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Skiriu Džeinei Rešai Tomas,
kuri padovanojo man triušį ir pasakė jo vardą



Širdis vis dūžta, dūžta,
bet dūždama gyva išlieka.
Tad reikia eit per tamsą

ir dar didesnę tamsą,
nežvilgčiojant atgal.

Stanley Kunitz. Išbandymų medis



i sKYrius





vieną kartą 

viename egipto gatvės name 

gYveNo triušis, Kuris

beveik visas buvo iš porceliano. Rankos ir kojos iš porceliano, 
letenėlės ir galva iš porceliano, liemuo ir nosis – taip pat iš 
porceliano. Jo rankos ir kojos buvo sujungtos viela. Sujungtos 
taip, kad porcelianines alkūnes ir porcelianinius kelius galėdavai 
sulenkti. Žodžiu, triušis judėdavo.

Jo ausys buvo padarytos iš tikro triušio kailiuko, o tas kailiu-
kas užmautas ant kietos, bet lanksčios vielos. Todėl ausis buvo 
galima tai ištiesinti, tai sulenkti ir taip parodyti, kokia triušio 
nuotaika: ar jis linksmas, ar pavargęs, ar apsėstas nuobodulio. 
Uodega irgi buvo iš tikro triušio kailiuko, pūsta, minkšta ir 
dailios formos.

Tas triušis, vardu Edvardas Tiuleinas, buvo gana aukštas. 
Nuo ausų galiukų iki kojų pirštukų – beveik metras. Žydrai 
nuspalvintų jo akių žvilgsnis – skvarbus ir protingas.

Apskritai Edvardas Tiuleinas laikė save ypatingu, išskirtiniu, 
pavyzdiniu. Tik kad tie ūsai... Ūsai buvo ilgi ir dailūs (kaip ir 
turėjo būti), tačiau neaiškios kilmės. Edvardas gana aiškiai jautė, 
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jog tai ne triušio ūsai. Kam tie ūsai galėjo priklausyti anksčiau 
(gal kokiam bjauriam gyvūnui?), Edvardui buvo skaudus klau-
simas, tad stengėsi dėl to per daug nesukti galvos. Ir nesuko. Ir 
išvis jis dažniausiai stengdavosi atsikratyti nemalonių minčių.

Edvardo šeimininkė buvo dešimties metų tamsiaplaukė 
mergaitė, vardu Abilena Tiulein, kurios nuomonė apie Edvardą 
buvo beveik tokia pat gera, kaip ir paties Edvardo nuomonė 
apie save. Kiekvieną rytą, vos tik apsirengusi ir susiruošusi į 
mokyklą, Abilena iškart aprengdavo ir Edvardą.

Nepaprastoje porcelianinio triušio drabužių spintoje puika-
vosi rankų darbo šilkinis kostiumas, pagal specialų užsakymą iš 
puikiausios odos pasiūti bateliai, pritaikyti triušio pėdoms, ir 
gausybė skrybėlių su skylėmis, kad pro tas skyles būtų galima 
iškišti dideles ir išraiškingas Edvardo ausis. Kiekvienos puikiai 
pasiūtos kelnės turėjo po kišenėlę, pritaikytą auksiniam Edvardo 
laikrodukui. Kas rytą Abilena tą laikroduką prisukdavo.

– Tai štai, Edvardai, – prisukusi laikrodį pasakė Abilena, – 
kai didžioji rodyklė atsidurs ant dvylikos, o mažoji ant trijų, 
aš sugrįšiu ir vėl būsime kartu.

Ji pasodino Edvardą ant kėdės valgomajame ir kėdę pasuko 
taip, kad Edvardas pro langą galėtų matyti taką, kuris ėjo per 
kiemą nuo paradinių Tiuleinų namo durų. Abilena pritvirtino 
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laikroduką prie kairės triušio kojos, tada pabučiavo jo ausų 
galiukus ir paliko Edvardą vieną spoksoti į Egipto gatvę, klau-
sytis, kaip tiksi laikrodukas, ir ištisą dieną laukti.

Iš visų metų laikų triušiui labiausiai patikdavo žiema. Mat 
žiemą anksti nusileidžia saulė, o kai sutemsta, jis pradeda matyti 
savo atspindį langų stikle. Ak, koks tai atspindys! Koks dailus 
atvaizdas tame lange! Edvardas niekaip negalėdavo atsigrožėti 
pats savimi.

Vakarais Edvardas sėsdavosi prie stalo kartu su kitais Tiulei-
nų šeimos nariais: Abilena, jos mama ir tėčiu. Ir dar Abilenos 
močiute, kurios vardas buvo Pelegrina. Tiesą sakant, Edvardo 
ausys vos vos kyšodavo iš už stalo ir – dar atviriau kalbant – 
per visą vakarienę jis visai nevalgydavo, o tik spoksodavo į 
akinamo baltumo staltiesę, karančią jam prieš nosį. Bet vis 
dėlto jis, triušis, prie stalo kartu su visais!

Abilenos tėvams buvo labai smagu, kad Abilenai Edvardas 
tarsi gyvas ir ji kartais pareikalauja pakartoti kokį nors posakį 
ar visą pasakojimą, nes esą Edvardas jo neišgirdo.

– Tėti, – sakydavo Abilena, – man atrodo, kad Edvardas 
tavo paskutinių žodžių nesuprato.

Tada tėtis pasisukdavo į Edvardą ir tiesiai jam į ausį lėtai 
pakartodavo tai, ką buvo pasakęs, – kad ir porcelianinis triušis 
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suprastų. Edvardas, jau vien iš pagarbos Abilenai, apsimes-
davo, kad klausosi. Bet iš tikrųjų jis nelabai klausydavosi, 
ką žmonės kalba. Be to, jis nelabai kreipė dėmesį į Abilenos 
tėvus ir nelabai mėgo, kad jie su juo elgiasi kaip su mažu. 
Tiesą sakant, visi suaugusieji su juo elgėsi maloniai, bet kaip 
su mažu vaiku.

Tiktai Abilenos močiutė su juo kalbėdavosi taip pat, kaip 
ir Abilena, – kaip lygi su lygiu. Pelegrina buvo jau labai sena. 
Turėjo didelę ir smailą nosį, o jos skaisčios juodos akys spin-
dėjo it žvaigždės naktyje. Dėl to, kad pasaulyje atsirado toks 
triušis Edvardas, reikia dėkoti ne kam kitam, o Pelegrinai. 
Tai Pelegrina užsakė jį savo gimtojoje Prancūzijoje vienam 
talentingam meistrui, tai ji liepė pasiūti šilkinį kostiumą ir 
sumeistrauti kišeninį laikroduką, pagaminti tas prašmatnias 
skrybėles, sukonstruoti lanksčias ausis, judančias rankas ir 
kojas, sukurpti puikius odinius batelius.

Ne kas kitas, o Pelegrina padovanojo jį Abilenai septintojo 
gimtadienio proga.

Ir ne kas kitas, o Pelegrina kiekvieną vakarą prieš miegą atei-
davo apkamšyti Abilenos, taip pat ir Edvardo – kitoje lovelėje.

– Ar papasakosi mums ką nors, Pelegrina? – kasvakar pra-
šydavo močiutės Abilena.
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– Ne, šį vakarą ne, panelyte, – atsakydavo Pelegrina.
– O kada? – klausdavo Abilena. – Kurį vakarą?
– Netrukus, – atsakydavo Pelegrina. – Netrukus tikrai kai 

ką papasakosiu.
Tada ji išjungdavo šviesą ir Edvardas su Abilena likdavo 

gulėti tamsoje.
– Aš tave myliu, Edvardai, – kiekvieną vakarą, išėjus Pele-

grinai, sakydavo Abilena. Ištarusi tuos žodžius, ji imdavo laukti 
beveik tikėdamasi, kad Edvardas taip pat jai ką nors pasakys.

Edvardas nieko nesakydavo. Nesakydavo, žinoma, todėl, 
kad jis nemokėjo kalbėti. Gulėdamas savo mažoje lovelėje šalia 
didelės Abilenos lovos, jis spoksodavo į lubas, klausydavosi, 
kaip Abilena kvėpuoja – vis giliau ir giliau, – ir žinodavo, kad 
ji netrukus užmigs. O Edvardas niekada neužmigdavo, nes jo 
akys buvo pieštos ir jis negalėjo užsimerkti.

Kartais, jeigu Abilena paguldydavo jį lovelėje ne ant nuga-
ros, o ant šono, pro užuolaidų tarpą jis žvelgdavo į tamsą už 
lango. O jei naktys būdavo šviesios ir spindėdavo žvaigždės, 
Edvardas, žiūrėdamas į šviesos ruoželį tarp užuolaidų, jausda-
vosi laimingas, nors taip ir nesuprasdavo kodėl. Gana dažnai jis 
stebeilydavo į žvaigždes kiaurą naktį, kol tamsa pasitraukdavo 
ir užleisdavo vietą aušrai.
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štai taip 

ir sliNKo edvardo dieNos – 

vieNa po Kitos,

viena po kitos. Be jokių didesnių nuotykių. Tiesa, vienas nedi-
delis, bet baisus įvykis tuose namuose vis dėlto pasitaikė. Sykį, 
kai Abilena buvo mokykloje, netikėtai juos aplankė neprašytas 
svečias – rudmargis bokserių veislės kaimynų šuo, nežinia kodėl 
pavadintas Rožiumi. Įlėkęs į valgomąjį, jis prie stalo pakėlė koją 
ir apšlapino baltąją staltiesę. Paskui nubidzeno prie kėdės ir 
apuostė Edvardą. Edvardas, nė nespėjęs susivokti, ką reiškia, kai 
šuo tave uosto, jau buvo Rožiaus nasruose. Rožius, urgzdamas 
ir netverdamas kailyje iš džiaugsmo, negailestingai jį purtė. 

Laimė, tuo metu pro šalį ėjo Abilenos mama ir pamatė 
Edvardo kančias.

– Paleisk tą daiktą, Rožiau! – sušuko ji.
Rožius taip nustebo, kad akimirksniu pakluso ir paleido 

triušį iš nasrų.
Šilkinis Edvardo kostiumas buvo išterliotas šuns seilėmis, 

keletą dienų po to nuotykio jam skaudėjo galvą, bet blogiau-
sia, kad buvo įžeista jo savimeilė. Abilenos mama pavadino jį 



– paleisk tą daiktą, rožiau! – sušuKo ji.



19 22

Nepa pr a sta edva r do tiul eino k el ionė

daiktu! Be to, ji labiau piktinosi dėl apšlapintos staltiesės, o 
ne dėl pažeminimo, kurį Edvardas patyrė Rožiaus nasruose.

Kitas nuotykis susijęs su tarnaite. Ji buvo naujokė Tiuleinų 
namuose, labai norėjo pasirodyti, kad yra stropuolė, ir štai 
užtiko Edvardą, sėdintį ant kėdės valgomajame.

– Ką šitas ilgaausis čia veikia?  – garsiai nusistebėjo ji.
Edvardas žodžio „ilgaausis“ negalėjo pakęsti. Tas žodis jam 

atrodė ypač užgaulus, tiesiog žeminantis.
Tarnaitė pasilenkė ir pasižiūrėjo jam į akis.
– Hmm... – numykė ji ir atsitiesė. Tada įsisprendė rankomis 

į šonus. – Man atrodo, kad tave, kaip ir visus kitus daiktus 
šiuose namuose, reikia išvalyti.

Taigi tarnaitė išsiurbė Edvardą Tiuleiną dulkių siurbliu. 
Vieną po kitos ji kišo į dulkių siurblio žarną ilgas triušio ausis, 
purtė jo drabužėlius, daužė uodegą. Šiurkščiai ir įnirtingai 
išplekšnojo veidą. O įsismaginusi tiesiai Edvardui iš skreito 
susiurbė jo auksaspalvį laikroduką. Laikrodukas nugarmėjo 
žarna gilyn, sielvartingai klingtelėjo pasiekęs dulkių siurblio 
gurklį, o tarnaitė, atrodo, ničnieko neišgirdo.

Viską pabaigusi, ji pristūmė kėdę atgal prie stalo ir, suabe-
jojusi, kur tas triušis laikomas, galų gale nusprendė įgrūsti jį 
tarp kitų lėlių ant lentynos Abilenos miegamajame.
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– Štai taip, – pasakė tarnaitė. – Čia tau ir vieta.
Ji paliko Edvardą ant lentynos pačia nepatogiausia ir ne-

žmoniškiausia poza – įbedusį nosį sau tarp kelių. Lėlės šalimais 
kikeno ir šaipėsi it kvaištelėję, nedraugiški žvirbliai, o jis taip 
ir tūnojo, kol iš mokyklos parėjo Abilena ir, pasigedusi savo 
triušio, ėmė lakstyti per kambarius ir šaukti jį vardu.

– Edvardai! – šaukė ji. – Edvardai!
Žinoma, jis negalėjo atsiliepti, negalėjo pranešti, kur esąs. 

Galėjo tik kiūtoti ir laukti.
Suradusi Edvardą, Abilena čiupo jį į glėbį ir prisiglaudė prie 

krūtinės. Taip stipriai prisiglaudė, kad Edvardas net išgirdo 
plakančią, iš susijaudinimo kone lipančią iš krūtinės mergaitės 
širdį.

– Edvardai, – sukuždėjo ji, – ak, Edvardai. Aš tave myliu. 
Aš niekada su tavimi nesiskirsiu.

Triušis taip pat buvo susijaudinęs. Bet jaudinosi ne iš mei-
lės. Jį ėmė apmaudas. Kaip šitaip galima! Toji tarnaitė elgėsi 
su juo tarsi su kokiu negyvu daiktu – kaip su dubeniu, kaip 
su arbatinuku! Vienintelis malonumas iš viso to įvykio – kad 
toji tarnaitė buvo netrukus atleista iš darbo.

Edvardo laikrodukas buvo aptiktas vėliau, dulkių siurblio 
viduriuose, – aplamdytas, bet vis dėlto tebeveikiantis. Įteikė 
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jį Abilenos tėvas, pamaiviškai nusilenkdamas triušiui kone iki 
žemės.

– Sere Edvardai, – pasakė jis, – man atrodo, tai jūsų bran-
genybė?

Tie nuotykiai su Rožiumi ir dulkių siurbliu buvo didžiausios 
nelaimės Edvardo gyvenime iki to vakaro, kai buvo švenčia-
mas vienuoliktasis Abilenos gimtadienis ir kai prie stalo buvo 
paminėtas laivas.
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– jis vadiNasi 

„karalienė marija“, – pasakė 

abilenos tėtis, – 

ir tu su mama ir manimi plauksi juo net iki Londono.
– O Pelegrina? – paklausė Abilena.
– Aš neplauksiu, – atsakė pati Pelegrina, – aš pasilieku.
Edvardas, žinoma, nesiklausė. Tos kalbos prie stalo jam atro-

dė nepakeliamai nuobodžios. Tiesą sakant, jis buvo nusistatęs 
prieš tas kalbas ir nesiklausydavo, jeigu tik galėdavo. Tačiau šį 
kartą Abilena kažkaip keistai pasielgė ir jis sukluso. Šeima ir 
toliau kalbėjosi apie laivą, o Abilena netikėtai pasilenkė, paėmė 
Edvardą nuo kėdės ir pasistatė sau ant skreito.

– O kaip Edvardas? – virpančiu balsu šaižokai paklausė ji.
– Ką tu turi galvoje, brangioji? – klausimu į klausimą atsakė 

mama.
– Ar Edvardas plauks su mumis „Karalienės Marijos“ laivu?
– Na... žinoma, jeigu tik tu nori. Tik... tu jau šiek tiek per 

didelė, kad tąsytumeisi su porcelianiniais triušiais.
– Nesąmonė, – šypsodamasis įsiterpė Abilenos tėtis. – O kas 

gins ir saugos Abileną, jeigu tenai nebus Edvardo?
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Stovėdamas Abilenos sterblėje, Edvardas galėjo matyti prieš 
akis visą stalą – anksčiau, sėdėdamas savo kėdėje, niekad to 
nematydavo. Jis nužvelgė blizgančius sidabrinius indus ir įran-
kius, stiklines ir lėkštes. Išvydo linksmus ir truputį pašaipius 
Abilenos tėvų žvilgsnius. Ir tada jo akys susidūrė su Pelegrinos 
akimis.

Ji žvelgė į jį taip, kaip padangėje tingiai sklandantis vanagas 
žvelgia į pelę žemai apačioje. Galbūt tikro triušio kailiukas, iš 
kurio padarytos ausys ir uodega, ir ūsai panosėje buvo išsau-
goję blankų persekiojamo, medžiojamo gyvio prisiminimą, 
nes Edvardo kūnu perbėgo šiurpulys.

– Taip, – nenuleisdama nuo Edvardo akių pasakė Pele-
grina, – kas prižiūrės Abileną, jeigu su ja nebus jos triušio?

Vakare, kai Abilena kaip visada paprašė ką nors papasakoti, 
Pelegrina atsakė:

– Taip, šį vakarą, panelyte, kai ką papasakosiu.
Abilena atsisėdo lovoje ir tarė:
– Manau, Edvardas turi sėdėti šalia manęs ir taip pat klau-

sytis, ką tu pasakoji.
– Tikrai taip, – sutiko Pelegrina. – Taip, manau, kad ir 

triušis turi girdėti tą pasaką.
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Abilena pasisodino Edvardą lovoje šalia savęs, apkamšė jį 
patalais, tada pasakė Pelegrinai:

– Mes jau pasiruošę.
– Taigi, – prabilo Pelegrina. Ir sukosėjo. – Tai štai. Pasaka 

prasideda nuo princesės.
– Gražios princesės? – paklausė Abilena.
– Nepaprastai gražios.
– O kuo ji graži?
– Na, tu tik klausykis, – atsakė Pelegrina, – ir viską sužinosi.
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gyveno kartą princesė 

ir buvo ji labai 

graži – švytėjo spindėjo

visa, kaip švyti žvaigždės naktį, mėnuliui pasislėpus. Bet kas 
iš to, kad ji buvo labai graži? Nieko. Nieko gera.

– O kodėl nieko gera? – paklausė Abilena.
– Todėl, – atsakė Pelegrina, – kad ji nieko nemylėjo ir nė 

nesistengė pamilti, nors ją pačią labai daug kas mylėjo.
Tai pasakiusi Pelegrina nutilo ir įdėmiai pasižiūrėjo į 

Edvardą. Jos žvilgsnis tiesiog skverbėsi į pieštas Edvardo akis, 
ir Edvardas vėl pajuto, kaip per jo kūną perbėgo šiurpuliukas.

– Bet štai, – nenuleisdama akių nuo Edvardo, vėl prabilo 
Pelegrina.

– Ir kas atsitiko tai princesei? – paklausė Abilena.
– Bet štai, – vėl atsigręžusi į Abileną pasakojo toliau Pelegri-

na, – karalius, princesės tėvas, kartą pasakė, kad laikas princesę 
išleisti už vyro. Ir visai netrukus atvyko princas iš gretimos 
karalystės, išvydo princesę ir iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjo. 
Ir padovanojo jai gryno aukso žiedą. Ir užmovė tą žiedą jai 
ant piršto. Ir prakalbo į ją tokiais žodžiais: „Aš tave myliu.“ 
O ar žinote, kaip pasielgė princesė?



– todėl, – atsakė pelegrina, – kad ji nieko nemylėjo ir nė 
nesistengė pamilti, nors ją pačią labai daug kas mylėjo.
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Abilena papurtė galvą.
– Ji tą žiedą prarijo. Nusimovė nuo piršto ir prarijo. Ir pa-

sakiusi: „Štai ką aš manau apie meilę“, pabėgo nuo princo. 
Paskui ji iškeliavo iš rūmų ir patraukė į gūdžią girią. Štai kaip.

– Ir kas tada? – negalėjo nustygti Abilena. – Kas nutiko 
paskui?

– O tada princesė pasiklydo toje girioje ir klaidžiojo dienų 
dienas. Galų gale priėjo mažą trobelę ir pasibeldė į duris. Ir ėmė 
maldauti: „Įleiskite mane, aš labai sušalau.“

Bet niekas neatsiliepė.
Tada princesė vėl pasibeldė. Ir pasakė: „Įleiskite mane, aš 

labai išalkau.“
Tuomet pasigirdo šiurpus balsas. Ir tas balsas pakvietė: 

„Užeik, jeigu jau taip reikia.“
Gražioji princesė įžengė vidun ir pamatė raganą, sėdinčią 

prie stalo ir žarstančią auksinius pinigus.
„Trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt du“, – skaičiavo 

ragana.
„Aš pasiklydau“, – pasakė gražioji princesė.
„Na ir kas? – burbtelėjo ragana. – Trys tūkstančiai šeši šimtai 

dvidešimt trys...“
„Aš alkana“, – pasiskundė princesė.
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„O koks mano reikalas? – bambtelėjo ragana. – Trys tūks-
tančiai šeši šimtai dvidešimt keturi...“

„Bet aš esu princesė, gražioji princesė“, – paaiškino princesė.
„Trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki“, – atsakė jai 

ragana.
„Mano tėvas, – kalbėjo princesė, – yra galingas karalius. 

Privalai man padėti, arba tau bus blogai.“
„Bus blogai? Man? – nustebo ragana ir pakėlė akis nuo aukso. 

Ir įsmeigė tas akis į princesę. – Tu drįsti sakyti, kad man bus 
blogai? Na ką gi, pakalbėkime apie tai, kaip kam bus blogai. 
Pasakyk man kokio nors mylimo žmogaus vardą.“

„Mylimo! – pasipiktino princesė. Ir net treptelėjo koja. – 
Kodėl visi amžinai kalba apie meilę?“

„Taigi, ką tu myli? – vėl paklausė ragana. – Turi pasakyti 
man jo vardą.“

„Aš nieko nemyliu“, – išdidžiai atsakė princesė.
„Tu mane nuvylei, – pasakė tada ragana ir, iškėlusi į viršų 

rankas, ištarė vieną žodį: – Bezdulazdu.“
Ir gražioji princesė pavirto bjauriausiu, kiaulių giminei 

priklausančiu, pasaulio gyvūnu – Afrikos tapyru.
„Ką tu man padarei?!“ – suklykė princesė.
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„Gal dabar pasakysi, kas man bus blogai? – pasišaipė ragana 
ir toliau sau skaičiavo auksinius pinigus. – Trys tūkstančiai šeši 
šimtai dvidešimt šeši...“ – skaičiavo ragana, o tapyras išlėkė pro 
duris ir nudūmė atgal į girią.

Tuo metu karaliaus pasiuntiniai irgi klaidžiojo po girią. Ir ko 
jie ten ieškojo? Ogi princesės! Ir štai, kai jie pamatė bjaurųjį 
tapyrą, kaipmat jį nušovė. Pykšt!

– Oi ne! – išsigando Abilena.
– Taip, – patvirtino Pelegrina. – Vienas vyras parnešė tapyrą 

į rūmus, rūmų virėja prapjovė jam pilvą ir aptiko tenai gryno 
aukso žiedą. Rūmuose tą vakarą buvo daugybė išalkusiųjų, 
laukiančių, kol juos pamaitins. Taigi virėja užsimovė ant piršto 
žiedą ir baigė ruošti vakarienę. O kol ji šeimininkavo, žiedas, 
kurį gražioji princesė buvo prarijusi, švytėjo jai ant piršto. 
Pabaiga.

– Pabaiga?! – pasipiktino Abilena.
– Taip, – pakartojo Pelegrina, – pabaiga.
– Negali būti tokios pabaigos.
– Kodėl negali?
– Todėl, kad viskas labai greitai baigėsi. Todėl, kad pasakose 

kas nors juk turi ilgai ir laimingai gyventi...



Nepa pr a sta edva r do tiul eino k el ionė

36 22

– A... Na taip, – linktelėjo galvą Pelegrina. Ji valandėlę paty-
lėjo. – Bet pasakyk tu man: kaip gali pasaka baigtis laimingai, 
jeigu niekas nieko joje nemylėjo? Bet... Tiek to. Jau vėlu. Tau 
laikas miegoti.

Pelegrina paėmė iš Abilenos Edvardą, paguldė į jam skirtą 
lovelę ir užklojo iki pat ūsų. Paskui pasilenkė prie jo ir su-
šnibždėjo: 

– Tu mane nuvylei.
Senutei išėjus, Edvardas gulėjo savo mažoje lovelėje ir 

spoksojo į lubas. „Kokia kvaila pasaka, – mąstė jis. – Bet juk 
beveik visos pasakos kvailos.“ Jis vis galvojo apie princesę ir 
kaip ji pavirto tapyru. Kaip siaubinga! Kaip bjauru! Koks 
baisus likimas!

– Edvardai, – prabilo Abilena, – aš tave myliu. Ir net kai 
užaugsiu ir pasensiu, vis tiek tave mylėsiu.

„Taip, taip…“ – pagalvojo Edvardas.
Jis ir toliau spoksojo į lubas. Jis buvo susijaudinęs, bet ne-

galėjo suprasti dėl ko. Kaip būtų gerai, jeigu Pelegrina būtų 
paguldžiusi jį ant šono ir dabar jis galėtų matyti žvaigždes.

O paskui jis prisiminė, ką Pelegrina sakė apie gražiąją 
princesę: švytėjo spindėjo visa, kaip švyti žvaigždės naktį, 
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mėnuliui pasislėpus. Kažkodėl tie žodžiai Edvardą nuramino. 
Jis kartojo ir kartojo juos mintyse – „švytėjo spindėjo visa, kaip 
švyti žvaigždės naktį, mėnuliui pasislėpus“; „švytėjo spindėjo 
visa, kaip švyti žvaigždės naktį, mėnuliui pasislėpus“, – kol 
galų gale pradėjo švisti.
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