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Iš pirmųjų Dziono Tzu raštų

Niekas NežiNo, kaip pirmieji drakonregiai sudarė pavojin-
gą sandėrį su dvylika energijos drakonų. Išliko tik kelios poemos ir 
rankraščiai, parašyti jau gerokai po tos dienos, kai buvo sudaryta są-
junga tarp žmogaus ir nematomo žvėries, siekiant apsaugoti mūsų 
Žemę. Tačiau sklando legendos apie prarastą juodą foliantą, kuriame 
atskleidžiama siaubinga šios senos kaip pasaulis sąjungos pradžia ir 
pranašaujama katastrofiška jos baigtis.

Drakonai yra gamtos  jėgos, galinčios valdyti hua – kiekviename 
daikte glūdinčią natūralią energiją. Kiekvienas drakonas atstovauja 
vis kitokiam dangiškam gyvūnui, valdančiam kas dvylika metų ir ei-
nančiam vienas paskui kitą nesikeičiančiu ciklu, tokiu, koks jis buvo 
nuo  pradžių  pradžios:  Žiurkei,  Jaučiui,  Tigrui,  Triušiui,  Drakonui, 
Gyvatei, Arkliui, Ožkai, Beždžionei, Gaidžiui, Šuniui ir Kiaulei. Kie-
kvienas drakonas yra vienos iš dvylikos dangiškųjų krypčių ir vienos 
iš didžiųjų dorybių sargas.

Pirmą Naujųjų metų dieną ciklas pasisuka, prasideda kito žvėries 
metai, o jį sergstinčio drakono galia padvigubėja ateinantiems dvy-
likai mėnesių. Tą pačią dieną valdantysis drakonas  išsirenka naują 
mokinį,  kuriam  bus  patikėtos  drakonų  magijos  paslaptys,  anks-



tesnysis  mokinys  yra  paaukštinamas  į  drakonregį  ir  pagaliau  įgyja 
visą galią. Jis pakeičia savo meistrą, senąjį drakonregį, o šis palieka 
postą pavargęs ir nusilpęs po dvidešimt ketverius metus trukusios 
sąjungos su savuoju drakonu. Tai žiaurus sandėris, suteikiantis dra-
konregiui neįtikėtinos galios, kurios užtenka nukelti lietaus sezoną, 
pakeisti upių tėkmę ir sustabdyti žemės drebėjimą. Mainais drakon-
regys po truputį atiduoda savąjį hua drakonui.

Tik berniukai, regintys energijos drakoną, gali pretenduoti į se-
nojo drakonregio vietą. Gebėjimas matyti  savo gimimo metais ka-
raliaujantį drakoną – reta dovana, o gebėjimas matyti bet kurį kitą 
energijos  drakoną  –  dar  retesnis.  Naujųjų  metų  pradžioje  dvylika 
jaunuolių, gimusių lygiai prieš dvylika metų, stoja prieš tais metais 
viršiausiąjį  drakoną  ir  meldžiasi,  kad  jų  talento  užtektų  patraukti 
žvėries dėmesį. Vienas jų pasirenkamas, ir jų susijungimo metu visi 
žmonės gali pamatyti drakoną visa jo didybe, bet tik akimirką.

Drakonų magijos pasaulyje moterims vietos nėra. Manoma, kad 
jos įneša sumaištį ir suteršia šį meną. Tikima, kad joms trūksta fi-
zinės ištvermės ir sielos tvirtybės, kurios būtinos norint bendrauti 
su energijos drakonu. Taip pat vyrauja įsitikinimas, kad moters akys 
pernelyg pripratusios garbinti savo kūną ir negali teisingai žvelgti į 
paslaptingą energijos pasaulį.
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PIrM A s  sK yr Ius

aš Nuleidau kardus ir jų galiukai susmigo į arenos smė-
lį. Žinojau, kad neturėčiau to daryti, bet prie žemės traukiantis pilvo 
skausmas vertė mane susiriesti. stebėjau, kaip kardų meistras ranė lė-
tai žengia šliurindamas basomis kojomis, pakeičia kūno svorio centrą 
ir pasiruošia ilgai lauktam galutiniam kirčiui. Per jo pamokas man iš 
baimės sukdavo vidurius, bet dabar jausmas buvo kitoks. Tai kraujavi-
mo skausmas. Negi šį kartą neteisingai apskaičiavau mėnulio dienas?

– Ką tu čia išdarinėji, vaike? – paklausė jis.
Pakėliau galvą. ranė stovėjo nejudėdamas, abu kardus paruošęs 

elegantiškam  kryžmam  kirčiui,  kuriuo  galėtų  nuritinti  man  galvą. 
Jo  pirštai  dar  tvirčiau  suspaudė  rankenas.  Žinojau,  kad  jis  trokšta 
užbaigti manevrą ir atsikratyti mokyklos  luošio, tačiau nedrįsta to 
padaryti.

– Negi jau pavargai? – nusišaipė ranė. – Trečiąją atlikai net pras-
čiau nei įprastai.

Aš papurčiau galvą ir sukandau dantis, kad ištverčiau dar vieną 
skausmo bangą.

– Viskas gerai, meistre. – Atsargiai atsitiesiau, bet kardus vis dar 
laikiau nuleistus.
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ranė pagaliau atsistojo laisvai ir žengė žingsnį atbulas.
–  Tu  nepasiruošęs  rytojaus  ceremonijai,  –  tarė  jis.  –  Ir  niekada 

nebūsi pasiruošęs. Net negali pabaigti prisiartinimo sekos.
Jis  apsisuko  ratu,  nužvelgdamas  kitus  aplink  areną  klūpančius 

kandidatus.
– Jei norite stoti prieš veidrodžius, ši seka turi būti atlikta neprie-

kaištingai. Ar visi tai suprantate?
– Taip, kardų meistre, – tvirtai šūktelėjo vienuolika balsų.
– Leiskite man pabandyti dar kartą, – paprašiau. Per kūną perėjo 

dar vienas spazmas, bet nė nesujudėjau.
– Ne, Eonai-džia. Grįžk į ratą.
Pamačiau  sumišimo  kupinus  kandidatų  žvilgsnius.  ranė  prie 

mano vardo pridėjo džia, senovinį burtažodį, skirtą nuginti blogiui. 
Aš nusilenkiau ir sukryžiavau savo kardus kaip pagarbos ženklą. Tuo 
pat metu įsivaizdavau, koks jausmas apimtų suvarius juos abu jam į 
krūtinę.

Iš už ranė nugaros mane įdėmiai stebėjo tamsus ir miglotas mil-
žiniško Tigro drakono siluetas. Jis pasirodydavo visada, kai supyk-
davau. Ėmiau galvoti apie Triušio drakoną ir pamačiau mirgantį  jo 
kontūrą. Tikėjausi, kad šis taikos saugotojas padės man numalšinti 
įniršį.

Pastebėjau, kaip kandidatų gretose Dilonas sujudėjo ir nerimas-
tingai apžvelgė areną. Gal  ir  jis pajuto drakonus? Dilonas  jaučia  jų 
energiją stipriau nei kiti kandidatai, bet ir jis turi medituoti valandų 
valandas,  kad  pamatytų  savąjį  drakoną.  Aš  vienintelis  kandidatas, 
kuris kada panorėjęs gali pamatyti visus drakonus, išskyrus, žinoma, 
Veidrodžio drakoną, kurio niekas nėra regėjęs jau kelis šimtmečius. 
Turiu  labai susikaupti, norėdamas pamatyti paslaptingus žvėris,  ir 
tai siaubingai mane išvargina, bet šis ryšys yra vienintelis dalykas, 
padedantis  ištverti  itin  sunkias  pastarųjų  dvejų  metų  treniruotes. 
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Tai vienintelė priežastis, kodėl tokiam luošiui kaip aš buvo leista tap-
ti kandidatu. Gebėjimas matyti visus drakonus –  itin reta dovana, 
bet, kaip kardų meistras mėgsta man priminti,  tai dar anaiptol ne 
garantija, kad tapsiu drakonregiu.

– Grįžk į ratą. Tuojau pat! – riktelėjo ranė.
Įsitempiau  ir žengtelėjau atgal. Per staigiai. Vos palietusi smėlį, 

mano blogoji koja kryptelėjo į dešinę ir aš plojausi ant žemės. skau-
džiai. Akimirką nieko nejutau, nes visus pojūčius numaldė išgąstis. 
Tada  pajutau  skausmą.  Petys,  klubas,  kelis.  Mano  klubas!  Išsigan-
dau, ar nepakenkiau jam dar labiau. skubiai ištiesiau ranką, pirštais 
ėmiau čiuopti odą ir raumenis, beviltiškai ieškodamas blogai suau-
gusio klubikaulio. Tačiau daugiau skausmo nepajutau ir baimė atlė-
go, nes užčiuopiau vientisą sąnarį. Visa kita jau irgi nebe taip gėlė.

Keldamas dulkių debesis link manęs ropojo Dilonas. Akys išplės-
tos, atrodė labai susirūpinęs. Koks kvailelis – tik prisidarys bėdos.

– Eonai, ar tau...
– Grįžk į vietą, – nutraukė jį ranė ir spyrė man į šoną. – stokis, 

Eonai-džia.  Esi  tikras  pasityčiojimas  iš  drakonregių  amato.  stokis 
greičiau.

Atsiklaupiau keturpėsčias, pasiruošęs ristis, jei jis dar kartą man 
įspirtų. Tačiau smūgio nesulaukiau, tad griebiau savo kardus ir lėtai 
atsitiesiau. Kol stojausi, kūną surakino dar vienas spazmas. Žinojau, 
kad liko nebedaug laiko; turiu grįžti pas šeimininką, kol nepasirodė 
kraujas. Nuo tos dienos, kai prieš šešis mėnesius mano kūnas mus 
išdavė, šeimininkas pasirūpino švelnaus audeklo bei jūrų kempinių 
atsargomis  ir  laiko  jas  paslėpęs  savo  bibliotekoje,  kuo  toliau  nuo 
smalsių akių.

Ką tik buvo nuskambėjęs pusvalandinis varpas, tad jei ranė leis-
tų padaryti pertrauką, spėčiau subėgioti į šeimininko namus ir atgal 
prieš nuskambant valandiniam varpui.
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– Kardų meistre, prašau jūsų leidimo pasišalinti iš treniruotės iki 
kito valandinio varpo, – ištariau pagarbiai nulenkęs galvą, bet nenu-
leisdamas akių nuo šiurkštoko, užsispyrusio ranė veido. Tikriausiai 
jis gimęs Jaučio metais. O gal Ožkos.

ranė gūžtelėjo pečiais.
– Nunešk kardus į ginklų sandėlį, Eonai-džia, o paskui nesivargink 

grįžti; kelios papildomos valandos nepagerins tavo rytojaus pasiro-
dymo. – Jis atsuko man nugarą ir pakvietė į areną savo numylėtinį 
Baretą. Likusią dienos dalį buvau atleistas nuo treniruočių.

Dilonas pažvelgė į mane sunerimusiu žvilgsniu. Mudu silpniausi 
kandidatai. Jam dvylika kaip  ir kitiems berniukams, bet dėl smul-
kaus  sudėjimo  atrodo  aštuonerių,  o  aš  –  luošys.  seniau  net  nebū-
tume tapę kandidatais. Niekas netiki, kad per rytojaus ceremoniją 
Žiurkės drakonas galėtų pasirinkti vieną iš mudviejų. Visuose lažy-
bų punktuose tikimybė, kad bus pasirinktas Dilonas, buvo įvertin-
ta santykiu vienas  iš trisdešimties; kad pasirinks mane – vienas  iš 
tūkstančio. Nors visi ir nusiteikę prieš mus, dar turim lašelį vilties, 
nes net taryba nežino, pagal ką renkasi drakonas. Apsimečiau, kad 
žiovauju į man atsuktą ranė nugarą, tikėdamasis nors kiek pralinks-
minti Diloną. Šiek tiek kilstelėjo jo lūpų kampučiai, bet įtampa veide 
neatslūgo.

Vėl pajutau vidurius plėšiantį skausmą. Trumpam sulaikiau kva-
pą,  o  tada  apsisukau  ir  kuo  atsargiau  nušlubavau  ginklų  sandėlio 
link. Mano blogoji koja vilkosi  iš paskos, palikdama smėlyje keistą 
drūžę. Dilonas jaudinosi ne be reikalo. Nors kandidatams nebereikia 
kautis dėl teisės stoti prieš veidrodžius, vis dar privalu įrodyti jėgą 
ir ištvermę demonstruojant ritualines kardų sekas. Dilonas, nors ir 
nelabai vykusiai, bent jau gali atlikti jas iki galo. Aš taip nė karto ir 
nesugebėjau taisyklingai parodyti painios trečiosios Veidrodžio dra-
kono sekos.



•  15  •

Buvo sakoma, kad, norint derėtis su drakonais  ir valdyti žemės 
jėgas, reikalinga ypatinga kūno ir dvasios stiprybė. Tarp kandidatų 
net sklido gandas, kad mainais už tokią galią drakonregys pamažu 
atiduoda drakonui savo gyvenimo energiją ir susensta anksčiau nei 
kiti  žmonės.  Praeitą  drakonų  keitimosi  ciklą  šeimininkas  buvo  Ti-
gro drakonregys ir, mano skaičiavimais, turėtų būti ką tik įžengęs į 
penktą dešimtį. O atrodo ir mąsto kaip senas žmogus. Gal ir tiesa, 
kad  drakonregys  atidavė  drakonui  savo  gyvybines  jėgas,  o  gal  šei-
mininkas per greit paseno dėl neturto ir gyvenimo nesėkmių. Aš jo 
paskutinė viltis.

Grįžtelėjau per petį – ranė stebėjo, kaip Baretas atlieka pirmuo-
sius sekos judesius. suabejojau, ar yra bent mažiausia tikimybė, kad 
drakonas pasirinks mane, kai dėl jo dėmesio varžosi tiek stiprių, ge-
rai treniruotų vaikinų. Antra vertus, Žiurkės drakonas yra ambicijų 
saugotojas, tad gal fiziniai gebėjimai jam nėra labai svarbūs. Pasisu-
kau šiaurės-šiaurės vakarų kryptimi ir pamačiau virš smėlėtos are-
nos lyg miražą ryškėjantį Žiurkės drakoną. Tarsi žinodamas, kad jį 
stebiu, žvėris išlenkė kaklą ir papurtė tankius karčius.

Jei būčiau pasirinktas, tarnaučiau drakonui dvidešimt ketverius 
metus;  iš pradžių būčiau dabartinio drakonregio mokiniu, o kai  jis 
pasitrauks  iš  pareigų,  pats  valdyčiau  drakono  suteikiamas  galias. 
Tapčiau labai turtingu žmogumi, nors ir tektų šeimininkui atiduoti 
penktadalį visų savo pajamų. Daugiau niekas nedrįstų spjauti man į 
veidą, mane pamatę žmonės nebegalėtų rodyti blogį nuvejančių žen-
klų ar pasišlykštėję nusisukti.

Jei nebūčiau pasirinktas, geriausiu atveju tapčiau tarnu šeiminin-
ko namuose. Būčiau kaip Čartas, „pamazgų berniukas“, kurio išsigi-
męs kūnas atrodo kaip žmogaus parodija. Kai prieš keturiolika metų 
jo susilaukė viena iš kambarinių – rila, šeimininkas paliko jį gyventi 
pas save, nors kūdikio išsigimimas ir kėlė jam pasišlykštėjimą. Čar-
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tas niekada nebuvo išėjęs už tarnų patalpų ribų ir dažniausiai dienas 
leisdavo prie krosnies, ant jam patiesto demblio. Jei rytoj nepasisek-
tų, teliktų tikėtis, kad šeimininkas ir man parodys tokį gailestį. Jau 
mieliau tysočiau su Čartu ant demblio ir leisčiau dienas virtuvėje, nei 
grįžčiau  į druskos kasyklą, kur prieš ketverius metus mane atrado 
šeimininkas.

sustojau ir dar labiau susikaupiau žiūrėdamas į Žiurkės drakoną, 
norėdamas pajusti to nuostabaus žvėries energiją. Jaučiau, kaip mano 
gyslomis  teka  jo  jėga.  Prašau, kalbėk su manimi,  meldžiau  drakono. 
Kalbėk su manim. Pasirink mane rytoj. Maldauju, rytoj pasirink mane.

Nesulaukiau jokio atsako.
Bukas skausmas smilkiniuose paaštrėjo ir virto balta agonija. rei-

kėjo pernelyg daug pastangų, kad nepaleisčiau jo iš akių. Drakonas 
išgaravo,  su  savimi  pasiimdamas  ir  visą  mano  energiją.  Įsmeigiau 
vieną iš kardų žemėn, kad turėčiau į ką atsiremti  ir nepargriūčiau. 
Žiopčiodamas gaudžiau orą. Koks aš kvailys! Nejau niekada taip  ir 
nepasimokysiu? Drakonas bendrauja tik su savo mokiniu ir drakon-
regiu. Giliai įkvėpiau ir ištraukiau kardą iš smėlio. Bet kodėl tada aš 
sugebu  regėti  visus  vienuolika  drakonų?  Kiek  tik  siekia  mano  at-
mintis, galiu nukreipti savo mintis į jų energijų pasaulį ir išvysti jų 
milžiniškus,  beveik  permatomus  kūnus.  Kodėl  man  suteiktas  toks 
gebėjimas ir prie jo visai nederanti kūno negalia?

Šiek tiek palengvėjo, kai pagaliau žengiau ant tvirto akmeninio 
grindinio. Aštrūs spazmai pilve praėjo, bet dabar  jaučiau nuolatinį 
maudimą. Ant dėžės prie ginklinės durų sėdėjo senasis ginklakalys 
Hianas ir valė suodžius nuo nedidelio durklo.

– Tave vėl išmetė? – paklausė, kai ėjau pro šalį.
sustojau kaip įbestas. Hianas niekada su manimi nekalbėdavo.
– Taip, pone, – atsakiau ir nulenkiau prieš jį galvą, pasiruošęs iš-

klausyti paniekos kupinų žodžių.
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Jis iškėlė durklą ir, atidžiai apžiūrinėdamas jo ašmenis, tarė:
– Man pasirodė, kad tau sekėsi visai neblogai.
Kilstelėjau  galvą  ir  mūsų  žvilgsniai  susitiko.  Paraudusiame  vei-

de jo akių baltymai atrodė gelsvi – turbūt dėl nuolatinio darbo prie 
žaizdro.

– Tu niekada taisyklingai neatliksi Veidrodžio drakono trečiosios 
sekos ta koja, – tarė jis. – Pabandyk atlikti atvirkščią Arklio drakono 
antrąją. Tai leidžiama. ranė turėjo tau apie tai pasakyti.

staiga manyje atgimė viltis ir užspaudė gerklę, bet sugebėjau ne-
išsiduoti. Ar tai gali būti tiesa? Ir kodėl jis man tai sako? Gal tenori 
pasišaipyti iš luošio.

Hianas atsistojo laikydamasis durų staktos.
–  Aš  tavęs  nekaltinu,  kad  manimi  nepasitiki,  berniuk.  Bet  pa-

klausk savo šeimininko. Jis – vienas geriausių šių kraštų istorikų. Jis 
tik patvirtins mano žodžius.

– Taip, meistre ginklininke. Ačiū jums.
Pasigirdo šaižus riksmas ir mudu atsisukome į areną. Baretas klū-

pėjo ant kelių priešais ranė.
– Kardų meistras Luanas buvo laikomas vienu geriausių stojimo 

prieš  veidrodžius  ceremonijos  mokytojų.  Gaila,  kad  jis  atsistatydi-
no, – atsainiai tarstelėjo Hianas. – Ar namie turi treniruočių kardus?

Linktelėjau.
–  Tada  šiąnakt  pasitreniruok  atvirkščią  antrąją.  Kol  dar  nepra-

sidėjo apsivalymo  ritualas. – sustingusiomis  kojomis  jis nulipo  du 
laiptelius ir vėl atsigręžė į mane. – Ir perduok savo šeimininkui lin-
kėjimų nuo senio Hiano.

sekiau akimis, kol jis lėtai nužingsniavo iki kalvės. Tolimi kūjo į 
priekalą dūžiai atkartojo jo žingsnių ritmą. Jei Hianas teisus ir Vei-
drodžio drakono trečiąją leidžiama pakeisti atvirkščia Arklio drako-
no antrąja, aš nesunkiai pabaigčiau priartėjimo seką.
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Įžengiau į vėsią pritemdytą ginklinę; turėjau akimirką stabtelėti, 
kad akys prisitaikytų prie tamsos. Nebuvau toks tikras kaip ginkla-
kalys Hianas, kad taryba leistų pakeisti ceremoniją, ypač todėl, kad 
tai Veidrodžio drakono seka. Šiaip ar taip, Drakonų drakonas – im-
peratoriaus simbolis. Pasak legendos, imperatoriškoji šeima kilusi iš 
drakonų, ir jos narių gyslomis vis dar teka drakonų kraujas.

Antra vertus, Veidrodžio drakono niekas nematė jau penkis šim-
tus metų. Niekas gerai nežino, kaip ir kodėl jis pranyko nuo žemės 
paviršiaus. Viena legenda pasakoja, kad kažkuris imperatoriaus pro-
tėvis įžeidė drakoną, kita mini siaubingą energijos žvėrių mūšį, ku-
riame Veidrodžio drakonas  tariamai krito. Šeimininkas mano, kad 
šios legendos tėra vaikų pasakos ir kad tiesa nugrimzdo amžių už-
marštin, kai prieš penkis šimtmečius su Drakonų drakono šventykla 
sudegė visi paslaptį saugoję rankraščiai. Aš juo tikiu labiau nei legen-
domis, nes, kaip sakė Hianas, šeimininkas yra labai geras istorikas. 
Jei kada nors egzistavo kokia nors prisiartinimo sekos variacija, šei-
mininkas tikrai ras tai įrodantį dokumentą.

Bet pirmiausia, likus vos dienai iki ceremonijos, turiu jam pasa-
kyti, kad negaliu pabaigti Veidrodžio drakono sekos. Mane nukrėtė 
drebulys, prisiminus visus gumbus ir mėlynes, kurie lydėjo jo nepa-
sitenkinimą praeitą kartą. Žinau, jo smūgius kurstė ne pikta valia, o 
neviltis, – per pastarąjį dešimtmetį šeimininkas paruošė ceremonijai 
šešis kandidatus ir nė vienas jų netapo drakono mokiniu, – bet vis 
vien nenorėjau vėl jo pykdyti. Tvirčiau suspaudžiau kardų rankenas. 
Privalau sužinoti, ar man bus leista atlikti Arklio drakono atvirkščią 
seką. Tai vienintelė mano viltis.

Šeimininkas  ne  kvailys:  ceremonijos  išvakarėse  manęs  stipriai 
nemuš. Pernelyg daug pastatyta ant kortos. Ir jei jo istoriniai raštai 
patvirtintų tai, ką sakė Hianas, turėčiau bent keturias valandas per-
prasti naujos  sekos  subtilybes  iki  prasidedant apsivalymo ritualui. 
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Nors laiko liko nedaug, turėčiau suspėti. Iškėliau kardus virš galvos, 
pradėdamas atvirkščią antrąją, tada kirtau kairiu kardu žemyn – at-
sargiai, nes suvokiau, kiek aplink mane mažai vietos.

– Ei, nemojuok čia šitais, – piktai suburbėjo ginklininkas.
Išsitiesiau ir nuleidau kardus.
– Prašau man atleisti, – išbėriau greitakalbe. 
Tai  buvo  liesasis  ginklininkas  pageltusia  oda,  mėgėjas  visiems 

skaityti pamokslus. Atkišau jam kardų rankenas, ašmenis nukreipęs 
į žemę. Pamačiau, kaip prieš paimdamas iš manęs ginklus vos paste-
bimai parodė blogį nuvejantį ženklą.

– Tikiuosi, nesugadinai, – tarė ginklininkas, apžiūrinėdamas kar-
dų plokštumas.

– Ne, pone.
– Tai brangūs ginklai, vaike, ne žaisliukai. Turi jais naudotis pa-

garbiai, o ne mojuoti patalpoje. Jei kiekvienas...
–  Ačiū,  pone  ginklininke,  –  pertraukiau  jį,  atbulas  slinkdamas 

prie durų, kol jis nepradėjo karščiuotis. Jis vis dar kalbėjo, o aš užli-
pau laiptais ir išėjau į lauką.

Trumpiausias kelias iš mokyklos – per treniruočių areną, o tada 
per  pagrindinius  vartus,  bet  aš  nenorėjau  vėl  klampoti  per  smėlį, 
juolab atkreipti ranė dėmesio. Nusprendžiau nusileisti stačiu taku 
pietinių mokyklos vartų link. Mano kairysis klubas maudė po sun-
kios  treniruotės,  o  spazmai  pilve  tiesiog  gniaužė  kvapą.  Kai  paga-
liau pasiekiau pietinius vartus ir pro mane praėjo nuobodžiaujantis 
sargybinis, vos valdžiausi, kad nesurikčiau  iš skausmo, net  išmušė 
prakaitas.

už  mokyklos  vartų  abipus  kelio  rikiavosi  keliolika  parduotuvė-
lių – čia maisto turgaus pakraštys. Nuo čirškinamos šoninės  ir ke-
pamos anties kvapų, rodės, išsiriebalavo visas oras. Atsišliejau į mo-
kyklos sieną ir pajutau, kaip nuo akmenų sklindantis šaltis maloniai 
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vėsina nugarą. stebėjau, kaip mergina mėlynu kambarinės apdaru 
nardo tarp turgelio prekeivių ir pagaliau sustoja prie kiaulienos kios-
kelio. Jai maždaug šešiolika – tiek, kiek iš tikrųjų ir man, – o jos juodi 
plaukai kilpomis supinti į netekėjusios merginos kasą. Perbraukiau 
pirštais per savo trumpą kaselę – ji visiems kandidatams privalomo 
ilgio. Jei rytoj būčiau pasirinktas, pradėčiau auginti plaukus, kol jie 
pasiektų juosmenį, tada galėčiau juos surišti į dvikilpę drakono kasą.

Mergina  nepakeldama  akių  parodė  į  rūkytą  koją,  gulinčią  ant 
prekystalio. Jaunasis mėsininko mokinys suvyniojo mėsą į audeklo 
skiautę ir padėjo ją ant suolo. Mergina palaukė, kol jis atsitraukė, ir 
tik tada paėmė ryšulį, o vietoj jo ant suolo padėjo monetą. Jie neiš-
tarė vienas kitam nė žodžio, nebuvo jokio žvilgsnio ar prisilietimo. 
Viskas  padaryta  pagal  taisykles,  bet  kažkodėl  jaučiau,  kad  tarp  jų 
kažkas vyksta.

Nors  ir žinodamas, kad taip elgtis negarbinga, prisimerkiau  ir 
sutelkiau  į  juos visas savo mintis,  taip, kaip darydavau su drako-
nais.  Iš pradžių nemačiau nieko ypatingo. Tačiau staiga mano vi-
dinę akį persmelkė keistas pojūtis, tarsi staiga artėčiau prie poros. 
Tarp vaikino ir merginos radosi oranžinės energijos sūkuriai, kaip 
vėjo gūsiai besisukiojantys apie jų kūnus. Man apkarto burnoje ir 
sieloje, tad įbedžiau akis  į žemę,  jausdamasis kaip įsibrovėlis. Pa-
purčiau  galvą,  norėdamas  užmerkti  vidinę  akį.  Kai  vėl  pakėliau 
galvą,  mergina  jau  sukosi  eiti,  o  keistos  energijos  nebuvo  likę  nė 
ženklo. Nė ženklo tos pulsuojančios šviesos, kurią regėjau mintyse. 
Kodėl aš sugebėjau pamatyti tokią intymią energiją? Nei šeiminin-
kas, nei joks kitas instruktorius niekada apie ją neminėjo; drakonų 
magija neapima žmonių jausmų. Dar viena paslaptis, kurią turėsiu 
saugoti  nuo  viso  pasaulio.  Atšlijau  nuo  sienos,  tikėdamasis,  kad 
pramankštinęs raumenis atsikratysiu vaizdinio sukelto sąmyšio ir 
gėdos.
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Šeimininko namas – už trijų kelių, visą laiką einančių į kalną. Pa-
žįstamas klubo maudimas virto aštriu nieko gero nežadančiu skaus-
mu. Turiu kuo greičiau išsimaudyti karštoje vonioje, jei noriu suspėti 
pasitreniruoti priartėjimo seką. skersgatvis prie kiaulienos pardavė-
jo sutrumpindavo mano kelią namo. Jei būdavo tuščias. ranka pri-
sidengiau akis nuo saulės ir atidžiai apžvelgiau siaurą gatvelę. Viskas 
atrodė saugu; jokių uosto berniūkščių, susirinkusių patraukti pypkės 
ir laukiančių pramogos pasivaikyti luošį. Jau ketinau žengti gatvelės 
link, bet sudvejojau, nes per minią nusirito pažįstamo judesio banga; 
žmonės stumdydamiesi traukėsi  į kelio pakraščius, krito ant kelių, 
šurmulys nutilo.

– Kelią ledi Džilai. Kelią ledi Džilai.
Balsas buvo aukštas, bet vyriškas. Aštuoni prakaituojantys vyrai 

nešė ant pečių įmantriai drožinėtą palankiną, kurio keleivį nuo pa-
šalinių akių slėpė purpurinio šilko užuolaidos. Dvylika sargybinių, 
apsirengusių tokios pat spalvos tunikomis ir ginkluotų lenktais kar-
dais,  sudarė  aplink  jį  apsauginį  kvadratą.  Dvylika  šešėlių  žmonių, 
imperatoriškojo  teismo  karių  eunuchų.  Jie  ilgai  negalvodami  nu-
mušdavo visus, nepasitraukiančius  iš kelio ar  laiku nenusilenkian-
čius. Kritau ant savo gerojo kelio, blogąją koją vilkdamas už nugaros. 
Ledi  Džila?  Ji  turbūt  viena  iš  imperatoriaus  numylėtinių,  jeigu  jai 
leista  išvykti už  jo  rūmų sienų. Nuleidau galvą, kaip nusilenkiama 
kilniam dvariškiui.

Šalia manęs kresnas vyras su blauzdinėmis ir riebaluotu jūreivio 
apsiaustu prisėdo ant kulnų ir stebėjo praeinančią procesiją. Jei jis 
nenusilenks, patrauks sargybinių dėmesį. O jie nesuka galvos, kam 
kliūva jų smūgiai.

–  Čia  imperatoriaus  rūmų  ledi,  pone,  –  skubiai  sušnibždėjau.  – 
Jūs privalote nusilenkti. Štai taip, – paaiškinau ir parodžiau.

Jis žvilgtelėjo į mane ir paklausė:
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– Ar manai, kad ji nusipelno mūsų nusilenkimo?
susiraukiau.
– Kaip suprasti? Ji imperatoriaus rūmų ledi, nesvarbu, ko ji nusi-

pelno. Jeigu nesilenksite, jus nubaus.
Jūreivis nusijuokė.
– Labai pragmatiškas požiūris į gyvenimą, – pasakė. – Paklausy-

siu tavo patarimo. – Vis dar šypsodamasis, jis nuleido pečius.
sulaikiau kvapą, kai pro šalį nešė palankiną. Prisimerkiau, kai pa-

kilo ir vėl nusileido dulkės. už mūsų pasigirdo garsus kardo šmaukš-
telėjimas: pirmasis būrio sargybinis parmušė ant žemės atsiklaupti 
pavėlavusį pirklį. Palankinas pasuko už kampo, ir per minią nusirito 
palengvėjimo atodūsių banga. Pasigirdo kelios tylios replikos, žmo-
nės stojosi ir valėsi nuo drabužių dulkes. Atsirėmiau rankomis į žemę 
ir  išmečiau  į  priekį  kairę  koją,  ruošdamasis  stotis.  staiga  pajutau, 
kaip dvi didelės rankos paima mane už pažastų ir pastato ant kojų.

– Prašom, berniuk.
–  Neliesk  manęs!  –  Atšokau  atgal,  sukryžiuodamas  rankas  ant 

krūtinės.
– ramiai, – tarė vyriškis iškeldamas delnus. – Tik atsilyginu tau 

už paslaugą. Tu išgelbėjai mane nuo smūgio kardu į nugarą.
Nuo  jo  trenkė  žuvų  taukais,  senu  prakaitu  ir  jūržolėmis.  Mane 

perliejo  prisiminimas:  aš  laikau  sunkią  ant  rudadumblio  suvertų 
juodųjų perlų juostą, mano motina linkčioja, šypsosi ir vynioja juos-
tą į krepšį, pririštą prie jos gležno kūno. Tada vaizdas išgaravo. Per 
trumpas, kad jį sulaikyčiau, kaip ir visi prisiminimai, susiję su mano 
šeima.

–  Atleiskite,  pone,  jūs  užklupote  mane  nepasiruošusį,  –  tariau, 
dar tvirčiau suspausdamas rankas ant krūtinės. – Dėkoju už pagal-
bą. – Mandagiai nusilenkiau ir nuo jo atsitraukiau. Mano oda vis dar 
buvo pašiurpusi nuo prisilietimo.
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skersgatvis  kitapus  gatvės  nebebuvo  tuščias;  tolėliau  spietėsi 
grupelė uosto berniūkščių, jie pritūpę žaidė kauliukais. Tarsi protes-
tuodamas, mano klubas suskaudo dar labiau.

Prie manęs priėjo tas pats jūreivis.
– Gal man dar kartą padėtum? – paklausė. – Gal pasakysi, kaip 

rasti Pareigūnų vartus?
Jo veide nesimatė nieko įtartino, tik mandagus susidomėjimas. 

Vėl pasižiūrėjau į uosto berniūkščius, tada į jūreivį. Jis nebuvo labai 
aukštas, bet krūtinė ir pečiai buvo stiprūs, o veidas dėl įdegio atro-
dė rūstus. Akimis ėmiau ieškoti kokio nors ginklo. Prie diržo kabėjo 
peilis. Jo turėtų užtekti.

– Aš einu į tą pusę, pone, – atsakiau, ranka parodydamas į skers-
gatvį. Jis neveda tiksliai ton pusėn, kur jam reikia, bet vis tiek grei-
čiau nei pagrindinėmis gatvėmis.

– Aš Tozėjus, meistras žvejys iš Kan Po, – prisistatė ir stabtelėjo 
prie įėjimo į skersgatvį. sudėjo kartu delnus ir linktelėjo, kaip suau-
gusysis pasveikina vaiką.

Iš  juostilės* studijų žinojau, kad Kan Po yra pakrantės miestas. 
Jis turi vieną turtingiausių uostų visoje karalystėje, yra pinigų kapšo 
formos ir apsuptas septynių kalvų, nešančių sėkmę.

– Aš Eonas, kandidatas į drakonregius, – prisistačiau ir vėl nusi-
lenkiau.

Jis išpūtė akis.
– Eonas? Šlubasis kandidatas?
– Taip, – atsakiau, išlaikydamas abejingą veido išraišką.
– Na, argi tai ne įdomu. – Jis palenkė galvą, kaip daroma sutikus 

gerbiamą pažįstamą.

*  �Juostilė – tiesi linija, jungianti įvairius priešistorinės kilmės objektus, angl. 
ley line. (Čia ir toliau – vert. past.).
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Buvau nepasiruošęs netikėtam statuso pasikeitimui ir tesugebė-
jau nerangiai linktelėti.

–  Mes  sužinojom  viską  apie  tave  iš  naujienų  nešėjo,  –  pasakė 
meistras Tozėjus. – Jis buvo mūsų mieste prieš kelis mėnesius. Pa-
pasakojo, kad taryba leido tau stoti prieš veidrodžius. Mano sūnus 
labai nudžiugo tai išgirdęs. Jis metais už tave jaunesnis, jam ką tik 
sukako  vienuolika.  Jis  turėtų  žvejoti  su  manimi  ir  mokytis  mano 
amato, bet praeitą žiemą per nelaimingą atsitikimą neteko rankos. – 
Platus meistro Tozėjaus veidas buvo pažymėtas sielvarto.

– Jam turbūt labai sunku, – pasakiau.
Pažvelgiau į savo išsuktą koją – bent jau ją turiu. Ne kažin ką at-

simenu apie nelaimę, kai man sutraiškė kairįjį klubą, bet atmintyje 
įstrigo vaizdas, kaip gydytojas  laiko virš manęs aprūdijusį pjūklą  ir 
bando nuspręsti, kur pjauti. Jis norėjo nurėžti visą koją, bet šeiminin-
kas jį sustabdė ir iškvietė kaulų specialistą. Dar nepamiršau sukrešė-
jusio kraujo ir yrančių audinių, užsilikusių ant dantyto pjūklo, tvaiko.

Ėjome toliau. slapčia žvilgtelėjau į kitą skersgatvio galą – uosto 
berniūkščiai jau buvo išsirikiavę į eilę ir mus stebėjo. Meistras Tozė-
jus įsitempė pamatęs dykinėjančią gaują.

– Jam sunku. Taip pat ir visai šeimai, – tarė, perbraukdamas pirš-
tais kardo rankeną. – Luktelk, mano bate akmenukas, – garsiai pa-
sakė ir sustojo.

Atsisukau į jį ir žiūrėjau, kaip jis pasilenkia ir įkiša pirštą į nuavėtą 
batą.

– O tu gudrus, ką? – tyliai tarstelėjo meistras. – Ką gi, jei nori as-
mens sargybinio, geriau pereik man iš kitos pusės. – Nors jo žodžiai 
skambėjo švelniai, iš akių supratau, kad tai įsakymas. Tačiau vyriškis 
neatrodė piktas. Linktelėjau ir atsistojau jam iš kairės.

– Tikiuosi, neklaidini manęs, – pasakė jis nenuleisdamas akių nuo 
vaikiščių.
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– Čia tikrai trumpesnis kelias, – patikinau.
Jis atsigręžė į mane.
– Tau labiau nei man, ar ne?
– Mums abiem. Galbūt man truputį labiau.
Jis linksmai suniurnėjo ir uždėjo man ant peties ranką.
– Laikykis šalia manęs.
Artėjome  prie  grupelės,  meistras  Tozėjus  ėjo  mažesniais  žings-

niais, kad aš neatsilikčiau. stambiausias grupės vaikis, kresnas, tam-
sesnės odos ir stipriu kaip buliaus sprandu, būdingu salos gyvento-
jams, atsainiai paspyrė kelio akmenuką mūsų link. Tas kelis kartus 
šoktelėjo  ir  kaukštelėjęs  į  žemę  vos  nepataikė  man  į  koją.  Jo  trys 
draugai nusijuokė. Jie buvo tikri miestiečiai, liesi ir kampuoti, kupi-
ni tuščios demonstratyvios drąsos, ieškantys, kas jiems vadovautų. 
salos berniūkštis pakėlė didesnį akmenį ir patrynė jį nykščiu.

– sveiki, berniukai, – pasisveikino meistras Tozėjus.
salos vaikis išspjovė gumulėlį tanino lapo tiesiai mums po kojų. 

Nuo jo judesio iš po drabužių išslydo ant plonos odinės virvelės pa-
kabintas pakabutis: blyškus drožinys ant kriauklės vaizdavo ratą ir 
bambuko šakas jo viduryje. Meistras Tozėjus irgi jį pamatė ir sustojo, 
sugriebdamas mane už rankos. Pastūmė mane sau už nugaros ir at-
sisuko į salietį. Kiti berniukai stumdėsi alkūnėmis norėdami prieiti 
kuo arčiau, nes tikėjosi įspūdingo reginio.

– Tu  iš pietų, ar ne? – paklausė meistras Tozėjus. –  Iš  tolimųjų 
salų?

Mačiau, kaip įsitempė berniuko pečiai.
– Aš iš Trang Deino, – pasakė jis, pakeldamas aukštyn smakrą.
Pasilenkiau į dešinę, norėdamas geriau  jį apžiūrėti. Prieš metus 

imperatorius  surengė  keletą  reidų  į  Trang  Deiną,  kaip  bausmę  už 
jų įžūlią nepriklausomybę. Miesto smuklėse žmonės šnibždėjo, kad 
visi vyriškos lyties Trango kaliniai buvo iškastruoti kaip gyvuliai ir 
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nuo tada priversti tarnauti imperatoriaus laivuose. Šitam berniūkš-
čiui  negali  būti  daugiau  kaip  penkiolika,  bet  jis  užtektinai  didelis, 
kad būtų paimtas už vyrą. Ar jis – vienas iš Trango žmonių-galvijų? 
Nuleidau akis, bet jis vilkėjo palaidą uosto darbuotojo tuniką ir kel-
nes, – negalėjau nieko suprasti vien pažiūrėjęs.

O gal galiu? Žmogaus-galvijo energija turėtų būti kitokia nei vi-
saverčio žmogaus, tiesa? Gal mano vidinė akis galėtų tai pamatyti, 
kaip padarė su kambarine ir mėsininko padėjėju? Prisiminus ryškią 
jų sąlyčio energiją, man iš gėdos pašiurpo oda, bet vis tiek susitel-
kiau į energijų pasaulį. Apėmė tas pats keistas jausmas, tarsi sparčiai 
žengčiau į priekį, ir radosi šviesa, tokia ryški, kad man ėmė ašaroti 
akys. Negalėjau atskirti niekieno energijų; viskas atrodė kaip drumz-
lina  raudona, geltona  ir mėlyna masė. Tada atsirado dar viena pa-
slaptinga tarsi virpantis debesies šešėlis jėga. Ir gilus skausmas pilvo 
apačioje. Dešimteriopai stipresnis nei mėnesinis skausmas, tarsi kas 
raižytų vidurius spygliais. Tik iš blogio atsiradusi jėga gali atsinešti 
tokią agoniją. Mano vidinis regėjimas dingo. Drebėdamas įkvėpiau, 
ir atgal grįžo įprastas skersgatvio vaizdas. skausmas išnyko.

Daugiau niekada nesibrausiu į laukines energijas.
Meistras Tozėjus kaip tik tarė:
– Aš žvejoju prie Kan Po krantų. Pasamdžiau keletą jūsų žmonių, 

kad  padėtų  mano  laivuose.  Prieš  reidą,  žinoma.  Jie  visi  buvo  geri 
darbininkai. 

salų vaikis atsargiai linktelėjo.
–  salos  dabar  ramios,  –  pasakė  Tozėjus  švelniai.  –  ryokoje  liko 

nebedaug karių, bet kai kurie pražuvėliai jau grįžta namo.
Berniukas paleido iš rankų akmenį ir sugriebė kriauklinį pakabu-

ką. Laikydamas jį tarsi talismaną,  jis žvilgtelėjo į draugus, tada vėl 
atsisuko į meistrą Tozėjų ir susigūžė,  lyg norėdamas atsiskirti nuo 
šutvės.
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– Ar... dabar... samdote? – paklausė užsikirsdamas po kiekvieno 
žodžio.

– Gal  ir praverstų darbininkas, – atsakė meistras Tozėjus. – Jei 
nori sąžiningai dirbti, rytoj būk Pilkojo Marlino prieplaukoje. Lauk-
siu iki popietinio varpo.

Meistras Tozėjus nusisuko, pridengdamas mane savo kūnu. Prieš 
mums  išeinant  iš  skersgatvio  į  judrią  saldžiąją  Prekeivių  gatvę,  aš 
trumpam atsigręžiau į salos berniuką. Jis žiūrėjo mums įkandin, už-
miršęs draugus ir spausdamas delne pakabutį.

– Ką jis segėjo ant kaklo? – paklausiau meistro, kai kirtome ga-
tvę. – sėkmės simbolį? – pasidomėjau, nors ir žinojau, kad jis turėtų 
reikšti kai ką daugiau.

 Pakeleivis sušnarpštė.
– Nesakyčiau, kad tai sėkmė. – Jis atidžiai į mane pažiūrėjo. – Tu 

turi politiko veidą, Eonai. Lažinuosi, kad žinai gerokai daugiau, nei 
parodai. Tad ką pasakysi apie pokyčius mūsų šalyje?

Daugiau elgetų, daugiau reidų, daugiau areštų, daugiau burnoji-
mo prieš imperatoriškąjį teismą. Taip pat kartą nugirdau, kaip šei-
mininkas tyliai kalbėjosi su kitais savo rango žmonėmis: Imperato-
rius serga, jo įpėdinis visiškai nepatyręs, teismas nevieningai pavaldus 
imperatoriui.

–  Pasakysiu,  kad  turėti  politiko  veidą  ir  nebylio  liežuvį  –  sau-
giau, – atsakiau šiek tiek ironiškai.

Meistras Tozėjus nusijuokė.
–  Gerai  pasakyta.  –  Jis  apsižvalgė,  tada  įsitempė  mane  į  siaurą 

arką tarp dviejų parduotuvėlių. – To berniuko pakabutis yra saliečių 
totemas, suteikiantis  ilgaamžiškumo ir drąsos, – paaiškino ir pasi-
lenkęs sukuždėjo man į ausį: – Be to, jis simbolizuoja pasipriešinimą.

– Imperatoriui? – sušnibždėjau, nes žinojau, kad tokios kalbos la-
bai pavojingos.
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– Ne, vaike. Tikrajai Dangiškųjų Drakonų imperijos jėgai. Aukš-
čiausiajam lordui setonui.

Imperatoriaus broliui. sugulovės sūnui. Pagal senąsias tradicijas, 
kai įžengė į sostą, imperatorius turėjo įsakyti nužudyti savo brolį se-
toną, kaip ir visus kitus vyriškos lyties palikuonis, gimusius jo tėvo 
sugulovėms.  Bet  mūsų  imperatorius  protingas  ir  išsilavinęs  vyras. 
Jis  leido  savo  aštuoniems  broliams  gyventi.  Paskyrė  juos  karve-
džiais, o vyriausiąjį, setoną – vyriausiuoju vadu. Mūsų imperatorius 
dar ir labai patiklus žmogus.

– Bet aukščiausiasis lordas setonas valdo visas armijas. Ką salie-
čiai padarytų prieš tokią galią? – paklausiau.

Meistras Tozėjus gūžtelėjo pečiais.
–  Ne  kažin  ką.  Bet  yra  kur  kas  galingesnių  jėgų,  kurios  vis  dar 

ištikimos imperatoriui ir jo sūnui. – Jis nutilo, nes prie parduotuvė-
lės durų, kur stovėjome, sustojo senutė ir ėmė pro vitriną baksnoti į 
mielinius pyragus. – Eikš, čia pernelyg atvira vieta kalbėti tokiomis 
temomis, – tarė jis švelniai. – Tiesą sakant, nesaugu visur. – Jis išsi-
tiesė. – užsinorėjau saldžios bandelės. O tu?

Man knietėjo paklausti, kas gi nusiteikęs prieš aukščiausiąjį lor-
dą setoną, bet supratau, kad ši tema baigta. Be to,  jau labai seniai 
nebuvau gavęs saldžios bandelės – šeimininko namuose nėra pinigų 
tokioms užgaidoms.

– Neturėčiau taip švaistyti laiko... – išlemenau.
– Eikš, ilgai neužtruksim. suvalgysim eidami. Gal žinai kokį gerą 

kepėją?
Linktelėjau. Viena bandelė daug laiko neatims. radau tarpą lėtai 

judančioje minioje ir pro jį nusivedžiau meistrą Tozėjų į Baltojo De-
besies turgaus kampą. Žmonių buvo daugiau nei įprastai, nes karšta 
saulė vertė visus slėptis po plačiomis baltomis burėmis, ištemptomis 
tarp drožinėtų stulpų. Praėjome pro svetimšalį Arį, ruošiantį prekes 
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savame kavos kioskelyje. Oras atrodė tirštas nuo sunkaus keisto juo-
do gėrimo aromato. Kartą Aris davė man dubenėlį kavos; man patiko 
jos kartus skonis ir tylus zvimbimas, kurį ji sukėlė galvoje. Paliečiau 
meistrui Tozėjui ranką ir parodžiau į kairėje pirkėjų apgultą pyragai-
čių prekystalį.

– Žmonės sako, čia skanūs raudonųjų pupelių pyragaičiai, – pasa-
kiau ir pasistiebiau ant kojų pirštų, kad pamatyčiau padėklus, pilnus 
tvarkingomis eilėmis sudėtų bandelių. Karštame ore tvyrojo saldus 
pupelių tyrės ir tešlos kvapas. Prie pilvo maudimo prisidėjo iš alkio 
gurgiantis skrandis. Meistras Tozėjus man linktelėjo galva ir manda-
giai nusilenkęs tvarkingai atsistojo į eilę už moteriškės, niekaip ne-
galinčios apsispręsti, ko nori. Man bežiūrint į plačią meistro nugarą 
ir saulės nusvilintą kaklą, iškilo dar vienas prisiminimas: esu neša-
mas ant stambaus vyro nugaros ir ant skruosto jaučiu nuo saulės su-
diržusios sūrios odos šilumą. Tačiau, kaip ir praeitą kartą, negalėjau 
sulaikyti prisiminimo  ilgiau kaip akimirką. Ar  tai apie mano tėvą? 
Jau nebeatsimenu, kaip jis atrodė. Dar akimirka, ir meistras Tozėjus 
atsisuko laikydamas dvi raudonu popieriumi apvyniotas bandeles.

– Vaišinkis, – pasakė. – Būk atsargus. Pardavėjas perspėjo, kad ji 
ką tik ištraukta iš krosnies.

– Ačiū, pone. – Popierius, kuriuo buvo apvyniota bandelė, buvo 
labai plonas, ir mano delną ėmė badyti karščio adatėlės. Patraukiau 
popierių žemyn ir sulanksčiau taip, kad būtų patogiau laikyti. Vertė-
tų palaukti, kol bandelė atvės, bet kvapas buvo toks gundantis. su-
leidau į ją dantis ir bandžiau liežuviu ataušinti karštą kąsnį.

– skanu, – pareiškė meistras Tozėjus, ranka vėduodamasis burną.
Pritariamai linktelėjau, nes nuo netikėtai saldaus karšto bandelės 

įdaro man surakino žandikaulį.
Jis mostelėjo bandele prieš save ir paklausė:
– Ar šis kelias – iki vartų?



Nurijau ir įkvėpiau, vis dar vėsindamasis burną.
– Taip, tereikia eiti  iki baltų burių pabaigos, – paaiškinau ir pa-

rodžiau  į  šilkinį  stogą,  –  o  paskui  pasukti  į  dešinę.  Tada  tiesiai,  ir 
prieisite Pareigūnų vartus.

Meistras Tozėjus nusišypsojo.
– Geras jaunuolis. Jei kada nors atkeliausi iki Kan Po krantų, su-

sirask mane. Visada tave svetingai priimsiu. – Akimirką sudvejojo, 
tada uždėjo man ant peties ranką. – Jei tas drakonas turi nors kiek 
proto, rytoj jis pasirinks tave, – pasakė ir švelniai mane papurtė.

Nusišypsojau.
– Ačiū, pone. Geros jums kelionės.
Jis linktelėjo, atsisveikindamas kilstelėjo bandelę ir įsiliejo į srau-

tą gatvės vidury. Jo drūta figūra tolo ir ištirpo minioje, o aš jaučiausi 
taip, tarsi jis su savimi išsivedė mano tėvą ir motiną. Du pusiau ti-
krus, jau beveik išblukusius prisiminimus; šypseną, panašią į mano, 
ir saulės įkaitintos odos kvapą.


