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1 skyRIus

su tuo laišku išėjau iš namų, nes nežinojau, ką dar daryti. Veja 
buvo drėgna nuo vėlyvo ryto rasos, kuri gėrėsi kiaurai per mano 
mėgstamiausias rožinio šilko šlepetes  – skubėdama neapsiaviau 
medinių antbačių. bet nesustojau, kol nepasiekiau medžių prie-
šais namus želiančios vejos pakraštyje. Laišką gniaužiau kumštyje, 
dar kartą išlanksčiau norėdama pasitikrinti, kad man nepasivaide-
no, kad neužsnūdau krėsle ir visko nesusapnavau.

buvo žvarbus rytas, ūkanotas ir vėsus, vėjas pūtė nuo pendlo 
kalvos, ir nors mano mintys kunkuliavo, nepamiršau pasiimti 
apsiausto, kabojusio savo vietoje spintos gilumoje. paskubomis 
paglosčiau paką ir nudžiugau matydama, kad rankos nedreba. 
neverkiau, nealpau, nedariau nieko – tik vėl sulanksčiau tai, ką 
perskaičiau, ir tyliai nulipau laiptais. niekas manęs nepastebėjo, 
o vienintelis sutiktas tarnas buvo džeimsas, kurį, eidama pro jo 
kabinetą, pastebėjau sėdint prie stalo. Man toptelėjo mintis, kad 
jis pats galėjo perskaityti laišką, nes valdytojas dažnai atplėšia 
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asmeninę šeimininko korespondenciją, bet greitai nuvijau ją šalin 
ir išėjau pro laukujes duris. 

debesys spalva priminė tuoj išsiliesiančius alavo ąsočius, tad 
nuskubėjau per žolę miškelio link. žinojau, kad laukuose vilkė-
dama juodą apsiaustą lengvai krisiu į akis smalsiems pro langus 
žiopsantiems tarnams, o man reikėjo pagalvoti. šioje Lankašyro 
pusėje žemė žalia ir drėgna, o dangus – platus ir pilkas. retsykiais 
šmėsteli raudonas stirnos kailis ar mėlynas fazano kaklas – patrau-
kia akį, nespėjęs pradingti.

dar nepasiekusi medžių priedangos supratau, kad vėl bloguo-
ju. patraukiau sijono padurką, kad neaptikštų, paskui nusišluos-
čiau burną skepetaite. ričardas liepdavo skalbėjoms apšlakstyti 
skepetaites rožių vandeniu. Užsimerkiau ir kelissyk giliai įkvė-
piau, o vėl atsimerkusi pasijutau gerėliau. Medžiai šnarėjo, links-
mai čiulbėjo paukščiai, o aš ėjau vis gilyn, ir nepraėjus nė minutei 
gotorpas visai dingo iš akių. namas šiame krašte krito į akis taip 
pat kaip aš  – pastatytas iš auksinio akmens proskynos vidury. 
namas negali paslėpti nuo miško, kuris, matomas pro kiekvie-
ną langą, regis, artinasi, – bet miškas gali paslėpti nuo gotorpo. 
kartais atrodė, kad jie žaidžia.

išsitraukiau laišką ir vėl išlanksčiau, išlyginau raukšles, susime-
tusias nuo mano kietai sugniaužto kumštuko, ir susiradau pastrai-
pą, nuo kurios tiesiog sukosi galva.

Be didelio vargo galite numanyti, dėl ko iš tikrųjų kilo pavo
jus jūsų žmonai, ir didžiai apgailestaudamas turiu praneš
ti Jums savo kaip gydytojo ir gimdymo eksperto nuomonę: 
aplankęs ją praėjusį penktadienį, padariau labai nelemtą 
išvad ą, kad ji negali ir neturėtų gimdyti vaikų. Pabrėžtinai 
svarbu, kad jūs suprastumėte: dar kartą atsidūrusi gimdyvės 
padėtyje, ji neišgyvens ir žemiškasis jos gyvenimas baigsis.
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pasislėpusi, nebematoma iš namo galėjau leisti sau iš tikrųjų 
sureaguoti. širdis įnirtingai daužėsi, kaito skruostai. Vėl supykino 
ir vos nepaspringau, kai nutvilkė liežuvį.

bloguodavau rytą, dieną ir vakarą, raityte raitydavausi. dau- 
giau siai sublogavau keturiasdešimt kartų per dieną; jei tik du – 
manydavau, kad pasisekė. Veide trūkinėjo kraujagyslės, aplink 
akis raizgėsi smulkučiai raudoni stiebeliai, o akių baltymai nusi-
dažydavo it demono. šlykštus skonis burnoje laikydavosi valan-
dų valandas, dusinantis ir aštrus lyg peilio ašmenys. negalėdavau 
nuryti nė kąsnio. be to, ir apetito neturėjau, nors virėja nusivylė. 
net mano mėgstami marcipanai gulėjo podėlyje didžiuliais ne-
pjaustytais lakštais, o iš Londono parsiųstos cukrinių saldainių 
dėžutės dulkėjo.

kitus tris kartus taip baisiai nesijaučiau. šįsyk atrodė, kad ma-
nyje augantis vaikas nori ištrūkti man pro gerklę, o ne tarp kojų 
kaip kiti, kurie apie ankstyvą atvykimą pranešė šlaunimis nuvilni-
jusiomis raudonomis upėmis. suglebę jų kūneliai buvo groteskiš-
ki, juos suvyniojo į drobę lyg šviežios duonos kepalus.

– neilgam užsuko į šį pasaulį, vargšytis, – pasakė paskutinė 
pribuvėja, šluostydamasi mano kraują nuo rankų it skerdikas.

ketverius metus ištekėjusi, tris kartus nėščia, o vis dar nėra 
įpėdinio, kurį galėtume supti ąžuoliniame lopšyje, padovanotame 
motinos mudviem su ričardu susituokus. Mačiau, kaip ji žiūri į 
mane, tarsi būčiau visus nuvylusi.

tačiau niekaip negalėjau įsivaizduoti, kad ričardas žinojo, ką 
pasakė gydytojas, ir stebėjo, kaip pampstu tarsi kalakutas prieš 
kalėdas. Laiškas buvo surištas į ryšulį su keliais kitais mano trijų 
nėštumų dokumentais, tad galbūt jis nepastebėjo. ar būtų pa-
sielgęs teisingai, nuo manęs jį nuslėpdamas? staiga žodžiai tarsi 
pašoko nuo lapo ir apsivijo man kaklą. o dar – parašyti žmogaus, 
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kurio pavardės nepažinau; taip raičiausi iš skausmo, kai jis apsi-
lankė, kad apie jį neprisiminiau visiškai nieko: nei prisilietimo, 
nei balso, nei to, ar geras buvo.

nesustojau nė atsikvėpti, o šlepetės dabar jau tikrai buvo suga-
dintos, permirkusios žalsvu dumblu. kai viena įklimpo ir nusly-
do, o mano pėda viena kojine įsmigo į šlapią žemę, nebeištvėriau. 
abiem rankomis suglamžiau laišką ir iš visų jėgų nusviedžiau, 
akimirką užplūdo pasitenkinimas, kai jis už kelių jardų atšoko 
nuo medžio.

jei nebūčiau to padariusi, galbūt nebūčiau pastebėjusi zuikio 
koje lės už kelių colių nuo ten, kur nukrito laiškas, nei to zui kio, ku-
riam ji priklausė, – ar bent to, kas iš jo buvo likę: sutraiškyta kailio 
ir kraujo krūva, dar viena ir dar viena. Medžiodavau zuikius; šių 
nesudraskė nei sakalas, nei vanagas: tie pribaigia švariai ir, apsukę 
ratą, grįžta pas šeimininką. tada pastebėjau dar kai ką: rudo sijo-
no padurką, šluojantį žemę, sulenktus kelius, virš jų – kūną, veidą, 
balkšvą kepurėlę. Už kelių jardų klūpojo jauna moteris ir žvelgė 
į mane. Visos jos kūno linijos buvo įsitempusios ir budrios kaip 
gyvuliuko. apsirengusi buvo skurdžiai – naminės vilnos suknute be 
prikyštės, todėl iškart jos ir nepastebėjau žalumoje ir rudumoje. iš 
po kepuraitės raitėsi pakulų spalvos plaukai. Veidas ilgas ir siauras, 
akys didelės, net iš tolo jų spalva neįprasta – šiltai auksinė, lyg naujų 
monetų. žvilgsnis kažkoks ir įniršęs, ir sumanus, beveik vyriškas, 
ir nors ji tupėjo, o aš stovėjau, akimirką išsigandau, tarsi užklupta 
būčiau buvusi aš.

jos rankose kadaravo dar vienas zuikis – viena jo akis nemirk-
sėdama spoksojo į mane. kailyje – raudona dėmė. ant žemės prie 
moters sijonų praskleistas gulėjo šiurkštus maišas. ji atsistojo. Vėjelis 
sušnareno lapus ir žolę aplink mus, bet ji stovėjo sustingusi, neįskai-
toma veido išraiška. judėjo tik negyvas žvėrelis – truputį lingavo.
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– kas tu? – paklausiau. – ką čia veiki?
ji ėmė krauti skerdenėles į maišą. suglamžytas laiškas tose 

skerdynėse atrodė ryškus, jį pamačiusi, ji stabtelėjo, ilgi kruvini 
pirštai sustingo ore.

– duokš! – riktelėjau.
ji pakėlė jį ir ištiesė man, nejudėdama iš vietos, o aš, prisiarti-

nusi keliais sparčiais žingsniais, pastvėriau. ji nenuleido auksinių 
akių nuo mano veido, ir pagalvojau, kad dar niekada nepažįsta-
mas žmogus nėra taip įdėmiai į mane žiūrėjęs. trumpai pasvars-
čiau, kokia jai atrodau: be lauko batų, dumble pametusi vieną 
šlepetę. Veidas nuo vėmimo tikriausiai iškaitęs, akių obuoliai pa-
raudonavę. rūgštis burnoje gėlė liežuvį.

– kuo tu vardu?
ji tylėjo.
– tu elgeta?
ji papurtė galvą.
– Čia mano žemė. tu brakonieriauji mano žemėj?
– Tavo žemė?
jos balsas išsklaidė padėties keistumą tarsi į tvenkinį įmestas 

akmenukas. ji buvo tik paprasta kaimietė.
– aš – flytvudė šatlvort, gotorp Holo šeimininkė. Čia mano 

vyro žemė; jei esi iš padiamo, turėtum žinoti.
– nesu, – teatsakė ji.
– žinai, kokia bausmė už medžioklę ne savo žemėj?
ji nužvelgė mano storą juodą apsiaustą, vario spalvos taftos 

suknelę, kyšančią iš apačios. žinojau, kad oda suvargusi; prie juo-
dų plaukų atrodė pageltusi, ir nenorėjau, kad nepažįstamoji man 
tai primintų. tikriausiai buvau už ją jaunesnė, bet jos amžiaus 
nuspėti neįstengiau. Murzina suknelė atrodė mėnesių mėnesius 
nevalyta ir nevėdinta, kepuraitė buvo avies vilnos spalvos. tada 
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pažvelgiau jai į akis, o ji – man, tvirtai ir išdidžiai. susiraukiau 
ir iškėliau galvą. buvau keturių pėdų ir vienuolikos colių ūgio, 
todėl visi, ką tik sutikdavau, būdavo aukštesni už mane, – tačiau 
lengvai įbauginama nesileisdavau.

– Mano vyras pririš tave už rankų prie žirgo ir vilkte nuvilks 
pas magistratą,  – pasakiau narsiau, negu iš tikrųjų jaučiausi. ji 
tylėjo – buvo girdėti vien švokščiantys ir virpantys medžiai, todėl 
paklausiau vėl: – tu elgeta?

– aš – niekas. – ji atkišo maišą. – pasiimk. nežinojau, kad čia 
tavo žemė.

keistas atsakymas; pagalvojau, ką reikės papasakoti ričardui. 
tada prisiminiau laišką saujoje. stipriai suspaudžiau. 

– kuo tu juos nužudei?
ji šniurkštelėjo.
– nenužudžiau. jie buvo nužudyti.
– kaip keistai tu šneki. kuo tu vardu?
Vos man spėjus tai ištarti, ji tik šmėstelėjo rusvumu ir auksu, 

apsigręžė ir nubėgo pro medžius. balkšva kepuraitė kyščiojo tarp 
kamienų, maišas dunksčiojo į sijoną. kojos trepsėjo žeme, greitos 
ir vikrios kaip žvėrelio, paskui miškas ją prarijo.
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2 skyRIus

pirma ričardo visada pasigirsdavo jo diržo garsas. Manau, dėl to 
jis jausdavosi galingesnis: jo pinigus pirma išgirsdavai, tik po to pa-
matydavai. dabar, išgirdusi pažįstamą žvangesį ir minkštos odos 
batų žingsnius ant laiptų, giliai įkvėpiau ir nuo švarko nusibraukiau 
įsivaizduojamą dulkelę. jam įėjus į kambarį, atsistojau; po verslo ke-
lionės į Mančesterį jis atrodė žvalus ir pagyvėjęs. šviesoje suspindo 
auksinis auskaras, pilkos akys žibėjo.

– flytvude, – pasisveikino, rankomis suimdamas man galvą.
prikandau lūpą, į kurią jis pabučiavo. ar išdrįsiu prašnekti? 

buvome drabužinėje – jis žinojo, kad ten mane ras. nors iki mūsų 
niekas gotorpe negyveno, šis vienintelis kambarys atrodė tikrai 
mano. kad ričardo dėdė, pasistatydinęs namą, pagalvojo įrengti 
kambarį, skirtą būtent persirengti, nors neturėjo žmonos, man at-
rodė labai moderniška. žinoma, jei namus statydintųsi moterys, 
tokie kambariai būtų paplitę taip pat kaip virtuvės. atsikrausčius iš 
mano namų – anglies spalvos akmens po pilku dangumi, – sodrių 
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šiltų spalvų gotorpas, tarsi visada nušviestas saulėtekio, trys aukš-
tai spindinčių langų tarsi karūnos brangakmeniai, bokštas per 
vidurį leido pasijusti ne šeimininke, o tikra karalaite. ričardas 
vedė mane per kambarių labirintą, ir man net galva sukosi nuo 
šviežio tinko, blizgančių plokščių, mažučių koridoriukų, knibž-
dančių dekoratorių, tarnų ir dailidžių. dažniausiai laikydavausi 
viršutiniame aukšte, kad niekam nesipainiočiau po kojomis. jei 
glėbyje laikyčiau kūdikį ar turėčiau atvesti vaiką pusryčių, galbūt 
jausčiausi kitaip, bet kol vaikų neturėjau, dažniausiai būdavau 
savo kambariuose ir drabužinėje, iš kurios vėrėsi malonus vaizdas 
į sraunią kolderio upę ir pendlo kalvą.

– Vėl šnekiesi su drabužiais? – paklausė jis.
– jie – nuolatiniai mano palydovai.
pakas, mano didžiulis prancūzų mastifas, pasikėlė nuo turkiš-

ko kilimo, pasirąžė, nusižiovavo, parodydamas tokius plačius nas-
rus, kad būtų tilpusi mano galva.

– koks tu pabaisa, – tarė ričardas ir atsiklaupė prie šuns. – 
nebeilgai būsi vienintelis mūsų meilės objektas. turėsi dalytis. – 
atsiduso, pavargęs nuo ilgo jojimo, ir atsikėlė.

– gerai jautiesi? pailsėjai?
Linktelėjau ir pasikišau po kepurėle neklusnią plaukų sruo-

gą. pastaruoju metu šukuojantis slinkdavo didžiuliais juodais 
kuokštais.

– tu susirūpinusi. juk tu ne... tau ne...
– Viskas gerai.
Laiškas. Paklausk jo apie laišką. žodžiai tirštai brukosi man 

gerklėje – lyg strėlė, įdėta į įtemptą lanką, bet jo mielame veide 
įžvelgiau vien palengvėjimą. žvelgiau jam į akis truputį per ilgai, 
suprasdama, kad proga paklausti tuoj praeis, kad ji byra it smėlis 
pro pirštus.
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– na, Mančesteryje pasisekė. džeimsui vis rodosi, kad turėtų 
joti su manim į tokias keliones, bet man kuo puikiausiai einasi 
vienam. galbūt jis tik irzta, nes pamiršau užsirašyti kvitus; sakiau 
jam, kad galvoje juos saugau ne prasčiau negu švarke. – nutilo, 
nekreipdamas dėmesio į jį uostinėjantį paką. – tu labai tyli.

– ričardai, šiandien perskaičiau pribuvėjos laišką. ir daktaro, 
kuris priėmė paskutinį.

– gerai, kad priminei.
jis įkišo ranką giliai po smaragdinio aksomo dubletu, o vei-

das nušvito vaikišku nekantrumu. palaukiau, ir ištraukęs ranką 
jis įmetė man saujon keistą daiktą. sidabrinis kardžiukas, ilgio 
kaip vokų peiliukas, su spindinčia auksine rankena. bet jo galas 
buvo bukas ir visur ant mažulyčių kabliukų karojo maži rutuliu-
kai. pavarčiau – maloniai sužvango.

– barškutis. – jis švytėjo purtydamas žaislą, kad tas žvangėtų 
tarsi stabdomi žirgai. – Čia skambaliukai, žiūrėk. Mūsų sūneliui.

jis nė nemėgino nuslėpti ilgesio balse. prisiminiau užrakintą 
stalčių viename miegamajame. jame buvo keli daiktai, jo nupirk-
ti kitais kartais: šilkinė piniginė su mudviejų inicialais, dramblio 
kaulo arkliukas, telpantis delne. ilgojoje galerijoje stovėjo šarvai, 
kuriuos jis nupirko iš džiaugsmo, kai pirmą kartą man ėmė aug-
ti pilvas. jo tikėjimas, kad susilauksime vaikelio, buvo stiprus ir 
skaidrus kaip upelis, net kai prekiaudavo vilna prestone ir pa-
matydavo prekeivį, pardavinėjantį mažučius žvėrelius, arba kai 
susitikdavo su siuvėju ir pamatydavo šilko rietimą austrės perlo 
spalvos. kiekviena jo dovana man buvo nesėkmės ženklas, troš-
kau jas visas sudeginti, nulydėti akimis dūmą, rūkstantį iš kamino 
ir dingstantį danguje. pagalvojau, kur būčiau be savo vyro, ir širdį 
suspaudė sielvartas, nes jis dovanojo man laimę, o aš jam – tris 
tuštumas, nuo menkiausio vėjelio užgesus dūšelėms.
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pamėginau dar kartą.
– ričardai, ar nieko nenori man pasakyti?
ričardas pažvelgė į mane, suspindo auskaras. pakas nusižiova-

vo ir susirangė ant kilimo. iš tolimos apačios žemas balsas pašaukė 
ričardą vardu.

– apačioje rodžeris, – pasakė jis. – reikia eiti pas jį.
pasidėjau barškutį ant kėdės, nekantraudama jo nusikratyti, 

leidau pakui smalsiai jį uostinėti.
– tada ir aš nusileisiu.
– Užlipau tik persirengti – mes jojam medžioti.
– bet tu jau visą rytą jodinėji.
jis nusišypsojo.
– Medžioti – tai ne jodinėti, tai medžioti.
– tada ir aš josiu kartu.
– turi sveikatos?
nusišypsojau ir vėl atsigręžiau į savo drabužius.

– flytvude šatlvort! dievaži, kokia tu išblyškusi!  – per visą 
arklidę sududeno rodžerio balsas.  – baltesnė už snieguolę, bet 
dvigubai gražesnė. ričardai, ar žmonai valgyt neduodi?

– rodžeri nauelai, tikrai moki leisti moteriai pasijusti ypatin-
gai. – nusišypsojau sėsdama ant žirgo.

– tu apsirengusi medžioklei. jau sutvarkei visus rytinius mo-
teriškus reikalus?

jo balsas sklido iki kiekvienos arklidžių sijos ir kampo, jis sė-
dėjo raitas ant žirgo, aukštas ir plačiapetis, klausiamai pakėlęs žilą 
antakį.

– atėjau padraugauti su savo mylimiausiu magistratu.
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su žirgu įsispraudžiau tarp vyrų. rodžeris nauelas bendrau-
davo lengvai, ir dabar prisipažįstu, kad tikriausiai buvau truputį 
pametusi dėl jo galvą, nes neturėjau tėvo, su kuriuo jį lyginčiau. 
pagal amžių jis tiko man ar ričardui į tėvus – net į senelius, – o 
tikrieji mūsų tėvai abu buvo seniai mirę, ir ričardui paveldėjus 
gotorpą jis tapo mūsų draugu. kitą dieną, kai tik atvykome, at-
jojo ant žirgo nešinas trimis fazanais ir prabuvo visą popietę, aiš-
kindamas apie šį kraštą ir jo gyventojus. ši Lankašyro pusė, jos 
banguojančios kalvos ir ūksmingi miškai mums buvo nauja, o jis 
žinojo labai daug. kadangi pažinojo seniai mirusį ričardo dėdę, 
buvusį Česterio vyriausiuoju teisėju ir labiausiai iš visos giminės 
priartėjusį prie karūnos, rodžerio pažintis su šatlvortais buvo la-
bai sena ir mūsų namuose jis įsitaisė lyg paveldėtas baldas. bet 
man patiko nuo pirmosios pažinties akimirkos. degė ryškiai tarsi 
žvakė, o jo nuotaika lengvai plevendavo nuo vienos akimirkos iki 
kitos, nešdavo šilumą ir žinias, kur tik jis pasirodydavo.

– naujienos iš rūmų: galbūt karalius pagaliau rado jaunikį 
savo dukrai, – pranešė rodžeris.

išgirdę mus, skalikai šunidėse pašėlo, o atvesti ėmė lekuodami 
grumdytis aplink žirgų kojas.

– ką tokį?
– frydrichą V, reino pfalcgrafą. šiemet, vėliau, jis atvyks į 

angliją ir, tikėkimės, nutrauks tą juokdarių, siekiančių princesės 
rankos, paradą.

– tu vyksi į vestuves? – paklausiau.
– tikiuosi. tokių šaunių karalystėj jau daug metų nebuvo.
– Įdomu, kokia bus suknelė, – garsiai pamąsčiau.
rodžeris manęs neišgirdo per skalikus – jiedu su ričardu iš-

jojo iš kiemo pradėti medžioklės. kadangi skalikai buvo prisegti 
pavadžiais, supratau, kad vysimės taurųjį elnią, ir pasigailėjau, jog 
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nepaklausiau iš anksto. Į kampą užspeistas taurusis elnias – visai 
nemalonus reginys, jis badosi ragais užvertęs akis; beveik bet koks 
kitas grobis būtų buvę geriau. ruošiausi apsisukti, bet jau buvo-
me miške, tad paraginau žirgą. pameistrys edmundas prižiūrėjo 
šunis – jojo greta jų. tarp medžių girdėjau skuboto jų pašnekesio 
nuotrupas ir tylėdama jojau iš paskos, pusiau klausydamasi. prieš 
akis iškilo vakarykštis vaizdas: išlietas kraujas, pastirusios akys ir 
keista auksaplaukė moteris.

– ričardai, – įsiterpiau, – vakar mūsų žemėje buvo įsibrovėlė.
– ką? kur?
– kažkur į pietus nuo namo, miške.
– kodėl džeimsas man nesakė?
– nes aš nesakiau jam.
– Tu ją matei? ką ten veikei?
– aš... išėjau pasivaikščioti.
– juk sakiau nevaikščioti vienai – galėjai pasiklysti ar pargriūti 

ir... susižeisti.
rodžeris klausėsi.
– Man viskas gerai, ričardai.
– ką ji veikė? pasiklydo?
tada supratau, kad negaliu jam papasakoti apie zuikius, nes 

neturėjau žodžių apsakyti tam, ką regėjau.
– taip, – pagaliau pratariau.
rodžeris šyptelėjo.
– na ir pašėlusi tavo vaizduotė, flytvude. Mes jau spėjom pa-

manyti, kad miške tave užpuolė laukinis, o iš tikrųjų tik moteriš-
kė pasiklydo?

– taip... – tyliai pralemenau.
– nors dabar net ir tai nėra nepavojinga – galbūt girdėjai, kas 

nutiko kromelninkui džonui Lo kolne?
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– negirdėjau.
– rodžeri, negąsdink jos pasakomis apie raganystes – ji ir taip 

jau košmarus sapnuoja.
aš net išsižiojau, veidas skaisčiai išraudo. ričardas pirmą kartą 

kam nors prasitarė apie košmarą – niekada to iš jo nesitikėjau. 
bet jis jojo toliau, jo skrybėlėje virpėjo plunksna.

– papasakok, rodžeri.
– Viena keliaujanti moteris ne visada yra tokia nekalta, kaip 

atrodo: džonas Lo tai patyrė savo kailiu ir nepamirš, kol bus gy-
vas, nors gal nebeilgai ir bebus, Viešpatie, susimylėk. – rodžeris 
patogiau įsitaisė balne. – prieš dvi dienas pas mane į ryd Holą 
atėjo jo sūnus abrahamas.

– turėčiau jį pažinoti?
– ne, nes jis – drobės dažytojas iš Halifakso. Vaikinui neblogai 

sekasi, turint galvoje tėvo amatą.
– ir jis rado raganą?
– ne, klausykis.
atsidusau ir pasigailėjau atjojusi – panorau sėdėti svetainėje 

su savo šuva.
– džonas keliavo vilnos keliu per kolnfyldą ir sutiko jauną 

merginą. elgeta, pagalvojo. ji paprašė jo smeigtukų, o kai jis atsa-
kė neduosiąs... – dramatiškai nutilo, – ji prakeikė jį. jis nusigręžė, 
o tada išgirdo ją tyliai murmant jam už nugaros, tarsi su kažkuo 
kalbėtųsi. jį net šiurpas nukrėtė. iš pradžių pagalvojo, kad tai vė-
jas, bet atsigręžė, o jos juodos akys buvo įsmeigtos į jį ir lūpos 
krutėjo. jis nusiskubino šalin, bet nenuėjęs nė trisdešimties jardų 
išgirdo bėgimą, o tada jį užpuolė kažkoks didelis padaras, tarsi 
juodas šuva, ėmė visą kandžioti, ir jis griuvo ant žemės.

– padaras tarsi juodas šuva? – paklausė ričardas. – pirma sa-
kei, kad tai ir buvo juodas šuva.
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rodžeris nekreipė dėmesio.
– Užsidengė rankom veidą ir maldavo pasigailėt, o kai atsimer-

kė, šuva buvo dingęs. prapuolęs. kaip ir nepažįstamoji. kažkas 
rado jį ant tako, atvedė į užeigą netoliese, bet jis vos pakrutėjo. ir 
negalėjo kalbėt. Viena akis liko užmerkta pasauliui, viena veido 
pusė nukaro. jis liko užeigoj, bet kitą rytą vėl atėjo mergina – na 
ir įžūlumas – ir maldavo atleisti. tikina nesuvaldžiusi savo raga-
navimo, bet tikrai jį prakeikusi.

– prisipažino?  – prisiminiau vakarykštę merginą.  – kaip 
atrodė?

– kaip ragana. Labai liesa ir suvargusi, juodų plaukų ir paniu-
rusio veido. Mano motina sako niekada nepasitikėt juodaplau-
kiais, nes dažniausiai jų ir siela juoda.

– Aš juodaplaukė.
– nori išgirst pasakojimą?
Vaikystėje motina grasindavo užsiūsianti man burną. juodvi 

su rodžerio motina tikrai rastų apie ką pasikalbėti.
– atsiprašau, – atsakiau. – tas žmogus pasveiko?
– ne, ir galbūt niekada nebepasveiks, – liūdnai pratarė rodže- 

ris.  – tai jau savaime kelia rūpestį, bet kai kas man dar labiau 
neduoda ramybės – šuva. kol jis laisvas klajoja po pendlą, niekam 
nesaugu.

ričardas linksmai, skeptiškai dirstelėjo į mane, tada atsiplėšė 
ir nujojo pirmyn medžioti toliau. Mintis apie žvėrį manęs ne-
baugino – juk ir pati turėjau veršio dydžio mastifą. nespėjus to 
pasakyti, rodžeris tęsė:

– po kelių dienų naktį džonas Lo atsibudo užeigoje – išgirdo, 
kad virš jo kažkas alsuoja. tas žvėris stovėjo prie jo lovos, didžiulis 
kaip vilkas, iššiepęs nasrus, degančiomis akimis. jis suprato, kad 
tai dvasia, kad ne iš šios žemės. gali suprasti, koks siaubas apėmė: 
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žmogus juk negalėjo nei judėt, nei kalbėt, tik vaitot. o tada prie 
lovos vos po akimirkos išdygo ir pati ragana.

Man odą lyg kas plunksnele perbraukė.
– tai jis virto moterim.
– ne, flytvude, – ar esi girdėjusi apie dvasias šeimynykštes?
papurčiau galvą.
– tada pasiskaityk kunigų knygą. trumpai tariant, tai Velnio 

klasta. sakykim, priemonė jo karalystei plėst. šią merginą lydi 
šuva, bet dvasios gali rodytis visaip: kaip gyvūnai, kaip vaikai. 
dvasia pasirodo raganai, kai reikia vykdyt jos valią, o praėjusią 
savaitę ragana liepė suluošinti džoną Lo. šeimynykštis – kuo ti-
kriausias raganos požymis.

– o tu matei jį?
– aišku, ne. juk Velnio padaras nepasirodys dievobaimingam 

žmogui. tik abejotino tikėjimo žmonės gali pajust jį šalia. jis vei-
siasi ten, kur smukusi moralė.

– bet džonas Lo jį matė; sakei, kad jis – geras žmogus.
rodžeris nekantriai numojo ranka.
– atsilikom nuo ričardo; jis pyks, kam laidau liežuvį su jo 

žmona. štai kas būna, kai moterys joja į medžioklę.
nepasakiau, kad tai aš jam nuolaidžiauju: jei rodžeris turėda-

vo ką papasakoti, jam būtinai reikėdavo klausytojų. pasileidome 
risčia, paskui vėl sulėtinome eigą, pamatę medžioklius. buvome 
toli nuo gotorpo, o tiek atjojusi, supratau, kad visai netrokštu 
visą popietę jodinėti.

– kur dabar ta mergina? – paklausiau, kai vėl atsilikome.
rodžeris tvirčiau suėmė kamanas.
– jos vardas alizon devis. ji suimta laikoma pas mane, ryd 

Hole.
– tavo namuose? kodėl neįmetei į kalėjimą Lankasteryje?
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– ji ir pas mane nepavojinga. nieko nepadarys – nedrįs. be to, 
padeda man atlikti tam tikrus kitus tyrimus.

– kokius tyrimus?
– Vaje, vaje, kokia tu smalsuolė, ponia šatlvort. ar šnekomis 

užvaikysim laimikį? alizon devis kilusi iš raganų giminės – pati 
man taip sakė. jos motina, močiutė, net brolis užsiima kerais ir 
raganystėmis vos už kelių mylių nuo čia. jie taip pat kaltina kai-
mynus kerais žudant žmones; vienas jų gyvena šatlvortų žemėje. 
todėl ir pamaniau, kad anava tavo vyras turėtų apie tai išgirst.

jis galva parodė priešais plytinčią žalumą. edmundas, ričardas 
ir skalikai vėl buvo dingę iš akių.

– bet iš kur žinai, kad ji sako tiesą? kam jai išduot savo šeimą? 
juk tikrai žino, ką reiškia būti ragana, – tai tikra mirtis.

– abu galim tik spėliot, – ramiai atsakė rodžeris, nors jo bal-
se kai ką pajutau. panorėjęs jis mokėdavo šnekėti primygtinai ir 
spausti pašnekovą – buvau mačiusi, kaip jis taip elgiasi su žmona 
katerina, o ši buvo labai kantri. – o visos žmogžudystės, kurio-
mis ji kaltina savo šeimą, tikrai nutiko.

– jie žudė žmones?
– net kelis. su devisu pyktis nenorėtum. nebijok, vaikeli. 

alizon devis saugiai uždaryta, o rytoj arba poryt apklausiu jos šei-
mą. žinoma, turėsiu pranešt karaliui. – jis atsiduso, lyg tai būtų 
vienas vargas. – neabejoju, apsidžiaugs išgirdęs.

– o jei jie pabėgs – kaip juos surasi?
– nepabėgs. turiu žvalgų visame pendle, – juk žinai. pro aukš-

tąjį šerifą ne kažin kas praslysta.
– buvusį aukštąjį šerifą, – paerzinau. – kiek jai metų? tai mer-

ginai su šuva?
– ji nežino, bet, sakyčiau, septyniolika ar panašiai.
– kaip ir man.


