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1092-ijjxj pavasar; senu kariuomeniij keliu, vedanciu is Samarkan-
do ir Bucharos per siaurinj Chorasan^ ir vingiuojanciu Elbruso 
kalnij papede, slinko nemazas karavanas. Pradejus tirpti sniegui, 
karavanas patrauke is Bucharos ir jau por^i savaiciij keliavo. Varo-
vai pliauksejo botagais ir kimiais balsais niugino gerokai nuvar-
gusius gyvulius. Ilga vilkstine pedino kupranugariai, arklenai ir 
turkiski dvikupriai, klusniai vilkdami savo nesulius. Ant zemaugiij 
gauruotij arkliij jojo ginkluoti palydovai, kiek nuobodziaudami, 
podraug viltingai dairesi j ilg^i akiratyje isnyranciij kalnij virtin§. 
Jiems jau igriso joti is leto, vyrai nekantravo kuo greiciau pasiekti 
tiksl^. Karavanas tolydzio artejo prie sniegu uzpustyto Demaven-
do kugio, paskui j i uzgoze priekalniai, palei kuriuos vede kelias. 
Dien^ dvelktelejo tyras kalnu oras, zmones ir gyvuliai pazvalejo. 
Taciau naktys laikesi ziemiskai zvarbios, keliautojai ir gyvuliij va-
rovai niurzgedami gQzesi prie lauzi|. 

Tarp vieno kupranugario gubriij gumbsojo maza, narveli pri-
menanti budele. Retkarciais smulki rankute atitraukdavo langelio 
uzuolaid^ ir suboluodavo baimingas mergaites veidelis. Didziules, 
nuo asari} iraudusios akys klaidziojo tarp zmoniij, tarytum iesko-
damos atsakymo j slogij klausim^i, kankinanti mergaitQ per vis£i 
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kelion^: kur veza ir k^ ketina su ja daryti? Taciau niekas ne-
kreipe i demesio. T ik gurguoles vedlys, niurus pusamzis vyras, 
vilkintis piatii arabisk^ drabuzi, prisidengQS galvq didziuliu baltu 
turbanu, vos isvyd^s langely, rusciai sumirksedavo. Mergaite 
mikliai uztraukdavo uzuolaid^ ir pasislepdavo uz jos. Nuo tada, 
kai Bucharoje buvo ispirkta is seimininko, jaute sirdyje mirtinti 
baim§, sumisusiq su virpulingu smalsumu - koks gi likimas jos 
laukia? 

Vien^ dien^, kai kelione jau buvo ipusejusi, Qmai is desines 
puses nuo pakriauses nusoko burys raiteliij ir pastojo karavanui 
keli^. Vilkstines priekyje einantys gyvuliai sustojo patys. Vado-
vas ir palyda stveresi sunkiij lenkty kardij ir issirikiavo, pasireng^ 
pulti. Is uzpuolikij burio ant zemaugio berio isjojo vyras ir taip 
priartejo prie vilkstines, kad net buvo galima isgirsti jo bals^. Jis 
suktelejo siaptazodj ir sulauke is vadovo atsakymo. Abu vyrai 
skubiai vienas prie kito prijojo, pagarbiai pasisveikino ir naujasis 
burys pereme vadovavimq. Karavanas pasuko nuo kelio j kru-
mynus ir trauke nesustodamas ik i pat pusiaunakcio. Galiausiai 
stovyklaviete buvo ikurta nedideleje lomoje, kur aidejo tolimas 
kalnij upes sniokstimas. Vyrai uzkure lauzus, greitomis uzkando 
ir sumigo it negyvi. 

Vos praausus, visi vel leidosi j kelion?. Karavano vadovas zenge 
prie budeles, kuri^ naktj varovai buvo nukel§ nuo kupranugario ant 
zemes, truktelejo uzuolaid^ ir riisciu balsu riktelejo: 

- Halima! 
Langelyje subolavo baikstus veidelis, paskui prasivere siauros, 

zemos durys. Kieta ranka stvere mergait^ uz rieso ir istrauke is 
budeles. 

Halima visa tirtejo. „Man atejo paskutinioji", - dingtelejo jai . 
Vakar prie karavano prisidejusiij nepazjstamij raitininkij vadas da-
bar laike juod^ skarq. Karavano vadovas linktelejo, ir vyras, neta-
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TQS ne zodzio, stipriai uzriso j ^ mergaitei ant akiij. Paskui uzsoko 
ant zirgo, uzsikele mergait^ ant balno ir apgaube savo placiu dra-
buziu. Juodu su vadu persimete pora zodziij. Tada raitelis paragi-
no arkli ir nusuoliavo. Halima susigiize j kamuoliuk^ ir baimingai 
prisispaude prie vyro. 

Kalnij upes sniokstimas vis artejo. Juodu vienu metu sustojo ir 
raitelis trumpai su kazkuo snektelejo. Paskui vel paragino arkli. 
Taciau dabar jojo leciau ir atsargiau, Halima pamane, kad kelias 
turbut labai siauras ir, matyt, jie joja prie pat kalnij saltinio. Is gel-
mes dvelktelejo vesa, ir siaubas vel sukauste jai sirdi. 

Juodu vel sustojo. Halima girdejo riksmus ir zvangesi, o kai 
zirgas vel pasileido suoliais, jo kanopos dusliai dunksejo. Zirgas 
suoliavo tiltu per upQ. 

Tai, kas ivyko paskui, mergaitei atrode lyg siaubingas sapnas. J i 
girdejo riksmus ir suksnius, lyg tarpusavy butij kivircij^si didziu
les kariuomenes kariai. Raitelis nulipo nuo zirgo, bet laike Halim^ 
apgaub^s savo drabuziu. Nesdamas jq, nuskubejo lygia vieta, pas
kui lipo laiptais, kol galiausiai mergaitei pasirode, kad aplink umai 
sutemo. Staiga raitelis atidenge savo apdangalq ir Halima pajuto, 
kaip j£i sugriebe kitos rankos. J i suvirpejo, apimta kone priesmir-
tines baimes. Zmogus, perem^s j ^ is raitelio rankij, vos girdimai 
sukikeno. Nesdamas jti, nutipeno koridoriumi. Mergait? bemat ap
gaube keistas saltukas, tarytum butij patekusi i pozemi. Ji stengesi 
nieko negalvoti. Taciau nepavyko. Vis atrode, kad arteja paskutine, 
kraupiausia viso gyvenimo akimirka. 

Vyras, laik^s j ^ glebyje, eme viena ranka grabalioti sien^. Uz-
ciuope kazkoki daikt^ ir stipriai juo uzsimojo. Skardziai nuaidejo 
smugis per dangtj. 

Halima suspiege ir pamegino issprusti vyrui is rankij. Sis nusi-
juoke ir bemaz maloniai tare: 

- Necypk, bezdzioniuke! Niekas cia neketina tav^s lupti! 
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Sugirgzdejo gelezis ir pro skarq Halima imate, kad vel ima svie-
seti. „Jie imes mane i kalejim^", - pamane. Mergaitei po kojomis 
suciurleno vanduo. Ji sulaike kvap^. 

Netrukus isgirdo basij kojij slepsenim^. Kazkas priejo, ir mer-
gaitQ laikQS vyras perdave kitam. 

- Stai j i , Adi, - tare jis. 
Halim^ peremusios rankos buvo stiprios it liuto letenos ir visis-

kai plikos. To zmogaus krutine tikriausiai irgi buvo apnuoginta. 
Halima tai pajuto, kai sis j ^ kilstelejo. Turbut jis buvo tikras mil-
zinas. 

Halima atsidave likimui. Klusniai stebejo, kas su ja vyksta. Vy
ras, laikydamas jq glebyje, nubego per linguojantj tiltelj, kuris bau-
ginamai siubavo nuo jij svorio. Paskui jam po kojomis eme girgz-
deti grindys, tarsi ant ji j butij paberta smulkiij akmenukij. Halima 
jaute maloni^ saules spinduliij silum^, sviesa skverbesi pro akis 
dengianci^ skar^. Nelauktai dvelktelejo sviezios zalumos ir geliij 
aromatas. 

Vyras isoko i valti, si stipriai sulingavo. Mergaite riktelejo ir 
stipriai jsitvere milzino. Jis prajuko aukstu, beveik vaikisku balsu 
ir draugiskai tare: 

- Nesibaimink, miela gazele. Nuplukdysiu tave ana ten ir bQsim 
pasiek^ tiksl^... Seskis! 

Vyras pasodino j ^ ant patogios sedynes ir ciupo irklus. 
Mergaitei atrode, kad tolumoje girdi linksm^ mergaitisk^ juo-

k^. J i jsiklause. Ne, neklydo. Jau skyre pavienius balsus. Halimai 
akmuo nuo sirdies nusirito. Ten, kur zmones linksminasi, veikiau-
siai pavojus jai negresia. 

Valtis priplauke prie kranto. Vyras paeme mergait§ ant rankij ir 
islipo. Panesejo jkalnen ir pagaliau pastate ant kojij. Tuoj paskli-
do garsQs cypavimai ir Halima isgirdo tipenant daugyb? sandalij. 
Milzinas nusijuoke ir suriko: 

10 

A l a m u t a s 

- S t a i j i ! 
Paskui parkulniavo i valtj ir issiyre atgal. 
Viena is merginij priejo prie Halimos, ketindama nuristi jai nuo 

akiij skar^. O kitos snekuciavosi tarpusavy. 
- Kokia smulkute, - tare viena. 
Kita pridure: 
- Ir jaunute. Dar visai vaikas. 
- Pasiziurekit, kokia liesa, - stebejosi kita. - Tikriausiai jq taip 

issekino kelione. 
- J i auksta ir liekna it kiparisas. 
Skara nukrito Halimai nuo akiij ir j i veikiai ispOte jas is nuosta-

bos. Aplink js^ driekesi vien pavasariskai prazyd? sodai. Jq apspi-
tusios mergaites buvo dailios it hurijos. O visij graziausia buvo ta, 
kuri nuriso jai nuo akiij skarq. 

- Kur as esu? - paklause Halima isg^stingai. 
Mergaites prapliupo juoktis, tarsi atvykeles baime butij jas pra-

linksminusi. Halimai nukaito skruostai. Taciau is tamsos isvada-
vusi grazuole svelniai apkabino j ^ per liemenj ir tare: 

- Nebijok, mielas vaikeli. Tu patekai pas gerus zmones. 
Jos balsas skambejo globejiskai ir siltai. Halima tuoj prigludo 

prie jos, o galvoje eme suktis kvailos mintys. „Gal patekau pas 
kokj nors karaliij?" - klausinejo sav^s mintyse. 

Merginos nusivede j ^ takeliu, nubarstytu baltais apvalainais 
akmeneliais. Is kaires ir is desines driekesi lygiai isrikiuotos lys-
ves, jose zydejo jvairiausio dydzio ir spalvu tulpes ir hiacintai. 
Vienos tulpes buvo ugningai geltonos, kitos - skaisciai raudonos 
arba tamsiai raudonos, trecios, ziurek, margos ir dryzuotos. Hia
cintai zydejo balti ir blyskiai roziniai, sviesiai ir tamsiai melyni, 
violetiniai ir gelsvi. Ka i kurios geles atrode gleznos ir perma-
tomos, lyg stiklines. Pakra.sciuose augo zibuokles ir raktazoles. 
Kitur jau matyti vilkdalgiij ir narcizij pumpurai. Daiktais pirmti 
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