jam suteik dar daugiau
malonumo, dar daugiau galios.
-

Stebė tave augančią buvo neapsakomai skausmingai nuobodu, –
galiausiai atsiduso jis. – Kaip jūs trise žaidėt namus ir lyginot stal eses.
Blargh! – jis nusipurtė, lyg pasišlykštėjęs ne s priu gėrimu, o ramia jos

vaikyste. – Tačiau tada vieną nak išgirdau, kad atjoja jie.
Tu jiems įsakei išskers Žalvį, – ji sunkiai atsiduso. – Visi e
demonai aukso šarvuose vykdė tavo įsakymus.
-

Oi, ne! Anaiptol! – senis nusikvatojo. – Matai, mažoji, nors aš ir
esu likimo dešinioji ranka, jie vykdo Jo valią. Tą, kurios man nepavyko
įvykdy . Kiekvieną kartą, kai turėjęs mir išgyvena ir stebuklingai
išvengia mir es, galiausiai atjoja jie. Ir čia prasideda įdomiausia tavo
istorijos dalis, nes, matai, tu turėjai mir su savo mylima šeima.
Derlius turėjo bū siaubingas, tačiau paklydėlis lietaus debesis žiedus
paliejo pačiu laiku ir jie tave šaukė nak es balsu. Gustavas turėjo tau
liep niekur nei , tu turėjai jam paklus . Turėjai lik namie ir atver
jiems duris. O tada – viens – du – greitai ir neskausmingai būtum
gavusi baig , kuri vietoj tavęs teko mielajam Gustavui.

Atrodė, kad kalbant Viktarui darosi vis linksmiau ir linksmiau. Leila iš
įniršio suspaudė kumščius. Spaudė tol, kol nagai susmigo į delnus, tol, kol
pajuto, kad jie darosi lipnūs nuo kraujo. Ji norėjo, kad jis užsičiauptų ir čia
pat kristų negyvas.
-

Kai tu suklykei, pa kėk, tave išgirdo dangus, – jis pakilo iš krėslo ir

suėmęs ją už smakro sugirdė Leilai keletą didelių trauk nės gurkšnių.
Tą pa padarė ir Kajui, kuris nuo aštraus jos skonio skausmingai
užsikosėjo. – Nekenčiu ger vienas. Šios šlykštynės pilni rūmai, kodėl
gi man ja nepasidalinus?
Jis kurį laiką žiūrėjo į butelį savo rankoje ir vėl pradėjo žingsniuo
priešais juos.
-

Aš kėjausi, kad išgyvensi, tačiau prieš tai niekam nėra pavykę nė
vieno jų įveik . Tiesa, norėtum sužino , iš kur jie atsiranda? Kur jie
miega ir budi, laukdami tokių maiš ninkų kaip tu? Čia pat, šiame
kalne. Pusę metų, mažoji, miegojai vos pora šimtų metrų nuo jų

buveinės kalno gelmėse. Net girdėdavai juos bruzdančius nak .
Leila sugriežė dan mis taip, kad suskaudo visą veidą nuo smakro iki
pamėlusio smilkinio.
-

Pasku nius penkerius metus tu ieškojai likimo, į kurį galėtum ner
stačia galva, visiškai taip, kaip tau liepiau, nė nežinodama, kad jo nėra.
Bet man buvo nepaprastai įdomu pažiūrė , kaip toli tu gali nuei . O
tu, mažoji, esi krai nepaprasta.

-

Jei ne tu... jei ne Jie, aš vis dar gyvenčiau Žalvyje su Gustavu,
Rolandu ir Titu. Būčiau laiminga, o ne paklydusi.

-

Tikrai ne. Tai ir įdomiausia. Gustavas būtų miręs po poros metų.
Jam miegančiam būtų esiog sustojusi širdis. Titas nebūtų sulaukęs
penkerių. Tikrai žinai, kas vyksta, kai mažuosius užpuola paslap nga
karš nė. Tokia karš nė būtų pasiglemžusi ir jį. Tada vieną dieną tu
būtum supratusi, kad nė akimirkos ilgiau negali žiūrė į amžinai
rūškaną Rolandą, kuris tau neprataria nė žodžio, nė nepakelia į tave
akių. Nepaliečia tavęs nė pirštu, atrodo, tyčia daro viską, kad jūsų
kūnai niekuomet nesusiliestų. Tu būtum palikusi Žalvį, nes ten
nebebūtų likę nieko mylimo. O įdomiausia man yra tai, kad nesvarbu,

kur būtum pasukusi, ką nužudžiusi ar išgelbėjusi, vis ek būtum
su kusi Kapitoną Kajų. Jūsų keliai būtų susikirtę miško aikštelėje arba
purvinoje smuklėje. Pagalvok, kokia įspūdinga atomazga – e, kuriems
lemta bū kartu, susi nka kaip medžiotojas ir jo grobis. Reikėjo
nedaug, k nak įsėlin į Paladžio kabinetą ir į šauk nių sąrašą įrašy
Kapitono pavardę. Juk niekas nesi kėjo, kad būsite į jo būrį
pašauktas? Žinoma, kad nesi kėjo! Ir dar leidau sau pašnibždė keletą
neblogų idėjų nuo kovos kvaištančiam Paladžiui. Toks pavargęs protas
labai lengvai paklūsta bet kam... – Viktaras nu lo žvelgdamas kažkur į
išmindytą kilimą. – Jums lemta bū kartu! – šūktelėjo prabudęs iš
sąs ngio. – Dėl to ir pažadinau jį šiąnakt, kad galėtumėte bū kartu ir
dabar, – jis vėl nusikvatojo. – Jei ne aš, jei ne Jie... Jūs galėtumėt
nugyven ilgą ir laimingą gyvenimą namelyje vidury girios. Gaila.
Leila pažiūrėjo į Kajų ir suprato, kad verkia. Kad jis irgi užspringęs
ašaromis, nes Viktaras buvo teisus – jie galėtų nugyven ilgą ir laimingą
gyvenimą. Ji žinojo daugybe apleistų namų giliai miške, greta kurių
tyvuliavo tylios kūdros ar čiurleno sraunūs šal niai. Žinojo, kaip greitai
galėtų proskynoje užsodin lysves daržovių ir palėpę, visai kaip Žalvyje,
pripildy džiovintų miško augalų bei rudeniu kvepiančių grybų. Ji būtų vėl
pradėjusi siū , o Kajus... Leila nežinojo, ar būtų gebėjęs perskel kaladę
kirviu, bet neabejojo, kad būtų jį išmokiusi. Ji galėtų prijaukin jam tylą, o
jis lėtai, bet už krintai išguitų į miško tankmę jos vientavę. Jie galėtų
nugyven ilgą ir laimingą gyvenimą. Tačiau neabejojo, kad, kai Viktaro
pasakojimas baigsis, jų laukia kažkas siaubingo, apie ką Leila niekaip
negalėjo prisivers galvo .
-

Kai tu juos nužudei ir vėl išslydai iš mir es Žalvyje, prabėgo keletas
metų, kol jie suprato, kas nu ko, kol suvokė savo pralaimėjimą. Jie
esiog pakvaišo. Niekada nieko panašaus nemačiau –Jie ėmė

puldinė atsi k nius kaimus, nesvarbu, kad tu ten nebuvai nė kojos
įkėlusi, Jie tapo invalidais, neįgaliomis žudymo mašinomis. Jie pakriko
ir išprotėjo, to jiems dar niekada nebuvo nu kę – turėjusi mir
išgyveno. Aš tau juk sakiau, kad tu nepaprasta! Negalėjau nė
įsivaizduo , kad viskas susiklostys taip tobulai. O ir tu... Puolei stačia
galva būtent taip, kaip tave mokiau – pasidavei, su kai jį nusives į
Žalvį. Ir visą tą laiką likimo kartuvių kilpa lėtai veržėsi ant jūsų abiejų
kaklų.
-

Kodėl davei tokį pa kardą Alpiui? – Leila nustūmė ašaras tolyn ir
dabar jos virė krū nėje.

-

Ak, čia ir prasideda didysis planas! Žinoma, aš galėjau patrauk
grėblį ir išgelbė tau gyvybę. Tiesa, nėra už ką, nedėkok, – senis
nusiviepė jai. – Tačiau dažnai turiu supras , kaip vienas pastumtas
akmenėlis paveiks kitą po dešim es ar dvidešim es metų. Alpiui buvo
lemta išgelbė Kapitoną. Jei jis būtų neturėjęs Ginklo, būtų pačiupęs
kitą. Žinau, dabar jam atrodo, kad jokio kito ginklo aplinkui nebuvo,
tačiau senas kardas gulėjo vos per iš estą ranką nuo jo. Jis k jo
nematė, nes jam ir nereikėjo maty . Tačiau žinai, kur buvo bėda? Alpis
būtų miręs už Kajų. Ir jei jis nebūtų išgyvenęs ir gyvenimę regėjęs
tokio pa es kardo kaip tavo... Tu taip ir nebūtum sužinojusi, kad turi
grįž pas mane. Būtumėte dviese klaidžioję iš miesto į miestą, kol
galiausiai Jų būtų atjoję pakankamai, kad jus abu įveiktų. O aš juk
negalėjau to leis , ar ne?

-

Kodėl dabar man tai pasakoji? Ar ne smagiau, ne įdomiau būtų, jei
nieko nežinodama dar į kokius nors tavo paspęstus spąstus įpulčiau
stačia galva, taip, kaip mane visada mokei? – ji atkirto kėdamasi
smūgio, tačiau Viktaras k nusišypsojo.

-

Pa kėk, mažoji, bus įdomu. Matai, nesvarbu, ar tu žinosi teisybę,

ar ne, to, kas jau nulemta, nebepakeisi. Aš apskaičiavau viską,
kiekvieną jums likusią sekundę ir kiekvieną žodį. Tu esi mano ketvirčio
amžiaus šedevras! – jis godžiai užsivertė trauk nę. – Ir aš noriu
mėgau s kiekviena šio susi kimo akimirka.
-

Ką padarei Felai?

-

Cha cha cha! – Viktaras siaubingai garsiai nusikvatojo ir juoko
aidas nuriedėjo per tuščią rūmą. – Felos niekada ir nebuvo!

Jis vėl pakilo iš krėslo ir vėl užvertė trauk nės butelį prie Leilos lūpų.
Mergina muistėsi, tačiau Viktaras k grubiau suspaudė jos smakrą, taip
grubiai, kad skausmas nubėgo oda iki pat pakaušio, ir Leila pasidavė. Ji
markstėsi ir kosėjo, netyčia įtraukusi alkoholio į plaučius, negalėjo nė
pakel akių į Kajų. Iki šiol ji visuomet rasdavo būdą išgyven , mažytę spragą
priešo spąstuose, kurios pakakdavo, kad ištrūkų iš jo gniaužtų... Viktaras
buvo uola, kurios ji neįveiks. Moteris neturėjo jėgų į Kajų net pažvelg .
-

Aš labai rizikavau įsileisdamas tave į savo namus. Retsykiais
prasilenkdavau su paklydusiaisiais, tačiau nepraleisdavau greta jų
ilgiau nei keliasdešim es minučių. Galėjau pats sugriau visą
eksperimentą arba Jie galėjo pašėl ir tave išmėsinė miegančią...
Tačiau min s, kad galėsiu stebė tave iš ar , savo sėkmingiausią
bandymą... Aš, mažoji, negalėjau susilaiky . Jei būtum čia mane
radusi vieną, būtum buvusi įtaresnė, tačiau Fela... Leidau tau pačiai
sugalvo , kokia ji turi bū , k palaikiau tavo trokštamą iliuziją. Visus
tuos kartus, kai manydavai, kad pasislėpei po iliuzija ir susiliejai su
sienomis ir grindimis, kad per keletą žingsnių nuo tavęs bulves
skutan Fela tavęs nemato, ten visuomet būdavau aš. Pa kėk, Leila,
matydavau tave taip pat aiškiai kaip dabar. O ta įkyri lopšinė... ta, kurią
vos išgirdusi apsiašarodavai, nė neprisiminei, kad pa ją dainuodavai.

Ištraukei ją iš savo lūpų, a davei Felos iliuzijai ir pa verkdavai jos
klausydama!
Leila skausmingai iškvėpė, žinoma, ji prisiminė lopšinę. Felos ir jos
stulpeliai ne kėtai susipynė į vieną melodiją. Nuolatos ją dainuodavo Titui,
k privertė save pamirš .
-

Ar Kajus irgi toks pats paklydęs? – Leila pasilenkė į priekį kiek k
leido pančiai ir beveik atrėmė kaktą sau į kelius. Po ek laiko
nepatogioje pozoje atrodė, kad stuburas nudėliotas karštomis
žarijomis.

-

Ne, mažoji. Jis ne toks kaip tu. Ir jo pyk s, ir baimė, kurie neleidžia
Kapitonui dabar ištar nė žodžio, yra pilni, ne po pusę kaip tavo. Ir
skausmą jis jaučia dvigubai didesnį nei tu. Ir, Leila, žinok, kad jis myli
tave dvigubai labiau, nei tu kada nors galėsi mylė jį.

Šie žodžiai buvo tarsi dar vienas spyris į krū nę. Leila sudrebėjo visu
kūnu. Atrodė, kad viskas, ko negalėjo, iš esų negalėjo, išjaus , pilasi į ją,
tačiau jos kūnas jau sklidinas, tad visa baimė, skausmas ir meilė liejasi
aplink. Leila negalėjo atsimerk . Nenorėjo atsimerk . Dar labiau nenorėjo
kvėpuo . Norėjo čia pat sąmoningai uždus , pririšta prie sunkios kėdės
neįveikiamais mazgais. Viskas, absoliučiai viskas, kas ji buvo, ką ji darė,
buvo nuspręsta Viktaro vos jai gimus. VISKAS. Ji neturėjo nė menkiausios
vil es pakeis tai, ką jis jai nulėmė. Galėjo atsigul ant purvino kilimo ir
tyliai čia ir dabar numir .
Viktaras stebėjo ją, kol įsi kino, kad pasakė pakankamai, jog ją sutryptų,
pakankamai, kad visa s prybė, kurios niekas nepajėgė iš Leilos išmuš , nuo
jo žodžių ašaromis išvarvėjo ant grindų. Jis pasakė viską, ką norėjo. Viktaro
žingsniai garsiai nuaidėjo, tačiau Leila nenorėjo maty , kur jis išeina. Ji
girdėjo greta kvėpuojan Kajų ir nebenorėjo girdė kvėpuojančios savęs.
-

Leila, – tyliai sušnabždėjo Kajus. – Pažiūrėk į mane, prašau.

Maldauju, pažiūrėk į mane.
Ji prisivertė pakel galvą.
-

Aš atsiprašau. Kajau, tu nė neįsivaizduoji, kaip man gaila, kad...
Kad tu irgi turi bū čia, kad mirsi kartu su manim k todėl, kad
Viktaras yra prakeiktas bepro s. Aš atsiprašau.

-

Viskas bus gerai, girdi? Mes ką nors sugalvosim.

Leila vėl užsimerkė. Kajus dar nesuprato, kad jie buvo jo sename
košmare, kuriame išprotėjęs Paladis ke no pakar keturis, tačiau vietoj
šimtų karių tuščiame lauke stovėjo k jie du.
-

Pažiūrėk į mane.

Ji pakluso.
-

Joris atjos mūsų ieško , vos k pamatys, kad mūsų abiejų nėra.

„Ne, jis nespės. O jei ir spės, Viktaras nužudys juos visus“, – norėjo
pasaky jam esą, tačiau ją puikiai žinojo abu ir be žodžių.
-

Labiau už viską norėčiau tave palies , – atsiduso Leila.

-

Žinau.

„Myliu tave“, – dar norėjo pridė , tačiau atrodė, kad Viktaras šį jausmą
įtrypė į gličią pelkės žemę. Ji girdėjo, kaip Viktaras lėtai lipa laiptais, ir tuo
labiau nenorėjo, kad šie žodžiai pasiektų ir jo ausis.
Traukiamo iš makščių durklo garsą ji būtų pažinusi bet kada. Kaip tyliai
metalas slysdavo per kietą odą. Ji vis dar neatsimerkė. Senis ėjo jų
nužudy . Leila neke no suteik jam džiaugsmo išvys nors ir pusę, bet
kros baimės ir siaubo jos akyse.
Ji laukė, kol pajus alkaną šaltą metalą ir staigų pjūvį... Ir visas košmaras,
trukęs nuo tos akimirkos, kai klūpėdama ant kalvos tarp mėlynų gėlių
išgirdo Juos žudančius Žalvį, pasibaigs. Pa tai darė daugybę kartų – tokia
mir s buvo greita, tačiau jai visuomet atrodė, kad siaubinga. Dur nę žaizdą
galėjai užspaus ir sutvarsty , gau ne kros vil es, kad išgyvensi. Perrėžtos

gerklės neišgyvendavo nė vienas. Ji daugybę kartų matė, kaip taikiniai dar
griebiasi sau už kaklo, kėdamiesi, kad sugebės sulaiky plūstan kraują,
užspaus žaizdą, sulaiky gyvybę savo kūne. Tačiau ji nebūtų galėjusi ir to
padary , kadangi jos rankos buvo surištos.
Viktaras neskubėjo, o Leilos burna jau buvo paplūdusi krauju nuo
nukramtytų lūpų. Ji savanaudiškai maldavo dievų, kad ją papjautų pirmą,
nes nenorėjo girdė , kaip greta lėtai miršta Kajus.
Akių vokų tamsoje pajuto, kaip Viktaras pasilenkė prie jos, tačiau
priglaudė ašmenis ne prie gerklės, o prie pančių ir juos nupjovė. Ne kėtai
išlaisvinta Leila sudribo ant grindų kaip maišas. Nugarą gėlė taip, kad
norėjosi rėk , o abi rankos buvo lyg akmeninės. Greta išlaisvintas atsiduso
Kajus.
Ji sunkiai atsisėdo, neklusniais pirštais bandė trin riešus bei dilbius, k
tada pajėgė atsisto ir pažvelg į Viktarą, kuris k sumirguliavo ir pranyko.
Dar viena iliuzija.
Kajus suėmė ją už rankos ir prisitraukė. Paliko karštą bučinio žymę jai
ant kaktos. Leila visa susitelkė jo glėbyje. Jautė kiekvieną raumenį ir
drabužių siūlę, pilnais plaučiais gėrė Kajaus kvapą, sumišusį su savo pačios
baime, nes bijojo, kad tai pasku nis kartas, kada gali jį palies .
-

Žavinga! – šūktelėjo Viktaras.

Jis stovėjo trečio aukšto laiptų aikštelėje, tarytum balkone,
išsikišusiame jiems virš galvų. Rankoje laikė jau naują trauk nės butelį.
Neturime daug laiko. Galbūt šią nak kalne prabus Jie, kadangi
dabar tu labai ar ... Tikriausiai net miegodami gali tave užuos .
Pa kėk, šį kartą gyvos jie tavęs nepaleis. Tačiau, mažoji, mūsų
linksmybės nesibaigia!
Senis vieną po kito jiems švystelėjo jų kardus. Abu susigūžė, kai plienas
garsiai suskambėjo nukritęs ant akmeninių grindų.

-

Pakelkit ginklus ir kaukitės! Kokia puiki intriga! Kokia drama!
Išgyvens k vienas.

Kai suvokė jo žodžius, Leilai atrodė, kad jos nebeliko. Vietoj jos proto
teliko siaubas, įvilktas į žmogaus odą, varvan s jos veidu kaip ršta derva. Ji
pažvelgė į ant grindų gulin savo ginklą, o tada – į Viktarą. Senis žinojo
atei , žinojo, kuris iš jų liks gyvas, visą jos gyvenimą planavo šią
kulminaciją, kalbėjo tai, ką reikia kalbė , krėslus taip pat pastatė ten, kur jie
turėjo stovė . Leila galėjo jį pul , galėjo atsisaky kau s, tačiau baig s jau
buvo aiški, k jai dar nežinoma.
Žinau, ką galvoji, mažoji. Gal, jei mesiu kardą į jį kaip ie , man
pavyks prismeig šunsnukį prie sienos? – jis nusivaipė imituodamas
jos balsą. – Gali nespėlio – tau užteks jėgų kardą čia užmes , tačiau
manęs tu nenužudysi, todėl nešvaistyk laiko ir jėgų. Na, ko laukiate?
Pirmyn!
Jis užsivertė butelį.
Leila lėtai pakėlė savo ginklą. Atrodė, kad metų metus nelaikė jo delne.
Kajus padarė tą pa ir atrodė, kad irgi jaučiasi lyg gyvenime nestovėjęs
dvikovoje.
Juk sakiau, kad neturim amžinybės! Nagi! Išgyvens k vienas,
tačiau k aš žinau, kuris!
Leila suspaudė kardą delne, mintyse paniškai ieškodama išei es, tačiau
atrodė, kad trankosi į tvirtą akmeninį mūrą. Kajus pažiūrėjo į ją, į savo
ginklą, o tada vėl į ją. Pagavo jos žvilgsnį ir Leila puikiai žinojo, ką jis
sugalvojo. Norėjo papurty galvą, išrėk , kad NE, tačiau nespėjo.
Kajus švystelėjo kardą ant žemės tarp jų. Ji vėl krūptelėjo nuo skardaus
dunkstelėjimo.
Leila laimėjo. Aš su ja nesikausiu.
-

Ne, ne, ne. Taip nieko nebus. Vienas jūsų turi mir . Jei ne, mirsite

abu.
Nužudyk mane, – Kajus nenuleido nuo jos akių. – Leila, girdi?
Ji papurtė galvą.
Ji papurtė galvą.
Ji papurtė galvą.
-

Pakelk kardą.

-

Leila, ne. Aš su tavim nesikausiu. Nužudyk mane. Žinai, kaip tai

padary greitai ir kad neskaudėtų.
Jis nejudėjo. Stovėjo prieš ją visiškai ramus, esia nugara, kaip
išmuštravo armijoje, prie šonų nuleidęs rankas. Žvelgė į Leilą taip, lyg
prašytų paduo puodelį vandens.
-

Ne. Pakelk savo kardą.

-

Leila...
PAKELK SAVO SUMAUTĄ KARDĄ!! – ji suriko lyg pamėklė, kurios
riksmas gali sustabdy širdies plakimą.

Kajus pakluso. Leila net pa ne kėjo, kad paklausys, tačiau jis
nuolankiai pakėlė savo ginklą. Moteris iš esė ašmenis į Kajų. Kardo
smaigalys drebėjo taip, jog atrodė, kad jam persidavė visa jos baimė. Ji giliai
įkvėpė, bet atrodė, kad plaučiuose žiojėja skylė ir visas oras eina per jos
kūną kiaurai. Įkvėpė dar kartą. Ir dar, kol galiausiai drebulys liovėsi. Leila
lėtai žengė žingsnį į dešinę, kaip dvikovoje kryžiuodama kojas. Taip, kaip
niekas jos nemokė, bet jau gimė žinodama. Kajus pasekė jos pavyzdžiu ir jie
lėtai sukosi ratu aplink siaubingo Viktaro plano ašį.
Nė vienas nežiūrėjo į ginklus. Jų žvilgsniai susirakino ore virš pakeltų
ašmenų. Leila bijojo net mirktelė , atrodė, kad jei užsimerks, įvyks kas nors
siaubingo, kas nors nepataisomo. Norėjo prabil Kajui žvilgsniu, kad jis
akimis galėtų jai atsaky ir taip jie dviese sugalvotų pabėgimo planą. Tačiau

jo žvilgsnis jai sakė k vieną: NUŽUDYK MANE. AŠ SU TAVIMI NESIKAUSIU.
Leila labai gerai žinojo – Kajus priėmė sprendimą, jis rado išei ir kitas
ėjimas priklausė jai.
-

Nagi, nesidrovėkit! – šūktelėjo Viktaras. – Mažoji, parodyk, ko
išmokai! Juk girdėjai, ko prašė tavo Kapitonas!

Leila užsimerkė taip s priai, kaip k galėjo. Taip, kad skaudėtų, taip
s priai, lyg norėtų akių vokais išstum akis pro skylę pakaušyje lyg du
keraminius kamuoliukus. Ji galėjo įsivaizduo , kaip jos kardo ašmenys
paskęsta Kajaus krū nėje. Ji būtų labai taikli – vienas staigus judesys ir jis
k giliai iškvėptų pasku nį kartą, kaip iškvėpė daugybė jos aukų prieš jį.
Tikriausiai jam nė neskaudėtų... Tada ji pultų Viktarą pa ir arba žūtų
kovoje, arba... Arba laimėjusi išeitų į mišką ir užmestų virvę ant eglės šakos.
Viktaras žinojo, ką ji galvoja, žinojo, kad ji tai galvos, kai ji dar k mokėsi
vaikščio , jis darė viską, kad ji būtent tai galvotų. Atrodė, kad jis įsiveržė į
jos galvą ir nučiupinėjo visas jos min s sudiržusiais pirštais, kad joje
nebeliko nieko nuosavo ir nieko švaraus.
-

Leila, pažiūrėk į mane, – išgirdo Kajų ir jam pakluso. – Viskas gerai,

girdi?
Ji linktelėjo.
Leila tebuvo pikdžiugiškas Viktaro eksperimentas. Ta, kuri neturėjo
išgyven , likimo klaida. Jos neturėjo bū . Ji vėl užsimerkė.
-

Manęs neturėjo bū . Manęs nėra. Manęs nėra. Manęs nėra, –

sušnabždėjo vos judindama lūpas.
Leila, ką tu?..
-

Manęs nėra. Manęs nėra. Manęs nėra.

Ji įsivaizdavo naujagimę, kuri paskęsta srutų pilname griovyje. Mažas
jos kūnelis nugrimzta į dugną kartu su žiurkių lavonais, šiukšlėmis ir
išmatomis.

Įsivaizdavo Gustavą, kuris lem ngą nak skina mėlynus žiedus, grįžta į
namus nešinas pilnais maišais ir sėdėdamas ant lovos krašto stebi ramiai
miegan Rolandą. Gustavas paglosto jam kaktą ir palieka ant jos mėlyną
pėdsaką.
Leila įsivaizdavo, kaip Rolandas užauga, kaip kartą per savaitę vežimu
darda į turgų, o Gustavas moja jam stovėdamas tarpduryje. Ir vieną nak
Gustavas neprabunda, kaip lemta, sustojus jo širdžiai. Kitą vasarą žydint
Nak es žiedams, turguje Rolandas išvysta šviesiaplaukę merginą mėlyna
suknele. Kai ji šypsosi, kairiajame jos skruoste išryškėja duobutė. Per jų
vestuves ji galvą puošia miško gėlių vainiku. Po metų jiems gimsta
dvynukai. Mergaitę Rolandas pavadina Leila, nes per jų gimtadienį mėlyni
Nak es žiedai kalno šlaite tokie dideli, kad kvapą gali užuos ir Žalvyje.
Ji įsivaizdavo Rotą, kaip visada prie savo stalo skaitan laiškus ir
dalinan užduo s, tačiau niekada neišperka jaunos moters įkalintos miesto
požemiuose, niekada jos neišsivedan į mišką, niekuomet neišduodan
išpranašautam Kapitonui.
Įsivaizdavo Einarą, baigusį tarnybą Rotui ir niekada neturėjusį merdė iš
alkio senos kalvės rūsyje, glėbyje glaudžian vaikus ir meilės kupinu
žvilgsniu žvelgian į žmoną. Jo veide nėra nė raukšlelės, kuri lemtų nerimą.
O ryškiausiai įsivaizdavo Kajų, kuris niekada nė nepaliestas Paladžio
beprotybės prakeiksmo atsisako karo, sudeda ginklus bei šarvus į skrynią ir
daugiau gyvenime jos nea daro. Po keleto metų jis – jau puikus stalius.
Įsivaizdavo jį prie staklių, šiurkščiu delnu glostan šviežiai nušveistą medį.
Jo marškiniai numes ant kėdės greta, pro pravirus langus ant nugaros
krinta saulės spinduliai, o plaukai pilni medžio drožlių. Jos šviesios ir
susilieja su paaugusiomis Kajaus garbanomis. Jo žmona – nedidukė trapi
tamsiaplaukė – sėdi ant žolės lauke, vos už keleto žingsnių, kad bet kada

girdėtų vienas kitą, ir plonyčiu teptuku dažo langines, kurių už keleto dienų
atvyks atsiim pirkėjas.
Ji įsivaizdavo pasaulį, kuriame jos nėra ir niekada nebuvo. Tokį, koks jis
būtų buvęs be Viktaro įsikišimo.
Leilos niekuomet neturėjo bū ir kai ji vėl atsimerkė, jautėsi taip, lyg jos
ir nebūtų. Net ir pusė jos jaučiamos baimės susitraukė ir beveik pranyko. Ji
nebegalėjo pasaky , ar kambaryje šilta, ar šalta, nebejautė nugaros
skausmo, iš esų nebejautė nieko. Mintyse teliko tuščia plynė. Ji girdėjo,
kaip balkone neramiai pasimuistė Viktaras. Jam, staiga vienam likusiam
tuščioje jos galvoje, turėjo pasidary labai nejauku.
Atsimerkusi Leila puolė. Smūgis buvo nuspėjamas, todėl Kajus lengvai jį
atrėmė. Tada puolė pats. Jų kardų ašmenys garsiai susi ko tuščių rūmų
tyloje. Abu atsitraukė ir tada puolė jis.
Smūgis po smūgio abu sukosi ratu, tai atšokdami tolyn vienas nuo kito,
tai beveik susiremdami kaktomis. Leila prarado laiko nuovoką ir nė
neįsivaizdavo, kiek laiko jie kovėsi. Jautė nugara varvan prakaitą, matė
smulkius jo lašelius ant Kajaus kaktos, tačiau galėjo prabėg vos dešimt
minučių ar visa diena – Leila nejautė skirtumo.
Nė vienas jų smūgis nebuvo pavojingas ar neatremiamas. Viktaras su
trauk nės buteliu balkone buvo įsi kinęs, kad taip jie k žaidžia, tempia
laiką, naiviai kėdamiesi išsigelbė abu.
Kajus ją puolė ir Leila pastebėjo klaidą. Tą pačią, kurią visi jo kariai darė
per treniruotę kieme, tą pačią, dėl kurios jis buvo sužeistas dienai auštant
prie vienišo bokšto. Kapitonas pernelyg plačiai užsimojo kardu, taip prarado
pusiausvyrą ir a dengė dešinį šoną jos ašmenims. Jai tereikėjo iš es kardą
jo link.
„Manęs nėra“, – pagalvojo dar kartą, neleisdama į tuščią protą grįž nei
baimei, nei meilei. „Nenužudyk“, – lyg aidą girdėjo save pačią, tačiau žodis

akimirksniu virto šnabždesiu. Negalvodama ji vos vos pasuko ašmenis, kad
žaizda nebūtų mir na. Visu kūnu jautė, kaip kardas perrėžė Kajaus
marškinius ir paniro į kūną, perpjovė dar nespėjusią sugy žaizdą ir išlindo
nugaroje. Leila sugavo jį ore, trūktelėjo kardą lauk ir stumtelėjo Kajų ant
grindų.
Iš jo lūpų išsprūdo dejonė, kurią, ji galėjo prisiek , girdės visuose
košmaruose, kurie jai dar liko. Kajus abiem delnais griebėsi už šono, tačiau
pro jo pirštus vis ek sunkėsi kraujas. Leila pažvelgė į jį taip, kaip žiūrėdavo į
bet kurį mirštan taikinį, ir pakėlė akis į Viktarą.
-

Štai. Per porą minučių jis paskęs savo pa es kraujyje. Gal to gana?

Ar privalau jį pribaig ?
Viktaras skardžiai nusikvatojo.
-

Žinojau! Žinojau, kad tu apsigimusi žudikė! Kad laimėsi!

Plačiai šypsodamasis jis lėtai nusileido laiptais. Leila prisivertė nė
nepažvelg į ant grindų dejuojan Kajų.
Ateik, mažoji, – Viktaras sustojo laiptų apačioje apkabinimui
iš esęs į ją rankas. – Ateik. Privalau pasveikin nugalėtoją.
Leila neskubėjo. Lėtai žengė dėdama koją už kojos, paskui save
akmeninėmis grindimis vilkdama vis dar kruviną kardo smaigalį. Metalas
kraupiai džergždė ir garsas vertė ją gūž s.
Ji leidosi apkabinama. Viktaras vienu delnu apglėbė jos sprandą ir
švelniai, bet įsakmiai palenkė jos galvą sau prie pe es, kitu – apglėbė per
liemenį. Leila giliai įkvėpė. Senis dvokė pūvančiais eglių spygliais, lyg tebūtų
jų prikimštas yran s lavonas.
„Manęs nėra“, – pakartojo sau vėl.
Ji judėjo taip greitai, kaip gali judė

k Mirtes Šešėlis, kuriuo ją visi ir

laikė. Negalvojo apie nieką, net apie pa judesį, pamiršo apie savo pačios
kūną, tačiau jos retas kardas, kurio kilmės niekas nežinojo, kuris ilgus metus

dulkėjo Gustavo svetainėje, tas pats kardas, kuris atėmė daugybę gyvybių,
paniro Viktaro viduriuose.
Leila pakėlė galvą jam nuo pe es ir nusišypsojo. Žinojo, kad ši jos
šypsena išdarko veido bruožus kaip siaubingas randas. Viktaro akys išsiplėtė
iš ne kėtumo ir skausmo, vyzdžiai uždengė rainelę ir atrodė, kad dar kiek –
ir iššoks iš akiduobių.
-

Tu...
Pats įdomiausias tavo eksperimentas, taip, žinau.

-

Tu nežinai, ką padarei, kvaila kale...

-

Man nusispjaut, – ji palinko arčiau jo ir sušnypštė. – Net jei dabar

prasidės šio pasaulio pabaiga ir aš krisiu negyva, man nusispjaut.
Leila trūktelėjo kardo ašmenis į viršų ir suktelėjo. Viktaras dusliai
aiktelėjo ir iš jo burnos nuvinguriavo plonytė kraujo srovelė.
-

Ištraukei mane iš mir es nasrų, kad pažiūrėtum, kas bus. Dabar aš

tave į juos įstumsiu dėl tos pačios priežas es.
Jie... Jie tave papjaus kaip...
Karštas jo kraujas veržėsi iš žaizdos, Leila jautė jį varvan savo pirštais.
Kraujo kvapas, sumišęs su spyglių dvoku, dusino. Ji staigiu judesiu ištraukė
kardą ir žengė žingsnį atgal. Viktaras liko stovė spausdamas raudoną
besiplečiančią dėmę savo pilve. Jei jis nemelavo, Leila nužudė Likimo
dešiniąją ranką. Ji laukė, kada suriaumos dangus ir senas rūmas pradės
gabalais byrė jai ant galvos. Tačiau nieko nenu ko. Leila girdėjo sunkiai
alsuojan Kajų, įsivaizdavo, kad girdi Viktaro kraują, stambiais lašais lašan
ant grindų, kai gyvybė lėtai palieka jo prakeiktą kūną.
Leila pakėlė kardą, užsimojo ir staigiai pasisuko. Nereikėjo nė žiūrė , ar
kir s buvo sėkmingas – visi jos kirčiai buvo tokie. Už jos nugaros ant žemės
dusliai bumptelėjo Viktaro galva, greta susmuko ir bedvasis kūnas. Ji
pritūpė ir pažvelgė į jau migla besitraukiančias negyvas jo akis, akimirką

galvojo, kad net ir nuo kūno atskirta galva gali jai mirktelė ir pikdžiugiškai
nusikvato , tačiau mir s greitai nutrynė pasku nius gyvybės likučius.
Moteris į Viktaro marškinių rankovę nuvalė kraują nuo kardo ašmenų ir
sunkiai atsistojo. Nuovargis įsikibo į kojas lyg alkanas šuo ir ji vos galėjo
ženg žingsnį. Kajus pažvelgė į Leilą ir jo žvilgsnis išstūmė ją lauk iš
letargiško transo. Kajus nežinojo, ar Leila neateina jo pribaig . Tą akimirką,
ji galėjo prisiek visais dievais, jis krai nežinojo.
Kraujo bala aplink jį buvo gerokai didesnė, nei Leila planavo ir kėjosi.
Kapitonas dar bandė joje pasirem ant alkūnių, tačiau slydo, jėgų
nebepakako. Ją kiaurai pervėrė baimė, kad galbūt blogai apskaičiavo, tad
Leila pasileido laiptais žemyn. Jos kelioninis krepšys tebegulėjo prie lauko
durų, ten, kur, ją a tempęs į rūmus, Viktaras jį paliko.
Leila...
Kajus kriausiai galvojo, kad ji nebegrįš, esiog leis jam numir , tačiau
Leilai atrodė, jog jei sustos pasiaiškin , praras pačias brangiausias sekundes
ir jo kraujo lašus. Krepšio dugne gulėjo nedidelė metalinė dėžutė, kurioje
Leila nešiojosi retą vaistą nuo mir es.
Kai vieną nak iš miško grįžo nešina nedidelių sidabro spalvos samanų
gniutulėliu prijuostės kišenėje ir paklausė Gustavo, kas tai per augalas, jo
akys išsiplėtė iš džiaugsmo. „Vieną dieną ši samana gali išgelbė tau
gyvybę“, – pasakė jis. Iš spintelės ištraukęs metalinę dėžutę ten įdėjo Leilos
laimikį ir susukęs į lininę skepetą a davė jai.
Gustavas buvo teisus. Kartą, dar būdama jauna, ji neįver no taikinio
sargybinių. Ir nors jos kir s jam buvo mir nas, vieno iš samdinių ašmenys
paragavo jos šlaunies. Nors ir sužeista, Leila sugebėjo perlip akmeninę
tvorą ir pranyk miško tankmėje. Už savęs ji girdėjo šunis ir leisgyvė ilgai
brido ledine upės vaga, kol suprato, kad jei neišlips į krantą, paskęs, nors
gylio tebuvo aukščiau kelių. Atsirėmusi į medžio kamieną ji nedrįso žieb

ugnies, o kai pirštais palietė žaizdą, nevalingai aiktelėjo – ek iš skausmo,
ek iš išgąsčio. Žinojo, kad neteko daug kraujo, nors sėdėjo greta upės, jos
čiurlenimas nutolo, akyse mirgėjo ir kiekvienas kvėptelėjimas reikalavo
daugybės jėgų. Leila drebančiais pirštais krepšio dugne sužvejojo metalinę
dėžutę ir atgnybo nedidelį žiupsnelį samanos. Sutrynė jį – sudžiūvęs
augalas jos delne akimirksniu pavirto į dulkes – ir priglaudė prie žaizdos.
Tada nežinojo, ko turėtų kė s, tačiau po kelių sekundžių, kurios atrodė
kaip amžinybė, atrodė, kad į žaizdą susigrūdo iki baltumo įkai ntus
ašmenis.
Skausmas buvo toks aštrus ir akinan s, kad ji nepajėgė nė surik –
akimirksniu neteko sąmonės. Prabudo po keleto valandų, kai miške jau
aušo. Nusikeikė pamačiusi, kad sėdi kraujo baloje, tačiau žaizda kojoje buvo
užsitraukusi. Likęs randas, atrodė, net per daugybę metų nė trupučio
neišbluko, tačiau ji liko gyva.
Su krepšiu rankoje ji užlėkė laiptais ir parklupo prie Kajaus.
-

Tuoj, mielasis, tuoj, – sušnabždėjo, nervingai vyniodama dėžutę iš
tos pačios Gustavo duotos skepetos.

-

Aš maniau... maniau, kad iš esų norėjai mane nužudy , – jis
bandė nusišypso .

Žinau.
Leila atgnybo samanos ir atsargiai patrynė ją delnuose.
-

Paklausyk manęs labai įdėmiai, Kapitone. Tau skaudės labiau, nei
kada nors yra skaudėję, labiau, nei visos žaizdos kartu sudėjus, labiau,
nei gali įsivaizduo . Supran ?

Ji nelaukė, kol Kajus linktelės. Priglaudė samanų pilną delną prie
žaizdos, suspaudė kruvinus Kajaus pirštus ir laukė skausmo sprogimo. Kajus
išsirietė lanku ir Leila žinojo, kad jo riksmo ir jo aido aukštose lubose irgi
niekada nepamirš. Tikėjosi, kad ir Kajus praras sąmonę, tačiau jis k rėkė ir

rėkė. Leila nepaleido jo rankos, nors atrodė, kad bet kurią akimirką jos
pirštai gali trakštelė lyg sausos šakelės. Ji laukė ir laukė, kol Kajus neteko
balso, kol skausmo įtampa pavirto kūnu nuvilnijančiais traukuliais, kol
galiausiai jo kūnas nurimo ir k retsykiais nevalingai trūktelėdavo. Žaizda
šone sunyko ir liko k bjaurus melsvas randas. Kai Kajus pagaliau giliai
įkvėpė, Leila leido įkvėp ir sau.
Ji, klūpėdama greta, susigūžė į dar mažesnį kamuoliuką ir priglaudė
galvą prie Kajaus krū nės. Tyla Viktaro rūme cypė lyg sužeistas šuo, o Leila
skaičiavo Kajaus širdies dūžius. Vienas, du, trys... taip iki šimto ir toliau, kol
pametė skaičių. Negalėjo įsivaizduo gražesnio garso. Jis paglostė jos galvą.
-

Jis krai negyvas? – paklausė.

Aš bijau žiūrė .
Tačiau galvą ji vis dėlto pakėlė. Viktaro lavonas gulėjo ten, kur ir nukrito.
Leila pasigailėjo, kad neužmerkė jo akių, nes dabar negyvas žvilgsnis vėrė
kiaurai. Puvėsių, mir es ir kraujo kvapas pasidarė toks rštas, kad ji
negalėjo įkvėp .
Eime, – sunkiai pakilo. – Gali atsisto ?
Leila tvirtai suėmė Kajų už riešo ir pastatė ant kojų. Jautė, kaip išvargęs
jo kūnas dreba. Lėtai, siaubingai lėtai, užtruko visą amžinybę, tačiau abu
nusileido laiptais ir žengė į dienos saulę. Atrodė, nuo Viktaro smūgio lazda
prabėgo mėnesiai, tačiau saulė dar nė nesislėpė už miško, buvo k vėlyva
popietė. Leila sunkiai nutempė Kajų į tolimiausią laukymės pakraš , kuo
toliau nuo prakeiktų Viktaro namų.
Ji pasodino jį prie nuvirtusio medžio, už kurio slėpėsi prieš keletą
valandų. Nieko nesakė, nieko neaiškino, k grįžo atgal į rūmus. Leila žinojo,
kad neras sau ramybės, kol Viktaro kūnas ten, kol pasaulyje yra dar nors
trupu s jo likę.

„...girdėdavai juos bruzdančius nak “, – prisiminė Viktaro žodžius ir
sustojo vos įžengusi pro duris. Įsivaizdavo šimtus karių auksiniuose
šarvuose, ramiai stovinčius kalno tamsoje. Ir tada jie vienas po kito pajunta
jos nenusipelnytą likimą, pakelia galvas ir kiekviename šalme sumirksi pora
negyvų akių. Tačiau, jei Viktaras nemelavo, kariai miegojo kietai. Net ir pusė
baimės rakino raumenis ir trukdė kvėpuo . Leila yrėsi per savo pačios
siaubą, lyg iki pusės stovėtų vandenyje, kol lėtai pakilo laiptais.
Viktaro lavonas vis dar gulėjo ten, kur jį prieš kelioliką minučių paliko.
Leila užmerkė jo akis. Lėtai susuko senio kūną į vieną iš kilimų ir paspyrusi
nurideno laiptais. Krūptelėjo su kiekvienu dunkstelėjimu. Leila čiupo kilimą
už galo ir ėmė vilk laukan. Kruvinas ri nys buvo sunkus, taip nepakeliamai
sunkus, kad jai atrodė, jog tempia visus, kuriuos kada nors nužudė.
Ne, jos likimas nebuvo nužudy Viktarą. Galvoje nepasigirdo lem ngas
varpo dūžis ir ji staiga nepradėjo jaus daugiau meilės ar baimės. Tačiau
Viktaras buvo jos pasku nė auka. Kardas ant nugaros, atrodė, svėrė dar
daugiau nei į kilimą susuktas lavonas, ir Leila negalėjo nė pagalvo , kad dar
kada nors jį pakels pagal užsakymą.
Kajus vos kentė karštą ugnį savo kraujyje. Atrodė, kad samanų karš s,
užlydęs jo žaizdą, dabar pasklido po kūną ir jis nebegalėjo pasaky , kur
skauda. Skausmas lakstė po oda, lyg venos būtų pilnos skruzdžių, o liežuvis
burnoje buvo lyg medinis. Kajus dar svarstė, kad reikėtų atsisto ir
nusvirduliuo iki šulinio, tačiau kelias atrodė pernelyg ilgas, o jėgų –
pernelyg mažai.
Leila pasirodė rūmų tarpduryje sunkiai vilkdama didelį nešulį. Kajui
prireikė laiko supras , kad ji į lauką ištempė Viktaro kūną. Paguldžiusi kūną
netoliese, vėl pranyko rūme. Grįžo netrukus, už plaukų laikydamą senio
galvą, ir abejingai švystelėjo ją ant kūno. Tada pradėjo temp artyn ir ant jo
krau sausas eglių šakas. Krovė tol, kol kraupus negyvo medžio karkasas

visiškai paslėpė Viktarą. Kajus matė, kaip ji pritūpė, ir aiškiai girdėjo, kaip
garsiai caksi tnagas, kol galiausiai sausi spygliai garsiai suspragsėjo ryjami
liepsnos. Leila išsi esė ir stovėjo žvelgdama į ugnį. Kajus negalėjo atspė ,
ką ji galvojo. Atrodė, kad jos vietoje būtų išėjęs iš proto, net ir tuo atveju,
jei jaustų k pusę visko.
Jis norėjo žino , kas dedasi jos viduje. Tačiau liepsna tarp jųdviejų dar
neišdegino takų ir jis negalėjo perskaity Leilos iš rankos mosto ar
nežymaus lūpų kampučio trūktelėjimo, k neseniai išmoko, kad kiaurai
verian s jos žvilgnis ne visuomet piktai kanda. Žinojo, kad ji jį skaito geriau,
kad vos k gavusi progą, galvodama, kad jis nemato, jį stebi ir įsimena.
Kajus norėjo pašauk ją vardu, tačiau prasižiojęs negalėjo išleis nė garso.
Jis labai norėjo vandens.
Leila įsi kino, kad laidotuvių laužas neužges, ir minkštomis kojomis, lyg
per liulančias samanas, nuėjo prie šulinio. Įmetė kibirą į spyglių pilną
vandenį ir lėtai jį ištraukė. Kibiru nešina grįžo prie Kajaus ir atsisėdo greta.
Kapitonas godžiai iš esė rankas link kibiro, tačiau Leila delnu trenkė jam
per pirštus. Pernelyg nepagalvojusi ir per s priai.
Neliesk, – sumurmėjo. – Čia mir es vanduo.
Ji iš krepšio ištraukė gertuvę ir padavė ją Kajui, o kibire lėtai pradėjo
plau s rankas. Jos delnai, dilbiai, krū nė, net veidas buvo aptekę Kajaus ir
Viktaro krauju. Šis, jau pradėjęs krešė , plovėsi sunkiai, vanduo dvokė
spyglių puvėsiais, tačiau Leila žinojo, kad jei dabar, štai šią akimirką, jo
nenusiplaus, pradės klyk taip, kad Kajus jos niekaip nenu ldys.
Ji durklo smaigaliu išsivalė panages ir šliūkštelėjo kruviną vandenį kuo
toliau nuo jųdviejų. Vieninteliai atsarginiai marškiniai, kuriuos teturėjo
krepšyje, buvo e, iš kurių kraujas taip niekada ir neišsiplovė, tačiau jie
bent jau buvo sausi. Žinojo, kad Kajus nenuleidžia nuo jos akių, tačiau leido

jam pirmą kartą dienos šviesoje pamaty savo randuotus šonkaulius.
Kruvinus marškinius ji irgi nusviedė tolyn.
Pirmą kartą per daugybę metų Leila nesirinko tabako. Krepšyje
sužvejojo pirmą pasitaikiusį tabako maišelį, atmes nai žiupsnį jo suminkė ir
sugrūdo į pypkę. Mėlynos žolės negalėjo jos nuramin , o raudono tabako
nenorėjo, nes dar skaidresnio proto nebūtų linkėjusi net aršiausiam priešui.
Net tam, kurio lavonas smilko už keliasdešim es metrų.
-

Leila, tu juk.. juk ne ki viskuo, ką jis sakė?

Ji ilgai tylėjo. Taip ilgai, kad Kajus pamanė, jog jo visai nešgirdo.
Man atrodo, kad jis buvo teisus. Jis buvo pernelyg savimi
patenkintas, kad meluotų.
-

Bet...
Negaliu pa kė , kad viskas, absoliučiai viskas, ką dariau, buvo
suplanuota ir nuspręsta už mane. Pagalvok, vienintelis dalykas, kurio
jis nepajėgė suplanuo , buvo tas, kad jį nužudysiu. Ir, dievai mato, jei
galėčiau, prikelčiau jį ir nužudyčiau dar kartą.

Kajus sunkiai apkabino ją per pečius ir prisitraukė taip ar , kaip
skausmu pulsuojan s šonas leido. Leila įsikniaubė jam į kaklo linkį ir kelis
kartus tyliai šniurkštelėjo.
-

Manei, kad krai tave nužudysiu?

-

Maniau, kad nėra kitos išei es. Po galais, Leila, kurį laiką
gulėdamas ant grindų galvojau, kad tu mane nužudei. Tavo žvilgsnis...
Kai nori, gali bū labai labai gąsdinan .

-

Turėjau daug metų prak kos, – atsakė Leila ir sukikeno.

Kai miške išgirdo arklių kanopas, moteris įsitempė kaip styga. Ji lėtai
išsitraukė kardą ir pasidėjo jį ant kelių, tačiau Kajus abejojo, ar sugebės jį
panaudo . Jis siektelėjo savojo ginklo, tačiau įprastoje vietoje prie klubo jo
nebuvo. Tikriausiai kardas taip ir liko gulė Viktaro rūme.

Kai iš miško pasirodė Joris, o už jo nugaros ir ki Kajaus kariai, abu
lengviau atsiduso. Jaunuolis buvo aplipęs vora nkliais, o jo plaukuose pilna
smulkių šapų ir lapų. Tikriausiai turėjo paklaidžio tankmėje, kad rastų
kalne iškaltą tvirtovę.
-

Kapitone! Leila! – Joris nušoko nuo žirgo ir sus ngo, nežinodamas,
prie kurio turėtų pul pirmiausia. – Ką, po galais, jūs sumanėte? Kur
Viktaras? Kapitone, kodėl jūs kruvinas? Ir kas, dievų vardu, čia taip
dvokia?

Leila pasirinko atsaky k į pasku nį klausimą.
Viktaras dega, – ji iš esė jam delną ir Joris, trūktelėjęs už rankos,
pastatė merginą ant kojų.
-

Bet...

-

Neįsivaizduoju, kaip viską paaiškin , – Kajus neleido Leilai
prasižio ir išspjau kraupiai lakoniško atsakymo. – Jis mus sučiupo,
surišo, vertė kau s iki mir es, Leila jį nužudė ir kūną padegė. Visa
kita... Ne dabar.

-

Ar buvo verta, Kapitone? Ar ką nors sužinojote?

-

Viktaras sakė, kad Jie miega šiame kalne ir prabunda k nak .
Liksime budė , – Leilos balsas skambėjo lyg iš po žemių. Ji
negalėjo a trauk akių nuo tuščių Viktaro rūmų langų.
***

Ji visą nak klausėsi miegančio Kajaus. Retsykiais jo kūnu vis dar
nubėgdavo skausmo banga. Leila jautė Kajaus raumenis įsitempiant ir po
kiek laiko vėl atsipalaiduojant. Jo kvėpavimas buvo nelygus: tai gilus ir lėtas,
toks lėtas, kad ji net išsigąsdavo, jog Kajus apskritai liovėsi kvėpuo , tai
skubus ir bandan s atkąs du kąsnius oro iš karto.
Jo miege Leila nepajėgė ras ramybės sau. Girdėjo, kaip prie laužo
ramiai šnekučiuojasi sargybą einantys kariai, beveik gundėsi pakil ir
prisės prie jų, tačiau bijojo išgirs per daug klausimų, į kuriuos turėjo per
mažai atsakymų.
Galiausiai apsivertė ant šono ir palaukė, kol miegan s Kajus pilvu
prisišliejo prie jos nugaros. Jo artumas nemigdė, tačiau ramino. Leila
įsistebeilijo į tamsą, kurioje, žinojo, slypėjo Viktaro rūmas. Jo pa es
vaiduoklio nebebijojo – Jorio vadovaujami kariai baigė degin palaikus ir
likusius pelenus išnešė į mišką. Tačiau pats rūmas dvelkė kapo šalčiu.
Būdama jaunesnė, galėjo valandų valandas praleis miške. Įžengdavo į
tankmę, kai dar k skirstydavosi ryto miglos, ir namo grįždavo su pasku ne
šviesa. Tankmėje buvo vietų, nedidelių proskynų, kur įžengus kartais
apimdavo jausmas, jog ją stebi kažkas didesnis nei krūmuose besislepiantys
gyvūnai. Smulkūs plaukai ant jos sprando pasišiaušdavo, kvėpuo
pasidarydavo beveik neįmanoma, o delnai pradėdavo prakaituo . Atrodė,
jog tvyro kur nan tyla, tačiau kartu šimtai balsų jai šaukė, kad tuojau pat
nešdintųsi. Kad ir kuria kryp mi patraukdavo, laukymės pakraštyje
išvysdavo seną, jau samanomis apaugusią karvės kaukolę, kuri nulydėdavo
ją tuščiomis akiduobėmis. Ir jei grįždavo į tą pačią laukymę po keleto dienų,
nematoma esybė būdavo dingusi, kartu su sena kaukole.
Dabar atrodė, kad Viktaro rūmas – tai k juoda akiduobė išpuvusioje
karvės galvoje, kuri nemirksėdamas spoksojo į ją. Leila prisiminė viską, ką

Viktaras pasakė ir ką Kajus jau spėjo užmirš . Siaubas jos plaučiuose
pasidarė dar rštesnis.
Rytas atslinko lėtai. Juodus šešėlius pakeitė pilkšvi, palei medžius raitėsi
rūko gijos. Supratusi, kad guli taip įsitempusi, jog griežia dan mis, Leila
išslydo iš po apkloto ir susisuko į apsiaustą. Savo apklotu apkamšė Kajų.
Blyškioje ryto šviesoje Kapitonas vis dar atrodė pamėkliškai išbalęs, k
Viktaro paliktas sumušimas mėlynavo ant kaktos. Ji nubraukė keletą ant
veido užkritusių garbanų ir nebesirūpindama, kad kas nors iš Kajaus karių
gali stebė , pakštelėjo jį į smilkinį.
Prie laužo Joris sėdėjo vienas ir abejingai pagaliu stumdė rusenančias
malkas. Pamatęs ją, jis linktelėjo ir Leila atsakė tuo pačiu, tačiau prie laužo
neprisėdo. Ji tvirčiau susisuko į apsiaustą, į pažas s susikišo šąlančius
delnus ir nužingsniavo prie šulinio. Atsirėmė į ren nį, saulei leisdama šildy
pakaušį, ir nenuleido akių nuo taip pat į ją spoksančių langų.
Joris atėjo neskubėdamas. Leila nė nepasuko galvos, tačiau mintyse
nusistebėjo, kaip vis dėlto tyliai gebėjo judė jo milžiniškas kūnas. Atrodė,
kad net eglių spygliai po jo kojomis nedrįso šiugždė . Jaunuolis atsirėmė į
ren nį šalia ir taip pat įsižiūrėjo į šeimininko netekusį rūmą.
-

Tu ki, kad Jie slepiasi kažkur čia?
Aš... – ji nu lo ilgam. Pakreipė galvą, lyg bandytų išgirs labai
tolimą garsą. – Aš vis bandau juos išgirs .

-

Nežinai, kur jie gali slėp s? Juk gyvenai čia.
Viktaras krai neleido man vaikš nė , kur k užsimanydavau.
Maniau, kad jis esiog kvaištelėjęs senis, bijan s, jog rasiu jo
naminukės atargas.

-

Turėsim ei į vidų, Juos ras ir sustabdy , – Jorio klausimas

nuskambėjo kaip teiginys.
Kitaip jie ateis manęs, – Leila pažvelgė į jį ir ilgai žiūrėjo į niūrų

Jorio proﬁlį, sverdama žodžius, kuriuos norėjo ištar . – Jori, jei
reikės... Ar galėsi man padė ?
Jauno vyro veidas tapo dar niūresnis, lyg kažkas būtų dar kiečiau
suveržęs spyruoklę ir užaštrinęs visas veido linijas. Joris ilgai į ją žiūrėjo,
lygiai taip pat sverdamas savo atsakymą, Leila žinojo, kad jo pažadas, jei
bus duotas, bus šventas ir nelaužomas.
Žinoma, – galiausiai linktelėjo ir žodis pakibo ore.
Leila k linktelėjo ir vėl nusisuko į rūmą, o Joris ramiai grįžo prie laužo.
Ji bandė supras , ką jautė. Perkraty kiekvieną žodį, kurį pasakė ir
išgirdo Viktaro pririšta prie kėdės, tačiau ek žodžiai, ek jausmai slydo iš
jos sušalusių pirštų. Atrodo, vieną akimirką jau beveik išjaučia skausmą,
nevil ir išdavystę, tačiau jausmas išsprūsdavo lauk. Atrodo, nė pusės
jausmų nebeliko, k labai gerai jautė nedidelį deginan kamuolėlį po kaire
krū mi, kai pagalvodavo apie netoliese miegan Kajų. „Abu galėtumėt
nugyven ilgą ir laimingą gyvenimą“, – sakė Viktaras. Leila s priai
užsimerkė ir įsikando į lūpą. Nusispjovė krauju ir atsisėdo ant žemės greta
šulinio ten, kur stovėjo. Girdėjo, kaip aplink laužavietę buriasi vyrai ir tyliai
žvangina šarvais bei ginklais. Girdėjo tylų jų murmesį, tačiau ne konkrečius
žodžius, nors ir puikiai žinojo, ką jie kalba, kad nerimauja, koks bus
Kapitono įsakymas, kad spėlioja, kas vis dėlto nu ko ir kodėl turėjo
išbarsty Viktaro pelenus, kodėl Kajus sunkiai sužeistas, o ji... Ji vis ek ta
pa kraupi Leila, tas pats Mir es Šešėlis. Ir kas, po galais, jų laukia žengus į
vidų, gilyn į kalną, artyn bedugnės Likimo gerklės.
Tik jie nė neįtarė, kad Likimo nasrai žiojosi į Leilą, siekdami apjuos ją
gličiu liežuviu ir nusitemp tarp nuodingų ilčių. Ji nusipurtė nuo tokios
min es ir dar tvirčiau susisupo į apsiaustą. Niekada anksčiau jai nebuvo
taip šalta – pirštai atrodė lyg maži varvekliai, ji vos galėjo sugniauž kumš .

Nuolatos giliai iškvėpdavo, kėdamasi pamaty iš burnos einan garų
kamuolį, tačiau saulė jau buvo įšildžiusi orą, bet k ne Leilą.
Kajus vis dar miegojo. Atokiau stovinčiai Leilai jo kūnas, paslėptas dviejų
apklotų, atrodė nepaprastai pažeidžiamas. Joris pamojo jai ranka. Mojo tol,
kol įsi kino, kad Leila pastebėjo.
Jis iš esė Leilai karšto viralo puodelį. Ji atsargiai nusinešė jį greta
Kajaus. Jai nereikėjo jo nė palies , kad jaustų, jog jo venose vis dar trūko
gyvybės, jog širdis buvo per lėta, o lūpos šaltos kaip ledas. Jei būtų buvusi
jos valia, būtų neleidusi jam lip iš lovos savaitę.
-

Kelkis, mano Kapitone, – sušnabždėjo, ir Kajaus vokai virptelėjo.

Ji atsisėdo greta jo ir atsargiai pakėlusi pasidėjo Kajaus galvą ant kelių.
Nubraukė vėl ant veido užkritusias garbanas.
-

Nori ar nenori, teks kel s.

-

Bū na?

Jis sunkiai atsisėdo ir paėmė iš Leilos karštą puodelį. Atsirėmė į jos
sulenktus kelius, nes ir sėdė vienam buvo pernelyg sunku. Leila norėjo
pririš jį prie medžio ir neleis ženg daugiau nė žingsnio link Viktaro
rūmų, tačiau k įsirėmė delnu į spyglius, kad lengviau išlaikytų Kajaus svorį.
Kai vėl išgirdo kaukšinčias į žemę kanopas, jos ranka k ins nktyviai
trūktelėjo link kardo, tačiau jo rankenos taip ir nepasiekė. Ryte jų neradęs
Joris priėmė sprendimą pašauk pas prinimą. Leila matė, kaip jaunuolis
neramiai mindžiukavo, nežinodamas, ar Kajus to sprendimo nepasmerks.
Kapitonas sunkiai pakilo ant kojų, nepastebimai padedamas Leilos. Ji liko
stovė ten, kur sėdėjo, nors ką k atvykę aštuoni kariai jau varstė ją įtariais
žvilgsniais. Kajus ryž ngai žengė link jų ir k padrąsinamai paplojo Joriui
per pe .
Leila žiūrėjo į savo būriui kalban Kapitoną. Kajaus balsas nedrebėjo,
nugara buvo esi ir, jei ne kiek įdubę paakiai, niekas nebūtų atspėjęs, kad

vakar jis vos mir nai nenukraujavo ant purvino kilimo.
Turime įtarimų... slėptuvėje kalne... jokių ženklų... taip, žvalgyba...
Ją pasiekė jo pasakojimo nuotrupos. Ji matė, kaip jam skaudėjo. Iš
rankų, kurias apdairiai slėpė už nugaros, drebėjimo, iš šalto prakaito lašo,
kuris nubėgo nuo ausies gilyn į marškinių apykaklę. Negalėjo jaus pusės
savo skausmo, bet atrodė, kad išgyvena visą jo.
Leila negalėjo priei ir suim jo už parankės. Negalėjo žvilgsniu
paprašy Jorio leis į jį atsirem . Viskas būtų reiškę Kapitono silpnybę, ir jei
kariai būtų sugalvoję sučiup ją, jo žodis būtų bereikšmis. Todėl ji prisivertė
nusitrin rūpes nuo veido ir išsi es .
Leila, – Kajus kreipėsi į ją. Ji suvirpėjo.
Kariai nepastebėjo, bet ji girdėjo skausmingai duslų „Lei“ ir drebančią
„a“ savo varde.
-

Pažįs šį rūmą geriau nei bet kas kitas.

Leila iš pradžių nesuvokė, ko jos prašoma. Vienintelė min s buvo
greičiau pasodin , paguldy Kajų, kol jis nenugriuvo. Leila koja nubraukė
spyglius nuo nedidelio žemės lopinėlio ir a dengė drėgną dirvą. Ji
atsiklaupė ant žemės.
-

Nagi, Kapitone, nesidrovėkite, – delnu paplojo per lopinėlį greta.

Kariai sutūpė aplink ją ratu. Kai iš Leilos rankovės iššoko durklas, bent
keturi jų nevalingai siektelėjo ginklų. Ji liūdnai šyptelėjo. Jau buvo
pamiršusi, kad vien k jos vardas sėjo baimę.
-

Kairiajame namo sparne – k gyvenamieji kambariai, – ji dirvoje
išrėžė apy kslį planą. – Apleis , dulkini, pilni sudūlėjusių baldų...
Dešiniajame sparne... – Leila prisimerkė. – Virtuvė, o virš jos
biblioteka. Pasku nį kartą čia buvau prieš penkerius metus, bet jei
gerai pamenu, po virtuve yra rūsys.

-

Joris sakė, kad e nenustaty kariai čia įsikūrė slėptuvę. Kur ji?

-

Rūmas driekiasi gilyn į kalną, – ji lėtai išrėžė žemėje linijas, dėl
kurių nebuvo kra. – Nežinau, kaip giliai. Ten ir Viktaro kambarys, kurį,

manau, turėtume apieško .
Gerai, – Kajus linktelėjo. – Gerai. Šiandien įsirenkite stovyklavietę.
Prieš saulei nusileidžiant apieškosime dešinįjį sparną ir įsi kinsime,
kad kairysis tuščias.
Kariai išsiskirstė. Suprunkštė nubalnojami žirgai, laukymė prieš negyvą
rūmą atgijo, kai joje garsiai šūkčiojo Kajaus kariai, jų balsai negailes ngai
draskė tylą. Retsykiais nuskambėdavo juokas, tačiau jį miškas sugerdavo
kaip kempinė.
-

Kur buvo tavo kambarys?
Pačiame viršuje, palėpėje, – Leila bakstelėjo pirštu į langą, kuris iš
laukymės pakraščio buvo sunkus įžiūrė . – Trys pasku nės laiptų
pakopos siaubingai girgždėjo ir aš galėdavau girdė jį ateinant.

-

Jis tave mušė?

Leila pačiai sau ne kėtai sutriko. „...prievartavo?“ – norėjo paklaus
Kajus, tačiau nedrįso to ištar garsiai. Ir dar labiau nenorėjo išgirs jos
atsakymo, nes dar kartą užmuš Viktaro nebūtų galėjęs.
-

Ne. Tikrai ne, – Leila energingai papurtė galvą. – Aš čia atėjau
laisva valia. Nemanau, jog jis būtų bandęs mane sustabdy , jei būčiau
norėjusi išei , tačiau žinojo, kad aš niekur neisiu.

Leila persibraukė per plaukus ir pirštai įsivėlė nuo prakaito, dulkių ir
kraujo sulipusiose sruogose. Ji taip norėjo pasiner į vandenį, kad net
suskaudo. Nugremž nuo savęs dešimtmečių vertą purvą, kuriuo nuo
galvos iki pirštų galiukų ją apliejo Viktaras.
-

Armijoje juk turėjai generolą, kuris užsimanęs pažadindavo visą
būrį vidury nak es ir pusnuogius išguidavo bėg per mišką? Viktaras
irgi toks buvo. Tik dabar... Dabar visuose prisiminimuose jis nepelnytai

pagiežingas ir piktdžiugiškas. Lyg būčiau padariusi jam kažką
neatleis nai baisaus to nė pa nežinodama.
Vieną rytą, nepaprastai anks , kai balandžiai virš jos galvos dar irgi
miegojo, Viktaras atėjo į jos kambarį ir išvertė ant jos kibirą ledinio
vandens. Kelias akimirkas tarp sapno ir ryto ji manė, kad skęsta. Visa Leilos
patalynė peršlapo, o sausos Fela, kurios niekada nė nebuvo, jai nedavė,
todėl mergina keletą naktų kaleno dan mis ant šlapio ir šalto čiužinio. Po
tos nak es ji kiekvieną vakarą užstumdavo kėdę prie durų. Ne, tai
nesulaikydavo Viktaro, tačiau slysdama nelygiomis grindimis kėdė ją
pažadindavo dar prieš jam peržengiant slenks . Leila atsisėsdavo lovoje,
„nedrįsk,“ – pasakydavo, tada Viktaras nusijuokęs apsisukdavo ir išeidavo.
Dažnai paryčiais ji gulėdavo ant saulės rezginio susinėrusi delnus ir
klausydavo artėjančių Viktaro žingsnių. Per laiką išmoko prabus , vos k
sugirgždėdavo pirma jo pėdų paliesta pakopa. Gulėdavo ir skaičiuodavo –
trys girgždančios pakopos, o tada – dar keturi žingsniai. Kiekvieną kartą
a daręs duris jis tris kartus pabelsdavo į sieną ta pačia laiba lazda.
Prisiminus ją, visą Leilos kairę veido pusę vėl suskaudo, lyg būtų gavusi
antrą smūgį. Turėjo sumautą lazdą sudegin kartu su juo.
Kajus tylėjo, kai po vėlyvų pusryčių Leila stojo greta besiruošiančių
įženg į rūmus karių. Vyrai šurmuliavo, laukdami Jorio, o Leila spoksojo į
rūmą bandydama jį sutrupin žvilgsniu, išnarsty vinis po vinies, lenta po
lentos. Jai beveik magėjo sukur milžinišką iliuziją, kur visas prakeiktas
pastatas subyra į šukes, subyra ir pranyksta. Min s buvo tokia maloni, kad ji
leido sau joje klaidžio , kol atgal pakvietė pasku niai Kajaus nurodymai.
-

Jūs einate į žvalgybą, netraukite ginklų, jei nebus bū nybės, – ji
suprato, kad šis įsakymas skirtas ir jai. – Būkite budrūs. Apie bet kokį,
net mažiausią įtarimą sukėlusį radinį privalo bū pranešta man ir
panelei Leilai.

-

Taip, Kapitone! – atsakė jam darnus balsų unisonas ir Leila
sušnabždėjo kartu su jais.

Tik kariams pasisukus link durų, Kajus akimirkai visu kūnu glustelėjo
prie jos. Vis dar jausdama silpnumą pulsuojan po jo oda Leila slapta
džiaugėsi, kad į pirmąją žvalgybą Kajus nusprendė nei .
-

Būk atsargi, gerai? – šnipštelėjo jai, o Leila k linktelėjo.

Atrodė, kad po Viktaro mir es tyla rūmuose kitokia. Lyg pats rūmas
būtų gavęs mir ną dūrį į vidurius, net oras prieškambaryje atrodė rštas ir
negyvas. „Kaip kraujas“, – pagalvojo Leila, tačiau nustūmė min šalin ir
vikriai aplenkusi karius atsistojo greta Jorio.
-

Kur dabar? – paklausė jis.
Trys į kairę, trys į dešinę, trys saugo užnugarį? – sušnabždėjo Leila.
Čia šūkau įsakymų ji neke no.

Būrys darniai pasidalijo į tris dalis ir Leila nusekė karius į virtuvę.
Atrodė, kad čia lankėsi vakar. Kreivas molinis puodelis storomis sienelėmis
savo dugne dar tebeslėpė arbatžolių likučius, kuriuos Leila paliko savo
pasku nį vakarą. Milžiniška Felos krosnis alsavo šalčiu, buvo nekūrenta
metų metus ir Leila turėjo sau dar kartą primin , kad Felos niekada ir
nebuvo, kad šešis mėnesius ji gyveno greta savo pačios išgalvoto
vaiduoklio. Todėl visos jos sriubos, troškiniai ir kepsniai buvo nepataisomai
sūrūs, kartūs ir pridegę – nes iliuzija nepajėgė jaus
jautėsi lyg apgautas vaikas.

krojo skonio. Leila

Joris dairėsi salėje antrame aukšte. Ten trūko kilimo, o du sunkūs krėslai
tebestovėjo greta. Jų ranktūrius tebebuvo apsiviję virvių galai, ki karojo
lyg vora nklių draiskanos ten, kur Viktaras juos paliko. Iš toli švietė Kajaus
kraujo bala, ir Joris spoksojo į ją, lyg bandydamas išskaity atei .
Leila atsisėdo į Viktaro krėslą ir palinko į priekį. Iš jo krėslo galėjo maty
abi kėdes ir Kajaus kraujo dėmę.

-

Žinai, bandau supras , – ji atsiduso Joriui. – Kas privertė jį taip
manęs nekęs ? Ką turėjau padary , kad užsitraukčiau tokią
neapykantą?

-

Manau, daugybę kartų matei, kad blogiui priežas es nereikia.
Atrodė, kad žinodamas, jog jaučiu k pusę skausmo ir baimės, jis
turi nepaprastai steng s.

Ji nukorė koją per krėslo ranktūrį ir užsimerkė. Norėjo žino , kaip ilgai
Viktaras kūrė savo siaubingą planą, rašė prakalbą ir kaip ilgai repetavo ją,
kiekvieną gestą ir pauzę.
-

Panele Leila, prašau, liaukitės, – nors kreipėsi oﬁcialiai, Joris
kumštelėjo ją į pe lyg seserį. – Negalite ras priežas es sve moje

beprotybėje.
Ji žinojo, kad Joris teisus, kad metų metus bijodamas rono tėvo jis
nustojo klaus „Kodėl?“ ir išmoko priim atsakymą „Tiesiog“. Ir vis ek ji
norėjo Viktarą prikel , išgirs atsakymą ir dar kartą jį paskers .
-

Eime, – Leila pakilo ant kojų.

Pirmame aukšte radę k kalnus dulkių ir trūnėsių kariai pakilo į antrąjį.
Leila jų nelaukė – norėjo pirmoji aplanky savo kambarį, prieš jo tylą
sudrumsčiant triukšmingiems karių žingsniams. Joris pagarbiai jos nesekė.
Rankoje ji suspaudė Viktaro lazdą. Vien prisilie mas privertė visus senus
skaudulius suskaus vienu metu. Ji švystelėjo lazda ore, ši šiurpiai sušvilpė
kaip ir Viktaro rankose. Leila apsimetė, kad garsas nekelia jai baimės, kad
nes ngdo kraujo gyslose, ir pakilo laiptais.
Pasku nės trys pakopos.
Žingsnis – girgždesys.
Žingsnis – girgždesys.
Žingsnis – girgždesys.

Tai buvo trumpas ir tamsus koridorius, tokios pačios pilkos kambario
durys, tokios žemos, jog ir Leila turėdavo pasilenk , kad užeitų į vidų. Ji
sustojo prie jų ir tris kartus lazda trenkė į sieną.
Tuk! Tuk! Tuk!
Galėjo prisiek , kad kas rytą jos atėjęs Viktaras belsdavo į tą pačią
lentą. Net ir atkartojant jo žingsnius, senio neapykanta atrodė nepelnytai
gili. Jos kambarys taip pat pilkas, lovos rėmas, kadaise buvęs žalias, dabar
išblukęs ir nusitrynęs, o patalynė niekuomet nebuvo krai balta. Balandžiai
pastogėje tylėjo. Leila tyliai švilptelėjo, kaip darydavo nak mis ir visada
sulaukdavo tylaus atsako, tačiau dabar balandžiai neišleido nė garso,
tarytum prieš penkerius metus ir jie tebuvo iliuzija.
-

Man per daug praei es, – atsiduso ir pirštu perbraukė per

suklypusį staliuką.
Ji užsimojo ir iš visų jėgų trenkė lazda per savo tobulai paklotą lovą.
Nuo sudūlėjusio už esalo pakilo dulkių kamuolys. Ji trankė ir trankė. Duslūs
smūgiai kirto vienas po kito tol, kol per rštą dulkių debesį Leila nebegalėjo
atmerk akių.
Kodėl tu esiog negalėjai supū šiame prakeiktame name... –
sušnabždėjo rydama dulkes.
Suvokimas buvo aštrus kaip skausmo blyksnis, pervėręs nuo pakaušio
iki stuburo pabaigos. Visai nesvarbu, kad Viktaras jos gyvenimą suplanavo
už ją, kad kiekvienas jos pasirinkimas buvo nuspręstas ir užtvir ntas krauju,
ji visuomet manė, kad turi laisvę. Jautėsi taip, lyg niekam nepriklausytų, lyg
niekas neturėjo teisės jai nurodinė . Ji mėnesiams išeidavo į mišką ir
jausdavosi taip, lyg visa pasaulio laisvė priklausė jai vienai, o jis buvo
amžiams pririštas prie pareigos, prie sve mų likimų prakeiksmo. Nors ir
kaip Viktaras stumdė paklydusiuosius, lyg ﬁgūras šachmatų lentoje, jie
nuolat pasirinkdavo nepaklus savo lemčiai, net jei tai jiems ir

garantuodavo mir nuo paauksuotų karių rankos. Pasku nė jo prakalba,
kiekvienas jo žodis, buvo bandymas jai įrody , kad jokios laisvės ji
niekuomet nė neragavo. Taip, ji buvo sėkmingiausias jo eksperimentas. Ji
buvo tokia todėl, kad sugebėjo išsaugo savo laisvės iliuziją. Viktaras norėjo
įtryp ją į dulkes, privers pajus krą skausmą, privers nužudy Kajų. Tik
tada būtų pasijutęs laimėtoju. Tik tada jo galia jos likimui būtų šį tą reiškusi.
Leila atsisėdo ant lovos dulkių kamuolyje. Negalėjo nė įkvėp ,
susimaišiusios su ašaromis dulkės užklijavo gerklę. Ir pagaliau ne skausmo,
o absoliučios laisvės ašaros ant skruostų paliko purvinus ruožus.
Ji girdėjo, kaip laiptais lipa Joris. Vėl trys girgžtelėjimai. Garsesni, nei
lipant jai. Jis turėjo labai susilenk , kad pasiektų jos duris, ir pasisuk šonu,
kad užeitų į jos senąjį miegamąjį. Tačiau šarvai vis ek paliko šviežius rėžius
ant seno staktos medžio. Vyras negalėjo išsi es , galva neliesdamas sijų.
Po galais, – Joris nubraukė nuo akių vora nklius. – Tavo krasis
pavidalas kriausiai yra gerokai mažesnis, nei matau aš.
Leila užspringo dulkėmis ir nusijuokė. Buvo pamiršusi, kad jaunuolis ją
mato kaip aukštą ir skausmingai išblyškusią laumę. Ji leido iliuzijai nukris
nuo savęs lyg kibirui vandens. Nebebuvo prasmės slėp s.
-

Labas, Leila, – Joris nusišypsojo. – Radai, ko ieškojai?

Ji linktelėjo ir atsistojo. Tikroji Leila siekė Joriui vos iki smakro.
-

Gali perlauž per pusę?

Joris rankoje pakilnojo Viktaro lazdą. Įrėmė kelį į jos vidurį ir į save
trūktelėjo galus. Trakštelėjimas buvo gerokai garsesnis, nei Leila kėjosi,
tačiau atrodė, kad po jo rūmuose atsirado daugiau oro. Ji išlygino savo
lovos už esalą ir ant jo iš lazdos dalių sudėjo kryžių.
Iš rūmų jie grįžo pasku niai. Ki kariai jau būriavosi aplink ugnį, vieni
kimšosi pypkes, ki laukė juodos kaip derva kavos, atrodė, net ir jų balsai
skambėjo gyviau ir garsiau, lyg Leila palėpėje išvijo pasku nę šmėklą.

Tik Kajus neramiai dairėsi. Jiems pasirodžius, kaip galėdamas spėriau
nužingsniavo jų pasi k .
-

Dievų vardu, kokiame palovyje tu ropinėjai? – Kajus nubraukė
dulkes nuo jos kaktos.

Leila pasis ebė ir rankomis apsivijo jo kaklą. Per parą mėlynė jos
smilkinyje išsiskleidė kaip skausmingai mėlynas Nak es žiedas ir prigludo
prie tokio pa es sumušimo ant Kajaus skruosto lyg bučiniui. Nesvarbu, kas
matė. Ji nuslydo jo veidu, nelygia dygia barzda, kuri skaudžiai kuteno
skruostą.
Kaip jau esi?
-

Geriau. Dabar daug geriau.

Leilai atrodė, kad atsikratė to be galo sunkaus prakeiksmo, kuris buvo
užgulęs jos tvirtus, bet kartu ir nepaprastai trapius pečius. Oras ją lietė
kitaip, ausis pasiekdavę garsai buvo kitokie, ji buvo kita. Dulkinoje palėpėje
ji paliko kryžių dar vienai Leilai.
Vyrai susėdo aplink laužą, šarvas prie šarvo, pe s prie pe es. Kol
dalijosi maistą, k šarvų metalas tyliai skambėjo aplink, a mušdamas nuo
medžių. Leila išlaukė, kol visi pavalgė, kol ratu apkeliavo midaus pilnas
butelis. Išlaukė, kol vieni pasiklojo miego , o kitų šešėliai nuslinko ant
šulinio dangčio žais kauliukais. Jų barškėjimas jai priminė barškančius
kaulus, kai statymai būdavo didesni nei keletas sidabrinių monetų.
-

Žalvyje mes garbinome mišką, – ištarė taip, lyg jos balsas ir lūpos
jai nebepriklausytų.

Galiausiai Joris jai iš esė savo gertuvę su kvapą gniaužiančia
kareivinėse išvaryta naminuke. Laužo šviesoje jie liko trise.
Leila tvirčiau apsigobė apsiaustu ir išlaukė, kol šleikš šiluma nuslydo
gerkle gilyn.
-

Miškas atnešdavo gyvybę ir pasiimdavo mir .

Ji prisikimšo pypkę. Saldus aromatas apgaubė juos ir Leila žinojo, kad
joje nebeliko skausmo, kad jis sulūžo per Jorio kelį, kad viskas, ką skaudėjo,
liko kryžiumi ant senos jos lovos, kurioje miegodama ji nė akimirkos nebuvo
savimi. Jos skausmo pusė buvo sunki. Sunki, kaip antkapio akmuo,
užridentas ant to, kuris dar kvėpuoja.
Leila kalbėjo ilgai, o jos tyla buvo ilga ir juoda kaip šal nio tėkmė miško
tankmėje. Ji iškalbėjo visas legendas, kurias jai mažytei perpasakojo
Gustavas. Iškalbėjo viską, ką k prisiminė apie miško augalus ir samanas,
kurios išgelbėjo Kajui gyvybę.
Tai gyvybės ugnis taip skauda.
Ji nu lo ilgam. Tabakas susmilko. Leila tylėdama prisikimšo pypkę iš
naujo. Gėrimas Jorio gertuvėje baigėsi, tad Kajus išsitraukė savąją. Alkoholis
atpalaidavo jos pečius ir Leila jautėsi lyg bekūnė ore kyban migla. Tik šiltas
Kajaus delnas ant šlaunies laikė pririšęs ją prie realybės ir tamsos apsupto
laužo.
-

Viktaras nekentė manęs už laisvę.

Jos mintys šokinėjo nuo Viktaro lazdos iki Tito akių spalvos. Ji prisiminė,
kaip jausdavo liauną Rolando kūną per ploną antklodę karštomis vasaros
nak mis, kalbėjo apie vergo randus ant Einaro šonkaulių, kalbėjo apie tai,
ko nebuvo jos liudijime, Kajaus kabinete jiems pirmą kartą susi kus.
-

Jis manė, kad jo nužudy atėjo jo jauniausia dukra.

Leila papasakojo jiems viską apie savo pirmąjį taikinį, pirmąjį darbą, už
kurį Rotas atseikėjo dosnų kapšą pinigų. Papasakojo apie visus taikinius,
kurie buvo ryškiai įsirėžę atmintyje, visus, kuriuos, manė, nužudė laisva
valia. Jos balsas vyniojosi aplink Kajų ir Jorį kaip sabalo kailis, juodas kaip
degutas ir nepaprastai švelnus. Visa jos esybė virto žodžiais. Leila niekada
nemanė, kad ek žodžių joje lpo.

Kai ištarė pasku nį, giliai iškvėpė. Atrodė, kad iškvėpė pirmą kartą po
to, kai prabilo. Joris, nieko nesakęs, pakilo ir ramiai nužingsniavo iki savo
guolio, lyg ant pečių nesineštų nieko, ką išgirdo.
Kajus delnu apglėbė jos skruostą ir prisitraukė jos lūpas prie savųjų.
Leila užsimerkė ir iš rpo ore, iš rpo jame. Kvėpavo jo kvapu, jo oru, jo siela
ir pagaliau jos lūpos buvo laisvos nuo jos pačios. Jie nusegė vienas kitam
šarvus ir Leila įsirausė į Kajaus glėbį taip, lyg jų nebūtų skyrusi oda.
-

Leila.

Ji prabudo vidury nak es pašaukta vardu. Galvojo, kad nežinia kodėl jos
prisireikė Joriui, ar Kajus turėjo ką pasaky , tačiau atsisėdusi guolyje
prieblandoje matė k miegančių karių kūnų kauburėlius.
-

Leila.

Ją kvietė Viktaro rūmas. Visuose languose įsižiebė šviesos ir namas
suplojo langinėmis, lyg rūmo viduje būtų siautęs gaisras, namas sukaukė ir
toliau tyliai kartojo jos vardą.
-

Mn luuko õrko kaamaça, – ir toliau: – Leila. Leila. Leila.

Ji nebijojo. Jausmas, kaip angis susirangęs jos viduriuose, buvo ne
baimė, o glitus suvokimas, kad Jie žino, jog ji greta. Lyg kartu su rūmo
langinėmis į ją būtų žiūrėjusi didelė akis. Jos vyzdyje Leila buvo mažesnė už
skruzdę. Tamsūs budinčių karių siluetai prie šulinio į rūmą nė neatsisuko.
Leila matė, kaip tamsoje vis ryškiau sužibėdavo vieno iš jų pypkės anglis.
Juos supo tyli nak s, nes šis kvie mas buvo skirtas k jai.
-

Kas yra? – Kajus sunkiai atsisėdo savo guolyje. – Ei?
Jie šaukia mane.

-

Ką? Po perkūnais... – nė nematydamas priešo, jis siektelėjo kardo.

Leila negalėjo nuo šviesų nuleis akių, lyg ką k į ją atsimerkęs rūmas
būtų pradėjęs šiep dan s, jo gerklėje vėrėsi bedugnė. Ji galėjo užsimerk ,
kumščiais užsikiš ausis, tačiau nei garsas, nei vaizdas niekur nebūtų

dingęs. Ji norėjo, kad būrys auksašarvių karių pasipiltų pro duris, kad galėtų
pakel kardą ir juos išskers , tačiau žinojo, kad šiąnakt Jie jos neateis.
Jie tavęs nepasiims, girdi?
Kajus švelniai paguldė ją atgal į pravėsusį guolį, o pats atsigulė tarp jos
ir siautėjančio namo, užstojo ją savo kūnu nuo visko, ką manė galint iš ten
išsiverž . Jis apglėbė jos veidą delnais ir atsuko į save taip, kad Leila
negalėtų jam per pe dirsčio į ugnį rūmo languose.
-

Ten nieko nėra, k tamsa, girdi? Tylūs, tamsūs koridoriai ir dulkės,
dulkės, dulkės, girdi?

Leila prisivertė susitelk į Kajaus žodžius, į jo judančias lūpas. Leido
kartojamiems žodžiams ją įsuk ir užsimerkė.
Ten nieko nėra ir neleisiu jiems tavęs pasiim .
Nieko nėra ir neleisiu jiems tavęs pasiim .
Ten nieko nėra ir aš neleisiu.
Leila trečią kartą pasi krino, ar kardas savo vietoje. Per pe trūktelėjo
ginklo rankeną keletą cen metrų ir pajutusi slystančius lauk iš makščių
ašmenis grąžino kardą atgal. Šį kartą nejautė jo svorio sau ant nugaros ir
sugniaužė kumščius, kad neiš estų rankos link rankenos dar kartą.
Kajus baigė daly įsakymus ir ramiu žingsniu žengė į priekį. Leila nusekė
iš paskos, būrys ginkluotų žmonių lipdami laiptais garsiai aidėjo. Sekundės
dalį Kajus stabtelėjo išvydęs savo kraujo balą, jo delnas nesąmoningai
nuslinko ant šono, kur po šarvais vis dar buvo ryškus randas. Leila mintyse
vėl ir vėl išgirdo tą pasku nį jo atodūsį, kai Kajus dar nežinojo, ar jos smūgis
buvo mir nas.
Leila žinojo, kad milžiniškos durys nepaprastai sunkios, tačiau
niekuomet nematė, kaip Viktaras jas atveria. Tik kartais, jei ilgai
neužmigdavo, girdėdavo, kaip jis pa krina lauko durų sklendę, ir netrukus

garsiai trinktelėdavo ir didžiosios durys. Balandžiai dažniausiai joms
atsišaukdavo. Ji pasivijo Kajų ir pirmoji išsitraukė ginklą, vos jam iš esus
ranką link durų rankenos.
Koridorius už durų buvo ilgas ir aklinai tamsus, vinguriavo gilyn į kalną,
tačiau Leila negalėjo maty jo pabaigos. Aplink ją kaip cikados ėmė ciksė
tnagai ir nušvito deglai. Leila deglo sąmoningai neėmė – jis trukdė kovoje.
Kajus iš esė savąjį į priekį ir Leila, suėmusi jį už riešo, palenkė liepsną
arčiau grindų. Nugludintas akmuo buvo padengtas storu dulkių sluoksniu,
tačiau jame labai aiškiai buvo maty Viktaro pėdsakai. Jie vedė gilyn į
tamsą.
Pa krinkit visus kambarius, – įsakė Kajus, nors puikiai žinojo, kad
nieko juose neras.
Oras atrodė pasenęs ir rštas, atrodė, kad galima kardu jį kapo .
Koridorius tai siaurėjo, tai platėjo. Leila jautėsi taip, lyg vaikščiotų milžiniško
kirmino viduriuose. Ji nepastebėjo, kada iš plytų sumūrytas sienas pakeitė
nelygiai išskaptuota uola. Dabar jie buvo kalne.
Viktaro pėdsakai atsirėmė į vienas niekuo neišsiskiriančias duris ir Kajus
sustojo. Leila sunkiai nurijo seiles. Nors nebijojo, širdis daužėsi smilkiniuose
taip, lyg jos kaukolėje būtų įkliuvusios dvi zylės.
Smarvė Viktaro miegamajame buvo beveik nepakeliama, atrodė, kad
graužė akis. Kvapas buvo salsvas, lyg po lova būtų gulėjęs keleto savaičių
senumo lavonas, maišėsi su prakaito, nešvaros, Viktaro trauk nės smarve.
Leila ir Kajus nevalingai rankomis prisidengė veidus.
Sos nės lūšnynai taip nedvokia, – sumurmėjo Kajus ir aukščiau
pakėlė deglą.
Leila kėjosi, kad Viktaras leido sau gyven karališkai, kėjosi išvys
milžinišką lovą su baldakimu, brangius paveikslus, langą su vaizdu į tarp
kalnų slypin slėnį... Net apleis namai ir pigiausios užeigos, kuriose ji

apsistodavo, atrodydavo geriau. Lova buvo siaura ir suklypusi, kadaise
buvusi balta patalynė – beveik juoda ir ištepta riebalais bei kūno purvu, lyg
niekuomet neskalbta. Ant žemės greta gulėjo keturi tuš trauk nės
buteliai, iš blizgios balos prie jų Leila spėjo, kad bent vienas butelis išsiliejo
ant akmeninių grindų. Ant stalo gulėjo du kardai, beveik tokie patys kaip
jos.
-

Kaip manai, kiek dar jis galėjo jų išdaly ? – Leila paglostė vieno jų
rankeną. – Mes nė neįsivaizduojam, kiek paklydusiųjų likimų siūlų jis
vienu metu galėjo tampy .

Tolimiausia kambario siena buvo nuklijuota jos paieškos plakatais. Kajus
dar aukščiau pakėlė deglą ir šviesa lyžtelėjo dešim s skir ngų Leilos veidų.
Pirmieji, priklijuo sienos viduryje, per penkme jau buvo pageltę ir
išblukę, tolimiausiuose kampuose išklijuo dar švietė baltai. Dešimtys
skir ngų Leilų, įkainotų nuo kelių iki keliolikos tūkstančių auksinių.
Čia visur tu?
Ji linktelėjo. Nuo min es, kad Viktaras valandų valandas galėjo praleis
spoksodamas į jos atvaizdus, Leila nusipurtė taip, kad sužvangėjo šarvai.
Kajus pa krino spintą, tačiau rado k keletą sutrūnijusių knygų. Leila kardo
smaigaliu nuo galvūgalio nustūmė pagalvę ir apžiūrėjo čiužinį, tačiau rado
k dar daugiau purvo ir smarvės.
Galiausiai Kajus uždarė kambario duris ir abu tankiai alsavo,
stengdamiesi išgrūs smarvę lauk iš savo šnervių, nors atrodė, kad net per
keletą minučių kvapas spėjo įsiger į odą ir plaukus. Koridoriuje garsiai
skambėjo kambarius apieškantys kariai ir Jorio įsakymai.
Abu jie žiūrėjo į tamsą, kur nesiekė Kajaus deglas. Atrodė, kad tunelis
leidžiasi žemyn, lubos žemėja... Leila galėjo prisiek , kad išgirdo iš tamsos
sklindan tylų bruzdesį, šnabždesį, kurio negalėjo iššifruo , bet žinojo, kad
šaukia ją.

-

Kartą šnipinėjau Rotui ir nepavyko įgyvendin pabėgimo plano
taip, kaip ke nau, – ji dirstelėjo į koridorių, tačiau karių dar nė
nesimatė. – Nežinau, ar Roto žemėlapis buvo ne kslus, ar aš
netyčiomis sugebėjau paklys ... Turėjau kirs kalną senos šachtos
tuneliais, tačiau persekiotojai lipo man ant kulnų, nežinau, galbūt
pasukau ne ten... Tris dienas praklaidžiojau aklinoje šachtų tamsoje.
Neturėjau nei deglo, nei tnago... Tik durklą. Kajau, galiu prisiek , kad
tas tris dienas tamsoje buvau ne viena. Žinai tą jausmą, kai ir
nematydamas jau , jog į tave žiūri, kad stovi už nugaros? Aš esiau
rankas norėdama palies , mojavau durklu, tačiau, kad ir kas slypėjo
tamsoje, visuomet atsitraukdavo per žingsnį toliau, – Leila akimirką
nu lo pamiršusi, kodėl pradėjo tai pasako . – Jei išgirsčiau šį
pasakojimą iš kitų lūpų, sakyčiau, kad tai k išsigandusio proto triukai,
bet aš nebijau tamsos ir vienumos.

Kajus tankiai sumirksėjo, lyg nuo Leilos pasakojimo tunelis būtų dar
labiau susitraukęs.
Leila sekė Kajaus nugarą. Jei nepa ko, kad deglo šviesa liejosi ant
nelygių tunelio sienų ir kiekvienas šešėlis priminė košmarą.
Nepa ko, kad per Kajaus nugarą nematė to, ką matė jis.
Nepa ko, kad priekyje pasirodžius pavojui būtų bejėgė jam padė .
Nepa ko, kad prarado laiko nuojautą. Leila dar bandė skaičiuo
sekundes, tačiau atrodė, jog tunelio tamsa užtemdė protą ir ji vis
pamesdavo skaičių.
Leila ėjo iš esusi rankas į šonus, vienoje laikydama kardą, nors
erdvės tunelyje nebūtų pakakę juo užsimo . Netrukus jos krumpliai ėmė
brauk nelygias sienas ir iš plaučių kažkas tarytum išspaudė orą – tunelis
siaurėjo. Už jos ėjusio Jorio šarvai įkyriai brūžinosi į tunelio sienas. Leila

į kinėjo save negalvo , kad prieš Kajų pasirodžius būriui auksinių karių
Joris nepajėgs apsisuk ir jie trise bus pasmerk kovai bei mirčiai.
Manai, Jie į paviršių išropoja per čia? – Kajus paklausė jos.
Leila akimirką matė aukso spalvos šarvus, sunkiai ropojančius stačiu
tuneliu, o jų akiduobėse švietė ugnis. Atrodė, kad gali girdė , kaip jų šarvai,
lygiai taip pat kaip Jorio, palieka įbrėžimus tunelio sienose, o jų galvose k
viena min s – sunaikin ją.
Ne, – ji ištraukė save iš siaubingos vizijos. – Tunelis per siauras, o
jų per daug. Be to, būtume pastebėję pėdsakus.
-

Mhm, – Kajus jai pritarė, nors Leila net ir savęs nepajėgė į kin . –

Man rodos, tunelis platėja.
Kajus įžengė į nedidelę akmeninę salę ir Leila iššoko į priešingą pusę
nuo jo pakėlusi kardą, taip praleisdama Jorį ir pasiruošusi bet kokiam
pavojui. Tačiau joks pavojus netykojo. Akmeninė salė buvo gal dešim es
metrų skersmens ir visiškai tuščia. Leila delnu paglostė nelygią sienos uolą.
Neatrodė, kad akmuo kada nors būtų patyręs įrankio prisilie mą, lyg ši ola
gimė kartu su kalnu prieš tūkstančius metų. Lyg ola, kalnas ir likimas buvo
nuo tada, kada buvo kam tą likimą nešio .
Kariai skausmingai rąžėsi, trynė nu rpusius pečius, gniaužė nuo
įtampos skaudančius delnus. Leila kelioms akimirkoms grąžino kardą į
dėklą, nors be jo rankoje jautėsi lyg nuoga, ir s priai sugniaužė pirštus,
atleido ir vėl sugniaužė, kol į pirštų galus grįžo kraujo šiluma. Kajus, sau virš
galvos iškėlęs deglą, tyrinėjo akmenines sienas.
-

Kaip manai, kaip giliai mes esame?
Giliau, nei tu kada nors norėtum bū , – Leilos balsas buvo labai
duslus, tarsi iš kapo.

Deglo šviesoje ji pa atrodė lyg iš akmens. Kajui atrodė, kad ją palietęs
pajaus ne šiltą švelnią odą, o vėsų akmenį.

Tolyn vedė du tuneliai. Vienas – siauras, atrodė, kad šiek ek
pavinguriavęs į priekį jis suka atgal, iš kur jie atėjo. Antrasis – platesnis ir
aukštenis, kuriame nebereikėjo lenk s, vienas greta kito lpo po du.
Platesniame tunelyje garsas sklido geriau ir jų žingsniai aidėjo atsimušdami
nuo sienų ir nuklysdami gilyn į tamsą. Kiekvieną garsiau ištartą žodį tunelio
kirminas pasigaudavo, akimirksniu nusitempdavo gilyn ir iškraipydavo, kol
balso būdavo nebeįmanoma atpažin .
Man rodos, jau kuris laikas girdžiu tekan vandenį, – sušnabždėjo
Kajus.
-

Vandenį... denį... de...de...nį... – atsišaukė tamsa priešais juos.

-

Aha. Nesu kra, kad vandenį, bet ūžimą... ar... nežinau...

Au... au... au... – beveik piktai sulojo tunelis.
Abu nu lo. Leila nesąmoningai įsikando į lūpą ir dabar jos burna buvo
pilna kraujo nuo nepasakytų žodžių, tačiau kiekvienas ištartas žodis
grįždavo kraupia šmėkla ir jie net negalėjo vienas kitam ištar , kad viskas
gerai.
-

Laukiu, kol visa tai pasibaigs, – sušnabždėjo Leila, atrodytų, vos

sujudindama lūpas, nė nesukeldama garso.
-

Pasibaigs... baigs... baigs... nesibaigs... ne...

Leila norėjo tamsai išrėk keletą prakeiksmų. Tokių, nuo kurių net ir
Kajaus kariai būtų susigūžę, tačiau kriausiai aidas būtų juos apsukęs ir
sviedęs jai atgal į veidą. Visas jos kūnas ir apnuogin kardo ašmenys ilgėjosi
priešo, kuris turi kūną ir protą, kurį galima įveik , pergudrau , kuris turi
kraujo, kurį teisingu smūgiu galima pralie .
Antra salė, ne kėtai atsivėrusi jiems prieš akis, buvo didesnė.
Prieblanda buvo apgaulinga, bet Leila suskaičiavo bent trisdešimt žingsnių
nuo vienos sienos iki kitos. Tokia pa tuščia ir amžina. Jie beveik

nestabtelėjo, vyrai vikriai pasirąžė, užsivertė vandens gertuves ir nusekė
paskui Leilą ir Kajų į kitą tunelį.
Tekančio vandens garsas tai s prėjo, tai beveik pranykdavo. Leila
nežinojo, kas ją labiau gąsdino – garsas, kurio kilmės negalėjo supras , ar
absoliučiai kur nan tyla. Deglo šviesoje linijos Kajaus veide atrodė tokios
aštrios, jog palietus perrėžtų delną iki kaulo. Leila jautė, kaip nuolat jis
žvilgtelėdavo į ją lyg pa krindamas, ar ji vis dar čia, ar vis dar atrodo taip
pat, žinojo, kad šešėliai pagalando ir jos veido bruožus.
Trečia salė buvo tokia pat tuščia ir visiškai mažytė, joje susigrūdus
visiems kariams, vietos prak škai nebeliko. Ir vėl siauras koridorius, ir vėl
salė, vėl koridorius, vėl salė, vėl koridorius...
Leila jautėsi lyg įmesta į jūrą vidury audros, kur viena banga reiškė
baimę, o kita – ledinę paniką, po kurios ateidavo trumpas ramybės š lis. Nė
vienu veido raumenėliu ji neišsidavė, kad rankas bando užvaldy drebulys,
kad negali nė įkvėp , nes panika sugniaužė jos plaučius lediniame
kumštyje, tačiau krū nėje virė uraganas.
...Vėl salė, vėl koridorius, vėl salė, vėl koridorius, vėl salė. Leila
suskaičiavo septynias.
Ji ir Kajus sustojo kaip įbes , kai prieš akis iš tamsos išniro milžiniškos
durys. Joris atsitrenkė jai į nugarą vos nepargriaudamas ant žemės, o už jo
susigrūdo ki kariai. Jie taip ilgai žiūrėjo į akmenis, kurių galbūt niekada
nelietė žmogaus ranka, kad durys atrodė ne nkamos čia bū . Tarytum
pokštas jos buvo iškirstos iš kokios nors pilies ir įklijuotos čia, daugybė
metrų po žeme. Leilai atrodė, kad sekundės dalį ji gali girdė viso būrio,
kuris smalsiai per jos ir Kajaus pečius žvilgčiojo į duris, baimę. Jie šio tunelio
tamsoje buvo ne vieni, kažkas kadaise čia atėjo ir ant vyrių užmovė šias
duris. Paliko jas čia tam, kad niekas nepatektų į vidų, arba niekas
neištrūktų... Ji papurtė galvą, norėdama atsikraty šios min es.

-

Aš nepažįstu šio medžio, – Leila paglostė duris, atrodė, kad jos
išskaptuotos iš juodo akmens, tačiau buvo šiltos, palygin su jas
supančia uola.

Tačiau jei šios durys tokios pačios senos kaip likimas... Pamėgino
nusikraty dar vienos įkyriai prie stuburo prilipusios min es.
-

Jori, padėk man.

Jaunuolis prasispraudė pro ją ir pe mi įsirėmė į duris greta Kajaus. Leila
kairėje rankoje tvirčiau suspaudė Kajaus deglą, o dešinėje – savo kardą,
pasiruošusi bet kam, kas jų laukė už storo medžio. Durys sunkiai pasidavė,
medis sunkiai drėskė akmenį, tačiau prasivėrė. Kajus ir Joris atšoko atgal ir
Leila pagalvojo, kad jie atvėrė duris į nebū .
Patalpa priešais buvo milžiniška. Salės lubų kupolas buvo taip aukštai,
kad galva svaigo bandant įsižiūrė . Kajus nuo savojo uždegė prie durų
buvusius deglus ir visi dar kartą sus ngo, šviesai nusidriekus link salės
vidurio. Visa salė, kiek k jų ugnis siekė, buvo pilna rikiuotėje stovinčių
auksinių šarvų.
-

Šššš! – Kajus iš esė ranką prieš ją, siekdamas sulaiky Leilos
žingsnius.

Jie atrodė kaip statulos, šimtai, tūkstančiai auksaspalvių statulų. Leila
neabejojo, kad bet kurią akimirką visos jos gali atsisuk būtent į ją, nes tai
jos kraujo buvo alkani jų ginklai. Tačiau kariai nejudėjo.
Jie išjoja nak , – Leila aplenkė Kajaus ranką ir žengė tarp Jų.
Visi šarvai tokie patys kaip Žalvyje, kaip prie bokšto paryčiais. Vieni
blizgantys, lyg ką k nukal , lyg niekada neragavę kovos, ki – jau
apsitrynę, įlinkę nuo smūgių ir nubrozdin sve mų ašmenų. Leila
pasis ebė, kad pažvelgtų vienam jų į akis, tačiau matė k tamsą.
Kariai įžiebė daugiau deglų pasieniuose ir atsargiai pasklido po salę.
-

Likimas turi visą armiją, – greta jos atsiduso Kajus. – Čia jų – bent

tūkstan s.
-

Ir mes nežinom, kiek dar tokių salių yra šiame sumautame kalne.

Kažkas turėjo paklaus , kaip juos sustabdy , tačiau visi bijojo atsakymo.
Tolimame salės pakraštyje Leila matė dar trejas duris ir neskubėdama
patraukė link jų. Net jei jau ir rado viską, ko ieškojo, kėjosi, kad į paviršių
yra lengvesnis kelias nei siauras, baimė kelian s tunelis.
Jos dėmesį atkreipęs garsas tebuvo krepštelėjimas, akies krašteliu
užﬁksuotas judesys – k virptelėjimas. Leila žaibiškai metėsi prie Jorio,
stebuklingai pajėgė nustum milžinišką jo kūną į šalį ir nuogais ašmenimis
pasi ko auksaspalvio kario kardą, kuris jau siekė atsikąs Jorio kaklo. Visi
šarvai sujudo kartu. Nuo aukštų lubų atsimušęs šarvų žvangėjimas buvo
kur nan s. Vieno jų kardas paskendo vieno iš Kajaus karių nugaroje su
tokia jėga, kad kruvini ašmenys išlindo krū nėje.
Kajau!! – ji suriko, kiek k leido plaučiai. Jos pačios balsas, jau
iškreiptas, grįžo iš palubės tarsi smūgis.
Joris vikriai pašoko ant kojų ir Leila su iškeltu ginklu prisiglaudė prie jo
nugaros. Jie turėjo bėg , tačiau iki tunelio, kuriuo atėjo, buvo per toli.
Šimtai karių kėlė kardus ir supo juos glaudžiu puslankiu. Leila vikriai
apsisuko, nurėždama dar dvi galvas, ir šalmai nukrito ant gindų.
-

Visi prie durų! – įsakymą išrėkė Kajus, tačiau Leila turėjo tai

išskaity iš lūpų.
Ji išrėkė tą pa , Joris pakartojo jos žodžius, abu kėdamiesi, kad visi
kariai jų žodžius išgirdo, kad visi spės.
-

Padėk Kajui!

Leila nustūmė Jorį artyn durų. Akies kampeliu matė, kad vienas sunkių
durų Kajus neatvers. Ji praleido bėgančius į prieglobs karius, kol su iškeltu
kardu liko viena.
-

Mn luuko õrko kaamaça. Mn luuko õrko kaamaça. Mn luuko õrko

kaamaça, – jie nešaukė, jų balsai nedrebėjo, tačiau šimtų lūpų kartu
tariami žodžiai skambėjo kaip griaus nis.
Ji įsižiūrėjo į degančias prieš ją sustojusių karių auksiniais šarvais akis.
Jie judėjo kitaip nei tą vakarą Žalvyje. Jų judesiai buvo lyg kūnais
nubėgantys traukuliai, lyg jie būtų pamiršę, kaip turi vaikščio , ji matė
keletą išaugusių trečių rankų, šleivas kojas, galėjo prisiek , kad tolumoje
vienas kūnas turėjo dvi galvas... Visi jie atrodė kaip prastos, mir nai
pavargusio proto sukurtos iliuzijos. „Kai tu nužudei visus Juos Žalvyje, Jie
esiog pakvaišo“, – prisiminė Viktaro žodžius. Tikriausiai, kuo arčiau ji buvo,
tuo labiau vedė juos iš proto ir iš rikiuotės.
Leila nelaukė, kol ją užpuls, ji sukosi ir kirto, išvengdama smūgių,
kurdama iliuziją po iliuzijos, kurias kabino alkani kardai. Bedvasių šarvų
krūva prieš ją didėjo, tačiau kirčių, kuriuos turėjo atrem , nemažėjo. Ji
jautė, kaip ima virpė rankos, o kardas, įprastai lengvas kaip plunksna, ėmė
sver kaip akmuo. Apipiltos krūva keiksmų durys pagaliau atsivėrė.
-

Leila! – suriko Kajus ir ji ėmė atsargiai trauk s.

Ji perskrodė gerklę vienam kariui bandžiusiam prisėlin iš nugaros,
nušniojo dar porą galvų ir pasileido bėg . Ji taip drebėjo, kad atrodė, jog
pasaulis dreba kartu su ja. Vos k prasprūdo pro duris, durys garsiai
užsidarė. Leila susmuko ant grindų, neturėdama jėgų apsidairy , kur
atsidūrė. Po triukšmingos salės, tyla spengė ausyse, tačiau vos po poros
akimirkų durys sudrebėjo nuo Jų smūgių. Joris su Kajumi skersai duris, lyg
milžinišką sklendę, užkišo greta gulėjusį rąstą. Sausas rąstas, lyg ten buvęs,
abiem galais įsispyrė į uolą ir taip neleido auksašarviams kariams atver
durų.
Atgavusi kvapą ji pakilo ant kojų ir apsidairė. Jie užsibarikadavo tokioje
pačioje kaip ir kitos salėje – apvalioje, gal šimto žingsnių skersmens
patalpoje, ant grindų stūksojo keletas stambesnių akmenų, kitaip nei

anksčiau matytose – voliojosi keletas senų baldų, keli glėbiai neaiškių
šiukšlių. Kito kelio iš jos nebuvo, k akmenį primenančios milžiniškos
juodos durys. Leila priglaudė prie jų delną – nuo Jų smūgių durys švelniai
vibravo, tačiau, tarytum pajutę ją, kariai ėmė smūgiuo s priau ir tankiau.
Leila dar kartą apsidairė. Iš trylikos jų liko dešimt. Ji nė nematė, kaip
žuvo dar du. Visi ki atrodė sveiki, k keletas smulkių nubrozdinimų ir po
siaubo randą, išvagojusį kiekvieną veidą.
-

Galbūt ryte jie sumigs ir tada... – Leila nepabaigė sakinio, nežinojo,

kas bus, jei ryte jie nesumigs.
Moteris atsisėdo ant žemės ir nugara atsirėmė į uolą. Lėtai prisikimšo
pypkę – raudonos žolės tabako maišelio dugne buvo pačios karčiausios.
Kajus atsisėdo greta ir Leila įsikniaubė į jo kaklą.
-

Mane kalino ir kankino. Pančiojo prie kėdžių, kaustė gradinėmis,
tačiau niekada nesijaučiau taip giliai spąstuose, – sušnabždėjo jam į
ausį, kartu išpūsdama tabako kartėsį.

-

Nekalbėk taip. Jie užmigs, mes iš čia išeisim ir užversim tunelį
akmenimis, girdi? Jie liks čia įkalin amžiams.

Ji neatsakė. Kajus pats ne kėjo tuo, ką sakė, tačiau net ir šiame siaube
jo nugara buvo esi, nes taip privalo elg s Kapitonas. Leila užsimerkė,
uosdama jo prakaito, sumišusio su sve mu krauju, kvapą.
Vienas karių iš krepšio išsitraukė nedidelį smėlio laikrodį ir pasistatė jį
ant lygaus akmens.
Čia telpa valanda, – paaiškino Leilai, kuri įsmeigė akis į vos įžiūrimą
smėlio srovelę.
Kiekvieną kartą kariui apvertus laikrodį, Leila durklu grindyse įrėždavo
naują brūkšnį. Nors stengėsi tai dary kuo tyliau, kiekvienas rėžis skambėjo
kaip nuosprendis.

Iškankin baimės kariai sumigo. Net ir Kajus nepatogiai atrėmė galvą į
akmenį ir Leila girdėjo, kad jo kvėpavimas pamažu tapo ramus bei lygus. Jei
k pa bandydavo užsimerk , atrodydavo, kad duslus beldimas į užremtas
duris garsėja ir artėja. Jei k bandydavo užmig , atrodydavo, kad Jie ateina
jos pasiim .
Ant grindų švietė dešim s rėžių. Smūgiai į duris sulėtėjo ir nusilpo,
tačiau niekur nedingo. Leila spoksojo į juodą durų medį ir iš įniršio kramtė
lūpas. Negalėjo pa kė , kad jie nepaklūsta savo taisyklėms, kad būtent
šįkart jų neveikia kažkur toli virš kalno patekėjusi saulė. Kariai nekalbėjo.
Vienas jų, Leilai siaubingai panašus į prie bokšto žuvusį Liną, kriausiai jo
brolis, kriausiai jauniausias iš jų visų, sėdėjo ant žemės ir ritmingai lingavo
pirmyn atgal. Jis jau buvo pasiruošęs čia mir , jau pasirinkęs šią salę savo
kapu, dabar beliko k lauk .
-

Kapitone, ką mes ke name dary ?

Kajus sunkiai atsistojo.
-

Mes nežinome, kiek dabar iš esų valandų. Manau, kad dar turime
palauk , kėkimės, kad Jie sumigs, o tuomet išeisime iš čia taip, kaip
atėjome.

Jis pats ne kėjo tuo, ką sakė.
-

O jei jie niekada nesumigs?
Tuomet turėsime verž s jėga. Tarpdurys siauras, čia patek galės
vos keletas karių, galėsime kau s pamainomis. Kritusių kūnai sudarys
gana didelę užtvarą.

„Bet jų čia šimtą kartų daugiau nei mūsų“, – norėjo pasaky jam Leila,
tačiau žinojo, kad Kajus tai jau seniai suskaičiavo. Nebuvo prasmės karto
to, kas akivaizdu, ką žinojo visi Kajaus kariai, k aklai norėjo kė Kapitonu,
prastai meluojančiu, kad yra galimybė išgyven .

Kajus grįžo prie jos ir s priai suspaudė Leilos pirštus savo delne. Taip
s priai, kad net suskaudo, k ne pirštus, o aštrus blogos nuojautos spyglys
įdūrė kažkur po kaire krū mi. „Abu galėtumėt nugyven ilgą ir laimingą
gyvenimą“, – kartojo nukirsta Viktaro galva.
Ji įrėžė dar dešimt rėžių ant grindų. Kraupus akmenį dreskiančio durklo
garsas buvo vienintelis, kartą per valandą užgoždavęs monotoniškus
smūgius į durų medį. Daugiau niekas neištarė nė žodžio. Joris blizgino ir
blizgino kardo ašmenis. Kajus spoksojo į savo rankas ir, Leila galėjo lažin s,
galvojo, kad atvedė ją ir savo karius į mir . Ki kariai, sėdintys toliau nuo jų,
Leilai jau priminė šmėklas, kuriuos k kūnų inkarai laikė gyvųjų pasaulyje.
Ji įrėžė dar du rėžius. Kariai vėl miegojo, jie nieko daugiau padary
negalėjo. Kajus taip pat užmigo, atrėmęs galvą į tą pa akmenį. Ji užgniaužė
norą jį palies ir atsistojo. Lėtai apėjo salę, pirštais braukdama nelygų
akmenį. S priai užsimerkė, kėdamasi, kad atsimerkus siaubinga iliuzija
bus pranykusi, tačiau ola nė nesudrebėjo. Sustojo prie durų ir žaibiški
smūgiai į jas padažnėjo. Dabar jie skambėjo arčiau. Užtvara, skyrusi juos
nuo, mir es plonėjo.
Leila dar kartą apėjo salę. Ir dar. Įrėžė dar vieną rėžį grindyse. Tada
atsisėdo už uolos, iš kur nesimatė plonėjančių durų, ir užsimerkė.
-

Vyrai nebeturi vandens, – tarė Joris papurtydamas tuščią gertuvę.

– Kapitone, ilgai mes čia nebetempsime.
Leila atsistojo ir vėl priėjo prie durų. Dabar nuo Jų smūgių drebėjo ir
užremtas rąstas. Ji papurtė savo gertuvę. Dugne teliuškavo dar keletas
gurkšnių vandens.
-

Turime pasiruoš . Kai duosiu ženklą, Jori, tu a darysi duris. Aš ir
Leila...
Jei a darysim duris, mes mirsim, – Leila jį nutraukė. – Jei jie išlauš
duris, mes mirsim.

Jos žodžiai išsiskleidė ore lyg gėlė, pasodinta ant dar tuščio kapo. Leila
atsuko durims nugarą ir įsmeigė žvilgsnį į Jorį. „Jei reikės, ar galėsi man
padė ?“ – paklausė ji prie šulinio. Jis pažadėjo. Dabar buvo metas tą
pažadą ištesė . Jis buvo jai skolingas. Leila žinojo, kad Joris skolas grąžina,
kad ir kokios jos būtų. Tad puikiai žinojo, kad grąžins ir šią skolą, kad ir kokia
sunki ji būtų.
Jiems reikia k manęs, – sušnabždėjo Leila. – Jiems reikia k
manęs, – ištarė garsiai.
Leila prišoko prie Kajaus. „Man reikia tavęs“, – norėjo ištar Kapitonas,
tačiau ji užgniaužė jo žodžius bučiniu. Jei jis būtų tai ištaręs garsiai, pasakęs,
kad myli, kad nepaleis, kad negalės be jos gyven , Leilos drąsa būtų
ištrūkusi lauk lyg pabaidytas paukš s. Todėl ji sugėrė šiuos jo žodžius
lūpomis, giliai įkvėpė į plaučius, kol Kajaus žodžiai apsivyniojo aplink
pasku nius baimės likučius jos krū nėje. „Abu galėtumėt nugyven ilgą ir
laimingą gyvenimą“, – kartojo negyvos Viktaro lūpos. Gaila. Gaila. Gaila.
-

Leila... Ką?.. – jis nespėjo pačiup jos už rankos.

Ji žengė artyn durų ir išsitraukė kardą.
-

Leila, ne! – Kajus puolė prie jos, bet Joris tvirtai apkabino jo pečius
ir sunėrė rankas ant krū nės. Jis tesėjo pažadus, kad ir kokie siaubingi
jie bebūtų. – Leila, ne! Maldauju, ne! – Kajaus balsas užlūžo ir ji
užsimerkė.

Niekas daugiau nebandė jos sustabdy . Tik laiko klausimas, kada ki
kariai supras, jog jiems tereikia išstum garsųjį Mir es Šešėlį į auksaspalvės
armijos rankas, ir jų gyvybės bus išgelbėtos. Leila nenorėjo to sulauk .
-

Dievų vardu, Leila, prašau, maldauju, nedrįsk! – Kajus kovėsi Jorio
glėbyje, tačiau jam nebuvo lemta laimė .

Jei ji būtų jautusi daugiau nei pusę baimės, nebūtų sugebėjusi pakel
kardo sau prie gerklės. Leila užsimerkė. Visai greta ašmenys kapojo medį,

artėjo su kiekvienu kirčiu.
-

Mn luuko õrko kaamaça, – girdėjo juos murmant.
Ne! Leila, ne! Jori, aš tau įsakau mane paleis ! Aš – tavo Kapitonas
ir įsakau... Ne! Ne! – šaukė Kajus.

-

Manęs nėra, –sušnabždėjo Leila ir priglaudė ašmenis sau prie
kaklo odos. Ke no išei taip, kaip išsinešė dešim s. Taip pasielg
atrodė sąžininga. – Mnn luuko õrko kaamaça. Ne, aš esu likimo
ašmenys.

Leila perbraukė kardu sau per gerklę. Alpio dar visai neseniai pagaląs
ašmenys lengvai perrėžė odą ir trachėją, lyžtelėjo jungo veną, perkando
miego arteriją. Visa tai ji šimtus kartų matė sve mose žaizdose. Leila
kėjosi aštresnio skausmo ir didesnio siaubo, tačiau ant jos krū nės ir į
burną k pliūptelėjo karštas kraujas. Ji paleido kardą ir nuleido rankas sau
prie šonų. Pabandė įkvėp , pabandė ištar atsisveikinimą, tačiau k
nedideli oro burbuliukai kilo iš perrėžtos trachėjos. Ausyse suošė kraujas,
Kajaus riksmai nutolo ir ji suprato, kad griūna. Smūgio į grindis nepajuto, lyg
būtų susmukusi į vandenį ir pa iš škusi į šalis. Prieš tamsai pasiimant jos
rankas, akis ir veidą, dar išgirdo, kaip smūgiai už uždarų durų liovėsi.
Joris paleido Kajų ir jis susmuko į didėjančią Leilos kraujo balą. Delnu
užspaudė precizišką pjūvį jos kakle, kuris atrodė lyg antra kraupi šypsena,
taip bandydamas išlaiky gyvybę jos kūne. Tačiau nebebuvo ko laiky .
Jaunuolis persibraukė rankomis sau per veidą, negalėjo nė pažvelg į
Kajų. Jis žinojo, ko ji paprašė miglotą rytą prie šulinio. Visi anksčiau ar
vėliau turėjo supras , kad Jiems reikia k Leilos. Net ir Kajus turėjo tai
žino , k visomis valios pastangomis stengėsi nugrūs šią min į sąžinės
pakraš . Vos sužinojęs, kad jo kariai žūsta saugodami garsųjį Mir es Šešėlį,
pats Imperatorius būtų pareikalavęs ją Jiems a duo . Ji išgelbėjo ne k

juos devynis. Leilos kraujas išpirko gyvybes dešim ms, gal net šimtams
kaimų, būriams karių...
Ne. Ne. Ne, – girdėjo kartojan Kajų.
Leila išgelbėjo tūkstančius, tačiau pražudė Kapitoną.
Jis neabejojo, kad neteks vietos Kajaus būryje, kad laukia Karo lauko
teismas už nepaklusimą vyresniojo įsakymui, galbūt už Kapitono
užpuolimą, o po jo – kriausiai trem s. Joris nesigailėjo – jis buvo skolingas
Leilai gyvybę. Tik troško, kad pažadas būtų buvęs kitoks, ir dėkojo, kad tai
ne jo ašmenų buvo paprašyta a m jos gyvybę. Kad ir kaip kraugeriškai ją
apdainuodavo smuklėse, kad ir kokius siaubus, atliktus jos rankomis,
vardijo ataskaitos, kad ir koks smulkus jos kūnas dabar atrodė kraujo
baloje, Joriui ji vis ek buvo ta aukšta, beveik milžiniška laumė, jo
gelbėtoja, atėjusi į jo tėvo miegamąjį nak ir išsinešusi jo košmarą vienu
durklo brūkštelėjimu.
Jis atsiminė, kaip ji maldavo leis jai mir čia pat, supančiotai
grandinėmis grafo rūsyje. Kaip tai kartojo visą laiką, kol Kajui pavargus jis
laikė ją savo glėbyje, žirgui lekiant šuoliais. Ji buvo ta, kuri užmerkė Linui
akis ir jam į ranką įspraudė kardą, ta, kuri išvalė jų žaizdas ir tai darė su tyliu
nuolankumu, lyg k tai būtų jai skirta. Lygiai taip pat, kaip pakėlė kardą sau
prie gerklės...
Erškė s išdygo jo krū nėje ir suriaumojęs Joris iš visų jėgų trenkė
kumščiu į akmens sieną. Skausmas išgrynina.
Dejonė buvo lyg kuždesys, lyg sausas lapas, vėjo nuneštas grindimis.
Joris akimirką subejojo, ar tai ne alkio ir troškulio sukelta haliucinacija. Jis
sugniaužė nuleistus kumščius. Nubrozdintų krumplių skausmas lėtai kilo jo
ranka, apsivydamas pe . Antroji dejonė buvo vos garsesnė ir jis, nors ir
nenorėdamas maty nieko aplinkui, apsidairė. Leila gulėjo įsispraudusi tarp

dviejų akmenų, susisukusi į kamuoliuką taip, kad vos galėjai ją pastebė . Ji
kvėpavo.
Joris parpuolė ant kelių, šarvų metalas garsiai kaukštelėjo į kietą uolą.
Delnu jis apglėbė jos skruostą. Šilta. Galėjo jaus karštą kraują jos kūne, o
ne ant ant akmeninių grindų.
-

Kapitone! – Joris šūktelėjo.

Jo rankose krasis jos pavidalas atrodė visiškai mažy s, pavojingai
trapus jo glėbyje. Vyras atsargiai iškėlė Leilą iš tarpo tarp uolų, kur ji
įsigrūdo meistriškai pasislėpdama, ir paguldė ant lygios žemės. Nors ką k
mirusi ant Kajaus rankų, dabar Leila buvo gyva. Kraujo upeliai buvo
nusidriekę iš jos nosies ir ausų, lyg žudydama ne krą save, ji petrūko per
pusę, o kvėpavimas nelygus, negilus, lyg į plaučius ne lptų oras, tačiau, po
galais, ji kvėpavo!
-

Kapitone!

-

Ne dabar, Jori! Su tavim... Aš... Aš nežinau, ką padarysiu!

Kajau, dievų vardu, ateik čia!
Ki kariai, susipaudę prie durų, nedrįso ištar nė žodžio, kaip iš
skerdyklos ištrūkusi galvijų banda jie dar ne kėjo, kad mir s atsitraukė, kad
karių smūgiai į duris liovėsi. Kajus pagarbiai paguldė Leilą ant grindų ir
pašoko ant kojų. Pribėgo prie Jorio, pasiruošęs jam trenk , talžy tol, kol
skylė krū nėje nors kiek užsitrauks, kol nebejaus rankų, kol nebejaus
skausmo... Pamatęs ją jis su ngo lyg įbridęs į ledinį vandenį.
-

Kaip?..

Visiems nusisukus, negyvas Leilos kūnas jiems už nugaros sumirgėjo lyg
sudrumstas vandens paviršius ir pranyko. Kartu su juo – ir kraujo bala, ir
visas kraujas, dengęs Kajaus rankas, krū nę bei veidą, dingo ir salsvas
šviežio kraujo kvapas, kuris lyg derva buvo užpylęs plaučius. Praradusi
žiūrovus, iliuzija neteko prasmės ir kroji Leila garsiau sudejavo.

-

Leila, ei... – Kajus pakėlė jos galvą sau ant kelių, tačiau mergina iš
skausmo k pasimuistė.

Jis nevalingai apibėrė bučiniais jos išbalusias lūpas. Šnabždėjo ir
šnabždėjo vardą, kėdamas, kad tuoj, dar po vieno bučinio, dar po vieno
šnabždesio ji atsimerks.
Dešiniame kumštyje ji spaudė popieriaus skiautę, pasku nį savo laišką.
Spaudė taip s priai, lyg popierius būtų įaugęs į akmenį. Kajus turėjo per
jėgą atgniauž jos pirštus. Popieriaus skiautė buvo sutrinta, vietomis
permatoma, ne vieną mėnesį nešiota jos kelioniniame krepšyje. Kajus
atsisuko į šviesą ir pradėjo skaity :
Viktaras visuomet sakė, kad ginkdie, nekurčiau viso kūno iliuzijos, kad
galiu pakeis savo rankas ir kojas, bet negaliu sukur antros savęs. Niekada
jo neklausiau. Galbūt net ir Žalvyje kardu mojavau ne aš, o gerokai
drąsesnė ir s presnė mano antrininkė.
Jei būtum žinojęs, ką sumaniau, nebūtų pavykę. Reikėjo, kad rėktum
kėdamas, jog aš mirštu, reikėjo, jog Joris tave laikytų, jei to prireiks, nes k
tada mano atvaizdas galėjo tap pakankamai kras, kad į kintų Juos.
Jei man pavyko, bet mano kūnas per silpnas ir dabar aš dar kartą mirštu
tau ant rankų – atleisk man už ne krą vil . Net ir Viktaras sakė, kad nežino,
kas nu ktų krajam kūnui, nužudžius jo iliuziją. Nežinau ir aš.
Jei man iš esų pavyko... Nežinau. Jie juk sustojo? Visų dievų vardu
kiuosi, kad sustojo. Aš nežinau, ar pabusiu. Jei pabusiu, kriausiai nieko
neprisiminsiu – nei Žalvio, nei Roto, nei tavęs. Kad jie pa kėtų, turėjau
nužudy dalį savęs. Jei pabusiu, privalėsi man viską papasako . Viską,
girdi? Jokių pagražinimų, jokio melo. Tikiu tavim, Kapitone.
***

Kajus užšoko ant žirgo ir gyvūnas neramiai suprunkštė. Iš po žemių
ištrūkę kariai garsiai klegėjo aplink ugnį, per rankas siųsdami visas likusias
naminės atsargas, tačiau Kajus neištarė jiems nė vieno įsakymo. Jo būrys
galėjo išsilaksty po miškus, galėjo nuogi šok apie laužą ar tap plėšikais –
jam neberūpėjo.
Joris atsargiai jam į glėbį padavė Leilą. Mergina taip ir neatgavo
sąmonės, kol jie sunkiai iššliaužė iš požemių po Viktaro rūmu.
Kad ir kas nu ks, Kapitone, pasakykite visiems, jog ji mirė.
Kajus linktelėjo. Imperatorius sužinos, kad garsusis Mir es Šešėlis mirė
giliai po žeme, nelygioje kovoje su paslap ngais kariais, kad jos kūno taip ir
nerado, nes neturėjo jėgų pervers lavonų krūvas, kad tas, kuris juos valdė,
irgi nubaustas ir jo pelenai paleis pavėjui.
Ačiū, Jori, – Kajus padėkojo. – Už viską.
Jis truktelėjo vadeles, kad žirgas liautųsi muisty s nuo dvigubai
sunkesnio nešulio, tvirčiau priglaudė Leilą prie krū nės ir paragino žirgą. Po
kanopomis sučežėjo eglių spygliai.
Retsykiais Leila tyliai sudejuodavo, tačiau Kajus nė neįtarė, koks
košmaras virė už užmerktų akių. Kraujas taip ir nesiliovė tekė jai iš nosies,
lyg būtų nu kę kažkas siaubingo, kažkas nutrūkę kaukolėje, ko nė geriausi
gydytojai nesugebės pagydy . Kajus nuolat braukė ryškiai raudoną kraują
tvarsčio skiaute, tačiau po keleto minučių nuleidęs akis vėl išvysdavo
kruviną žiedą, pražydusį Leilos veide.
-

Leila, kas dabar? – sušnabždėjo jis nevil es pilnomis lūpomis,
pasiekęs Teranto vartus.

Miesto jis nepažinojo. Lankėsi čia vos kelis kartus, nežinojo, kur ras
gydytoją, nežinojo nė vieno, kuris čia galėtų jiems padė . Ir jei nuneš ją pas
Rotą... atsigavusi Leila jį nudės. Jei atsigaus.

Pirmas pasitaikęs sargybinis nužvelgė jį griežtu žvilgsniu. Kajus nė
neįsivaizdavo kaip atrodė, tačiau iš aplinkinių žvilgsnių spėjo, kad buvo ne
k aptekęs sve mu krauju, bet ir paklaikęs, lyg ką k ištrūkęs iš mir es
nagų. Ir, po galais, tai buvo esa!
Vos k būriui miestelėnų atsukdavo nugarą, apimdavo jausmas, kad jie
k ir laukia, kada galės suvary durklą jam tarp menčių, kad kiekvienas
šnabždesys yra apie jį ir Leilą, kad tai prakeiksmas ir blogą lemian
pranašystė, kad... Jis krūptelėjo, kai praeivis pažvelgė. Pavargęs ir išsigandęs
protas prieš jo akis pašaukė iš kapo grįžusį Paladį. Leila vos neišslydo iš
virpančių jo rankų.
-

Roto namai. Kur? – paklausė Kajus piktai dėbsančio sagybinio,

stengdamasis nulaiky žirgą. Kraujo kvapas varė gyvūną iš proto.
Jis suvokė, kad sargybis svarsto, ar jį suim , paklaus , kodėl jo glėbyje
esan moteris kruvina ir ką jis jai padarė, tačiau tada jis būtų turėjęs
išsi es , nugara nebesirem į akmeninę tvorą ir ženg bent keletą
žingsnių. Roto sargybiniai pasirūpins šiuo triukšmadariu, visais
pasirūpindavo.
Už aikštės į dešinę, – parodė sargybinis kryp smakru, daugiau nė
nejudėdamas.
Žmonių veidai, grindinio plytelės, prekystaliai, nukrau žuvimi – viskas
jo akyse susiliejo į vieną margą ūžesį, o Terantas ir laikas išsitempė kaip
guma, atrodė, kad vienas žirgo šuolis į priekį grąžindavo juos du žingsnius
atgal ir kad Roto namų jis niekada nebepasieks.
Kajus atgavo sveiką protą, kai nušoko nuo žirgo Roto kieme. Prieš jį
keturi sargybiniai jau laikė rankas ant kardų rankenų, bet kurią akimirką
pasiruošę pul . Rotas jiems dosniai mokėjo, kad neuždavinėtų klausimų.
-

Turiu pasikalbė su Rotu, – jis laikė Leilą ant rankų, tačiau
nebežinojo, iš kur dar turėjo jėgų.

Nugarą skaudėjo taip, lyg prie stuburo būtų priglaustas iki raudonumo
įkai ntas žarsteklis. Pasaulis vibravo, lyg širdis iš krū nės būtų pakilusi į
kaktą, su kiekvienu jos dūžiu vaizdas priartėdavo ir nutoldavo. Leilos svoris
nuspaudė rankas taip, kad jie nė neįsivaizdavo, kur baigiasi jo delnai ir
prasideda jos kūnas.
Vienas sargybinių žengė į priekį apnuogindamas kardą. Išgirdęs puikiai
pažįstamą iš makščių traukiamo ginklo garsą, Kajus užsimerkė. Jei dabar
kartu su Leila parkris ant žemės, ar jį esiog ištemps lauk iš kiemo ir paliks
gatvėje?
-

Kažką painiojate. Niekas jūsų čia nelaukia.

-

Dievų vardu, pasakykite jam, kad tai dėl Leilos.

Kariai atpažino jos vardą. Kajus nežinojo, kaip ilgai stovėjo melsdamasis,
kad neparkristų, kad dar labiau jos nesužeistų, kad... Tikriausiai turėjo
paguldy ją ant žemės, tačiau ji ir taip ilgai gulėjo ant šaltos olos. Kajus
negalėjo jos paleis .
Jį pamačius, Roto veidą iškreipė rūpes s. Vyras spėriu žingsniu priėjo
artyn ir atsargiai patraukė apsiaustą, dengusį Leilos veidą. Kajus kurį laiką
nevalė kraujo, todėl dabar jis dengė jos nosį ir burną.
-

Eime.

Kajus nusekė Rotą gilyn į namą, jau nebesuvokdamas, kaip pats pastovi
ant kojų ir kur atsidūrė. Leila glėbyje atrodė sunki ir šalta kaip akmuo.
Rotas praleido jį į šviesų kambarį ir k ranka mostelėjo į lovą. Jis kaip
įmanoma švelniau paguldė Leilą ant baltų paklodžių, kurios akimirksniu
išsitepė krauju ir dulkėmis. Kajus atsi esė ir dar žiojosi Roto klaus , ką
dary dabar, tačiau suprato, kad nejaučia lūpų. Kambarys lėtai nuslydo į
kairę ir Kajus skausmingai trenkėsi į grindis.
Kajus atsibudo, jo akių vokai virptelėjo lyg bundant iš glitaus košmaro,
tačiau jis bijojo atsimerk . Galėjo užuos salsvą žolių ir medaus kvapą. Taip

pat kvepėjo tepalas, kuriuo Leila tepė jų žaizdas, kad greičiau gytų. Į jo
pasaulį lėtai grįžo garsai. Kajus suprato, kad miega ne miške ir ne
kareivinėse, kad jis name, kad po stogu ir kambaryje yra vienas. Girdėjo
žmonių murmesį virtuvėje, džiugius vyrų balsus kieme, už lango dūzgė
miestas. Skausmas taip pat sugrįžo, apsėmė jį kaip vanduo. Kajus galėjo
vieną po kito suskaičiuo nubrozdinimus ir sumušimus, visus išvalytus ir
sutvarstytus. Po purvo, lietaus ir šalčio medvilninė patalynė atrodė vienas
švelniausių prisilie mų, išskyrus... Leila!
Jis akimirksniu atsisėdo lovoje nesąmoningai per paklodes siekdamas
jos, bet apčiuopė orą. Kajus prisiminė, kaip paguldė Leilą į lovą, kad tada
pasaulis staiga pasisuko ir toliau buvo k tamsa.
Kajus spoksojo į lubas, nenorėdamas prisimin , bijodamas pajudė .
Nežinojo, kiek laiko miegojo, už lango tvyrojo prieblanda, skausmas
nugaros apačioje ir galvoje buvo dingęs. Laikas jam atrodė lyg suplėšytas ir
vėl suklijuotas popieriaus lapas, atsiminimo skiautės buvo sulipusios
neteisingai, daug jų apskritai trūko.
Jis apsivertė ant šono ir pažvelgė į duris. Kol guli lovoje, kol neatsistojo
ir jų nepravėrė, Leila be sąmonės gulėjo kitame kambaryje. Kol jis
nepajudėjo, kol neišgirdo jos diagnozės, ji tebebuvo gyva ir turėjo išgyven .
Kajus į kino save atsisės ir užsivertė greta paliktą bokalą vandens. Ant
kėdės gulėjo papras pilki drabužiai, tokie, kokius gaudavo visi Roto
samdiniai. Jis sunkiai atsistojo, ilgai laukė, kol kambarys liausis raibuliuo , ir
lėtai apsirengė.
Pats Rotas sėdėjo jos kambaryje, prašmatniame krėsle prie lovos. Ranka
su didele taure ilsėjosi ant jo kelio. Leila baltuose pataluose ir pa atrodė
baltesnė už popierių, lyg jos veide nebeliko nė lašo kraujo. Jos plaukuose
nebebuvo dulkių, ant paklodės iš estos rankos irgi atrodė preciziškai
švarios, k iš toli švietė į paslap ngą raštą susijungusios žaizdos.

-

Atrodo, kraujavimas liovėsi, – Rotas pateliuškavo gėrimą savo
taurėje.

-

Ką sakė gydytojas?

-

Kad nežino, kas jai yra. Kas, po galais, jai nu ko?

-

Leila sukūrė labai sudė ngą savo iliuziją. Ir tada ją nužudė.
Dievų vardu... Ar ji rado savo likimą?

-

Nežinau. Galbūt. Galbūt ji jo esiog neturi.

-

Jei legenda nemeluoja, jei ji savo likimą rado, pusė skausmo,
baimės ir meilės, kurių ji nejautė, ją užplūs vienu metu. Jei ji ir prabus,
nežinia, ar neišprotės.

Rotas susivertė pasku nius gėrimo lašus ir atsistojo.
-

Eime, Kapitone. Jums reikėtų pavalgy .

Tik tai išgirdęs Kajus suvokė, koks neapsakomai alkanas buvo. Alkis
buvo toks s prus, kad jis sulinko lyg gavęs smūgį į pilvą. Sunkiai nurijo
blogumą ir pasilenkė pabučiuo Leilos kaktos. Atrodė, kad net nuprausta ir
apsupta švaros ji kvepia krauju ir senais eglių spygliais.
Rotas kantriai stovėjo tarpduryje.
-

Aš... Ačiū. Aš nežinojau, kur daugiau ei .
Žinau. Ir kaip reikalas atsiimsi už tai iš jos. Kai ji prabus.

Ji neprabudo. Kad ir ką prie jos lovos kalbėjo Kajus, kad ir ką darė Roto
nusamdy gydytojai, Leila k miegojo. Kartais atrodydavo, jog aplink ją
oras kibirkščiuodavo lyg prieš audrą, lyg jos kūne virė uraganas ir visas ten
ne lpo. Kajus su siaubu galvojo, kokia nevaldoma jėga lėtai naikina ją iš
vidaus, drasko kraujagyslė po kraujagyslės, ląstelė po ląstelės ir niekas
negali jos sustabdy .
Kajus nerado sau vietos, vos k nuo jos pasitraukdavo, pradėdavo
drebė , lyg pusnuogis išėjęs į pūgą. Valandų valandas galėdavo spokso į
jos užmerktus akių vokus, kol imdavo vaiden s, kad mato juos

sutrūkčiojant. Rotas užeidavo kas keletą valandų, paliesdavo jos kaktą lyg
krindamas, ar nekarščiuoja, ir nieko neklausdavo.
Trečią dieną jis iš esė Kajui popieriaus ir pieštuką.
-

Kad ir kas jums ten nu ko, turi sugalvo gerą melą. Neabejoju, kad

Imperatorius norės ataskaitos, Kapitone.
Lyg sve ma ranka Kajus pradėjo rašy . Painią istoriją apie išprotėjusį
Viktarą, kuris pasiklydęs asmeniniuose košmaruose naikino kaimą po
kaimo, apie šimtus paslap ngų karių, žiaurią banditų, kalinių ir pamišėlių
armiją, kuriuos išžudė, apie Leilą – Mir es Šešėlį, kuri žuvo garbingoje
kovoje, todėl jos nuodėmės turėtų bū atleistos, apie Viktaro ir jo karių
slėptuvę giliai kalne, kurią, vadovaujami Jorio, kariai užrideno sunkiais
akmenimis, kad niekas daugiau nepatektų į vidų ir neištrūktų laukan.
Ant vieno iš likusių lapų parašė atsistatydinimo laišką. Ilgai kramtė
pieštuko galą, kol burnoje pajuto graﬁto skonį ir juodai nusidažė lūpą,
bandydamas sugalvo priežas , kuria Imperatorius pa kėtų. Tikrąją
priežas gerai žinojo – net jei Leila niekada neprabus, jis daugiau niekada
nenorėjo girdė kreipinio „Kapitone“.
Ji prabudo ankstų rytą, kai lauke dar tvyrojo rūkas. Du nauji Roto
samdiniai dar k rąžėsi kieme, kaip kadaise rąžėsi ji ir Einaras. Visi tarnai,
ki samdiniai, net ir Rotas tebemiegojo.
Kajus irgi snaudė krėsle greta. Leilai nereikėjo nė žodžio ištar – Kajus
plačiai atsimerkė, pajutęs, kad staiga mažas kambarys prisipildė gyvybės.
Leila pabandė jam nusišypso , tačiau veido raumenys atrodė lyg apmirę.
-

Tavo vardas Kajus, – sujudino lūpas. Gerklė buvo sausa, kaip

išdžiūvusi upės vaga.
Jis pakėlė jai s klinę vandens ir kantriai laikė ją prie lūpų, kol mergina
atsigėrė. Kelios neklusnios srovelės smakru nubėgo į jos nak nių marškinių

apykaklę ir Kajus net užsimerkė, prisiminęs jų pirmą susi kimą, kai plonos
vandens srovės pranyko Leilos iškirptėje.
-

Tavo vardas Kajus, – pakartojo ir pabandė atsisės lovoje.

Kajus išpureno ir atsargiai jai už nugaros sukrovė pagalves. Švelniai
suėmė ją už pečių, vos prisilietus jį nukrėtė drebulys, atrodė, kad suvirpėjo
ir Leila, užvertė galvą ir smalsiai pažvelgė jam į akis.
-

Aš žinau, kad tu Kajus ir kad viską man papasakosi, – ji apsidairė
po kambarį. – Kas aš? Kur aš? Kas, po galais, man nu ko?

-

Tavo vardas Leila, – jis atsiduso, jausdamas, kaip saldžiai jos vardas

išslysta iš lūpų. – Ar daugiau nieko neprisimeni?
Ne. Tik tave.
Ši Leila buvo tuščias popieriaus lapas. Jos neslėgė praei es košmarai,
nesmaugė nuodėmės, ji kraujo ant savo rankų. Ji nebuvo našlė, palaidojusi
naujagimį sūnų, niekada nebuvo žudikė ir ieškoma nusikaltėlė. Kajus
sudvejojo, ar turėjo jai viską papasako , lyg po vieną turėtų ant jos gležnų
pečių sukrau milžiniškus akmenis. Leila pasiraivė lovoje ir nusišypsojo.
„Tikiu tavim, Kapitone“, – suskambo jos tariamai priešmir nio laiško
pabaiga.
Kajus paslinko krėslą arčiau jos ir delnuose suspaudė gležnus Leilos
pirštus.
-

Žalvis buvo vienintelis toks kaimas visoje Imperijoje. Jo gyventojai
garbino ne dievus, o mišką. Kiekvieną pavasarį kalvų šlaitai apsipildavo
mėlynais Nak es žiedais. Tu pavadinta jų vardu...

Apie Obuolį
Šios knygos e-versija pasaulio kriausiai nebūtų išvydusi, jei ne
nesėkmingo bendradarbiavimo su leidykla „Obuolys“ istorija.

Sutar su jais dėl „Besielės“ išleidimo pasirašiau 2017 pavasarį, o knyga
pasaulį išvydo tų pačių metų lapkri .
Kol dirbome su projektų vadovėmis Raminta ir Giedre, nebuvo kuo skųs s –
į laiškus būdavo atsakoma, daugiau mažiau reguliariai gaudavau pardavimų
ataskaitas. Tačiau joms vienai po kitos išėjus iš darbo komunikaciją perėmė
leidyklos direktorius Paulius ir bendravimas paprasčiausiai liovėsi. Sutartyje
numatytų pardavimų ataskaitų negavau, o apie honoraro išmokėjimą
galėjau k pasvajo .
Galiausiai buvau jau pasiekusi tašką, kai skambindavau jam po 3-4 kartus
per dieną. Kelis kartus, kai pavykdavo prisiskambin , išgirsdavau daug
pažadų ir sarkas škų pastabų kaip leidykla man padarė paslaugą apskritai
“Besielę” išleisdami.
Vieną vakarą visai netyčia rašytojos Vaivos Rykštaitės Facebook paskyroje
pamačiau, kad advokatų profesinė bendrija „Žabolienė ir partneriai
METIDA“ nemokamai konsultuoja rašytojus apie jų autorines sutar s.
Kreipiuosi į juos, ir esu be proto dėkinga už pagalbą ir supra ngumą, o
svarbiausia – po beveik 3 mėnesių mano sutar s su Obuolio leidykla buvo
nutraukta.
Nepamokslausiu, tačiau visų šią knygą perskaičiusių norėčiau paprašy
pagalvo prieš perkant “Obuolio” išleistas knygas, ne aš viena galiu
patvir n , kad Jūsų sumokė pinigai jiems dirbančių kūrėjų nepasiekia.
Ir tuo labiau, prašau pagalvo dvigubai, jei svarstote jiems parduo savo
rankraš . Nelengva apie tai kalbė , nes pa situacija tave kaip autorių
paverčia visiškai bejėgiu. Iš pradžių net garsiai sunku pripažin , kad tai iš
esų vyksta. Tikrai niekam nelinkėčiau pa r es, kai žmonių prašai tavo
knygos nepirk , o nemokamai jos visiems norin es skaitytojams a duo
irgi negali.
Saugokit save ir savo kūrybą!

