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BRAJANAS ROBSONAS smalsiai dairėsi pro iliu
minatorių, skraidinamas nedldeliu lėktuvėliu virš be

kraščių žalių šiaurinių žmogaus neliestų žemių. Tas 

lėktuvėlis buvo "Cessna 406" - krūmynlėktuvis. O va

riklis toks skardžiabalsis, toks triukšmingas, toks visa
gožiantis, kad visiškai neleido susikalbėti . 

Na, pasakyti tai jis nedaug ką ir turėjo .  Jam buvo 
trylika metų ir jis buvo vienintelis lėktuvo keleivis su 

lakūnu, vardu . . .  Na kaip ten jį? Džimas, Džeikas ar 
kaip ten . . .  Žodžiu, su lakūnu, įpusėjusiu penktą dešim
tį ir tyliai plušėjusiu per pasiruošimą kilti . Iš tikrųjų 
tai nuo tada, kai Brajanas atvyko į nediduką oro uostą 

Hamptone, Niujorko valstijoje, sėsti į lėktuvą - kur jį 
atvežė mama, - lakūnas iš viso tepasakė jam vos pen

ketą žodžių. 
- Sėsk į antrojo lakūno sėdynę. 

Brajanas ir atsisėdo. Lėktuvas pakilo ir pokalbis 

buvo baigtas .  Žinoma, pirmiausia tai priveikė susi

jaudinimas .  Brajanas dar nebuvo skridęs vienmotoriu. 
O sėdėti antrojo lakūno sėdynėje su vairaračiu ir su 
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čia pat priešais išdėstytais visais valdymo prietaisais, 
lėktuvui besikapstant į reikiamą aukštį, trūkčiojant ir 
slysčiojant ant vėjo srovių, kol lakūnas kėlė lėktuvą, 
Brajanui buvo įdomu ir jis labai jaudinosi . Tačiau po 
penkių minučių lėktuvas šešių tūkstančių pėdų* aukš
tyje išsilygino ir pasuko į šiaurvakarius. Lakūnas visą 
laiką tylėjo, žiūrėjo pro priekinį stiklą. Tesigirdėjo vien 
tik variklio gausmas. Teliko vien gausmas ir žalių me
džių jūra po lėktuvo nosimi, plytinti iki pat horizonto, 
nusėta ežerų, pelkių, vingiuotų upių ir upelių. 

Brajanas sėdėjo ir žiūrėjo pro iliuminatorių, ausyse 
griaudžiant varikliui .  Bandė susidėlioti priežastis, ko
dėl galų gale nutarė skristi . 

Prasidėjo apmąstymai . 
Jie visada prasidėdavo nuo vienintelio žodžio .  
Skyrybos. 
"Koks bjaurus žodis, - pagalvojo .  Skausmingas, 

bjaurus žodis, reiškiantis grumtynes ir  klyksmus,  
teisininkus .  - Dieve, kaip aš nekenčiu teisininkų, sė
dinčių patenkintų, besišypsančių, ir mėginančių man 
teisiškai aiškinti, kaip mano visas gyvenimas irsta - ir 
kaip dūžta ir byra visa, kas buvo tvirta . Mano namai, 
mano gyvenimas - visa, kas buvo tvirta . Skyrybos .  
Koks viską daužantis žodis. Koks bjaurus viską dau
žantis žodis . "  

Skyrybos.  
Paslaptys.  

* Matų paaiškinimai knygos gale. 
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Ne, ne tiek paslaptys, kiek tiesiog Paslaptis. Tai, ką 
jis žinojo ir niekam nesakė, ką žinojo apie savo motiną, 
kas sukėlė skyrybas .  Tai, ką jis žinojo. Žinojo Paslaptį. 

Skyrybos. 
Paslaptis .  
Brajanas juto, kaip ima kaisti akys, ir žinojo, kad 

pasirodys ašaros. Verkdavo, bet dabar jau nebe. Dabar 
jis nebeverkia . Akys tegu užkaito ir ašaros ištryško, 
varvėdamos degino, bet jis neverkė. Pirštu persibraukė 
per akis ir paslapčia žvilgtelėjn į lakūną, ar tas tikrai 
nepamatė užkaitusių akių ir ašarų. 

Lakūnas sėdėjo plačiai, rankomis lengvai prilaikė 
vairaratį, kojomis rėmėsi į krypties vairo paminas . At
rodė labiau kaip mašina, o ne žmogus, kaip lėktuvo 
priedėlis .  Brajanas priešais save prietaisų skyde matė 
ciferblatus, jungiklius, matavimo prietaisus, mygtukus, 
svirtis, rankenas, lemputes, rankenėles .  Viskas krutėjo, 
mirgėjo, viskas kažin ką rodė, tik Brajanas nieko ne
suprato. Atrodė, lyg nesupranta parodymų ir lakūnas. 
Lėktuvo priedėlis, o ne žmogus .  

Kai pamatė, kad Brajanas į jį žiūri, lakfmas, rodės, 
pagyvėjo. Šyptelėjo. 

- Antrojo lakūno sėdynėj dar niekad neskridęs? - Jis 
prisilenkė ir nukėlė ausines nuo savo dešinės ausies. 
Paliko ant smilkinio . Šaukte šaukdamas pranoko vari
k lio gausmą. 

Brajanas papurtė galvą. Jis apskritai dar nebuvo skri
dęs lėktuvu, nebuvo matęs lakūnų kabinos .  Tik kine ir 
per televiziją. Ištarė garsiai, bet neaiškiai: 
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- Pirmą kartą.  

- Ne taip sudėtinga, kaip atrodo. Toks geras lėktu-

vas, kaip šis, skrenda beveik pats. - Lakūnas gūžtelėjo 

pečiais. - Lengvina man darbą. - Lakūnas suėmė kairę 
Brajano ranką. - Va, dėk rankas ant vairaračio, statyk 

kojas ant krypties vairo paminų, ir parodysiu tau, ką 
turiu galvoj . 

Brajanas papurtė galvą. 

- Kad gal nereikia. 
- Na, rimtai, pamėgink. . .  

Brajanas ištiesė rankas i r  suėmė vairaratį taip tvirtai, 

kad krumpliai pabalo. Įrėmė kojas į paminas.  Lėktuvas 

staiga suktelėjo į dešinę. 
- Ne taip smarkiai . Laikyk laisviau, laisviau. 
Brajanas atsipalaidavo, atgniaužė rankas. Akių kai

timas valandžiukę jau buvo pamirštas, lėktuvo drebėji
mui sklindant per vairaratį ir paminas. Lėktuvas atrodė 

bemaž kaip gyvas.  
- Supratai? - Lakūnas paleido savo vairaratį, rankas 

iškėlė, patraukė nuo paminų kojas parodyti Brajanui, 

kad šis iš tikrųjų valdo lėktuvą pats . 
- Visai paprasta.  Nagi suktelk truputėlį vairara

tį dešinėn ir spustelk dešinę krypties vairo paminą, 
trupučiuką. 

Brajanas suktelėja vos tik truputėlį. Lėktuvas iš karto 
pakrypo į dešinę. O kai paspaudė dešinę paminą, lėktu
vo nosis nuslinko horizontu į dešinę. Brajanas atleido pa

miną ir ištiesino vairaratį. Lėktuvas ėmė skristi tiesiai . 
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- Dabar jau moki pasukti. Truputį grąžink į kairę. 

Brajanas suktelėja vairaratį į kairę, spustelėja kairę 

paminą, ir lėktuvas pasisuko atgal. 
- Nesunku. - Brajanas nusišypsojo .  - Bent jau  

sukioti . 

Lakūnas linktelėjo. 
- Nesunku niekas .  Tik reikia pasimokyt. Kaip ir 

visur.  Kaip ir visur. - Lakūnas vėl suėmė vairaratį. 

Paskui prisidėjo ranką prie kairio peties ir pasitrynė. -
Skausmelis vis bjauresnis, turbūt senatvė. 

Vos tik lakūnui perėmus pilotavimą, Brajanas palei

do vairaratį, patraukė kojas nuo paminų. 
- Ačiū .. . 

Bet lakūnas jau buvo vėl užsidėjęs ausines ir dė

kingumas pražuvo variklio ūžesyje. Brajanas, kaip ir 
anksčiau, žiūrėjo pro iliuminatorių į medžių ir ežerų 

vandenyną. Akys nebekaito, bet prisiminimai vėl ap

niko, plūste užplūdo. Žodžiai. V is tie žodžiai. 
Skyrybos. 
Paslaptis .  
Kivirčai. 

Skilimas. 

Didysis skilimas. Brajano tėvas taip nesuprato, 

kaip suprato Brajanas, ir tik žinojo, kad Brajano moti

na nori sugriauti santuoką . Įvyko skilimas, paskui ir 
skyrybos, viskas taip staiga, ir teismas Brajaną pali

ko su motina, tėvui tepaliko tik vasaras ir ką teisėjas 
pavadino "teise lankyti". Štai kaip oficialu. Brajanas 
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nekentė teisėjų, nekentė visų teisininkų. Nekentė tei

sėjų, kurie lenkdamiesi per stalą klausinėjo Brajano, 

ar supratęs, kur turįs gyventi ir kodėl. Nekentė teisėjų 

su užuojautos kupinais žvilgsniais, kurie nieko ne

reiškė, kaip visų teisininkų, tariančių teisines frazes, 

kurios nieko nereiškia . 

Vasarą Brajanas turėjo gyventi su tėvu. Mokslo me

tais - su motina. Šitaip sakė teisėjas, pasižiūrėjęs į do

kumentus ant savo stalo ir įsiklausęs į teisininkų kal

bas.  Į kalbas. Į žodžius. 

Lėktuvas kiek pasviro į dešinę ir Brajanas pažvelgė 

į lakūną. Šis vėl trynėsi petį. Staiga lėktuve padvelkė 

kūno dujomis. Brajanas vėl nusigręžė, kad lakūnui ne

būtų nesmagumo, nes jam aiškiai kažkas negerai .  Ti

kriausiai su viduriais. 

Taigi šią vasarą, šią pirmą vasarą, kai Brajanui leido 

su tėvu pasinaudoti "teise lankyti vaiką", nuo skyrybų 

tepraėjus mėnesiui, Brajanas keliavo į šiaurę. Jo tėvas 

buvo inžinierius mechanikas, sukonstravęs ar išradęs 

naujovišką grąžto galvutę naftos gavybai - savaime 

apsivalančią, pačią besigalandančią. Jis dirbo naftos 

telkiniuose Kanadoje, ties medžių augimo riba, kur 

prasideda tundra, kur baigiasi miškai. Brajanas keliavo 

iš Niujorko su. kažkokia gręžimo įranga - pritvirtinta 

lėktuvo gale greta medžiaginio krepšio, kurį lakūnas 

pavadino avarinio gelbėjimosi komplektu . Ten buvo 

avarinės atsargos, jei prireiktų avarinio nusileidimo .  
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Krepšį privalėjo pasiruošti Niujorke . Keliavo Brajanas 

krūmynlėktuviu su lakūnu, vardu Džimas, Džeikas ar 

dar kaip, kuris, kaip paaiškėjo, puikus vyrukas .  Lei

džia pilotuoti ir visa kita . 

Nemalonus tik kvapas .  Dabar tas tvaikas nebenyko. 

Brajanas dar kartą žvilgtelėjo į lakūną. Šis trynėsi petį 

ir ranką, kairę, vis žemiau, dar daugiau paleisdamas 

dujų ir raukydamasis. 

"Tikriausiai ko nors netikusio užvalgė", - pagalvojo 

Brajanas .  

Motina atvežė Brajaną iš didmiesčio sėsti į lėktuvą 

11amptone, kur tas atskrido pasiimti gręžimo įrangos .  

Automobiliu važiavo tylėdami, ilgai važiavo tylėdami. 

Pustrečios valandos jis sėdėjo automobilyje, spoksojo 

pro langą. Kartelį, kokią valandą važiavus, kai išnėrė 

iš didmiesčio, mama kreipėsi į jį :  

- Klausyk, ar galim aptart reikalą? Ar galim išsiaiš

kint? Ar pasakysi man, kas tau neduoda ramybės? 

Ir vėl prasidėjo žodžiai .  Skyrybos . Skilimas. Paslap

tis. Argi jis galėjo jai pasakyti, ką žinąs? Tai ir toliau 

tylėjo. Purtė galvą ir toliau spoksojo nieko nematan

''iomis akimis į kraštovaizdį .  Motina vėl įniko vairuo

ti. Tepakalbino jį dar vieną vienintelį kartą, kai jiedu 

vnžiavo nebetoli Hamptono. 

Mama pasiekė sėdynės užpakalyje ir ištraukė po

pit•rinį maišelį . 

- Turiu tau kai ką. Kelionei . 
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Brajanas paėmė maišelį ir praskleidė viršų . Išvy

do kirvį, plieno kotu su gumos rankena . Pentis glū
dėjo storame odos dėkle su žalvariu kaustyta ąsele 

diržui .  
- Tinka prie tavo diržo, - pasakė motina, nebežiū

rėdama į Brajaną. Kelyje pasitaikė ūkininkų sunkveži

mių ir reikėjo tarp jų pavingiuoti, atidžiau stebėti eis

mą. - Parduotuvėj sakė, kad tau tiks, žinai kur. Miške 

su tavo tėvu. 
"Su tėčiu, - pagalvojo Brajanas ,- o ne su " tavo 

tėvu" .  Mano tėtis . "  

- Ačiū, tikrai gražus. 
Bet žodžiai nuskambėjo nenuoširdžiai .  Net ir pa

čiam Brajanui. 
- Pasibandyk. Pažiūrėk, kaip atrodo ant diržo. 
Šiaip tai būtų atsisakęs, tikrai atsisakęs, nes juk ko
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kia kvailystė segėti prie. 

diržo kirvį .  Šiaip tai 

tik šitaip ir  pasaky
tų. Bet mama ištarė 

tokiu silpnu balseliu, 
kad,  atrodė, priliesi 

ir subyrės . Ir Brajanas 

nekaip jautėsi su ja 
nekalbėdamas. Kad ir 

žinodamas, ką žinojo, 

net ir  pykdamas, net 
užvirus kraujui iš nea-
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pykantos jai, jis blogai tebesijautė su ja nekalbėdamas. 

Taikydamasis prie jos atsisegė diržą, ištraukė jo dešinį 

galą, užmovė kirvį, vėl sutvarkė diržą. 

- Pasivartyk, kad matyčiau. 

Jis pasisuko ant sėdynės, tesijausdamas tik truputį 

juokingas .  

Mama linktelėjo. 

- Visai kaip skautas. Mano mažytis skautukas. - Jos 

balsas skambėjo švelniai, kaip seniau, kai jis buvo ma

žas, taip švelniai, kaip kadaise, kai jis mažas sirgo 

peršalęs, ir uždėjo ranką jam ant kaktos. Jam akys vėl 

užkaito ir jis nusisuko, žvelgė pro langą, pamiršęs kir

vį prie savo diržo. Ir šitaip nuvažiavo iki lėktuvo, su 

kirviu tebekabančiu prie diržo. 

Skristi reikėjo paprastu krūmynlėktuviu, iš nedi

delio oro uostuko, kur jokios apsaugos, lėktuvas at

važiavusio keleivio laukė su veikiančiu varikliu, todėl 

Brajanas čiupo savo lagaminėlį bei kuprinę ir nubėgo į 

lėktuvą nestojęs nusikabinti kirvio . 

Taigi kirvis taip ir kabėjo prie diržo . Iš pradžių Bra

janas jautėsi nejaukiai, bet, kai lakūnas nieko dėl kirvio 

nesakė, tai, lėktuvui pakilus, tą kirvį pamiršo. 

Tvaikas sustiprėjo. Bjaurumėlis .  Brajanas vėl pasi 

suko ir žvilgtelėjo į lakūną. O šis abiem rankomis su

siėmęs pilvą. Veidą iškreipusi skausmo grimasa . Bra

janui bežiūrint, lakūnas vėl siekia ranka savo kairės 

papetės . 
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- Nežinau, vaike .. .  - Lakūnas tarė žodžius šnypš
damas, vos girdėjosi . - Čia bjauriai skauda . Bjauriai 

skauda. Maniau, gal ko užvalgiau, bet . . .  

Nutilo kęsdamas naują skausmo priepuolį . Net ma

tėsi Brajanui, kokie prasti reikalai - nuo skausmo la
kūnas šliejosi į sėdynės atlošą. Įsirėmė ir smuktelėjo 

žemyn. 
- Nieko panašaus nėra buvę ... 

Lakūnas puslankiu pakėlė ranką nuo savo pilvo,  
pasiekė jungiklį ant savo mikrofono laido, įjungė ir 

pranešė: 

- Čia skrydis keturi šeši . .. 
Ir tada jis loštelėja lyg nuo baisaus smūgio - taip 

smarkiai, kad, atrodė, į sėdynės atlošą bus susilaužęs 
nugarą.  Brajanas puolė prie jo, iš pradžių nesuprasda

mas, kas čia darosi, nenumanydamas. 
O paskui suprato. 

Brajanas suprato . Lakūno burna išsikreipė, jis su

siėmęs už peties ir plūsdamasis smarkiai pasitrankė į 
sėdynę. Plūsdamasis šnypštė: 

- Krūtinę!  O Dieve, plyšta krūtinė ! 

Brajanas jau suprato. 
Lakūną ištiko širdies priepuolis. Kai Brajanas buvo 

su motina prekybos pasaže, priešais Peizlio parduotuvę 
vieną žmogų ištiko širdies priepuolis. Susmuko ir šau

kė, kad skauda krūtinę. Senas žmogus. Daug vyresnis 
už lakūną. 

Brajanas suprato. 
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Lakūną ištiko širdies priepuolis. Kai tik Brajanas 
viską suprato, pamatė, kaip lakūnas vėl trenkiasi į sė

dynės atlošą - siaubingai dar kartą trenkiasi į atlošą ir 

mesteli dešinę koją. Lėktuvas trūktelėjęs staiga pasuko 
į šalį. Lakūno galva krito į priekį ir pasirodė seilės. Jos 

nutįso iš burnos kraštų. Kojos susitraukė, net virš sė
dynės, akys užvirto ir tesimatė vien baltymai. 

Vien tik baltymai teliko iš akių. Tvaikas vis stiprė

jo, užtvindė kabiną. Ir viskas įvyko taip staiga, taip 

neįtikimai staiga, kad Brajano protas net ne iš karto 
sugaudė. Suvokė tik palengva. 

Juk lakūnas kalbėjo, vos prieš akimirką skundėsi 

skausmu. Kalbėjo. 
Paskui pradėjo kratytis. Ir kratėsi taip smarkiai, kad 

trankėsi atbulas. Ir dabar Brajanas sėdėjo ir juto keistą 
tylą tvyrant kažkur už variklio riaumojimo - keistai 

juto tylą ir vienišumą. Brajanas sustingo. 

Tiesiog sustingo. Dvasiškai sustingo .  Negalėjo nė 
pagalvoti, ką dabar matė, koks apėmė jausmas. Viskas 
sustingo. Visa jo esmė, pats Brajano Robsono branduo

lys buvo sustingęs, paralyžiuotas blyškinančio odą 
šiurpo, tokio didžiulio siaubo, kad jam kvėpavimas, 

mąstymas ir beveik pati širdis ėmė stingti. 
Stingti . 
Bėgo sekundės . Jos virto visu jo gyvenimu. Ir jis 

pradėjo susivokti, ką mato, pradėjo suprasti, ką matė. 
Ir tai buvo baisiau, taip nepaprastai baisu, kad norėjosi 
vėl priversti protą sustingti . 
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Sėdėjo jis krūmynlėktuve, gaudžiančiame septynių 

tūkstančių pėdų aukštyje virš laukinių šiaurės platy

bių, su lakūnu, patyrusiu sunkų širdies priepuolį ir  

arba jau mirusiu, arba nugrimzdusiu į kažkokią bemaž 
komą. 

Brajanas likęs vienas .  

Gaudžiančiame nepilotuojamame lėktuve l ikęs 

vienas .  
Vienas .  
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TOL, KOL negalėjo suprasti, Brajanas nieko negalėjo 
daryti. Net protui pradėjus dirbzi ir jau suvokus, kas 
atsitiko, vis tiek nieko Brajanas nepajėgė veikti .  Rankos 

ir kojos atrodė kaip švininės .  
Paskui ėmė ieškoti įrodymų, kad baisiausia neįvyko. 

"Būk užmigęs, - mintimis šaukte šaukė lakūnui,
būk tik užmigęs, tuoj tavo akys atsimerks, tavo rankos 

suims vairaratį, o kojos pasieks paminas . . .  " 

Bet šitaip neįvyko. Lakūnas nejudėjo, tik galva ne

paprastai laisvai pasisupo ant kaklo, lėktuvui atsimu
šus į nedidelę oro srovę. 

Lėktuvas .  

Kažin kaip lėktuvas tebeskrido, sekundės bėgo, pra
s linko gal visa minutė, o lėktuvas toliau skrido, lyg 

nieko nebūtų atsitikę. Brajanas turėjo ką nors daryti, 

ką nors privalėjo, tik nežinojo ką. 
Padėti . 

Jis turėjo padėti . 
lštiesė vieną ranką į lakūną, pamatė, kaip dreba 

pirštai, ir palietė lakūno krūtinę. Nenumanė, ką dary-
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ti . Žinojo, kad yra tam tikri veiksmai, kad ištiktiems 

širdies priepuolio galima daryti dirbtinį kvėpavimą 

burna į burną ir spaudyti krūtinę - širdies ir plaučių 

gaivinimas, - bet Brajanas nežinojo, kaip daryti, ir, 
kad ir kaip ten būtų, negalėtų juk to padaryti lakūnui, 

sėdinčiam sėdynėje ir prisegtam saugos diržu. Taigi 
palietė lakūną pirštų galais, palietė krūtinę. Ir nieko 

nepajuto, visai nepajuto plakant širdies, visai nepaju

to kilojantis kvėpuojančios krūtinės. Vadinasi, lakūnas 
buvo bemaž tikrai miręs. 

- Maldauju . . .  - ištarė Brajanas .  Tik nežinojo, nei ko 
maldauti, nei į ką kreiptis . - Maldauju . . .  

Lėktuvas vėl pasviro, labiau atsitrenkė į oro sro

ves, ir Brajanas pajuto, kad lėktuvo nosis nusvyra . Ne 
smigo, o tik truputį pakrypo žemyn, o nuo pasvirimo 

padidėjo greitis ir Brajanas žinojo, kad ir dėl nedide

lio pasvirimo žemyn jis galiausiai įskris į medžius . Jie 

matėsi priekyje, horizonte, kur iki tol teplytėjo vien tik 

dangus.  
Reikėjo kaip nors pilotuoti. Reikėjo valdyti lėktuvą. 

Reikėjo gelbėtis . Lakūno nebebuvo, nieko čia nebepa
darysi. Reikėjo mėginti pilotuoti lėktuvą. 

Vėl pasisuko sėdynėje, į priekį, ir uždėjo rankas
tebedrebėdamas - ant vairaračio, kojas atsargiai pa
sidėjo ant krypties vairo paminų. Jei patrauksi strypą 

atgal, lėktuvas kils . Žinojo iš knygų. Tu tik trauk į save 

vairaratį . Jis truktelėjo.  Vairaratis lengvai ėmė slinkti 

artyn. Visai lengvai. Lėktuvas, dėl padidėjusio greičio, 
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kai kryptelėja žemyn, dabar galingai šoktelėja. Braja
nui net pilvą suspaudė. Stumtelėja vairaratį vėl į priekį. 

Per toli nustūmė, lėktuvo nosis linktelėjo žemiau hori
zonto ir variklis smarkiau ėmė veikti dėl nuožulnaus 

nėrimo. 

Per daug. 

Vėl truktelėjo, šį kartą švelniau, ir lėktuvo nosis vėl 
kilstelėjo. Per daug, bet nebe taip smarkiai, paskui nu

sileido truputėlį per daug, ir vėl pakilo kaip pirma, 
paskui nusileido truputėlį per daug, ir vėl aukštyn, la

bai lengvai, kol variklio apdanga pagaliau nebesikilojo. 
Dar reikėjo nutaikyti į horizontą. Galų gale atrodė, kad 
stabilu. Laikė Brajanas vairaratį vietoje, atsiduso - iki 

pat tos akimirkos buvo sulaikęs kvapą - ir bandė iš

mąstyti, ką veikti toliau .  

Diena buvo giedra, žydras dangus, šen bei  ten pū

kuoti debesėliai .  Brajanas akimirką žvelgė pro iliumi

natorių, vildamasis ką nors pamatyti - kokį miestą ar 

kaimą, bet nieko nesimatė. Vien tik miško žaluma, be

kraštė žaluma, ir ežerai, vis gausiau, gausiau besima
tantys lėktuvui skrendant . . .  O kur skrendant? 

Brajanas skrido, tik nežinojo kur, visiškai nenumanė, 
kur keliauja. Žiūrėjo į lėktuvo prietaisų skydą, tyrinė
jo ciferblatus ir vylėsi pagalbos, vylėsi rasti kompasą, 

tačiau viskas atrodė taip sudėtinga, daugybė skaičių ir 

švieselių . Viename šviesiame ekrane per prietaisų sky

do vidurį viršuje matėsi skaičius 3 42, o gretimame -22. 

Po ekranais buvo skalės su linijomis, kurios tikriausiai 
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rodė, ką veikia vėjai, todėl vis krypo ar kitaip judėjo, o 

vienos skalės rodyklė rodė į skaičių 70. Brajanas pagal

vojo - tačiau tik pagalvojo, - kad čia aukščiamatis. Šis 

prietaisas jam rodė aukštį nuo žemės. Arba virš jūros 

lygio . Kažkur kažką apie aukščiamačius buvo skaitęs, 

tik neprisiminė, ką nei kur, apskritai nieko. 

Truputėlį kairiau po aukščiamačiu pamatė stačia

kampę plokštelę su švytinčia skalele ir dviem myg

tukais .  Akys perbėgo plokštele du ar tris kartus, kol 

Brajanas pamatė, kas parašyta mažytėmis raidžiukė

mis plokštelės viršuje. "SIŲSTUVAS 221". Taip buvo 

įspausta metale . Ir staiga jam dingtelėja, kad juk čia 

radijas ! 
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Radijas. Žinoma." Reikėjo pasinaudoti radijumi. La
kūnas prieš ... prieš užeinant tokiai būklei (Brajanas ne
galėjo prisiversti ištarti, kad lakūnas mirė, negalėjo net 
pagalvoti) juk bandė pasinaudoti radijumi. 

Pažiūrėjo į lakūną. Ausinės tebesilaikė ant galvos, 
tik šiek tiek buvo nuslinkusios į šalį dėl trankymosi į 
sėdynės atlošą. Ir mikrofono jungiklis prisegtas prie 
diržo. 

Brajanas turėjo nuimti nuo lakūno ausines. Turėjo 
ištiesti ranką ir nuimti ausines nuo lakūno arba nega
lės pasinaudoti radijumi ir išsikviesti pagalbos. Reikėjo 
ištiesti ranką ... 

Brajanui vėl ėmė drebėti rankos. Nesinorėjo liestis 
prie lakūno, nesinorėjo tiesti į jį rankos. Bet privalė
jo. Privalėjo apsirūpinti radijumi. Nukėlė rankas nuo 
vairaračio, labai atsargiai, ir laikė ore žiūrėdamas, 
kas nutiks. Lėktuvas toliau skrido kaip skridęs, labai 
sklandžiai. 

"Gerai", - pagalvojo. Tuoj pat. Tuoj pat ir pasiimsiu. 
Pasisuko ir pasiekė ausines, nutraukė nuo lakūno gal
vos, viena akimi stebėdamas lėktuvo skrydį, žiūrėda
mas, kada nosis ners žemyn. Ausinės nusiėmė lengvai, 
bet mikrofono jungiklis prie lakūno diržo buvo įstrigęs 
ir reikėjo trūktelėti, kad išsilaisvintų. Betraukiant Bra
jano alkūnė stuktelėja vairaratį ir šis pasistūmė, lėktu
vas ėmė nuožulniai leistis. Brajanas sugriebė vairaratį 
ir atitraukė atgal, ir vėl per smarkiai, ir lėktuvas, vėl 
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keletą kartų pasiūbavęs nosimi aukštyn žemyn, pavar
tęs Brajanui vidurius, pagaliau pakluso. 

Kai reikalai susitvarkė, Brajanas dar kartą patraukė 
mikrofono laidą ir galų gale išlaisvino. Per sekundę 
ar dvi užsidėjo ausines ant savo paties galvos ir nu
statė mikrofono vamzdelį priešais savo burną. Matė, 
kaip darė lakūnas, kaip buvo prispaudęs jungiklį prie 
savo diržo. Taigi Brajanas įspaudė jungiklį ir pūstelėjo 
į mikrofoną. 

Išgirdo savo pūstelėjimą ausinėse. 
-Alio! Ar kas nors mane girdi? Alio ... 
Kreipėsi taip du ar tris kartus ir ėmė laukti, tačiau 

tegirdėjo vien tik savo kvėpavimą. 
Ir staiga apėmė siaubas. Jau ir taip bijojo, stingo 

persigandęs dėl įvykio, bet staiga apėmė siaubas ir 
Brajanas ėmė šaukti į miĮ<rofoną. Šaukė ir šaukė. 

-Gelbėkit! Kas nors, gelbėkit mane! Aš čia lėktuve 
ir nežinau ... nežinau ... nežinau ... 

Ir taip šaukdamas pratrūko verkti. Verkė ir trankė 
rankomis lėktuvo vairaratį, kreipdamas jį pulti že
myn, paskui šokti aukštyn. Ir vis tiek nieko neišgir
do, vien tik savo paties kūkčiojimą į mikrofoną, savo 
paties šūksnius, besityčiojančius iš jo, grįžtančius jam 
į ausis. 

Mikrofonas .. Staiga viską suprato. Kadaise juk yra 
kalbėjęs vietiniu radijo ryšiu dėdės pikape. Ten reikė
davo išjungti mikrofoną, kad girdėtum pašnekovą. Bra
janas griebėsi už savo diržo ir atspaudė jungiklį. 
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Sekundę tesigirdėjo "ššššš" iš tuščių oro bangų. 
Paskui pro šnypštimą ir trukdžius pasigirdo balsas: 

-Kas kreipiatės šiuo radijo tinklu, atspauskite mi
krofono jungiklį-gožiate mane. Klausau. 

Nutilo. Brajanas nuspaudė savo mikrofono 
jungiklį. 

-Girdžiu jus! Girdžiu jus! Čia aš! .. - atspaudė 
jungiklį. 

-Supratau! Dabar jus girdžiu. -Balsas skambėjo 
labai silpnai ir su pertrūkiais.-- Prašau pasakyti savo 
keblumą ir kur esate. Ir tarkite "Klausau" žymėti savo 
pranešimo pabaigai. Klausau. 

"Prašau pasakyti savo keblumą, -pagalvojo Braja
nas. -Dieve. Keblumą." 

-Skrendu lėktuvu su lakūnu, kuris -jis negali pi
lotuoti. Ir aš pilotuoti nemoku. Gelbėkit. Gelbėkit ... -
Brajanas išjungė mikrofoną, deramai neužbaigęs 
pranešimo. 

Atsakymas nuskambėjo po svarstymo akimirkos: 
-Jūsų signalas trūkinėja ir beveik nieko neišgirdau. 

Supratau tik. .. Lakūnas ... Jūs negalite pilotuoti... Ar 
taip? Klausau. 

Dabar Brajanas nedaug ką išgirdo. Daugiausia tik 
ūžesį ir trukdžius. 

-Tikrai taip. Nemoku pilotuoti. Lėktuvas dabar 
skrenda, bet nežinau, kiek dar skris. Klausau. 

-... dingo ryšys. Prašau pasakyti, kur esate. Skry-
džio numerį ... Kur esate ...... sau. 
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-Nežinau skrydžio numerio nei kur esu. Nieko aš 
nežinau. Jau jums pasakiau. Klausau. 

Dabar jis laukė, laukė. Ir nieko neišgirdo. Kartelį, 
vienintelę akimirką, lyg išgirdo ūžesio pertrūkį, lyg žo
džio nuotrupą, nors gal ten tebuvo trukdžiai. Dvi, trys 
minutės, dešimt minučių. Brajanas klausėsi pro lėktuvo 
gausmą ir nieko neišgirdo. Spustelėjo jungiklį. 

-Nežinau skrydžio numerio. Aš esu Brajanas Rob
sonas ir mes išskridom iš Hamptono, Niujorko valsti
joje, į Kanados naftos telkinius aplankyti mano tėvo. Ir 
aš nežinau, kaip pilotuoti lėktuvą. Lakūnas ... 

Atjungė mikrofoną. Jo balsas buvo pradėjęs drebėti 
ir jis juto kiekvieną akimirką galįs pratrūkti klyksmu. 
Giliai atsiduso. 

-Jeigu kas nors mane girdi ir gali padėti pilotuoti 
lėktuvą, prašau atsiliepti. 

Vėl atjungė mikrofoną. Neišgirdo nieko, vien tik 
šnypštimą ausinėse. Pusę valandos klausęsis ir karto
jęs pagalbos šauksmą, pagaliau iš nevilties nusiplėšė 
ausines ir sviedė ant grindų. Viskas atrodė taip bevil
tiška. Net jei su kuo nors ir susisiektų, tai kuo jam pa
dės? Prisakys būti atsargiam? 

Viskas taip beviltiška. 
Vėl pabandė perprasti skales. Pagalvojo, kad ti

kriausiai supranta, kur greitis -šviečiantis skaičius 
160,- tik nežinojo, ar čia dabar tiek per valandą mylių, 
ar kilometrų. O gal tiesiog rodo, kokiu greičiu lėktuvas 
skiria orą, o ne kokiu skrenda virš žemės. Juk žinojo, 
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kad skridimo oru greitis skiriasi nuo viršžeminio, tik 
nežinojo, ar labai. 

Prisiminė knygų skyrius, kuriuos buvo skaitęs apie 
skridimą. Kaip veikia sparnai, kaip orasraigtis traukia 
lėktuvą dangumi. Tokie paprasti dalykai dabar jam 
nepadės. 

Dabar jam nepadės niekas. 
Praslinko valanda. Brajanas pakėlė ausines ir pa

mėgino dar kartą -žinojo, kad griebiasi šiaudo,-ir 
niekas neatsiliepė. Jis pasijuto �aliniu, uždarytu ankš
toje kameroje, lekiančioje dangumi kokių 160 mylių 
per valandą greičiu ir nukreiptoje į ... -jis nenumanė 
kur -... tiesiog į priekį kažin kur, kol... 

Tokie reikalai. Kol... kas? Kol pasibaigs degalai. Kai 
baigsis degalai, lėktuvas nukris. 

Baigta. 
Arba galima būtų ištraukti droselinę sklendę ir nu

leisti lėktuvą iš karto. Juk matė, kaip lakūnas stumtelė
ja droselį greičiui padidinti. Jeigu droselį vėl ištrauktų, 
tai variklis sulėtėtų ir lėktuvas imtų leistis. 

Nelabai ką daugiau sugalvosi. Galėjo laukti, kol 
lėktuvas nebeturės benzino ir kris. Arba galėjo įstumti 
droselį ir reikalą pagreitinti. Jeigu lauks, kol lėktuvas 
pristigs degalų, tai paskris toliau, -bet juk nežinia, 
kuria kryptimi skrenda. Kai lakūnas sutrūkčiojo, lėk
tuvas pasisuko, o Brajanas negalėjo prisiminti, ar labai 
sugrąžino lėktuvą į pirmykštį kursą. Ir juk vis tiek ne
žino, koks buvo pirminis kursas, ir tegali tik spėlioti, 
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kuriame ekrane galėtų būti kompasas -viename ma
tėsi 3 42,- nežino nei kur buvo, nei kur keliauja, taigi 
nelabai svarbu, ar leisis iš karto, ar dar palauks. 

Visa jo esybė priešinosi prieš variklio stabdymą ir 
leidimąsi. Miglotai nujautė, kad nereikia laikytis nau
jojo kurso, nujautė, kad galbūt tolsta netinkama kryp
timi, bet negalėjo prisiversti stabdyti variklio ir leis
tis. Dabar jam niekas negresia, ar bent mažiau gresia, 
negu kad leistųsi, -lėktuvas skrido, Brajanas tebebu
vo gyvas. Kai variklis bus stabdomas, lėktuvas puls 
žemyn. 

Todėl leido lėktuvui toliau skristi, palaikė aukštį, 
toliau bandė šauktis pagalbos. Nusistatė veiksmų seką. 
Kas dešimt minučių, stebėdamas laikroduką, įmontuo
tą prietaisų skyde, bandė per radiją perduoti: 

-Man reikia pagalbos. Ar kas nors mane girdi? 
O tarp pranešimų stengėsi pasirengti tam, kas jo 

neišvengiamai laukė. Kai baigsis degalai, lėktuvas ims 
kristi. Darė prielaidą, kad be orasraigčio traukos turės 
spausti lėktuvo nosį žemyn, kad galėtų toliau skris
ti,-rodos, kažkur buvo perskaitęs, o gal tiesiog šiaip 
kilo tokia mintis. Ir ta mintis buvo prasminga. Reikės 
nosį spausti žemyn, kad neprarastų greičio, ir tada, 
prieš pat žemę, reikės nosį vėl užkelti, kad lėktuvas 
kuo smarkiau susistabdytų. 

Šitaip būtų protinga. Nusklęsti žemyn, lėktuvą pri
stabdyti ir tada trenktis į žemę. 

Trenktis. 
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Leidžiantis reikėtų rasti proskyną. Bėda buvo ta, 
kad jokios proskynos nesimatė nuo pat jų užskridimo 
virš miško. Kelios pelkės, bet ir jose šen bei ten me
džiai. Jokių kelių, jokių takų, jokių proskynų. 

Tik ežerai. Ir Brajanas pagalvojo, kad reikės nusileis
ti į ežerą. Jeigu leisis į medžius, tai žus tikrai. Medžiai, 
kai trenksis į juos, sudaužys lėktuvą į skutelius. 

Reikės nutūpti ežere. Ne. Paežerėje. Reikės nusileisti 
ežero pakrantėje ir pasistengti stabdyti kuo arčiau van
dens paviršiaus. 

Lengva pasakyti, sunkiau padaryti. 
-Lengva pasakyt, sunku padaryt, lengva pasakyt, 

sunku padaryt, -vis kartojo Brajanas, pritariant vari
klio gausmui, -lengva pasakyt, sunku padaryt. 

Padaryt neįmanoma. 
Kreipėsi per radiją pagalbos jau septynioliktą kartą, 

vėl po dešimties minučių apmąstymų, ką daryti. Dar 
kartą ištiesė ranką į lakūną ir palietė veidą. Oda buvo 
šalta, nepaprastai šalta, mirtinai šalta, ir Brajanas nu
sigręžė į prietaisų skydą. Jis darė, ką galėjo, tvirčiau 
susiveržė saugos diržą, tvirčiau įsitaisė, mintyse vis 
atlikinėjo iš eilės veiksmus, kurių jau tuoj prireiks. 

Kai tik lėktuvas nebeturės benzino, reikės laikyti 
lėktuvo nosį nuleistą ir vairuoti į artimiausią ežerą, ir 
stengtis nuskraidinti lėktuvą beveik ant vandens. Štai 
šitaip išmąstė. Nuskraidinti lėktuvą beveik ant van
dens. Ir prieš pat žemę atitraukti vairaratį ir sulėtinti 
lėktuvą, kad atsitrenktų kuo švelniau. 
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Vis iš naujo matė mintyse vaizdą, kaip viskas įvyks. 
Lėktuvui baigiasi benzinas, Brajanas nuskraidina lėk
tuvą ant vandens, trenkiasi -šitokių vaizdų matė per 
televiziją. Stengėsi įsivaizduoti. Stengėsi pasirengti. 

Tačiau tarp septyniolikto ir aštuoniolikto pagalbos 
šauksmo variklis be įspėjimo sučiaudėjo, smarkiai su
riaumoja ir užgeso. Staiga stojo tyla, tedrumsčiama 
vien tik besisukančio vėjyje orasraigčio šnypštimo ir 
pro kabiną švilpiančio vėjo. 

Brajanas nuspaudė žemyn lėktuvo nosį ir atsidavė 
likimui. 
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3 

"ŽŪSIU, - mąstė Brajanas. - Žūsiu, žūsiu, žū
siu", -rėkte rėkė staiga stojuskje tyloje visos Brajano 
smegenys. 

"Žūsiu." 
Atgalia ranka persibraukė burną ir laikė lėktuvo 

nosį nunarintą žemyn. Lėktuvas pradėjo sklęsti, labai 
greitai sklęsti. Sparčiai mažėjo aukštis ir staiga pa
aiškėjo, kad apačioje nėra jokio ežero. Kada jie ėmė 
skristi virš miško, Brajanas visą laiką matė ežerus, o 
čia jų visai nebuvo. Dingo. Tolumoje, prie horizon
to, matėsi jų daugybė, žydrai žvilgančių pavakario 
saulėje. 

Bet reikėjo ežero čia pat priešais. Brajanas beviltiškai 
dairėsi ežero tiesiai priešais lėktuvą, o tepamatė pro 
priekinį iliuminatorių medžius, žalius mirties medžius. 
Jeigu reikės pasukti... Jei reikės pasukti, tai vargu ar 
pavyks išlaikyti lėktuvą ore. Pilvas susitraukė į virti
nę besiraitančių mazgų, kvėpavimas pavirto trumpais 
sproginėjimais ... 

"Štai kur!" 
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Ne tiesiai priekyje, o truputį dešinėje pasirodė eže
ras. Kaip "L" raidė, tik apvaliais kampais. Ir lėktuvas 
leidosi beveik tiesiai į ilgąją "L" dalį, nuo apačios aukš
tyn. Tik truputėlį dešiniau. Brajanas švelniai spustelėja 
dešinę krypties paminą ir lėktuvo nosis pasisuko. 

Tačiau suktelėjimas atsiėjo nemažai greičio. O eže
ras jau buvo virš lėktuvo nosies. Brajanas švelniai pa
traukė vairaratį ir nosis pakilo. Lėktuvas sulėtėjo gero
kai, net, atrodė, sustos ir versis ore. Vairaratis atrodė 
labai atsipalaidavęs ir Brajanas persigandęs vėl pastū
mė į priekį. Greitis truputį padidėjo, bet už stiklo vėl 
tesimatė vien miškas, o ežeras pakilo gerokai aukščiau 
lėktuvo nosies ir atrodė nebepasiekiamas. 

Ištisas tris ar net keturias sekundes lėktuvas atrodė 
lyg pakibęs ore, vos ne sustojęs. Skrido, tačiau lėtai, 
taip lėtai... kad ežero nepasieks niekaip. Brajanas pa
žvelgė į šoną ir išvydo tvenkinėlį, o pakrantėje kažin 
kokį didelį žvėrį -pamanė, gal briedis, -stovintį van
denyje. Viskas atrodė taip ramu, taip sustingę -tvenki
nėlis ir briedis, ir medžiai, Brajanui dabar praslenkant 
virš visko jau vos per tris keturis šimtus pėdų nuo že
mės. Viskas atrodė tartum paveiksle. 

Paskui įvykiai užgriuvo vos ne visi iš karto. Medžiai 
staiga paryškėjo iki smulkmenėlių, visą regėjimo lau
ką užliejo žal�a spalva. Brajanas žinojo, kad trenksis ir 
žus, žus. Bet jam pasisekė. Kai jau tikrai turėjo trenktis, 
išlėkė į atvirą ruožą, į suvirtusių medžių juostą, į pla
tybę, besidriekiančią iki ežero. 
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Lėktuvas, nutaikytas nusileisti ir atsitrenkti, į pla
tybę išlėkė kaip akmuo. Brajanas vėl patraukė vaira

ratį ir įsitempė trenkimuisi. Bet greičio tebuvo likę vos 

truputėlis . Kai vairaratį patraukė, lėktuvo nosis pakilo 

ir Brajanas išvydo priekyje ežero mėlį .  Ir tą akimirką 
lėktuvas trenkėsi į medžius. 

Lėktuvą galingai trūktelėja, sparnams užkibus už 
pušų prie pat proskynos .  Sparnai nulūžo, plyšę už pa

grindinių sąvaržų. Nuo kabinos grindų taip smarkiai 

33 
Braja n o  k i r v is 



plūstelėjo į veidą dulkės ir purvas, lyg sprogo. Brajanas 

akimirką buvo apakęs.  Blokštas nuo sėdynės į priekį, 
trenkėsi galva į vairaratį. 

Pasigirdo siaubingas trenksmas, metalo plyšimas .  
Lėktuvas bloškėsi į dešinę ir nušvilpė tarp medžių, iš

lėkė virš vandens ir krito, tėškėsi į ežerą . Šoktelėjo kar

tą nuo vandens - kieto kaip betonas .  Vanduo išmušė 
priekinį kabinos stiklą ir sutrupino šoninius. Vanduo 
bloškė Brajaną į sėdynės atlošą. Kažkas rėkė, rėkė, lėk
tuvui neriant į vandenį. Kažkas rėkė įtemptu žvėrišku 

riksmu, kupinu baimės ir skausmo, ir Brajanas nesu
prato, kad rėkia pats, kad staugte staugia išsigandęs 
vandens, kuris j į  su lėktuvu vis labiau ryja į gelmę. 
Nieko nematė, vien tik juto mėlį, šaltą mėlyną žalį, 

graibė saugos diržo veržiklį ir visai nusilaužė vienos 
rankos nagus. Plėšė veržiklį tol, kol tas atsilaisvino ir 

kažin kaip - vandeniui besistengiant Brajaną užmuš

ti, pribaigti, - kažin kaip ištrūko pro išdaužtą priekinį 

iliuminatorių ir išsiveržė aukštyn į mėlį, jausdamas 
kažką traukiantį jį atgal, jausdamas, kaip dryksteli jo 

vėjastriukė, ir štai jis išsilaisvina . Išsiplėšia, išsidrasko 
į laisvę .  

Bet tik iš dalies! Dar taip toli iki vandens paviršiaus, 
plaučiai tiek nepajėgs, neištvers, jie pavargę, ir Brajanas 
įtraukė vander:ts, geroką gurkšnį, ir tas gurkšnis - ga

liausiai - nugalėjo, priveikė jį, bet galva išsiveržė į švie
są, Brajanas vėmė ir plaukė, kapstėsi nesuvokdamas, 

nei kas jis, nei ką daro. Nesuvokdamas nieko. Kapstėsi, 
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kol rankos įsikibo į dumblius ir puvenas, kapstėsi ir 

šaukė, kol rankos galų gale įsitvėrė į žolę ir krūmus.  

Brajanas pajuto po krūtine žemę, po veidu šiurkščius 

žolės stiebus. Ir sustingo. Viskas sustingo. Regėjo spal
vą, dar tikrai nepažinotą, j i  sprogte išsprogo mintyse 
su skausmu. Ir pasijuto ištrūkęs, ištrūkęs iš siaubo, iš

sikapstęs į gyvenimą, išsikapstęs į nieką. 

Į nieką . 
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ATMINTIS raižė kaip pei l i s .  Gi l ia i  skrodė i š  
neapykantos. 

Paslaptis. 

Jis važiavo savo dešimčiagreičiu dviračiu su draugu 
Teriu. Jiedu važinėjosi dviračių taku ir nutarė grįžti kitu 

keliu, o tas kelias vedė pro Gintaro parduotuvių rajoną. 
Brajanas prisiminė viską neįtikėtinai smulkiai. Prisiminė, 

kiek rodė banko laikrodis parduotuvių rajone - mirksė

jo 3:31, ir temperatūrą - 82 karščio pagal Farenheitą, ir 
datą. Atmintyje laikėsi visi skaičiai, visas gyvenimas. 

Teris buvo ką tik atsigręžęs ir nežinia ko šiepėsi.  
Brajanas pažvelgė virš Terio galvos ir išvydo ją. 

Savo motiną . 

Ji sėdėjo automobilyje, keistame universale . Jis ją 

matė, o j i  jo - ne . Brajanas ketino pamoti ir šūktelėti, 
bet kažko susilaikė. Automobilyje sėdėjo vyriškis. 

Trumpaplaukis blondinas. Su maunamais per galvą 
teniso marškinėliais. 

Brajanas pamatė ir kai ką daugiau, pamatė Paslaptį 
ir paskui dar daugiau, bet prisiminimai iškilo iš at-
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minties šipuliais, tokiais vaizdais kaip : Teris šiepiasi, 

Brajanas pažvelgia virš Terio galvos ir pamato univer
salą, motina sėdi su vyriškiu, laikrodis ir termometras, 

priekinis Brajano dviračio ratas, trumpi šviesūs vyriš

kio plaukai. Atminties nuotrupos, keliančios karštą ne
apykantą, buvo puikiai išsilaikiusios. 

Paslaptis. 

Brajanas atsimerkė ir suriko. 
Keletą sekundžių nesuvok�, kur esąs, manė, kad 

katastrofa tebevyksta ir kad jis žus, todėl rėkė, kol 
užduso. 

Stojo tyla . Tesigirdėjo kūkčiojimas nuo gaudomo 

oro, virkčiojimas. Kaip čia taip tylu?! Prieš kelias aki
mirkas buvo toks didžiulis triukšmas, trenksmas ir 

plyšimas, riksmas, - o dabar tyla . 
Šen bei ten čiulbėjo paukščiai .  

"Kaip gali čiulbėti paukščiai?! " 

Pajuto šlapias kojas, pakilo ant rankų ir pasižiūrė
jo atgal. Kojos mirko ežere . Keista. Mirko vandenyje. 

Brajanas pabandė stotis, bet jam trenkė skausmas.  Ėmė 
žiopčioti ir nebejudėjo. Kojos liko mirkti vandenyje. 

Skausmas. 

Atmintis .  

Vėl  pasižiūrėjo atgal . Nuo vandens atsispindėjo 
saulė, vakarop pasukusi saulė. Spigino akis, privertė 
nusisukti . 

Taigi baigėsi. Katastrofa. 
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Jis gyvas. 

"Katastrofa pasibaigusi, ir aš gyvas", - galvojo Bra
janas.  Netrukus užsimerkė ir nuleido galvą . Minutės 

slinko labai pamažu. Kai vėl atsimerkė, jau buvo vaka
ras. Aštrusis skausmas buvo kiek atlėgęs, tik daug kur 

truputį maudė. Vėl atgijo atmintyje visa katastrofa . 

Trenkėsi į medžius ir įlėkė į ežerą . Lėktuvas sudu
žo ir nuskendo ežere, o Brajanui kažin kaip pavyko 

išsikapstyti . 
Pakilo ant rankų ir keturpėsčia išrėpliojo iš vandens, 

kriokdamas iš skausmo dėl judinamų kojų. Kojos degte 
degė, o kaktą jam tartum būtų daužę plaktuku . Bet 

ropoti galėjo. Ištraukė iš ežero kojas, rėpliojo keturpės

čia tolyn nuo šlapio ir klampaus kranto, prisikapstė iki 
kažkokio žemaūgio krūmo. 

Susmuko. Tik šį kartą tiesiog pailsėti, sukaupti jėgų. 

Gulėjo ant šono, pasidėjęs galvą ant rankos, užsimer

kęs, nes tik tiek ir tegalėjo dabar veikti, tik tiek ir tepa

jėgė sugalvoti, ką galėtų veikti . Užsimerkęs užsnūdo. 
Nieko nesapnavo, miegojo kietai, giliai nugrimzdęs. 

Kai vėl atsimerkė, buvo beveik visai tamsu. Nak

ties tamsa atrodė tokia aklina, kad vėl pradėjo apimti 

baimė. 
"Noriu matyti, - pagalvojo. - Matyti man dabar yra 

viskas . "  
O matyti negalėjo. Bet, pasukęs galvą, nejudinda

mas viso kūno, pamatė, kad už ežero dangus šviesiai 
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pilkšvas, ten veikiai patekės saulė, ir prisiminė užmi
gęs vakare. 

-Tikriausiai jau rytas ... -išvapeno beveik visai ki
miu šnabždesiu. 

Sunkiam miegui pasitraukus, sugrįžo aplinkinis 
pasaulis. 

Tebeskaudėjo. Visur. Kojos buvo sukaustytos mėš
lungio, pritrauktos prie liemens, įsitempusios, ir skau
dėjo. Judinama s�audėjo ir nugara. Bjauriausias buvo 
veriamas galvos tvinkčiojimas r.u kiekvienu širdies plak
telėjimu. Atrodė, lyg visą katastrofą patyrė jo galva. 

Atsivertė ant nugaros pajusti šonus ir kojas. Pamažu 
pasijudino. Patrynė rankas. Niekas neatrodė sutrupin
ta, net niekur smarkiau nepatemptos sausgyslės. Kai 
Brajanas dar buvo devynerių, tai buvo įsirėžęs su savo 
mažyčiu bekelės motocikliuku į stovintį automobilį 
ir susilaužė kulkšnį, turėjo aštuonias savaites nešioti 
gipso tvarstį. O dabar tikrai nieko panašaus. Niekas 
nelūžę. Tik truputį visur apdaužyta. 

Kakta buvo plačiai ištinusi, kauburiu išsišovusi virš 
akių, ir tokia skausminga, kad Brajanas, pirštais palie
tęs, vos nepravirko. Ir nieko čia nepadarysi. Dar gerai, 
kad kakta, kaip ir visas kūnas, atrodė veikiau sumušta, 
o ne lūžusi. 

"Aš gyvas, -pagalvojo. -Gyvas. O galėjo baigtis ki
taip. Galėjo ateiti mirtis. Man jau galėjo būti galas." 

"Kaip ir lakūnui, -staiga pagalvojo. -Lakūnas likęs 
lėktuve, giliai vandenyje, mėlynoje gelmėje, prisegtas 
prie sėdynės ... " 
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Atsitūpė . . .  Veikiau - pabandė.  Iš pradžių nuvirto 

atbulas. Bet vėl pamėginęs, net kriokdamas, įstengė 
atsitūpti ir tupėjo šonu, kol atsirėmė nugara į medelį. 

Tupėjo atsisukęs į ežerą, stebėjo vis šviesėjantį ir švie
sėjantį dangų. Artėjo aušra . 

Drabužiai buvo šlapi ir šalti . Ore tvyrojo nedidelė 

žvarba. Brajanas įsisupo į apdriskusią vėjastriukę, tikrų 

tikriausią draiskalą, apsisupo ją apie pečius, siekdamas 
išsaugoti paskutines kūno šilumos liekanas. Nepajėgė 
mąstyti, nepajėgė tinkamai susidėlioti minčių. Viskas 

galvoje lakstė ten ir atgal tarp tikrovės ir vaizduo

tės - nors viskas tebuvo tikrovė.  Vienintelę akimirką 

jam šmėstelėja, kad jis tik įsivaizdavęs, kaip lėktuvas 
sudūžta, kaip jis iš skęstančio lėktuvo išsivad uoja ir 
išplaukia į krantą . Viskas įvykę kažkam kitam, o gal 

filme, demonstruotame jo galvoje .  Bet paskui pajuto 
savo drabužius - šlapius ir šaltus, ir kaktą - jos skaus

mas perskrodė mintis, ir pasidarė aišku, kad viskas 

buvo tikra, kad įvyko iš tikrųjų. Na, tik migloje, miglų 
pasaulyje. Taigi sėdėjo ir žvelgė į ežerą, skausmui už
einant ir vėl atslūgstant bangomis . Žiūrėjo, kaip virš 
ežero galo teka saulė . 

Gal kokią valandą, tikriausiai dvi - dar niekaip ne

suvokė laiko, bet jam ir nerūpėjo, - saulė pusiau iš
lindo .  Su ja atsirado ir šiek tiek šilumos.  Iš  pradžių 

labai nedaug, paskui jau tikra šiluma . O su ja pasi
rodė ir debesys vabzdžių - tankiai susispietė pulkai 

uodų . Jie puolė prie kūno, gyvu apvalkalu padengė 
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atvirą odą, su įkvepiamu pro nosį oru pripildė šner
ves, o išsižiojus gaudyti oro pro burną, pripildė ir ją. 

Tiesiog neįmanoma buvo patikėti . Tik jau ne šitokiais 

dalykais. Brajanas išgyveno net ir lėktuvo sudužimą, 
tačiau vabzdžiai užpuolė tiesiog nepakenčiamai .  Už

sikosėjo, spjaudėsi jais, čiaudėjo, užsimerkęs trynėsi 

veidą, trėkšdamas ir taškydamas uodus dešimtimis, 

šimtais . Vos tik atsikariaudavo kiek erdvės, vos tik 

išmušdavo apipuolusius, iš karto puldavo kiti - tiršta 
zvimbiančia, zirziančia gausybe. Uodai ir dar kažin 
kokios juodos muselės, Brajanui dar nematytos .  Visos 

geliančios, kramtančios, siurbiančios. 
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Akimirksniu akys visai užtino, visas veidas papurto 

ir suapskritėjo, nebesiskyrė nuo sumuštas kaktos . Bra
janas užsitraukė ant galvos vėjastriukės draiskalą, vy

lėsi pasislėpsiąs, bet striukė buvo visa skylėta ir nieko 
negelbėjo. Iš nevilties užsitraukė ant veido marškinė
lius, bet atsidengė nugaros apačia. Uodai su muselėmis 

taip aršiai puolė naują švelnų minkštimą, kad Brajanas 

marškinėlius nuleido. 
Galų gale sėdėjo prisidengęs vėjastriuke, braukė

si odą ir kentėjo, vos neverkdamas iš nevilties ir  iš 

skausmo. Nieko negalėjo padaryti . O kai saulė visiš

kai pakilo ir ėmė kaitinti tiesiais spinduliais, ėmė ga
rinti jo šlapius drabužius ir ėmė jį maudyti šilumoje, 

uodai  su muselėmis išnyko . Bemaž taip pat staiga, 
kaip ir buvo apnikę . Vieną akimirką Brajanas dar sė
dėjo spiečiaus viduryje, o kitą jau vabzdžių nebeliko, jį 
kaitino saulė. 

"Vampyrai, - pagalvojo. - Matyt, nemėgsta nakties 

tamsumos, tikriausiai per šalta . Nepakenčia ir tiesių 
saulės spindulių. O ryto prieblandoje, kai pasidaro tru

putį šilčiau, bet saulė dar nebūna visai patekėjusi ir 
pradėjusi kaitinti, vabzdžiai apipuola neįtikėtinai. " 

Visiškai nebuvo jam tekę nei jokioje knygoje, nei jo

kiame per televiziją matytame filme apie pasaulio gam
tą susidurti bent su užuomina apie uodus ar museles . 

Laidose apie gamtą jam teko matyti vien tik gražius 
peizažus ir smagiai strikinėjančius gyvūnėlius. Niekas 

nėra nė užsiminęs apie uodus ir museles . 
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- Mmmm. - Prisivertė atsistoti prie medžio, atsities

ti, patirdamas naujų skausmų skausmelių. Tikriausiai 

buvo nukentėję ir nugaros raumenys - plyšte plyšo 

tiesiantis .  Kaktos maudimui truputį lyg atlėgstant, 

kai stengėsi stotis, pasidarė taip silpna, kad Brajanas 

vos nesusmuko. Plaštakos iš viršaus buvo išpurtusios, 

akys beveik visai užtinusios nuo uodų. Pasaulį Braja

nas matė pro siaurus plyšelius. 

"Nedaug ką šičia ir pamatysi", - pagalvojo, kasyda

masis sugeltą odą. 

Priešais tyvuliavo ežeras.  Mėlynas, gilus. Šmėkšte

lėjo akyse vaizdas: ežere skęsta lėktuvas, grimzta vis 

gilyn į mėlį su nebegyvu lakūnu, prikaustytu prie sė

dynės, vilnijančiais vandenyje plaukais . . .  

Brajanas nusipurtė. Dar labiau visur suskaudo. Ne

derėjo apie tokius dalykus galvoti . 

Vėl apsidairė aplinkui.  Ežeras plytėjo čia pat po kojo

mis. Brajanas buvo prie "L" pagrindo, priešais jį - ilgoji 

to pavidalo dalis. Trumpoji dešinėje. Rytmečio šviesoje 

ir ramybėje vanduo buvo tiesiog visiškai ramus. Kita

me ežero gale Brajanas matė vandenyje medžių atspin

džius. Ten jie atrodė beveik kaip dar vienas, apverstas, 

miškas. Apverstasis nesiskyrė nuo tikrojo.  Brajanui be

žiūrint, didžiulis paukštis - kaip koks varnas, tik gal 

didesnis, - pakilo nuo tikrojo miško viršaus. Ir lygiai 

toks pat nuskrido jo atspindys. Abu drauge nuplasnojo 

palei vandens paviršių. 
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Viskas buvo taip žalia, kad ta žaluma tiesiog skver

bėsi ir į Brajaną . Mišką daugiausia sudarė pušys ir 

eglės, šen bei ten matėsi kažkokių neaukštų krūmokš
nių, vešliai žėlė žolė ir visur augo dar kažkokių visai 
mažų krūmelių. Beveik jokių augalų Brajanas nepaži

nojo - vien tik visžalius galėjo įvardyti . O vienas la
puotis jam atrodė esantis veikiausiai drebulė. Brajanui 

buvo tekę matyti per televiziją jų augančių kalnuose. 

Ežero apylinkės buvo gana kalvotos, bet kalvelės ne
aukštos - ir visai nedaug uolų. Matėsi jų tik kairėje.  

Ten driekėsi uolinis kalvagūbriūkštis. Stūksojo iškilęs 
virš ežero, gal kokių dvidešimties pėdų aukščio . 

Jei lėktuvas būtų leidęsis šiek tiek kairiau, tai būtų 
trenkęsis į uolą ir ežero jau niekaip nepasiekęs. Lėktu

vas būtų sudužęs. 

Subyrėjęs. 
"Štai tas žodis. Aš būčiau sunaikintas, sudrasky

tas ir sutriuškintas. Aš būčiau trenkęsis į uolą ir gavęs 
galą ."  

"Sėkmė, - pagalvojo. - Man sekasi, štai kaip man 

pasisekė. "  

Bet žinojo, kad klysta . Jeigu j am sektųsi, tai tėvai 
nebūtų išsiskyrę dėl tos Paslapties ir jis nebūtų skridęs 

su šituo lakūnu, kurį ištiko širdies priepuolis, ir nebūtų 
Brajanas atsidŲ.ręs čia, kur jam tik per didelę sėkmę 
pavyko negauti galo. 

"Jeigu vis kratysies minties apie sėkmę, tai susidursi 

su nesėkme."  
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Vėl papurtė galvą. Raukydamasis. Dar vienas daly

kas, apie kurį nedera galvoti .  
Uolinis kalvagūbriūkštis buvo apvalainas ir atro

dė kaip iš kokio smiltainio su nedideliais tamsesnio 
akmens sluoksniais ir intarpais. Tiesiai prieš jį kitapus 
ežero, vidiniame " L" kampe, stūksojo dumblo ir staba

rų krūva. Ji kilo iš vandens geras aštuonias ar dešim

tį pėdų. Iš pradžių Brajanas nesuvokė, kas čia galėtų 

būti, bet paskui prisiminė lyg žinąs - matė filmuose . 
Kai prie tos krūvos iš vanden3 išniro ruda galvutė ir 

ėmė plaukti tolyn trumpąja "L" dalimi, palikdama 
ežero paviršiuje "V" pavidalo rai bulius, Brajanas prisi

minė, kur šitaip matęs. Ten bebrų namas, vadinamoji 
bebrų trobelė, jo matyta specialioje laidoje per visuo
meninę televiziją. 

Šoko žuvis .  Nedidelė, bet galingai pliaukštelėja 
prie bebro, ir lyg pagal komandą staiga supliupėjo 

visi ežero pakraščiai - visa pakrantė - ėmus šokinėti 
žuvims. Šimtai šokinėja ir teškena vandenį . Brajanas 
ilgokai stebėjo reginį, vis dar truputį apsvaigęs, vis dar 

nepajėgdamas aiškiai suvokti .  Reginys jam atrodė la

bai gražus, ir viskas nauja, tik viską regėjo pro žalią ir 

mėlyną miglą. Jis buvo pratęs prie miesto pilkumos ir 

juodumos, prie miesto garsų. Prie gausaus eismo, prie 
žmonių kalbos, prie netylančio triukšmo - prie miesto 

ūžimo ir švilpesio . 
Čia visų pirma tai buvo tylu . Arba jam taip atro

dė, nes kai ėmė įsiklausyti, tikrai klausytis, tai išgir-
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do tūkstančius garsų. Šen bei ten šnypštė, "raugėjo", 
skleidė vos girdimus garsus, čiulbėjo ulbėjo paukščiai, 

zvimbė vabzdžiai, pliuškeno šokinėdamos žuvys - čia 
buvo tikrai didelis triukšmas, tik Brajanui dar nepa

žįstamas. Jam ir spalvos buvo naujos .  Spalvos jam su

simaišė galvoje su triukšmu ir sudarė žaliai mėlyną 
miglą, kurią jis girdėjo, girdėjo kaip šnypščiamą pul
suojantį triukšmą. Brajanas tebejautė nuovargį . 

Tokį didžiulį nuovargį . 
Tokį siaubingą nuovargį. Stovint kažkodėl nepapras

tai eikvojosi jėgos, tiesiog sekino. Tikriausiai Brajanas 

tebeišgyveno sukrėtimą dėl katastrofos. Ir tebekamavo 
jį skausmai, svaigulys, keisti jutimai .  

Rado kitą medį, aukštą pušį be šakų iki viršūnės, 

atsisėdo ir atsirėmė nugara . Žvelgė į ežerą, šildomas 
saulės . Po akimirkos susmuko ir vėl užmigo. 
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JO AKYS staiga atsimerkė, plėšte prasiplėšė, ir jis iš 

karto susivokė, kur esąs . 
Neįtikėtinai, siaubingai troško gerti . Pajuto, kokia 

burna išdžiūvusi, nešvari, gliti . Lūpos sutrūkinėj u

sios ir tartum kraujuojančios .  Atrodė, kad jeigu tuoj 

pat bent šiek tiek neatsigers, tai nusilps ir mirs . Norėjo 
gausybės vandens. Kiek tik suras.  

Suvokė troškulį ir juto, kaip apdegęs saulėje veidas. 

Jau buvo kokia trečia valanda dienos. Saulė pakilusi jį 

miegantį apkepino. Veidas degte degė. Iškils pūslės ir 
nusilups oda.  Skausmas troškulio negožė, dar labiau 
didino. Brajanas atsistojo kabindamasis į pušį, nes vi
sur dar nemenkai skaudėjo ir viskas dar buvo gerokai 

sustingę. Pasižiūrėjo į ežerą. 
Vanduo .  Tačiau ar galima j į  gerti ? Niekas niekad 

nėra jam sakęs, ar ežero vandenį gerti galima, ar ne. Ir 
prisiminė lakūną . 

Mėlynoje gelmėje su lėktuvu,  įkal intas  jame . . .  

Negyvas . . .  

"Siaubas." 
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Bet ežeras mėlynavo, dvelkė drėgme. Burna ir ger

klė jau beprotiškai geidė vandens, o Brajanas visai 

nenumanė, kur kitur ieškoti atsigerti. Be to, j is  jau 

prarijęs gal toną to vandens, kol kapstėsi iš lėktuvo ir 

plaukė iki kranto. Kaip rodė visuose filmuose, herojus 

randa švarų šaltinį su tyru geriamu vandeniu, tačiau 

juk tuose filmuose nedužo lėktuvas, neištino kakta ir 

neskaudėjo viso kūno, troškulys nebuvo herojaus taip 

užpuolęs, kad tas nebegalėtų mąstyti. 

Brajanas menkais žingsneliais patraukė krantu že

myn prie ežero. Kranto pakraščiu driekėsi tanki žolė, 

vanduo atrodė drumzlokas ir jame plūduriavo smulkūs 

taškeliai - vabalėliai .  Bet į ežerą tęsėsi maždaug dvi

dešimties pėdų ilgio rąstas - bebrų kadaise nuleistas į 

vandenį - su senomis styrančiomis aukštyn šakomis, 

beveik kaip kokiomis rankenomis . Žengė rąstu, laiky

damasis už šakų, nusiūbavo pro dumblius ir pro mur

ziną vandenį. 

Priėjęs švarų vandenį, kur nesimatė plaukiojančių 

vabalėlių, atsiklaupė ant rąsto gerti . 

"Gurkšnelį, - pagalvojo, tebesibaimindamas ežero 

vandens, - tik vieną gurkšnelį . "  

Tačiau ka i  prisidėjo pasemtą saują prie burnos ir 

pajuto šaltą ežero vandenį varvant pro suskilusias lū

pas ant liežuvio, tai susilaikyti nebegalėjo.  Dar nebu

vo jis, net ir ilgose kelionėse dviračiu karštą vasarą, 

šitaip ištroškęs. Tartum vanduo būtų buvęs daugiau 
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nei vanduo, tartum vanduo būtų buvęs visas gyveni

mas. Liautis nebegalėjo. Pasilenkė, prikišo burną prie 
vandens ir gėrė, gėrė, traukė vandenį giliai į save, rijo 

didžiausiais gurkšniais . Gėrė tol, kol pilvas jam išsi
pūtė, kol jis vos nenulėkė nuo rąsto . Tada atsistojo ir 

svirduliuodamas parkeliavo atgal į krantą . 
Krante iš karto pasidarė bloga ir jis beveik visą gertą 

vandenį išvėmė. Vis dėlto nebetroškino ir vanduo lyg 

apmalšino net ir galvos skausmą - nors saulės nusvi
lintas veidas tebeliepsnojo. 

- Taigi. - Vos nepašoko išgirdęs savo garsiai ištartą 

žodį. Nuskambėjusį čia tartum taip netinkamai. Pamė
gino dar: - Taigi . Taigi . Taigi štai aš. 

"Štai tokie reikalai", - pagalvojo. Pirmą kartą po ka
tastrofos jo protas pradėjo dirbti . Smegenys įsijungė ir 

Brajanas ėmė mąstyti . 

"Taigi štai aš .  O kur?" 

"Kur esu?" 

Dar kartą užsiropštė krantu iki  aukšto medžio be 
šakų ir vėl atsisėdo, atsirėmė nugara į grublėtą žievę. 

Dabar buvo karšta, bet saulė, pakilusi aukštai, kaitino 

iš už nugaros .  Brajanas sėdėjo medžio šešėlyje gana 
patogiai . Reikėjo pamąstyti apie kai kuriuos dalykus. 

"Štai kur aš. Aklavietėje ."  
Atsivėrus protui ir ėmus regztis mintims, grėsė ant

plūdis - viso to, kas pradėjo aiškėti. Nebūtų atlaikęs. 
Viskas išvirto painia, beprasmiška maišalyne. Brajanas 

ją nuslopino ir pabandė mąstyti apie viską paeiliui. 
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Skrido jis į šiaurę porą mėnesių paviešėti pas tėtį . 
Vasarą. Lakūną ištiko širdies priepuolis, jis mirė, ir lėk

tuvas sudužo kažkur Kanados šiaurės miškuose. Braja
nas nežino, ar toli jie nuskrido, nei kuria kryptimi, nei 
kur jis atsidūręs . . .  

"Nesikarščiuok. Dar labiau nusiramink. "  

"Aš esu Brajanas Robsonas, man trylika metų. I r  a š  
esu vienas Kanados šiaurės miškuose."  

"Gerai. Čia visiškai akivaizdu ."  
"Skridau paviešėti pas tėtį . Lėktuvas sudužo i r  nu-

skendo ežere . "  
"Štai taip i r  turiu mąstyt. Trumpomis mintimis. "  

"Aš nežinau, kur esu . "  

"Bet nelabai i r  svarbu. Svarbiau, kad jie nežino, kur 
aš esu. Jie reiškia kokius nors žmones, kurie galbūt nori 

manęs ieškoti. Ieškotojus . "  

J ie  jo ieškotų. Ieškotų lėktuvo . Tėtis ir mama pa

klaiks . Apvers pasaulį aukštyn kojom, jo ieškodami. 
Brajanas buvo matęs ieškotojus per žinias, matęs fil
mų apie dingusius lėktuvus . Lėktuvui nukritus, su
rengdavo plačias paieškas ir beveik visada per parą ar 

per dvi paras lėktuvą surasdavo. Visi lakūnai palieka 

skrydžio planą - smulkų planą su nuorodomis, kur ir 
kada ketina skristi, išaiškina visas skridimo kryptis .  
Gelbėtojai  atvyks, jo ieškos.  Ieškotojai gaus valdiškų 
lėktuvų ir ieškos abipus planuoto skrydžio maršru

to, kurį nubraižė lakūnas, ir ieškos tol, kol Brajaną 

suras . 
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"Gal net jau šiandien. Jie gali atsirasti jau šiandien. 

Dabar antra diena po katastrofos . Ne . - Brajanas susi

raukė. - Pirma ar antra? Jie nukrito pavakare, jis visą 

naktį išgulėjo be sąmonės. Tai ši diena pirma tikra die
na. Bet ieškotojai gali atsirasti ir šiandien. Turėjo paieš

kas pradėti iš karto, kai tik nesulaukė skraidinusio jį 
lėktuvo ."  

"Taip . Tikriausiai atvyks šiandien."  

"Tikriausiai č ia  atskris su lėktuvais amfibijomis, 

mažais krūmynlėktuviais su pliidėmis, galinčiais tūpti 
tiesiog šičia ant ežero, ir Brajaną paims ir parskraidins 
namo."  

"0 kur namo? Namo pas tėtį ar namo pas mamą?" 

Liovėsi galvoti . Juk nesvarbu. Ar pas tėtį, ar vėl pas 

mamą. Ten ar ten, vis tiek tikriausiai iki nakties arba 
paryčiais jis jau bus namie, galės atsisėsti ir suvalgyti 
didžiulį sultingą suvožtinį su sūriu.  Su pomidorais ir 
su dviguba porcija gruzdintų bulvyčių su kečupu. Ir 

užgers tirštu šokoladiniu pieno kokteiliu . 
Ir apėmė alkis. 

Brajanas pasitrynė pilvą. Alkis. Bet ir dar kažkas -

baimė, skausmas - veržė pilvą . Dabar, kai pagalvojo 
apie suvožtinį, pilvo tuštuma riaumote užriaumojo. 
Brajanas negalėjo patikėti, kad šitaip dėl alkio . Dar ne
buvo jam tekę alkio patirti taip . Ežero vanduo pilvą 

pripildė, bet nepasotino . Pilvas reikalavo maisto . Šauk
te šaukėsi. 

"0 maisto juk visiškai jokio nėra . "  
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"Visiškai jokio . "  

" 0  ką daro filmuose, kai šitaip įkliūva? A, teisingai, 
herojus paprastai susiranda tam tikrų augalų, kuriuos 

žino esant tinkamus valgyti, ir alkį numaldo. Tiesiog 
valgo augalus, kol pasisotina, arba sumaniai paspen

džia kokius nors spąstus, pasigauna jais kokį nors žvė

relį ir išsikepa ant puikaus laužiuko. O netrukus pasi
daro ir didžiausius aštuonių patiekalų pietus." 

"Bėda ta, - pagalvojo Brajanas, dairydamasis aplin
kui, - kad visur tesimato vien tik žolė ir krūmai. Nieko 

aiškiai valgomo, neskaitant kokio milijono paukščių ir 
bebro, nesimato gyvūnų, kuriuos būtų galima gaudyti 

spąstais ir virti. O jeigu kaip nors kokį nors ir pasigau

si, tai nėra degtukų, taigi ir laužo nesusikursi . . . "  
"Nieko nėra . "  

Mintimis kaskart grįžo v is  prie to  paties . Jis nieko 

neturėjo. 
"Na, beveik.  Iš esmės tai nežinau, ką aš turiu arba 

ko neturiu. Gal derėtų pamėginti suprasti, kokia iš ti
krųjų mano padėtis. Bent jau turėsiu ką veikti - galėsiu 

negalvoti apie valgį. Kol atvyks manęs ieškoti . "  

Kadaise Brajanas turėjo anglų kalbos mokytoją, 
vyruką, vardu Perpičas, kuris nuolat kartodavo, kad 
reikia pasitikėti savimi, mąstyti ryžtingai, nieku gyvu 

nepasiduoti . Štai kaip Perpičas sakė : " Nesiliauk pa
sitikėjęs savimi ir nieku gyvu nepasiduok. "  Brajanas 

dabar ir prisiminė savo mokytoją .  Klausė savęs, kaip 
nesiliauti pasitikėti savimi ir kaip nepasiduoti . 
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"Perpičas tepasakytų, kad reikia susirasti paskatų. 

Nuolat ragindavo vaikus susirasti paskatų."  
Brajanas pasisuko ir atsiklaupė. Susikišo rankas į 

kišenes, išsitraukė visą savo turtą ir sudėliojo žolėje 
priešais save. 

Tas jo turtas buvo gana menkas. Dvidešimt penkių 

centų moneta, trys dešimties, viena penkių, dvi po vie

ną centą . Nagų karpiklis. Piniginė su dvidešimties do
lerių banknotu . "Jeigu įstrigtum kokio mažo miestelio 

oro uoste ir prireiktų pirktis pi.lvalgyti", - sakė mama. 
Ir keli lapeliai popieriaus. 

O ant kelnių diržo, kažin kaip išlikęs, kabėjo ma
mos jam dovanotas kirvis .  Jau buvo kirvį pamiršęs, 

bet dabar pasisukęs išsitraukė ir padėjo a nt žolės. 
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Kertamasis kraštas buvo parudavęs .  Brajanas nykščiais 
nutrynė rūdis. 

Štai ir viskas.  
Susiraukė. Ne, ne viskas .  Jeigu jis priverstas žaisti, 

tai laikysis žaidimo taisyklių. Perpičas jam lieptų liau
tis krapštinėjusis. Ieškoti paskatų. 

"Pagalvok apie viską, Robsonai . "  
A vėjo gerus teniso batus, jau beveik išdžiūvusius .  

Ir mūvėjo puskojines. Ir džinsus, ir dėvėjo apatinius, 
ir juosėjo siaurą odinį diržą, ir vilkėjo marškinėlius, 
ir vėjastriukę, taip suplyšusią, kad buvo likę v ien 
skarmalai. 

Turėjo laikrodį. Brajano laikrodis buvo skaitmeninis, 
išlikęs ant rankos, bet per katastrofą sudužęs - ekranė
lis tuščias .  Brajanas nusisegė ir jau norėjo mesti . Bet 
sulaikė jau mojančią ranką ir padėjo laikrodį ant žolės 
prie kitų daiktų. 

"Štai . Dabar viskas . "  
"Ne, ne  viskas. Dar štai kas ."  
Visus turimus daiktus jau peržvelgė, tačiau dar  tu

rėjo ir save. Perpičas kaldavo mokiniams į galvas: "Pats 
didžiausias jūsų turtas - jūs patys . Nepamirškite šito . 
Geriausia, ką turite, esate jūs patys . "  

Vėl apsidairė aplinkui . 
"Gaila, kad jūsų čia nėra, Perpičai .  Aš alkanas ir  

visą savo turtą atiduočiau už mėsainį. "  
- A š  alkanas, - ištarė garsiai. Kol kas ramiai. Paskui 

pasakė garsiau.  Dar garsiau. O galiausiai ėmė rėkti : 
Aš alkanas, alkanas, alkanas . 
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Kai nutilo, staiga stojo tyla .  Nutilo ne tik jis, o ir  
pliuškesiai, plumpsėjimai, miško čiulbesiai .  Jo šauks
mas pribloškė viską. Ir viskas tylėjo. Brajanas dairė
si, klausėsi išsižiojęs, ir suprato, kad visą savo gyve
nimą dar nebuvo girdėjęs tokios tylos. Visiškos tylos .  
Juk amžinai būdavo kokių nors garsų. Vienokių arba 
kitokių. 

Tyla truko vos kelias akimirkas, tačiau tos akimir
kos buvo tokios sodrios, lyg tyla būtų susiliejusi su juo. 
Nieko nesigirdi .  Nė garselio . O paskui vėl pragydo 
paukštis, suzvimbė kažkoks vabzdys, kažkas sučirškė, 
kažkas sukranksėjo, ir netrukus įsisiūbavo ankstesnis 
garsinis fonas. 

O jis liko alkanas. 
"Žinoma, - pagalvojo kraudamasis monetas ir kitką 

atgal į kišenes, kabindamasis prie diržo kirvį, - žino
ma, jei atskris šį vakarą arba net jeigu užtruks iki ryto
jaus, tai alkis nėra baisus dalykas. Yra ištvėrusių daug 
parų be maisto, svarbiausia, kad turėjo vandens. Net 
jei neatskris iki rytojaus vakaro, nieko man nenutiks . 
Gal prarasiu truputį svorio, bet su pirmu mėsainiu, 
su pieno kokteiliu ir su gruzdintom bulvytėm viskas 
susitvarkys ."  

Visas mintis sprogdinte sprogdina mėsainio vaiz
das, kaip jį rodė televizijos reklamose. Spalvų sodru
mas ir sultinga karšta mėsa . . .  

Nusipurtė . Tai net jeigu j o  nesuras iki rytojaus, juk 
jis nepražus. Gausybė vandens, nors ir nežinia, ar van
duo geras, švarus, ar ne. 
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Vėl atsisėdo prie medžio, atsirėmė nugara. Nedavė 

jam ramybės vienas dalykas. Nelabai net suvokė, koks 

iš tikrųjų, bet kažkas graužėsi ir graužėsi smegenų pa

kraštyje. Kažkas dėl lėktuvo ir dėl lakūno, kas turėtų 

viską pakeisti . . .  

"0!  Štai kas ! " - J i s  prisiminė tą  akimirką, kai la

kūnas, ištiktas širdies priepuolio, dešine koja paspyrė 

krypties vairo paminą ir lėktuvas pasisuko į šalį. O ką 

tai reiškia? Kodėl tokia mintis vis neduoda ramybės, 

kodėl be paliovos jį  kumši ir baksnoja? 

"Ogi tai reiškia, - prabilo balsas mintyse, - kad gal 

šį vakarą niekas tavęs neatskris. Gal net ir rytoj . "  

Lakūnui stumtelėjus krypties vairo paminą, lėktu

vas pasisuko į šalį ir įgijo kitą kursą. Brajanas niekaip 

neprisiminė, ar smarkiai lėktuvas nutolo į šalį. Tačiau 

tikriausiai smarkiai, nes paskui, lakūnui mirus, Braja

nas skrido valandų valandas nauju kursu. 

Gerokai nutolo nuo skrydžio plano, kurį buvo oficia

liai užregistravęs lakūnas.  Daug valandų skrido galbūt 

po 160 mylių per valandą. Net jeigu ir nedaug nukrypo 

nuo kurso, tokiu greičiu ir tiek laiko skrisdamas Braja

nas galėjo atsidurti už kelių šimtų mylių nuo užregis

truotojo skrydžio maršruto. 

Turbūt vis
.
ų pirma jo ieško daugiausia palei skry

džio plane nužymėtą maršrutą . Gal dairosi šiek tiek ir 

į šalis, bet juk jis gali būti už trijų keturių šimtų my

lių į šalį. Brajanas visai nežino, nė nenumano, ar toli 
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nuskrido netinkama kryptimi, nes nežino, koks buvo 

pirminis kursas, ir nežino, kiek nukrypta į šalį. 

"Vos truputėlį, - štai kaip jis prisiminė. - Vos tik 

trūktelėja į šalį. Tik blokštelėja man galvą į šalį ir lėk

tuvas pasisuko. 11 

Neras jo tikriausiai kokias dvi tris dienas .  Pajuto, 

kaip iš baimės ima smarkiau plakti širdis. Baisi apniko 

mintis, bet jis ją nuslopino, užgniaužė, o paskui ji ir vėl 

apniko. 

Tikriausiai neras jo labai ilgai. 

Atslinko ir kita mintis .  Gal jo neras ir visai. Tačiau 

Brajanas jau puolęs į paniką. Todėl užgniaužė ir šitą 

mintį ir pabandė nesiliauti pasitikėjęs savimi . Juk jo jau 

smarkiai ieško, nukritus lėktuvui. Pasitelkta daug žmo

nių ir lėktuvų. Ir ieškos plačiai į šalis. Juk supras, kad 

lėktuvas nuklydo nuo kurso. Juk Brajanas kalbėjosi su 

kažkuo per radiją, tai juk kaip nors susigaudys . . .  

"Viskas bus gerai .  11 

Veikiai jį suras. Na, gal ne rytoj , bet vis tiek greitai . 

Greitai .  Greitai .  

Suras jį greitai. 

Pamažu, lyg sujudinta mašinų alyva, jo mintys vėl 

ėmė rimti ir baimė išnyko. Pavyzdžiui, neatskristų dvi 

dienas . . .  Ne, pavyzdžiui, neatskristų tris dienas, net 

ir visas keturias, - tai jis ištvertų. Privalėtų ištverti . 

Nesinorėjo galvoti, kad užtruks ilgiau.  Bet tegu kad 

ir keturias dienas.  Tik reikėjo kažko imtis. Negalima 
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buvo ištisas keturias dienas tiesiog sėdėti po medžiu 

ir spoksoti į ežerą. 
Keturias dienas ir naktis .  Čia miško glūduma, jis 

visai neturi degtukų, negali užsikurti laužo. Miške yra 
didelių padarų . Tikriausiai vilkų, lokių . . .  Ir kitokių . 

Kai sutems, jis čia liks neapsaugotas, tiesiog sėdintis 
po medžiu. 

Staiga apsižvalgė, pajuto ant sprando besišiaušian

čius plaukus. Gal tie padarai jį jau stebi, tyko - laukia 
tamsos, kai galės prisėlinti ir užpulti . 

Apčiuopė kabantį prie diržo kirvį.  Vienintelį savo 

turimą ginklą .  Vis dėlto ginklą .  

Reikėjo kokio nors prieglobsčio . Ne, ne tik. Reikėjo 

kokio nors prieglobsčio ir reikėjo ko nors valgomo. 
Sunkiai atsistojo ir užtempė ant nugaros marški

nius, kol nesugėlė uodai. Turėjo ką nors daryti, turėjo 

gelbėtis. 

"Turiu rasti paskatų, - pagalvojo Brajanas, prisimin

damas Perpičą.  - Dabar galiu pasikliauti vien tik savi

mi. Turiu ką nors daryti . "  
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PRIEŠ DVEJUS METUS jiedu su Teriu dykinėja 
prie parko, kur didmiestis, rodės, truputį išnyksta, kur 
augo stori medžiai. Jiedu nusileido prie tekančio per 
parką upelio . Ten buvo tankynė, lyg laukinė gamta . 

Jiedu pokštavo, linksminosi ir vaidino pasiklydusius 

miške . Ir visą pavakarę kalbėjosi, ką pasiklydę dary
tų. Žinoma, įsivaizdavo turintys visokiausių gėrybių, 

tokių kaip šautuvas ir peilis,  įmantriausios žūklės 

priemonės ir degtukai. Taigi galėjo medžioti, žvejoti 
ir kurti ugnį . 

"Kaip gaila, kad šičia nėra tavęs, Teri . Su šautuvu, 
su peiliu ir degtukais . . .  " 

Anuomet parke jiedu buvo nusprendę, kad geriau
sias jiems prieglobstis būsiantis pasistatyta stoginė. Tai
gi Brajanas dabar ketino statyti stoginę. Gal užklos žole 

ar lapais, ar pagaliais .  Vėl patraukė žemyn prie ežero, 
prie kelių gluosnių. Galės nusikirsti surišimui. Tačiau 
jam dingtelėja, kad reikia rasti stoginei gerą vietą, to

dėl nutarė pirmiau apsižvalgyti . Nenorėjo nutolti nuo 

ežero, nes, kaip pagalvojo, lėktuvas, net ir gulėdamas 
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gelmėje, gal matysis kam nors praskrendančiam. Braja

nas nebuvo linkęs menkinti net ir mažiausiai tikėtinos 
progos būti surastas .  

Žvilgsnis užkliuvo už kairėje stūksančio uolinio 
kalvagūbriūkščio . Ir pirmiausia Brajanas pagalvojo 
pasistatysiąs prieglobstį prie uolos.  Tačiau iš pradžių 

nutarė apžiūrėti tolimąjį kalvagūbrio galą. O ten jam 

nusišypsojo sėkmė. 

Pasitelkęs saulę ir tokį faktą, kad ji teka rytuose, lei
džiasi vakaruose, nusprendė, kad tolimasis galas yra 
šiaurinis. Kadaise, labai seniai, kažkas jį išgraužė, galbūt 

ledynas, ir išgraužęs paliko tam tikrą kreivą įdubą, kiek 
po iškyša. Įduba nebuvo labai gili, ne urvas, bet glotni 

ir turėjo puikų stogą. Brajanas galėjo beveik stovėti po 
iškyša. Tereikėjo galvą laikyti truputėlį panarintą, kad 

nesitrenktų į lubas.  Dalis uolienos, kuri buvo išduobta 
iš uolos, dėl ledynų veiklos sudūlėjo, pavirto smėliu ir 

dabar sudarė nediduką smėlio pliažą, besidriekiantį iki 

pat vandens priešais ir į dešinę nuo iškyšos. 
Tokia buvo pirmoji Brajano sėkmė. 

"Ne. Sėkmė buvo nutūpimas. Bet ir čia vėl sėkmė, 

kurios taip reikėjo. " 

Turėjo tik atskirti siena dalį įdubos ir palikti tarpą 

išėjimui, ir turėtų puikų prieglobstį - daug tvirtesnį už 
stoginę. Ir sausą, nes iškyša sudarė vandens nepralei

džiantį stogą. 
Įsiropštė po iškyša ir atsisėdo. Smėlis čia, šešėlyje, 

buvo vėsus. Vėsuma taip nuostabiai glostė veidą, kuris 
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jau pradėjo pūslėti . Skausmingiausia tai buvo kakta, 

patinimo viršuje nusėta pūslių. 

Tebevargino silpnumas. Vien tik apėjus kalavagū
briūkščio galą ir šiek tiek palypėjus per viršų, kojos 
pasidarė kaip medinės. Malonu buvo truputį pasėdėti 

iškyšos šešėlyje ant vėsaus smėlio. 

"Ak, jeigu dabar turėčiau ko užvalgyt. . . "  

"Bent ko nors . "  
Dustelėjęs vėl nusileido prie ežero i r  prarijo porą 

gurkšnių vandens . Nejautė didelio troškulio, bet vy
lėsi, kad vanduo gal apmaldys alkį . Nemaldė. Šaltas 

ežero vanduo kažkodėl tik pakenkė, alkį sustiprino. 
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Brajanas pagalvojo, kad reikia prisinešti šakų ir da
ryti pertvarą . Paėmė vieną šaką ir norėjo pakelti, bet 

rankos buvo per silpnos. Suprato, kad ne vien dėl ka
tastrofos ir dėl galvos bei viso kuno sutrenkimo jis toks 
silpnas, o ir dėl alkio. 

"Derėtų susirasti ko nors valgyti . Prieš ką nors vei

kiant reikėtų ko nors užvalgyti . "  
"Tačiau ko?"  

Brajanas prigludo prie uolos ir pažiurėjo į ežerą . I r  
ką  g i  čia valgysi? Brajanas juk buvo įpratęs, kad valgis 
tiesiog ranka pasiekiamas, visada čia pat. Kai tik pra

alkdavo, eidavo prie šaldytuvo, arba į parduotuvę, arba 

sėsdavosi prie mamos paruošto valgio. 

"Ak, - pagalvojo prisimindamas dabar, - ak." 
Prisiminė Padėkos dieną, prieš metus, paskutinę 

Padėkos dieną, kurią šventė visa šeima, iki mamai nu

sprendžiant skirtis . Sausį tėtis išvažiavo. Brajanas jau 
žinojo Paslaptį, tik nesuprato, kad dėl to reikės visiems 

išsiskirti . Dar tikėjosi, kad kaip nors susiklostys. Žinojo 

Paslaptį, kurios tėtis dar nežinojo. Brajanas ketino jam 
atskleisti . Kai tėtį pamatys. 

Padėkos dieną jie valgė kalakutą . Kepė sodelyje už 
namo, kepsninėje ant anglių, sandariai uždengtą. Tė
tis užmetė ant anglių karijos šakelių . Sodelis prisipildė 

kepamo kalakuto kvapo ir karijos dumų aromato. Pas

kui tėtis šypsodamasis nuėmė dangtį . Kvapas išsiver
žė nenusakomas. Visi susėdo valgyti sultingos, riebios, 

dumų skonio mėsos . . .  
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Reikėjo liautis .  Burna prisipildė seilių, pilvas urzgė, 

žarna rijo žarną. 
"Ką čia galima valgyti?"  

Ką Brajanas buvo skaitęs ar matęs, kad dabar žino
tų apie maitinimąsi laukinėje gamtoje? Ar visai nieko? 

Matė . Taip, matė laidą per televiziją apie oro pajėgų 
lakūnus, kokius j ie turėjo apmokymus.  Išgyvenimo 

kursus. Gerai, dabar mintys ėmė suktis apie tą laidą. 
Lakūnai privalėjo išgyventi dykumoje. Juos paliko Ari
zonoje ar kur. Jie turėjo išgyventi savaitę. 

Vandens jie gavo pasidarę iš plastiko lakšto priemo

nę rinkti rasai, o valgė driežus. 
Štai taip . Aišku, kad vandens Brajanas turėjo gau

sybę, o driežų Kanados miškuose, kaip žinojo, ne per 
daugiausia. Vienas iš lakūnų laikrodžio stikliuku kaip 

didinamuoju stiklu sutelkė saulės spindulius ir įkūrė 

ugnį, taigi driežų valgyti jiems nereikėjo žalių. Bra

jano laikrodis buvo skaitmeninis, be stikliuko, ir dar 
sudužęs . Taigi matytoji televizijos laida jam padeda 
nedaug. 

Tiesa, dar štai kas . Viena iš tų lakūnų, moteris, rado 

ant krūmo kažkokių pupų ir pasidarė su driežiena 

troškinį - skardinėje, kokią rado. Driežienos su pupo

mis troškinį . Čia jokių pupų nebuvo, bet juk turėjo būti 
uogą Krūmų su uogomis .  Juk visada taip sakoma. Na, 

iš tikrųjų tai Brajanas visai nebuvo girdėjęs, kad kas 

taip sakytų. Bet juto, kad veikiausiai tiesa . 
"Čia turi būti krūmų su uogomis . "  
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Atsistojo, išėjo ant smėlio ir pasižiūrėjo, kur saulė. 

Vis dar aukštai .  Nenumanė, kuri galėtų būti valanda. 
Namie tai būtų kokia pirma ar antra, jei saulė šitaip 
aukštai .  Namie pirmą ar antrą valandą mama kraus
tytų nuo stalo indus ir jau ruoštųsi važiuoti į sporto 

salę. Ne, taip būtų buvę vakar. Šiandien ji turėtų ke

liauti į pasimatymą su juo. Šiandien ketvirtadienis, o 
ketvirtadieniais ji visada keliauja į pasimatymą su juo .  

Trečiadienis būdavo sporto diena, o ketvirtadieniais 
ji keliaudavo į pasimatymą su juo.  Į jo mintis karšto

mis čiurkšlelėmis ėmė lietis neapykanta. Įsiveržė ir vėl 

pasitraukė. Jei mama nebūtų pradėjusi susitikinėti su 
juo ir nebūtų skatinusi skyrybų, Brajanas dabar šičia 

nestypsotų. 
Papurtė galvą . Privalėjo liautis šitaip samprotavęs. 

Saulė tebesilaikė aukštai, vadinasi, jis dar turėjo lai

ko iki tamsos susirasti uogų. Nesinorėjo likti toli nuo 

savo - pagalvojo vos ne kaip apie namus - prieglobsčio, 

kai sutems. 
Nesinorėjo likti kur nors miške, kai sutems. Ir nesi

norėjo paklysti - čia tai būtų bėdos . Juk težinojo eže
rą priešais save, kalvą už nugaros ir kalnagūbrį. Jeigu 
išleis šiuos dalykus iš akių, tai labai tikėtina, kad kur 

nors nukryps ir neberas kelio atgal .  
Taigi tu.rėjo ieškoti krūmų su uogomis, bet nieku 

gyvu neišleisti iš akių ežero arba uolinio kalvagūbrio. 
Nužvelgė besitęsiančią į šiaurę ežero pakrantę . 

Didelė jos atkarpa, gal kokie du šimtai jardų, buvo 
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gana tuščia .  Čia augo aukštos pušys, tokios su šako

mis tik pačioje viršūnėje, ošiančiomis lengvame vėjy
je . O žemų krūmų beveik nesimatė. Du šimtus metrų 

aukštyn matėsi lyg prasidedantis ruožas tankių žemų 
krūmų - dešimties dvylikos pėdų aukščio - ir suda

rė nepermatomą sieną. Tie krūmai tęsėsi gal apie visą 

ežerą. Tankūs ir sodriai žali. Bet negalėjo Brajanas dėl 
to būti tikras.  

Nujautė, kad jeigu kur nors yra uogų, tai tikriausiai 
tuose krūmuose. Kol laikysis arti ežero, kad galėtų de

šinėje matyti vandenį ir būti tikras, kad ežeras greta, 
tol nepaklys. Kai pavargs arba kai ras uogų, tai tik ap

sigręš, kad vanduo atsidurtų kairėje, ir eis atgal, kol 

prieis kalvagūbrį ir savo prieglobstį. 
"Kaip paprasta . Tegu būna paprasta . Aš esu Braja

nas Robsonas.  Patyriau lėktuvo katastrofą . Ketinu su

sirasti maisto . Ketinu susirasti uogų. "  

Pamažu žengė ežero pakrante - truputį tebemaudė 

sąnariai ir atėmė jėgas alkis . Medžiuose gausiai tupėjo 
paukščių . Visi čiulbėjo saulėje jam priešais. Kai kurie 

pažįstami, kai kurie ne . Brajanas pamatė ir liepsne

lę, ir kažkokių žvirblių, ir pulkelį rausvai oranžinių 
paukščių su storais snapais.  Ant vienos pušies jų tu
pėjo dvidešimt ar trisdešimt. Jie kėlė didelį triukšmą, 
o kai Brajanas paėjo po medžiu, nuskrido .  Jis žiūrėjo į 

skrendančius - ištisai žalius su ryškiais praskiepais, ir 

bežiūrėdamas rado uogų. Paukščiai nutūpė pomiškyje 

ant vieno aukštesnio gluosnį primenančio krūmo su 
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plačiais lapais, ėmė šokinėti ir triukšmauti . Iš pradžių 

Brajanas buvo per toli įžiūrėti, ką jie ten veikia, bet jų 
spalva viliojo ir jis nužingsniavo prie jų, neišleisdamas 

iš akių dešinėje plytinčio ežero. Priėjęs arčiau išvydo, 
kad paukščiai lesa uogas .  

Negalėjo net patikėti, kaip viskas paprasta . Tartum 

paukščiai j į  tiesiai ir atvedė.  Lieknos šakos stiebėsi 
aukštyn maždaug dvidešimtį pėdų ir buvo sunkios, 

nusvirusios dėl gausių kekių ryškiai raudonų uogų. Jos 
buvo perpus mažesnės už vynuoges, bet kabojo kekė
mis gana panašiai .  Brajanas, jas išvydęs žvilgančias 

saulėje raudoniu, vos nesuriko. 

Paspartinęs žingsnį, akimirksniu atsidūrė prie uogų. 

Nubaidė paukščius, graibstė šakas, draskė, grūdosi į 

burną uogas .  
Vos neišspjovė.  Ne dėl  to ,  kad labai karčios, o dėl 

to, kad buvo be jokio saldumo, tokios aitrios, džiovi

no burną . Ir su dideliais kauliukais, kaip vyšnių, todėl 
sunku buvo kramtyti . Vis dėlto Brajaną taip kankino 

alkis, pilvo tuštumas, kad jis negalėjo susilaikyti, toliau 

draskė šakas ir valgė uogas saujomis, griebė ir grūdosi 

į burną, rijo su visais kauliukais. 

Negalėjo susilaikyti . Kai galų gale pilvas prisipildė, 

Brajanas vis tiek liko alkanas .  Per dvi paras be mais
to tikriausiai pilvas susitraukė, bet alkis tebekamavo. 

Pagalvojęs apie paukščius, kaip jie vėl apipuls uogas 

jam pasitraukus, pasidarė iš suplyšusios vėjastriukės 
krepšį ir toliau uogavo. Galiausiai, kai nusprendė turįs 
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striukėje uogų vos ne keturis svarus, liovėsi skynęs ir 
patraukė atgal į savo stovyklavietę prie kalvagūbrio. 

"Štai. Štai turiu šiek tiek maisto ir jau galiu ką nors 

šičia pasitvarkyti . "  
Žvilgtelėjo į saulę i r  suprato dar šiek tiek laiko iki 

tamsos turįs. 

"Ak, jei turėčiau degtukų" , - pagalvojo liūdnai 

apžvelgdamas pakrantę ir visą paežerę. Visur mėtėsi 

sausuoliai iš ežero, ką jau kalbėti apie nudžiūvusius 
medžius visoje kalvoje ir saus as šakas ant kiekvieno 

medžio. Visur malkos . Ir nėra degtukų. 
"Kaip ten darydavo? Trindavo du pagaliukus?" 

Pakišo uogas su pasidarytuoju krepšiu po iškyša, į 
vėsų šešėlį, ir susirado keletą pagaliukų. Dešimtį mi
nučių patrynęs, pačiupinėjo pagaliukus.  Jie buvo be
veik šalti. 

"Ne taip . Ugnį kuria ne taip . "  

Pas ibjaurėjęs nusviedė pagaliukus šal in .  Taigi  

ugnies nebus. Bet j is  gali tvarkyti prieglobstį, padaryti 
jį - nežinia kodėl į galvą lindo žodis "saugesnį", - na, 

tinkamesnį gyventi . 
"Padaryti kaip nors uždaromą. Aš padarysiu jį bent 

kiek uždaromą. "  
Ėmė vilkti nuo ežero sausuolius, tempti ilgas nu

džiūvusias šakas nuo kalvos, nė akimirką neišleisda

mas iš akių vandens ir kalvagūbriūkščio . Ėmė pinti ir 

raizgyti sieną angai uolos šlaite . Darbavosi ilgiau nei 

dvi valandas.  Kelis kartus turėjo ilsėtis, nes tebesijau-
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tė šiek tiek silpnas, o kartą pajuto keistą nepažįstamą 
dieglį pilve . Dieglys stiprėjo, vartėsi. Per daug uogų. 

Per daug suvalgė uogų. 

Bet netrukus dieglys išnyko ir Brajanas toliau dar
bavosi, kol visas ertmės priekis sandariai užsidengė ir 
teliko nedidelė anga dešinėje, arčiausia ežero . Durų 

anga išėjo maždaug trijų pėdų skersmens .  Įėjęs vidun 
Brajanas atsidūrė kokių penkiolikos pėdų ilgio ir aš
tuonių ar dešimties pėdų pločio kambaryje su nuožul

nia akmenine siena užpakalyje. 
"Gerai, - pagalvojo ir pats sau linktelėjo. - Gerai . . . "  

Lauke galų gale jau leidosi saulė. Vos tik orui atvė
sus, vėl pasirodė uodai ir apipuolė debesiu. Apipuolė 

gausiai, siaubingai, beveik taip pat kaip ir iš ryto . Bra
janas be paliovos braukėsi juos nuo rankų, kol nebeiš

kentęs išbėrė uogas ir užsivilko sudriskusią vėjastriu
kę. Bent jau rankovės dengė rankas.  

Apsisiautęs striuke, jau smarkiai temstant, nuropo
jo arčiau uolos sienos ir pabandė užmigti . Jautė didelį 
nuovargį . Nors kai kur tebeskaudėjo, miegas pamažu 

ėmė. Bet neįmigo Brajanas tol, kol vakaro vėsumos ne
pakeitė nakties vėsa ir kol neatlėgo uodai. 

Galų gale, tebepykinamas uogų, Brajanas užmigo . 
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- MAMA! 
Sušuko ir nė nesuprato, ar nubudo nuo savo riksmo, 

ar nuo pilvo skausmų. Visus vidurius be paliovos plėš
te plėšė smarkūs diegliai .  Brajanas iš skausmo raitėsi 

prieglobstėlio tamsoje, bejėgiškai blaškėsi ant grindų 

veidu į smėlį ir vaitojo, vaitojo: 
- Mama, mama, mama . . .  
Šitaip d a r  nebuvo . Tikrai nebuvo . Tartum visos 

uogos, visi jų kauliukai pilve būtų sprogę - skrodė ir 
pjaustė . Brajanas iššliaužė į lauką ir ėmė ant smėlio 

vemti. Paskui nušliaužė dar toliau ir vėl išsivėmė. Taip 
vėmė ir baisiai viduriavo ilgiau nei valandą, kuri jam 
atrodė kaip kokie ištisi metai, kol pagaliau viduriai iš
tuštėjo ir jį visiškai apleido jėgos. 

Paršliaužė į prieglobstį ir vėl susmuko smėlyje .  Iš 
pradžių negalėjo užmigti, vien tik gulėjo. Protas nutarė 

vėl atgaivinti atmintį. 

Parduotuvių rajonas .  Su visomis smulkmenomis .  
Mama sėdi universaliame automobilyje su  vyriškiu . 
Ji pasilenkia ir jį bučiuoja, bučiuoja vyriškį trumpais 
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geltonais plaukais .  Ir ne šiaip draugiškai pakšteli, 
o bučiuoja. Bučiuoja pakreipusi galvą, prispaudusi lū

pas prie lūpų tam šviesiaplaukiui, kuris nėra Brajano 

tėvas, bučiuoja burna burną, paskui bučiuodama iške

lia ranką ir liečia jo skruostą, kaktą. Brajanas matė . 

Matė, ką mama veikia su tuo šviesiaplaukiu. Matė 
bučinį. Tas bučinys virto Paslaptimi, kurios vis dar ne

žino tėtis, visai nežino tėtis. 

Prisiminė taip tikroviškai, kad tiesiog juto kaitrą, tą 

dieną tvyrojusią parduotuvių rajone, prisiminė nerimą 
dėl to, kad Teris gali vėl pasisukti ir pamatyti jo moti

ną, prisiminė nerimą dėl gėdos. O paskui prisiminimai 
išnyko ir Brajanas vėl užmigo . . .  

Nubudo. 
Sekundę, gal dvi, nesuvokė kur esąs, klajojo kaž

kur sapnuose. O paskui įžiūrėjo saulę, liejančią spin

dulius pro įėjimo angą, išgirdo čia pat uodų zvimbimą 

ir susivokė . Nusibraukė veidą, visą sudorotą per dvi 
paras uodų gėlimo, visą sutinusį, randuotą . Nustebo 

pajutęs, kad patinimas ant kaktos gerokai sumažėjęs, 

beveik išnykęs. 
Užuodė siaubingą dvoką. Nesuprato, iš kur jis. Pas

kui būsto gilumoje pamatė krūvą uogų ir atsiminė, kas 
darėsi naktį, kaip kankino blogumas .  

- Per daug, - ištarė garsiai . - Per daug gyvybės 

uogų. . .  

Išropojęs i š  prieglobsčio rado, kur suteršė smėlį. 
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Su pagaliukais kaip išmanydamas viską išvalė, užbė

rė švariu smėliu ir nusileido prie ežero plautis rankų 
ir gerti . 

Dar buvo labai anksti, ką tik išaušę, vanduo toks ra
mus, kad Brajanas matė savo atspindį. Išsigando - veidas 

subraižytas ir kruvinas, patinęs ir gumbuotas, plaukai 

visi susivėlę, o kaktos rėžis užgijęs, bet plaukai apki

bę krauju ir šašais. Akys nuo uodų kandžiojimo visai 
susiaurėjusios, visas kūnas kažkaip pasidengęs purvu. 
Pliaukštelėja delnu per vanden�, kad neliktų atspindžio . 

"Koks bjaurus. Tikras bjaurybė. "  

I r  tą  akimirką beveik visai pasidavė, ėmė savęs gai
lėtis. Purvinas, alkanas, sugeltas ir sudaužytas, vieni
šas, bjaurus, išsigandęs, toks visai apgailėtinas, tartum 

atsidūręs duobėje - tamsioje gilioje duobėje, iš kurios 
nebeištrūksi. 

Sėdėjo pakrantėje ir grūmėsi su ašaromis . Paskui jų 

nebetramdė ir verkė gal tris ar keturias minutes. Gau
siomis ašaromis, savęs gailėjimo ašaromis, tuščiomis 
ašaromis. 

Atsistojo, žengė prie vandens ir truputį atsigėrė. Kai 

tik šaltas vanduo pasiekė pilvą, alkis vėl sustiprėjo, ir 
Brajanas stovėjo susiėmęs už pilvo, kol atlėgo alkio 
diegliai. 

Reikėjo valgyti . Vėl užėjo silpnumas, neviltis dėl al
kio . Reikėjo valgyti . 

Prieglobstyje pamatė krūvelę uogų, kur supylė, kai 

griebėsi vėjastriukės, - "gyvybės uogų" ,  kaip jas va-
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dino mintyse, - ir pagalvojo, ar kelių nesuvalgius. Ne 

taip beprotiškai daug, kaip vakar, kai, jo nuomone, 

užsitraukė nakties blogavimą, o tik tiek, kad pakaktų 
truputėlį atsikratyti alkio . 

Įropojo į būstą. Ant uogų tupėjo kelios musės . Nu

vijo. Pasirinko tik visiškai prisirpusių uogų - ne raus
vų, o tamsių, įrudusių iki juodumo, nuo brandos iš

sipūtusių. Prisirinkęs visą saujelę, nuėjo prie ežero ir 
uogas nuplovė - mažutės žuvytės tuoj spruko į šalis, 
pataškius vandenį. Brajanas apgailestavo neturįs žve

jybinio valo su kabliuku. Kruopščiai suvalgė uogas, 
išspjaudamas kauliukus .  Uogos vis tiek buvo aitrios, 

vis dėlto ir saldokos, nors nuo jų tartum kiek sustiro 
lūpos. 

Suvalgęs tebejautė alkį, bet blogiausia jau buvo pra

ėję ir kojos nebebuvo tokios sunkios kaip anksčiau. 

Grįžo į būstą. Per pusvalandį perrinko visas uogas, 
sudėjo visiškai prisirpusias i krūvelę ant kelių lapų, 

kitas sukrovė į kitą krūvą. Baigęs uždengė abi krūveles 

žole, prirauta ežero pakrantėje, kad musės nepultų, ir 
vėl išėjo į lauką. 

"Tikros siaubūnės tos gyvybės uogos. "  
"Bet juk maistas, vis šioks toks maistas, i r  galima 

bus dar užvalgyti vėliau vakare, jei prireiks. "  
Brajano dabar laukė ištisa diena . Pasižiūrėjo pro 

medžius į dangų ir pamatė, kad, nors ir yra debesų, jie 
išsibarstę ir neatrodo, kad žadėtų lietaus . Dvelkė vė
jelis, tikriausiai sulaikydamas uodus ir, kaip Brajanas 
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pagalvojo, nužvelgdamas ežero pakrantę, jeigu uogų 

yra šitokių, tai turėtų būti ir kitokių. Saldesnių rūšių. 
Jeigu neišleis ežero iš  akių, kaip vakar, tai viskas 

turėtų būti gerai, Brajanas turėtų rasti kelią namo. Ir 
stabtelėjo. Juk kaip jis dabar pagalvojo! 

" Namo .  Trys d ienos .  Ne . Dvi .  Ar vis dėlto jau 
trys?"  

Taip, jau ėjo trečia diena, ir Brajanas pagalvojo apie 
prieglobstį kaip apie namus. 

Atsigręžė pasižiūrėti . Patyl'inėjo savo apgrabų dir

binį . Iš žabų išėjo nebloga sienelė . Gal ir neapsaugotų 
nuo labai prastų orų, vis dėlto vėjus gerokai pritaiko. 

Ne taip jau prastai ir pasidirbo. Gal padarė nedaug, 
bet gal tiek savo namams ir tegalėjo padaryti . 

"Gerai.  Vadinsiu namais. "  

V ė l  nusigręžė ir nužingsniavo paežere gyvybės 
uogų link, nešinas vėjastriukės "krepšiu" .  

"Reikalai prasti . Bet gal ne  tokie ir prasti . "  
Gal rastų kokių nors skanesnių uogų. 
Priėjęs prie gyvybės uogų krūmų stabtelėjo .  Ant 

šakų nebuvo paukščių, tik daugybė uogų. Ir kai kurios, 

vakar dar vos paraudusios, šiandien jau buvo nuruda

vusios iki j uodumo.  Gerokai labiau prinokusios . Gal 
derėtų likti čia ir nusiskinti, kad nepražūtų. 

Vis dėlto naktinis protrūkis tvirtai laikėsi atmintyje 

ir Brajanas nusprendė žingsniuoti toliau.  Gyvybės uo
gos buvo maistas, bet valgyti jas keblu. Reikėjo ko nors 
tinkamesnio. Dar šimtą jardų nužingsniavęs pakrante 
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priėjo tokią vietą, kur vėjas buvo išdraskęs dar vieną 

taką. Smarkūs tikriausiai čia šėlo vėjai, jeigu išdraskė 
šitokius plotus - tokius takus, kokį Brajanas pamatė iš 

lėktuvo prieš nukrisdamas. Čia medžiai buvo ne ištisai 
visi išvirtę, o tik susisukę ir nulūžę nuo vidurio, taigi 

visų viršūnės gulėjo ant žemės sutrūnijusios, nebegy
vos, vien tik šakų nuolaužos stiebėsi į dangų tartum 

aplūžę dantys. Gausybė perdžiūvusių sausuolių. Ir vėl 

Brajanas vylėsi pajėgsiąs įkurti ugnį. Čia kartu buvo 

ir savotiška proskyna - be medžių viršūnių, su saulės 

spinduliams pasiekiama žeme. Ir čia gausiai augo dy
gūs krūmeliai, pasidengę uogomis .  

"Avietės . "  
Brajanas pažino, nes keletas aviečių krūmų augo 

parke. Jiedu su Teriu nuolat skindavo ir valgydavo va
žiuodami dviračiais pro šalį. 

Uogos buvo didelės, sunokusios . Paragavo Brajanas 

vieną. Jos buvo saldžios.  Ir nežadėjo tokių bėdų kaip 
su gyvybės uogomis. Nors avietės augo ne kekėmis, 
čia jų buvo daug, lengva buvo skinti. Brajanas nusišyp
sojo ir pradėjo dėtis į burną . 

"Saldžios sultys . "  
Ak, kokios jos buvo saldžios, su  visai nežymiu aš

traku prieskoniu . Brajanas skynė ir valgė, skynė ir val

gė. Ir galvojo, .kad nebuvo dar valgęs šitokio gardėsio . 

Netrukus, kaip ir pirmiau, pilvas prisipildė .  Tačiau 
dabar užteko proto neapsiryti, neprisikimšti per daug. 

Verčiau jis prisiskynė daugiau uogų į vėjastriukę. Juto 
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ant nugaros ryto saulės spindulius ir mąstė esąs tur
tingas, turįs daug maisto, tikras turtuolis. Ir taip be

mąstydamas kažin ką išgirdo už nugaros, kažką vos 

girdimo. Atsigręžė ir išvydo lokį. 
Neįstengė pajudėti, neįstengė mąstyti . Liežuvis, 

užlietas uogų sulčių, prilipo prie gomurio . Brajanas 

išpūtęs akis spoksojo į lokį .  Juodas, šviesiai ruda no

simi, ne toliau nei už dvidešimties pėdų, didelis .  Ne, 

milžiniškas. Ištisai juodo kailio ir milžiniškas. Brajanas 

kartą buvo matęs tokį didmies.::io zoologijos sode, juo-

. . c�:r,z;�" 
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dąjį lokį, bet anas buvo iš Indijos ar iš kur. Šitas buvo 

laukinis ir daug didesnis už tą zoologijos sode. Ir šitas 

stovėjo čia pat. 
Čia pat. 

Saulė spindėjo lokio keteros šerių galiukuose. Bliz

gantis juodu šilku lokys stovėjo ant užpakalinių kojų, 

kiek palenktų, ir tyrinėjo Brajaną. Tiesiog tyrė . Paskui 

nusileido ant visų keturių ir lėtai, čiaumodamas uo

gas, nusislinko į kairę, svirduliuodamas, murmėdamas 

ir lūpomis kruopščiai nutraukdamas kiekvieną uogą 

nuo šakelės. Ir po akimirkos dingo. Išnyko. O Brajanas 

taip ir nesujudėjo. Prie gomurio prilipusiu liežuviu, iš 

burnos kyšančiu jo galiuku, išsprogusiomis akimis, į 

uogas ištiestomis rankomis . 

Paskui Brajanas ėmė skleisti nenusakomą garsą, tie

siog baubte baubti : 

- Mmmm. 

Nieko tas garsas nereiškė, tik rodė baimę, nusistebė

jimą, kaipgi tas padaras, toks milžiniškas, galėjo taip 

arti atsirasti, Brajanui nepajutus. Paprasčiausiai priėjęs 

galėjo sudraskyti, ir nieko Brajanas nebūtų padaręs . 

Nieko. Ir kai jau to garso gal pusę buvo išleidęs, kai 

kas atsitiko jo kojoms - visai be jo valios - jos pasileido 

bėgti tolyn nu<? lokio, atgal į prieglobstį. 

Taip ir būtų parlėkęs, iš baimės, bet kai nubėgo ko

kių penkiasdešimt jardų, protas paėmė viršų, Brajanas 

sulėtino žingsnį ir galų gale sustojo. 
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"Jeigu tu lokiui būtum reikalingas, - sakė jam sme

genys, - jau būtų tave sudorojęs . Tokį dalyką reikia 

perprasti, o ne pabėgti . Lokys ėda uogas . "  

"Ne žmones. " 

"Lokys nė nemėgino tavęs sužeisti, nė negrasina . 

Stovėjo ketindamas geriau įsižiūrėti, tave ištirti, ir 

nupėdino sau, ėsdamas uogas. Lokys didelis, bet jam 

tavęs nereikia, nelinkęs jis tave sužeisti, ir šį dalyką 

privalai čia atsidūręs suprasti . "  

Atsigręžęs pasižiūrėjo į uogynus. Lokio nebebuvo, 

čiulbėjo paukščiai, nesimatė nieko galinčio jį sužeisti . 

Nebuvo jokio pavojaus, kokį galima būtų pajusti, suvok

ti . Didmiestyje naktį kartais pavojinga . Nepasivaikščio

si parke, kai sutemsta, nes pavojinga. O šičia lokys tik 

pasižiūrėjo į Brajaną ir nuėjo sau. Ir - įsivyravo galvoje 

mintis - uogos tokios skanios.  

Tokios skanios. Tokios saldžios ir sultingos, o Bra

janas taip išbadėjęs . 

Ir lokys beveik leido suprasti, kad nerūpi jam nė da

lybos - tiesiog nupėdino sau. 

O uogos tokios skanios. 

Ir galų gale pagalvojo, kad jeigu negrįš uogauti, tai 

vakare turės vėl valgyti anas gyvybės uogas.  

Tokia mintis jį įtikino ir Brajanas pamažu patraukė 

vėl prie avietyno. Uogavo visą rytą, nors ir labai atsar

giai. Kartą, voverei pašiugždinus po pušies kamienu 

spyglius, Brajanas net pašoko. 
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Apie pusiaudienį - saulei pakilus beveik tiesiai virš 

galvos - ėmė telktis debesys ir temti . Akimirksniu pra

pliupo lietus, bet Brajanas pasiėmė ką surinkęs ir par

lėkė į prieglobstį . Jau buvo suvalgęs aviečių kokius du 
svarus, o dar kokius tris turėjo savo striukėje, susuktoje 

tarnauti krepšiu . 
Vos tik pasiekė prieglobstį, debesys visiškai pratrū

ko ir lietus šniokšdamas pasipylė kaip iš kibiro. Smėlis 

lauke visai sumirko, nusidriekė ežero link upokšniai .  

O prieglobstyje smėlis liko sausas ir šiltas. Ėmė Braja
nas dėti surinktąsias uogas į atrinktųjų gyvybės uogų 

krūvelę, bet pastebėjo, kad nuo aviečių pro striukę var
va . Jos daug minkštesnės už gyvybės uogas ir aiškiai 

truputį susispaudė nuo savo pačių svorio . 
Striukę iškėlęs pažvelgė po ja ir išvydo srovelę rau

dono skysčio . Pakišo pirštą ir paragavo. Skystis buvo 
saldus ir aštrus, kaip išsikvėpęs gazuotas gėrimas .  

Brajanas šyptelėjo. Išsitiesė ant smėlio ir laikė striukę 

virš veido, varvino skystimą į burną. 
Lauke pylė lietus, o Brajanas gulėjo ant nugaros, 

gėrė iš uogų besisunkiantį sirupą, buvo sausas ir be

veik nebejautė skausmo, beveik nebekankino ir stin

gulys, pilvas nebebuvo dykas, burnoje dabar jau buvo 

skanu. 

Pirmą kartą po katastrofos Brajanas nebemąstė 

apie save nei apie savo asmeninį gyvenimą . Spėliojo, 

ar lokys nustebo kaip ir jis, susidūręs uogyne su kitu 

padaru. 
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V ėliau tą dieną, užėjus vakarui, jis nuėjo prie eže

ro ir nusiplovė lipnias uogų sultis nuo veido ir rankų, 

paskui parėjo ruoštis nakčiai .  
Nors ir suprato, pripažino, kad lokys neketina jo 

pulti, vis tiek daugiausia tik apie lokį ir tegalvojo .  

Į prieglobstį įslinkus tamsai, Brajanas nusisegė nuo dir

žo kirvį ir pasidėjo prie galvos. Ranką laikė ant koto, 
kol dienos įspūdžiai priveikė ir apėmė miegas. 
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IŠ PRADŽIŲ suvokė kaip urzgimą. Tylioje prie

globsčio tamsoje vidunaktį jis atsimerkė, išsibudino ir 

pagalvojo išgirdęs urzgimą. Bet pūtė vėjas. Nesilpnas 

vėjas ošino pušis ir keistu garsu pažadino jį, pakėlė. 

Brajanas atsisėdo.  Jį pribloškė kvapas .  
Persigando .  Puvimo kvapas, pelėsiai, verčiantys 

galvoti vien tik apie kapus su voratinkliais, dulkėmis 

ir senais lavonais. Brajanui šnervės išsiplėtė, išspro
go akys, bet nieko jis neišvydo. Per daug buvo tam

su, aklinai tamsu . Debesys užstojo net ir menkiausią 
žvaigždžių švytėjimą . Brajanas nieko nematė . Tačiau 
kvapas buvo tikras.  Tikras, stiprus .  Dvokė prieglobsty
je. Brajanas pagalvojo apie lokį, pagalvojo apie sniego 

žmogų ir apie kiekvieną baisūną, kokį tik buvo kada 

nors regėjęs siaubo filmuose, ir širdies dūžiai ėmė at

siliepti tvinksniais gerklėje. 
Paskui išgi:rdo kažką šliaužiant. Kažką krutant, ro

pojant ir slenkant pro pat koją .  Brajanas iš visų jėgų 

spyrė. Spyrė ir sviedė į tą garsą kirvį, į gerklinį garsą. 

Bet kirvis pralėkė pro šalį, pataikė į sieną, trenkėsi į 
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uolą, pažėrė kibirkščių lietų . Brajanui koją akimirks

niu ėmė skausmingai plėšti, lyg šimtas adatų būtų 
susmigę. 

- Mmmmmm! 

Brajanas suklykė iš skausmo ir iš baimės . Nuliuok

sėjo ant užpakalio į prieglobsčio kampą, gaudydamas 
orą pro burną, iš paskutiniųjų stengdamasis įžiūrėti ir 

išgirsti . 

Vėl kažkas ėmė šliaužti . Brajanui iš pradžių pasiro
dė, kad į jį, ir apėmė siaubas, užr�mė kvapą. Juto pajėg

siąs tamsoje įžiūrėti žemą tamsų pavidalą, kūno masę, 

gyvą šešėlį, tačiau tas kažkas nuslinko šalin, nušliaužė, 

nubrūžavo tolyn. Brajanas pamatė, o gal tik įsivaizdavo 

matąs, išslenkant pro būsto angą. 
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Akimirką gulėjo ant šono, paskui gergždžiamai 

įtraukė oro ir sulaikė. Klausėsi, ar užpuolikas negrįžta . 

Kai pasidarė aišku, kad šešėlis negrįžta, pajuto, kaip 
skausmas nuo blauzdos, kur labiausiai gėlė, išplinta 

per visą koją. 

Pirštais atsargiai prisilietė prie kuokšto adatų, su
smeigtų jam per kelnes į blauzdos minkštimą. Adatos 

buvo kietos ir labai smailais styrančiais galais . Braja
nas suprato, kas j į  buvo užpuolęs .  Dygliakiaulė buvo 
atsitiktinai užsukusi į jo būstą, o kai jis jai spyrė, ji jam 

dūrė su savo dygliuota uodega. 

Atsargiai apčiuopė kiekvieną dyglį. Taip skaudėjo, 
kad, atrodė, susmigę jų kelios dešimtys, o iš tikrųjų 

tebuvo aštuoni, prismaigstę prie odos kelnių aude
klą . Truputį atsilošė į sieną. Negalėjo palikti susmigu

sių, turėjo ištraukti, bet vos tik palietus skaudėjo dar 
labiau. 

"Kaip staiga. Kaip staiga visko nutinka. "  
Ėjo miegoti toks laimingas, o akimirksniu kaip vis

kas apvirto . Brajanas suėmė vieną dyglį, sulaikė kva

pą ir  trūktelėja .  Smegenis pasiekė aštraus skausmo 
bangos, bet jis suėmė antrą dyglį ir taip pat trūktelėja. 

Paskui trečią .  Išrovęs ketvirtą, atsikvėpė .  Skausmas, 

kankinęs dėl subadymo, ėmė plisti karšta dėme nuo 
blauzdos auk.štyn, kad net atėmė kvapą. 

Keli giliau susmigę dygliai traukiami plėšė mėsą. 

Brajanas du kartus giliai įkvėpė oro, pusiau iškvėpęs 

vėl kibo į dyglius .  Trūkt, poilsis, trūkt - ir dar tris 
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kartus šitaip iki atsigulant. Baigta . Skausmas apėmė 

visą koją, o su juo naujomis bangomis atplūdo ir savęs 

gailėjimasis .  Sėdėdamas vienas tamsoje, su skauda
ma koja, vėl susektas kelių uodų, ėmė verkti . Jau vis
ko buvo per daug, tiesiog per daug, nebepakenčiama. 

Viskas klostėsi tiesiog bjauriai .  
"Šitaip nebepakęsiu . Vienas, be ugnies, tamsoje .  

Kitą kartą gali atsitikti ir dar blogiau - gal lokys. Tuo
met jau bus nebe dygliai kojoje, bus blogiau. Nebega

liu, - vis galvojo Brajanas. - nebaliu. "  

Pakilo, atsisėdo urvo kampe. Nuleido galvą ant ran
kų, sukryžiuotų ant kelių . Kairė koja darėsi nejudri. Jis 

verkė tol, kol turėjo ašarų. 

Nežinojo, ar verkė ilgai. Bet vėliau prisiminė tą ver
kimą tamsaus urvo kampe ir suvokė perpratęs pačią 
svarbiausią išlikimo taisyklę, kad savęs gailėjimasis 

nieko neduoda.  Svarbu ne kad tiesiog savęs gailėti 
nedera ar kad netinkamai tas gailestis suprantamas. 

Svarbiausia yra tai, kad tas gailėjimas - nieko neduo

da.  Kai sėdėjo vienišas tamsoje ir verkė dėl to, kad 
baigta, viskas baigta, tai niekas nepasikeitė . Koją ir to
liau skaudėjo, toliau viešpatavo tamsa, jis toliau buvo 

vienas, savęs gailėjimu nieko nepasiekė. 
Galų gale vėl užmigo. Bet jo gyvensena jau keitėsi, 

miegojo Brajanas nebe giliu miegu, o jautriai, vien tik 
snaudė. Iki ryto dar du kartus pabudo nuo menkų gar

selių. Paskutinį kartą užsnūdęs iki aušros, kol nenubu
do galiausiai su ryto šviesa ir naujais uodų debesimis, 
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Brajanas sapnavo. Šį kartą ne savo motiną, ne Paslaptį, 

o iš pradžių tėtį, paskui savo draugą Terį . 

Sapno pačioje pradž ioje tėtis  stovėjo svetainė

je prie sienos, žiūrėjo į jį ,  ir iš akių buvo aišku, kad 
nori Brajanui kažką pasakyti . Lūpos judėjo, tačiau be 

garso, net be šnabždesio .  Mojo Brajanui  rankomis, 

gestikuliavo prieš akis, lyg kažką krapštydamas, ir  

stengėsi parodyti žodį lūpomis, bet  iš pradžių Braja

nas nepajėgė įžiūrėti . Paskui lūpos susiglaudė garsui 

"mmmmm" ,  nors nieko nepasigirdo . "Mmmmm . . .  
maaaa . "  Brajanas negirdėjo,  nepaj ėgė suprasti ,  o 

taip troško. Taip svarbu jam buvo suprasti savo tėtį, 
sužinoti, ką sako .  Tėtis bandė padėti, taip stengėsi 

padėti . Brajanui niekaip nesuprantant, tėtis atrodė 
susierzinęs, kaip susierzindavo Brajanui imdavus ko 

nors klausinėti po kelis kartus, ir išnyko. Tėtis ištir

po kažkokiose ūkanose, Brajanas neįžiūrėjo, kokiose, 

ir sapnas bemaž pasibaigė, arba taip atrodė, ir tada 
pasirodė Teris. 

Jis Brajanui nemojavo . Sėdėjo parke ant suolo ir žiū

rėjo į mėsos kepimo krosnelę. Kurį laiką nieko nenu
tiko. Paskui Teris atsistojo ir įbėrė iš maišo į krosnelę 

šiek tiek anglių, paskui šliūkštelėjo degiojo skysčio, 

tada paėmė spragtukinį uždegiklį ir uždegė skystį .  
Skysčiui l iepsnojant ir anglims pagaliau pradedant 

kaisti, Teris atsigręžė, pirmą kartą sapne pastebėda

mas Brajaną. Atsigręžęs nusišypsojo, parodė į ugnį, lyg 
sakydamas :  "Žiūrėk, ugnis. "  
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Tačiau Brajanui tas nieko nereiškė. Tik tiek, kad liū

dna jos neturėti . Ant stalo prie Terio pamatė parduotu

vės maišelį . Brajanui kilo mintis, kad jame tikriausiai 

dešrelės, traškučiai ir garstyčios. Galvoti tegalėjo vien 
tik apie maistą . Tačiau Teris papurtė galvą ir vėl paro

dė į ugnį, ir dar du kartus parodė į ugnį, vertė Brajaną 

žiūrėti į liepsną, ir Brajaną ėmė apimti vis didesnė ne

viltis ir pyktis. 

"Gerai, gerai, matau aš tą ugnį, bet tai kas? Aš pats 
ugnies neturiu . Kas yra ugnis, suprantu . Suprantu ir 

kad man jos reikia . "  

"Juk suprantu. "  
Atsimerkė. Urve buvo šviesu. Tvyrojo pilkšva, blau

si ryto šviesa . Pasitrynė burną ir pamėgino judinti koją, 

sustirusią lyg medinę.  Kankino troškulys ir alkis .  Su
valgė nuo striukės keletą aviečių .  Jos buvo truputį ap

gedusios, atrodė minkštesnės, tižesnės, bet tokios pat 
labai saldžios. Trynė uogas liežuviu į gomurį ir gėrė 

saldžias sultis, tekančias gerkle žemyn. Akies kraštu 

užkliuvo už žybsinčio metalo . Pamatė smėlyje kirvį, 

tamsoje nusviestą į dygliuotį. 

Pašoko . Truputį susiraukė, kai sulenkė nejudrią 

koją. Nušliaužė prie kirvio. Paėmė ir apžiūrėjo. Penties 
viršuje pamatė įrėžimą. 

Įrėža buvo nedidelė, tačiau kirvis jam buvo bran

gus - jo vienintelis įrankis .  Nereikėjo sviesti . Derė
jo laikyti rankoje. Reikėjo pasidaryti kokį nors įnagį, 

kuriuo lengviau būtų buvę išstumti gyvūną lauk. Gal 
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kuoką, o gal ietį . O kirvį reikia saugoti. Ir kažkas atėjo 

į galvą, mintis atėjo belaikant rankose kirvį, kažkas dėl 
sapno, dėl tėčio ir dėl Terio . Tik neįstengė Brajanas tos 

minties aiškiai suvokti . 
- Ak! - Brajanas iššliaužė į lauką ir atsistojo prieš 

tekančią saulę. Ištiesino nugaros raumenis ir skauda

mą koją .  Rankoje tebelaikė kirvį .  Kai atsitiesęs iškėlė 

virš galvos, šis sublizgo pirmuosiuose aušros spindu
liuose. Pirmieji, dar blausūs, spinduliai atsimušė į kir

vio sidabrą ir kirvis akinamai sublykčiojo auksu. Kaip 

ugnis .  

"Štai kas . Štai ką  jiedu norėjo man pasakyti . "  
Ugnis . Viską paaiškina kirvis .  K a i  urve sviedė į 

dygliuotį ir nepataikė, kai kirvis atsitrenkė į uolą, tai 

pažėrė kibirkščių, tamsoje pasipylė auksinis kibirkščių 
lietus, toks pat auksinis ugnelėmis, kokia auksinė da

bar buvo saulė. 

Kirvis buvo viskam atsakymas. Štai ką jam troško 

pasakyti tėtis ir Teris. Kažkaip jis galėtų išgauti ugnį 
kirviu. Žiežirbos turėtų duoti ugnį. 

Brajanas parėjo į būstą ir apžiūrėjo uolinę sieną. Ji 

buvo iš kažkokios rūšies kreidinio granito, o gal iš smil

tainio, tačiau granite buvo įsiterpusio dideliais gabalais 
tamsesnio akmens, kietesnio ir tamsesnio. Per akimirką 

rado, kur trenktasi kirvio . Plienas paliko žymę vieno 

tamsesnio luito briaunoje. Brajanas nusuka į šalį galvą, 

kad galėtų trinktelėti pentimi, ir nesmarkiai stuktelėja 
į juodą akmenį. Per švelniai. Nieko nenutiko . Smogė 
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smarkėliau, kad pentis slystelėtų, ir dvi trys menkutės 

kibirkštėlės striktelėja nuo akmens ir tuoj pat užgeso. 
Užsimojo smarkiau. Kirvį laikė taip, kad pentis kuo 

toliau nučiuožtų. Juodasis akmuo apsipylė ugnimi. Ki
birkštys pasipylė taip smarkiai, kad daug jų nuliuoksė
jo smėliu. Brajanas šypsodamasis daužė ir daužė. 

"Turėtų užsidegti . Gausiu ugnį . - lr vėl Brajanas 
smogė. - Iš kirvio turėsiu ugnį . "  
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SUPRATO, kad nuo kibirkščių iki ugnies dar ilgas 

kelias. 
Neabejotinai reikėjo kažin ko tokio, ką kibirkštys 

galėtų uždegti, kokios nors pinties ar kokių prakurų. 

Tačiau kokių? Brajanas atsinešė sausos žolės, paskaldė 
žiežirbų ant jos. Žiūrėjo, kaip jos gęsta . Pabandė ant ša

kelių, smulkiai sulaužytų, bet išėjo dar prasčiau nei su 

žole . Paskui pamėgino dėti kartu - žolę su šakelėmis. 

Nieko . Be vargo išgava kibirkštis, tačiau karšto 

akmens ar metalo krisleliai - nežinojo nė kas - tik 

spragsėjo ir geso. 
Brajanas susmuko ant savo blauzdų apimtas įniršio. 

Žiūrėjo į niekingą žolės su šakelėmis kuokštą. 

Reikėjo ko nors smulkesnio, kažko minkšto, plono ir 
pūkuoto - sugauti ugnies krisleliams. 

Puikiai būtų tikęs smulkintas popierius .  Bet popie
riaus jis neturėjo. 

- Aš jau taip arti, - ištarė garsiai, - taip arti . . .  

Pasikabino kirvį prie diržo i r  išėjo i š  būsto šlubčio
damas skaudama koja. Juk kai kas tiks, kai kas tikrai 
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tiks . Juk žmogus ugnį įkūrė . Ugnį jis turi jau tūkstan

čius, milijonus metų. Kažkaip vis tiek įmanoma. Braja
nas pasirausė kišenėse ir piniginėje susirado dvidešim
ties dolerių banknotą. Popierius. Čia jis bevertis. Tačiau 

jeigu jis palaikytų degančią ugnį . . .  

Suplėšė dvidešimtinę į smulkius skutelius, sukrovė 
krūvelę ir skėlė ant jos kibirkščių. Nieko neįvyko. Ne
norėjo nuo kibirkščių užsidegti, ir tiek. Bet kažkaip vis 

tiek buvo įmanoma - uždegti kažkaip įmanoma. 

Arčiau nei už dvidešimties pėdų dešinėje virš van
dens lenkėsi beržai .  Stovėjo Brajanas ir žiūrėjo į juos 

gerą pusę minutės, kol jie užkibo už jo minčių. Gražiai 

balti, tošis kaip švarus, truputį kanapėtas popierius .  
Popierius. 
Nuėjo prie beržų. Tošis kai kur luposi nuo kamieno, 

knojosi garbanėlėmis, beveik pūkeliais .  Brajanas šiek 

tiek išpešiojo ir pavartė tarp pirštų. Draikalai atrodė 

lengvai užsidegantys .  Sausi, beveik birūs . Pešė nuo 

kamienų ir gniaužė, dėjosi į vieną delną, su kita ran
ka pešiojo. Pešė ir kaupė, kol sukaupė kuokštą beveik 

sulig krepšinio kamuoliu. 
Vėl parėjo į būstą ir padėjo tošies lupenų kamuolį 

po juoduoju akmeniu . Paskui, dar sugalvojęs, užbėrė 

dvidešimties dolerių banknoto liekanas. Skėlė. Kibirkš

čių srautas plūstelėjo ant tošies ir veikiai užgeso . Tik 
šį kartą viena kibirkštis nukrito ant plonytės sausos 
tošies atplaišėlės - beveik siūlo - ir prieš užgesdama 

žybtelėjo tartum ryškiau. 
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Reikėjo plonesnės medžiagos. Čia reikėjo gležnos ir 

nepaprastai plonos medžiagos lizdelio. 

"Turiu padaryti kibirkštims prieglobstį . Nepriekaiš

tingą prieglobstį . Arba jos netvers, ugnies neužkurs . "  
Ėmė plėšyti tošį .  Iš pradžių nagais, o nelabai pa

sisekus, kirvio kertamuoju kraštu . Draskė siauromis 

atplaišėlėmis, tokiais plonyčiais plaukeliais, kad jų be

veik nė nebesimatė . Darbuotis reikėjo kruopščiai, lė

tai. Brajanas plušo ilgiau nei dvi valandas . Du kartus 

padarė pertrauką praryti saujos uogų, o kartą nuėjo 

prie ežero atsigerti . Ir vis iš naujo kibo į darbą, nugarą 

kaitinant saulei, kol galų gale turėjo kamuolį pūkų su

lig greipfrutu - sausų tošies pūkų. 

Įtaisė kibirkštims lizdą - kaip vadino mintyse - po 

uola, nykščiu truputėlį įspaudė viduryje .  Skėlė kirvio 

pentimi žemyn juoduoju akmeniu . Kibirkštys debesiu 

pasipylė žemyn. Dauguma jų į lizdą nepataikė, bet 

nemažai, gal apie trisdešimt, trenkėsi į įdubą, ir iš jų 

šešios ar septynios rado kuro ir išaugo, smilkdamos 

nušvietė tošį raudonai .  

Paskui užgeso. 

Jau arti . Jis jau visai arti . Patvarkė lizdą, įspaudė 

nykščiu naują, mažesnę įdubėlę ir vėl skėlė . 

Daugiau ki.birkščių, šioks toks įkaitis .  Ir nieko. 

"Bėda esu aš .  Kažką darau ne taip . Nežinau, ką, 

urvinis žmogus jau ugnį būtų turėjęs. Kromanjonietis 

jau ugnį būtų turėjęs. O aš nemoku. Nemoku įkurti . "  
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Pagalvojo, kad gal per ma

žai kibirkščių. Dar kartą pa
taisė lizdelį ir pabrūkšė-

jo į akmenį keletą 
kartų. Skaldė 

kiek įmanyda

mas staigiau. 

Kibirkš tys  

pylėsi auksi
niu kriokliu . 
Iš pradžių 
atrodė, kad 

įsidegs, nes 
keletas, net

gi daug ki

birkščių, su
žėrėjo ir degė, 

bet akimirksniu užgeso. 
Mirė iš  bado. 

Brajanas atsilošė. 
"Jos kaip a š .  Jos badauja . Ne kibirkščių kie

kis  yra bėda - jų gausybė.  Tiesiog jas reikia geriau 
pamaitinti . "  

"Ką nors nudėčiau, - staiga pagalvojo, - dėl vienin

telės popierinių degtukų knygutės. Dėl vienintelės . Dėl 

vienintelio degtukėlio . Ką nors nudėčiau . "  

"Kaip įkuriama ugnis? - Brajanas prisiminė moky
klą.  Visus mokslus .  Ar mokėsi kada, kaip atsiran da 
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ugnis? Ar kada nors mokytojas atsistojęs pasakė: "Štai 
kaip įkuriama ugnis" . . .  

Papurtė galvą. Pabandė sutelkti mintis. 
"0 ko reikia? Privalai turėti kuro ."  
Brajanas pagalvojo, kad turi . Kuras buvo tošis. Rei

kėjo deguonies - reikėjo oro! 
Privalėjo daugiau duoti oro. Turėjo vėduoti, pūsti . 
Vėl paruošė lizdelį, suėmė kirvį pentimi į priekį .  

Įsitempė. Staigiai paskaldė keturiais smūgiais. Paži
ro žemyn kibirkštys . Brajanas žaibiškai prisilenkė ir 
papūtė. 

Per smarkiai .  Sužibo ryškiai, tiesiog sušvito, ir už
geso. Jis juk užpūtė. 

Vėl paskaldė, vėl pažėrė kibirkščių. Pripuolęs papū
tė, jau atsargiau, neprilindęs, taikydamas oro srove iš 
burnos į ryškiausią židinėlį. Penkios ar šešios kibirkš
tys įlėkė į tošies pūkelių tankynę. Į ją Brajanas ir sutel
kė pastangas .  

Švelnioje oro srovėje kibirkštys augo. Raudonas įkai
tis nuo kibirkščių persidavė tošiai .  Persidavė ir augo, ir 
virto kirmėlėmis, žėrinčiomis raudonomis kirmėlėmis .  
Jos šliaužė tošies pūkeliais, graibė vis  naujas tošies gi
jas ir augo, kol susidarė raudona ertmė didumo sulig 
dvidešimt penkių centų moneta - raudonai žioruojan
tis karštas angliukas.  

Brajanas pristigo kvapo ir nepūtė . Įkvėpė .  Raudo
nas kamuoliukas staiga suliepsnojo. 

- Ugnis ! - riktelėja Brajanas . - Įkūriau ugnį ! Įkū

riau, įkūriau, įkūriau . . .  
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Bet liepsna buvo gausi, riebi, degė greitai, rija tošies 

kamuolį sparčiai, tartum kokį žibalą. Liepsnas reikėjo 
pašerti, kad negestų. Iš paskutiniųjų skubėdamas Braja

nas kruopščiai dėlioja ant tošies sausą žolę ir malkeles, 
su kuriomis iš pradžių mėgino kurti ugnį. Ir nudžiugo 

pamatęs, kaip įsidega . 
Bet juk netrukus sudegs. Reikėjo daugiau, daugiau. 

Negalima buvo leisti liepsnoms užgesti . 
Išbėgo iš būsto, nulėkė prie pušų ir puolė laužyti 

nuo jų žemąsias nudžiuvusias šakeles. Įmetė jas į bus

tą, nulėkė laužyti dar, numetė būste ir pritupė laužyti 

ir šerti alkanų liepsnų. Smulkioms šakelėms įsidegus, 
Brajanas išėjo ir surado didesnių malkų. Be atokvėpio 

pluša, kol įsidegė ir didelės. Tada atsilošė į medinį 
durų angos sutvirtinimą ir nusišypsojo. 

"Turiu draugę. Įgijau draugę. Alkaną, bet gerą. 
Mano draugė vardu Ugnis ."  

- Sveika, Ugnie . . .  
Uolinės sienos kreivuma sudarė beveik tobulą dūm

traukį. Dūmai kilo pro stogo plyšius, o karštis laikėsi . 
Jei ugnį laikys nedidelę, bus puiku. Tokie padarai kaip 

dygliuotis brautis pro įėjimo angą nebedrįs. 

"Draugė ir sargybinė. "  

"Kiek daug duoda mažytė kibirkštėlė . Draugė ir 
sargybinė iš mažulytės kibirkštėlės. " 

Brajanas apsidairė, apgailestaudamas neturįs kam šį 

dalyką pasakyti, parodyti, ką padarė. Nieko nebuvo. 
Nieko. Vien tik medžiai, saulė, vėjelis ir ežeras.  
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Nė vieno žmogaus. 

Ir Brajanas galvojo, garsiai dėstydamas mintis, dū

mams rangantis aukštyn virš galvos, lūpoms truputį 
tebesišypsant: 

- Įdomu, ką jie dabar veikia? 

- Įdomu, ką dabar veikia tėtis? 

- Įdomu, ką dabar veikia mama? 
- Įdomu, ar ji dabar su juo? 

94 
G a ry Pa u ·/ s e n  



1 0  

NEPAJĖGĖ iš pradžių pasitraukti nuo ugnies. 
Jam buvo toks brangus, toks artimas ir mielas da

lykas geltonai raudonos liepsnos, nušviečiančios tam
sų prieglobstį, linksmas degančių sausuolių spragsė

jimas, - kad nepajėgė nuo ugnies pasitraukti . Nuėjęs 

prie medžių ir atnešęs tiek sausų šakelių, kiek tik įsten

gė nukapoti ir kiek galėjo panešti, susikrovė didelę 
krūvą, atsisėdo prie laužo - nors jau visai įdienojo ir 

buvo karšta - ir laužė sausuolius į smulkius gabalėlius, 

maitino ugnį. 

"Neleisiu aš  tau užgesti, - pasakė sau ir  l ieps
noms, - nieku gyvu . "  

Taip i r  sėdėjo vos ne visą dieną, neleido liepsnoms 
prigesti, valgydamas iš krūvelės avietes, nubėgdamas 

atsigerti iš ežero, kai ištrokšdavo. Kada pradėjo vaka

rėti, Brajanas, išsisuodinęs dūmuose veidą ir su įrau
dusia nuo karščio oda, galų gale ėmė mąstyti, ką toliau 
turėtų veikti . 

" Reikės didelės malkų rietuvės kūrenti  per nak
tį .  Kai sutems, rasti malkų bus beveik neįmanoma, 
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todėl reikia viską susinešti, sukapoti ir sukrauti iki 

saulėlydžio ."  

Brajanas patikimai uždėjo ant laužo malkų ir išėjo 
iš būsto ieškoti pakankamų kuro atsargų. Kalvoje virš 
stovyklavietės ta pati vėtra, kuri paliko jam aikštelę 

nusileisti su lėktuvu - nusileido prieš tris, o gal prieš 

keturias dienas? - ta pati vėtra buvo suvertusi vieną 
ant kitos tris didžiules veimutines pušis. Jos jau buvo 

nudžiūvusios, sausos, su gausybe dūlančių sausša
kių - pakankamų daugeliui dienų. Brajanas kapoja, 
laužė ir gabeno kurą į stovyklavietę, krovė malkas po 

uolos iškyša, kol jau turėjo lyg ir milžinišką krūvą, 
aukštumo iki galvos, šešių pėdų skersmens apačioje .  

Kaskart prieš išeidamas užmesdavo ant ugnies paga
liukų, kad negestų. Po vienos išvykos parsinešti kuro 

jis pastebėjo, kad ugnis teikia dar ir kitokią naudą. 
Kai medžių šešėlyje laužė šakas, jį, kaip visada, api
plūdo uodai,  o kai grįžo prie ugnies, dargi tik prie 
būsto, kur dūmai verpetais virto laukan, ten vabzdžių 
nebebuvo. 

Nuostabus jam buvo atradimas .  Uodai  jo vos iš 

proto neišvarė .  Kai pagalvojo, kad jų  atsikratys, la

bai pakilo ūpas .  O vėl išėjęs malkų pasižiūrėjo atsi

gręžęs ir  pamatė, kaip dūmai rangosi aukštyn pro 

medžius,  i.t: suprato, pirmą kartą,  kad dabar turės 

kuo signalizuoti . Galės neštis degančią šaką, pada

rys signalizavimo įrenginį ir galbūt patrauks ieško

tojų dėmesį . 
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Vadinasi,  reikėjo daugiau kuro . Ir dar daugiau 
kuro. Atrodė, kad galo nebus, kiek reikės kuro. Iki pat 
sutemų vaikščiojo rinkti malką 

Sutemus vėl įsitaisė būste nakčiai, prie laužo, su rie
tuve trumpų pagaliukų, pasirengęs dėti . Pabaigė avie

tes .  Ištisą dieną dirbus, koją atleido, nors šiek tiek dar 

maudė. Brajanas ją trynė, stebėjo laužą ir pirmą kartą 

po katastrofos galvojo, kad juk tikriausiai pradeda jis 

susitvarkyti, juk tikriausiai pradeda kai ką rimtesnio 
veikti, nei vien sėdėti . 

Maisto nebeturėjo. Bet rytoj galės paieškoti. Ir galės 

rytoj užkurti signalinį laužą, galės rytoj daugiau pri
rinkti malkų. . .  

Ugnis pamažino nakties žvarbą i r  leido nugrimzti į 
miegą, tebegalvojant apie rytojų .  

Miegojo kietai ir  nelabai suprato, kas pažadino, bet 

akys atsimerkė ir jis įsižiūrėjo į tamsą. Laužas buvo su
degęs ir atrodė užgesęs, bet Brajanas pajudino pagaliu 

ir rado žarijų židinį tebežibantį, karštą, raudoną . 

Jau galėjo užgesti . Reikėjo užsitikrinimui bandyti 
miegoti trumpais tarpsniais, kad galėtų prižiūrėti ugnį, 
ir Brajanas mėgino išmąstyti, kaip jam valdyti miegą, 

tačiau nuo galvojimo apie miegą apėmė snaudulys, jis 
jau ėmė grimzti į sapnus. Staiga kažką išgirdo lauke. 

Iš  garso tai tikrai buvo ne dygliakiaulė . Kažkas 

šliaužė ir buvo velkama smėliu. Kai pasižiūrėjo pro įė

jimo angą, nieko nepajėgė tamsoje įžiūrėti . 
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Kažkas nepažįstamas buvo sustojęs ir akimirką 

skleidė tą garsą .  Brajanui pasirodė, kad kažkas nu

šlepsėjo į ežero vandenį. Dabar jis turėjo ugnį ir daug 
malkų, todėl nebepersigando taip, kaip ankstesnę 

naktį . 

Užsnūdo, numigo, vėl nubudo dar vos tik truputį 

pradedant švisti ir uždėjo malkų ant teberusenančio 

laužo . Tada išėjo į lauką, sustojo ir pasirąžė . Stovė

damas ištiesęs rankas virš galvos, iš alkio smarkiai 
susimazgiusiu pilvu, pažvelgė ežero pusėn ir išvydo 

pėdsaką. 

Pėdsakas atrodė keistas .  Pagrindinis ruožas ėjo 

smėliu nuo ežero, paskui nagų žymės suko į šalį, iki 

smėlio kauburėlio, ir vėl vedė atgal į ežerą. 
Brajanas priėjo ir pritūpė prie pėdsako, patyrinėjo, 

bandė ką nors suprasti . 
Tas, kas paliko pėdsaką, turėjo per vidurį kažkokią 

velkamą apačią ir, matyt, stūmėsi kojomis, styrančio

mis į šalis. 
"Iš vandens iki smėlio kauburiuko, paskui atgal į 

vandenį. Kažkoks gyvūnas. Kažkoks vandens gyvū
nas, kuris išlipo ant smėlio . . .  Išlipo ką daryti?"  

"Kažką daryti su  smėliu . Žaisti? Padaryti smėlio 
kauburėlio ?" 

Brajanas nųsišypsojo. 
"Didmiesčio vaikis, - pagalvojo .  - Ak, tu didmies

čio vaiki,  su miestietišku protu . - Įsivaizdavo vei

drodį. Matė mintyse savo atspindį .  Pamatė, kaip ti-
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kriausiai atrodo . - Didmiesčio vaikis su miestietišku 
protu tupi smėlyje ir bando išsiaiškinti pėdsaką, ir 
nežino, nesupranta . Kodėl koks nors laukinis pada

ras turėtų lipti iš vandens pažaisti su smėliuku? !  Tai 
jau ne . Gyvūnai taip nesielgia . Šitaip tuščiai j ie laiko 
nešvaisto . "  

I š  vandens išlipti turėjo ne šiaip sau, visiškai ne 

šiaip sau. Brajanas turi pabandyti suprasti priežastį, 

privalo imti mąstyti visai kitaip, kad visiškai suprastų 
tą priežastį, arba niekas jam ne5iseks. 

" Iš l ipo iš  vandens ne š iaip sau .  Priežastis  . . .  -

mąstė pritūpęs, - priežastis yra susijusi su smėlio 
kauburiu . "  

Atsargiai nubraukė kauburio viršų i r  terado tik drė
gmę. Bet vis tiek turėjo būti priežastis. Brajanas toliau 

grandė ir kasė, kol pagaliau, maždaug keturių colių 
gylyje, staiga aptiko drėgname, vėsiame smėlyje ne

didukę ertmę . Joje gulėjo kiaušiniai, daug kiaušinių, 

beveik visiškai apskritų, didumo sulig stalo teniso ka

muoliukais. Ir pratrūko juoktis, nes jau suprato . 
Čia buvo vėžlė. Brajanas matė per televiziją laidą apie 

jūros vėžlius, išlipančius į krantą ir dedančius smėlyje 

kiaušinius. Čia veikiausiai gyveno gėlų vandenų vėžliai, 

kurie elgėsi taip pat. Galbūt kaimaniniai. Apie tokius jis 
girdėjo. Vadinasi, jie gana dideli. Vadinasi, naktį buvo 

atėjęs kaimaninis vėžlys, kai Brajaną pažadino kažkoks 

garsas. Vadinasi, tada atėjo ir padėjo kiaušinius. 

"Maistas . "  
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Svarbiau nei kiaušiniai, svarbiau nei to supratimas, 

svarbiau už viską buvo tai, kad - maistas. Pilvas buvo 
susispaudęs ir susisukęs, gurgė bežiūrint Brajanui į 

kiaušinius .  Lyg pilvas būtų kieno kito arba lyg būtų 
pats turėjęs akis ir išvydęs kiaušinius. Maldavo maisto. 

Neatlėgstantį alkį iki tol kažkaip sekėsi užgniaužti, už
liūliuoti, kai nebuvo ko valgyti . Bet atsiradus kiaušinių 
pilvas ėmė rėkte rėkti . Visas organizmas taip smarkiai 

maldavo valgio, kad net kvėpavimas tapo spartesnis . 

Brajanas iš gūžtos vieną po kito išsitraukė kiauši
nius. Čia jų gulėjo septyniolika . Visi apskriti kaip ka-
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muoliukai. Ir balti . Odos kietumo lukštais, dumbantys, 

o ne dūžtantys, Brajanui juos spaudant. 
Sukrovė ant smėlio piramide - dar niekad nesijautė 

toks savotiškai turtingas - ir staiga suprato neišmanąs, 

kaip juos valgys . 
Turėjo ugnį, bet kaip tu juos virsi, be jokio indo, o 

valgyti žalią kiaušinį, - negalėjo net pagalvoti . Turėjo 

j is  dėdę, Karterį, tėčio brolį, nuolat įleidžiantį vištos 
kiaušinį į stiklinę su pienu ir geriantį rytais. Brajanas 

kartą žiūrėjo, kaip dėdė geria, vienintelį kartą žiūrėjo, 

ir kai skystas baltymas iš stiklinės įsmuko dėdei į bur
ną ir vienu gurkšniu nugarmėjo gerklėn, Brajanui vos 

neiššoko lauk viskas, ką pats buvo suvalgęs . 

"Ramiai. Ramiai . "  
Pilvui j a u  klijuojantis prie stuburkaulio, Brajanas 

darėsi vis mažiau išrankus. Kai kurie laukiniai pasau

l yje valgo žiogus ir skruzdėles. Jeigu jie šitaip gali, tai 
ir Brajanas gali nuryti žalią kiaušinį . 

Paėmė vieną ir pabandė pramušti lukštą, bet pa

matė, kad lukštas neįtikėtinai tvirtas .  Galų gale kir
v iu  nusmailino pagaliuką ir pradūrė skylę. Pirštu 

praplatino ir pasižiūrėjo, kas viduje. Kiaušinis, ir tiek. 

Tamsiai geltonas trynys ir ne tiek daug baltymo, kiek 
t i kėjosi .  

"Kiaušinis, ir tiek ."  
"Maistas. " 

"Tiesiog kiaušinis, kurį reikia valgyti . "  
V 1 •  II "Za 1as. 
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Pažvelgė į ežerą, prisidėjo kiaušinį prie burnos, už

simerkė ir ėmė siurbti, ir kartu spausti kiaušinį, ir ryti, 

kaip tik įstengdamas greičiau . 

- Ooi. . .  

Riebus, beveik aliejinis, bet vis tiek kiaušinis.  Ger

klė norėjo išmesti bjaurastį lauk, visas organizmas vos 

ne tampėsi konvulsijomis, bet pilvas priėmė, laikė ir 

maldavo daugiau. 

Antrą nuryti buvo lengviau, o jau su trečiu nebeliko 

jokio vargo - pats kiaušinis nuslinko žemyn. Suvalgė 

šešis. Galėjo lengvai praryti visus, ir dar pilvo nepri

sipildytų, bet vidinis balsas liepė susilaikyti, pasilikti 

kiaušinių atsargai. 

Alkis dabar apėmė tiesiog neįtikimas, kiaušinių su

žadintas įsismarkavo kuo audringiausiai ir ėmė Braja

ną draskyte draskyti . Prarijęs šeštą kiaušinį, jis lukš

tą perplėšė ir švariai išlaižė. Perplėšė ir kitus penkis 

lukštus, irgi viską išlaižė. Pagalvojo, ar nederėtų suval

gyti lukštų. Juk veikiausiai kokią nors maistinę vertę 

jie turi? Bet pabandė ir pamatė, kad jie per daug kieti 

kramtyti, nepraris . 

Akimirką kiaušinius pamiršo. Atsistojo ir nusigręžė, 

kad jų nematytų. Jei žiūrėtų, tai turėtų praryti jų dar. 

Pasidės juos būste ir valgys tik po vieną per dieną. 

Vėl užgniaužė alkį, sutramdė. Dabar kiaušinius su

rinks ir pasidės, ir saugos, ir valgys kasdien po vieną. 

Ir šitaip samprotaudamas suprato nepagalvojęs, kad 
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gali atskristi jie. Ieškotojai . Žinoma, jie atskris kurią 

dieną, kol jis dar nebus suvalgęs visų kiaušinių. 

Pamiršo galvoti apie ieškotojus .  Negerai .  Reikėjo 

galvoti apie juos be paliovos, nes jeigu pamirš juos ir 

apie juos nemąstys, tai gal ir jie pamirš apie jį .  

Ir turėjo neprarasti vilties .  

Turėjo neprarasti vilties. 
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1 1  

KAI KĄ reikėjo padaryti . 

Parsinešė visus kiaušinius nuo ežero pakrantės 

į būstą ir užkapstė netoli savo guolio . Nešant prirei
kė visų valios pastangų, kad nesuvalgytų dar vieno. 

Bet užkapstė . Ir kai jų nebematė, palengvėjo.  Užmetė 
ugniai malkų ir susitvarkė namus. 

Tai bent buvo juoko - susitvarkė namus. Brajanas tik 

išpurtė vėjastriukę ir pakabino saulėje, kad išdžiūtų įsi

gėrusios uogų sultys. Ir palygina smėlį, kur miegojo. 
Tvarkytis reikėjo tiesiog mintims palengvinti. Labai 

nusiminęs buvo, kad jo iki šiol nesurado. Kai ką nors 
darydavo, kai turėdavo ką veikti, tas nusiminimas lyg 

ir pasitraukdavo. 
Taigi kai ką reikėjo veikti . 
Apsitvarkęs susinešė daugiau malką Nusprendė 

visada turėti po ranka tiek, kad užtektų tris paras .  

Vieną naktį pakūrenęs laužą dėl neprašyto svečio, 
jau žinojo, kaip siaubingai daug gali prireikti mal

ką Visą rytą ėjo ir ėjo parsinešti . Laužė nuo kamienų 
sausas šakas, laužė ir kapoja smulkindamas, kruopš-
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čiai krovė po uolos iškyša .  Kartą padarė pertrauką, 

nuėjo prie ežero atsigerti ir pamatė savo atspindyje,  

kad galva beveik nebeištinusi .  Galvos nebeskaudėjo, 
tai Brajanas pasidarė išvadą, kad galva sveiksta pati .  
Koja irgi pasveiko, nors liko skylučių - nelygių pen

kiakampių, - kur buvo susmigę dygliai .  Stovėdamas 
ežero pakrantėje ir save tyrinėdamas pastebėjo, kad 

kūnas keičiasi. 

Brajanas tikrai nebuvo dručkis, vis dėlto trupu
tį pilnokas nuo nedidelio antsvorio, virš pat diržo, 

šonuose. 

To pilnumo nebeliko visiškai. Pilvas iš bado pabliūš

ko. Saulė buvo jį apkepinusi, daugiau nei apdeginusi, 

jis buvo apsvilęs. Nuo saulės ir laužo dūmų veidas pra
dėjo atrodyti kaip odos gaminys. Tačiau turbūt labiau 

už kūną pasikeitė protas, arba proto būklė - vyko pro

to virsmas. 
"Aš jau kitoks. Kitaip matau, kitaip girdžiu . "  

Nenumanė, kada virsmas prasidėjo, bet  jau  vyko. 

Kai atsklisdavo koks nors garsas, tai Brajanas jau ne 
šiaip jį išgirsdavo, o tiesiog pažindavo. Pasisukdavo ir 

pasižiūrėdavo - į lūžtančią šakelę, į sujudimą ore, - ir 

garsą pažindavo, tartum kažin kaip gebėdamas nu
keliauti mintimis prieš garso sklidimo bangas iki jų 
šaltinio. 

Gebėdavo suprasti, iš kur kilęs garsas, dar nė neįsi

sąmoninęs, kad šitokį yra girdėjęs. Ir kai ką nors paste
bėdavo - paukštį, pamojantį sparnu krūme, ar vandens 
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raibulius, - tai tiesiog matydavo, kas juda, ne vien tik 

pastebėdavo, kaip buvo pratęs pastebėti mieste . Ma
tydavo visą judantį dalyką: visą sparną, su plunksno
mis, plunksnų spalvas, krūmą, jo lapų dydį, formą ir 
spalvą. Matydavo, kaip šviesa mirguliuoja su raibuliais 

ant vandens, ir matydavo, kaip raibulius kelia vėjas ir 

kuria kryptimi jis pučia, kad raibuliai sklistų tiksliai 

tokia kryptimi. 
Jokių šitokių gebėjimų Brajanas anksčiau visai ne

turėjo, o dabar j ie buvo nebeatskiriami nuo jo esybės, 

iš  dalies jį pakeitė, subrandino . Be to, du dalykai, jo 
protas ir jo kūnas, susijungė, sudarė tarpusavio ryšį, 

kurio Brajanas ne visai ir suprato. Ausims ką nors iš
girdus arba akims pamačius, protas valdydavo kūną . 

Be jokio sąmoningo mąstymo j is  puldavo to garso 

ar vaizdo pasitikti, puldavo ruoštis susirėmimui ir  

susiremdavo. 

Reikėjo kai ką padaryti . 

Kai malkos buvo suruoštos, nusprendė sukrauti si
gnalinį laužą. Užlipo ant uolinio kalvagūbrio viršaus, 

ant stačios uolos virš savo būsto, ir apsidžiaugė radęs 
plačią uolinę plokštumą. 

"Reikia dar kuro", - pagalvojo, mintyse dejuodamas. 
Vėl nuėjo prie nuvirtusių medžių ir susirado dar 

sausų šakų. Tampė jas aukštyn ant uolos, kol prikrovė 

užtektinai laužui . Iš pradžių buvo sumanęs kūrenti si

gnalinį laužą kasdien, tačiau negalėjo - niekaip nepa
jėgtų be paliovos kurstyti . Benešiodamas kurą nutarė 
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laužą tik suruošti .  Jei išgirs, ar bent įtars, burzgiant 

lėktuvą, tai užbėgs ant uolos su degančia šaka ir už
kurs signalinį laužą. 

Kai ką padaryti . 

Paskutinį kartą kopdamas į stačios uolos viršų su 
malkomis, sustojo, atsisėdo ant kauburio, iš kur matėsi 

ežeras, ir pailsėjo. Priešais tyvuliavo ežeras, per dvide

šimtį ar panašiai pėdų apačioje. Nebuvo matęs šitaip 
ežero nuo tada, kai atskrido lėktuvu. Prisiminus katas

trofą, nupurtė siaubas, kvapą užėmė kūnu bėgančios 
košmaro bangelės . Bet praėjo. Veikiai Brajaną užvaldė 

reginio grožis .  

Taip neįtikėtinai buvo gražu, kad beveik fantastiška. 
Iš aukštybių matėsi ne tik ežeras, o ir gabalas miško, 

žalias kilimas, kupinas gyvybės. Paukščiai, vabzdžiai 
nepaliaujamas zvimbimas ir čiulbėjimas.  "L" pagrin

do gale stūksojo kita didelė uola, kyšojo virš vandens. 

O jos viršūnėje šakota pušis buvo kažkaip radusi kuo 

misti ir išaugusi. Išlinkusi ir gumbuota. Ant vienos ša
kos tupėjo žydra paukštė su kuodu ir smailiu snapu. 

Tulžys - prisiminė kadaise matytą nuotrauką. Puolė 
paukštė nuo šakos ir nėrė į vandenį. Akimirksniu iš

niro . Snape laikė žuvelę, besiraitantį saulėje sidabrą . 
Nusinešė ant šakos. Porą kartų švystelėja žuvelę aukš
tyn ir visą prarijo. 

Žuvis. 

"Žinoma . Ežere yra žuvų. Jos yra maistas .  Ir jeigu 
sugeba paukštis . . .  " 
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Brajanas nulipo stačiu šlaitu žemyn ir nubėgo prie 

ežero pasižiūrėti į vandenį . Kažkodėl jam nebuvo atėję 

į galvą pasižiūrėti į vandens vidų . Žiūrėdavo tik į pa

viršių . Saulė spigina į akis. Jis pasitraukė nuo vandens, 
nusiavė batus ir nubrido penkiolika pėdų nuo kranto. 

Apsisuko ir ramiai stovėjo, saulei šviečiant į nugarą . 
Žiūrinėja vandenį . 

Jau po akimirkos pamatė, kad vandenyje tiesiog 
knibždėte knibžda gyvybė. Visur plaukiojo smulkios 
žuvelės - kai kurios siauros ir ilgos, o kai kurios aps

kritos, dauguma trijų keturių colių ilgio, kai kurios 
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truputį didesnės, daugybė visai mažučių . Šone ply

tėjo dumblynė, besileidžianti į gilesnį vandenį, ir joje 
matėsi senų geldelių liekanų, taigi čia tikriausiai yra 

dvigeldžių moliuskų. Brajanui bežiūrint, vėžys, atro
dantis kaip mažytis omaras, paliko vieną tuščią gel

delę ir nusiyrė prie kitos, ieškodamas ko nors užkąsti, 
knaisiodamas žnyplėmis. 

Brajanui bestovint, prie pat kojų priplaukė mažučių 
apskritų žuvelių . Jis įsitempė, pasirengė ir smarkiu 
mostu griebė vieną iš jų. Visus žuvelės purkštelėja į 

šalis šimtais blyksnių. Taip staigiai, kad Brajanui neli

ko vilties šitaip jų pasigauti . Bet netrukus žuvelės vėl 
suplaukė, atrodė juo susidomėjusios. Lipdamas iš van

dens galvojo, kaip čia pasinaudojus tokiu jų smalsumu 
ir pasigavus. 

Neturėjo jokio kabliuko nei valo, bet jeigu įsteng
tų kaip nors privilioti žuvų į seklumą - ir pasidary
tų žeberklą, nediduką žvejybinį žeberkliuką, - tai gal 

paj ėgtų užtektinai staigiai durti ir kokią nors žuvį 
nusmeigti . 

Reikėtų rasti tam tinkamos medienos, laibą ir tiesų 

pagaliuką . Matė Brajanas kelis gluosnius aukščiau pa
lei ežerą, tai gal kas tiktų. Galėtų jis kirviu nusmailinti, 

suteikti reikiamą pavidalą, sėdėdamas vakare prie lau
žo. Ir bemąstant geso laužas, reikėjo užmesti malkų. 
Brajanas pažvelgė į saulę ir pamatė, kad jau vakarėja. 

Kai suvokė, kaip jau vėlu, tai pagalvojo turįs atlyginti 
sau už visą darbą dar vienu kiaušiniu, o nuo tokios 
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minties perėjo prie kitos - kad neblogai būtų ir trupu

tis kokio nors deserto - nusišypsojo prisiminęs desertą, 

tokį fantastišką, - ir susimąstė, ar derėtų paėjėti paeže

re ir pabandyti rasti aviečių, kai sukraus laužą, ir kartu 
pasidairyti pagaliuko žeberklui .  

"Žeberklamedžio",  - kilo jam mintis. 

Ir visos mintys ėmė suktis ratu, tiesiog suktis ratu, 
verstis kūliais per Brajaną . . .  

Štai k ą  reikėjo veikti . 
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1 2  

ŽEBERKLAS nieko nedavė. 
Stovėjo Brajanas seklumoje ir tykojo. Daug kartų . 

Smulkios žuvelės priplaukdavo vis arčiau. Jis kaskart 

durdavo, bet vis per lėtai .  Bandė ir sviesti, ir smeigti, 
mėgino visaip, bet jam nesisekė, žeberklas nieko neda

vė. Žuvys per daug vikrios. 
O išvakarėse jis buvo toks tikras, nė kiek neabejojo, 

kad pavyks. Sėdėdamas prie laužo turėjo gluosnio laz

dą ir kruopščiai lupo žievę, kol lazda išėjo tiesi, kokių 

šešių pėdų ilgio, nė colio skersmens neturinti ties pa

grindu, storu priekiniu galu. 
Paskui, įspraudęs kirvį į uolinės sienos plyšį, trau

kioja per kertamąjį kraštą žeberklo viršūnę, kaskart nu

pjaudamas po ploną skiedrelę, kol storgalis nusmailėjo 
iki adatiško smaigalio. Vis dar nebuvo patenkintas, ne
galėjo įsivaizduoti, kad pataikytų į žuvį su vieninteliu 

smaigaliu. Kirviu kruopščiai įskėlė viršūnę per vidurį 

apie aštuonis ar dešimtį colių ir įspraudė į tarpą med
galėlį, padarė dvišakį su kokių dviejų colių tarpu tarp 

smaigalių . Žeberklas nebuvo nudailintas, bet atrodė 
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veiksmingas .  Brajanui išėjus iš būsto į lauką ir įnagį 

pakilojus, pasirodė patogus smeigti . 

Plušėjo su žeberklu tol, kol šis pasidarė jau ne šiaip 

įnagis . Sugaišo valandų valandas. Ir nieko neišėjo .  
Įbrido į seklumą ir stovėjo .  Atplaukė žuvys . Kaip ir 

anksčiau spietėsi apie kojas, kai kurios beveik šešių co

lių ilgio, bet kad ir kaip Brajanas stengėsi, žuvys buvo 

per daug vikrios .  Pirmiausia tai j is bandė žeberklą 
svaidyti, bet nieko nepešė. Vos tik užsimodavo - dar 
prieš sviesdamas, - žuvys pasibaidžiusios sprukdavo. 

Paskui pamėgino durti, žeberklą parengdamas virš 
pat vandens. Galiausiai žeberklą panardino ir laukda
vo, kol žuvis atplauks tiesiai priešais. Ir vis tiek kažin 

kaip išsiduodavo ketinąs durti . Žuvis pastebėjusi žaibu 
išnykdavo. 

Reikėjo ko nors tokio, kas žeberklą švystelėtų, kaip 

nors reikėjo padaryti, kad skrietų jis greičiau nei plau

kia žuvis, - reikėjo varomosios jėgos. Spyruoklės, kad 
iššautų, arba lanko. Lankas su strėle . Plona, ilga strėlė 

su įmerktu į vand enį smaigaliu . Kad lankas įsitemp
tų taip, kad strėlę tereikėtų paleisti . . .  Žinoma . Štai ko 

reikėjo. 

Turėjo "išrasti" lanką su strėle - vos nesijuokė !ip

damas iš vandens ir audamasis batus .  Ryto saulė vis 
labiau kai�ino. Brajanas nusivilko marškinius. Gal štai 

šitaip kadaise, senovėje, ir nutiko - koks nors pirmykš
tis žmogus bandė žuvį nusmeigti žeberklu, nepavyko, 
tai ir išrado lanką su strėle . O gal ir visada šitaip bū-
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davo - žmogus vis ką nors išrasdavo todėl, kad išrasti 
reikėdavo. 

Tą rytą nieko dar nebuvo valgęs, todėl skyrė valan
dėlę - išsikasė kiaušinius ir vieną suvalgė. Vėl juos 
užkasė, uždėjo ant laužo porą storesnių pagalių, pri

sisegė prie diržo kirvį, paėmė į dešinę ranką žeberklą 

ir iškeliavo palei ežerą ieškoti medienos darytis lankui. 
Ėjo be marškinių, bet sklido nuo jo kažkas panašaus į 

medžio dūmų kvapą ir baidė įkyrius vabzdžius.  Ėjo į 

uogyną. Avietės jau pradėjo visai persirpti, nors praėjo 

vos pora dienų, ir jam reikėjo prisiskinti kuo daugiau
sia, kai tik ras ko ieškojęs, bet jau iš karto nutarė tru

putį sugaišti, nusiskynė keletą ir suvalgė. Uogos buvo 
stambios ir saldžios. Vieną skinant, dar dvi nuo šakelės 
krito į žolę .  Veikiai rankos ir skruostai nuraudo uogų 

sultimis .  Brajanas pasisotino . Nustebo: pasisotino. 
Nesitikėjo kada nors vėl būsiąs sotus, pažinojo vien 

tik alkį, ir štai - sotus. Vienas vėžlio kiaušinis ir kelios 

saujos uogų - ir pasijuto sotus. Pažvelgė žemyn į savo 
pilvą ir pamatė, kad tas tebėra įdubęs - o ne išsipūtęs, 

koks pasidarytų nuo dviejų mėsainių ir ledo gėrimo. 
Tikriausiai pilvas susitraukė. Liko ir alkis, bet jau ne 
toks - nebe draskantis .  Tas alkis, kaip suprato, čia ne

pranyks, net kai Brajanas turės maisto, - tas alkis vertė 
jį ieškoti, matyti . Alkis turėjo priversti medžioti. 

Pavarstė akimis uogyną išsiaiškinti, ar  tikrai nėra 

lokio, niekur už nugaros, ir nusileido prie ežero. Žeber

klas tiesiog nevalingai atsikišo į priekį ir stūmė šalin 
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nuo veido brūzgynus. Kai priėjo Brajanas vandenį, pa

suko į kairę. Nelabai žinojo, ko ieško, nenumanė, kokia 
mediena būtų geriausia lankui, - dar niekada nebuvo 
daręs lanko, niekada gyvenime nebuvo lanku šovęs, 

tačiau atrodė, kad ras prie ežero, prie vandens. 

Pamatė kelis berželius .  Jie buvo spyruokliški, bet 

kažkaip stokojo smarkumo, kaip ir gluosniai. Nedaug 

turėjo atsitiesimo jėgos. 
Pusiaukelėje iki ežero galo, vos tik ėmė taikytis 

žengti per rąstą, patyrė siaubą dėl sprogimo po koja.  
Kažkokia plunksninė bomba pašoko aukštyn ir nulėkė, 

pakėlusi lapų ir griaudėdama. Taip išgąsdino, kad jis 
nuvirto atbulas.  O bomba dingo, palikusi tik vaizdą 
galvoje. 

Paukštis - toji bomba - buvo mažytis, labai pana

šus į viščiuką, tik su vėduokliška uodega ir trumpais 
sparneliais, kuriais taip triukšmingai plakė į savo kū

nelį .  Baisus triukšmas staiga nutilo . Brajanas atsikėlė 

ir nusipurtė drabužius. Paukščiukas buvo raibas, rudai 
pilkas. Ir gal nelabai vikrus, jei Brajano koja vos neuž
mynė. Trūko vos akimirkos, ir būtų užlipęs. 

"Ir būčiau pagavęs. Ir būčiau suvalgęs. "  

"Gal pavyktų tokį sugauti, gal pavyktų nusmeigti. 

Tikriausiai skanus kaip viščiukas .  Galbūt įstengčiau 
pasigauti arba nusmeigti ir tikriausiai skanus būtų 

kaip viščiukas. Visai kaip tas viščiukas, kurį mama iš
kepė orkaitėje su česnaku ir druska. Pasidarė viščiukas 
auksinio rudumo ir traškantis . . .  " 
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Papurtė galvą atsikratyti to vaizdinio ir nulipo prie 

kranto . Čia augo medis ilgomis šakomis, kurios atro

dė tiesios. Kai Brajanas vieną šaką patraukė ir paleido, 
tai ji mostelėjo tiesiog baisiai .  Surado tokią šaką, kuri 

atrodė kuo tiesiausia, ir ėmė ją kirsti palei pat medžio 

kamieną. 
Medis buvo kietas. Brajanas nenorėjo, kad šaka skil

tų, todėl neskubėjo, kapojo po mažytę skiedrelę, taip 

susikaupęs, kad iš pradžių kai ko nė neišgirdo. 
Nepaliaujamas zvimbimas, kaip vabzdžių, tik ly

gesnis ir vos ne gaudesys, skambėjo ausyse, o Brajanas 

kirto ir kirto, ir galvojo apie lanką, kaip jis pasidarys 

lanką, kaip tas lankas atrodys, kirviu apdorotas, ir 

zvimbimas niekaip nepasiekė jo ausų, kol šaka nebuvo 
beveik nukirsta nuo kamieno . Zvimbė tiesiog galvoje. 

Ir Brajanas suprato . 

Lėktuvas ! Zvimbė variklis. Toli, bet lyg garsėjo. At
skrenda jo!  

Numetė šaką ir žeberklą.  Laikydamas kirvį pasilei

do tekinas į stovyklavietę . Turėjo ant stačiosios uolos 

užkurti laužą ir signalizuoti, užkurti laužą ir paleisti 
dūmus.  Lėkė kiek tik kojos nešė, šokinėjo per rąstus, 

skriejo brūzgynais kaip lengvas vaiduoklis, sukiojosi 
apie kliūtis ir vėl bėgo, plaučiams galingai pūškuojant. 
Zvimbė garsiau, artinosi tiesiai į jį .  

Jeigu ne tiesiai į jį ,  tai bent jau artyn. Regėjo mintyse 

v i ską, kaip dabar būtų, kaip viskas įvyktų. Brajanas 
užkurtų laužą ir skrendantieji iš lėktuvo pamatytų dū-
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mus ir apsuktų lėktuvas ratą, pirma vieną, paskui dar 
vieną ir pamojuotų sparnais. Lėktuvas turėtų būti su 
plūdėmis ir turėtų nutūpti ant vandens ir priplaukti 

ežeru. Lakūnas būtų apstulbęs, kad Brajanas gyvas iš

likęs šitiek dienų. 
Visa tai regėjo jis lėkdamas į stovyklavietę ir prie 

laužo . Išskraidins j į  iš čia ir jis jau vakare, jau šį va

karą, sėdės su savo tėčiu ir valgys, ir viską pasakos .  

Visa tai  dabar aiškiai regėjo.  Oi ,  kaip jis lėkė saulės 
spinduliuose, kaip kojos švytravo, tartum hidraulinės 

lingės. Atlėkė į stovyklavietę vis tebegirdėdamas vari

klio zvimbimą. Vienas pagalys dar liepsnojo puikiai. 
Nėrė į būstą, čiupo tą pagalį ir nudūmė aplink kal

vagūbrį, užsiropštė kaip katinas, sunkiai kvėpuoda
mas, ir kai jau ugnį buvo bepašeriantis, beišauginantis, 
tas zvimbimas nutilo. 

Ėmė tilti staiga, turbūt lėktuvui pasisukus. Brajanas, 

prisidengęs akis nuo saulės, mėgino pamatyti, mėgi

no išvysti lėktuvą tikrovėje. Bet medžiai stovėjo tokie 
aukšti, tokie stori . Zvimbė jau dar tyliau .  Vėl atsiklau

pė jis prie liepsnų ir pūtė, užmetė daugiau sausos žo

lės ir šakelių. Liepsna rijo ir augo. Akimirkomis Braja

nas turėjo laužą aukštumo iki galvos, tačiau zvimbimo 
nebesigirdėjo . 

"Atsigręžk. Atsigręžk ir pamatyk dūmus, ir suk at

gal, maldauju, suk atgal ." 
- Atsisuk, - sušnibždėjo. Visi vaizdai mintyse nyko, 

tėčio veidas nyko kaip ir tas zvimbimas, kaip praras-
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tos svajonės, kaip vilties pabaiga . - Ak, apsisuk ir su
grįžk, pasižiūrėk atgal ir pamatyk dūmus.  Ir sugrįžk 

manęs . . .  
Bet lėktuvas skriejo sau. Brajanas j a u  nebegirdėjo 

zvimbimo net vaizduotėje, net sieloje .  Prapuolė . Sto-
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vėjo Brajanas ant stačios uolos virš ežero, veidui ke

pant smarkaus laužo karštyje, žiūrėjo į pelenų ir dūmų 
debesis, kylančius į dangų, ir galvojo - ne, ne tik gal

vojo - žinojo, kad iš čia neištrūks. Nei tuoj pat, nei 
kada nors. 

Čia praskrido paieškos lėktuvas. Jokios abejonės. Ti

kriausiai ieškotojai. Ir atskrido taip toli į šalį nuo Bra

jano lėktuvo maršruto, kiek tik manė esant reikalinga, 

ir nusuka atgal. Nepamatė jo dūmų, neišgirdo jo sielos 
riksmo. 

Nebeatskris .  Dabar jau Brajanas tikrai iš čia nebe

ištrūks, nebeišsigelbės .  Susmuko ant kelių ir pajuto 

trykštančias ašaras, riedančias pro apnikusius veidą 
dūmus ir  pelenus, tyliai krintančias ant uolos. 

"Viskas baigta, - galų gale pagalvojo. - Viskas baig

ta. Viskas kvailystė ir viskas baigta . Kokie dar lankai, 
žeberklai, žuvys ar uogos. Viskas kvailystė, tušti žai
dimai . Galima išbūti dieną kitą, bet ne amžinai. Neiš
tversiu, jei niekas manęs taip ir neatskris . "  

Negalėjo žaisti žaidimų be vilties .  Negalėjo žais

ti žaidimų be svajonės.  Dabar štai viskas iš jo atimta . 
Nuo jo nusigręžė ir nieko jam nebeliko. Lėktuvo ne

bėra, tėvų nebėra, nieko nebėra . Nebeatskris . Brajanas 
vienas ir nieko jam nebeliko . 
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1 3  

BRAJANAS STOVĖJO ilgosios "L"  ežero atkar

pos gale ir stebėjo vandenį, uodė vandenį, pats buvo 
vanduo. 

Plaukė žuvys . Brajano akys šaudė į šalis ieškoda

mos raibulių, o kitos kūno dalys visiškai nejudėjo, 
lankas nekilo, ranka nesiekė šovininės prie diržo išsi

traukti žvejybai strėlės. Žuvys buvo netinkamos rūšies, 

nevalgomos. 

Valgomosios žuvys tūnojo netoliese, seklumoje, ne
slankioja po ežerą, trūkčiojo staigiais trumpais jude
siais, medžiojamųjų judesiais. Didesnės valgomosios 

žuvys slankiojo po ežerą ir laikėsi gilumoje, buvo nepa
siekiamos. Tačiau tas nebuvo svarbu. Tą dieną, tą rytą 

Brajanas žuvų nesidairė. Žuvis nebuvo rimtas maistas, 

ir nuo jos jau darėsi bloga. 
Dairėsi jis vieno iš tokių kvailų paukščių - praminė 

juos kvailapaukščiais - jų pulkelis gyveno prie ilgosios 

ežero atkarpos galo . Tačiau kažin kas nesuprantamo jį 

sulaikė ir jis stovėjo, atsargiai kvėpuodamas pro burną, 
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kad nekeltų triukšmo, leisdamas akims ir ausims jam 

pasitarnauti . 
Šitaip jau buvo nutikę anksčiau, kada kažkas iš iš

orinio pasaulio prasismelkė į smegenis ir įspėjo. Ir jis 
tada sustojo. Tą kartą vėl buvo pasirodęs lokys. Ėdė 

paskutines avietes. Kažkas prasismelkė į protą ir Braja

ną sulaikė. Kai pasižiūrėjo ten, kur liepė žiūrėti ausys, 
pamatė lokę su lokiukais. 

Jei būtų žengęs dar porą žingsnių, tai būtų atsidū
ręs tarp motinos ir jos jauniklių, o taip tai jau tikrai 

negerai .  Taigi motina sustojo, atsisuko ir paleido ger

klę, užriaumojo storu gerkliniu balsu, gąsdindama ir 
įspėdama. 

Dabar Brajanas paisydavo nuojautos, stovėdavo ir 
laukdavo, kantriai, žinodamas nujaučiąs teisingai, kad 

kas nors pasirodys . 
Pasisuk, pauostyk orą, paklausyk, pajusk. Ir pasi

girdo kai kas labai tylaus.  Brajanas nukreipė akis to

lyn nuo ežero ir išvydo vilką. Per pusę kalvos aukščio 
stovėjo iškišęs galvą ir šonus pro nedidelę properšą, 
žiūrėjo iš viršaus į jį plačiomis geltonomis akimis . Bra

janas dar nebuvo matęs vilko.  Šio dydis sutrikdė - ne 

toks didelis kaip lokys, o kažkaip atrodė nė kiek ne 

mažesnis.  Vilkas pareiškė teises į viską, kas buvo že
miau jo. Taip pat ir į Brajaną. 

Brajanas susidūrė žvilgsniu su vilku ir akimirką 

jautė baimę, nes vi lkas buvo toks . . .  toks teisus.  Jis Bra

janą pažinojo, tikrai pažinojo ir valdė, ir nusprendė 
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nieko jam nedaryti . Ir baimė atlėgo, išnyko . Brajanas 

žinojo, kas vilkui rūpi - kita miško pusė, kita šio pa
saulio pusė. Brajanas nebespaudė taip smarkiai rankoje 
žeberklo, nuleido kitoje rankoje laikomą lanką, kuris 
buvo ėmęs kilti aukštyn . Vilką jis dabar jau pažino

jo, kaip ir vilkas pažinojo jį, ir Brajanas jam linktelėjo. 

Linktelėjo ir nusišypsojo. 

Vilkas dar kartą pasižiūrėjo - į kitą savo pasaulio 
padarą, - tada pasisuko ir lengvai nupėdino aukštyn į 
kalvą . Kai išėjo iš krūmų, pasirodė paskui jį sekantys 
dar trys vilkai, visi tokie pat stambūs, pilki ir gražūs. 

Visi žiūrėjo iš viršaus į Brajaną, risnodami pro šalį ir 

vis tolyn. Ir Brajanas visiems palinksėjo galva. 

Jis jau buvo nebe toks - Brajanas, kuris stovėjo ir 
stebėjo nurisnojančius vilkus, kuris j iems linkčiojo, 

buvo jau visiškai kitoks. Prasidėjo tokie laikai, kurių 
tėkmę jis skaičiavo, bet kuri jam nerūpėjo.  Prasidėjo 

tokie laikai, kurie sudrebino jo gyvenimą ir pasidarė 

jis kitoks. 

Skaičiuojamu laiku praėjo keturiasdešimt septynios 

dienos po katastrofos. Keturiasdešimt dvi, jo manymu, 
nuo tada, kai jis mirė ir užgimė naujuoju Brajanu. 

Paieškų lėktuvas, kai atskrido ir nuskrido, Brajaną 
paklojo, pribaigė, sunaikino .  Paliko be nieko . Tą pir

mąją dieną jis iki pat sutemų smuko ir smuko. Leido 

ugniai užgesti, pamiršo net suvalgyti kiaušinį, pasi

davė slegiančioms mintims ir buvo visai pribaigtas, ir 

norėjo būti pribaigtas, pribaigtas. 
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Pasidavė slogioms mintims ir  panoro mirti . Vis 

giliau grimzdo į pilką liūdesį, kol galiausiai tamsoje 
užkopė ant kalvagūbrio, išsitraukė kirvį ir pamėgino 

pasidaryti sau galą. 
Beprotybė .  Gėdinga beprotybė užvaldė protą . 

Jam nieko nebebuvo likę ir j is  troško pavirsti į nie

ką, bet kirviu pasidaryti galą buvo keblu, neįmano

ma, ir galiausiai Brajanas nuvirto ant šono, trokš
damas mirties, trokšdamas pabaigos, ir  užsnūdo .  

Bet nemiegojo. 
Užmerktomis akimis, bet atvertu protu, gulėjo ant 

uolos per naktį, gulėjo visko nekęsdamas ir trokšda

mas, kad viskas pasibaigtų. Ir per visą siaubingą naktį 

kartojo mintyse kažkokį savo žodį: 
"Užniaukit mane, užniaukit . "  

Kartojo ir kartojo, trokšdamas, kad visi jo  niūriau

si debesys jį užgriūtų . Bet rytą nubudo toks pat kaip 

buvęs. 
Tebegulėjo ant šono.  Saulė patekėjo. Kai Brajanas 

atsimerkė, pamatė savo rankose įkartų su imančiu juo
duoti bėgusiu krauju.  Išvydęs kraują, pajuto jam nea

pykantą, pasibjaurėjo tuo, ką pasidaręs, kai jis dar buvo 
ankstesnis Brajanas ir kai dar buvo silpnas .  Ir atėjo jam 
į galvą dvi mintys - dvi teisingos mintys. 

Jis jau ne toks.  Praskrisdamas paieškos lėktuvas jį 

pakeitė . Neviltis pakirto ir padarė j į  kitokį.  Brajanas 
buvo nebe toks.  Ir tikrai jau nebebus toks, koks buvo. 
Tokia kilo viena iš teisingų minčių, naujų minčių . 
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O kita mintis buvo tokia, kad jis nemirs, kad jis dau

giau mirties neprisileis .  
Atgimęs. 
Žinoma, buvo pridaręs klaidų. O dabar tai jau šyp

sojosi, vaikštinėdamas paežere, kai pranyko vilkai, ir 

mąstė apie pirmykštes klaidas. Apie tas, kurias padarė, 
kol suprato, kad reikia ieškoti naujų galimybių gyventi 

tam žmogui, kuriuo Brajanas tapo. 
Vėl užsikūrė ugnį. Palaikė degimą papuvusia me

diena, nes prasta malka smilksta daug valandų ir vi

sada įpūsi ugnį. Tačiau, kol išrnokdavo ką nors daryti 

tinkamai, jis gerokai sugaišdavo. Pirmasis lankas buvo 
nesėkmė . Vo s neatėmė 

regėjimo. 
Sėdėjo kiaurą naktį ir 

kantriai drožė šaką po 
šakos, kol lankas išėjo 

gražus . Paskui ištisas 
dvi dienas darė strė-
les . Išdrožė iš gluos-
nio, tiesias .  Nuskuto 

žievę, ugnimi sukie-

tino smaigalius, porą 
strėlių įskėlė ir pa-

darė smaigalius dvi-
šakus, kaip anksčiau 

darė žeberklą . Neturėjo 
plunksnų, tai tiesiog paliko 
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galus tuščius, nes ruošėsi šaudyti žuvis, taigi strėlei 

juk buvo skirta lėkti vos kelis colius. Neturėjo templės 
ir sutriko. Bet paskui pasižiūrėjo į savuosius teniso 
batus .  I lgi raiščiai, net per ilgi . Pagalvojo, kad vieno 
raiščio, perdalyto pusiau, pakaks abiem batams, taigi 

antras raištis atiteks lankui.  
Viskas ėjosi lyg ir neblogai, kol pabandė šauti . Įrė

mė strėlę į templę, prisitraukė prie skruosto, nutaikė į 
sąnašų kauburį - ir staiga lankas sprogte sprogo ran
kose, šipuliai su rakštimis tėškė į veidą. Dvi atplaišos 

įsmigo į kaktą, virš pat akių.  Jei būtų pataikiusios bent 
truputėlį žemiau, būtų atėmusios regėjimą. 

"Per daug kietas. "  

Klaidos. Traukė jas į savo minčių dienoraštį, ketin
damas kada nors pasipasakoti tėčiui .  Traukė į dieno

raštį visas klaidas. Pasidarė naują lanką, iš liaunesnės 
šakos, ne tokį kietą, lengviau įtempiamą. Tačiau nepa

jėgė pataikyti į žuvį, nors tupėdamas vandenyje galų 

gale buvo apsuptas visos gausybės nedidelių žuvų. 
Vos nepasiuto. Lanką įtempdavo, prikišdavo strėlę prie 

pat vandens ir, kai žuvis priplaukdavo per menką colį, 

paleisdavo strėlę . 

Vien tik pro šalį .  Atrodė, kad strėlė žuvį perveria 

kiaurai, kiekvieną kartą, bet žuvis likdavo sveikutėlė. 
Galų gale, pasikamavęs keletą valandų, įkišo strėlės 

smailąjį galą į vandenį, įtempė lanką ir laukė priplau

kiančios žuvies .  Laukdamas pastebėjo, kad vanduo 
strėlę lyg sulenkęs, lyg perlaužęs, per pusę . 
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Na, žinoma, - buvo pamiršęs, kad vanduo laužia 

šviesos spindulius, iškreipia vaizdą. Juk mokėsi per 

kažkurio dalyko pamokas, gal per biologiją? Negalėjo 

prisiminti . Bet iš tikrųjų vanduo spindulius laužė, va
dinasi, žuvis būna ne ten, kur atrodo esanti. Ji žemiau, 
po pat strėle, o tai reiškia, kad reikia taikyti po pat 
žuvimi. 

Savo pirmo pataikymo Brajanas kol gyvas nepa
mirš . Apskrita žuvis, auksiniais lyg saulė šonais, su
stojo priešais strėlę, Jis tupėdamas nusitaikė po pat ja, į 

apatinį pakraštėlį, ir paleido strėlę. Ir staiga tik sujudo 
po vandeniu taip skaisčiai, tik ėmė plaikstytis auksas .  
Čiupo Brajanas už strėlės ir aukštai iškėlė. Ant smaiga
lio kabojo žuvis, blaškėsi mėlyno dangaus fone. 

Tebetupėdamas laikė žuvį aukštai tol, kol ši liovėsi 

blaškiusis, laikė ją ir žvelgė į dangų, ir juto, kaip jam 
net ima veržti gerklę. Ėmė Brajanas pūstis iš pasitenki

nimo tuo, ką laimėjo. 

Laimėjo jis maisto. 
Su lanku, su strėle, pasidarytais savo paties ranko

mis, jis laimėjo maisto, rado galimybių gyventi. Lankas 
jam suteikė tokią galimybę. Brajanas džiūgavo jį turįs. 

Ir lanką, ir strėlę, ir žuvį, ir kirvį, ir dangų. Patupėjęs 

atsistojo ir išlipo iš vandens, tebelaikydamas žuvį su 
strėle ir lanką iškėlęs į dangų, gėrėdamasis, kaip šie 

dalykai dera prie jo rankų, lyg būtų neatskiriami nuo 
viso kūno. 

Turėjo maisto . 
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Išsidrožė iš žalio gluosnio šakutę ir laikė ja žuvį virš 

ugnies, kol žuvies oda pasidarė traški ir ėmė luptis .  

Turinys buvo dribsniuotas, drėgnas ir  minkštas. Rū

pestingai krapštė pirštais, gardžiuodamasis kiekvienu 
gabalėliu, trindamas burnoje liežuviu ir spausdamas 

sultis, rijo šiltus, garuojančius gabalėlius žuvies . . .  

Tada pagalvojo, kad  niekad j am nebebus gana . Ir 

visą pirmąją dieną, pirmą naująją dieną, vis ėjo prie 
ežero, šovė žuvį, nešėsi prie laužo, kepėsi ir valgė. Vėl 

ėjo prie ežero, šovė žuvį, kepė ir valgė . Ir šitaip iki pat 

sutemų. 
Nešė prie vandens l iekanas mąstydamas, ar jos 

nepasitarnautų jauku. Ir suplaukė šimtai kitos rūšies 

žuvų nugrandyti ašakų. Ir jis galėjo rinktis, kuri tik 

patinka. 
"Kaip parduotuvėj . Visai kaip parduotuvėj ."  

Ir negalėjo vėliau prisiminti, kiek iš viso tą dieną 
suvalgė. Priskaičiavo daugiau nei dvidešimt. 

Ta diena buvo šventė, jo pirmoji šventė. Iškilmės ta 
proga, kad jis gyvas ir kad turi naują priemonę apsi

rūpinti maistu. Dienai pasibaigus, kada sutema ir jis 

atsigulė prie laužo kupinu žuvies pilvu ir riebalais ap
lipusia burna, juto užgimstančią sieloje naują viltį. Ne 

kad jį išgelbės, - tokios vilties nebeturėjo. 
Turėjo viltį viską pažinti . Viltį iš tikrųjų išmokti iš

gyventi ir nepražūti. 

"Tvirta viltis, - mąstė tą naktį . - Aš kupinas tvirtos 

vilties. " 
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1 4  

KLAIDOS. 
Menka klaidelė gali virsti nelaime, juokinga klaide

liūkštė gali išaugti taip, kad dar iš jos tebesijuokdamas 
jau suvoksi susidūręs su mirtimi . Kai Brajanas pada

rydavo klaidą mieste, tai paprastai galėdavo kaip nors 

ją ištaisyti, viską sutvarkyti . Jei krisdavo su dviračiu ir 
pasitempdavo koją, tai galėdavo laukti, kol sugis .  Jei 

pamiršdavo nusipirkti kokio maisto parduotuvėje, tai 
valgio galėdavo susirasti ir šaldytuve. 

O čia buvo kas kita . Ir viskas įvykdavo taip staiga, 

taip neįtikimai staiga . Jei koją pasitemptų, tai, ko gero, 
badautų, kol vėl galėtų vaikščioti. Jei medžiodamas 

prašautų pro šalį arba jei peršauta žuvis paspruktų, tai 
gal tektų badauti . Jei susirgtų, sunkiai susirgtų, kad 

negalėtų pasikeiti, tai tikriausiai badautų. 
Klaidos. 

Naujajame gyvenime Brajanas anksti perprato patį 
svarbiausią dalyką, įgijo tiesiog gyvybiškai svarbų su
pratimą, kuriuo vadovaujasi visi miško padarai: mais

tas yra viskas. Maistas tiesiog buvo viskas .  Visi miško 
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padarai - nuo vabzdžių iki žuvų, nuo žuvų iki lokių -

nepaliaudami ieškojo maisto . Tokia buvo didžioj i ir 

vienintelė gamtos varomoji jėga. Maitintis .  Visi privalo 

maitintis. 

Bet kol Brajanas šį dalyką perprato, vos nežuvo. An

trą naujojo gyvenimo naktį, kada kietai miegojo būste 

prie rusenančio laužo kupinu žuvies pilvu, kažin kas 

vėliau pagalvojo, kad gal kvapas, - pažadino. 

Prie ugnies, visiškai nesibaimindamas rūkstančių 

žarijų, visiškai nebijodamas Brajano, ten, kur jis buvo 

užkasęs kiaušinius, kapstėsi skunkas. Būste spindėjo 

mėnesienos lopinėlis. Blausioje melsvai pilkoje šviesoje 

matėsi pūkuota uodega, balti dryžiai išilgai nugaros .  

Brajanas šyptelėjo.  Nežinia kaip skunkas rado kiau

šinius.  Gal iš kvapo.  Gal užuodė mažytę kvepiančią 

kevalo atplaišėlę. Bet skunkas atrodė net simpatingas, 

kasdamas nuleidęs galvutę, iškėlęs aukštyn uodegą, 

žerdamas už savęs smėlį. 

Bet kiaušiniai priklausė Brajanui, o ne skunkui, ir 

Brajano šypsnys veikiai virto baime, nes juk neteks 

maisto. Čiupo saują smėlio ir šveitė į skunką. 

- Nešdinkis . . .  

Norėjo pasakyti dar kai ką, dar keletą paikų žmo

giškų žodžių, bet skunkas tiesiog žaibiškai švystelėja 

savo pasturgalį aukštyn, išrietė uodegą ir tiesiu taiky

mu ne toliau kaip iš keturių pėdų atstumo purkštelėja 

Brajanui į galvą. 
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Nedideliame būste padariniai buvo tiesiog pri

bloškiami. Visa patalpa pritvinko aštrios sierinės kuo 

bjauriausias smarvės - slogaus, nosį laužiančio dvoko. 

Viską graužiantys purslai, tėškę į veidą, nusvilino ir 

plaučius, ir akis .  Apakino. 

Brajanas suriko ir šoko šalin, išgriovė visą būsto 

sieną. Klykdamas išsirovė laukan ir griūdamas nulė

kė prie ežero . Klupiniuodamas, parpuldamas įpuolė į 

vandenį ir ėmė taškytis su galva į šalis, plautis akis . 

Pliekė galva vandenį, siekdamas atgauti regėjimą. 

Brajanas buvo matęs skunką šimtuose smagių ani

macinių filmukų. Žavūs filmukai pasakojo apie skunko 

kvapą ir buvo skirti iš jo pasijuokti, pasišaipyti. Bet kai 

iš tikrųjų pataikė purslai, tai nebeliko jokių juokų - Bra

janas visiškai apakęs buvo ar ne dvi valandas. Visą am

žinybę! Jau manė, gal regėjimo ir nebeatgaus, ar atgaus 

nebe visiškai - ir čia jau jam bus galas. O skaudėjo akis 

dar kelias dienas, nedavė ramybės paskui dar dvi sa

vaites .  O būsto, drabužių ir galvos plaukų dvokas taip 

ir laikėsi, jau beveik pusantro mėnesio. 

Net šyptelėjo. 

Klaidos. 

Maistą reikėjo saugoti . Kol Brajanas turškėsi ežere, 

plaudamasis akis, skunkas toliau darbavosi .  Išsikasė 

paskutinius vėžlio kiaušinius ir viską surijo .  Švariai 

išlaižė visus lukštus.  Ir jam nei galvoje nei uodegoje 

nebuvo rūpesčio dėl to, kad Brajanas blaškosi van-
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denyje lyg besigaluojantis karpis. Skunkas buvo su
siradęs maisto ir j į  dorojo .  O Brajanas gavo nepigią 

pamoką . 

Saugok maistą ir turėk patikimą būstą. Ne vien tik 
apsaugai nuo vėjo ir lietaus, bet ir apskritai saugų. Kitą 

dieną po skunko apsilankymo Brajanas ėmėsi statytis 
gerą gyvenamąjį namą. 

Šiaip tai iš pat pradžių buvo sumanęs gerai, vieta 

prieglobsčiui tiko. Tik nedaug ką jis buvo patobulinęs. 

Pritingėjo.  O štai dabar perprato antrą iš svarbiausių 

dalykų apie gamtą. Antrąjį jos variklį. Pirmasis - mais

tas. Bet reikėjo be paliovos dėl to maisto plušėti . Niekas 
gamtoje netingi. Vos tik pamėgino Brajanas kai ką pa

daryti bet kaip, ir užsimokėjo už tingumą vėžlio kiau
šiniais, - kuriuos buvo pamėgęs labiau už vištų kiau

šinius iš parduotuvės. Vėžlio kiaušiniai buvo kažkaip 
sotesni, kažkuo vertesni. 

Nusprendė patobulinti savo būstą ir pirmiausia se

nąjį išgriovė. Nuo kalvos, kur buvo sausų pušų, parsi
gabeno sunkesnių rąstų ir sustatė keletą jų ties anga. 

Viršuje tvirtino pleištais, apačias kasė į smėlį .  Paskui 

įpynė tarp rąstų ilgas šakas ir padarė tikrai nepralai

džią sieną. Vis dar nepatenkintas pasiėmė dar plones
nių šakelių ir įpynė į pirminį rezginį. Kai pagaliau 
užbaigė, tai nerado kur įgrūsti kumščio . Siena laikėsi 
kaip labai tvirta pintinė. 

Suprato, kad įėjimo anga yra silpniausia vieta, ir jai 
skyrė ypač daug laiko. Nupynė iš gluosnio tokias tvir-
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tas duris, kad nebesvarbu darėsi, kaip bandys brau

tis skunkas - arba dygliuotis, kurį Brajanas prisiminė 

žvelgdamas į kojoje likusias žymes. Neįsibraus niekaip. 

Neturėjo jis vyrių, bet reikiamai įtvirtino viršuje kelias 
apkapotas šakas ir sugalvojo, kaip duris pakabinti . Kai 

būdavo Brajanas viduje, duris pakabinęs, tai jausdavo
si gana saugus.  Lokys ar dar kas nors didelis vis tiek 

įsibrautų, duris išplėštų, bet maži padarai tikrai nebe

drums ramybės, o dūmai vis tiek galės prasismelkti 
laukan pro sienos rezginį. 

Pas idaryti tokiam būstui  iš  viso prireikė trijų 
dienų, tik su pertraukomis, per kurias pašaudyda

vo žuvų ir iš karto užvalgydavo, keturis kartus per 

dieną nusimaudydavo, iš paskutiniųjų kratydamasis 
skunko palikto dvoko . Kai namai buvo gatavi, galų 

gale pastatyti tinkamai, Brajanas vėl ėmėsi nuolatinio 
reikalo - maisto. 

Visai neblogai buvo medžioti ir valgyti, žvejoti ir 
valgyti, tačiau kas būtų, jeigu prireiktų ilgai tverti be 

laimikio? Kas būtų, kai nebeliktų uogų ir Brajanas su

sirgtų ar susižalotų, ar - prisiminė skunką - kurį laiką 
tiesiog nieko nepajėgtų? Reikėjo sugalvoti, kaip maistą 

kaupti, kur laikyti . Reikėjo tam ir paties maisto. 
Klaidos . 

Stengėsi iš klaidų mokytis. Negalėjo maisto vėl už
kasti, negalėjo laikyti būste, nes kas nors toks kaip lo
kys gali maistą iš karto pasiekti . Maistą reikia laikyti 

aukštai, kur nors aukštai ir saugiai. 
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Virš būsto durų, kokių dešimties pėdų aukštyje ant 

uolos šlaito buvo nedidelė iškyša, kuri galėjo tarnauti 

labai paprastu sandėliuku, nepasiekiamu gyvūnams. 

Tik kažin kaip pasiektų jis pats . 
Aišku, kopėčiomis. Jam reikėjo kopėčių. Bet kaipgi 

jas pasidarys, kaip pritvirtins skersinius? Ir apie ko

pėčias nebegalvojo tol, kol rado sausą pušį su daugy
be tebestyrančių šakų. Kirviu jas taip apkapojo, kad 

liko jų tik kas keturis penkis colius, per visą kamieną. 
Nukirto jį maždaug dešimties pėdų ilgio ir atsitem

pė prie būsto. Kamienas buvo sunkokas, bet sausas 

ir pajudinamas .  Atrėmęs į uolą pamatė galįs lengvai 

užkopti iki iškyšos, nors pušis lipant ir sukiojosi šiek 

tiek į šalis. 
Jo maisto lentyna - kaip ją pavadino - buvo nuklota 

paukščių išmatų. Brajanas kruopščiai nugrandė su ša

komis. Paukščių čia visai nebesimatydavo. Tikriausiai 

todėl, kad iki šičia kilo iš įėjimo angos laužo dūmai. 

Paukščiams nepatiko. Vis tiek Brajanas, jau pasimokęs, 
nepatingėjo ir iš žalių gluosnio vyčių nupynė nedidelei 

angai sandarias dureles .  Apipjaustė taip, kad tvirtai 
įsispraustų. Užbaigęs darbą atsistojo prieš uolą ir pasi

žiūrėjo - į savo būstą žemai ir į maisto lentyną viršu

je - ir truputėlį leido sau pasipuikuoti . 
"Neblogai . Neblogai, kaip tokiam, kuriam tingėda

vosi patepti tepalu girgždančius dviračio guolius . Visai 

neblogai . "  

Klaidos. 
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Pasistatė tinkamą būstą, pasidarė maisto lentyną .  

Tik nėra maisto . Vien žuvys ežere i r  besibaigiančios 
uogos. Ir tos žuvys, nors nepabosta ir yra skanios, vis 

tiek laikymui netinka. Kartą mama buvo netyčia pamir
šusi įdėti į šaldytuvą lašišą, kai jie važiavo su nakvyne 

į Keip Hesperį aplankyti giminaičių . Jiems grįžus, visi 

namai smirdėjo. Žuvies neišlaikysi. 
"Bent jau niekaip neišlaikysi negyvos ." 

Tačiau kai pažvelgė į savo rezginį, jam kilo mintis .  
Nuėjo prie vandens. 

Žuvų liekanas jis berdavo į vandenį ir priviliodavo 
šimtus naujų žuvų. 

"0 jeigu . . .  " 

Lyg ir noriai jos atplaukdavo maisto, bent jau ma
žytės.  Nebeturėdavo Brajanas vargo jų prisišaudyti . 

Vieną net nudūrė savo anksčiau pasidarytu žeberklu, 

nes jau žinojo, kur taikyti . Mokėjo prisivilioti tiesiog į 

rankas .  Žuvys suplaukdavo . Gal pavyktų, tiesiog pa
vyktų į vilioti į spąstus. Padaryti aptvarėlį . . .  

Dešinėje, stačiosios uolos papėdėje, stūksojo krūvos 
nusiritusių uolos nuolaužų. Nedidelių atplaišų ir di

desnių luitelių, kaip dvigubas kumštis arba net kaip 

galva. Nuo vidudienio iki sutemų nešiojo jis akmenis 
į pakrantę ir krovė tol, kol susidarė didžiulis aptvaras 

laikyti gyvoms žuvims - dvi akmeninės "rankos" tie
sėsi penkiolika pėdų į ežerą ir gale susiėjo. O ten, kur 
susiėjo, Brajanas paliko maždaug dviejų pėdų platumo 

tarpą. Tada atsisėdo krante ir ėmė laukti .  
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Kai tėškė į vandenį pirmus akmenis, visos žuvys 

išlakstė . Bet jo krautos žuvų atliekos - ašakos, odelės 
ir viduriai - gulėjo aptvare . Vildamosi gauti maisto, 
žuvys sugrįžo. Veikiai, nepraėjus nė valandai, aptvare 
jau plaukiojo trys ar keturios dešimtys nedidelių žuvų. 

Brajanas padarė vartelius - supynė iš vytelių tankų tin

klą - ir žuvis uždarė . 
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- Parduodu šviežią žuvį ! - suriko . - Pirkite šviežią 

žuvį . . .  

Brajanas pagalvojo, koks didžiulis laimėjimas yra 
laikyti gyvas žuvis maistui . Čia ne šiaip apsigynimui 

nuo bado. Čia juk pastangos išsaugoti ateičiai, pastan
gos galvoti apie ateitį . 

Žinoma, tada jis dar nežinojo, kaip jam žuvis įgris. 
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1 5  

DIENA KEITĖ DIENĄ. Viskas taip susimaišė, kad 

po dviejų ar trijų savaičių Brajanas prabėgusį laiką vien 
tik dienomis ir tesuvokė, nes kiekvieną žymėjo akme

nyje prie savo būsto durų. O šiaip laiko tėkmę matavo 
įvykiais. Vieną dieną nenutikdavo nieko - nieko verto 

prisiminti - tiesiog patekėdavo saulė, nusileisdavo, o 
tarp šių reiškinių kiek paspindėdavo. 

O įvykiai - visi atsitikimai įsirėždavo į atmintį.  J is  
juos pasitelkdamas atmindavo laiką, žinodavo ir prisi

mindavo, kas kada nutiko, mintyse rašė dienoraštį. 

Prisimindavo Pirmosios Mėsos dieną. Toji diena 
prasidėjo kaip visos kitos, atsikėlimu saulei patekė
jus, stovyklavietės aptvarkymu ir užtikrinimu, kad 

būtų užtektinai malkų kitai nakčiai .  Bet jau taip se

niai, taip seniai Brajanas mito vien žuvimi ir ieškodavo 
uogų. Troško daugiau, daugiau maisto, vertingesnio, 
stipresnio. 

Troško mėsos . Galvodavo apie ją naktimis, prisimin

davo mamos kepsnius, pasvajodavo apie kalakutą . Ir 
vieną naktį nubudo anksčiau, nei reikėjo užmesti ant 
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laužo malkų . Burnoje skyrėsi seilės, jutosi kiaulienos 
žlėgtainio skonis. Taip tikroviškai. O iš tikrųjų tik sa

pnavo . Bet sapnas suteikė ryžtą gauti mėsos. 

Vis toliau skverbdavosi Brajanas į mišką, kartais 
nukeliaudavo parsinešti kuro vos ne ketvirtį mylios 

nuo stovyklos .  Ir sutikdavo daug nedidelių žvėrelių . 

Visur matėsi voverės, tokios raudonutės, čiauškėdavo 

jam, tartum plūsdavosi, ir šokinėdavo nuo šakos ant 

šakos .  Daug ir triušių, kiškių - didelių, pilkakailių 

žvėriūkščių, su rusvumo prier.1aiša, mažesnių visiškai 
pilkų žvėrelių, kurie rodydavosi tik auštant. Didesnieji 

kartais tupėdavo, kol jis visai prisiartindavo, tada stai
ga dviem arba trimis šuoliais puldavo šalin ir vėl su
stingdavo. Brajanas pagalvojo, kad jeigu imtųsi reikalo 

ir pasilavintų, tai gal pataikytų į tą didesnį šokinėtoją 

strėle arba žeberklu. Tik niekaip nenušautų mažesniojo 
šokliuko nei jokios voverės. Tie žvėriūkščiai per daug 

maži ir per daug vikrūs. 

Ir dar buvo kvailapaukščiai . 
Taip tie paukščiai jį erzino, kad vos nevarė iš proto . 

Jų pilna skraidė visur, pulkeliais po penkis šešis . Už
simaskavę taip tobulai, kad kartais, Brajanui sėdint ir 
ilsintis atsišliejus į medį, vienas iš jų tupėdavo tiesiog 

priešais gluosnynėlyje, vos už dviejų pėdų - pasislė
pęs. lr, Brajanui visiškai nesitikint, staiga kad pašoks 

kurtinamai skristi. Jis jų tiesiog neįžiūrėdavo, nenuma

nė, kaip pastebėti dar nenuskridusius, nes jie tupėdavo 
taip ramiai ir taip tobulai susiliedavo su aplinka. 
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O dar bjauriau buvo, kad jie tokie bukybės, ar bent 
šitokie atrodė, todėl baisiai užgaulu darėsi, kaip jie ši

taip nuo jo pasislepia. Ir neįmanoma buvo priprasti prie 
to sprogimo, koks driokstelėdavo paukščiui nuskren
dant. Argi ne kiekvieną kartą keliaudamas kuro - o ke

liaudavo kiekvieną rytą, - beveik visą kelią krūpčioda
vo ir trūkčiodavo iš išgąsčio. Vieną neužmirštamą rytą, 

kai tiesė ranką paimti medgalio, kuris prie nudžiūvu

sio beržo atrodė kaip juodas kelmas, kai jau buvo be

suimąs pirštais, - staiga kad driokstelės į veidą. 

Tačiau Pirmosios Mėsos dieną Brajanas nusprendė 

kai ką geresnio, nei ranka tikrinti, ar ne kvailapaukštis. 
Tą rytą jis iškeliavo su savo lanku ir strėle . Nusprendė 

žūtbūt vieną nušauti ir suvalgyti . Ėjo ne kuro, ne uogų 
ieškoti, o sumedžioti paukščio ir užvalgyti mėsos . 

Iš pradžių medžioklė nesisekė. Paukščių matė dau
gybę, braudamasis pakrante iki pat ežero galo, paskui 

kitapus ežero . Bet visus pamatydavo tik jau nuskren

dančius. Turėjo sugalvoti, kaip pamatyti juos pirmas, 
kaip pamatyti ir prisiartinti, kad galėtų arba nušauti iš 

lanko, arba nusmeigti žeberklu . Bet niekaip nesugal
vojo, kaip pamatyti . Pusiau apėjęs ežerą ir išbaidęs gal 

dvidešimtį paukščių, galų gale nusivylė ir atsisėdo po 

medžiu . Reikėjo mąstyti, suprasti, ką daro netinkamai. 
Čia visur pauk�čiai, o jis turi akis :  reikėjo tuos du da
lykus tiesiog sujungti . 

"Ne taip žiūriu . Aš netinkamai žiūriu . Ir ne tik, ne 

tik. Kažkaip aš visai ne taip - netinkamai elgiuosi. Na, 
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tai puiku, - kandžiai iš savęs pasišaipė, .,.. aš tą supra

tau. Ačiū. Suprantu, kad ne taip elgiuosi . Tačiau kaip 

elgiamasi tinkamai? ! "  

Ryto saulei baisiai kaitinant, jam besėdint p o  me
džiu, pradėjo atrodyti, kad smegenys jau kunkuliuoja.  
Niekas neatėjo į galvą . Atsistojo eiti . Nenužengus nė 

dviejų žingsnių, purptelėjo paukštis .  Tupėjo čia visą 
laiką, kol Brajanas laužė galvą, kaip pamatyti. Tupėjo 

tiesiog priešais - čia pat. 
Brajanas vos nesurėkė. 
Tačiau šį  kartą,  paukščiui nuskriejant, Brajano 

žvilgsnis už kai ko užkliuvo .  Įminė mįslę . Paukštis 
puolė žemyn į ežerą, bet pamatęs, kad ant vandens 

nenutūps, pasisuko ir vėl užskrido ant kalvos ir įlėkė 
tarp medžių.  Kai sukosi, aplenkdamas medį, nušvietė 

jį saulė, ir Brajanas akimirką matė jo pavidalą . Prieky
je smailas, nuo galvos kaip aptaki kulka ir galiausiai 

storutis liemuo. 

Labai panašus į kriaušę. Su koteliu, apvalutis. Skrai
danti kriaušė. 

Tai štai kur paslaptis . Brajanas iki šiol žiūrėjo, ko

kios paukščio plunksnos, kokia spalva, kaip jis tupi . 
O reikėjo žiūrėti į pavidalą, reikėjo matyti apybrėžą, 
o ne plunksnas, ne spalvą. Reikėjo lavinti akį pamatyti 
pavidalą . . .  

Tarsi kas būtų įjungęs televizorių . Staiga išvydo 
daiktus, kurių visai nepastebėdavo. Tiesiog per kelias 
akimirkas, kaip atrodė, jau išvydo tris dar nenuskridu-
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sius paukščius, matė juos tupinčius, pamažu prisiarti

no prie vieno iš jų, priėjo užtektinai arti bandyti šauti 
iš lanko. 

Tą kartą prašovė pro šalį .  Nepataikė ir dar daug 
kartų. Bet matė . Matė apvalučius paukštelius su smai

liasnapėmis galvutėmis, gausiai  sutūpusius brūz

gynuose. Vis prisiartindavo, sustodavo ir iššaudavo 
strėlę . Bet vis dar neturėjo strėlių galuose plunksnų, 

taigi strėlės nelabai skyrėsi nuo paprastų lazdelių, iš
dribdavo iš lanko kaip pakliūdavo, kartais visai į šalį .  

Net kai paukštis tupėdavo už aštuonių ar net septynių 

pėdų, strėlė be plunksnų, kurios neleistų jai blaškytis, 
nukrypdavo ir pataikydavo į krūmą arba šaką. Po ku
rio laiko Brajanas liovėsi šaudęs. Lankas puikiai tiko 

žuvims, priplaukiančioms prie pat strėlės smaigalio, 

ir visai netiko didesniam atstumui - bent jau šaudant 

taip, kaip jis šaudė. Tačiau Brajanas turėjo ir žeberklą, 
savotišką, dvišaką. Perėmė lanką į kairę ranką, o su 
dešine paėmė žeberklą. 

Pabandė sviesti, bet išėjo nelabai taikliai, per lė

tai - paukščiai nuskriedavo stebėtinai greitai .  Žaibiškai 
sprukdavo. Vis dėlto galų gale Brajanas atkreipė dėme

sį, kad kai į pastebėtą tupintį paukštį eina įstrižai - ne 

tiesiai į jį, o kampu, po kelis žingsnius kairėn, po kelis 
dešinėn, - tai. gali visai prisiartinti, žeberklo smaiga

lius prikišti vos ne prie pat paukščio ir durti . Priėjo 
arti du kartus . O paskui, nuėjęs paežere netoli bebro 
trobelės, laimėjo savo pirmąją mėsą. 
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Paukštis tupėjo .  Brajanas dūrė ir du smaigaliai 

grąžino besprunkantį paukštį į žemę, beveik aki

mirksniu pribaigė - plazdėjo nedaug. Brajanas pagrie
bė ir suėmė abiem rankomis, įsitikino, kad paukštis 
nebegyvas. 

Tada pasiėmė žeberklą ir lanką ir paežere parsku

bėjo į būstą, kur laužas buvo prigesęs iki žioruojančių 
žarijų. Sėdėjo ir žiūrėjo į paukštį. Galvojo, kaip kepti . 
Žuvį tai kepdavo visą, neišdarytą. Kas valgoma, išsi
imdavo. O čia buvo kas kita . Re1kėjo išdoroti . 

Namie viskas būdavo taip paprasta . Brajanas eida

vo į parduotuvę, pirkdavosi viščiuką - ir viščiukas bū

davo visiškai išdarinėtas ir grynas, nei plunksnų, nei 

vidurių. Mama iškepdavo orkaitėje ir jis valgydavo . 
Mama - iš anų laikų, iš ankstesniųjų - iškepdavo. 

Dabar jis turėjo paukštį, bet niekada nebuvo darinė

jęs, niekada neėmęs vidurių, nepešęs plunksnų. Neži

nojo, nuo ko pradėti . O norėjosi mėsos - reikėjo valgyti 
mėsą - ir dėl to ėmėsi veikti . 

Galų gale plunksnos visai nesunkiai pasišalino. Kai 
pamėgino jas pešti, tai odelė, labai silpna, rovėsi kartu, 

todėl jis visą odą ir nulupo. Prisiminė lupamą apelsiną. 

Panašiai .  Tik skirtumas tas, kad, kai odos nebebuvo, iš 
pasturgalio išdribo viduriai .  

Iš karto užplūdo aštrus kvapas, savotiškas garuojan
čio mėšlo tvaikas . Jis sklido nuo riebių susisukusių vi

durių, išdribusių iš paukščio. Brajanas vos nesusivėmė. 
Bet tas kvapas turėjo dar kažkokią priemaišą, kažkokio 
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riebumo, patrauklią jo alkiui ir stipresnę už vimdantį 
tvaiką. 

Kirviu tuoj perkirta kaklą, taip pat nukirto kojų 

galus, ir jau laikė rankoje kai ką panašaus į mažuly
tį viščiuką, tamsia riebia, stora krūtine ir mažomis 

kojelėmis. 

Su keliais pagaliukais pakabino paukštį ant būsto 
sienos, nunešė plunksnas su viduriais prie vandens, į 

žuvų aptvarą . Žuvys sudoros, bent jau kiek įstengs, ir 
dėl tokio šėrimo bus žuvies daugiau_. Bet kilo dar vie

na mintis .  Išrinko sparnų ir uodegos plunksnas, stan
džias, ilgas, dailias - su spalvingais pakraštėliais, visas 

rudai, pilkai ir rausvai raibas . Gal kur nors pravers, gal 
pavyks jas kaip nors pririšti prie strėlių . 

Visa kita sumetė į vandenį ir pamatė, kaip mažos 

apskritos žuvelės puola plėšyti . Nusiplovė rankas. Grį

žęs į būstą rado mėsą apipuolusias muses. Nuvaikė. 
Jos taip stebėtinai greitai buvo suskridusios . Bet kai jis 

įpūtė liepsną ir pagausėjo dūmų, musės beveik stebu

klingai išnyko. Brajanas persmeigė paukštį nusmailin
tu pagaliuku ir laikė virš laužo . 

Ugnis buvo per daug kaitri .  Liepsnos pagavo rie

balus ir paukštis vos neužsidegė . Ėmė laikyti paukštį 

aukščiau, bet karščio nebepakako, todėl patraukė kiek 
į šalį nuo liepsnos ir paukštis ėmė kepti lyg ir tinka
mai. Tik kepė vienintelė jo pusė, varvėjo visos sultys. 
Ėmė pamažu paukštį sukti. Sunku buvo sukti ranko

mis. Susirado dvišaką pagalį, įsmeigė į smėlį ir pasidė-
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jo kepimo pagaliuką. Suko. Ir pamatė išradęs tinkamą 

paukščio kepimo būdą. 

Per kelias minutes išorė jau buvo apkepusi ir kva
pas, koks pasklido, buvo beveik toks pat, kaip tas, kai 

mama kepdavo viščiu

ką orkaitėje. Atrodė, 
nebeištvers negrie-

bęs valgyti, bet 

kai paban-
d ė  p lėš t i  

gabaliuką 

iš krūti

nėlės,  pa

matė, kad 

v iduje  
mėsa te
bėra žalia. 

"Kantrybės ."  

Taip daug visur reikėjo kantrybės - laukti ir mąs
tyti, ir daryti kaip pridera . Taip daug visur kur, taip 

daug kur gyvenime reikėjo kantrybės ir mąstymo. 
Patogiai įsitaisė ir  lėtai suko paukštį, kad sultys 

skverbtųsi atgal į mėsą, kad mėsa keptų ir kvepėtų, 

kad kvepėtų ir keptų, kol atėjo toks laikas, kai jau ne
bebuvo svarbu, ar mėsa iškepusi, ar dar ne. Išorė buvo 

juoda, kieta ir karšta . Valgys . 

Išrėžė gabaliuką krūtinėlės, ištraukė mėsos atplaišą, 
įsidėjo į burną ir rūpestingai sukramtė. Kuo lėčiausiai 
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ir kuo kruopščiausiai, siekdamas pajusti visą skonį. 

Ir galvojo: 

"Niekas .  Joks kitas valgis, jokie mėsainiai ir jokie 
pieno kokteiliai, jokios gruzdintos bulvytės, jokie namų 
patiekalai, jokie saldumynai, pyragai, tortai, jokie keps

niai, žlėgtainiai, jokios picos, jokie laiviniai sumušti

niai, jokie jokie jokie kada nors ragauti gardumynai nė 

iš tolo neprilygsta tokiam pirmajam kąsniui. " 

"Pirmoji Mėsa. "  
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1 6  

TAIGI DABAR stovėjo jis ilgosios ežero atkarpos gale 
ir jau buvo kitoks. Jau tikrai nebeaus toks, koks buvo. 

·· Turėjo daug Pirmųjų Dienų. 
Pirmąją Strėlės dieną - kai su siūlu iš sudriskusios 

vėjastriukės ir su derva iš kelmo pritvirtino kuokštą 

plunksnų prie sausos gluosninės strėlės ir pasidarė 
lekiančią tiesiai .  Ne tobula i - visiškai tobulai šaudyti 

taip ir nepavyko, - bet strėlė jau skriejo tinkamai .  Jei 
triušis ar kvailapaukštis tupėdavo užtektinai ilgai ir 

pakankamai arti, ir jei Brajanas nepristigdavo strėlių, 

tai galėdavo nušauti . 
Ir išaušo Pirmojo Triušio diena - kai strėle nušovė 

stambų triušį, nudyrė kailį, panašiai kaip pirmajam 

paukščiui, taip pat išsikepė ir taip pat skaniai suvalgė . 
Mėsa buvo ne tokia riebi kaip paukščio, bet vis tiek 
puiki . Triušio nuga roje ruožais buvo riebalų . Jie susi

gėrė į kepamą mėsą ir ji pasidarė riebesnė . 
Kada galėjo, medžiojo triušius, kada galėjo, medžio

jo kvailapaukščius, o kartais į valgiaraštį įterpdavo ir 
žuvies .  
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"Amžinai alkanas ."  

"Aš amžinai alkanas, bet  jau sugebu, jau galiu gauti 

maisto ir žinau, kad galiu gauti maisto, ir nuo to jau

čiuosi stipresnis.  Žinau, ką sugebu. "  

Nuėjo į paežerės riešutyną. Ten tankiuose krūmuose 

buvo nedidelių sunkiai perskeliamų kevalėlių su ža

liais riešutais - gal ir valgomais, tačiau dar neprino

kusiais. Brajanas atėjo medžioti kvailapaukščių, o jie 

mėgo slėptis po riešutkrūmių tankyne, stiebų kuokštų 

priedangoje. 

Kitame krūmyne pamatė paukštį, paėjėjo artyn ir 

sustingo, paukščio galvos plunksnelėms pasišiaušus ir 

jam sučirškus lyg svirpliui - davus pavojaus ženklą ir 

pasirengus purptelėti, - o plunksnelėms vėl nusileidus, 

paukščiui nurimus, Brajanas vėl paėjėjo artyn. Šitaip 

darė keturis kartus, nieku gyvu nežiūrėdamas tiesiai 

į paukštį, slinkdamas į jį kampu, kad atrodytų slenkąs 

pro šalį, - išmoko šito puikiai per daugelį pastangų. Ir 

sekėsi taip gerai, kad vieną paukštį jau beveik galėjo 

griebti rankomis - stovėjo Brajanas ne toliau kaip už 

trijų pėdų nuo sustingusio krūmuose pasislėpėlio. 

Paukštis jam nenuskrido.  Brajanas įstatė į lanką 

strėlę, vieną iš plunksnuotųjų, ne žuvinę, įtempė lanką 

ir iššovė. Visai pro šalį. Išsitraukė kitą strėlę iš kaban

čios ant diržo· audeklinės šovininės, kurią pasidarė iš 

vėjastriukės rankovės atraižos, viename gale užrišęs, 

kad būtų dugnas. Kvailapaukštis tupėjo nejudėdamas. 
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Brajanas tiesiai į jį nežiūrėjo. Išsitraukė antrą strėlę, nu

taikė, šovė. Ir vėl pro šalį. 
Šį kartą paukštis krustelėja. Strėlė įsmigo greta, taip 

arti, kad beveik brūkštelėjo krūtinę. Brajanas beturėjo 

dar dvi strėles ir svarstė, ar nederėtų atsargiai perimti 

į dešinę ranką žeberklo ir durti juo.  Nutarė šauti dar 

kartą, dar pamėginti . Lėtai išsitraukė naują strėlę, už

dėjo ant timpos, nusitaikė ir paleido. Pašoko plunks

nos .  Suprato pataikęs. 

Paukščiui kliuvo ne tiesiai, jis ėmė kaip pašėlęs plak

ti sparnais. Brajanas pripuolė, sugriebė ir staigiai bloš

kė į žemę pribaigti. Paskui atsistojo, susiieškojo strėles, 

patikrino, ar visai sveikos, ir nuėjo į ežerą nusiplauti 

nuo rankų kraujo.  Priklaupė prie vandens, pasidėjo 

paukštį ir ginklus, panardino rankas .  
Šis veiksmas vos netapo paskutiniu jo gyvenime . 

Paskui jis nė nežinos, kodėl atsisuko - gal dėl kokio 

kvapo ar garso. Gal dėl vos girdimo bėgimo garso. Ta

čiau kažkas jam pasigirdo ar pakvipo ir jis ėmė gręžtis. 

Kai jau buvo pusiau atgręžęs galvą, išvydo už nugaros 

rudą kailinę sieną, atsiskiriančią nuo miško ir atlekian

čią į jį lyg pavogtas sunkvežimis. Spėjo tik suprasti, 

kad briedis, nes buvo matęs nuotraukose, tačiau neži

nojo, neįsivaizdavo, kad šitoks didžiulis. Ir gavo smūgį. 
Čia buvo briedė.  Turėjo ragus. Bet jam trenkė su kak

ta, į kairę nugaros pusę, pakėlė ir nubloškė į vandenį. 

Puolė artyn užbaigti reikalo . 
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Jis dar gavo akimirką įkvėpti į plaučius oro, ir brie

dė vėl prišoko, su galva nardina jį į dumbliną dugną . 

"Pamišėlė ."  

Kitaip nepasakysi . Pamišėlė . Dumblas užlipdė akis, 
ausis .  Raguotoji briedė spaudė jį gilyn ir  gilyn į du

gno puvėsius .  Ir staiga viskas baigėsi, Brajanas pasi
juto likęs vienas .  lšburbuliavo į paviršių, gaudė orą, 

grūmėsi su savo išgąsčiu . Kai prasikrapštė ir išsiplovė 

akis, pamatė briedę stovinčią greta, arčiau nei per de
šimtį pėdų, ir sau ramiai kramtančią vandens lelijos 
šaknį.  Atrodė, kad jo nė nemato, o gal tiesiog jis jai  

nerūpėjo. Brajanas atsargiai apsisuko ir ėmė kapstytis 

iš vandens . 
Vos tik Brajanui pajudėjus, briedės ketera pasišiaušė 

ir ji vėl puolė. Dabar jau su galva ir priekinėmis kano

pomis . Bloškė jį į vandenį nugara .  J is  surėkė, kiek tik 

plaučiuose buvo oro, patrankė kumščiais jai galvą, pri
sirija pilną gerklę vandens. Ir briedė vėl pasitraukė . 

Jis vėl išniro. Tik jau sužeistas .  Ir įžeistas.  Apspar
dyta is šonkauliais .  Liko susirietęs, vaidino nebegyvą . 

Briedė vėl rami stovėjo ir ėdė .  Brajanas sekė ją viena 
akimi, o kita žvelgė į krantą, spėliodamas, ar labai 

smarkiai sužalotas, spėliodamas, ar dabar jau briedė 
jį paleis. 

"Pamišėlė. ". 
Pajudėjo. Kuo lėčiausiai .  Briedės galva atsigręžė, ke

tera pasišiaušė - lyg pikto šuns - ir Brajanas sustingo. 
Gili ai įkvėpė. Ketera nusileido, briedė ėdė toliau. Vos 
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tik jis sujudėdavo, ketera kilo . Kai tik sustingdavo, ke

tera leidosi. Pajudėdavo, ir ketera kilo . Taip slinko jis 
po pusę pėdos, kol pasiekė krantą . Stovėjo keturpės

čia - žinoma, kad buvo sužeistas, todėl negalėjo buti 
tikras, kad pabėgs. Atrodė, kad ir briedė tokį dalyką 

pripažįsta, todėl jam leidžia ropoti sau. Pamažu iš van
dens ir iki medžių bei krilmų. 

Atsid ūręs už medžio atsargiai atsistojo ir apsižiil
rėjo. Kojos buvo lyg ir sveikos, bet šonkauliai smar
kiai sudaužyti - kvėpuoti pajE.gė tik negiliai, o paskui 

pervėrė skausmas. Ir dešinys petys buvo kažkaip lyg 
išnarintas .  Ir lankas su strėle, ir kvailapaukštis liko 
vandenyje. 

Dar gerai, kad galėjo eiti . Jau beveik nu sprendė vis
ką palikti . Bet briedė išlipo iš gilumos ir pasišalino . 

Taip pat staiga, kaip ir atsirado.  Nutapnojo ilgomis 

kojomis pakrante į seklumą, garsiai pasiurbčiojo kano
pomis, traukiodama jas iš dumblo . Brajanas, pakibęs 

ant pušies šakos, ją lydėjo akimis, prisibijodamas, kad 
apsigręš, atbėgs ir vėl užgrius . Bet j i  nestojo .  Kai jau 
visai buvo pranykusi iš akių, Brajanas nuėjo prie kran
to ir surado paukštį, o kiek pabridęs pasiėmė lanką ir 

strėlę . Niekas nebuvo sulaužyta, strėlės - sunku buvo 

patikėti - tebekabojo jam ant diržo šovininėje, nors 

dumblinoje ir sumirkusioje. 
Gal ne ilgiau kaip valandą slinko apie ežerą namo. 

Kojos lankstėsi visai neblogai,  tačiau jei  du ar  tris 
žingsnius žengdavo smagiau, tai imdavo giliau kvė-
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puoti ir šonkaulių skausmas sulaikydavo, reikėdavo 

šlietis prie medžio, kol kvėpuoti imdavo lėčiau ir  
negiliai . Sužalojo briedė smarkiau, negu iš pradžių 

atrodė.  Pamišėlė . Juk visai be jokio reikalo . Iš gryno 
pasiutimo. Parėjęs į būstą įropojo vidun ir džiaugėsi, 

kad anglys tebežioruoja ir kad nepamiršo rytą pir

miausia prisinešti malkų, pasiruošti dienai. Džiaugė

si nepamiršęs malkų prisinešti iš karto dviem trims 
dienoms. Džiaugėsi turįs po ranka žuvį, jei prireiktų 
valgyti . Ir pagaliau džiaugėsi, jau snausdamas, kad 

liko gyvas.  
"Kokia pamišėlė, - galvojo, leisdamas miegui pra

dėti slopinti krūtinės skausmą . - Kaip beprotiškai už

puolė, visai be jokio reikalo. " - Ir užmigo mąstydamas, 
kad gal briedė užpuolė ir ne šiaip sau. 

Pažadino triukšmas . 
Žemas garsas, storabalsis riaumojimas .  Atneštas 

vėjo. Sumirksėjęs Brajanas išpūtė akis . Ne dėl didelio 
triukšmo, o dėl garso naujumo.  Pajusdavo jis būste 

vėją, pajusdavo ir lietų, vėjo atneštą, girdėjo griaustinį, 
daug kartų per pastarąsias keturiasdešimt septynias 

dienas .  Tik ne šitokį garsą. Žemą, beveik gyvo pada
ro skleidžiamą, beveik kaip iš kieno nors gerklės. Tas 
garsas, tas tril�kšmas atrodė kaip tikras riaumojimas, 
tolimas, bet pasiekė jo ausis. Brajanas visai išsibudi

no, atsisėdo tamsoje, raukydamasis iš skausmo prie 
šonkaulių. 
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Dabar skaudėjo kitaip, veržė, ir skaudėjo tartum 

mažiau. Bet koks keistas buvo tas garsas.  Paslaptin
gas. Šmėkliškas. Negeras. Paėmė Brajanas kelias mažas 

malkeles ir vėl pakėlė liepsnas. Gana jauku buvo, net 

linksma prie laužo, tačiau kartu jautė turįs pasirengti . 

Nežinojo, kaip, tačiau turėtų jis pasirengti . Garsas arti

nosi pas jį, tiesiog pas jį, ir jis turėjo pasirengti . Garsui 

reikėjo jo. 

Sugraibė žeberklą ir lanką, kabančius ant būsto sie
nos kablių, ir atsinešė tuos ginklus į guolį, pasidarytą 

iš pušies šakų. Toks guolis buvo patogesnis. Bet, kaip 

ir liepsnų teikiamas jaukumas, joks patogumas nebu
vo malonus kilus tai naujai grėsmei, kurios niekaip 

neperprato. 
"Nenumaldoma grėsmė", - pagalvojo ir išslinko iš 

būsto, tolyn nuo skaisčių liepsnų, pasidairyti po dan

gų. Tačiau per daug buvo tamsu. Tas garsas jam kažin 
ką reiškė, kažką iš jo atminties, kažką tokio, apie ką jis 

tikrai skaitęs. Kažką matyta per televiziją .  Kažin ką . . .  

"Ak! O ,  Dieve ! "  

Vėjas .  Vėjas ošė lyg atlekiantis traukinys, lyg ati
dundantis, atgriaudžiantis traukinys. Čia buvo torna

das. Štai kas ! Traukinio dundėjimas reiškė baisų vėją. 

Artėjo prie Brajano . 

" Viešpatie . Lyg tos br iedės  d a r  b ū  tų negana . 
O, Viešpatie . "  

Bet j au  per  vėlu buvo, per vėlu ko  nors imtis .  Tvy
rant keistai ramybei, pažvelgė Brajanas į tamsų dangų, 
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vėl nukėblino prie savo būsto ir jau lenkėsi lįsti vidun. 
Trenkė. V ėliau prisimindamas jis atkreipė dėmesį, kad 

trenkė taip pat kaip ta briedė. Tiesiog beprotybė. Kaž
kokia pasiutiška jėga, pagavusi jį iš už nugaros, įsviedė 
į būstą ir bloškė veidu į pušies šakas. 

Kartu vėjas įsisuko ir į laužą, apsupo Brajaną rau

donų anglių ir žiežirbų debesiu . Paskui atlėgo, akimir

ką lyg padvejojo, ir vėl galingai atidundėjo. Tas dun
desys užgriuvo ausis, protą ir kūną. Brajaną priplakė 

prie priekinės būsto sienos kaip skudurą. Vėl skaudėjo 

šonkaulius, tiesiog plėšte plėšė. O paskui trenkė jį vėl 

į smėlį. Vėjas sugriebė visą sieną, guolį, laužą, jo įran

kius - viską - ir išsviedė į ežerą, pradangino iš akių, 

visai pražudė. Pajuto, kad dega kaklas, čiuposi su ran
ka ir užčiuopė karštų anglių . Nubraukė . Rado ir ant 

kelnių, irgi nubraukė. Vėjas ir vėl užgriuvo, galingais 

šuorais,  pašėliškais šuorais .  Girdėjo Brajanas miške 

apie uolą trioškant medžius, pajuto, kad jo kūnas iš

slysta laukan, įsikibo į uolą ir spaudėsi prie žemės. Ne
pajėgė galvoti, tiesiog laikėsi ir suvokė, kad meldžiasi, 
nors nesuprato, kokia ta malda: žinojo, kad nori gyven

ti, išlikti ir gyventi. O paskui vėjas nulėkė prie ežero. 
Brajanas išgirdo galingą šniokščiamą siurbimą. At

simerkė ir išvydo, kaip vėjas plėšia ežerą, kaip vanduo 
taškosi didžiu�ėmis bangomis, kaip jos lekia į visas pu
ses, daužosi tarpusavyje, kyla vandens stulpu, lyg drė

gna šviesos kolona, į juodą dangų. Kaip atrodė gražu, 
ir kartu kaip siaubinga. 
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Paskui tornadas trenkė dar kartą - į krantą kitapus 
ežero : Brajanas išgirdo raunamus medžius.  Ir viskas.  

Dingo taip staiga, kaip staiga ir užgriuvo .  Nieko ne

paliko. Nieko. Tik Brajaną. Aklinoje tamsoje. Nieko jis 
nebeturėjo ten, kur jo laužas kūrenosi, nė žiežirbėlės.  
Nieko neliko iš būsto. Jokių įrankių, jokio guolio . Ne

bebuvo nė kvailapaukščio. 

"Vėl nieko nebeturiu, - mąstė grabinėdamas tamso
je daiktų, - vėl kaip po lėktuvo katastrofos. Sužeistas, 

tamsoje. Visai tas pats . "  

Tartum pabrėždami j o  žodžius atskriejo uodai - ne

bebuvo laužo ir jokie dūmai nebegynė, - tirštais debe
simis, užkimšdami šnerves. Beliko tik prie diržo kirvis .  

Liko, kur buvęs. Bet ėmė lyti, o per liūtį niekaip neras 
nieko užtektinai sauso įkurti laužui. Galų gale partem

pė savo sudaužytą kūną vėl po iškyša, kur anksčiau 

buvo jo guolis, ir apsikabino rankomis šonkaulius. 

Miegas taip ir nesuėmė, neleido miegoti apipuolę 
vabzdžiai .  Tai taip ir gulėjo iki ryto, pliaukšėdamas 
uodus ir apmąstydamas dienos įvykius. Vakar iš ryto 

jis buvo visko pertekęs - na, beveik visko, - ir laimin

gas, dėl visko tikras, su gerais ginklais ir  maistu, ir 

su saule, šviečiančia į veidą, ir su geromis viltimis dėl 

ateities. Ir štai per vieną dieną, vos per vieną dieną, jį 
sutrypė bried� ir tornadas. Jis prarado viską ir teturi 

tiek, kiek turėjo iš pradžių. Visai tiek pat. 
Tartum švystelėja į orą milžiniška moneta ir lėmė 

jam pralaimėjimą. 
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"Vis dėlto kai kas dabar kitaip . Tikrai yra skirtu

mas. Tegu mane sužeidė, bet juk aš nepribaigtas.  Kai 

prašvis, imsiuos viską atstatinėti . Tebeturiu kirvį, o juk 
tik jį anksčiau ir teturėjau ."  

"Na, pulkit mane, - galvojo j i s  išsišiepęs tamso

je, - pulkit. Ar tik tiek ir tesugebat? Tik taip ir tegalit 
užpulti? Tik briedis ir tornadas? Na, - galvojo susiė

męs už šonkaulių ir šypsojosi, spjaudydamas iš burnos 
uodus. - Na, nieko jums neišėjo. " 

Dabar buvo kitaip.  Jis pasikeitęs .  Jis pasimokęs .  Ir 
stiprus . Stiprus tuo, kas svarbiausia, - mintimis. 

Galiausiai, prieš pat aušrą, staiga oras atvėso - vėl 
kai kas naujo, tas netikėtas atvėsimas - ir uodai vėl 
sutūpė drėgnoje žolėje arba palindo po lapais. Jis ga
lėjo miegoti . Arba snausti . Ir paskutinė mintis tą rytą 
užsimerkus buvo tokia : 

"Tikiuosi, tornadas trenkė briedę. "  

Kai nubudo, saulė jau svilino pražiotą Brajano burną 

ir išdžiovino liežuvį, pavertė išdirbta oda. Giliau įmigo 

prasižiojęs tik auštant, ir jautė burnoje tokį skonį, lyg 
būtų kiaurą naktį čiulpęs savo koją.  

Pasivertęs vos nesuriko, kaip suskaudo šonkaulius . 
Naktį jie buvo susispaudę, todėl dabar sujudėjus plėšte 

plėšė krutinę. Jis stengėsi staigiai nejudėti ir pamažu 
atsistojo, per daug neatsitiesdamas. Nuėjo prie ežero 
atsigerti .  Pakrantėje atsiklaupė - labai atsargiai, nepa
prastai ramiai, ir atsigėrė, išsiskalavo burną. Dešinė-
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je pamatė likusį sveiką žuvų aptvarą, nors gluosninių 

vartelių nebeliko ir nebebuvo žuvų. 

"Sugrįš, kai tik galėsiu pasidaryti žeberklą ar lanką 

ir pasigausiu vieną ar dvi jaukui, žuvys sugrįš . "  

Atsigręžė pažiūrėti į prieglobstį - pamatė, kad kai 

kurie sienos rąstai išblaškyti pakrantėje, bet nepra

puolę .  Paskui išvydo ir savo lanką, įstrigusį į išmestą 

iš ežero kerą ir sulužusį, bet su sveikutėle vertingąja 

temple . 

"Taigi  ne taip jau viskas ir  prastai ,  ne taip i r  

prastai ."  

Nužvelgė pakrantę, gal pamatys kur kitus būsto sie

nos rąstus. Ir štai tada išvydo. 

Pačiame ežere, trumpojoje "L" atkarpoje, kyšojo iš 

vandens kokius šešis ar aštuonis colius kažkas krei

vo ir geltono . Spalva ryški, negarntiška, nenatūral i .  

Akimirką Brajanas neįstengė suprasti, bet  staiga viską 

suprato. 

- Lėktuvo uodega, - ištarė garsiai, vos ne vildama

sis, kad kas nors išgirdęs pritars. 
Štai jis, lėktuvas, kyšojo iš vandens.  Tikriausiai tor

nadas kaip nors jį apsuko, kada užgriuvo ežerą, apver

tė . Ir uodega iškilo . 

"Na, jus tik pažiurėkit. "  

I r  i š  karto lyg peiliu rėžė mintis .  J i s  prisiminė lakū

ną, likusį lėktuve. Šiurpuliai perbėgo nugara ir apėmė 

didžiulis liūdesys, didžiausiu sunkumu užgulė, ir Bra-
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janas pagalvojo turįs ką nors to lakūno labui pasakyti 

ar padaryti . Ištarti keletą žodžių, maldos žodžių. 

Paėj ėjo pakrante, žiūrėdamas į lėktuvą ir suteik

damas mintis, kaip  suteikdavo medžiodamas kvaila

paukščius ir siekdavo susikaupimo . Sutelkė mintis į 

lakūną ir pagalvojo: 

"Ilsėkis ramybėje.  Ilsėkis ramybėje amžinai . "  
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ATSIGRĘŽĖ į savo stovyklavietę, vėl pažiūrėjo į su
dužusį lėktuvą . Reikėjo labai daug padaryti - atstatyti 
būstą, vėl įkurti ugnį, rasti maisto arba pasirengti ieš

koti, pasidaryti ginklus. O dirbti reikėjo lėtai, nes labai 
skaudėjo šonkauliai. 

Pirmiausia kas svarbiausia . Susiieškojo sausos žolės 
ir sausų šakelių, paskui nuo artimiausio beržo palu

po tošies, reikiamos padraskyti ugnies lizdeliui . Dirbo 
Brajanas lėtai, tačiau, turėdamas įgūdžių, nepraėjus 

nė valandai susikūrė ugnį. Ugnies liežuviai raižė vėsų 

ir drėgną ryto orą, laužas spragsėdamas labai pakėlė 
dvasią, ką jau kalbėti apie pasprukusius nepaliaujamai 

kamavusius uodus. Laužui įsidegus, Brajanas išėjo ieš
koti sausų malką Lietus buvo permerkęs tiesiog viską, 

kur tik jis ką rado. Bet galų gale visžalių augalų tanky

nėje aptiko viršutinių šakų dengiamas kelias nudžiū
vusias apatine�, likusias sausas. 

Turėjo vargelio jas laužyti, nes negalėjo smarkiai 
traukti ranka nei krūtinės raumenimis, bet galiausiai 

parsinešė užtektinai laužo liepsnai palaikyti visą die-
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ną ir naktį . Gavo pailsėti, paraminti krūtinę. O paskui 

ėmėsi tvarkyti būstą. 

Dauguma rąstų iš pirminės sienos tebegulėjo neto

liese ir ant kalvagūbrėlio kito galo .  Ir surado stebėtinai 
sveikutėlį didelį gabalą rezginio . V ėjas jį išplėšė, pakėlė 

ir užsviedė ant kalvagūbrėlio viršaus . Todėl Brajanas 
dar kartą pagalvojo esąs laimės kūdikis, jeigu nežuvo 

ir jeigu smarkiau nesužalotas, nes juk būtų buvęs iš
sviestas kaip tas rezginys. Jeigu Brajanas nemedžiotų, 

tai mirtų . Jei būtų sunkiau sužalotas, tai medžioti ir 

negalėtų. 
Tąsė, ritina iš visur aplinkui rąstus, kol siena vėl 

iškilo kur buvusi - neapdailinta, bet galės aptvarkyti 

vėliau. Nesunkiai prisirinko užtektinai pušies šakų pa-
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si daryti naujam guoliui .  Vėtra sudraskė mišką į šipu

lius.  Pažvelgus nuo kalvagūbrėlio paskuigalio, atrodė, 

lyg koks milžinas būtų įdūkęs ir perėjęs per medžius 
su kokia didžiule mėsmale . Stambios pušys buvo su
sukiotos ir nulaužytos, išvartytos į šalis. Žemė tiek pri

šlemšta, visur tiek be tvarkos styrančių šakų ir medžių 

viršūnių, kad sunku ir pereiti . Brajanas užtektinai par

sitempė storų šakų guoliui, žalių ir kvepiančių gyvasa

kiais . Ir iki vakaro nusikamavo, išalko, kentė skausmą, 
bet jau vėl turėjo kai ką panašaus į gyvenimo sąlygas, 

į egzistavimo sąlygas. 

"Rytoj , - galvojo gulėdamas tamsoje ant nugaros, 
rytoj gal sugrįš žuvys, gal pasidarysiu žeberklą ir nau
ją lanką, ir pasigausiu maisto . "  

Rytoj gal Brajanas susiras maisto, patobulins stovy
klavietę, suteiks viskam sveiko proto po vienos visai 

pamišėliškos dienos. 
Pasisuko į laužą. Susirietęs pasidėjo galvą ant ran

kos ir ėmė snausti . Ir mintyse regėjo vaizdą. Lėktuvo 

uodega kyšo iš vandens. Štai lėktuvas, styrančia uode
ga . O jame, kažkur apie uodegą, avarinio gelbėjimosi 

komplekta s .  Turbūt per katastrofą išliko, nes lėktu

vo korpusas juk sveikas. Regėjo tokį vaizdą: styranti 

lėktuvo uodega su avarinio gelbėjimosi komplektu 
joje.  Tokį gyvą regėjo snūduriuodamas vaizdą . Staiga 
atsimerkė. 

"Ak, jei pavyktų ištraukti tą komplektą.  O, jei pa

vyktų . Tikriausiai ten ir maistas, i r  peiliai, ir degtu-
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kai. O gal ir miegmaišis. O gal ir žvejybos priemonės . 

Ak, ten tikriausiai  tiek nuostabių dalykų. Oi, jeigu 
pajėgčiau prisikasti iki to komplekto ir įgyti bent ką 
nors iš ten esančių daiktų . Aš būčiau tikras turtuo
lis. Oi koks turtuolis būčiau, jei tik prisigaučiau iki to 

komplekto. "  

"Rytoj . - Žvelgė Brajanas į liepsnas i r  šypsojosi . 

Rytoj matysim. Viską pamatysim rytoj . "  
Miegojo labai kietu miegu, sapne regėdamas vienin

telį vaizdą - styrančią lėktuvo uodegą. Miegojo gydo
muoju miegu. 

Išsirito iš  guolio dar švintant . Prieblandoje įpūtė 

liepsną ir pririnko daugiau malkų dienai, beveik links
mas, nes šonkauliai skaudėjo daug mažiau. Paruošęs 

stovyklavietę dienai, nukreipė žvilgsnį į ežerą . Slapčia 
vylėsi, kad lėktuvo uodega bus dingusi, vėl nugrimz

dusi į gelmę, bet pamatė, kad ten pat tebekyšo, neatro

dė nė trupučio pajudėjusi.  
Nuleido žvilgsnį prie savo kojų ir išvydo, kad ap

tvare plaukioja kelios žuvys, ieško smulkių masalo ga

balėlių, užsilikusių iš anksčiau, iki užgriūvant vėjui .  

Vos tramdėsi nekantraudamas įgyvendinti sumanymą 

dėl lėktuvo. Nepamiršo sveiko proto, nepamiršo, ko iš
mokęs .  Pirmiausia reikėjo maisto . Nes maistas duoda 
jėgų. Pirmiausia maitintis, paskui mąstyti, paskui jau 

veikti .  Po ranka turėjo žuvies, o iš lėktuvo gal nieko 

nepeš. Gal viskas tėra sapnas. 
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O žuvys buvo tikrovė. Jo pilvas, net ir vėl susitrau
kęs, siuntė jam signalus esąs žiauriai tuščias. 

Pasidarė dvišaką žeberklą .  Nelupo nuo pagalėlio 
žievės per visą ilgį, tik nudailino smaigalius.  Sugai
šo gal kokią valandą. Ir kol sėdėdamas dirbo, tol vis 
žvilgčiojo į lėktuvo uodegą, besistiebiančią aukštyn . 
Rankoms darant žeberklą, galva sprendė klausimą dėl 
lėktuvo. 

Kai žeberklas buvo galutinai apkapotas, nors liko 
neapdailintas, Brajanas perskyrė smaigalius pleišteliu 
ir nuėjo prie žuvtl aptvaro. Žuvų nebuvo daug, bet ko
kios dešimt tikrai plaukiojo. Jis nužiūrėjo vieną dides
nę, apskritą, beveik šešių colių ilgio, ir įkišo į vandenį 
žeberklo smaigalius . Palaikė, kol žuvis priplaukė tie
siog prie pat, ir sta igiu riešo judesiu dūrė.  

Žuvis buvo persmeigta meistri škai . Taip pat ne
sunkiai jis pasigavo dar dvi ir nusinešė visas tris prie 
laužo. Jau turėjo žuviai kepti lentelę - ki rviu nuskaldė 
rąstiga l į  plokščiai - ir įtvirtino prie ugnies, kad nerei
kėtų kepant visą laiką laikyti pagalio. Suklojo visas tris 
žuvis ant lentelės, sukišo nusmail intus kaištelius per 
uodegas į plyšius ir įrėmė virš didžiausios anglių karš
tumos. Akimirksniu žuvys ėmė nuo karščio šnypš ti ir 
kepti . Kai tik iškepė, arba kai tik Brajanas nebeat!aikė 
ilgiau jų kvapo, ėmė jis krapštyti garuojantį skanėstą iš 
po besi1upanč;ios odos ir valgyti . 

Žuvys nepasotino, nė iš tolo . Toks valgis ne per so
čiausias . Bet suteikė jėgų - juto jų priplūstant į rankas 
ir kojas, - ir ėmėsi Brajanas savo sumanymo. 
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Kol darė žeberklą, nusprendė, kad iš tikrųjų tai rei

kia pasidaryti plaustą ir nusistumti, nusiirti su plaustu 
iki lėktuvo. Ir pririšti, kad būtų kur įsitvirtinti darbui. 

Reikėjo kaip nors įsigauti į lėktuvo uodegą, į lėktuvą 
išsipjauti ar išsikirsti skylę . Kad ir kaip jis eitq vidun, 

reikėjo būti kur nors įsitvirtinus. Reikėjo plausto . 
"0 dėl plausto, - padarė jis liūdną išvadą, - tai len

gviau pasakyti, nei padaryti. " 

Rąstų aplinkui daug. 
Krantas nusėtas medžiais, jaanais ir senais, tornado 

sviestais aukštyn ir pažertais. Visai nesunku buvo rasti 
keturis panašaus ilgio ir suguldyti vieną greta kito . 

Bet išlaikyti. juos vieną greta kito jau buvo nelen

gva . Be virvės arba be skersinių su vinimis rąstai t ik 
suksis ir persiskirs . Pabandė jungti juos pleištais, dėjo 

kryžmai vieną ant kito, -· lyg ir nieko neišėjo . O reikėjo 
jam turėti prie lėktuvo tvirtą pagrindą darbui . Pradėjo 

apimti neviltis, akimirką net buvo prapuolusi kantry
bė - jos būtq visai netekęs praeityje, kada jis dar buvo 

ankstesnis žmogus. 

Iš  karto atsisėdo ant kranto ir viską permąstė iš 

naujo . Mąstyti .  Reikėjo pakrutinti smegenis .  Tik to ir 
tereikėjo išspręsti uždaviniui - pamąstyti . 

Ir sumąstė . Jo sutemptieji rąstai buvo lygl!s ir aps
kriti, be šakų. O reikėjo rąstų su styrančiomis šakomis, 
kad galėtų vieno kamieno šakas kryžiuoti su kito ka

mieno šakomis ir "supinti", taip, kaip pynė savo sieną, 

maisto lentynėlės dangtį ir žuvų var telius .  Peržvelgė 
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aplinką nuo kranto aukštyn ir surado keturias sausas 

medžių viršūnes, nulaužtas viesulo. Jos buvo su šako

mis. Brajanas parsitempė tas viršūnes į darbo aikštelę 

prie vandens. Sutaikė vienas su kitomis .  

Plušo beveik visą dieną. Šakos buvo išsikėtojusios į 

visas puses, reikėjo vieną apkapoti, kad prie kitos pri

tiktų, paskui apkapoti dar vieną iš kito kamieno, kad 

pritiktų prie pirmosios šakos, paskui apkapoti trečio 

kamieno šaką, kad galėtų prakišti tarp kitų. 

Bet pagaliau, visai pavakare, plaustą pabaigė.  Pava

dino "Brūzgynas Vienas" - dėl išvaizdos. Išliko plaus

tas krūvoje net stumiamas nuo kranto į vandenį . Ant 

vandens laikėsi gerai, nesvarbu, kad smarkiai paniro, 

ir Brajanas susijaudinęs pradėjo kelionę lėktuvo link. 

Stovėti ant plausto negalėjo, suprato turėsiąs plaukti 

greta . 

Nubridęs nuo kranto, kai vanduo jau siekė krūtinę, 

susivokė, kad niekaip neišlaikys plausto prie lėktuvo. 

Reikėjo kaip nors plaustą įtvirtinti, kad ant jo įsitaisęs 

galėtų darbuotis.  

Akimirką ėjo niekais visas sumanymas .  Brajanas 

neturėjo virvės, vien tik lanko templę ir dar tokį pat 

raištį - perkirstą per pusę ir suvertą į teniso batus, 

kurie jau atrodė veikiai keliausiantys į šiukšlyną, nes 

priekyje kyšojo pirštai .  Ir prisiminė vėjastriukę. Susi

rado tą apdriskusią skiautę, iš kurios buvo pasidaręs 

ir šovininę . Sudraskė siauromis juostelėmis ir jas visas 
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surišo į ilgą virvę, arba švartavimo lyną, maždaug ke

turių pėdų ilgio . Lynas išėjo netvirtas, nebūtų atlaikęs 

po medžiais besisupančio Tarzano, bet plaustą prie 

lėktuvo turėjo laikyti . 

Dar kartą stūmė plaustą nuo kranto, kol vanduo 

apsėmė krūtinę . Teniso batus buvo palikęs būste . Kai 

pajuto, kad smėlis tarpupirščiuose jau virsta dumblu, 

atsispyrė nuo dugno ir ėmė plaukti . 

Stumdamas plaustą, galvojo, kad jam labai prime

na bandymą pastumti milžiną lėktuvnešį. Visos šakos, 

kyšančios žemyn, kabinosi už vandens ir trukdė. O ir 

patys kamienai priešinosi kad ir menkiausiam tempi

mui į priekį. Neįveikęs nė dvidešimties pėdų Brajanas 

suprato, kad užduotis bus gerokai sunkesnė nei atro

dė, - nuplukdyti iki lėktuvo plaustą . Šis vos tik slinko . 

Jei šitaip plauks, tai iki lėktuvo nusikapstys gal tik su

temus. Vėl nutarė grįžti. Pernakvoti ir išplaukti anksti 

ryte . Vėl užvilko plaustą ant smėlio ir su ranka sausai 

nu valė. 

"Kantrybės ."  

Jautėsi geriau, bet  vis  tiek dar  truputį kamavo ne

kantrumas, todėl atsisėdo Brajanas ant žuvų aptvaro 

krašto su nauju žeberklu ir pasigavo dar tris žuvis .  

Išsikepė ir suvalgė. Šitaip lengviau prastūmė vakarą 

iki tamsos.  Ir parsitempė daugiau kuro - be paliovos 

reikalingo kuro. Paskui ilsėjosi, žiūrėjo, kaip kalvagū

brėlio gale už medžių leidžiasi saulė. 
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"Vakarai . Stebiu vakaruose besileidžiančią saulę ."  

O štai  ten buvo šiaurė, kur buvo jo tėti s, o ten ry

tai, o ten pietus - ir kažin kur pietryčiuose turėjo būti 

mama . Žiūrinti per televiziją žinias. Brajanas daug len

gviau vaizdavosi kažką veikiančią mamą negu tėtį, nes 

pas tėtį, kur tėtis dabar gyvena, Brajanas nebuvęs. O 

kaip gyvena mama, žinojo viską . Virtuvėje ant ilgojo 

stalo ji turi įsijungusi televizoriuką ir žiūri žinias, ir 

kalba apie tai, kaip baisiai atsitiko Pietų Afrikoje arba 

koks mielas vaikelis reklamoje .  Mama šneka ir sklei

džia garsus. Tarškina indus. 

Staiga grįžo mintimis prie ežero . Čia buvo didžiu

lis grožis - beveik neįtikimas. Saulė sprogdina dangų, 

trenkte trenkė per jį su vakaro žara, ir toji spalva nu

sileido į ežero vandenį, užplieskė medžius. Nuostabus 

grožis. Taip norėjosi pasidalyti juo su kuo nors. 

- Pažvelk ten. Ir va ten. Žiūrėk ana tenai . . .  

Vis dėlto net i r  vienam buvo gražu. Brajanas užmetė 

malkų apsiginti nuo nakties žvarbos . 

"Štai ir vėl besibaigiančios vasaros oro žvarba, ru

dens dvelksmas ."  

Užsnūdo nagrinėdamas truputį priešingą ankstes

niesiems klausimą. Nors Brajanas nežinojo, ar kada 

nors iš čia ištrūks, ir negalėjo numanyti, kaip, vis dėlto, 

jeigu kaip nors grįžtų namo ir vėl turėtų gyventi kaip 

anksčiau, tai ar gyventų visai priešingai? Kai sėdėtų ir 

žiūrėtų televizorių, tai ar staiga prisimintų saulėlydį 
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kalvagūbrėlio gale ir ar susimąstytų, kaip tada žara 

atsispindėjo ežere? 
Užmigo. 

Rytą žvarba padidėjo, Brajanas pamatė jam iš burnos 

kylančias plonytes garo sruogeles .  Užmetė ant laužo 

malkų ir pūtė, kol pakilo liepsna, apdėjo iš visų pusių, 
kad degtų ilgai, ir nuėjo prie ežero . Gal dėl to, kad 
oras buvo toks žvarbus, vanduo įbridus atrodė šiltas .  

Pasitikrino, ar prie diržo tikrai tebeturi kirvį ir ar tikrai 

laikosi krūvoje plaustas.  Išplaukė, stumdamas plaustą 

ir spirdamasis kojomis, lėktuvo uodegos link. 
Kaip ir anksčiau, plaukė labai sunkiai .  Kartą atslin

ko verpetu vėjelis ir net pasirodė, kad kapstosi Braja

nas vietoje. Iki priartėdamas prie lėktuvo uodegos tiek, 
kad pamatė aliuminio kniedes, jis stūmėsi ir spardėsi 
ilgiau negu dvi valandas. Beveik visai nusikapanojo ir 
apgailestavo neskyręs truputėlio laiko pasigauti žuvelei 
ar dviem ir papusryčiauti .  Raukėsi kaip sausa slyva ir 

troško poilsio . 

Lėktuvo uodega, kai Brajanas priplaukė, atrodė 

gerokai didesnė. Matėsi didžioji dalis vertikaliojo sta
bilizatoriaus ir gal pusė aukščio vairų. Ir tik trumpas 

gabalas fiuzeliažo viršaus, lėktuvo liemens iki uode
gos, tekyšojo iš vandens, vien tik aliuminio išlanka. Iš 

pradžių Brajanas nerado, kur pririšti plaustą . Bet stū
mėsi pro aukščio vairus iki lėktuvo galo ir rado plyšį, 

einantį tarp lankstų, kur galima buvo prakišti virvę. 
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Plaustą saugiai pririšęs, užlipo ant lėktuvo ir pen
kiolika minučių gulėjo ant šono ilsėdamasis, šildyda
masis saulėje .  Užduotis jam atrodė neįkandama . Jei 
norėjo susilaukti bent menkiausios sėkmės, turėjo pra

dėdamas būti stiprus. 

Reikėjo kaip nors įsigauti vidun. Visos angos, net 
mažasis užpakalinis krovininis liukas, buvo po van

deniu, todėl Brajanas negalėjo įsigauti pro kokią nors 
angą nepanėręs. 

O viduje atsidurtų spąstuose. 
Šiurpas nukratė nuo tokios minties .  O paskui pri

siminė, kas buvo lėktuvo priekyje, kai nugrimzdo į 

ežero dugną, kas tebėra prisegtas diržais prie sėdy
nės. Negyvas lakūnas.  Sėdi ten vandenyje. Brajanas jį 

aiškiai regėjo, tą stambų vyriškį, nuo vandens srovės 
besiplaikstančiais plaukais, atsimerkusias jo akis . . .  

"Liaukis, - pagalvojo. - Tuoj pat liaukis. Šalin tokias 

mintis ."  
Jau beveik norėjo plaukti atgal į krantą, mesti iš gal

vos visą sumanymą. Bet avarinio gelbėjimosi komplek
to vaizdas mintyse jį sulaikė. 

"Ak, jei pasisektų ištraukti tą komplektą iš lėktuvo 

arba jei bent pavyktų prie jo prieiti ir ką nors ištraukti . 

Saldainį. Net ir tokį daikčiuką - tiesiog saldainį.  Tai 
jau pastangos ·atsipirktų. "  

"Tačiau kaip įsigauti į lėktuvą?" 

Nusirito į vandenį ir ėmė plaukti apie lėktuvą . Jo
kių angų. Tris kartus kišo veidą į vandenį, jame at-
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simerkdavo i r  žvalgydavosi .  Vanduo buvo drumz
lus, bet įžiūrėjo Brajanas gal per kokias šešias pė
das.  Ir niekur nerado jokio įėj imo .  Lėktuvas buvo 

uždarytas.  
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BRAJANAS APŽIŪRĖJO lėktuvo uodegą dar du 

kartus, kabindamasis rankomis už stabilizatoriaus ir  

aukščio vairų, tačiau tiesiog nebuvo pro kur įlįsti. 
"Kvailystė . Koks aš kvailas. Maniau, tik atplauksiu 

čia ir tuoj įlipsiu . Nieko panašaus. Visai čia nelengva. 
Visai nėra paprasta . "  

Bumbtelėja kumščiu į lėktuvo korpusą ir - didžiau
siai Brajano nuostabai - aliuminio danga nuo smūgio 

lengvai pasidavė.  Bumbtelėja vėl .  Ir vėl įlinko, pasi

davė. Brajanas pamatė, kad net ir nedaužant, vien tik 

stumiant, pasiduoda.  Suprato, kad aliuminio apval
kalas labai plonas, uždėtas ant tam tikro karkaso, ir 

jeigu taip lengvai pasiduoda, tai gal pavyks įsigauti 
vidun . . .  

Kirvis. Gal įmanoma išrėžti a r  iškapoti kirviu . Ištie
sė ranką prie savo diržo ir išsitraukė kirvį. Nutaikė į tą 

vietą, kur aliuminis pasidavė smūgiui, ir pabandymui 
užsimojo.  

Kirvis perskrodė aliuminį kaip minkštą sūrį . Braja

nas negalėjo patikėti . Kirto dar tris kartus ir jau turė-
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jo trikampę plaštakos dydžio skylę . Pamatė pro ją tris 

troselius. Spėjo, kad jie yra vairavimo lynai, einantys į 

pat uodegą. Brajanas kaip pašėlęs ėmė kapoti lėktuvo 

apvalkalą ir plėsti skylę. Lenkė aliuminio skiautę tolyn 

nuo kažkokių dviejų aliuminio sankabų. Ir tada iškrito 

kirvis . 

Nugarmėjo tiesiai tarp kojų .  Pajuto Brajanas, kaip 

kirvis bumbteli į pėdą ir  nugarma žemyn, į gelmę .  

Akimirką Brajanas nė  nesusigaudė, kaip šitaip galėjo 

padaryti . Šitiek laiko, kiek čia gyveno ir kovėsi, kirvis 

jam buvo viskas - visur jį nešiodavosi . Be kirvio nebū

tų turėjęs nieko - nei ugnies, nei įrankių, nei ginklų. Be 

kirvio jis būtų buvęs niekas.  Kirvis - buvo - jis .  

Ir išmetė . 

- Hhrrrr ! - suurzgė galvą pametęs, sustaugė iš  

įniršio dėl  savo paties neatidumo. Skylė dar  buvo per 

maža, niekam tikusi, o įrankio Brajanas nebeturėjo. 

- Šitokį dalyką derėjo man iškrėsti anksčiau, - pa

sakė jis ežerui, dangui, miškui. - Kai tik čia atsiradau. 

Va tada reikėjo man taip ir apsižioplinti .  O ne dabar. 

Ne dabar . . .  

Tačiau iškrėtė jis tokį dalyką dabar. Plūduriuoda

mas akimirką kniaubėsi ant plausto ir gailėjosi savęs. 

Dėl savo paties iškrėstos kvailystės .  Bet, kaip ir anks

čiau, toks savęs gailėjimas nepagelbėjo. Brajanas žinojo, 

kad išeitis dabar tėra vienintelė . 

Reikia susigrąžinti kirvį . Nerti ir išsitraukti kirvį. 
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Tačiau koks čia gylis? Giliajame mokyklos baseino 

gale be jokio vargo pasiekdavo dugną. Ir puikiai žinojo, 

kad gylio ten apie vienuolika pėdų. 
O čia žinoti, koks iš tikrųjų gylis, buvo neįmano

ma. Lėktuvo priešakinis galas, gramzdinamas sunkaus 
variklio, veikiausiai gulėjo dugne . Lėktuvas mirko pa
sviręs, taigi čia gylis tikrai negalėjo būti didesnis už 

lėktuvo ilgį . 

Brajanas išs iropštė i š  vandens,  leido laisvai iš
siplėsti  krūtinei, du kartus gil iai  įkvėpė, pasisuko 

ir nėrė. Atsispyrė kojomis į plausto dugną ir kasėsi 
rankomis. 

Pirmuoj u smūgiu nunėrė geras aštuonias pėdas, 
bet matomumas tesiekė dar penketą pėd ų, ir viskas .  

Dugno nesimatė . Kapstėsi gilyn dar šešias ar sep
tynias pėdas .  Vanduo slėgė ausis .  Brajanas užsiėmė 

nosį, užsikimšo ausis. Ir kai jau nebeišteko oro ir ėmė 
kilti, tai pagalvojo matęs dugną - dar vos už keturių 

pėdų. 
Iššoko vandens paviršiuje, trinktelėjęs galva į aukš

čio vairo kraštą . Išnėręs pasipildė oro tartum bangi
nis - pūtė nebetinkamą laukan iki gergždimo, įtraukė 

naujo. Reikėjo nunerti giliau ir dar skirti laiko ten gel

mėje paieškoms. 
"Kvailys, - vėl plūdo save: - Koks bukaprotis . "  
Traukė, vis iš naujo traukė orą, kilnodamas krūtinę, 

kol jau daugiau nebelabai įstengė, tada paskutinį kartą 
giliai įkvėpė, apsisuko ir nėrė. 
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Šį kartą sudėjo rankas strėle, kojomis, kiek tik tu

rėjo sveikatos, spyrė į plausto dugną, lyg spyruokles 

iššovė, kad smarkiau nirtų. Vos tik pajuto, kad jau lė
tėja, puolė kastis rankomis į šonus lyg irklais, ir spirtis 

kojomis kaip varlė .  Ir šį kartą jam taip pasisekė, kad 

smigo veidu į dugno dumblą. 

Papurtė galvą akims nusiplauti ir apsidairė . Prie

šais jį turėjusio būti lėktuvo visiškai nematė. Pagalvojo, 

kad gal įžiūrėtų bent iliuminatorius. Dėl tokios minties 

vėl prisiminė lakūną, sėdintį v: duje, ir prisivertė ne

begalvoti. Bet niekur nematė kirvio . Smegenyse ėmė 

signalizuoti nebetinkamo oro jutikliai. Brajanas suprato 
beturįs vos kelias sekundes, bet laikėsi ir bandė pasi

irti dar truputį tolyn . Kai tik pristigo oro ir suprato 
netrukus ištiksiant nelaimę, išvydo kirvakotį, kyšantį 

iš dumblo . Griebė, nesugriebė, vėl griebė ir užčiuopė 

gumą. Suspaudė pirštais ir vienu judesiu trenkė kojo
mis į dumblą, pavarė savo kūną aukštyn. Bet plaučiai 
jau vos nesprogo, akyse žaižaravo, sproginėjo įvairio

mis spalvomis . Burna jau norom nenorom žiojosi - jis 

jau buvo beįtraukiąs į plaučius vandens . Ir, vos tik pra
sižiojo ryti - praryti viso ežero, - galva iššoko iš van

dens į šviesą. 

- Tchhhaaaak! - Tartum sprogo balionas .  Senasis 
oras šniokščiojo lauk pro nosį ir burną, Brajanas trau

kė ir traukė šviežią.  Įsitvėrė plausto kraštą ir kabojo, 

vien tik kvėpuodamas, kol vėl pajėgė galvoti. Dešinėje 

rankoje žibėjo gniaužiamas kirvis. 
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"Gerai . . .  Lėktuvas. Juk dar lėktuvas . . .  " 

Vėl priplaukė prie skylės fiuzeliaže ir vėl ėmė kapo

ti ir raižyti, lupti skiautėmis aliuminio apvalkalą .  Ėjosi 

lėtai, nes dirbo jis kruopščiai, labai kruopščiai darba
vosi ki rviu . Kapoja ir traukė tol, kol skylę išplatino 

pakankamą galva i i r  pečiams .  Įkišęs galvą pažiūrėjo 
žem yn, Į vandenĮ .  Lėktuve buvo labai tamsu, nieko 

nesimatė - tikrai nė ženklo avarinio gelbėjimosi kom

plekto . Vandens pav i ršiuje plūduriavo kel ios popieriaus 

skiautės bei skiautelės - pakilusios nuo l ėktuvo grindų 

šiukšlės - ir nieko nesimatė svarbaus. 

"Gerai . O ką, tikėjaisi, kad viskas bus paprasta? Vie
ni juokai? Atidarysi ir pasiimsi, taip? " 

Atidaryti rei kėjo plačiau, daug plačiau , kad galėtų 

ĮlĮsti Į vidų ir paieškoti . Avarinio gelbėjimosi komplek

tas buvo užtrauktuku užtrauktas nailono maišas. O gal 
iš kokio brezento. Tikriausiai raudonas .  O gal pilkas? 

Na, nesvarbu . Tikriausiai krito, kai  lėktuvas trenkėsi , 

i r  galbūt kur nors įstrigo, gal po kuo pali ndo .  

Brajanas ėmė toliau kapoti . Rėžė al iuminį nedide

l ia is  tri kampiais ir dėjo ant plausto - nebega lėjo nieko 

išmesti, m ąstė, kad ga l kur nors vėliau pravers . Tos 

metalo plokštelės gal tiks žvejybai, pavyzdžiui , strėl ių 

antgaliams ar jaukui .  Pagalia u baigė ir šĮ darbo etapą : 
pašalino visą �tyrančio iš vandens fiuzeliažo šoną i r  
viršų, iškapojo , kiek pasiekė, i r  p o  vandeniu . Turėjo 

dabar skylę beveik tokio dydžio, koks buvo pats . Tik 

ta skylė buvo skersai ir įstrižai pertverta a liumininė-

174 
G a ry Pa u / s e n  



mis - o gal net plieninėmis, nelabai jis suprato, - san
tvaromis ir lynais .  Tiesiog pašėliška raizgalynė . Bet 

kai  keletą santvarų iškirto, atsirado pro kur įsiraityti 
vidun. 

Truputį susilaikė. Nejaukiai pasijuto pagalvojęs, kad 
lenda į lėktuvą. O ką, jeigu uodega nugarmės į dugną 

ir jis bus įkalintas, negalės išlįsti? Kokia siaubinga min

tis . Bet paskui vėl pagalvojo kitaip . Uodega styro jau 

dvi paras su trupučiu, ir Brajanas daužė ją ir karstėsi 
ant jos, o ji nenugrimzdo. Atrod ė ganėtina i patikima . 

Įsirangė pro lynus ir santvaras, sukinėdamasis ir 

stumdamasis, kol atsidurė uodegos viduje . Galva teky

šojo iš vandens, kojomis stovėjo ant nusv irus ių grindų. 
Pasirengė, gil iai įkvėpė ir nužengė žemyn grindimis.  
Pajuto basomis kojomis kažkokį audeklą, gal drabužį, 

nežinia ką. Daugiau teužčiuopė tik grind q plokštes .  

Išnėrė, vėl  įkvėpė ir ,  po vandeniu įsitvėręs į san
tvaras, ėmė stumtis gilyn, leisti kojas žemyn, žemyn, 

beveik iki priekinių sėdynių atlošų, kol galq gale , lėk
tuvo ka irėje pusėje, lyg užčiuopė su koja audeklą ar 
kokį brezentą. 

Iški lo įkvėpti, giliai pakvėpavo, vėl įsitvt'�rė į san

tvaras ir,  stumd amas is kiek turėdam as jėgų, g rildo 

koją žemyn ir vėl pasiekė, aiškiai  brezentą arba storą 
nailoną . Šį kartą, įrėmęs koją, lyg pajuto kažką po tuo 

nailonu .  Kažką kietą . 

Tikriausiai krepšys . Per katastrofą nublokštas į prie

kį, prasmukęs pro sėdyniq atlošus ir kažkur įstrigęs . 
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Brajanas pamėgino sugriebęs ranka traukti, bet nebe
užteko oro ir prireikė išnerti . 

Didžiuliais gūsiais pritraukė į plaučius oro ir vėl 
šovė žemyn, stumdamasis nuo santvarų, kol atsidūrė 
beveik ten pat, tada apsivertė žemyn galva ir sugrie

bė audeklą . Čia buvo avarinio gelbėjimosi komplektas . 

Tampė ir rovė, mėgindamas išlaisvinti . Ir išlaisvino, 

krepšys pradėjo kilti, širdis ėmė smarkiau daužytis .  

Ir tą akimirką Brajanas pakėlė akis, virš krepšio . Pro 
šoninį iliuminatorių besiveržiančioje vidun šviesoje, 

pilkšvai žalioje vandens prieblandoje, išvydo lakūno 

galvą. Tik ta galva nebebuvo galva .  
Žuvys . J is  apie tokį dalyką iš esmės taip ir nepagal

voja.  Žuvys - tos, kuriomis Brajanas visą laiką mito, 
irgi turėjo maitintis. Jos čia sukosi apie lakūną visą lai
ką, beveik du mėnesius, kramsnoja ir graužė. Iš galvos 

teliko beveik visiškai nugrandyta kaukolė. Kai Braja

nas pažvelgė, ji atsipalaidavusi sverdėja. 

"Šito jau per daug. Šito jau per daug", - mintyse 
jis klykė iš siaubo ir jam darėsi bloga, taip bloga, kad 
ėmė dusti, ir žiojosi ryti vandens, ir būtų čia gavęs 

galą, kartu su lakūnu, šičia, kur jau vos nežuvo, kada 

jie čia atskrido. Dabar jau būtų buvę baigta, jei staiga 
nebūtų atsispyrusios kojos. Spyrė jomis nesąmoningai, 

labiausiai iš .baimės, ne dėl ko kito, iš pamatyta siaubo. 
Kojos staiga tiestelėjo ir atsispyrė, ir jis jau kilo, kojos 

tiestelėjo ir Brajanas iššoko iš vandens, tik vis dar buvo 
santvarų ir lynų narve . 
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Išnėręs trenkėsi galva į kronšteiną. Ištiesęs ranką už 
jo užsikabino ir pasijuto išsilaisvinęs, ore. Kabėdamas 

lėktuvo uodegoje.  
Kabėjo šitaip keletą minučių, dusdamas, tampyda

masis ir gaudydamas orą, iš paskutiniųjų kratydamasis 

lakūno vaizdo. Sekėsi sunkiai - Brajanas suprato, kad 
šito vaizdo tikrai neatsikratys visiškai, - bet pažvelgė 
į krantą, o ten augo medžiai, čiulbėjo paukščiai, artė
dama prie laidos saulė auksu žėrė jo būstą. Kai liovėsi 
kosėjęs, išgirdo tykius vakaro ba lsus, taikos garsus, 

paukščių giesmes ir vėjelį medžiuose. 
Galų gale atėjo pas jį ramybė ir nurimo kvėpavimas. 

Brajanas toli gražu dar nebuvo baigęs darbo - dar taip 
daug reikėjo padaryti. Krepšys plūduriavo greta, bet 

reikėjo j į  ištraukti iš lėktuvo ir uždėti ant plausto, ir 
tada parplukdyti į krantą. 

Brajanas išsiraitė pro santvaras į lauką - išlįsti pasi

rodė sunkiau negu įlindo - ir apsuko plaustą . Krepšys 

nepasidavė. Tartum nenorėjo palikti lėktuvo. Brajanas 

traukė, tąsė, bet krepšys niekaip nelindo pro skylę . 
Galiausiai nutarė jį paploninti, pastumdė ir patąsė tu
rinį, kol krepšio šonai susiaurėja, krepšys pailgėjo. Net 

ir taip, kai pagaliau tilpo į skylę, sunku buvo traukti . 
Patraukdavo vienoje pusėje, paskui kitoje, vos po colį, 
krapštydamas lauk. 

Prireikė nemažai sugaišti . Kai galų gale krep

šį ištraukė ir pritvirtino ant plausto, jau visai temo . 

Brajanas buvo visai nusikamavęs, per dieną prisinar-
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dęs, visas sustiręs, o dar reikėjo parstumti plaustą į 
krantą. 

Vis nedavė ramybės mintis, kad nepajėgs. Su pa
didėjusiu nuo krepšio svoriu - lyg ir gerokai panirus 

apačiai, - o dar be paliovos nyksta nt jėgoms, plaustas 
atrodė vargiai beparstumiamas. Brajanas malė kojomis, 
tempė plaustą ir stūmė kuo artimiausiu keliu į krantą . 
Daug kartų užsikniaubdamas ilsėjosi ir vėl puld avo 

tempti. 

Atrodė tikra amžinybė. O kai pagaliau koja pasie
kė dugną ir jau stūmė Brajanas plaustą per dumblynę, 

grūdo per pakrantės dumblius ir stuktelėjo į krantą, tai 
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pasijuto toks nusilpęs, kad ant kojų nebesilaikė, turėjo 

rėplioti . Toks išvargęs nė nebepaisė uodų, užpuolusių 
pilku grėsmingu debesiu . 

"Pavyko."  

Da ugiau apie  nieką nebeįstengė galvoti . Jam 
pavyko. 

Pasisuko ir atsisėdo ant kranto, kojų neištraukęs iš 

vandens . Ištempė krepšį ant kranto ir prasidėjo didysis 

vi lkimas - negalėjo krepšio pakelti - tempė pakrante į 
būstą. Dvi valandas, jeigu ne tris, traukė klupinėda
mas tamsoje, nusibraukdamas uodus, - tempė eida

mas stačias, bet daugiausia keturpėsčia, kol galų gale, 

pasiekęs smėlį priešais būsto duris, užvirto ant krepšio 

ir užmigo . 
Jam pavyko. 
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LOBIS. 

Neįtikimi turtai . Brajanas neįstengė patikėti tuo, ką 

išvydo avarinio gelbėjimosi komplekte . 

Išvakarėse buvo taip išsekęs, kad tegalėjo miegoti . 

Ištisą dieną praleidęs vandenyje, buvo taip nusikama

vęs, kad galiausiai užmigo atsirėmęs į būsto sieną, nė 

nebepaisydamas uodų, nakties pavojų nei nieko. Tačiau 

blankioje priešaušrio šviesoje nubudo, tiesiog staiga, ir 

puolė kuistis krepšyje - ir surado nepaprastų, tiesiog 

stebuklingų dalykų. 
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Čia buvo miegmaišis. Pakabino išdžiūti ant būsto 

stogo. Ir poroloninis paklotas miegoti . Aliuminio indai 

valgiui ruošti - keturi nedideli puodai ir dvi keptuvės. 

Net ir šakutė, ir peilis, ir šaukštelis. Vandens nepralei

džiantis indas su degtukais ir dviem dujiniais žiebtu

vėliais . Medžioklinis peilis su kompasu rankenoje.  

"Tartum kompasas man dabar galėtų padėti",  - pa

galvojo Brajanas ir šyptelėjo. 

A varinio gelbėjimosi komplekte buvo tvarsliava, tū

belių su antiseptine pasta ir ži rklutės . Kepurė su dide

lių raidžių užrašu per visą priekį "CESSNA".  

"0 kam kepurė?" 

Kepurė buvo reguliuojamo dydžio ir  Brajanas iš kar

to užsidėjo. Žvejybos priemonės: keturi ritinėliai valo, 

tuzinas nedidukų jaukų, kabliukai ir gramzdikliai .  

Tiesiog neįtikimas turtas.  Tartum čia visos pasaulio 

atostogos, visi gimtadieniai .  Sėdėjo Brajanas saulėje 

prie savo būsto durų, kur naktį susmuko, ir traukė iš 

krepšio dovanas - kaip jas pavadino - po vieną, ištyri

nėdamas, traukė į šviesą, čiupinėja, glostinėja ranko

mis ir akimis . 

Kai kas iš pradžių sutrikdė.  Ištraukė kažką pana

šaus į nulaužtą didžiulę šautuvo buožę.  Jau norėjo dėti 

į šalį, pamanęs, kad čia tikriausiai priklauso prie ko 

nors likusio krepšyje, bet krestelėja ir išgirdo subarš

kant. Apčiupinėjęs pamatė, kad išsitraukia iš vidaus 

tikra šautuvo buožė. Viduje buvo ir vamzdis, ir šovinių 
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dėtuvė, ir šaudymo komplektas su apkaba ir su pilna 

šešiasdešimties medžioklinių šovinių dėžute. Čia buvo 

nedidukas dvidešimt antro kalibro automatinis šautu

vas .  Brajanas matė tokį sporto prekių parduotuvėje, 

kai ėjo dviračiui dalių, - su vamzdžiu, priveržtu prie 

buožės . Šautuvo neteko jam turėti ir visai neteko šau

dyti, bet, aišku, matė per televiziją, todėl po valandėlės 

sumąstė, kaip sudėti, kaip prie buožės prisukti spynos 

mechanizmą, kaip užtaisyti ir prijungti prie spynos 

mechanizmo šovinių pilną apkabą. 

Labai keistai jautėsi laikydamas rankose šautuvą . 

Kažkaip atitrūko nuo visko aplinkui . Kol šautuvo ne

buvo, reikėjo prie visko taikytis, derintis prie visumos, 

suprasti aplinką, kad galėtum naudotis - miškais ir 

viskuo. Įgijęs šautuvą, staiga nebeprivalėjo suprasti . 

Nebereikėjo sėlinti prie medžiojamo kvailapaukščio -

nebereikėjo žinoti, kaip tas paukštis elgsis, jeigu į j į  

nežiūrėsi ir slinksi pro šalį. 
Šautuvas j į  pakeitė - vos tik paimtas į rankas . Ir 

Brajanas nė nežinojo, ar labai džiaugiasi. Pastatė į šalį, 

kruopščiai atrėmė į sieną. Su painiais jausmais dorosis 

vėliau .  Laužas buvo užgesęs . Su dujiniu žiebtuvėliu 

ir su beržo tošimi bei šakelėmis vėl užkūrė - stebėda

masis, kaip viskas paprasta . Bet ir vėl susimąstė, kaip 

žiebtuvėlis jį lyg išstumia iš jo aplinkos, atima poreikį 

žinoti. Turėdamas gatavą ugnį, jis neprivalėjo mokėti 

pasidaryti žiežirbų lizdelį, mokėti pamaitinti pašoku-
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sias liepsneles, kad užaugtų . Turėdamas šautuvą nė 

nebežinojo, ar patinka jam ši permaina. 

"Sumaištis . "  
A varinio gelbėjimosi komplektas buvo tiesiog nuos

tabus, bet užtraukė jausmtt sumaištį. 
Laužui liepsnojant, siunčiant aukštyn juodus dū

mus, vienodai ūžiant nuo užmesto derva kvepiančio 

gabalo, Brajanas vėl pasinėrė į krepšį .  Knisdamasis 

tarp maisto ryšulių - dar jų netraukė, nes norėjo pa
saugoti kuo ilgiau, pasigėrėti jais, - aptiko nedidelį 

elektroninį prietaisą, sandariai supakuotą plastiko mai

šelyje. Iš pradžių pamanė, kad radijukas arba kasetinis 

grotuvėlis. Ir užplūdo viltis, nes baisiai ilgėjosi muzi
kos, troško radijo garsų, žmonių balsų. Bet kai plastiką 
atvėrė ir prietaisą ištraukė, tai pamatė, kad visai ne 

radijo imtuvas .  Prie šono lipnia juostele buvo priklijuo

tas vielos ritinėlis .  Kai tą juostelę nuplėšė, iššovė trijų 
pėdų ilgio antena . Jokio garsiakalbio, jokių švieselių, 

vien tik mažytis jungikliukas viršuje. O ant dugno ga
liausiai surado smulkiai atspausdinta : 

"A varinis siųstuvas." 

Tai štai kas čia . Kelis kartus pajudino jungiklį ten ir 

atgal, bet nieko nenutiko - nė nepasigirdo traškesiai .  
Taigi, kaip ir šautuvą, atrėmė į sieną ir vėl ėmėsi krep
šio .  Tikriausiai siųstuvas sugedo per katastrofą. 

Du gabalėliai muilo . 

Nuolat maudydavosi ežere, tik be muilo. Pagalvojo, 

kaip nuostabu dabar bus išsiplauti plaukus. Pasidengę 
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storu sluoksniu suodžių, dūmų sąnašų, susitaršę vė

jyje ir saulėje, suteršti žuvtt ir kvailapaukščių riebalų, 

jo plaukai buvo ištįsę, lipnūs, susiraitę, per ilgumą 

supuolę į tikrą jovalynę ant galvos.  Galėjo pasikirpti 

žirklutėmis iš pirmosios pagalbos vaistinėlės ir tada 

išsi plauti . 

Ir pagaliau - maistas.  

Viskas buvo konservuota sausojo užšaldymo meto

du. Ir tokie maisto kiekiai, kad, atrodė, nesuvalgytum 

niekad .  Brajanas traukė pakelį po pakelio : jautienos 

pietūs su bulvėmis, sūris ir lakštinių pietūs, vištienos 

pietūs, kiaušinių ir bulvių pusryčiai,  sausi vaisiniai 

mišiniai, sausi gėrimų mišiniai, sausi deserto miši

niai, dar kitokie pietūs ir pusryčiai, ne taip lengvai ir 

besuskaičiuojami, dešimčių dešimtimis, viskas supa

kuota vandens nepraleidžiančiuose maišeliuose, vis

kas puikiausias būklės .  Viską ištraukęs ir sudėliojęs 

į krūvas palei sieną, Brajanas nesusilaikė ir vėl ėmė 

kiloti . 

"Jei taupysiu, tai visko užteks tol, kol . . .  kol man 

reikės. Jei taupysiu . . .  Ne. Dar ne . Kol kas netaupysiu . 

Pirmiausia ketinu papuotauti . Tuojau pat kelsiu puotą 

ir valgysiu tol, kol nugriūsiu. O jau paskui taupysiu. "  

Vėl perkilojo maisto pakelius i r  išsirinko, ko  norėjo 

puotai :  jautienos su bulvėmis pietus keturiems asme

nims, apelsinų gėrimo - apetitui sužadinti, kažkokių 

persikų putėsių - desertui. Tereikia užpilti vandeniu, 
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kaip buvo rašoma ant pakuočių, ir pusvalandį ar pana

šiai virti, kol įgis reikiamą tūrį ir bus gatava. 

Brajanas nuėjo prie ežero, pasisėmė aliuminio puo

du vandens ir parsinešė prie laužo. Ir tuo didžiai nu

sistebėjo - su puodu atsinešė vandens prie laužo ! Toks 

paprastas dalykas, o jis beveik du mėnesius šitaip par

sinešti negalėjo. Paspėliojo dėl reikiamo vandens kiekio 

ir uždėjo jautienos pietus ir persikų desertą virti. Vėl 

nuėjo prie ežero ir atsinešė vandens atskiesti apelsinų 

gėrimui. 

Saldu buvo ir aštru - beveik per daug saldu, - ta

čiau taip skanu, kad gerti Brajanas neskubėjo, laikė 

burnoje, leisdamas skanumynui perslinkti liežuviu, pa

malonindamas liežuvio šonus, pataškydamas pirmyn 

ir atgal, tik tada nuleisdamas žemyn, nurydamas. Taip 

gėrė gurkšnį po gurkšnio . 

"Va čia tai bent, va čia tai skanumėlis . "  

Atsinešė dar ežero vandens, atskiedė dar vieną porci

ją ir išgėrė greitai. Pasiruošė trečią porciją ir su ja sėdėjo 

prie laužo ir žvelgė kitapus ežero, galvojo, kaip smarkiai 

kvepia verdantys jautienos pietūs. Virale buvo česnako 

ir kitokių prieskonių. Visi kvapai pasiekė nosį ir priminė 

namus, verdančią pietus mamą, turtingus virtuvės aro

matus. Ir staiga, beplūstant mintims apie namus, į nosį 

smelkiantis valgio kvapui, pasirodė lėktuvas. 

Brajanas jį išgirdo likus vos akimirkai .  Jau kurį lai

ką tartum kažkas tyliai gaudė, bet, kaip ir anksčiau, 
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neaiškiai . Ir staiga užriaumojo virš pat galvos ir kal

vagūbrėlio gale - krūmynlėktuvis su pludėmis griūte 

įgriuva į Brajano pasaulį. 

Praskrido tiesiai virš galvos, labai žemai, paskui 
virš sudužusio ežere lėktuvo uodegos staigiai pakrei

pė sparnus, pamažino variklio galią, nusklendė žemyn 

virš ilgosios "L" pavidalo ežero atkarpos, tada apsisu
ko ir ėmė sklęsti atgal, švelniai palietė vandenį kartą, 
antrą ir nutūpė keldamas purslus, privairavo ir sustojo, 

nesmarkiai trinktelėjęs plūdurais į krantą priešais Bra

jano būstą. 

Brajanas nejudėjo. Viskas nutiko taip staiga, kad jis 

nė nesujudėjo . Sėdėjo tebelaikydamas rankoje puodelį 

apelsinų gėrimo, spoksojo į lėktuvą, dar ne visai su
vokdamas. Dar ne visai įsisąmonindamas, kad štai ir 
baigėsi .  

Lakūnas išjungė variklį, atidarė liuką ir išlipo. Lai

kydamas pusiausvyrą nulipo ant plūduro ir peršoko 

ant smėlio nesušlapęs koją Buvo užsidėjęs akinius nuo 
saulės . Nusiėmė juos pasižiūrėti į Brajaną. 

- Išgirdau tavo avarinį siųstuvą . . .  Paskui atskridęs 
pamačiau lėktuvą . . .  - Nutilo, kilstelėjo smakrą tyrinė

damas Brajaną. - Velniai rautą Tai čia tu, ar ne? !  Tu tas 

vaikis? Nutraukė paieškas . . .  Prieš mėnesį. Ne, bemaž 
prieš du mėnef'įius. Tai čia tu, ar ne? Tu tas vaikis . . .  

Brajanas jau stovėjo, bet vis tiek tylėdamas, tebelai

kydamas gėrimą. Liežuvis jam lyg prilipo prie gomurio 

ir nenorėjo skambėti balsas. Brajanas žiūrėjo į lakūną, į 
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lėktuvą ir žemyn į save - purvinas ir apdriskęs, įdegęs, 

liesas ir tvirtas .  Nusikosėjo pravalyti gerklei. 
- Aš esu Brajanas Robsonas, - pranešė. O paskui pa

matė, kad jau gatavas troškinys, kad ir persikų putėsiai 
beveik gatavi, ir mostelėjo į valgį ranka. - Ar norėsite 
ko nors užkąsti? 
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E PIL O G A S  

LAKŪNAS, kuris taip netikėtai nusileido ežere, 
buvo kailių supirkėjas, žymintis žemėlapyje kri in

dėnų žvėrelių gaudytojų stovyklas būsimiems supir

kinėjimo skrydžiams, - Brajanas patraukė jo dėmesį 
atsitiktinai įjungęs ir palikęs veikti avarinį siųstuvą . 

Kri indėnai keliauja į stovyklas medžioti rudenį ir 
žiemą. Supirkėjai skraido iš stovyklos į stovyklą nuo

latine trasa.  

Kai išgelbėjo lakūnas, Brajanas buvo vienišas išgy

venęs prie "L" pavidalo ežero penkiasdešimt keturias 

dienas. Per tokį laiką jis numetė septyniolika procentų 
savo kūno svorio . Vėliau šešis procentus vėl priaugo, 

bet iš esmės neturėjo kūno riebalų - jo organizmas 
buvo suvartojęs visą antsvorį ir jis išliks liesas ir rau
meningas daug metų. 

Daugelis permainų, kaip paaiškėjo, buvo negrįžta
mas.  Brajanui gerokai išlavėjo gebėjimas pastebėti, kas 

aplinkui dedasi. Ir tinkamai reaguoti. Tokią savybę jis 
turės visą gyvenimą. Taip pat jis tapo mąslesnis ir prieš 

ką nors pasakydamas ramiai viską apgalvodavo . 
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Valgis, visas valgis, net ir nemėgstamas, nesiliovė 
jo žavėjęs . Prabėgus daug metų nuo išsigelbėjimo, jis 

nejučia sustodavo savitarnos parduotuvėje tiesiog pa

spoksoti į maistu nukrautas lentynas, stebėdamasis 
gausybe ir įvairove . 

Galvoje sukosi daug klausimų apie matytus ir pa

tirtus dalykus. Grįžęs namo Brajanas ėmė rūpestingai 
aiškintis, kaip vadinasi jo matyti gyvūnai ir uogos. 
Gyvybės uogos - virgininės slyvutės. Iš jų išeina geri 

drebučiai .  Riešutkrūmiai, kuriuose slapstėsi kvaila
paukščiai, - amerikiniai lazdynkrūmiai. Dvejopi kaili

niuoti šokliukai - amerikinis baltasis kiškis ir baltauo

degis triušis . Kvailapaukščiai - apykaklėtosios jerubės 
(medžiotojų dar vadinamos kvailosiomis vištomis dėl 
jų kvailumo) .  Nedidelės valgomosios žuvys buvo sau

lešeriai, mėnulžuvės ir ešeriai. Kiaušinius buvo padė
jusi kaimaninių vėžlių patelė, kaip jis ir spėjo. Vilkai 

buvo paprastieji, apie kuriuos nėra girdėta, kad pultų 

žmones ar apskritai neduotų ramybės. Briedė buvo pa
prasta amerikinė. 

Ir nedavė ramybės sapnai - po išsigelbėjimo Braja

nas vis regėdavo ežerą . Kanados vyriausybė pasiuntė 
komandą iškelti lakūno palaikų. Kartu skrido žinias

klaidos atstovų. Jie, žinoma, fotografavo ir filmavo visą 

stovyklavietę, būstą - viską . Trumpą laiką spauda sky
rė Brajanui daug dėmesio . Jis davė daug interviu radi

jui ir televizijai, bet po kelių mėnesių triukšmas nuti
lo. Atvažiavo rašytojas, ketindamas išleisti knygą apie 
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"nepaprastą nuotykį" (kaip pasakė), bet, kaip paaiškė
jo, - fantazuotojas, ir viskas pasibaigė vien pokalbiu . 

Tačiau Brajanui davė nuotraukų ir filmuotos medžia
gos kopijų. Brajanas žiūrėdamas tikriausiai ir skatino 

savo sapnus. Regėjo jis ne košmarą. Nė vienas sapnas 

neatrodė baisus, tik retkarčiais jis per tuos sapnus nu

busdavo. Tiesiog nubusdavo ir atsisėsdavo, ir prisimin

davo ežerą, mišką, laužą per naktį, giedančius nakti

nius paukščius, šokinėjančias žuvis.  Sėdėdavo tamsoje 
vienas ir galvodavo apie viską . Ir dėl to nebuvo nieko 

baisaus. Ir nebus.  

Pranašystės labai retai tesipildo. Bet gal  bus įdomu, 

jei pasakysiu, kad jeigu Brajanas tada nebūtų išsigelbė
jęs, tai būtų priverstas kęsti sunkų rudenį, o gal ir žie

mą, ir jam būtų buvusi tikra bėda. Užšalus ežerui, pra
rastų žuvį, o kai daug prisnigtų, tai ir apskritai judėti 
pasidarytų keblu . Tinkamų medžioti paukščių ir žvė

relių rudenį lyg ir pagausėja (lengviau pamatyti, kai 
krūmai be lapų), tačiau žiemą pasidaro baisu - kartais 

žvėrys, nė neatkreipiantys dėmesio kaip grobuonys 
(lapė, lūšis, vilkas, pelėda, žebenkštis, kanadinė audi
nė, kregždė, šiaurinis kojotas),  lekia per ištisus plotus 

ir viską naikin a .  Tiesiog nuostabu, ką gal i vienintelė 
pelėda padaryti vos per kelis mėnesius su apykaklėtų
jų jerubių ir trįušių populiacija. 

Aprimus pirminiam tėvų nusistebėjimui ir džiaugs

mui, kad Brajanas gyvas, - visą savaitę atrodė, kad 
galbūt jiedu vėl rimtai susieis, - netrukus viskas vėl 
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sugrįžo į įprastines vėžes. Tėtis vėl iškeliavo į naftos 

telkinius šiaurėje, ir Brajanas galų gale jį ten aplankė, 
o mama liko didmiestyje, dirbo savo darbą su nekil

nojamuoju turtu ir toliau susitikinėja su vyriškiu tame 
pačiame automobilyje. 

Brajanas daug kartų ketino tėčiui pasakyti, kartą jau 
buvo net beprasižiojantis, bet taip ir neištarė nė žodžio 

apie tą vyriškį, ką žinojo, apie Paslaptį . 

Matų paaiškinimai 

Colis = 2,5 cm 
Pėda = 30,48 cm 

Jardas = 91,44 cm 
Mylia = 1609 m 

8 2  laipsniai pagal Farenheitą = 28 laipsniai pagal 

Celsijų 
Dvidešimt antras ( .22) kalibras reiškia, kad šovinio 

skersmuo 0,22 colio, t . y. 0,55 cm. 
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Alma litera, 2008. - 192 p. : iliustr. - (10+, ISSN 1822-7171 
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Trylikametis Brajanas Robsonas keliauja aplankyti 
savo tėčio. Nedidelis vienmotoris lėktuvas, kuriuo j is 

skrenda, sudūžta. Taip netikėtai Brajanas atsiduria 
vienas laukinėje Kanados gamtoje, neturėdamas nieko, 

vien tik drabužius, suplyšusią vėjastriukę ir kirvį, 
mamos jam dovanotą. Ir baisią paslaptį, draskančią 
ši rd į nuo pat tėvq skyrybą Tačiau dabar Brajanas 
neturi kada pykti, nei savęs gailėtis, nei beviltiškai 

sielvartauti . Išgyventi jam prireiks visos jo išminties 

ir viso ryžto, ir tiek drąsos, kiek nemanė turįs. 

"Išlikimo istorija, kokios dar nebuvo ... Kerintis pasakojimas ... 
N ugalėtojas .. .  " 

Kirkus apžvalga 

"Kvnpą užimanti istorija . . .  Poetiškas pasakojimas taip sujungtas 
su tikrovės ivykiais, knd sukurta kai kas daugiau nei 

nuotykių apysaka." 
Pu/Jlishers Weekly 

Newbery garbės knyga 
Amerikos bibliotekų asociacijos geriausia knyga jaunimui 

Amerikos bibliotekų asociacijos reikšminga knyga 

"A Booklist Editor's Choice" premija 
Žymi nespecializuota knyga vaikams iš visuomenės mokslų srities 

Knyga laimėjo 11 valstybini Lt premijų . 

• 
Apsilankyk www.knyguklubas.lt 

• Rasi naujausių knygų 

• Sužinos i, ką skaito tavo bendraamžiai 

• Dalyvausi diskusijose 
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