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TAPATYBĖS NUSTATYMAS

–
rangus mano drauge, – tarė Šerlokas Holmsas mums sėdint 
abipus židinio jo bute Beikerio gatvėje, – gyvenimas kupinas 
keistenybių, kurių žmogaus protas niekada nepajėgs sukurti. 

Mes nedrįstame nė pamanyti apie daugelį tokių dalykų, kurie apskritai yra 
paprasčiausia kasdienybė. Jeigu mudu galėtume susikibę rankomis išskris-
ti pro šį langą, paskraidyti viršum miesto, atsargiai pakelti stogus ir pažiū-
rėti į keistus po jais vykstančius dalykus: nepaprastus sutapimus, ketini-
mus bei nesusipratimus, vienus su kitais susijusius kelių kartų įvykius, 
kurių baigtis būna neįtikėtina, tai visa tradicinė beletristika su iš anksto 
aiškia pabaiga pasirodytų blanki ir nereikšminga.

– Vis dėlto nesu tuo įsitikinęs, – atsakiau. – Bylos, aprašomos mūsų 
laikraščiuose, paprastai pateikiamos labai atvirai ir tiesmukai. Mūsų po-
licijos pranešimai be galo realistiški, tačiau jie, reikia pripažinti, nėra nei 
patrauklūs, nei meniški.

– Norint pasiekti realistinį efektą, reikia tam tikros atrankos ir atžval-
gos, – pasakė Holmsas. – O policijos pranešimams šito ir trūksta, juose 
daugiau nuvalkiotų taikos teisėjo frazių negu įvairių smulkmeną, kurios 
įdėmiam stebėtojui padėtų įžvelgti visos bylos esmę. Patikėkit, nėra nieko 
nenatūralesnio kaip įprasti dalykai.

Aš nusišypsojau ir papurčiau galvą.
– Gerai suprantu, kodėl taip manot, – pasakiau. – Žinoma, kaip neofici-

alus trijų žemynų visiškai sutrikusių žmonių patarėjas ir pagalbininkas jūs 
susiduriate su visokiomis keistenybėmis ir ekscentriškumais. Bet imkim, – 
aš pakėliau nuo žemės rytinį laikraštį, – ir padarykim bandymą. Štai pir-
mas pasitaikęs pavadinimas: „Žiaurus vyro elgesys su žmona“. Prirašyta 
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pusė skilties, bet man ir neskaičius viskas aišku. Čia, be abejo, įpainiota 
kita moteris, girtuoklystės, stumdymaisi, smūgiai, mėlynės, užjaučianti se-
suo ar buto šeimininkė. Ir labiausiai netašytas rašytojas nesukurs nieko 
storžieviškesnio.

– Beje, jūsų pavyzdys visiškai nepatvirtina jūsų argumentų, – tarė 
Holmsas, paėmęs laikraštį ir skaitinėdamas jį. – Štai Dandeso skyrybų 
byla, ir aš kaip tik aiškinausi keletą nežymių su ja susijusių aplinkybių. 
Vyras blaivininkas, nėra jokios kitos moters, o priežastis, dėl kurios skun-
džiamasi, – tai jo įprotis pavalgius išsiimti dirbtinius dantis ir sviesti juos į 
žmoną; turite sutikti, kad toks dalykas nelabai gali ateiti į galvą vidutiniam 
rašytojui. Pauostykite tabako, daktare, ir prisipažinkite, kad aš sutriuški-
nau jūsų pavyzdį.

Jis atkišo senovinę aukso tabakinę su didžiuliu ametistu dangtelio vidu-
ry. Jos prabangumas taip nederėjo prie kuklios aplinkos ir gyvenimo būdo, 
kad neištvėręs tai ir pasakiau.

– Ak, – tarė jis, – visai pamiršau, kad mudu nesimatėme keletą savaičių. 
Tai nedidelis Bohemijos karaliaus suvenyras už pagalbą byloje dėl Airinos 
Adler laiškų.

– O žiedas? – paklausiau žiūrėdamas į nuostabų briliantą, žėrintį jam 
ant piršto.

– Olandijos karališkosios šeimos, bet tas reikalas, kurį padėjau ištirti, 
yra toks delikatus, jog negaliu patikėti net jums, nors malonėjote aprašyti 
vieną kitą kuklios mano veiklos momentą.

– Ar dabar turite kokių darbų? – susidomėjęs paklausiau.
– Gal dešimt ar dvylika, bet nė vieno įdomaus. Tos svarbios bylos, su-

prantate, visai neįdomios. Beje, esu pastebėjęs, kad kaip tik nesvarbūs da-
lykai duoda akstiną stebėti ir gyvai analizuoti priežastį bei padarinius, o 
tai suteikia darbui žavesio. Didesni nusikaltimai dažniausiai būna papras-
tesni, mat kuo sunkesnis nusikaltimas, tuo akivaizdesnės yra jo priežastys. 
Šitose bylose, išskyrus vieną gana painią, dėl kurios į mane buvo kreiptasi 
iš Marselio, nėra nieko įdomaus. Vis dėlto visai galimas dalykas, kad po 
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keliolikos minučių sulauksiu ko geresnio, nes, jei neklystu, antai ten mano 
klientė.

Jis buvo pakilęs iš fotelio ir praskleidęs užuolaidas žvelgė į nuobodžią, 
pilką Londono gatvę. Dirstelėjęs jam per petį, kitoje gatvės pusėje ant ša-
ligatvio pamačiau stambią moterį su vešliu kailiniu boa ir besiplaikstan-
čia raudona plunksna prie plačiakraštės skrybėlės, kurią buvo koketiškai 
užsismaukusi ant šono Devonšyro hercogienės stiliumi. Iš šių įspūdingų 
pagražų ji nedrąsiai ir nervingai žvilgčiojo į mūsų langus, visu kūnu lin-
guodama pirmyn ir atgal, pirštais knebinėdama pirštinės sagutes.

Staiga ryžtingai, lyg plaukikas į vandenį, ji metėsi pirmyn, skubiai perė-
jo gatvę, ir mes išgirdome skardžiai sudzingsint varpelį.

– Ne kartą matyti simptomai, – tarė Holmsas, mesdamas cigaretę į 
ugnį. – Svyravimas ant šaligatvio visada reiškia afiaire de coeur*. Ji nori 
patarimo, tačiau abejoja, ar tokį subtilų dalyką dera išsakyti kitiems. Betgi 
net toks atvejis gali turėti įvairių variantų. Jei moteris yra skaudžiai vyriš-
kio įžeista, ji nebesvyruoja, ir to požymis paprastai būna nutraukta skam-
bučio virvelė. Šį sykį galime manyti esant meilės istoriją, tačiau mergina 
nėra perpykusi, o greičiau sutrikusi arba apimta graužaties. Šit ateina ji 
pati ir išsklaidys mūsų abejones.

Sulig tais žodžiais pasigirdo beldimas į duris, ir uniformuotas berniukas 
įėjo pranešti, kad atvyko panelė Merė Saterland. Tuo metu ir pati viešnia 
sutamsavo už smulkios juodos jo figūrėlės tarsi visas bures iškėlęs prekinis 
laivas, plaukiantis paskui mažutį locmano katerį. Šerlokas Holmsas pasi-
sveikino su ja laisvai ir kartu galantiškai, tai jis puikiai mokėjo, ir, uždaręs 
duris bei nuolankiai paprašęs ją sėsti į fotelį, nužiūrėjo ją įprastiniu tiria-
mu, bet kartu tarsi neatidžiu žvilgsniu.

– Ar jums neatrodo, – pasakė jis, – kad dėl trumparegystės jums kiek 
per sunku tiek daug spausdinti mašinėle?

– Iš pradžių buvo sunku, – atsakė ji, – bet dabar aš išmokau spausdinti 
akluoju būdu, – paskui, staiga suvokusi jo žodžių prasmę, ji krūptelėjo ir 

* Širdies dalykas (pranc.).
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pakėlė akis, jos platus geraširdiškas veidas rodė išgąstį ir nuostabą. – Jūs 
mane pažįstate, pone Holmsai! – sušuko ji. – Nes kaip kitaip visa tai žino-
tumėt?

– Nesijaudinkite, – atsakė Holmsas juokdamasis, – mano toks darbas – 
viską žinoti. Tikriausiai esu išmokęs matyti tai, ko kiti nemato. Jei būtų 
kitaip, argi jūs būtumėte atėjusi pas mane pasitarti?

– Aš atėjau, pone, todėl, kad apie jus sužinojau iš ponios Eteridž, kurios 
vyrą jūs taip lengvai radote, nors policija ir visi kiti laikė jį mirusiu. Ak, 
pone Holmsai, kad jūs ir man taip padėtumėt! Aš nesu turtuolė, tačiau 
gaunu man teisėtai priklausančius šimtą svarų per metus, be to, šiek tiek 
užsidirbu spausdindama, taigi viską atiduočiau, kad tik galėčiau sužinoti, 
kas atsitiko ponui Hosmeriui Eindželui.

– Kodėl jūs šitaip skubėjote pas mane pasitarti? – paklausė Šerlokas 
Holmsas, surėmęs pirštų galus ir žiūrėdamas į lubas.

Ir vėl naivokame panelės Merės Saterland veide pasirodė išgąstis.
– Taip, aš su trenksmu išbėgau iš namų, – tarė ji, – nes nebegalėjau 

tverti pykčiu, kad ponas Vindibankas, tai yra mano tėvas, taip ramiai į visa 
tai žiūri. Jis nė nemano eiti nei į policiją, nei pas jus, tai galų gale aš taip 
įsiutau, kad jis nieko nesiima ir vis kartoja, jog nieko neatsitiko, tad užsi-
mečiau, kas pakliuvo, ir atėjau tiesiai pas jus.

– Jūsų tėvas, – tarė Holmsas, – tiksliau – patėvis, nes jūsų skirtingos 
pavardės.

– Taip, patėvis. Aš jį vadinu tėvu, nors tai juokinga, mat jis tik penke-
riais metais ir dviem mėnesiais vyresnis už mane.

– O jūsų motina gyva?
– O taip, ji gyva ir sveika. Man nelabai patiko, pone Holmsai, kad ji ište-

kėjo taip greitai po tėvo mirties, ir dar už tokio vyro, kuris beveik penkio-
lika metų jaunesnis. Tėvas buvo Totenhem Kort Roudo lituotojas ir paliko 
neblogą dirbtuvėlę, kurią motina ir toliau laikė su meistru ponu Hardžiu. 
O ponas Vindibankas atėjęs liepė ją parduoti, nes jam tai per prasta, jis 
mat vyno komivojažierius. Už viską – dirbtuvę ir nuosavybės teisę – jie 
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gavo keturis tūkstančius septynis šimtus svarų, bet tėvas būtų gavęs kur 
kas daugiau, jeigu būtų buvęs gyvas.

Aš maniau, kad Šerlokas Holmsas neteks kantrybės dėl tokio pakriko 
ir nenuoseklaus pasakojimo, bet jis, atvirkščiai, klausėsi sukaupęs visą dė-
mesį.

– Ar jūs tas nedideles pajamas, – paklausė jis, – gaunate iš šių pinigų?
– O ne, pone. Čia visai kas kita, tai mano dėdės Nedo iš Oklendo pali-

kimas. Tai Naujosios Zelandijos obligacijos, keturių su puse procento. Iš 
viso – du tūkstančiai penki šimtai svarų, bet aš gaunu tik procentus.

– Tai labai įdomu, – tarė Holmsas. – Kadangi gaunate tokią didelę šimto 
svarų sumą per metus ir dar užsidirbate pati, tai, be abejo, galite ir pake-
liauti, ir kitokių pramogų patirti. Man atrodo, kad merginai pragyventi 
puikiai užtenka kokių šešiasdešimties svarų.

– Man pakaktų kur kas mažiau, pone Holmsai, bet, suprantate, kol gy-
venu su tėvais, nenoriu būti našta, todėl pinigus atiduodu jiems. Žinoma, 
kol kas. Ponas Vindibankas paima mano procentus kiekvieną ketvirtį ir 
parneša mamai, o aš puikiai išsiverčiu su pinigais, kuriuos užsidirbu spaus-
dindama. Už puslapį gaunu po du pensus, o per dieną dažnai parašau nuo 
penkiolikos iki dvidešimties puslapių.

– Jūs labai aiškiai nusakėte savo padėtį, – tarė Holmsas. – Čia mano 
draugas ponas Vatsonas, ir jam girdint galima kalbėti viską, kaip ir su ma-
nimi vienu. Taigi būkite maloni ir papasakokite, kokie jūsų santykiai su 
ponu Hosmeriu Eindželu.

Panelės Saterland veidas nukaito, ir ji ėmė nervingai pešioti švarko 
kraštą.

– Mudu susipažinome dujininkų vakarėly, – pasakė ji. – Jie visada at-
siųsdavo tėtei bilietus, kai jis buvo gyvas, o vėliau, prisiminę mus, atsiuntė 
mamai. Ponas Vindibankas nenorėjo, kad mes eitume. Jis niekada nenori, 
kad mes kur vaikščiotume. Kai užsimenu, kad norėčiau nueiti į sekma-
dieninės mokyklos pobūvį, jis tiesiog įdūksta. O tą sykį tvirtai apsispren-
džiau – eisiu, ir viskas, kokią teisę jis turi neleisti? Jis pareiškė, kad su to-
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kiais žmonėmis mums netinka draugauti, o ten juk visi tėtės draugai. Dar 
pasakė, kad neturiu tinkamos suknelės, o aš juk turėjau tą raudoną akso-
minę, kurios dar nė karto nebuvau išsitraukusi iš stalčiaus. Galų gale, kai 
jau nieko kito neliko, jis išvažiavo su firmos reikalais į Prancūziją, o mudvi 
su mama nuėjome drauge su ponu Hardžiu, buvusiu mūsų meistru, ir tada 
aš sutikau poną Hosmerį Eindželą.

– Tikriausiai, – tarė Holmsas, – ponas Vindibankas, grįžęs iš Prancūzi-
jos, buvo labai nepatenkintas, kad ėjote į vakarėlį.

– Na ne, jis buvo labai malonus. Nusijuokė, prisimenu, gūžtelėjo pečiais 
ir pasakė, kad moteriai drausk nedraudęs, ji vis tiek padarys, ką sumaniusi.

– Aišku. Ir tada tame dujininkų vakarėlyje, kaip suprantu, jūs susipaži-
note su džentelmenu, pavarde Hosmeris Eindželas.

– Taip, pone. Mudu tą vakarą susipažinome, o kitą dieną jis atėjo pa-
siteirauti, ar mudvi laimingai grįžome namo, paskui mes... tai yra, pone 
Holmsai, aš su juo buvau du kartus pasivaikščioti, bet vėliau parvažiavo 
tėvas, ir ponui Hosmeriui Eindželui nebebuvo galima ateiti.

– Nebebuvo galima?
– Matot, tėvas nemėgsta tokių dalykų. Jis vengia svečių kiek įmanyda-

mas ir vis kartoja, kad moteris turi būti laiminga šeimoje, su saviškiais. 
Tuomet aš ir sakau mamai: moteriai reikia saviškių, o aš kol kas jų netu-
riu.

– O kaip ponas Hosmeris Eindželas? Ar jis nedarė kokių žygių su jumis 
pasimatyti?

– Na, po savaitės tėvas vėl turėjo išvažiuoti į Prancūziją, todėl Hosmeris 
parašė man, kad bus geriau ir saugiau nesusitikti, kol jis namie. Tuo tarpu, 
sakė, galime susirašinėti, ir jis man rašė kiekvieną dieną. Laiškus aš paim-
davau iš pat ryto, ir tėvas nieko nežinojo.

– Ar tuo metu jau buvote susižadėjusi su tuo džentelmenu?
– O taip, pone Holmsai. Mudu susižadėjome po pirmojo pasivaikščioji-

mo. Hosmeris... ponas Eindželas... dirbo kasininku... vienoje įstaigoje Le-
dnholo gatvėje... ir...
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– Kokioje įstaigoje?
– Čia ir visa bėda, pone Holmsai, kad nežinau.
– O kur jis gyvena?
– Jis nakvodavo įstaigoje.
– Ir jūs nežinote adreso?
– Ne, tik gatvę – Lednholo.
– Tai kurgi jūs siųsdavote laiškus?
– Į Lednholo gatvės paštą iki pareikalavimo. Jis nenorėjo, kad siųsčiau į 

įstaigą, sakė, kad bendradarbiai šaipysis pamatę, kad laiškai iš panelės. Aš 
siūliausi spausdinti laiškus mašinėle kaip jis man, tačiau jis nesutiko, sakė, 
kad kai rašau ranka, tai jis jaučiąs mane, o jeigu spausdinčiau, tai mašinėlė 
būtų tarsi įsiterpusi tarp mūsų. Tai rodo, kaip jis mane mylėjo, pone Holm-
sai, ir kaip numatydavo mažiausias smulkmenas.

– Tai daug ką rodo, – tarė Holmsas. – Aš jau seniai esu įsitikinęs, kad 
smulkmenos yra svarbiau už viską. O gal dar prisimenate kokių mažmožių 
apie poną Hosmerį Eindželą?

– Jis buvo labai drovus, pone Holmsai. Mieliau eidavo pasivaikščioti 
vakare negu dienos šviesoje, nes sakė nenorįs niekam kristi į akis. Buvo la-
bai santūrus ir džentelmeniškas. Net jo balsas buvo tylus. Sakėsi vaikystėje 
sirgęs angina, tai gerklė ir liko silpna, ir kalbėjo jis tarsi nedrąsiai, pašnabž-
domis. Rengėsi gerai, tvarkingai ir griežtai. Bet akys silpnos kaip ir mano, 
tai bijojo skaisčios šviesos, dėl to nešiojo tamsius akinius.

– Na, o kas atsitiko, kai jūsų patėvis ponas Vindibankas išvažiavo į 
Prancūziją?

– Ponas Hosmeris Eindželas vėl užsuko pas mus ir pasiūlė man susi-
tuokti, kol tėvo nėra. Jis buvo baisiai rimtas ir liepė man prisiekti uždėjus 
ranką ant Šventojo Rašto, jog amžinai būsiu jam ištikima, nors ir kažin 
kas nutiktų. Mama sakė, kad jis visai deramai elgiasi liepdamas prisiekti 
ir kad tai karštos meilės ženklas. Mama nuo pat pradžių buvo jam prie-
lanki, ir jai ponas Eindželas patiko net labiau negu man. Paskui jiedu ėmė 
tartis dėl sutuoktuvių tą savaitę, o aš paklausiau, kaip bus su tėvu, tačiau 
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man buvo atsakyta, kad nėra ko jo paisyti, pranešiu apie viską, kai grįš, ir 
baigta, mama dar prižadėjo pati jį perkalbėti. Man tai ne itin patiko, pone 
Holmsai. Juokinga prašyti leidimo žmogaus, keleriais metais už tave vyres-
nio, tačiau nenorėjau nieko daryti vogčiom. Taigi parašiau tėvui į Bordo, 
kur yra kompanijos Prancūzijos skyrius, tačiau laiškas grįžo atgal kaip tik 
mano vestuvių rytą.

– Tai tėvas jo negavo?
– Taip, pone, nes buvo ką tik išvažiavęs į Angliją.
– Hm, kaip nepasisekė. Taigi jūsų vestuvės buvo sutartos penktadienį. 

Ar jos turėjo vykti bažnyčioje?
– Taip, pone, tik labai kuklios. Jos turėjo įvykti Šventojo Išganytojo baž-

nyčioje netoli King Kroso, o paskui – pusryčiai Šv. Pakratijaus viešbutyje. 
Hosmeris atvažiavo dviračiu kebu, bet kadangi mes buvome dviese, tai 
įsodino mus abi, o pats įlipo į fiakrą, kuris kaip tik pasitaikė gatvėje. Mu-
dvi su mama atvykome prie bažnyčios pirmos, paskui atvažiavo ir fiakras, 
bet laukiam laukiam, o Hosmeris vis nesirodo. Tada vežikas nulipo nuo 
pasostės pažiūrėti – ogi fiakre nieko nėra. Vežikas sakė neįsivaizduojąs, kas 
jam galėję nutikti, nes pats savo akimis matęs Hosmerį įlipantį. Tai buvo 
praėjusį penktadienį, pone Holmsai, ir nuo tos dienos aš ničnieko nežinau, 
kas nutiko Hosmeriui.

– Man rodos, kad su jumis labai begėdiškai pasielgta, – pasakė Holm-
sas.

– O ne, pone! Jis buvo pernelyg geras bei malonus ir nebūtų manęs 
šitaip palikęs. Ak, visą tą rytą jis man tvirtino, kad turiu būti jam ištiki-
ma, nors ir kas atsitiktų; net jeigu likimas netikėtai mus išskirtų, aš turinti 
prisiminti, kad daviau jam žodį ir kad anksčiau ar vėliau jis pareikalausiąs 
savo teisių. Tokia kalba atrodė keista vestuvių rytą, bet tai, kas įvyko pas-
kui, suteikia jai prasmės.

– Iš tikrųjų suteikia. Vadinasi, jūsų nuomone, jam atsitiko netikėta ne-
laimė?

– Taip, pone. Tik aš manau, kad jis nujautė kokį pavojų, antraip nebūtų 
šitaip kalbėjęs. Taigi, man regis, įvyko tai, ką jis ir nujautė.
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– O jūs nenutuokiate, kas tai galėtų būti?
– Ne.
– Dar vienas klausimas. Kaip į tai reagavo jūsų motina?
– Ji labai supyko ir pasakė, kad apie tai niekados nė neužsiminčiau.
– O tėvas? Ar pasisakėte jam?
– Taip. Jis, kaip ir aš, įsitikinęs, kad atsitiko kas negero ir kad aš dar pa-

matysiu Hosmerį. Jis samprotauja taip: kokia jam nauda atvežti mane iki 
bažnyčios durų ir palikti? Jei jis būtų man skolingas ar būtų mane vedęs 
ir užsirašęs visus mano pinigus sau, tada dar galima būtų suprasti. Tačiau 
Hosmeris dėl pinigų buvo nepriklausomas, ir jam nė į galvą neatėjo paimti 
iš manęs bent šilingą. Kas gi jam nutiko? Kodėl jis man neparašo? Aš tiek 
apie tai galvoju, kad baigiu išeiti iš proto, o naktimis negaliu akių sudėti.

Ji iš movos išsitraukė mažutę nosinaitę ir įsikniaubusi į ją ėmė graudžiai 
kūkčioti.

– Aš pasidomėsiu šiuo dalyku, – pasakė Holmsas stodamasis, – ir ne-
abejoju, kad rasime gana aiškų atsakymą. Palikite visus rūpesčius man, o 
pati daugiau nesukite galvos. Apskritai pasistenkite tą Hosmerį Eindželą 
užmiršti, tegul jis pranyksta jums iš atminties, kaip pranyko iš jūsų gyve-
nimo.

– Tai jūs manote, kad aš jo niekada nebepamatysiu?
– Ko gero, taip.
– Tai kas gi jam atsitiko?
– Į šį klausimą aš atsakysiu vėliau. Tik norėčiau tiksliai žinoti jo išvaizdą 

ir turėti keletą laiškų, kuriuos galėtumėte duoti.
– Aš buvau įdėjusi skelbimą į šeštadienio „Kroniką“, – pasakė ji. – Štai 

laikraščio iškarpa, o čia keturi jo laiškai.
– Ačiū. O koks jūsų adresas?
– Kambervilis, Lajon Pleisas, 31.
– Pono Eindželo adreso, kaip supratau, nežinote. O kur yra jūsų tėvo 

darbovietė?
– Fenčerčio gatvėje. Tai garsi raudonojo vyno importo firma „Vesthau-

zas ir Marbankas“.
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– Ačiū. Jūs labai vaizdžiai viską papasakojote. Laiškus palikite ir ne-
pamirškite mano patarimo. Tegul visas tas atsitikimas lieka užmaršty, ir 
gyvenkite taip, lyg nieko nebūtų buvę.

– Jūs labai malonus, pone Holmsai, bet aš šitaip negaliu. Aš būsiu ištiki-
ma Hosmeriui. Lauksiu jo, nesvarbu, kada jis grįš.

Nuoširdus mūsų viešnios tikėjimas buvo kupinas savotiško kilnumo, ir 
mudu, nepaisant absurdiškos jos skrybėlės ir naivoko veido, pajutome jai 
pagarbą. Ji padėjo ant stalo pluoštelį laiškų ir išėjo pažadėjusi vėl ateiti, kai 
tik bus pakviesta.

Keletą minučių Šerlokas Holmsas pasėdėjo tylėdamas, vis dar surėmęs 
pirštų galus, ištiesęs į priekį kojas, pakėlęs akis į lubas. Paskui nuo lenty-
nėles pasiėmė seną taukuotą molinę pypkę, savo patarėją, prisidegė ją ir 
atsilošęs fotelyje ėmė leisti tirštų dūmų kamuolius. Jo veidas buvo visiškai 
abejingas.

– Ši mergina – įdomus stebėjimo objektas, – pasakė jis. – Daug įdomes-
nė negu jos istorija, kuri, beje, yra ganėtinai nuvalkiota. Jei pažiūrėsite į 
mano kartoteką, rasite ne vieną analogišką atvejį – pavyzdžiui, 1877 me-
tais Andoveryje, panašaus atsitikimo būta ir pernai Hagoje. Senas triukas, 
nors sužinojau vieną kitą naują smulkmeną. O daugiausia informacijos 
suteikė pati mergina.

– Turbūt, stebėdamas ją, įžvelgėte daug tokių dalykų, kurie man buvo 
nematomi, – tariau.

– Ne nematomi, Vatsonai, bet nepastebimi. Jūs nežinojote, kur žiūrėti, 
todėl ir nematėte to, kas svarbu. Niekaip negaliu jums įkalti į galvą, kad 
įsidėmėtumėte tai, kokios svarbios yra rankovės, ką sako nykščių nagai, 
kokie svarūs parodymai gali kyboti prie batraiščių. Taigi, ką jums rodo tos 
merginos išvaizda? Apibūdinkite ją.

– Na, ji buvo su pilkai melsva plačiakrašte šiaudine skrybėle, kurios 
plunksna plytų spalvos. Švarkelis juodas, apsiūtas juodais karoliukais, su 
juodu blizgančiu ornamentuotu kraštu. Suknelė kavos rudumo, gal net 
tamsesnė, su siaurais raudono aksomo pakraštėliais ant rankogalių ir palei 
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kaklą. Pirštinės pilkšvos, dešinysis smilius nutrintas. Į batus nežiūrėjau. 
Ji buvo su mažučiais apvaliais kabančiais aukso auskariukais ir apskritai 
apsirengusi gana turtingai, bet neskoningai, patogiai ir nerūpestingai

Šerlokas Holmsas tyliai pliaukštelėjo delnais ir sukikeno.
– Dievaži, Vatsonai, jums einasi nuostabiai. Tikrai padarėte pažangą. 

Tiesa, jūs nepastebėjote viso to, kas svarbu, tačiau perpratote metodą, be to, 
labai įsidėmite spalvas. Niekada, drauguži, nesikliaukite bendru įspūdžiu, o 
sutelkite dėmesį į smulkmenas. Aš pirmiausia nužvelgiu moters rankoves. 
O vyrų pirmiausia verta apžiūrėti kelnių kelius. Kaip pastebėjote, šios mo-
ters rankogaliai aksominiai, o ant šios medžiagos ryškiausiai išlieka žymės. 
Truputį virš riešo, kur mašininkės ranka prisispaudžia prie stalo, aiškiai 
matyti dviguba linija. Panaši žymė atsiranda ir nuo rankinės siuvamosios 
mašinos, tik ant kairiosios rankos ir ties kitu plaštakos kraštu, ne ten, kur 
nykštys. Mūsų minėtoji žymė yra tiesiog sulig plaštaka. Paskui apžiūrėjau 
jos veidą; ant nosies pamatęs pensnė įspaustas duobutes, pasiteiravau apie 
trumparegystę ir spausdinimą mašinėle, tuo labai ją nustebindamas.

– Nustebinote ir mane.
– Juk tai akivaizdu. Paskui aš labai nustebau ir susidomėjau, žvilgtelėjęs 

į jos batus, kurie buvo ne tik nepanašūs, bet ir visiškai skirtingi – vieno 
nosis su puošmena, kito paprasta. Be to, vieno užsegtos dvi apatinės sagu-
tės iš penkių, o antrojo – pirma, trečia ir penkta. Na, kai panelė, šiaip gana 
tvarkingai apsitaisiusi, išeina iš namų ne vienos poros batais ir dar ne visai 
užsegtais, taigi kiekvienam aišku, kad ji išbėgo skubėdama.

– O kas dar? – paklausiau, kaip visada be galo stebėdamasis įžvalgiu 
savo draugo protu.

– Dar pastebėjau, beje, kad, išeidama iš namų, ji parašė raštelį, bet jau 
būdama apsirengusi. Jūs pats matėte, kad jos dešiniosios pirštinės smi-
lius pradilęs, tačiau, ko gero, neatkreipėte dėmesio, jog tiek pirštinė, tiek 
pirštas susitepę violetiniu rašalu. Ji rašė skubėdama ir per giliai įmerkė 
plunksną. Tai turėjo būti šį rytą, kitaip dėmė ant piršto nebūtų tokia ryški. 
Visa tai labai įdomu, nors gana elementaru; bet dabar turiu imtis darbo, 
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Vatsonai. Gal perskaitytumėt skelbime įdėtą pono Hosmerio Eindželo api-
būdinimą? 

Atkišau laikraščio skiautelę į šviesą ir ėmiau skaityti.
– Keturioliktos dienos rytą dingo džentelmenas Hosmeris Eindželas. 

Ūgis – penkios pėdos septyni coliai, tvirto sudėjimo, tamsaus gymio, plau-
kai juodi, viršugalvis kiek nuplikęs, žandenos ir ūsai juodi, vešlūs, su tam-
siais akiniais, turi nežymią kalbos ydą. Buvo apsirengęs juodu surdutu su 
šilkiniais atvartais, juoda liemene su auksine grandinėle, pilkomis Hebridų 
diagonalės kelnėmis, rudomis blauzdinėmis virš batų, batai su gumelėmis 
iš šonų. Dirbo tarnautoju vienoje įstaigoje Lednholo gatvėje. Žinančius... 
ir taip toliau, ir taip toliau.

– Užteks, – pasakė Holmsas. – Na, o laiškai, – kalbėjo juos skaitinėda-
mas, – patys banaliausi. Juose nėra ničnieko, kas būtų būdinga ponui Ein-
dželui, nebent tai, kad sykį pacitavo Balzaką. Vis dėlto yra vienas dėmesio 
vertas dalykas, kuris jus, be abejo, nustebins.

– Jie spausdinti mašinėle, – tariau.
– Ne tik jie, bet ir parašas. Pažiūrėkit, koks dailutis „Hosmeris Eindže-

las“ apačioje. Yra ir data, matot, bet jokio adreso, tik Lednholo gatvė, labai 
nekonkretu. O parašas parodo daug ką, tiesą sakant, viską.

– Ką gi?
– Mano brangus drauge, negi gali būti, kad jūs nesuprastumėt, koks jis 

svarbus mūsų byloje?
– Galiu sakyti – nesuprantu. Nebent tai, kad jo norėta turėti galimybę 

išsižadėti savo parašo, jei būtų pateiktas ieškinys dėl vedybų pažado sulau-
žymo.

– Ne, ne tai. Aš parašysiu du laiškus, kurie viską galutinai patvirtins. 
Vieną firmai, kitą – tos panelės patėviui, ponui Vindibankui, kviesdamas 
rytoj šeštą valandą vakaro ateiti su mumis pasikalbėti. Ne pro šalį bus pa-
bendrauti su jos giminaičiais vyriškiais. O dabar, daktare, kol ateis atsaky-
mai į tuos laiškus, mes nieko negalime padaryti, todėl laikinai padėkime 
šią bylą į lentyną.
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Tiek kartų aš turėjau progos įsitikinti savo draugo proto skvarbumu ir 
neįtikėtinu veiklumu, todėl ir dabar jaučiau jį stovint ant tvirto pamato, 
jeigu jau su tokia savikliova ir ramybe jis kalba apie šią keistą mįslę, kurią 
įminti buvo įsipareigojęs. Tik vieną kartą, mano žiniomis, jam nepasise-
kė – tai atvejis su Bohemijos karaliumi ir Airinos Adler nuotrauka, tačiau, 
kai prisimenu nežemišką „Keturių ženklo“ istoriją arba nepaprastas aplin-
kybes, susijusias su „Kraujo spalvos etiudu“, jaučiu, kad jeigu jis negali iš-
narplioti kokios painiavos, tai ji tikrai neišnarpliojama.

Tuomet jį palikau vis dar papsintį juodą molinę pypkę tvirtai tikėda-
masis, kad rytoj vakare, kai vėl ateisiu, jis jau žinos, kaip nustatyti panelės 
Merės Saterland dingusio jaunikio tapatybę.

Tuo metu labai sunkus ligonis nedavė man ramybės, ir visą rytojaus 
dieną išbuvau prie to nelaimėlio lovos. Tik prieš šešias buvau laisvas, tad 
įšokau į kebą ir nuvažiavau į Beikerio gatvę būgštaudamas, kad nepavėluo-
čiau į tos nedidelės paslapties dénouement*. Šerloką Holmsą radau vieną; 
liesas, ilgakojis, susirietęs jis snaudė fotelyje. Iš didžiulės daugybės butelių 
ir mėgintuvėlių, taip pat aštraus druskos rūgšties kvapo supratau visą die-
ną jį darius cheminius bandymus, kuriuos taip mėgo.

– Na, ištyrėte? – paklausiau įėjęs.
– Taip. Tai bario bisulfatas.
– Ne ne, tą mįslę! – sušukau.
– A, mįslę. O aš maniau, kad klausiate apie druską, nes prie jos visą 

laiką darbavausi. O mįslės ten jokios nėra, nors, kaip vakar sakiau, kele-
tas smulkmenų yra vertų dėmesio. Visa bėda ta, kad nėra tikriausiai tokio 
įstatymo, pagal kurį šį niekšą būtų galima nubausti.

– Tad kas gi jis toks ir ko siekė mesdamas panelę Saterland?
Vos man uždavus klausimą, Holmsui dar nespėjus nė išsižioti, prieš-

kambary išgirdome sunkius žingsnius ir beldimą į duris.
– Tai merginos patėvis, ponas Vindibankas, – pasakė Holmsas. – Jis 

man atsiuntė raštelį, kad šeštą valandą ateis. Prašau!

* Atomazga (pranc.).
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Įėjęs vyriškis buvo tvirtai sudėtas, vidutinio ūgio, kokių trisdešimties 
metų, švariai nusiskutęs, tamsaus gymio, mandagios, įsiteikiamos laiky-
senos, nepaprastai smigiomis ir gudriomis pilkomis akimis. Jis klausiamai 
apžvelgė mudu, padėjo savo blizgantį cilindrą ant bufeto, linktelėjo ir šonu 
prisiyręs prie artimiausios kėdės atsisėdo.

– Labas vakaras, pone Džeimsai Vindibankai, – tarė Holmsas. – Tas 
mašinėle spausdintas laiškas, kuriuo paskyrėt man susitikimą šeštą valan-
dą, manau, yra jūsų rašytas?

– Taip, pone. Gal kiek pavėlavau, bet, matot, ne visada žmogus priklau-
sai nuo savęs. Aš apgailestauju, kad panelė Saterland gaišina jus ta savo is-
terija, nes, mano galva, tokių dalykų nedera kelti viešumon. Aš jai neleidau 
pas jus eiti, tačiau ji labai jautri, impulsyvi mergina, tai galėjote pastebėti, 
todėl būna nesuvaldoma, jei ko užsispiria. Žinoma, dėl jūsų, tai dar nieko 
tokio, nes nesate susijęs su policija, tačiau nemalonu, kad šitokia šeimos 
nelaimė išnešama iš namų. Be to, tai ir nereikalingos išlaidos, nes kaipgi, 
tiesą sakant, jūs galėtumėt tą Hosmerį Eindželą rasti?

– Jūs klystate, – ramiai atsakė Holmsas. – Aš esu absoliučiai įsitikinęs, 
kad lengvai galėsiu nustatyti, kas tas Hosmeris Eindželas.

Ponas Vindibankas krūptelėjo, ir jam iš rankų iškrito pirštinės.
– Malonu tai girdėti, – pasakė jis.
– Labai keista, – kalbėjo toliau Holmsas, – bet rašomoji mašinėlė turi 

tiek pat savitumo, kiek ir žmogaus rašysena. Jeigu mašinėlės nėra visiškai 
naujos, tai nerasi dviejų, rašančių vienodai. Vienos raidės nusitrina labiau 
negu kitos, kai kurių nudyla tik viena pusė. Štai įsižiūrėkite: tame jūsų laiš-
kelyje, pone Vindibankai, visur viršum raidės „e“ yra juodulys, o „r“ raidės 
uodegėlė neryški. Yra dar keturiolika kitokių požymių, bet tiedu aiškiausi.

– Visi mūsų įstaigos raštai spausdinami šia mašinėle, todėl ji, žinoma, 
kiek nusidėvėjo, – atsakė mūsų svečias, atkakliai žiūrėdamas į Holmsą ma-
žutėmis guviomis akutėmis.

– O dabar aš jums parodysiu iš tiesų labai įdomų dalyką, pone Vin-
dibankai, – Holmsas kalbėjo toliau. – Šiuo metu žadu parašyti dar vieną 
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nedidelę monografiją apie rašomųjų mašinėlių ir nusikaltimą ryšį. Į tą da-
lyką jau esu seniau atkreipęs dėmesį. Turiu keturis laiškus, gautus iš pra-
puolėlio. Jie visi spausdinti mašinėle. Ir visuose ne tik „e“ su juoduliu ir 
„r“ be uodegėlės, bet, jeigu paimsite mano lupą, pamatysite ir tuos kitus 
keturiolika požymių, kuriuos minėjau.

Ponas Vindibankas pašoko nuo kėdės ir čiupo cilindrą.
– Aš neturiu laiko klausytis tokių svaičiojimų, pone Holmsai, – pasakė 

jis. – Jei galite sugauti tą žmogų, sugaukite, o tada ir pasakysite man.
– Būtinai, – tarė Holmsas ir priėjęs prie durų pasuko raktą. – Tai žino-

kite: aš jį sugavau.
– Kaip! Kur? – sušuko nubalęs Vindibankas, žvalgydamasis lyg žiurkė 

spąstuose.
– Ak, nieko nebus, tikrai nieko, – mandagiai pasakė Holmsas. – Dabar 

jau niekaip neišsisuksit, pone Vindibankai. Viskas pernelyg aišku, ir jūsų 
žodžiai apie tai, kad nepajėgsiu išspręsti tokio paprasto uždavinio, tikrai 
netikęs komplimentas. Taigi sėskit ir pasikalbėkim.

Mūsų svečias susmuko ant kėdės mirtinai išbalusiu veidu, nuo prakaito 
drėgna kakta.

– Už... už tai... neteisiama, – sumikčiojo jis.
– Labai gaila, bet tikriausiai taip. Tarp mūsų kalbant, Vindibankai, to-

kios žiaurios, savanaudiškos ir beširdiškos suktybės dar nebuvau matęs. 
Dabar aš papasakosiu, kaip viskas buvo, o jūs klausykitės ir, jei suklysiu, 
pataisykit.

Vyriškis sėdėjo susikūprinęs, nuleidęs galvą ant krūtinės ir atrodė galu-
tinai sugniuždytas. Holmsas įrėmė koją į židinio atbrailos kampą, atsilo-
šė, susikišo rankas į kišenes ir ėmė pasakoti, rodės, veikiau pats sau negu 
mums.

– Vyriškis veda moterį, daug vyresnę už save, dėl pinigų, be to, jis nau-
dojasi ir dukters pinigais, kol ji gyvena pas juos. Jų padėties žmonėms tai 
nemaža suma, kurios netekę jie skaudžiai tai pajustų. Todėl ir imamasi 
pastangų tuos pinigus išlaikyti. Duktė gera ir draugiška, bet jausminga ir 
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linkusi įsimylėti, taigi aišku, kad tokia graži ir pasiturinti ji ilgai neišbus 
netekėjusi. O jos vedybos, žinoma, reikštų netekimą šimto svarų per me-
tus. Ką gi daro patėvis norėdamas, kad taip neatsitiktų? Jis laiko ją uždaręs 
namuose, neleidžia draugauti su bendraamžiais. Bet greitai pamato, kad 
taip visą laiką nebus. Ji pasidaro aikštinga, ima reikalauti savo teisių ir galų 
gale tvirtai pareiškia, kad eis į kažkokį vakarėlį. Ir kaip tuomet elgiasi gu-
drusis patėvis? Jis sukuria planą, kuris daugiau daro garbės jo galvai negu 
širdžiai. Žmonos, kuri viską žino, padedamas jis persirengia, smigiąsias 
akis pridengia tamsiais akiniais, prisiklijuoja ūsus bei vešlias žandenas, 
skambų balsą pakeičia meilikaujamu kuždesiu ir, be kita ko, pasikliauda-
mas merginos trumparegyste, pasirodo kaip ponas Hosmeris Eindželas, 
ima jai mergintis ir neprileidžia kitų vaikinų.

– Iš pradžią tai buvo tik pokštas, – sudejavo mūsų svečias. – Mes tikrai 
nemanėm, kad ji taip įsijaus.

– Gali būti. Šiaip ar taip, panelė neabejotinai įsijautė, o kadangi manė, 
jog patėvis Prancūzijoje, tai nė neįtarė čia galint būti apgaulę. Jai buvo ma-
lonus to džentelmeno asistavimas, juo labiau kad motina taip aiškiai reiškė 
susižavėjimą. Tada ponas Eindželas ėmė lankytis namuose, nes buvo aišku, 
kad, norint pasiekti gerų rezultatų, reikia varytis į priekį nesustojant. Pas-
kui prasidėjo pasimatymai, vėliau – sužadėtuvės, kurios turėjo galutinai 
sukliudyti merginai susidomėti kuo kitu. Deja, ši apgavystė negalėjo trukti 
amžinai. Apsimestinės kelionės į Prancūziją ganėtinai varginančios. Beli-
ko viską baigti taip dramatiškai, kad merginai išliktų neišdildomas įspūdis 
ir bent kurį laiką ji nežiūrėtų į kitus. Taip atsirado ištikimybės priesaikos 
su Šventuoju Raštu vestuvių rytą, taip pat užuominos, kad gali kas nors at-
sitikti. Džeimsas Vindibankas troško taip tvirtai susieti panelę Saterland su 
Hosmeriu Eindželu ir palikti ją tokioje nežinioje, kad mažiausiai dešimtį 
metų ši nenorėtų nė matyti kito vyriškio. Jis atlydėjo ją iki pat bažnyčios 
durų, o paskui, kadangi toliau eiti negalėjo, kuo lengviausiai paspruko pa-
sinaudojęs senu triuku: įlipo į fiakrą pro vienas duris, o išlipo pro kitas. 
Man regis, viskas buvo taip, pone Vindibankai!
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Mūsų svečias, Holmsui kalbant, jau buvo kiek atgavęs drąsą ir dabar 
pakilo nuo kėdės su šalta pašaipa išblyškusiame veide.

– Gal taip, o gal ir ne, pone Holmsai, – pasakė jis, – bet jeigu jūs esate 
toks gudrus, tai to turėtų užtekti pripažinti, kad dabar įstatymą pažeidžiate 
jūs, o ne aš. Nesu padaręs nieko, už ką būtų galima mane nuteisti, o jūs, lai-
kydamas mane užrakintą, galite būti patrauktas atsakomybėn už įžeidimą 
žodžiu ir neteisėtą įkalinimą.

– Įstatymas, kaip sakote, jūsų negali nubausti, – tarė Holmsas, rakinda-
mas duris ir plačiai jas atverdamas, – tačiau nežinau, koks žmogus galėtų 
būti labiau nusipelnęs bausmės. Jeigu toji panelė turėtų brolį ar draugą, 
jam reikėtų smagiai pašventinti jus rimbu, – pamatęs gaižią pašaipą Vin-
dibanko veide, jis nuraudo ir pasakė: – Dievaži, aš neįsipareigojau klientui 
to daryti, bet čia pat turiu vytinį, tad pasismaginsiu... – jis skubiai žengė 
porą žingsnių vytinio link, bet nespėjo nė paimti, kai ant laiptų pasigirdo 
patrakęs bildesys, trinktelėjo sunkios laukujės durys. Pro langą pamatėme, 
kaip ponas Džeimsas Vindibankas nukūrė gatve lyg akis išdegęs.

– Įžūlus niekšas, – tarė Holmsas juokdamasis ir vėl klestelėjo į savo fo-
telį. – Tas žmogus eis nuo vieno nusikaltimo prie kito, kol nusižengs taip 
sunkiai, kad atsidurs kartuvėse. Ši istorija tam tikru atžvilgiu buvo visiškai 
įdomi.

– Tik aš nevisiškai supratau jūsų minčių eigą.
– Na, iš pat pradžių buvo akivaizdu, kad tas Hosmeris Eindželas turi 

kažkokį svarbų tikslą, jei elgiasi taip keistai, lygiai taip pat buvo aišku, kad 
vienintelis žmogus, mūsų duomenimis, ką nors galėsiantis pelnytis iš to at-
sitikimo, – tai patėvis. Iškalbingas faktas, kad abu vyriškiai nė sykio nesu-
ėjo draugėn: vienas visada pasirodydavo tada, kai antrojo nebūdavo. Tam-
sūs akiniai ir savotiškas balsas rodė maskuotę, vešlios žandenos – taip pat. 
Mano įtarimus patvirtino keista savybė parašą spausdinti mašinėle; buvo 
aišku, kad jo rašysena merginai labai gerai pažįstama, ir net mažiausias 
žodelis gali būti atpažintas. Taigi matot, tie visi tarsi nesusiję faktai kartu 
su daugeliu menkesnių veda viena linkme.


