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Jiems keliaujant toliau, 
Jėzus užsuko į
vieną kaimą. Ten viena moteris, 
vardu Morta, 
pakvietė jį paviešėti. 
Ji turėjo seserį, vardu Mariją. 
Ši, atsisėdusi prie Viešpaties 
kojų, klausėsi jo žodžių. 
Morta buvo susirūpinusi visokiu
patarnavimu. Ji stabtelėjo ir 
pasiskundė: „Viešpatie, tau 
nerūpi, kad sesuo palieka mane 
vieną patarnauti? Sakyk, 
kad ji man padėtų“ . 
Tačiau Viešpats atsakė: 
„Morta, Morta, tu rūpiniesi ir
sielojiesi daugeliu dalykų, o 
reikia tik vieno. 
Marija išsirinko geriausią ją dalį, 
kuri nebus iš jos atimta“ .

LK, 10, 38–42
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Al che mi kas pa ima į ran kas kny gą, ku rią jam at nešė 
kažkas iš ka ra va no. Lei di nė lis be vir še lio, ta čiau jis ne
trun ka nu sta ty ti au to rių: Os car Wil de. Var ty da mas la pus, 
užkliū va už Nar ci zo is to ri jos.

Al che mi kas ži no le gen dą apie Nar ci zą – gra žuo lį, 
ku ris kiek vie ną die ną at ei da vo prie eže ro gė rė tis sa vo 
at spin džiu van de ny je. Vi siš kai ap ke rė tas sa vo jo gro žio, 
sy kį jis įkri to van de nin ir pa sken do. To je vie to je iš au go 
gė lė, ku ri bu vo pa va din ta nar cizu.

Ta čiau Os ka ras Vail das užbai gė is to ri ją ki taip. Jo pa
sa ko ji me, mi rus Nar ci zui, prie šio gė lo van dens eže ro 
at ėjo gi rių lau mės ore a dės ir nu ste bo pa ma čiu sios, kad 
jis ta pęs kar čių aša rų ur na.

– Ko gi tu ver ki? – pa klau sė ore a dės.
– Aš ver kiu Nar ci zo, – at sa kė eže ras.
– Tai mū sų ne ste bi na, – pa sa kė lau mės. – Nors ir mes 

jį nuo lat se kio jo me miš ke, tik tu vie nas ga lė jai iš ar ti gė
rė tis jo gro žiu.

Prologas



– Va di na si, Nar ci zas bu vo gra žus? – pa klau sė eže ras.
– Kas gi ge riau nei tu ga lė jo tai ži no ti? – nu ste bo 

ore a dės. – Juk jis prie ta vo kran tų ry mo jo iš ti sas die nas!
Eže ras va lan dė lę pa ty lė jo. Pas kui at si du so:
– Aš ver kiau Nar ci zo, bet nie kuo met ne bu vau pa ste

bė jęs, kad jis gra žus. Aš jo ver kiau, nes kiek vie ną sy kį, kai 
jis pa si lenk da vo ties ma nim, jo aky se aš ga lė jau ma ty ti 
sa vo gro žio at spin dį.

– Ko kia gra ži is to ri ja, – iš ta ria Al che mi kas.
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Jo var das Sant ja gas. Jau tems ta, kai  jis su sa vo ban da 
pri ei na se ną, ap leis tą bažny čią. Jos sto gas įgriu vęs, o 
to je vie to je, kur ka dai se bū ta zak ris ti jos, au ga di džiu lis 
jo va ras.

Vai ki nas nu spren džia čia pra leis ti nak tį. Su va ro avis 
į griu vė sius ir, kad šios per nak tį ne iš si laks ty tų, iš ke
lių len tų pa da ro užtva rą. Apy lin kė se nė ra vil kų, bet 
jei gy vu lys pa bėg tų, jis su gaiš tų vi są ry to jaus die ną jo 
be ieš ko da mas.

Jis pa si klo ja ap siaus tą ir at si gu la, vie toj pa gal vės pa
si dė jęs ne se niai per skai ty tą kny gą. Prieš užmig da mas 
pa gal vo ja, kad da bar rei kė tų skai ty ti sto res nes kny gas: 
il giau užtek tų, o nak tį jos bū tų pa to ges nės pa gal vės.

Dar ne pra švi tus jis nu bun da. Pa si žiū ri aukš tyn ir pro 
įgriu vu sį sto gą ma to blyk sin čias žvaigždes.

„Rei kė jo kiek il giau pa mie go ti“, – pa ma no. Jis vėl 
su sap na vo tą pa tį pra ėju sios sa vai tės sap ną, bet, kaip ir 
tą syk, nu bu do ne bai gęs sap nuo ti.

Pirmoji dalis



12

Vai ki nas at si ke lia ir iš ge ria gurkš nį vy no. Tuo met 
stve ria bo ta gą ir pra de da ža din ti dar te be mie gan čias avis. 
Jau se niau jis pa ste bė jo, kad dau gu ma gy vu lių pa kirs ta 
iš mie go, vos tik iš si blai vo jo pa ties są mo nė. Tar tum ko
kia pa slap tin ga ener gi ja jung tų jį su šio mis avi mis, per 
dve jus me tus, ieš kant van dens ir mais to, drau ge su juo 
apė ju sio mis vi są ša lį.

– Jos taip pri pra to prie ma nęs, kad ži no ma no die
no tvarkę, – sa ko ty liai. Pas kui, aki mir ką pa mąs tęs, sau 
ta ria, kad vi siš kai ga li mas ir at virkš čias da ly kas – kad tai 
jis pri pra tęs prie gy vu lių die no tvarkės.

Vis dėl to da lis avių ne sku ba at si bus ti. Jis ža di na jas 
iš ei lės, kiek vie ną pa baks no da mas laz da, pa va din da mas 
var du. Vai ki nas ti ki, kad avys ga li su pras ti, ką jis sa ko. 
Tai gi kar tais jis joms skai to la biau siai pa ti ku sių kny gų 
iš trau kas, kal ba apie sa vo vie nat vę ar džiaugs mą, kad 
yra pie muo, ko men tuo ja nau jie nas, iš girs tas ei nant per 
pa žįs ta mus pa ke lių kai mus.

Ta čiau pas ku ti nė mis die nomis be veik ne li ko ki tų 
po kal bio te mų, tik to ji: mer gi na, gy ve nan ti mies te, ku rį 
pa sieks po ke tu rių die nų, vie no pir klio duk tė. Jis ten bu vo 
tik sy kį, pra ėju siais me tais. Pir klys tu rė jo au di nių par
duo tu vę ir mė go pats ste bė ti ker pa mas avis – kad pre kė 
bū tų be jo kios ap ga vys tės. Pie me niui par duo tu vę bu vo 
nu ro dęs drau gas, ir jis ten at va rė sa vą ją ban dą.
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– No rė čiau par duo ti šiek tiek vil nos, – krei pia si jis į pir klį.
Par duo tu vė pil na, ir pir klys pa pra šo pie mens luk te lė ti 

iki pa va ka rio. Tuo met šis at si sė da ant ša li gat vio prie šais 
par duo tu vę ir iš si trau kia kny gą.

– Aš ir ne ži no jau, kad pie me nys skai to kny gas, – su
skam ba ša lia mo ters bal sas.

Tai jau na mer gi na, ti piš ka an da lū zie tė, il gais juo dais 
plau kais ir pri me nan čio mis se nuo sius užka riau to jus 
mau rus aki mis.

– Avys iš mo ko dau giau nei kny gos, – at sa ko pie muo.
Jie du šne ku čiuo ja si dau giau kaip po rą va lan dų. Ji pa

si sa ko esan ti pir klio duk tė ir kal ba apie mies te lio gy ve
ni mą, kur kiek vie na die na pa na ši į pra ėju sią. O pie muo 
pa sa ko ja apie An da lū zi jos pie vas, apie ap lan ky tus mies
te lius ir pas ku ti nes jų nau jie nas. Jis lai min gas, tu rė da mas 
ki to kį pa šne ko vą nei jo avys.

– Kaip tu iš mo kai skai ty ti? – klau sia mer gi na.
– Kaip vi si, – at sa ko jis. – Mo kyk lo je.
– Bet jei mo ki skai ty ti, ko dėl esi tik pie muo?
Jau nuo lis klau si mą nu lei džia ne gir do mis. Jis tik ras, 

kad mer gi na jo ne su pras tų. To dėl tę sia sa vo ke lio nių 
is to ri jas, o ma žos mau riš kos aku tės iš nu ste bi mo ar iš
gąs čio tai iš si ple čia, tai vi sai užsi mer kia. Lai kas bė ga, 
ir kuo to liau, tuo la biau jau nuo lis trokš ta, kad ši die na 
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nie kuo met ne pa si baig tų, kad mer gi nos tė vas il gai bū tų 
užim tas ir pa pra šy tų jo pa lauk ti dar tris die nas. Stai ga jis 
su vo kia pa ju tęs kažką, ko nie kad iki šiol ne bu vo jau tęs: 
no rą lik ti čia vi sam lai kui. Su šia juo da plauke mer gi na jo 
die nos niekada ne bū tų pa na šios vie na į ki tą.

Bet at ei na pir klys ir pa pra šo nu kirp ti ke tu rias avis. 
Po to su mo ka, kiek sko lin gas, ir pa kvie čia užsuk ti ki tais 
me tais.

Iki to mies tu ko li ko ne dau giau kaip ke tu rios die nos. Jis 
su si jau di nęs ir kar tu su ne ri męs: juk ga li bū ti, kad mer
gi na jį pa mir šo. Užsu kan čių par duo ti vil nos pie me nų 
ten ne trūks ta.

– Tai ne taip svar bu, – sa ko jis, kal bė da ma sis su sa vo 
avi mis. – Aš pa žįs tu ir ki tų mer gi nų ki tuo se mies te liuo se.

Bet gi liai šir dy je jis ži no, kad tai to li gra žu nė ra ne svar
bu. Ir kad pie me nys, kaip ir jū ri nin kai, kaip ir ko mi vo
ja žie riai, vi si tu ri vie ną mies tą, ku ria me gy ve na bū ty bė, 
su ge ban ti juos pri vers ti užmirš ti ma lo nu mą lais vai kla jo ti 
po pa sau lį.

Kuo met pa si ro do pir mo ji ry to ža ra, pie muo ima ra gin ti 
sa vo avis te kan čios sau lės kryp ti mi. „Joms nie ka da ne
rei kia nie ko spręs ti, – gal vo ja jis. – Gal to dėl jos vi sad 
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lai ko si gre ta ma nęs“. Vie nin te lis avių po rei kis – van duo 
ir žo lė. Ir tol, kol pie muo ži no ge riau sias An da lū zi jos 
ga nyk las, jos bus jo drau gės. Ne svar bu, kad vi sos jų die
nos, su si de dan čios iš il gų, tarp sau lė te kio ir sau lė ly džio 
iš si ri kia vu sių va lan dų, pa na šios vie na į ki tą, kad per sa vo 
trum pą gy ve ni mą jos ne per skai tė nė vie nos kny gos ir 
ne su pran ta žmo nių kal bos, ku ria jis joms pa sa ko ja, kas 
de da si kai muo se. Jos ten ki na si žo le ir van de niu, ir to joms 
vi siš kai ga na. Mai nais jos dos niai at si ly gi na sa vą ja vil na, 
drau gys te, o kar tais ir sa vo mė sa.

„Jei ret kar čiais pa si vers čiau pa bai sa ir im čiau jas 
vie ną po ki tos ga la by ti, jos ne su pras tų ši to, iki ne bū tų 
iš nai kin ta vi sa ban da, – mąs to jis. – Nes pa si ti ki ma nim 
ir ne be si va do vau ja ins tink tais. Ir tik to dėl, kad tai aš jas 
ve du į ga nyk las“.

Stai ga jau nuo lis su vo kia, ko kios keis tos jo min tys.  
O gal to ji bažny čia su vi du je au gan čiu jo va ru bu vo užkeik
ta? Ir dėl to jis vėl su sap na vo tą sap ną, o da bar jau čia 
kažko kį pyk tį vi sad iš ti ki moms sa vo bi čiu lėms avims? 
Jau nuo lis gurkš te li li ku sio nuo va ka rie nės vy no ir tvir čiau 
su si su pa ap siaus tu. Jis ži no, kad po ke le to va lan dų, sau lei 
pa ki lus į ze ni tą, bus taip karš ta, jog jis ne be ga lės ves ti 
ban dos. Va sa ros me tu šią va lan dą vi sa Is pa ni ja mie ga. Bus 
karš ta iki pat nak ties, ir vi są tą lai ką ap siaus tą teks neš ti 
ran ko se. Kai jam užei na no ras pa dū sau ti dėl ne šu lio, jis 
sau pri me na, kad to ne šu lio dė ka jam ne bu vo šal ta ry tą.
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„Mes tu ri me bū ti pa si ruo šę vi so kiems orams“, – tuo
met pa gal vo ja jis ir pa jun ta dė kin gu mą ap siaus to svo riui. 

Ap siaus tas tu ri prie žas tį egz is tuo ti, ly giai kaip ir jis 
pats. Dve jus me tus pra lei dęs kla jo da mas po An da lū zi
jos ly gu mas, jis min ti nai ži no vi sus kraš to mies te lius, ir 
pras mę jo gy ve ni mui tei kia bū tent tai: ke lia vi mas. Šį sy kį 
jis ke ti na pa aiš kin ti mer gi nai, ko dėl pa pras tas pie muo 
mo ka skai ty ti: iki še šio li kos me tų jis lan kė se mi na ri ją. 
Tė vai no rė jo, kad jis tap tų ku ni gu – kuk liõs, triū sian čios 
tik dėl val gio ir gė ri mo, kaip tos jo avys, vals tie čių šei mos 
pa si di džia vi mu. Bet jis nuo pat vai kys tės sva jo jo pa žin ti 
pa sau lį, ir tai jam bu vo daug svar biau nei pa žin ti Die vą ar 
žmo nių nuo dė mes. Vie ną va ka rą, at ėjęs ap lan ky ti šei mos, 
jis su kau pė drą są ir pa sa kė tė vui, kad ne no ri bū ti ku ni gu. 
Kad no ri ke liau ti.

– Per šį kai mą per ėjo žmo nių iš vi so pa sau lio, sū nau. Jie 
at ei na ieš ko da mi kažko nau jo, ta čiau vi suo met lie ka to kie 
pa tys. Užko pia kal von, ap lan ko pi lį, o po to sau ta ria, kad 
pra ei tis ver tes nė už da bar tį. Ne svar bu, ar švie siap lau kiai, 
ar tam sia  odžiai, jie pa na šūs į mū sų kai mo žmo nes.

– Bet aš ne su ma tęs tų kraš tų, iš kur at ke lia vo šie žmo
nės, nei jų pi lių, – ne su tin ka jau nuo lis.

– Šie žmo nės, ma ty da mi mū sų lau kus ir mo te ris, sa ko, 
kad jie no rė tų čia gy ven ti, – to liau kal ba tė vas.
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– Aš no riu pa žin ti jų mo te ris ir jų kraš tus, – tuo met 
sa ko sū nus. – Nes šie žmo nės nie kuo met pas mus ne pa
si lie ka.

– Jie tu ri pil nas ki še nes pi ni gų. Pas mus tik pie me nys 
ga li ke liau ti.

– Tuo met aš bū siu pie muo.
Tė vas ne pri du ria nie ko. Ry to jaus die ną jis duo da sū

nui kap še lį su tri mis se no viš ko mis is pa niš ko mis auk so 
mo ne to mis.

– Ka dai se ra dau jas lau kuo se. Ke ti nau ati duo ti tau 
įšven ti ni mo die ną. Nu si pirk ban dą ir eik per pa sau lį, 
iki su pra si, kad mū sų pi lis svar biau sia ir mū sų mo te rys 
gra žiau sios.

Ir jis pa lai mi na sū nų. Ži bu rė liai tė vo aky se iš duo da 
no rą taip pat leis tis kla jo ti po pa sau lį. Vi sad jo šir dy je 
sly pė ju sį no rą, ne pai sant de šim čių me tų, per ku riuos jis 
sten gė si jį užslo pin ti, kas ry tą to je pa čio je vie to je kel da
ma sis ir gul da mas, ger da mas ir val gy da mas.

Ho ri zon tas nu si da žo rau do nai, pas kui pa si ro do sau lė. 
Jau nuo lis pri si me na po kal bį su tė vu ir jau čia si lai min
gas; jis jau ma tė daug pi lių ir daug mo te rų (bet nė vie na 
ne ga li pri lyg ti tai, ku ri jo lau kia po dvie jų die nų). Jis tu ri 
ap siaus tą, kny gą, ku rią ga li iš keis ti į ki tą, tu ri avių ban dą. 
Ta čiau, svar biau sia, kiek vie ną die ną jis įgy ven di na sa vo 
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di dži ą ją sva jo nę ke liau ti. Kai pa vargs nuo An da lū zi jos 
ly gu mų, ga lės par duo ti sa vo avis ir tap ti jū ri nin ku. Kai 
pa vargs nuo jū ros, bus re gė jęs dau gy bę mies tų, dau gy bę 
mo te rų, tu rė jęs daugybę pro gų bū ti lai min gas.

„Kaip ga li ma ieš ko ti Die vo se mi na ri jo je?“ – nu si ste bi 
jis, žiū rė da mas į te kan čią sau lę. 

Kiek vie ną sy kį, jei gu tik įma no ma, vai ki nas sten gia si 
pa si rink ti vis ki tą ke lią. Jis nie kad ne bu vo pri siar ti nęs prie 
tos bažny čios, nors kiek jau kar tų pro ten pra ėjo. Pa sau lis 
di de lis ir ne iš se mia mas: net jei jis leis tų si ve da mas sa vo 
avių, ar per ku rį lai ką taip pat ne at ras tų dau gy bės įdo mių 
da ly kų? „Avių bė da, kad jos ne su vo kia kas die n ei nan čios 
nau jais ke liais. Jos ne pa ste bi, kad kei čia si ga nyk los, me tų 
lai kai. Nes vie nin te lis jų rū pes tis – žo lė ir van duo“.

„Gal taip yra ir mums vi siems,– mąs to pie muo. – Juk 
ir aš nuo ta da, kai su si pa ži nau su pir klio duk ra, ne be gal
vo ju apie ki tas mo te ris“.

Vai ki nas žvilg te li į dan gų. Ta ri fo je tu rė tų bū ti prieš 
pie tus. Ten ga lės iš keis ti į ki tą, sto res nę, sa vo kny gą, 
pri si pil dy ti vy no bu te lį, nu si skus ti ir ap si kirp ti: jis tu ri 
bū ti vi siš kai pa si ruo šęs su si tik ti su mer gi na ir ne no ri net 
pagal vo ti apie tai, kad koks ki tas pie muo su dau giau avių 
ga lė jo at ei ti ir pa pra šy ti jos ran kos anks čiau už jį. 

„Ga li my bė įgy ven din ti sva jo nę – štai kas gy ve ni mą 
da ro įdo mų“, – pa ma no jis, vėl žvilg tel da mas į dan gų ir 
pa spar tin da mas žings nį. Jis pri si me na, kad Ta ri fo je gy
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ve na se na mo te ris, mo kan ti aiš kin ti sap nus. O pra ėju sią 
nak tį jis su sap na vo jau kar tą sap nuo tą sap ną.

Se nė ve da si jau nuo lį na mo gi lu mon, į kam ba rį, at skir tą 
nuo sve tai nės spal vo ta sin te ti ne užuo lai da. Kam ba ry je 
sta las, Šven čiau siosios Jė zaus Šir dies pa veiks las ir dvi 
kė dės.

Se no ji at si sė da ir pa siū lo jau nuo liui taip pat at si sės ti. 
Ta da pa ima vai ki no ran kas ir pra de da gar siai mels tis.

Tai pa na šu į či go niš ką mal dą. Jau ne sy kį jo ir či go nų 
ke liai bu vo su si kir tę. Šie žmo nės taip pat ke liau ja, tik ne
tu ri avių. Pa sak sklin dan čių gan dų, či go nai lei džia lai ką 
ap gau di nė da mi žmo nes. Kal ba ma, kad jie esą su da rę 
su tar tį su vel niu, kad va gią vai kus ir sa vo pa slap tin go se 
sto vyk lo se pa ver čią juos ver gais. Kai pie muo bu vo ma
žas, la bai bi jo jo, kad či go nai jo ne pa grob tų, o da bar, se nei 
lai kant jo ran kas, to ji bai mė su grįžta.

„Čia yra Šven čiau siosios Jė zaus Šir dies pa veiks las“, – 
ra mi na sa ve. Jis ne no ri, kad ran ka pra dė tų dre bė ti ir kad 
se no ji pa ste bė tų jo iš gąs tį. Min ty se su kal ba „Tė ve mū sų“.

– Įdo mu... – burb te li se nė, ne nu leis da ma akių nuo 
vai ki no ran kų. Ir vėl nu ty la.

Vai ki nas vis la biau ner vi na si. Ne pai sant vi sų pa stan
gų, ran kos pra de da dre bė ti. Se no ji tai pa ste bi ir tuo jau 
jas pa lei džia.
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– Aš at ėjau čia ne dėl del nų li ni jų, – su mur ma pie muo, 
da bar jau gai lė da ma sis įžen gęs į šiuos na mus. Aki mir ką 
jam ding te li min tis, kad gal ver čiau su si mo kė ti ir iš ei ti 
nie ko ne su ži no jus. Ko ge ro, pa si kar to ju siam sap nui jis 
su tei kė per daug reikšmės.

– Tu at ėjai, kad iš aiš kin čiau ta vo sap nus, – at šau na 
se no ji. – Sap nai yra Die vo kal ba. Kai Die vas by lo ja žmo
nių kal ba, aš ga liu juos iš aiš kin ti. Ta čiau jei jis by lo ja ta vo 
sie los kal ba, tik tu pats ga li juos su pras ti. Ar šiaip, ar taip, 
už ap si lan ky mą teks mo kė ti.

„Dar vie na gud ry bė“, – pa ma no jau nuo lis. Bet vis dėl to 
nu spren džia ri zi kuo ti. Juk pie muo nuo lat ri zi kuo ja žū ti 
nuo vil kų ar kait ros, ir tai jo dar bą da ro tik įdo mes nį.

– Aš du kar tus su sap na vau tą pa tį sap ną, – pra de da 
jis. – Sap na vau, kad ga nau avis, bet stai ga at si ra do kažkoks 
vai kas ir pra dė jo žais ti su gy vu liais. Ne mėgs tu, kai kas 
nors len da prie ma no avių – jos bi jo ne pa žįs ta mų žmo nių. 
Bet vai kai vi sa da mo ka su jo mis žais ti, jų ne iš gąs din da
mi. Ne ži nau, ko dėl taip yra. Ne su pran tu, kaip gy vu liai 
jau čia žmo nių am žių...

– Grįžk prie sa vo jo sap no, – pa ra gi na se no ji. – Man 
puo das ant ug nies. Be to, ne tu ri tiek pi ni gų, kad ma ne 
il gai gai šin tum.

– Vai kas tru pu tį pa žai dė su avi mis, – kiek su mi šęs 
to liau pa sa ko ja pie muo, – pas kui pa ė mė ma ne už ran kos 
ir nu ve dė prie Egip to pi ra mi džių.
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Jis luk te li, no rė da mas pa si tik rin ti, ar se no ji ži no, kas 
tai yra Egip to pi ra mi dės. Ta čiau ši ty li.

– Tai gi prie šais Egip to pi ra mi des, – jis iš ta ria tuos 
žo džius la bai aiš kiai, kad mo te ris ge rai su pras tų, – vai
kas man ir sa ko: „Jei at ei si čia, ra si pa slėp tą lo bį“. Ir tuo 
me tu, kai jis ma ne ve dė pa ro dy ti tiks lią vie tą, aš pa bu dau. 
Abu kar tus.

Se nė ke lias mi nu tes sė di ty lė da ma. 
Pas kui vėl pa ima vai ki no ran kas ir ati džiai jas ty ri nė ja.
– Tu man nie ko ne mo kė si da bar, – pra by la ji pa ga

liau. – Bet aš no riu de šim to sios lo bio da lies, jei tu jį ka da 
ra si.

Vai ki nas pa ten kin tas nu si juo kia. Va di na si, sap no apie 
pa slėp tą lo bį dė ka jis su tau pys šiek tiek turimų pi ni gų! 
Se no ji mo te riš kė, ma tyt, tik rai či go nė. Či go nai – pai ki.

– Ge rai, ir kaip gi jūs aiš kin tu mėt sap ną? – klau sia 
jau nuo lis.

– Pir ma tu tu ri pri siek ti. Pri siek, kad už tai, ką tau 
pa sa ky siu, tu man ati duo si de šim tada lį lo bio.

Jis pri sie kia. Se nė rei ka lau ja pa kar to ti prie sai ką žiū
rint į Šven čiau si ą ją Jė zaus Šir dį.

– Tai Pa sau lio Kal bos sap nas, – tuo met sa ko ji. – Aš 
ga liu jį iš aiš kin ti, bet tai la bai su dė tin ga. To dėl man at
ro do, kad nu si pel nau da lies to, ką tu ra si.

O aiš ki ni mas toks: tu tu ri ei ti prie Egip to pi ra mi džių. 
Tu nie ko apie jas ne bu vai gir dė jęs, bet jei tau jas pa ro dė 
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vai kas, va di na si, jos yra. Ten ra si lo bį, ku ris ta ve pa da rys 
tur tin gu žmo gu mi.

Jau nuo lis iš pra džių nu stem ba, pas kui su irz ta. Dėl 
tiek jam ne ver tė jo ieš ko ti šios mo ters. Bet ta da pri si me na 
ne tu rįs nie ko mo kė ti. 

– Jei tik tiek, man ne ver tė jo gaiš ti lai  ko, – ta  
ria jis.

– Na ma tai! Aš juk sa kiau, kad ta vą jį sap ną sun ku iš
aiš kin ti. Pa pras ti da ly kai – ypa tin giau si, bet tik iš min čiai 
su ge ba juos pa ma ty ti. Ka dan gi aš to kia ne su, man ten ka 
grieb tis ki tų me nų. To kių, kaip skai ty mas iš del nų.

– O kaip man nu ke liau ti į Egip tą?
– Aš tik aiš ki nu sap nus. Ne ma no ga lio je pa vers ti juos 

tik ro ve. To dėl ir gy ve nu tik iš to, ką man duo da duk te rys.
– O jei gu aš ne nu si gau siu iki Egip to?
– Hm! Man ne bus su mo kė ta. Tai ne pir mas kar tas.
Se no ji ne be tu ri ko pri dė ti. Ji pa pra šo jau nuo lio iš ei ti, 

nes ir taip daug lai ko su gai šu si su juo.

Pie muo iš ei na nu si vy lęs ir nu spren dęs ne be ti kė ti sap
nais. Pri si mi nęs tu rįs įvai rių rei ka lų, jis ei na į krau tu vę 
nu si pirk ti ko nors užkąs ti, pa si kei čia tu rė tą ją kny gą į 
ki tą, sto res nę. Ta da at si sė da aikš tė je ant suo le lio – tru
pu tį at si kvėp ti ir pa ra gau ti ką tik nu si pirk to jau no vy no. 
Die na karš ta, bet ne pa aiš ki na mo ste buk lo dė ka vy nas 
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jį at gai vi na. Avys pa lik tos mies te lio pa kraš ty je, vie no 
nau jo drau go tvarte.

Gal to dėl jis ir mėgs ta ke liau ti, kad ke lio nė se nuo lat įsi
gy ja nau jų drau gų, bet jam ne rei kia die na iš die nos bū ti su 
jais. Vi są lai ką bū nant su tais pa čiais žmo nė mis – taip bu
vo se mi na ri jo je – jie il gai niui tam pa tar si mū sų gy ve ni mo 
da li mi. O ta pę mū sų gy ve ni mo da li mi, jie užsi no ri tą gy ve  
ni mą pa keis ti. Mat kiek vie nas ta ria si tiks liai ži nąs, kaip 
tu rė tų gy ven ti ki tas. Tik nė vie nas nie kad ne ži no, kaip 
tu rė tų gy ven ti jis pats. Pa na šiai kaip to ji sap nų aiš kin to ja, 
ku ri ne mo ka jų pa vers ti tik ro ve.

Jis nu spren džia dar ne va ry ti avių į ke lią, o pa lauk ti, 
kol sau lė pa si slinks že mė liau. Tik trys die nos, ir jis vėl 
pa ma tys pir klio duk te rį!

Jau nuo lis at si ver čia kny gą, gau tą iš Ta ri fos kle bo no. 
Kny ga sto ra ir jau nuo pir mo jo pus la pio pa sa ko ja apie 
lai do tu ves. Be to, la bai su si pai nio ję vei kė jų var dai. Jei 
pats ka da ra šy tų kny gą, pa ma no jis, vei kė jus pri sta ty tų 
vie ną po ki to, kad skai ty to jui ne rei kė tų vi sų jų var dų 
įsi min ti vie nu sy kiu.

Pa ga liau, kai jau tru pu tė lį pa vyks ta su si kaup ti (tai 
ma lo nu, nes lai do tu vės vyks ta žie mą, ir snie gas, įsi vaiz
duo ja mas ke pi nant sau lei, ža di na vė su mos po jū tį), ša lia 
pri sė da se nas vy riš kis ir pra de da jį kal bin ti.

– Kuo užsi i ma vi si tie žmo nės? – klau sia, ro dy da mas 
į ei nan čius per aikš tę, se nis.



24

– Dir ba, – sau sai at sa ko pie muo; jis de da si įni kęs į 
skai ty mą. Ta čiau iš tik rų jų sva jo ja apie tai, kaip kirps 
avis, o pir klio duk tė sto vės prie šais, ir jis steng sis įro dy
ti jai, kiek daug įdo mių da ly kų ži nąs. Jis įsi vaiz da vo tą 
sce ną jau de šim tis kar tų. Ir kiek vie ną sykį ma tė mer gi ną 
nu stem ban čią jam pra dė jus aiš kin ti, kad avys tu ri bū ti 
ker pa mos nuo užpa ka lio prie kin, o ne ki taip. Vai ki nas 
sten gia si pri si min ti ke le tą ge rų is to ri jų, ku rias ga lė tų 
pa pa sa ko ti kirp da mas gy vu lius. Dau gu mą jų per skai
tė kny go se, bet pa pa sa ko tų taip, ta ry tum pats bū tų tai 
iš gy ve nęs. Ji nie kuo met ne pa jus tų jo kio skir tu mo, nes 
kny gų ne skai to.

Se nis vis ne at sto ja. Jis sa ko si esąs pa var gęs, iš troš kęs 
ir pa pra šo gurkš nio vy no. Vai ki nas pa siū lo sa vo bu te lį – 
gal vy riš kis pa liks jį ra my bė je.

Ta čiau se nis bū ti nai no ri kal bė tis. Jis pa si do mi, ko kią 
kny gą pie muo skai tąs. Šis jau ke ti na pa si elg ti ne man da
giai – per sės ti ant ki to suo le lio, bet tė vas jį bu vo iš mo kęs 
gerb ti se nus žmo nes. Tai gi jis pa duo da se nio kui kny gą, 
pa duo da dėl dvie jų prie žas čių: pir mo ji – kad ne mo ka 
iš tar ti jos pa va di ni mo, o ant ro ji – jei vy riš kis ne mo kė tų 
skai ty ti, gal, ne no rė da mas jaus tis pa že min tas, pats nu ei tų 
at si sės ti ki tur.

– Hmmm! – nu my kia se nis, ap žiū ri nė da mas kny gą iš 
vi sų pu sių, tar si tai bū tų koks keis tas daik tas. – Tai žy mus 
kū ri nys, bet la bai nuo bo dus.
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Pie muo ge ro kai nu stem ba. Se nis ne tik kad mo ka 
skai ty ti, jis net yra skai tęs šią kny gą. Jei, kaip jis tei gia, tai 
nuo bo dus kū ri nys, dar yra lai ko jį pa keis ti į ki tą.

– Šio je kny go je kal ba ma apie tuos pa čius da ly kus kaip 
be veik ir vi so se ki to se,– to liau dės to se nis. – Apie žmo nių 
ne su ge bė ji mą pa si rink ti sa vo li ki mą. Ga lų ga le ji ver čia 
pa ti kė ti di džiau si ą ja pa sau lio ap ga vys te.

– Ko kia ta di džiau sio ji pa sau lio ap ga vys tė? – nu stem
ba jau nuo lis.

– Ogi štai: tam tik rą aki mir ką mes ne be įsten gia me 
val dy ti sa vo gy ve ni mo, ir nuo ta da jį ima vai ruo ti li ki mas. 
Tai ir yra di džiau sio ji pa sau lio ap ga vys tė.

– Man taip ne at si ti ko, – sa ko vai ki nas. – Ma ne no rė
jo pa da ry ti ku ni gu, bet aš nu spren džiau tap ti pie me niu.

– Ši taip ge riau, – pa tvir ti na se nis, – nes tu mėgs ti 
ke liau ti.

„Jis skai to ma no min tis“, – ding te li Sant ja gui.
Se nis vis dar sklai do kny gą, nė ne ke tin da mas jos 

grą žin ti. 
Pie muo pa ste bi, koks keis tas jo ap da ras. Pa na šus į ara

bo. Tie są sa kant, tai nė ra ne įpras ta šia me kraš te. Af ri ka 
vos už ke le to va lan dų ke lio nuo Tari fos – te rei kia lai vu 
per plauk ti ne di de lį są siau rį. Mies te dažnai pa si ro do 
ara bų, jie at vyks ta ap si pirk ti, ir žmo nės ma to juos la bai 
keis tai be si mel džian čius ke le tą kar tų per die ną.

– Iš kur jūs? – pa si tei rau ja jis.
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