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– Jei nori sužinoti, kas esi, eik tol, kol joks žmogus  
nebežinos tavo vardo. Kelionė yra didis lygintojas,  

didis mokytojas, ji karti kaip vaistas, ji žiauresnė už veidrodį.

PATRICK ROTHFUSS (Patrikas Rotfusas; g. 1973 m.) – 
amerikiečių autorius; jo pirmoji knyga “Vėjo vardas” 
sukėlė ažiotažą tarp maginės fantastikos skaitytojų. Šiuo 
metu ji pelnytai gretinama su J. R. R. Tolkieno “Žiedų val-
dovo” trilogija. Tačiau tai buvo tik pirmoji trilogijos dalis. 
„Išminčiaus baimė“ – ilgai lauktas „Vėjo vardo“ tęsinys, 

rašytas ketverius metus, ir toks ilgas, jog jį teko leisti dviem tomais. Ši knyga – 
antroji „Išminčiaus baimės“ dalis.
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letani kovos meno ir įgijęs stebuklingą kardą Cezūrą, tačiau privalėjęs Adem-
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rankas krauju, pasitelkti ir drąsą, ir kilnumą, už kuriuos atsilyginama panieka ir 
naujais pavojais. Patyręs nusivylimų ir įgijęs išminties, jis grįžta į maerio Alve-
rono dvarą, tačiau neilgam: užsitraukęs nemalonę palieka Severeną. Ir kelionė 
baigiasi ten, kur ir prasidėjo: Kvouto vėl laukia Arkanumas, magijos universite-
tas. Nes vėjo vardas vis dar neatskleistas. Tik šįkart viskas kitaip – Kvoutas nebe 
beturtis berniūkštis, o turtingas studentas, nors vis toks pat įžūlus, talentingas 
ir nesuvaldomas. Merginos, muzika, studijos dabar pripildo Kvouto gyveni- 
mą – jame atsiranda vietos paslaptims ir meilei.
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Padėkos

Dėkoju savo kantriesiems gerbėjams už tai, kad skaitė mano tinklaraštį ir patikino, 
jog jie iš tikrųjų nori geros knygos, net jei tokią parengti truktų truputėlį daugiau 
laiko.

Protingiesiems redaktoriams ‒ už jų neįkainojamą pagalbą ir tai, kad pakentė  
mano paranojišką slapumą.

Savo nuostabiajam agentui, kad apsaugojo mane nuo kišenėse švilpiančių vėjų ir 
kitų negandų.

Išmintingajam leidėjui ‒ už tai, kad suteikė man tiek laiko ir kūrybinės laisvės,  
jog galėčiau parašyti knygą, kuria didžiuočiausi.

Mylimai šeimai ‒ už palaikymą ir priminimą, kad retkarčiais išvykti iš namų –  
geras dalykas.

Dėkoju savo supratingajai bičiulei už tai, kad nemetė manęs, kai begalinės 
rankraščio peržiūros sukelta įtampa pavertė mane apsiputojusiu pabaisa.

Ir savo mielajam sūneliui už tai, kad myli tėtį, nors šis kartais turi jį palikti ir 
visą laiką skirti rašymui. Net ir tuomet, kai mes išties puikiai leidžiame laiką. Net ir 
tuomet, kai tauškiame apie ančiukus.
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SEPT YNIASDEŠIMT PENKTAS SKYRIUS

Žaidėjai

Kelias kitas žygio valandas kaip įmanydamas stengiausi išsiaiškinti, kokius vyrus man 
vadelioti patikėjo Alveronas. Žinoma, kalbu vaizdingai, nes tarp mūsų buvo viena 
moteris, be to, visi penki ėjome pėsčiomis.    

Pirmiausia mano dėmesį patraukė, o ir ilgiausiai išlaikė Tempi, nes tai buvo pirmas 
ademų samdinys, kokį tik kada buvau sutikęs. Tikėjausi, kad tai bus įspūdingos išvaiz-
dos, žiaurių akių žudikas, bet Tempi niekuo neišsiskyrė: nei ypač aukštas, nei tvirtai 
suręstas. Jis buvo šviesios odos, šviesiais plaukais ir blyškiai pilkomis akimis. Jo veido 
išraiška buvo tuščia lyg popieriaus lapas. Keistai tuščia. Sąmoningai tuščia.

Žinojau, kad ademų samdiniai dėvi raudoną kaip kraujas aprangą, tai tarsi savo-
tiškas jų skiriamasis ženklas. Tačiau Tempi drabužiai buvo visai kitokie, nei tikėjausi. 
Jo marškiniai turėjo tuziną minkštų odinių dirželių, kurie laikė rūbą prigludusį prie 
kūno. Lygiai taip pat aplink šlaunis, blauzdas ir kelius buvo apjuostos kelnės. Viskas 
nudažyta ta pačia ryškia kruvinai raudona spalva ir tiko jam taip puikiai kaip pirš-
tinė džentelmenui. Kai diena įšilo, pamačiau, kad ademas pradėjo prakaituoti. Po 
gyvenimo vėsiame ir retame Štormvalo kalnų ore jam šis klimatas turėjo atrodyti 
nepaprastai karštas. Iki vidurdienio likus valandai jis atsirišo odinius diržus ir nusi-
vilko marškinius, paskui naudojo juos prakaitui nusivalyti nuo veido ir rankų. Tempi, 
regis, nė kiek nesidrovėjo, kad eina karaliaus keliu iki pusės apsinuoginęs.

Tempi oda buvo itin blyški, beveik grietinės spalvos, o kūnas liesas ir išpuoselėtas 
tarytum medžioklinio šuns, raumenys judėjo po oda grakščiai lyg gyvulio. Stengiau-
si nedėbsoti į jį, bet akys negalėjo atsiplėšti nuo plonų šviesių randų, kurie driekėsi 
jam per rankas, krūtinę ir nugarą. Dėl karščio Tempi nenusiskundė nė vienu žodeliu. 
Atrodė, kad jis apskritai retai kalba: į daugelį klausimų ademas atsakydavo tik link-
teldamas arba papurtydamas galvą. Jis nešėsi tokį pat kelioninį krepšį kaip mano, o jo 
kardas atrodė toli gražu visai nebauginantis, buvo trumpas ir neįspūdingas.

Dedanas nuo Tempi skyrėsi taip, kaip tik vienas žmogus gali skirtis nuo kito. Jis 
buvo aukštas, plačiapetis, drūta krūtine ir kaklu. Vyriškis nešėsi sunkų kardą, ilgą 
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peilį ir vilkėjo nesuderintus virintos odos šarvus, gana kietus pramušti ir daugsyk lo-
pytus. Jei kada matėte vilkstinių sargybinį, tuomet, sakykime, matėte ir Dedaną arba 
ką nors ant to paties kurpalio siūtą.

Jis daugiausia valgė, daugiausia skundėsi, daugiausia keikėsi, o jo užsispyrimas buvo 
kietesnis už storą ąžuolinę lentą. Bet teisybės dėlei reikia pasakyti, kad buvo draugiškas 
ir greitas prapliupti kvatotis. Dėl jo būdo ir stoto jaučiau pagundą galvoti apie jį kaip 
apie kvailį, bet Dedanas turėjo greitą nuovoką, tik patingėdavo ja pasinaudoti.

Hespa seniau buvo samdinė. Tai ne toks jau retas dalykas, kaip kad žmonės gal-
voja. Išvaizda ir ginkluote ji buvo tarsi Dedano atspindys. Oda, sunkus kardas, vėjų 
nugairintas veidas ir patirtim grįstas požiūris į gyvenimą. Jos pečiai buvo platūs, ran-
kos stiprios, veidas išdidus, o žandikaulis atsikišęs lyg plyta. Plaukai šviesūs ir gražūs, 
bet kirpti trumpai, vyriškai.

Bet įsivaizduoti ją kaip moterišką Dedano antrininką būtų klaida. Ten, kur Deda-
nas puldavo rodyti savo šaunumą, ji išlikdavo rami. Be to, Dedanas, jei tik nebūdavo 
apimtas pykčio, elgdavosi nevaržomai, o nuo Hespos dvelkė savotiškas atšiaurumas, 
tarytum ji nuolat būtų tikėjusis, kad kas nors jai pridarys nemalonumų.

Martenas, mūsų pėdsekys, buvo vyriausias iš būrio. Kai kurie jo rūbai taip pat 
buvo odiniai, bet minkštesni ir geriau prižiūrėti nei Dedano ar Hespos. Jis nešėsi du 
peilius, ilgą ir trumpą, bei medžioklinį lanką.

Martenas kadaise buvo medžiotojas, bet paskui prarado baroneto, kurio miškus 
prižiūrėjo, malonę. Samdinio darbas, palyginti su ankstesniuoju, buvo varganas, bet 
duonai vis dėlto užteko. Martenas nė iš tolo neatrodė taip įspūdingai kaip Dedanas ar 
Hespa, bet dėl savo įgūdžio šaudyti iš lanko buvo ne ką mažiau vertingas.

Prieš keletą mėnesių jie trise susitarė dėl laisvos partnerystės ir nuo to laiko parda-
vinėjo savo paslaugas kaip vienas būrys. Martenas pasakojo, kad jie jau atliko maeriui 
keletą užduočių, paskiausia jų buvo kai kurių žemių aplink Tinują išžvalgymas.

Man užteko maždaug dešimties minučių, kad suprasčiau, jog šito žygio vadovas 
turėtų būti Martenas. Mišką jis pažinojo geriau nei mes visi kartu sudėjus, o kartą ar 
du netgi buvo dalyvavęs nusikaltėlių gaudynėse už paskirtą atlygį. Kai jam užsimi-
niau apie vadystės perdavimą, jis papurtė galvą ir nusišypsojo, sakydamas, kad galėti 
ką nors padaryti ir norėti – tai du visai skirtingi dalykai.

Paskutinis buvau aš, bebaimis viso būrio vadas. Maeris savo pristatomajame laiške 
apibūdino mane kaip „įžvalgų jaunuolį, turintį gerą išsilavinimą ir įvairių naudingų 
privalumų“. Žodžiai buvo visiškai teisingi, bet kartu skambėjo taip, lyg būčiau labiau-
siai niekam tikęs dvaro puošeiva pasaulyje.

Reikalų nepataisė ir tai, kad buvau jauniausias iš viso būrio ir vilkėjau drabužiais, 
kurie labiau tiko kviestiniams pietums, o ne kelionei. Nešiausi savo liutnią ir maerio 
kapšą. Neturėjau nei kardo, nei šarvų, nei peilio.

Manau, jie net nežinojo, ką apie mane galvoti.
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Iki saulės laidos likus maždaug valandai, kelyje sutikome skardininką. Jis vilkėjo 
įprastą rudą, per juosmenį virve perrištą apsiaustą. Vežimo neturėjo, užtat vedėsi asi-
lą, taip gausiai apkrautą visokių rakandų ryšuliais, kad gyvulys atrodė kaip grybas.

Skardininkas lėtai ėjo mūsų pusėn ir dainavo:

Nors dabar gal tau nieko nereikia taisyti, suveržti, pasverti,
Jei košės galvoj turi – žinai, kada tinkamas metas kapšą praverti.
Džiaukis saulės šviesa, kur šiandien tau šildo pakaušį,
Bet nepirksi nieko dabar – rytoj nagus nusigrauši.
Juk geriau grašio nespaust ir pasiruošt pasitikti dieną lietingą,
Nei tada, kai permirksi kiaurai, prisimint skardininką.

ėmiau juoktis ir ploti. Tikri keliaujantys skardininkai yra reta žmonių rūšis, ir aš 
visada džiaugiuosi juos sutikęs. Mano mama sakydavo, kad jie neša laimę, o tėvas 
vertino juos kaip naujienų šaltinį. Kadangi man žūtbūt reikėjo kelių daiktų, šiuo su-
sitikimu džiaugiausi trigubai stipriau nei paprastai.

– Sveikas, skardininke, – tarė Dedanas šypsodamasis. – Aš noriu atsidurti prie 
ugnies ir išmaukti bokalą alaus. Ar toli iki artimiausios smuklės?

Skardininkas mostelėjo sau už nugaros į kelią, kuriuo atėjo.
– Nebus nė dvidešimties minučių ėjimo. – Jis nužiūrėjo Dedaną. – Bet nesakyk 

man, kad tau nieko nereikia. Visiems ko nors stinga.
Dedanas mandagiai papurtė galvą.
– Atleisk, skardininke. Mano kapšas per plonas.
– Na, o tu? – Skardininkas nužvelgė mane nuo galvos iki kojų. – Atrodo, šis vai-

kinas kažko nori.
– Man tikrai reikia kelių dalykų, – pripažinau. Pamatęs, kad bendražygiai ilgesin-

gai žiūri į kelią, mostelėjau jiems. – Jūs eikite. Pasivysiu po kelių minučių.
Jie nuėjo, o skardininkas pasitrynė rankas ir išsišiepė.
– Na, tai ko gi tau reikėtų?
– Pradžioje šiek tiek druskos.
– Ir dėžutės jai įsiberti, – tarė jis imdamas kuistis ant asilo užkrautuose maišuose.
– Praverstų ir peilis, jei turi tokį, kurio nereikėtų ilgai ieškoti.
– Ypač, jei trauki į šiaurę, – tarė jis nė akim nemirktelėjęs. – Toj pusėj kelias pavo-

jingas. Be peilio neapsieisi.
– Buvai pakliuvęs į bėdą? – paklausiau tikėdamasis, kad jis žino ką nors, kas pa-

dėtų mums surasti plėšikus.
– Ak, ne, – atsakė vyriškis rausdamasis po krepšius. – Nėra tiek blogai, kad kas 
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nors sumanytų kelti ranką prieš skardininką. Ir vis dėlto tai prastas kelio ruožas. – Jis 
išėmė ilgą siaurą peilį odinėje makštyje ir padavė man. – Ramstono plienas.

Ištraukiau peilį iš įmautės ir atidžiai apžiūrėjau ašmenis. Tikrai Ramstono plienas.
– Man tokio gero nereikia, – tariau grąžindamas skardininkui. – Naudosiu jį kas-

dienėms reikmėms, daugiausia valgydamas.
– Ramstoniškas puikiai tinka kasdienėms reikmėms, – atsakė skardininkas įspraus-

damas peilį man atgal į rankas. – Gali juo drožti prakurus, o paskui nusiskusti, jei no-
risi. Liks aštrus per amžius.

– Gali tekti jį naudoti ir sunkiam darbui, – paaiškinau. – O Ramstono plienas trapus.
– Teisybė, – noriai sutiko skardininkas. – Kaip kad mano tėvas sakydavo: „Tai bus 

geriausias peilis, kokį tik kada nors turėjote, kol nesulūš.“ Bet tą patį galima pasakyti 
apie kiekvieną peilį. Ir, tiesą sakant, šis yra vienintelis, kokį turiu.

Atsidusau. Žinau, kada mane bando apmauti.
– Man dar reikia pinties ir titnago.
Man dar beveik nebaigus sakyti, jis jau ištiesė dėžutę su minėtais daiktais.
– Matau, tavo pirštai truputį rašaluoti. – Skardininkas mostelėjo į mano rankas. –  

Turiu čia šiek tiek popieriaus, geros kokybės. Taip pat ir plunksną su rašalu. Nieko 
nėra blogiau, kai kyla mintis sukurti dainą, bet negali jos užrašyti. – Jis ištiesė odinį 
ryšulį su popieriumi, plunksna ir rašalu.

Papurčiau galvą žinodamas, kad maerio kapšas ne bedugnis.
– Manau, kurį laiką susilaikysiu kūręs dainas, skardininke.
Jis gūžtelėjo pečiais vis dar tebelaikydamas maišelį ištiestą.
– Tuomet parašysi laišką. Pažįstu vaikiną, kuris kartą persipjovė veną, kad parašytų 

laiškelį mylimajai. Be abejo, dramatiška. Ir simboliška, žinoma. Bet taip pat ir skaus-
minga, nehigieniška ir klaikoka. Dabar jo be plunksnos ir rašalo niekur nepamatysi.

Pajutau, kad blykštu: skardininko žodžiai man priminė, kad skubėdamas iš Seve-
reno pamiršau dar kai ką – Deną. Maerio šnekos apie plėšikus, du buteliai stipraus 
vyno ir bemiegė naktis iššlavė iš galvos visas mintis apie ją. Išvykau taip ir nepasakęs 
jai nė žodelio po mūsų siaubingo kivirčo. Ką ji manys, kai prišnekėjęs tiek visokių 
baisybių aš tiesiog dingau?

Nuo Severeno mane jau skyrė visos dienos kelias. Negi galiu grįžti atgal tik tam, 
kad pasakyčiau, jog išvykstu? Akimirką mąsčiau apie tai. Ne. Be to, Dena ir pati buvo 
dingusi kelioms dienoms be jokio įspėjimo. Žinoma, ji supras, kai ir aš padarysiu tą 
patį...

Kvailys. Kvailys. Kvailys. Mintys sukosi galvoje, o aš vis bandžiau pasirinkti vieną 
iš kelių nemalonių galimybių.

Skardininko asilas šaižiai subliovė ir įkvėpė man mintį.
– Ar tu trauki į Severeną, skardininke?
– Labiau per negu į, – atsakė jis, – bet apskritai – taip.
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– Ką tik prisiminiau, kad turiu išsiųsti laišką. Jeigu duočiau jį tau, ar galėtum nu-
nešti į vieną smuklę?

Skardininkas lėtai linktelėjo.
– Galėčiau, – atsakė. – Su sąlyga, kad paimsi ir popierių su rašalu... – Jis nusišyp-

sojo ir vėl pamojavo maišeliu.
Nutaisiau grimasą.
– Paimsiu, skardininke. Bet kiek visa tai man kainuos?
Jis pažvelgė į atrinktus daiktus.
– Druska ir dėžutė – keturi bitai. Peilis – penkiolika. Popierius, plunksnos ir raša-

las – aštuoniolika. Titnagas su pintimi – trys.
– Ir pristatymas, – tariau.
– Skubus pristatymas, – pataisė jis šyptelėjęs. – Damai, jei neklystu spręsdamas iš 

tavo veido.
Linktelėjau.
– Gerai. – Jis pasitrynė skruostą. – Įprastomis aplinkybėmis prašyčiau maždaug 

trisdešimt penkių, paskui, po smagių ir ilgų derybų, nusileisčiau iki trisdešimties.
Kaina buvo pagrįsta, ypač turint galvoje, kaip sunku gauti gero popieriaus. Vis 

dėlto tai buvo beveik trečdalis maerio duotų pinigų. O mums juk jų reikės ir maistui, 
ir nakvynei, ir kitoms reikmėms.

Bet nespėjus man nieko atsakyti skardininkas tęsė:
– Tačiau matau, jog tai per daug, kad ramia širdimi sumokėtum. Ir, tikiuosi, nepa-

laikysi manęs labai įžūliu, jei pasakysiu, kad turi puikų apsiaustą. Aš visad pasirengęs 
mainams su šauniais vaikinais.

Sutrikęs stipriau apsigaubiau savo gražiuoju vyšniniu apsiaustu.
– Manau, sutikčiau jį atiduoti, – tariau, ir man visai nereikėjo apsimesti, kad balse 

pasigirstų apgailestavimas. – Bet tuomet apskritai liksiu be apsiausto. Ką darysiu, jei lis?
– Čia menka bėda, – tarė skardininkas.
Jis ištraukė iš vieno savo maišo medžiagos gumulą ir ištiesė man apžiūrėti. Au-

dinys kadaise buvo juodas, bet nuo ilgo dėvėjimo ir daugelio skalbimų išbluko ir 
pasidarė tamsiai žalias.

– Šiek tiek nuskuręs, – tariau pirštu liesdamas apdilusią siūlę.
– Jis tik truputėlį suplyšęs, ir tiek, – ramiai tarė skardininkas ir užsiautė senąjį 

apsiaustą man ant pečių. – Puikiai tinka. Ir spalva kaip tik tau – paryškina akis. Be to, 
juk tu nenori atrodyti pasiturimai, kai pakelėse sukiojasi plėšikai.

Atsidusau.
– Ką duosi man mainais? – paklausiau ištiesdamas jam savo gražųjį apsiaustą. – 

Turėk galvoje, kad šis rūbas vos mėnesio senumo ir nė vienas lietaus lašelis dar ant 
jo nenukrito.

Skardininkas perbraukė ranka per mano drabužį.
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– Jame tiek visokiausių kišenėlių! – tarė jis susižavėjęs. – Tiesiog puikus!
Apčiupinėjau nutrintą skardininko apsiausto medžiagą.
– Jei prie ankstesnių daiktų pridėsi adatą ir siūlą, tuomet sutiksiu į visa tai keisti 

apsiaustą, – tariau staiga užsidegęs. – Be to, duosiu tau tris grašius: geležinį, varinį ir 
sidabrinį.

Išsišiepiau. Tai buvo menki skatikai, tačiau būtent šito istorijose prašo skardinin-
kai, kai parduoda kokį nors nuostabų stebuklingą daiktą nieko neįtariančiam našlės 
sūnui, kai šis keliauja į pasaulį ieškoti laimės.

Skardininkas užvertė galvą ir nusijuokė.
– Kaip tik ir pats ketinau siūlyti tą patį, – tarė persimesdamas mano apsiaustą per 

alkūnę ir tvirtai paspaudė man ranką.
Radau savo kapšelyje geležinį drabą, du vintišietiškus pusgrašius ir, maloniam 

savo paties nustebimui, aturanišką kietą grašį. Dėl šiojo man pasisekė, nes jis buvo 
vertas mažiau nei vintišietiškas sidabrinis skrituolis. Atidaviau monetas skardinin-
kui, paskui perdėjau viską, ką turėjau vyšninio apsiausto kišenėse, į kelioninį krepšį, 
galiausiai susirinkau ką tik įgytus daiktus.

Tada greitai parašiau Denai laišką. Jame paaiškinau, kad mano globėjas netikėtai 
išsiunčia mane su užduotim, taip pat atsiprašiau už tai, ką neapgalvotai leptelėjau, 
ir pažadėjau susitikti, kai tik grįšiu į Severeną. Norėjosi turėti daugiau laiko laiškui 
sukurti. Norėjosi sugalvoti grakštesnį atsiprašymą ir smulkiau viską paaiškinti, bet 
skardininkas jau įsidėjo mano gražųjį apsiaustą tarp savo mantos ir akivaizdžiai troš-
ko vėl leistis į kelią.

Neturėdamas vaško užantspauduoti laišką pasinaudojau gudrybe, kurią sumaniau 
rašydamas žinutes maerio vardu: perlenkiau popierių, o paskui suvyniojau jį taip, kad 
norint  atlenkti būtų reikėję perplėšti.

Ištiesiau laišką skardininkui.
– Jį reikia perduoti gražiai tamsiaplaukei merginai vardu Dena. Ji apsistojusi „Ke-

turių žvakių“ smuklėje Žemutiniame Severene.
– Tai man šį tą priminė, – sušuko jis kišdamasis laišką į kišenę. – Žvakės. – Jis pa-

sirausė balnakrepšyje ir ištraukė iš jo keletą storų lajinių žvakių. – Visiems šito reikia.
Juokingiausia, kad man tikrai galėjo jų prireikti, nors ne dėl tų priežasčių, apie 

kurias jis galvojo.
– Taip pat turiu šiek tiek batų tepalo, – tęsė jis toliau rausdamasis ryšuliuose. – 

Šiuo metų laiku čia stipriai lyja.
Juokdamasis pakėliau rankas.
– Duosiu tau bitą už keturias žvakes, bet daugiau išleisti negaliu nė skatiko. Jei ir 

toliau taip tęsim, man teks iš tavęs pirkti ir asilą, kad neštų mano mantą.
– Kaip žinai, – tarė jis ramiai gūžteldamas pečiais. – Malonu turėti su tavim rei-

kalų, jaunasis pone.



PRAKURAI 15

SEPT YNIASDEŠIMT ŠEŠTAS SKYRIUS

Prakurai

Antrąjį kelionės vakarą, besileidžiant saulei, priėjome tinkamą vietą stovyklai įkurti. 
Dedanas nuėjo ieškoti žabų. Martenas nusiuntė Hespą parnešti puodą vandens, o 
pats ėmė skusti morkas ir bulves. Tuo tarpu aš mažu Marteno kastuvėliu kasiau duo-
bę laužavietei.

Tempi, nors ir neprašytas, susirado sausą šaką ir kardu pridrožė plonų šakaliukų 
prakurams. Neištrauktas iš makšties jo kardas neatrodė labai įspūdingai, bet iš to, 
kaip lengvai atrėždavo popieriaus plonumo skalas, buvo akivaizdu, jog ginklas aštrus 
kaip skustuvo ašmenys.

Kai baigiau apstatyti duobę akmenimis, Tempi nebyliai padavė man saujelę 
prakurų.

– Gal nori pasinaudoti mano peiliu? – tariau vildamasis įtraukti jį kad ir į trumpą 
pokalbį. Per dvi dienas mes buvome persimetę vos tuzinu žodžių.

Ademas nukreipė šviesiai pilkas akis į peilį prie mano diržo, paskui į savo kardą. 
Jis pakratė galvą ir neramiai sujudėjo.

– Jo blogi ašmenys? – paklausiau.
Vengdamas mano akių, Tempi gūžtelėjo pečiais.
Pradėjau krauti laužą ir tuomet padariau pirmą klaidą.
Kaip jau sakiau, oras buvo vėsokas, o mes visi pavargę. Taigi užuot pusvalandį gai-

šęs bandydamas įskelti kibirkštį į įprastą stovyklos laužą, sudėjau žabus aplink Tempi 
pridrožtus prakurus, tada ėmiau krauti virš jų vis didesnius stagarus taip, kad iškilo 
gerokas medžių kalnelis.

Man bebaigiant grįžo dar vienu glėbiu šakalių nešinas Dedanas.
– Gražu, – subambėjo jis užtektinai tyliai, kad galėtų apsimesti, jog kalba su sa-

vim, bet ir užtektinai garsiai, kad visi išgirstų. – Ir tu čia vadovauji. Puikumėlis.
– Kas ten tau užstrigo tarp dantų? – alsiai paklausė Martenas.
– Berniukas padarė mažą medinę tvirtovę, o ne laužavietę. – Dedanas teatrališkai 

atsiduso, paskui tonu, kurį turbūt laikė tėvišku, nors iš tiesų jo būta itin globėjiško, 



Patrick rothfuss   išminčiaus baimė16

tarė: – Tiek to, aš tau padėsiu. Šita krūva nuo kibirkšties niekada neįsidegs. Turi titna-
go arba plieno? Parodysiu, kaip jais naudotis.

Niekas nemėgsta, kai kas nors su juo kalba iš aukšto, bet aš šito ypač negaliu pa-
kęsti. Dedanas per šias dvi dienas jau aiškiai parodė, kad laiko mane asilu.

Išleidau seniokišką, nuovargio kupiną atodūsį. Būtent tokį vaidmenį turėjau  
atlikti. Dedanas manė, kad esu jaunas ir niekam tikęs. Turėjau įrodyti, kad toks 
nesu.

– Dedanai, – paklausiau, – ką tu apie mane žinai?
Jis sumišęs į mane pažvelgė.
– Tu apie mane žinai vieną dalyką, – tariau ramiai. – Tu žinai, kad maeris paskyrė 

mane vadovauti žygiui. – Pažvelgiau jam į akis. – Ar maeris kvailys?
Dedanas atsainiai mostelėjo ranka.
– Žinoma, ne. Aš tik sakau...
Atsistojau ir iškart to pasigailėjau, nes šitaip tik paaiškėjo, kiek jis už mane aukš-

tesnis.
– Ar maeris būtų mane paskyręs vadovauti, jei aš būčiau kvailys?
Jis nenuoširdžiai išsišiepė mėgindamas pavaizduoti, kad dvi dienas trukęs nieki-

namas murmėjimas buvo tik savotiškas nesusipratimas.
– Na, nereikia dabar taip visko iškreipti...
Pakėliau ranką.
– Tai ne tavo kaltė. Tu tiesiog nieko apie mane nežinai. Bet negaiškime tam šįvakar 

laiko. Mes visi pavargę. Bet nuo šiol būk tikras: aš tau ne koks nors pakvailioti išsiruo-
šęs turtingo ponaičio sūnelis. 

Suspaudžiau tarp pirštų ploną Tempi atskeltą skiedrą ir susikaupiau. Nukreipiau 
daugiau šilumos, nei reikėjo, ir pajutau, kaip visa ranka iki peties ima stingti.

– Ir leisk patikinti, kad moku užkurti ugnį.
Skaldyti šakaliukai užsidegė karštai ir staigiai, liepsna apėmė visus kitus prakurus 

ir tučtuojau šoktelėjo į viršų.
Norėjau tiesiog padaryti įspūdį ir priversti Dedaną liautis apie mane galvoti kaip 

apie nieko vertą vaikiščią. Tačiau laikas, kurį praleidau Universitete, savotiškai mane 
atbukino: šitaip uždegti ugnį Arkanumo nariui yra taip pat paprasta, kaip nusiauti 
batus. Bet Dedanas niekada nebuvo sutikęs arkanisto ir turbūt niekada nebuvo pri-
artėjęs prie Universiteto per penkis šimtus mylių. Visos jo žinios apie magiją buvo iš 
istorijų, pasakojamų prie stovyklos laužo.

Taigi, kai plykstelėjo liepsna, jis išblyško kaip drobė ir paskubom per kelis žings-
nius atsitraukė. Jis atrodė taip, lyg būčiau staiga priešais pastatęs riaumojančios ugnies 
sieną kaip Taborlinas Didysis.

Marteno ir Hespos veiduose išvydau tą pačią išraišką – įgimtas vintišiečių prieta-
ringumas buvo tiesiog įspaustas jų minose. Jų akys vis lakstė nuo liepsnojančio laužo 
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prie manęs. Aš buvau vienas iš tų. Aš buvau susidėjęs su tamsiosiomis jėgomis. Aš 
iškviečiau demonus. Ir vėl suvalgiau sūrį su visa luobele...

Žiūrėdamas į jų suglumusius veidus supratau: kad ir ką pasakyčiau, niekas jų 
nenuramins. Bent ne dabar. Taigi tiesiog atsidusau ir pradėjau ruošti nakčiai savo 
miegmaišį.

Tą vakarą aplink laužą linksmų pokalbių nesigirdėjo, bet nesigirdėjo ir Dedano 
bambesio. Man norėjosi pagarbos, bet jei tai neįmanoma, šiek tiek sveikos baimės 
taip pat gali būti į naudą.

Dvi dienos be jokių neįprastų veiksmų iš mano pusės leido visiems atsipalaiduoti. 
Dedano elgesys tebebuvo storžieviškas ir pilnas parodomojo narsumo, bet jis liovėsi 
mane vadinti berniuku, o skundėsi maždaug per pusę tiek, kiek anksčiau, ir tai aš 
suvokiau kaip savo pergalę.

Džiaugdamasis dėl šios abejotinos sėkmės, nusprendžiau sutelkti pastangas į ban-
dymą prakalbinti Tempi. Jei jau ketinu vadovauti šiam būriui, turiu apie jį žinoti dau-
giau. O svarbiausia, man magėjo išsiaiškinti, ar jis gali pasakyti daugiau kaip penkis 
žodžius iš eilės.

Taigi, kai vidurdienį sustojome pavalgyti, priėjau prie šiek tiek atokiau nuo kitų 
sėdinčio ademo. Ne, jis nebūdavo atsiribojęs. Paprasčiausiai kiti sėdėdavo ir valgyda-
mi kalbėdavosi. O Tempi tiesiog valgydavo.

Bet tądien pasistengiau su savo priešpiečiais – gabalu kietos dešros ir šiek tiek 
šaltų bulvių – atsisėsti greta ademo.

– Sveikas, Tempi.
Jis pakėlė galvą ir linktelėjo. Jo šviesiai pilkos akys smigtelėjo į manąsias, bet pas-

kui jis iškart nusuko jas į šalį ir neramiai pasimuistė. Tempi persibraukė ranka per 
plaukus ir sekundėlę priminė man Simoną. Jie abu buvo liekni, smėlio spalvos plau-
kais. Tačiau Simonas ne toks tylus. Tiesą pasakius, kartais man būdavo sunku net 
įterpti žodelį.

Žinoma, bandžiau šnekėtis su Tempi ir anksčiau. Paprastai tai būdavo tušti ple-
palai apie orą, skaudančias po ilgo dienos žygio kojas, maistą. Nieko iš šito nepeš-
davau. Geriausiu atveju – žodį ar du. Kartais linktelėjimą ar gūžtelėjimą pečiais. Bet 
dažniausiai tebūdavo bereikšmis žvilgsnis, kurį lydėdavo nerimastingi judesiai ir 
atkaklus vengimas žiūrėti į akis.

Taigi šiandien buvau iš anksto pasiruošęs pokalbiui.
– Esu girdėjęs istorijų apie letani, – tariau. – Norėčiau sužinoti daugiau. Gal pa-

pasakotum?
Pilkos Tempi akys vėl akimirką nukrypo į manąsias, nors veidas tebebuvo be 
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jokios išraiškos. Paskui ademas nusuko žvilgsnį, trūktelėjo vieną iš marškinius prie 
kūno spaudžiančių raudonos odos diržų ir ėmė timpčioti rankovę.

– Ne. Aš nekalbėsiu apie letani. Tai ne tau. Neklausinėk.
Jis nusuko nuo manęs akis ir įsmeigė į žemę.
Mintyse ėmiau skaičiuoti. Devyni žodžiai. Ką gi, bent jau į vieną iš klausimų at-

sakymą gavau.
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SEPT YNIASDEŠIMT SEPTINTAS SKYRIUS

„Vieno grašio“ smuklė

Mums žygiuojant ties kelio posūkiu ėmė temti. Išgirdau su muzika, riksmais ir garsiu 
juoku sumišusį plojimą ir trepsėjimą. Po dešimties valandų ėjimo šie garsai pakėlė 
man nuotaiką taip, kad pasidarė beveik linksma.

Įsikūrusi prie paskutinės didelės kryžkelės Eldo pietuose, „Vieno grašio“ smuklė 
buvo didžiulė. Suręsta iš prastai aptašytų rąstų, ji turėjo du aukštus ir keletą pakrai-
gių, kurias galėjai laikyti mažesniu trečiuoju aukšteliu. Pro langus šmėkščiojo viduje 
šokantys vyrai ir moterys, o nematomas smuikininkas griežė pašėlusią, kvapą gniau-
žiančią melodiją.

Dedanas giliai įkvėpė.
– Užuodžiat? Sakau jums, šioje smuklėje dirbanti moteriškė gali išvirti akmenį ir 

priversti mane prašyti dar samtelio. Meilutė Pegė. Prisiekiu šiom rankom, tikiuosi, 
jos puodai dar neataušę, – pabrėždamas savo žodžių dviprasmiškumą, jis išsišiepė ir 
niuktelėjo Marteną alkūne.

Hespa prisimerkusi žvelgė į Dedano viršugalvį, o šis nekreipdamas dėmesio tęsė:
– Šįvakar miegosiu prisikimšęs pilvą ėrienos ir prisisiurbęs brendžio. Nors, jei 

spręsim iš mano paskutinės kelionės, miego stygius čia gali atnešti net daugiau sma-
gumo.

Hespos veide ėmė kauptis audra, tad greitai įsikišau.
– Apmokėsiu vakarienę ir gultą kiekvienam iš mūsų, – tariau tvirtai. – Visa kita – 

iš tavo paties kišenės.
Dedanas pažvelgė taip, lyg negalėtų patikėti savo ausimis.
– Liaukis. Dienų dienas miegojom po atviru dangum. Be to, tai juk ne tavo pini-

gai, nebūk šykštus šimo išpera.
– Mes dar neatlikome savo darbo, – ramiai atsakiau. – Net jo dalelės. Nenumanau, 

kiek mums čia teks būti, bet žinau, kad nesu turtingas. Jei per greitai ištuštinsime 
maerio kapšą, privalėsime maisto prasimanyti medžiodami. – Visus apžvelgiau. – 
Nebent kas nors turi tiek pinigų, kad sutiktų mus išmaitinti?
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Išgirdęs šį siūlymą, Martenas liūdnai nusišypsojo. Hespa nenuleido akių nuo De-
dano, o šis ir toliau piktai dėbsojo mano pusėn.

Tempi krustelėjo, jo mina buvo neįskaitoma kaip visad. Vengdamas mano žvilgs-
nio, jis perbėgo mus visus akimis. Tačiau ne nuo veido prie veido: ademas pažvelgė 
į Dedano rankas, paskui į kojas, tada į Marteno kojas, į Hespos, galiausiai į mano. 
Tada perkėlė svorį ant kitos pėdos ir žingtelėjo prie Dedano.

Tikėdamasis išsklaidyti įtampą, sušvelninau toną ir tariau:
– Kai viską baigsim, pasidalinsime, kas bus likę kapšelyje. Tad dar negrįžus į Se-

vereną visų mūsų kišenėse atsiras šiek tiek pinigų. Tuomet kiekvienas galėsim leisti 
juos kaip panorėję. Po visko.

Mačiau, kad Dedanas nepatenkintas, ir jau tikėjausi, jog vis tiek laikysis savo. Ta-
čiau prabilo ne jis, o Martenas.

– Po ilgo dienos ėjimo, – tarė mąsliai tarsi kalbėdamas su savim, – išgerti būtų 
smagu.

Dedanas pažiūrėjo į draugą, paskui atsuko į mane viltingą žvilgsnį.
– Na, išgerti po vieną taurę kapšas gal ir leis, – tariau šypsodamasis. – Juk maeris 

turbūt neketino mūsų paversti davatkom?
Hespa iš gerklės gilumos nusijuokė, Martenas su Dedanu taip pat išspaudė šypse-

nas. Tempi žvilgtelėjo į mane šviesiomis akimis, lyg nenustygdamas vietoje sujudėjo 
ir nusuko žvilgsnį į šalį.

Po kelių minučių malonių derybų pavyko sutarti, kad už vieną sidabrinį bitą gausime 
penkis paprastus gultus, vakarienę ir po taurę gėrimo. Po šito tyliausiame smuklės 
kampe suradau laisvą stalą ir pakišau po suolu liutnią, kad kas nors ant jos neužrio-
glintų. Iš nuovargio maudžiant net kaulams atsisėdau ir ėmiau sukti galvą, ką reikėtų 
padaryti, kad Dedanas liautųsi elgtis kaip pasipūtęs gaidžiukas.

Paniręs į šias mintis staiga pamačiau, kaip kažkas prieš mane su trenksmu deda 
vakarienę. Pakėlęs akis išvydau merginos veidą ir puikiai išryškintą krūtinę, ant ku-
rios iš šonų krito ryškiai rudos garbanos. Jos oda buvo balta kaip pienas, tik nusėta 
vos matomomis strazdanėlėmis. Lūpos pavojingai rausvos. Akys – pavojingai ryškiai 
žalios.

– Ačiū, – tariau šiek tiek pavėluotai.
– Nėra už ką, meiluti. – Ji žaismingai nusišypsojo akimis ir nusibraukė nuo nuogo 

peties plaukus. – Atrodo, kad vos neužmigai besėdėdamas.
– Beveik taip ir buvo. Ilga diena, ilgas kelias.
– Išties apmaudu, – tarė mergina su šelmišku apgailestavimu, pasitrindama spran-

dą. – Jei žinočiau, kad po valandos dar stovėsi ant kojų, pasistengčiau tave iš jų iš-
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versti. – Ji ištiesė ranką ir lengvai panardino pirštus man į plaukus ties viršugalviu. –  
Mudu dar tokie, kad užkurtume ugnį.

Sustingau lyg išgąsdintas elnias. Negaliu pasakyti kodėl, išskyrus gal tai, kad bu-
vau išvargintas kelių dienų žygio. O galbūt todėl, kad niekad nebuvo tekę susidurti su 
tokiu tiesmuku elgesiu. Galbūt...

Galbūt paprasčiausiai buvau jaunas ir apgailėtinai nepatyręs. Bet palikim tai ra-
mybėje. Beviltiškai stengiausi sugalvoti, ką atsakyti, bet kol mano liežuvis atgijo, mer-
gina spėjo per pusžingsnį atsitraukti ir dabar skvarbiai mane nužiūrinėjo. Pajutau, 
kad raustu, ir dar labiau sumišau. Nieko nemąstydamas nudelbiau akis į stalą, kur 
stovėjo merginos atneštas valgis. „Bulvienė“, ‒ bukai pagalvojau.

Ji trumpai tyliai nusijuokė ir švelniai palietė man petį.
– Atleisk, vaikine. Atrodai, lyg būtum truputėlį... – Ji nutilo, tarsi apmąstydama 

žodžius, paskui vėl prabilo: – Man patinka jaunatviška tavo išvaizda, bet nemaniau, 
kad tu toks jaunas.

Nors kalbėjo tyliai, išgirdau jos balse pašaipėlę. Dėl to man dar stipriau nukaito 
veidas, o kartu su juo ir ausys. Galiausiai mergina, regis, suprato, kad viskas, ką pasa-
kys, tik dar labiau padidins mano sumišimą, ir atitraukė ranką man nuo peties.

– Sugrįšiu vėliau pažiūrėti, ar tau ko nereikia.
Nebyliai linktelėjau ir nulydėjau ją akimis. Jos pasitraukimas buvo malonus, bet 

mano dėmesį patraukė šen bei ten pasigirdęs juokas. Apsidairęs išvydau linksmus 
prie aplinkinių ilgų stalų sėdinčių vyrų veidus. Vienas būrelis tyliai pakėlė savo boka-
lus, pašiepiamai sveikindami. Kažkoks vaikinas pasilenkė ir guodžiamai plekšnoda-
mas man per nugarą tarė:

– Nepriimk asmeniškai, berniuk, ji visus mus pavarė.
Jausdamasis taip, lyg visa smuklė mane stebėtų, nuleidau akis ir pradėjau val-

gyti. Taigi laužiau duoną, nardinau gabaliukus į sriubą, o mintyse braižiau savo 
kvailumo masto diagramą. Tuo pat metu vogčia žvilgčiojau į rudaplaukę padavėją, 
kuri nešiojo gėrimus nuo stalo prie stalo, linksmai atremdama klastingas tuzino 
vyrų pinkles.

Kai jau buvau kiek atgavęs savitvardą, atėjo Martenas ir atsisėdo ant kėdės greta 
manęs.

– Gerai tuomet susitvarkei su Dedanu, – tarė be jokios įžangos.
Mano nuotaika kiek pasitaisė.
– Tikrai?
Martenas vos linktelėjo, o jo judrios akys klaidžiojo po žmones, kurių buvo pilna 

smuklė.
– Dauguma bando Dedaną įbauginti, priversdami jį jaustis kvailiu. Jis būtų tau 

atsimokėjęs dešimteriopai, jei būtum daręs ką nors panašaus.
– Bet jis ir buvo kvailas, – pasakiau. – Ir jei žiūrėsim iš esmės, aš tikrai jį įbauginau.
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Martenas gūžtelėjo pečiais.
– Bet tu pasielgei protingai, ir todėl jis vis dar tavęs klauso. – Jis gurkštelėjo ir šiek 

tiek patylėjęs pakeitė temą. – Hespa siūlė jam šiąnakt kartu išsinuomoti vieną kam-
barį, – tarė  atsainiai.

– Tikrai? – perklausiau gerokai nustebęs. – Ji vis drąsesnė.
Martenas lėtai linktelėjo.
– Ir? – paraginau jį.
– Ir nieko. Dedanas atsakė, tebūnie jis prakeiktas, jei leis pinigus kambariui, kurį 

gali gauti už dyką. – Jis nukreipė akis į mane ir pakėlė antakius.
– Turbūt juokauji, – pratariau vangiai. – Jis turi suprasti. Jis tik vaidina mulkį, nes 

ji jam nepatinka.
– Nemanau, – atsakė Martenas pasisukdamas į mane ir kiek pritildydamas bal- 

są. – Prieš tris tarpsnius baigėme lydėti vilkstinę iš Ralieno. Tai buvo ilga kelionė, tad 
mudu su Dedanu gavome pilnas kišenes žvangančių ir nežinojome, ką doro su jais 
veikti, taigi vakarui baigiantis tiesiog sėdėjome kažkokioje purvinoje dokų smuklėje 
per daug girti, kad atsistotume ir išeitume. Ir jis pradėjo apie ją kalbėti. – Martenas 
lėtai papurtė galvą. – Jis kalbėjo visą valandą, ir tu nebūtum supratęs, kad moteris, 
apie kurią jis pasakoja, yra mūsų atšiaurioji Hespa. Jis ją iš esmės apdainavo. – Mar-
tenas atsiduso. – Dedanas mano, kad ji jam per gera. Ir jis įsitikinęs, kad jei leistų sau 
daugiau nei šnairom į ją žvilgčioti, viskas jam baigtųsi trim rankos lūžiais.

– Kodėl tu jam nepasakei?
– Ko nepasakiau? Tai buvo prieš tai, kai ji ėmė žiūrėti į jį karvės akutėm. Tuo metu 

maniau, kad jo nerimas visai pagrįstas. Ką, manai, tau padarytų Hespa, jei draugiškai 
plekštelėtum jai per kurią nors draugišką vietą?

Pažiūrėjau ten, kur prie baro stovėjo Hespa. Viena koja mušė smuiko ritmą, bet 
visa kita – pečių padėtis, akys, žandikaulio linija – atrodė atšiauriai, beveik karingai. 
Tarp jos ir vyrų, stovinčių šalimais prie baro, buvo mažas, bet pastebimas tarpas.

– Aš turbūt taip pat nerizikuočiau savo ranka, – prisipažinau. – Bet dabar jis jau 
turi žinoti. Jis juk ne aklas.

– Jis ne blogesnis už mus visus.
Jau norėjau prieštarauti, bet paskui žvilgtelėjau į rudaplaukę padavėją.
– Mes galėtume jam pasakyti, – tariau. – Tu galėtum. Jis tavimi pasitiki.
Martenas caktelėjo liežuviu.
– Ne, – tarė jis, tvirtai statydamas bokalą ant stalo. – Tai viską tik dar labiau supai-

niotų. Arba jis praregės, arba ne. Tik nuo jo paties priklauso, kada ir kaip tai nutiks. – Jis 
gūžtelėjo pečiais. – O jei šitaip nenutiks, saulė iš ryto vis tiek patekės.

Ilgą laiką abu tylėjom. Martenas per bokalo viršų stebėjo dūzgiančią smuklę, jo 
akys pamažu blausėsi. O man salės triukšmas priminė tylų raminamą gaudesį, ir aš 
snaudulio suimtas atsirėmiau į sieną. Ir, kaip visada, kai palikdavau mintis be priežiū-
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ros, jos nuklydo prie Denos. Prisiminiau jos kvapą, jos kaklo išlinkį palei ausį, rankų 
gestus, kai kalba. Spėliojau, kur ji šįvakar galėtų būti, ar gerai jaučiasi. Ar bent kartais 
ji šitaip šiltai prisimena mane...

– ...surasti plėšikus daug vargo būti neturėtų. Be to, bus smagu įgyti pranašumą 
prieš tuos už įstatymo ribų esančius nudriskusius šunsnukius.

Šie žodžiai ištraukė mane iš šilto snaudulio lyg žuvį iš tvenkinio. Taurelės išlenkti 
nuėjęs smuikininkas šiuo metu negrojo, tad sąlyginėje smuklės tyloje Dedano balsas 
skambėjo garsiai kaip asilo bliovimas. Atsimerkęs pamačiau, kad ir Martenas dairosi 
aplink, neabejotinai sunerimęs dėl tų pačių žodžių, kurie patraukė mano ausį.

Teprireikė sekundės, kad pastebėčiau Dedaną. Jis sėdėjo per du stalus nuo mūsų 
ir girtas šnekučiavosi su žilaplaukiu ūkininku. Martenas jau buvo pakilęs. Nenorėda-
mas atkreipti į mus dėmesio, tyliai sušnypščiau:

– Atvesk jį. – Pats prisiverčiau likti savo vietoje.
Griežiau dantimis, o Martenas skubiai prasirangė pro stalus, patapšnojo Dedanui 

per petį ir mostelėjo nykščiu mano pusėn. Dedanas suniurnėjo kažką, bet aš nieko, 
savo laimei, negirdėjau, paskui nepatenkintas atsistojo.

Priverčiau savo žvilgsnį klaidžioti po salę, o ne stebėti Dedaną. Tempi dėl raudonų 
samdinio drabužių buvo lengvai pastebimas. Jis sėdėjo veidu į židinį ir žiūrėjo, kaip 
smuikininkas derina instrumentą. Prieš ademą ant stalo stovėjo kelios tuščios taurės. 
Jis buvo atlaisvinęs marškinius veržiančius diržus ir stebėjo smuikininką keistai įsi-
tempęs.

Man bežiūrint, padavėja atnešė jam naują gėrimą. Tempi pažiūrėjo į ją, jo šviesios 
akys atvirai perbėgo jos kūnu nuo galvos iki kojų. Mergina kažką pasakė, o jis grakš-
čiai lyg dvariškis pabučiavo jai ranką. Ji paraudo ir juokais stumtelėjo jo petį. Viena 
Tempi ranka palengva slinko jos liemens išlinkiu. Regis, mergina tam neprieštaravo.

Priėjęs prie mano stalo, Dedanas užstojo Tempi, o smuikininkas kaip tik tą aki-
mirką mostelėjo stryku ir užgriežė džigą. Koks tuzinas šokti trokštančių smuklės sve-
čių tučtuojau pakilo ant kojų.

– Kas yra? – atsistojęs priešais stalą paklausė Dedanas. – Pasikvietei mane, kad pa-
sakytum, jog jau vėlu? Kad rytoj manęs laukia sunki diena ir mano silpnam kūneliui 
jau laikas į lovą?

Jis palinko į priekį, mūsų akys atsidūrė viename lygyje. Užuodžiau iš jo burnos 
sklindantį gižų kvapą: dregas. Pigus šlykštus gėrimas, kurį gali naudoti laužui užkurti.

Atsainiai nusijuokiau.
– Po galais, aš juk tau ne mamytė.
Atvirai kalbant, būtent tai ir ketinau jam sakyti, tad dabar teko mintyse skubiai 
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sugalvoti ką nors kita, kuo pavyktų atitraukti jo dėmesį. Akyse šmėkštelėjo vakarienę 
atnešusi rudaplaukė padavėja, ir aš palinkau į priekį.

– Pamaniau, kad norėsi man kai ką pasakyti, – tariau nutaisęs sąmokslininko toną.
Jo piktai surauktame veide šmėstelėjo smalsumas, ir aš dar labiau pritildžiau balsą.
– Tu esi čia buvęs ir anksčiau, ar ne? – Jis kinktelėjo ir palinko kiek arčiau. – Ar 

žinai, kuo vardu ta mergina? – Parodžiau galva rudaplaukės pusėn.
Dedanas perdėtai atsargiai pažiūrėjo sau per petį: mergina tikrai tai būtų pastebė-

jusi, jei būtų atsisukusi į mus.
– Šviesiaplaukė? Ta, kurią grabalioja ademas? – paklausė Dedanas.
– Rudaplaukė.
Plati Dedano kakta susiraukšlėjo ir jis prisimerkęs pažvelgė į kitą smuklės galą.
– Losina? – paklausė jis tyliai. Vis dar prisimerkęs atsisuko į mane. – Mažoji Losi?
Gūžtelėjau pečiais ir ėmiau gailėtis, kad pasirinkau tokį būdą atitraukti jo dėmesį. 

Prieš mane stovintis žaliūkas pratrūko kvatotis, paskui lyg ir nugriuvo, lyg ir susmuko 
ant suolo.

– Losi, – sukikeno garsiau, nei norėjau. – Kvoutai, aš dėl tavęs stipriai klydau. – Jis 
pliaukštelėjo per stalą delnu ir vėl nusikvatojo vos nenuvirsdamas atbulas nuo suolo. – 
Turi gerą akį, berniuk, bet neturi nė vienos sumautos galimybės.

Tai išgirdus manyje sukilo įžeistas išdidumas.
– Kodėl ne? Argi ji, na... – nutilau ir neapibrėžtai mostelėjau ranka.
Jis kažkokiu būdu sugebėjo suprasti mano mintį.
– Kekšė? – nepatikliai paklausė. – Dievo berniuk, ne. Keletas tokių čia sukiojasi. – Jis 

plačiai sumojavo sau virš galvos, tada pritildė balsą. – Bet turėk galvoje, kad tai ne tikros 
kekšės. Tiesiog merginos, kurios visai sutiktų naktimis gauti šiokių tokių priedų. – Jis 
trumpai nutilo ir mirktelėjo. – Pinigų. Papildomų pinigų. Ir kitų papildomų dalykų. – 
Jis sukikeno.

– Aš tik pagalvojau... – pratariau silpnai.
– Kiekvienas akis ir kiaušius turintis vyras jau apie tai galvojo. – Dedanas palinko 

arčiau. – Ta mergytė nepėsčia. Į akį kritusį vyrą ji pati parsigriaus, bet jos negali nei 
įkalbėti, nei nupirkti. Jei ji norėtų, būtų turtinga kaip Vintaso karalius. – Jis pažvelgė 
jos pusėn. – Kiek vertas pasivoliojimas su tokia? Aš duočiau...

Dedanas prisimerkęs žiūrėjo į padavėją, jo lūpos krutėjo, tarsi mintyse atliktų kaž-
kokį sudėtingą skaičiavimą. Po akimirkos gūžtelėjo pečiais.

– Daugiau, nei turiu. – Jis atsigręžė į mane ir vėl patraukė pečiais. – Ir vis dėlto tai 
nėra geras sumanymas. Saugokis bėdos. Jei nori, pažįstu čia damą, į kurią pažiūrėti ne 
gėda. Ji galėtų praskaidrinti tau vakarą. – Dedanas ėmė dairytis po smuklę.

– Ne! – sustabdžiau jį uždėdamas delną jam ant rankos. – Aš tik smalsavau, štai 
ir viskas. – Mano balsas skambėjo nenuoširdžiai, ir aš pats tai žinojau. – Ačiū, kad 
apšvietei.
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