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I

PONAS !ERLOKAS HOLMSAS
Ponas !erlokas Holmsas, m"gdav#s keltis labai v"lai, nors 

da$nokai per nakt% i&b'davo visai negul#s, s"d"jo prie sta-
lo ir valg" pusry(ius. A& stov"jau ant kilim"lio palei $idin% ir 
var(iau lazd), kuri) vakar buvo pamir&#s m's* sve(ias. Tai 
buvo gra$i stora palm"s lazda su bumbulu ant galo. Po pat 
bumbulu pritaisyta plati+– kokio colio+– sidabrin" plok&tel" 
su graviruotais $od$iais: Karali!kosios medik" kolegijos nariui 
D#eimsui Mortimeriui, CKL draugai ir data 1884. Kaip tik su 
tokiomis lazdomis+– oriomis, solid$iomis ir tvirtomis+– vaik&-
to senamad$iai &eimos gydytojai.

– Na, Vatsonai, k) galite apie j) pasakyti?
Holmsas s"d"jo nusisuk#s ir negal"jo matyti, k) veikiu.
– I& kur j's $inot, k) darau? Ar tik neturite pakau&yje 

aki*?
– Nieko pana&aus. Ta(iau prie&ais save turiu k) kita+– pui-

kiai nublizgint) sidabrin% kavinuk),+– tar" jis.+– Sakykit, Vat-
sonai, k) j's manote apie m's* sve(io lazd)? Kadangi mums 
nepasisek" pamatyti jo paties ir neturime jokio supratimo, ko 
jis buvo at"j#s, &is atsitiktinis suvenyras mums labai svarbus. 
Nusakykit i& lazdos, kas jis per $mogus.
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– Man atrodo,+– prad"jau a&, kiek %stengdamas vadovau-
damasis savo draugo metodu,+– kad daktaras Mortimeris yra 
senyvas, klestintis, vis* gerbiamas medikas, jei pa$%stami jam 
%teik" &i) dovan) kaip pagarbos $enkl).

– Gerai!+– tar" Holmsas.+– Puiku!
– Be to, a& manau, kad jis, ko gero, yra kaimo gydytojas ir 

ligonius da$niausiai lanko p"s(ias.
– Kod"l?
– Tod"l, kad lazda, kuri yra buvusi labai gra$i, dabar taip 

nune&iota, jog sunku j) %sivaizduoti miesto gydytojo rankose. 
Storas gele$inis antgalis visai nudil#s+ – vadinasi, gydytojas 
yra daug su ja vaik&(ioj#s.

– I&ties!+– pasak" Holmsas.
– Toliau: CKL draugai. Man rodos, tai kokios nors lo$"s 

nariai, kurie padovanojo jam t) lazd), atsid"kodami u$ su-
teikt) medicinos pagalb).

– Dieva$i, Vatsonai, j's pranokstate save!+– stumtel"j#s 
kr"sl) atgal su&uko Holmsas ir "m" degtis cigaret#.+– Turiu 
pasakyti, kad, apra&in"damas kuklius mano darbus, j's ne-
pakankamai vertinate savo paties sugeb"jimus. Gal pats ir 
ne&vie(iate, bet esate &viesos laidininkas. Kai kurie $mon"s, 
nors patys n"ra genijai, turi nuostabi) gali) %$iebti geniali* 
min(i* kitiems. Prisipa$%stu, brangusis drauge, a& jums esu 
be galo d"kingas.

Holmsas dar niekada nebuvo taip apie mane kalb"j#s, to-
d"l nesiginsiu+– tokie $od$iai man buvo labai malon's, juk 
iki tol jis ne kart) buvo man u$dav#s &ird% savo abejingumu, 
kai juo $av"davausi arba stengdavausi i&garsinti jo darbo me-
todus. Be to, did$iavausi tiek i&mok#s tais metodais naudotis, 
kad net pelniau pagyrim).

Holmsas pa"m" lazd) man i& rank* ir nu$velg" j). Paskui, 
ka$kuo susidom"j#s, pasid"jo cigaret#, nusine&" lazd) prie 
lango ir ap$i'r"jo pro lup).
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– ,domu, nors ir ne ka$in kas,+– pasak" jis, v"l gr%$#s % savo 
m"gstam) sofos kamp).+– Ant lazdos yra pora $ymi*. I& j* 
galima padaryti kelet) i&vad*.

– Nejaugi a& ko nepasteb"jau?+– gana i&did$iai paklau-
siau.+– Tikiuosi, nepraleidau nieko svarbaus.

– Deja, brangusis Vatsonai, didesn" j's* i&vad* dalis yra 
klaidinga. Sakydamas, kad mane %kvepiate, a&, prisipa$%stu, 
tur"jau galvoj &tai k): j's* klaidos da$nai man padeda rasti 
ties). Ta(iau &% kart) nelabai apsirikote. Tas $mogus tikrai yra 
kaimo gydytojas. Ir daug vaik&to.

– Vadinasi, mano teisyb".
– !iuo at$vilgiu+– taip.
– Bet juk tai+– viskas.
– Ne ne, brangusis Vatsonai, jokiu b'du ne. A&, pavyz-

d$iui, many(iau, kad t) dovan) daktaras gavo grei(iau i& li-
gonin"s negu i& lo$"s ir kad raid"s CK, einan(ios prie& $od% 
ligonin$, sakyte sako, jog toji ligonin" yra -ering Kroso.

– Gal ir j's* teisyb".
– I& visko atrodo, kad taip ir bus. Ir jei mes pasirinksime 

&i) hipotez#, tur"sime nauj) pagrind) &io ne$inomojo sve(io 
charakteristikai kurti.

– Gerai, sakykim, CKL rei&kia -ering Kroso ligonin#. 
Koki) i&vad) i& to galima padaryti?

– Ar jums pa(iam neateina % galv)? Juk $inote mano me-
todus. Pam"ginkite juos pritaikyti!

– A& tegaliu padaryti vien) ai&ki) i&vad): tas $mogus, prie& 
i&va$iuodamas % kaim), dirbo mieste.

– Man atrodo, kad galime eiti dar toliau. Pasvarstykim. 
Kokia proga labiausiai tinka %teikti toki) dovan)? Kada jo 
draugai gal"jo susid"j# padovanoti lazd) kaip palankumo 
$enkl)? Grei(iausiai tada, kai daktaras Mortimeris i&"jo i& 
ligonin"s, nusprend#s verstis priva(ia praktika. Mes $inome, 
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jog tai dovana. Be to, sp"jame, kad tarnyba miesto ligonin"je 
buvo i&keista % praktik) kaime. Taigi gal nebus per dr)su pa-
sakyti, jog dovan) jis gavo i&"jimo i& ligonin"s proga?

– Visai galimas daiktas.
– Beje, %sid"m"kite, jis nebuvo ordinarinis ligonin"s gy-

dytojas. Tokias pareigas gali gauti tik ger) praktik) Londone 
turintis $mogus, o &itoks % kaim) neva$iuos. Tai kuo jis dir-
bo? Jei jis ne ordinarinis gydytojas, vadinasi, gal"jo b'ti tik 
kuratorius, gyvenantis ligonin"je,+– ne k) geriau u$ prakti-
kant). I& ligonin"s jis i&"jo prie& penkerius metus+– data yra 
ant lazdos. Taigi, brangusis Vatsonai, j's* rimto pagyvenusio 
&eimos gydytojo neb"ra ir prie& mus i&kyla malonus, jaunas, 
n" trisde&imties met* neturintis vyrukas, ne garb"tro&ka, i&si-
bla&k#s, mylintis savo &un%, kuris apytikriai gali b'ti didesnis 
u$ terjer), bet ma$esnis u$ mastif).

!erlokas Holmsas atsilo&" sofoje ir "m" leisti % lubas ban-
guojan(ius d'm* kamuoliukus, o a& nepatikliai nusijuokiau.

– Ne%manoma patikrinti, ar teisingi paskutiniai j's* $o-
d$iai,+– pasakiau,+– bet su$inoti kelet) smulkmen* apie to 
$mogaus am$i* ir profesij) visai nesunku.

I& savo nedidel"s medicinos knyg* lentynos i&si"miau 
medicinos $inyn) ir suradau reikiam) pavard#. Mortimeriai 
buvo keli, bet a& tuoj radau t), kuris gal"jo b'ti m's* sve(ias. 
Garsiai perskai(iau:

Mortimeris, D#eimsas, Karali!kosios medik" kolegi-
jos narys nuo 1882%m. Grimpenas, Dartmuras, Devonas. 
1882–1884 m. &ering Kroso ligonin$s kuratorius. Apdo-
vanotas D#eksono premija lyginamosios patologijos srity-
je u# straipsn' „Ar liga ne atavizmo rei!kinys?“. (vedijos 
patolog" draugijos narys korespondentas. Para!$ straips-
nius: „Atavizmo anomalijos“ („Lancetas“, 1882 m.), „Ar 
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mes progresuojame?“ („Psichologijos #urnalas“, 1883 m. 
kovo m$n.). Grimpeno, Torslio ir Hat Berou parapij" 
gydytojas.

– N" $od$io apie joki) lo$#, Vatsonai,+– &elmi&kai &yp-
sodamasis tar" Holmsas,+– bet jis kaimo gydytojas, kaip j's 
atsp"jote. Vadinasi, mano prielaida teisinga. O b'dvard$ius, 
jeigu gerai prisimenu, sakiau tokius: malonus, ne garb"tro&-
ka ir i&sibla&k#s. Kiek $inau i& patyrimo, tik malon's $mon"s 
gauna dovan*, tik ne garb"tro&kos atsi$ada karjeros Londone 
ir keliasi % kaim), tik i&sibla&k# gali palikti lazd), o ne vizitin# 
kortel#, i&lauk# j's* kambaryje vis) valand).

– O &uo?
– !uo paprastai ne&a lazd) paskui &eiminink). Kadangi 

lazda gana sunki, &uo laiko j) tvirtai %sikand#s per vidur%, ir 
dant* $ym"s ai&kiai matyti. !uns nasrai, kaip galima spr#sti i& 
atstumo tarp dant* $ymi*, man rodos, yra per dideli terjerui 
ir per ma$i mastifui. Tai gal"t* b'ti... Taip, dieva$i, tai gau-
ruotasis spanielis!

Sulig &iais $od$iais jis pakilo, per"jo per kambar% ir stab-
tel"jo lango ni&oje. Holmso balsas skamb"jo taip tvirtai, kad 
a& nusteb#s pa$velgiau % j%. 

– Mielas drauge, i& kur j's tai $inote?
– Labai paprasta: matau t) &un% prie pat m's* slenks(io, o 

&tai ir jo &eimininkas skambina. B'kite geras, Vatsonai, nei&ei-
kite. Judu esate profesijos broliai, ir man gali prireikti j's* pa-
galbos. !i akimirka, Vatsonai, lemtinga. Girdite $ingsnius ant 
laipt*? Jie %eis % j's* gyvenim), tik ne$inia, k) atne&+– g"r% ar 
blog%... Kam daktarui D$eimsui Mortimeriui, mokslo vyrui, 
reikalingas nusikaltim* tyr"jas !erlokas Holmsas? Pra&om.

Sve(io i&vaizda mane nustebino, nes tik"jausi pamatyti 
tipi&k) kaimo gydytoj). Jis buvo labai auk&tas ir laibas, ilga 
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nosimi, kuri nelyginant snapas ky&ojo tarp pilk* skvarbi*, arti 
viena kitos esan(i* aki*, $yb(iojan(i* pro akinius auksiniais 
r"meliais. Apsireng#s kaip dera jo profesijos $mogui, tik gana 
nevalyvai: &varkas ne&varus, keln"s apspurusios. Pakump#s, 
nors dar jaunas, galva kiek atsiki&usi % priek%, o veidas &vyti 
gerumu. Vos tik %"j#s, jis pamat" lazd) Holmso rankose ir, 
d$iugiai &'ktel"j#s, prib"go artyn.

– Tai laim"!+– tar" jis.+– Jokiu b'du negal"jau prisiminti, 
ar palikau (ia, ar laivininkyst"s kontoroje. Nieko taip nesigai-
l"(iau kaip jos.

– Jei neklystu, dovana,+– pasak" Holmsas.
– Taip, sere.
– -ering Kroso ligonin"s?
– Keleto ten dirban(i* draug* vestuvi* proga.
– Kaip blogai!+– tar" Holmsas, kraipydamas galv). Dak-

taras Mortimeris kiek nusteb#s sumirk(iojo pro akinius.
– Kod"l blogai?
– Tik tod"l, kad sugriov"te m's* i&vadas. Sakot, vestuvi* 

proga?
– Taip, sere. A& ved$iau ir i&"jau i& ligonin"s, drauge $lu-

go ir visos viltys pasidaryti konsultantu. Reik"jo tur"ti savo 
namus.

– Matot, matot, mes ne taip smarkiai ir suklydome,+– pa-
sak" Holmsas.+– Na, o dabar daktaras D$eimsas Mortime-
ris...

– Ne, sere, tik kuklus Karali&kosios medik* kolegijos na-
rys. A& neturiu daktaro laipsnio.

– Esate mokslininko tipo $mogus.
– Anoks (ia i& man#s mokslininkas, pone Holmsai, a& tik 

renku kriaukleles pa$inimo vandenyno pakrant"se. Jei ne-
klystu, kalbu su ponu !erloku Holmsu, o ne su...

– Ne, &tai (ia mano draugas daktaras Vatsonas.
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– Malonu jus matyti, sere. J's* pavard# esu gird"j#s mi-
nint kartu su j's* draugo. J's nepaprastai %domus, pone 
Holmsai. Visai nesitik"jau, kad j's* kaukol" tokia pailga ir 
taip gerai i&sivyst# antaki* lankai. Gal malon"tum"te leisti 
man pa(iupin"ti j's* momens si'l#? Tokios kaukol"s kopija, 
sere, kol originalas dar neprieinamas, gal"t* puo&ti kiekvie-
n) antropologijos muziej*. Nemanykite, kad pataikauju, bet, 
dieva$i, nor"(iau tur"ti toki) kaukol#.

!erlokas Holmsas mostu pasi'l" keistajam sve(iui k"d#.
– J's, matyt, esate toks pat savo srities entuziastas kaip a& 

savo,+– pasak" jis.+– I& j's* smiliaus atrodo, kad pats sukat"s 
cigaretes. Nesivar$ykit, u$sir'kykit.

Vyri&kis i&si"m" tabako bei popieriaus ir itin vikriai susi-
suko cigaret#. Ilgi virpantys jo pir&tai jud"jo mikliai, nelygi-
nant vabzd$io (iuptuv"liai.

Holmsas tyl"jo, bet i& to, kaip $vilg(iojo % keist)j% sve(i), 
supratau, kad &is j% sudomino.

– Manau, sere,+– pagaliau prabilo jis,+– kad ne vien no-
r"damas i&tirti mano kaukol# suteik"te man garb#, apsilank# 
vakar vakare ir &iandien?

– Ne, sere, ne, nors ir esu laimingas, kad man tokia pro-
ga pasitaik". A& pas jus at"jau, pone Holmsai, nes turiu labai 
rimt) ir nepaprast) problem), o pats, prisipa$%stu, nesu prak-
ti&kas $mogus. Laikydamas jus antruoju ekspertu Europoj...

– !tai kaip, sere! Ar nepasakytum"t, kas turi garb# b'ti 
pirmuoju?+– &iurk&tokai paklaus" Holmsas.

– Grynai mokslo $mon"ms imponuoja mesj" Bertiljono 
darbai.

– Tai gal jums ver(iau reik"jo % j% ir kreiptis?
– A& pasakiau, sere, „mokslo $mon"ms“, bet kaip prakti-

kas j's esate vienintelis+– tai pripa$%sta visi. Tikiuosi, sere, kad 
neb'siu nety(ia...
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– !iek tiek,+– atsak" Holmsas.+– A& manau, daktare Mor-
timeri, kad i&mintingai padarytum"t, jei malon"tum"t be 
nauj* nukrypim*, paprastai nusakyti t) problem), kuriai i&-
spr#sti prireik" mano pagalbos...

II 

BASKERVILI. GIMIN/S PRAKEIKSMAS
– Ki&en"je a& turiu rankra&t%,+– pasak" daktaras D$eimsas 

Mortimeris.
– A& tai pama(iau, kai tik %"jot % kambar%,+– tar" Holmsas.
– Tai senas rankra&tis.
– A&tuonioliktojo am$iaus prad$ios, jei nesuklastotas.
– I& kur j's $inote, sere?
– Kalb"damas j's vis) laik) man j% rodote i&ki&#s per kok% 

por) coli*. Blogas tas ekspertas, kuris negali nustatyti doku-
mento datos kokio de&imtme(io tikslumu. Tikriausiai esate 
skait#s nedidel# mano monografij) apie tai? Saky(iau, &io ra&-
to data+– t'kstantis septyni &imtai trisde&imtieji metai. 

– Tiksl's metai+ – t'kstantis septyni &imtai keturiasde-
&imt antrieji.+– Daktaras Mortimeris i&sitrauk" rankra&t% i& 
prie&akin"s ki&en"s.+– !it) gimin"s dokument) man patik"-
jo -arlzzas Baskervilis, kurio staigi ir tragi&ka mirtis prie& 
trejet) m"nesi* taip sujaudino vis) Devono grafyst#. Galiu 
pasakyti, kad a& buvau ne tik sero -arlzzo gydytojas, bet ir 
draugas. !is $mogus buvo stiprios valios, sumanus, prakti&kas, 
ne itin lakios vaizduot"s, kaip ir a&. Vis d"lto % &% dokument) 
$i'r"jo labai rimtai ir tik"josi tokios gyvenimo pabaigos, ko-
kia j%, galimas daiktas, ir bus i&tikusi.
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Holmsas pa"m" rankra&t% ir pasities#s ant keli* i&lygino.
– ,si$i'r"kite, Vatsonai, kaip ra&oma raid" s. Tai vienas i& 

keli* po$ymi*, pad"jusi* man nustatyti dat).
Pro jo pet% pasi$i'r"jau % pageltus% popieri* ir i&blukusias 

raides. Vir&uje buvo u$ra&yta: Baskervil Holas, o $emiau pake-
verzoti did$iuliai skaitmenys 1742.

– Tai, atrodo, ka$koks pasakojimas.
– Taip, (ia pasakojama viena Baskervili* gimin"s legen-

da...
– Bet, a& manau, tas dalykas, d"l kurio at"jote pas mane 

pasitarti, yra realesnis ir ne toki* sen* laik*.
– Visai &i* dien*! Tai itin realus ir svarbus dalykas, kur% 

reikia i&tirti per dvide&imt keturias valandas. Bet rankra&tis 
trumpas ir su tuo glaud$iai susij#s, tad, jei leisite, a& j% per-
skaitysiu.

Holmsas atsilo&" kr"sle, sud'r" pir&t* galus ir u$simerk", 
lyg atsiduodamas likimo valiai. Daktaras Mortimeris pakrei-
p" rankra&t% % &vies) ir auk&tu gerg$d$ian(iu balsu prad"jo 
skaityti keist) senovi&k) sakm#:

Daug yra pasakota apie Baskervili* &un%, bet kadangi a&, 
tiesioginis Hugo Baskervilio palikuonis, gird"jau t) atsitiki-
m) i& savo t"vo, o &is i& savojo, tai dabar j% u$ra&au, nes tvirtai 
tikiu, jog viskas taip ir buvo, kaip (ia pasekta. Ir a& noriu, vai-
kai mano, idant j's patik"tum"t, jog tas pats teis"jas, kurs mus 
baud$ia u$ nuod"mes, gali maloningai jas atleisti, ir n"ra to-
kio sunkaus prakeiksmo, i& kurio maldomis bei atgailavimais 
i&sivaduoti negal"tume. Taigi i& &ito pasakojimo pasimokykit 
nebijoti praeities &e&"li* ir b'kit atsarg's ateityje, idant tos 
$emos aistros, nuo kuri* m's* gimin" taip skaud$iai yra nu-
kent"jusi, ne%sikerot* ir m's* nepra$udyt*.

)inokit, kad per Did'j' Sukilim* (jo istorij*, did#iai 
mokyto lordo Klarendono u#ra!yt*, kuo rim+iausiai pa-
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tariu jums perskaityti) Baskervil Hol* vald$ tos gimin$s 
palikuonis Hugas, o jo kitaip nepavadinsi kaip did#iau-
siu pabaida, !ventvagiu ir bedieviu. Kaimynai, ai!ku, 
jam u# tai b,t" atleid-, nes m,s" kra!te irgi ne !ventieji 
gyveno, bet d$l nedor" ir #iauri" polinki" jo vardas vi-
suose Vakaruose prie#od#iu buvo tap-s.

Nutiko taip, kad tas Hugas vieno jomeno dukter' pa-
milo (jei #em* jo aistr* galima pavadinti tokiu kilniu 
vardu). To jomeno #em$s netoli Baskervili" dvaro buvo. 
Ta+iau jaunoji mergel$, kukli ir dora, jo veng$, nes vien 
jo vardas j* baugino. Bet kart* per Mykolines Hugas su 
kokiais penkiais smarkiausiais nedor$liais savo draugais 
ats$lino ' ferm* ir mergel- pasigrob$, nes gerai #inojo, kad 
namie t$vo nei broli" jos nebuvo. Parsive#$ j* ' r,mus ir 
vir!uj kambary u#dar$, o pats, kaip buvo per naktis prat-s, 
su bi+iuliais l$bauti leidosi. Varg!$ mergel$ bema# i! galvos 
i!$jo, dainas, riksmus ir bjaurius keiksmus i! apa+ios gird$-
dama, nes, kaip #mon$s pasakoja, girtas Hugas Baskervi-
lis taip burnodav-s, kad atrodydav-, jog #em$ tuojau pra-
siversianti ir j' u# tokius #od#ius prarysianti. Pagaliau i! 
tos baim$s ji padar$ tai, ko, n$ pats dr*siausias ir vikriau-
sias vyras nei!dr'st" padaryti: i!lipo ant namo atbrailos ir 
prisilaikydama u# geben$s, kuri apraizgiusi pietin- sien* 
buvo (ir dabar teb$ra), nusileido ant #em$s ir per pelkes 
nub$go ' t$v" namus u# trij" myli" nuo Baskervil Holo.

O Hugas, ilgai nelauk-s, paliko sve+ius savo, nor$da-
mas nune!ti belaisvei valgyti ir atsigerti, o gal ir blogesni" 
ketinim" tur$damas, bet narvel' rado tu!+i*, pauk!tel- i!-
skridusi*. Ir tada j' tarytumei velnias aps$do: jis nul$k$ 
laiptais ' pokyli" sal-, u#!oko ant stalo, ropines ir maist* 
vartydamas, ir prie! vis* draug- prisiek$, kad savo k,n* 
ir siel* piktosioms dvasioms atiduos, jei tik t* merg!- at-
gaus. L$bautojai stov$jo tokio siautulio nustebinti, bet 
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staiga vienas, pats nedoriausias, o gal gir+iausias su!uko, 
kad j* reikia !unimis u#pjudyti. Tada Hugas laukan i!-
b$go, arklininkams 'sak$ kumel- pakinkyti ir !unis i!vesti, 
dav$ jiems pauostyti mergait$s skepetait- ir per m$nulio 
ap!viest* pelk- paskui ambrijan+i* ruj* raitas leidosi.

L$bautojai dar kiek pastov$jo nesusigaudydami, kur 
+ia taip skubiai i!sirengta buvo. Bet netrukus apkvait- j" 
protai suvok$, kas turi pelk$se nutikti. Visi pagavo !auk-
ti, kas savo pistoleto, kas arklio, kas dar vienos gertuv$s 
vyno reikalauti. Paskui pakvai!- protai kiek pra!vies$jo, 
visi trylika, kiek buvo, s$do ant arkli" ir !oko b$gl$s vytis. 
Danguje skais+iai !viet$ m$nulis, ir raiteliai greitai l$k$ 
pirmyn tuo keliu, kur mergel$ tur$jo b$gti, jei ' namus 
parkakti nor$jo.

Por* myli" nujoj-, jie u#tiko piemen' ir paklaus$, ar 
tas b$gl$s nemat-s. Piemuo, kaip pasakojama, taip persi-
gand-s buvo, kad i! prad#i" n$ #od#io i!tarti negal$j-s, 
bet pagaliau pasak-s, jog ir varg!- mergait-, ir i! paskos 
lekian+ius !unis reg$j-s. „Bet tai ne viskas,%– prid,r$ jis.%– 
Kai pro mane ant juodosios kumel$s Hugas Baskervilis 
prajojo, paskui j' be garso pragaro !uo nul$k$; serg$k Die-
ve, kad tokio niekada paskui save nepamaty+iau.“

Girti skvairai piemen' i!keik$ ir toliau nujojo. Bet ne-
trukus jie i! baim$s nust$ro, nes pasigirdo kanop" bildesys 
ir pro juos vilkdama kamanas, visa apsiputojusi juodoji 
kumel$ be raitelio pral$k$. L$bautojai ' kr,v* susimet$, 
nes jiems labai baisu pasidar$, bet vis tiek per pelk- toliau 
jojo, nors kiekvienas, jei ne draugai, mielai arkl' atgal 
b,t" pasuk-s. Taip pama#$l jodami, jie pagaliau pamat$ 
!unis. (ie, nors grynos veisl$s ir labai pikti buvo, ink!-
t$ susigr,d- palei gili* daub*, arba griov*, kaip mes +ia, 
pelk$se, sakome; kiti ' !al' nusp,din-, o dar keli, pasi!iau!- 
ir akis i!vert-, ' siaur* sl$n' prie!aky #i,r$jo.


