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APVERSTI PIRAMIDĘ
Turnyras tęsėsi tris savaites.
Kol žaidėjų buvo aštuoni, jie žaidė iki penkių pergalių. Kai žaidėjų liko keturi – iki septynių, o
kai liko tik du – laimėtoju turėjo būti paskelbtas tas, kas pirmas laimės devynis kartus.
Dar kai jų buvo aštuoni, turnyro žiūrovai pastebėjo nežinomą veidą.
Jam buvo apie dvidešimt ir jo viršutiniai dantys atrodė lyg vienu centimetru persukti į dešinę.
Pirmą kartą žiūrovai tuos dantis pastebėjo, kai jis nusišypsojo laimėjęs prieš Liu-Lee.
Prieš susitikimą su Ming-Yang visi jau buvo įsidėmėję jo vardą, o kai po dešimties partijų jis
nugalėjo Ming-Yang visi jau buvo spėję įsimylėti jį patį.
Mylėjo neaišku ką.
Lee-Zi neatrodė gražus: vidutinio ūgio šiek tiek tamsesnis nei daugelis turnyro žaidėjų ir nuolat
besišypsantis savo persukta šypsena.
Kalbėjo tik trim-penkiais žodžiais.
Atsakydamas į klausimus.
Finale jo laukė Kong-Wang.
Niekas nemėgo susitikti su Kong-Wang.
Senasis meistras žaisdavo tarsi snausdamas, žaisdamas labai garsiai kvėpuodavo: atrodė, kad jį
kamuoja sunki plaučių liga.
Giliai kvėpuodamas jis nuolat kasėsi.
Visas septynias vietas.
Kasydamasis jis valgydavo riešutus ir spjaudydavosi.
Tai buvo ne visi Wango ginklai.
Be kvėpavimo, kasimosi, valgymo ir spjaudymosi jis kvepėjo. Negalima pasakyti, kad tas kvapas
dvokė. Bet malonus jis būdavo tik kelias sekundes.
Wangas kvepėjo keista lako ir prieskonių kompozicija kuria kvėpuoti septynias turnyro valandas
atrodė visiškai nepakeliama.
Senas meistras žinojo, ką daro.
Jis susitiko su Lee-Zi iki tol nė karto nepralaimėjęs.
Pirmąją partiją Lee-Zi pralaimėjo.
Wangas patenkintas valgė riešutus ir kasėsi visas septynias vietas.
Kai Zi pralaimėjo antrąją partiją Wangas paprašė dar riešutų.
Kai Zi pralaimėjo trečiąją partiją, Wangas pradėjo niuniuoti daineles ir niekas negalėjo jo
sustabdyti.
Kai Zi pralaimėjo ketvirtąją partiją , Wangas pradėjo kalbėti eilėmis ir senovine išmintimi.
Kai Zi pralaimėjo penktąją partiją, Wangas paprašė dar riešutų.
Šeštą partiją laimėjo Zi ir Wangas paprašė dar riešutų.
Septintą partiją laimėjo Zi ir Wangas paprašė pertraukos.
Po pertraukos Zi laimėjo septynias pergales iš eilės. Wangas septynias iš eilės pralaimėjo.
Žiūrovai šnabždėjosi, kad pakenkė supelyję riešutai.
Po to Zi laimėjo dar šešis turnyrus iš eilės ir nė karto nepasinaudojo jokiais netikrais stebuklais.
Tame pasaulyje buvo įprasta žaidimą pradėti sažiningai, o užbaigti slapta gudrybe.

