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1
Sigurdas

Reginas tarė:
„Laiks. - Ir pačepsėjo. Toks seniokas, kaip jis, tik apie
tai ir tegali šnekėti. Rizikingas žygis! Ir vis varo visus šalin
rūsčiu žvilgsniu, lyg turėtų bėdą su karbiuratoriumi. - Pa
baisa, Sigurdai. Tikrs gyvs priešs. Jis nuostabus. - Senis
apsilaižė veidą, tartum buvusį panardintą į padažą.
„Aš per jaunas", - atsakiau.
„Per jauns!" - pamėgdžiojo šaipydamasis.
„Man penkiolika. Aš dar vaikas."
„Šiek tiek vaiks. Sigurdai! Ir kas?" - Reginas susinėrė
rankas ant krūtinės ir žnektelėjo ant žemės. Jis liesas senas
paršas, tas Reginas, bet ne toks kerėpliškas kaip dauguma
jų. Jo kaklas ilgas, lankstus, kaip šuns, taigi jis gali gulėti
išsitiesęs ant žemės, pakelti galvą ir žiūrėti tiesiai į jus.
„Neketinu aš nieko nuveikt nuostabaus, Sigi, - pasakė jis
man. - Noriu tik iš šalies žiūrėt, kaip nuveiki tu. - Pakreipė
galvą į šoną ir nusišypsojo. - Kas yra? Pabūgai?" - paklausė
erzindamas'.
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„Neįvelsi tu manęs į jokias savo beprotiškas užm a
čias", - pasakiau jam.
Nors ir koks praktiškas, Reginas didelis romantikas.
Sutvarko viską ligi panagių ir viską tikrina dukart, ir pa
sižiūri, ar tu užtektinai įsidedi atsarginių kelnių, tačiau iš
tikrųjų gyvena jis pasakų šaly. Galabyti drakonus! Aš tikrai
galvoju apie rizikingą žygį, galit dėl manęs neabejot. Juk
aš iš Volsonų. Mes rizikingais žygiais ir gyvenam. Tačiau
galabyt drakonus?! Liaukitės!
Apsižvalgykit aplinkui. Ką matot? Tikriausiai pagal
vosiu kad nedaug ką. O šičia gražu - smėlio kopos, jūra,
žemyn vingiuojanti upė. Alfas geras valdovas. Mano tėvas
Sigmundas žinojo, ką daro, kai atsiuntė mano motiną su
manim šičia, kada kilo karas.
Sigmundas buvo didis žmogus.1Jis iš priešų darė drau
gus, o iš karo - taiką. Jis gydė šią šalį. Taip ir elgiasi gera
valdžia.
Kai atskrido svetimi lėktuvai ir atominėmis bombomis
sulygino Londoną su žeme, tai mano tėvas, visi jo planai
ir visa pažangioji santvarka - viskas išgaravo. Sako, kad
net pastatų pamatai Londono centre išsilydė. Niekas ten
nebegyvena. Net ir dulkes nupūtė. Medžiai iki pat Slau
styro apanglėję nuo sprogimo karščio. Tačiau Volsonų gy
venimo principai čia, Velse, tebegyvuoja. Čia vaikai žaidžia
ir suaugusieji dirba savo įprastinius darbus, visi taikiai
sugyvena - bent jau kol naujas tironiūkštis užsigeis šito
pakrantės ruožo ir kol keletas vergų ar kokia kita valstybė
nuspręs, kad mes per daug riečiam nosis.
Noriu, kad šitaip gerai būtų visur. Toks mano rizikin
gasis žygis. Ketinu vėl suvienyt šią šalį. Noriu, kad vaikai
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užaugtų žinodami, kad jų vaikai žada turėt daugiau, negu
turi jie, o ne mažiau. Šlovė? Niekai. Karas - vienintelis
drakonas, su kuriuo noriu susiremt.
„Pelnysi gerą vardą, - aiškino Reginas. - Metų metais
bandyta su Fafniru užbaigt. Čia tai dalyks rimts. Tavo
proga! Parodyt visiem, iš kokio molio tu drėbts."
„Nėra tokio dalyko kaip pabaisos, tėra tik žmonės,
išklydę iš kelio", - atsakiau. Tokia yra sena kiauliažmogių
patarlė, bet šiuo atveju tas tiesa - Fafniras tikrai yra buvęs
žmogus. Išklydęs iš kelio. Gerokai persimainęs, tačiau
visada pasakysi, kur prasideda padaras. Jis išaugęs nepa
prastai, prisijungęs įvairiausių jutiklių - infraraudonųjų
spindulių, sonarų, radarų. Jis techniškai bene tobuliausias
Žemėj organizmas. Nors kadaise jis buvęs žmogus.
Tas verčia susimąstyt. Kas norėtų šitaip su savim pa
sielgti?
Sakmę jūs žinot. Drakonas Hampsted Hife? Visi manė,
kad nesąmonė, kol ėmė plist pirmoji lyg apgaulinga nuo
trauka. Štai tada Reginas nuėjo išsiaiškinti. Sumanus senas
paršas, tas Reginas. Parnešė patikimą įrodymą.
„Brrr. Gal kokių dešimties metrų ilgio, - išgargė Regi
nas. - Viss šarvuots. Čia kažkoks skysts kristals. Žiūrėk."
Įsikišo ranką į kišenę ir ištraukė - oi. Atrodė kaip minkš
tas brangakmenis. Niekaip tiksliau Fafniro žvyno neįsteng
čiau apibūdint. Plokščias, trijų skilčių. Blykčiojo ir spindėjo
kaip brangakmenis. Reginui atsargiai pasidėjus ant pirštų,
atspalviai šaudė kažkur iš vidaus. Paskui pastebėjau, kad
taip spindi net ir tamsoj. Gal tebebuvo gyvas.
„Deimantas jo neįbrėžia, kulkos neperveria, o lankstus
kaip oda."
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„Oho." Tai aš ir užsidegiau. Panorau neštis tiesiai pajūrin
ir pabandyt šaudyt, ar bus skylių, bet Reginas neleido.
„Ne, ne! - pasakė. - Turiu padaryt su juo kelis bandy
mus." - Atsiėmė žvyną ir pamojavo juo ore. Tas plevėsavo
lyg vyniojamasis popierius. Kai pamėtėji aukštyn, tai nu
sklendžia lyg medžio lapas. Suvynioji tartum odinį. Čia
buvo kažkoks technikos kūrinys.
„Čia jo pralaimėjimo paslaptis, - iššvokštė Reginas. - Kai
tik išsiaiškinsiu, kaip prasibraut pro jo apvalkalą, galėsiu
padaryt ginklą jam nugalabyt."
Nusijuokiau iš jo žodžių, bet pajutau virpulį perbėgant
kūnu, prieš mano valią.
„Lyg ir nemenka man būtų rizika, o ką laimėčiau..."
„Čia ne tik šlovė. Čia gers darbs, Sigi! Baugina padars
visus aplinkui."
t
Gūžtelėjau pečiais.
„Daugybė kenčiančių yra arčiau namų. Tai kodėl pradėt
nuo jo?"
Reginas atsistojo. Sudrebėjo.
„Jis turi aukso..." - Reginas pakėlė galvą ir man šyp
telėjo.
Pasižiūrėjau į jį. Aš nesišypsojau.
„Tu tikras?"
„Tikresnis nesu buvęs."
„Tuomet verčiau imkimės reikalo."
Šaliai reikia aukso. Kaip tiesiat kelius? Su auksu. Kaip
statot mokyklas ir ligonines? Su auksu. Kaip maitinat
ir rengiat žmones? Kaip jiems suteikiat gerų gyvenimo
dalykų? Kaip suteikiat kariuomenę? Kaip įveikiat ligą?
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Kaip gausinat gyventojus? Auksas, auksas ir dar daugiau
aukso. Bomba sunaikino ne tik verslo centrus ir valdžią. Ji
sunaikino ir mūsų aukso atsargas. Nuo tada ir gyvenam
kaip skurdžiai.
Kai kas sako, kad auksas tiesiog visai išsilydė ir išga
ravo. O kiti sako, kad mano tėvo pirmas sūnus, Stiras, iki
nukrentant bombai buvo grįžęs jo išgabenti. Aš žinau tik
tiek: šaliai reikia aukso. Sigmundas visą savo gyvenimą
kaupė turtus tvirtinti šiai šaliai. Jei Reginas teisus, tai ga
lėčiau sugrąžint viską iš karto.
Auksas. Štai kas yra visko pradžia.
Reginas iš karto ėmėsi darbo. Tačiau darbas nežadėjo būt
lengvas. Fafniras buvo pažangos viršūnė. Jis naudojosi
virusiniu perkodavimu - gebėjo pasitelkdamas virusus
įterpt dezoksiribonukleino rūgšties į ląsteles ir pakeist jus
iš vidaus. Reikalas paprastas tartum persišaldyti, gerokai
pranašesnis už senuosius gimdymo rezervuarus. Daugu
mai žmonių iš pradžių nepatiko - tikriausiai prisimenat
sambrūzdį laikraščiuose. Virusai reiškia ligą, taigi sunku
buvo suvokt, kaip įmanoma juos panaudot mūsų labui. Vis
dėlto dalykas genialus. Galima tiesiog įprastai sau toliau
gyvent, vykstant permainoms. Dalykas neprilygstamas.
Ir dėl perkodavimo tiesiog nė nesiliauji keistis. Diena po
dienos mainaisi. Fafniras laikui bėgant darėsi vis didesnis,
baisesnis ir vis sunkiau nugalabijamas. Fafnirą įveikt mė
gino jau daugelis žmonių. Ir neįstengė. Bet ne Reginas. Jei
kas nors pajėgs, tai jis.
Pirma problema: tas žvynas bemaž nesuardomas. Nepajėgėm jo nei ištirpdy t, nei sudegint, neįstengėm nei paskust,
n
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nei pazulint, nei nulaužt. Chemiškai nereagavo. Reginas nė
molekulės iš jo neišgavo. O jeigu nepaimsi pavyzdžio, tai
kaip tirsi? Jis dirbo toliau, vargšas senis Reginas, - taikė
genetiką, fiziką, chemiją, sveiką protą, - bet niekas ne
gelbėjo. Jis kraustėsi iš proto - vis man kartojo, kad jeigu
su niekuo nereaguoja, tai negali ir būt. Neapžiūrėsi, kai
šviesa skverbiasi kiaurai, neiščiupinėsi, kai nesipriešina
tavo odai nei kūnui. Nė garso neįmanoma buvo išgaut. Vis
dėlto žvynas tokias savybes turėjo. Į nieką nereagavo, - o
buvo. Neįmanoma!
Na, bet iš kurgi šitoks dalykas atsiradęs?!
Ar esat girdėję tuos senus pasakojimus apie lifto šachtą
senajame Galaktikos pastate, kur mano senelis turėjo štabą?
Niekuo neįmanoma buvo tos šachtos įbrėžt nei įlenkt. Ji
visai nė nesusitepdavo, nes niekas pyie jos negalėjo prilipt.
Šimto metų senumo tebespindėjo kaip naujutėlė. Ta šachta
nuo bombos sprogimo irgi išnyko - tai gal vis dėlto nebuvo
nesuardoma. O ką, jei prie to prikišo letenas Fafniras? Nieko
nebuvo tekę man girdėt tvirtesnio už tą žvyną.
Reginas spėjo, kad žvyno esanti tam tikra kristalinė
sandara, veikiausiai kaip deimanto, tik kitaip surišta.
„O kaip?" - pasidomėjau.
„Kaip žuvies kvaps. Arba kaip einančios katės trinksniai, arba kaip kalno šaknys, - niurnėjo jis, o paskui pra
trūko kvatot savo snukiu: - Chu chu chu!"
„Tikrai? Tikrai, Reginai? Nejuokauji?" Dievų galia!
Reginas sako, kad šis pasaulis pilnas dalykų, kurių mes
niekaip negalim pamatyt nei išgirsti. Jis sako, kad dievai
be paliovos vaikšto tarp mūsų, o mes visai to nežinom,
nes negalim pajust - vien tik jie gali just mus. Štai kaip jie
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vadovauja mūsų gyvenimui, veikia mus taip, kad mes nė
nežinom. Jis sako, kad yra daug visatų, kad jos visos sudėtos
į krūvą, visiškai ten pat, kur yra mūsiškė. Kažkas - kažkoks
dievas - padarė taip, kad šitas žvynas perėjo iš vienos vi
satos į kitą. Čia dievų daiktas.
„Ar Fafnirą nugalabyt gali tik dievas? Teisingai tave
supratau?"
Reginas pasižiūrėjo į mane per akinių viršų.
„Ne. Aš tenoriu pasakyt, kad jį nugalabyt galima tik
su kokiu nors daiktu iš kito pasaulio. O koks tas daikts
galėtų būt? Ir ar tau nesakiau? Jis padaryts tau. - Reginas
linktelėjo. - Laiks šį dalyką išsiaiškint.
Ir tada virpulys man perbėgo kūnu. Jis buvo teisus: šis
reikalas skirtas man. Tikriausiai jis suprato iš karto. Koks
buvo tas vienintelis daiktas, kada nors įsmigęs į Galaktikos
pastato lifto šachtą? Kas gi dar galėtų prakirst Fafniro kailį,
jei ne mano tėvo peilis? Tiksliau - kas iš jo likę.
Peilį mano tėvui įteikė pats Odinas. Tą dieną, kai mano teta
tekėjo už karaliaus Konoro, jis pasirodė ir įsmeigė peilį į
lifto šachtą. Ir vien tik mano tėvas įstengė peilį vėl ištraukt.
Visi žino, kaip ten buvo. Ir žino, kaip paskui prasidėjo bai
sus karas. Tik nelabai daug kas žino, kaip atsitiko, kad tas
peilis buvo sugadintas.
Buvo beprasidedąs galutinis karas. Mano tėvas tą rytą
jautėsi toks pasitikintis savimi, pasak mano motinos, Hiordisos. Gyventojai buvo ištikimi, mes gerai ginkluoti, jis
buvo talentingas generolas. Jis per savo ilgą viešpatavimą
iki tol kariavo daug karų ir visus laimėjo. Nebuvo ko įtarinėt, kad jau tas paskutinis baigsis kaip nors kitaip, kol
nepasirodė Odinas.
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Jis pasirodė jų miegamajame - neklauskit, kodėl. Juk
ne ta aplinka, kad sietumėt su juo. Mano motina sėdėjo
lovoj ir žiūrėjo, kaip tėvas mankštinasi. Aš ją dėl to erzinu.
Ji pasižiūri į mane iš aukšto, suraukia savo didelius akių
vokus ir truputį sumurkia - ji truputį primena liūtę, ta
mano motina, - ir nieko nepasako, bet man atrodo, kad gal
jai patiko šitaip sėdėt lovoj ir stebėk karalių mankštinantis.
Ji už jį buvo jaunesnė... Kiek? Aštuoniasdešimčia ar devyniasdešimčia metų? Ak, karaliai gali gyvent labai ilgai ir
nesenti. Jis naudojosi rezervuarais. Dar po dešimties metų
būtų jis valdęs jau šimtmetį.
Ir štai durys atsidaro, ima ir įžengia Odinas. Su juo
įplūdo dvėsenos dvokas. Motina prisispaudė prie veido
apklotus. Odinas priėjo tiesiai prie tėvo ir ištiesė ranką.
Ir tėvo veidas tiesiog susiraukšlėjo. Taip apibūdino mo
tina. Tėvas susiraukšlėjo. Staiga jis ėmė atrodyt visų savo
šimto dvidešimties metų amžiaus. Iš karto suprato, kad
dievas nori atgaut savo peilį. Tas reiškė galą.
Dievus jis mėgo ne per labiausiai, tas senis Sigmundas.
Motina sako, kad kada tik kas imdavo tokia tema kalbėt,
tėvas prisidėdavo pirštą prie šnervės ir sakydavo, kad rei
kėtų pirma gauti atsakymus į keletą klausimų, o jau tada
jis galėtų turėt reikalų su ta apgavikų dievų draugija. Jo
malda buvo vienintelė: „Malonėkit leist mums tvarkytis
patiems. Amen!"
Negalima jo smerkt. Dievas, kuris mėgsta karą ir mirtį,
kuris vadina šiuos dalykus poezija?! Kaip čia gali būt? Die
vas, kuris vagia iš mirusiųjų paslaptis?! Tai kurių jis pusėj?
Kad ne gyvųjų, tai jau tikrai. Sigmundas, užuot ramiai peilį
atidavęs, čiupo nuo stalo, kur tas gulėjo jam po ranka, ir
14
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dūrė. Toks buvo mano tėvas. Pabandė nužudyt dievą! Ir
žinote ką? Man atrodo, kad dievui jis šitoks patiko.
Tas peilis tėvui rėždavo deimantą ir volframą tartum
bananus. Odinas išsisuko, bet, žinoma, peilis įdrėskė kaklą
ir paliko ilgą raudoną brėžį. Odinas ramiai ištraukė peilį
iš rankos. Neatrodė užpykęs dėl to, kas įvyko. Šypsojosi,
ir tiek. Paskui patrynė peilį tarp rankų. Smulkios pilkos
dulkelės pažiro ant grindų - tiek ir teliko iš nesuardomo
Volsonų galios simbolio.
„Tam sykiui", - pasakė Odinas, pasisuko ant kulno ir
nuėjo prie durų.
Tačiau tėvui dar nebuvo gana. Kaip stovėjo plikas, taip
ir puolė paskui Odiną, čiupo už pečių, kilstelėjo - ir bloškė
į grindis.
„Sakiau tau, - prašvokštė. - Nesikišk į mūsų reikalus!"
„Tai kad aš ir esu jūsų reikalai!" - suniurnėjo dievas.
Atsistojo, nubloškė Sigmundą šalin ir išėjo iš kambario.
Kol tėvas pakilo ant kojų ir atidarė duris, koridorius jau
buvo tuščias.
Jis pasigyrė Hiordisai bent jau stojęs prieš savo dievą
plikas, grynas, kaip žmogui ir pridera.
Tą pačią dieną Sigmundas išsiuntė Hiordisą, vis dar
nėščią manim, pagyventi pas Alfą tolimoje Pietų Velso
pakrantėje. Kitą dieną ant Londono numetė bombą. Bum!
Viskas baigta. Hiordisą sako, kad radarai sugavo lėktuvų
požymių, aukštai stratosferoj. Mūsiškiai manė, kad at
skrenda tik žvilgtelt, kas ir kaip, visai kaip įprastai. Bet
mes tuomet jau darėmės labai galingi, tai atskrido mūsų
nutrėkšt.
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Hiordisa su Alfu iš pradžių nenorėjo man sakyt. Per mažas
buvau, galima buvo palaukt kelerius metus, nes Fafniras
niekur nedingtų, kada paaugčiau. Taigi laukiam laukiam
ir taip toliau. Jie buvo teisūs - aš pats nuėjau pas Reginą.
Gerai, gerai, aš noriu eit kautis su šiurpiausiu pabaisa, apie
kokį jūs kada nors esat girdėję, nes motina sako, kad man
nederėtų - gal tikrai esu jaunas bukagalvis. Na, o gal kaip
tik ir reikia būt jaunam bukagalviui, kad atliktum šitokį
darbą. Nugalabyt drakoną! Kai tik ji savo pradėjo, pajutau
turįs jėgų, pajutau turįs tikrumą. Buvau pasirengęs.
„Tu dar neįgijęs visų savo jėgų", - reiškė nepasitenki
nimą Alfas.
„Man pats laikas", - atsakiau jam. Ir galiausiai savo
pasiekiau. Nė vienas iš jų nebegalėjo man prieštaraut. Joks
žmogus nebegalėjo. Nežinau, kodėl, bet niekas nebesakė
man „ne". Taigi man derėjo verčiau jau būt velniškai tei
siam, ar ne?
Mano motina susėmė tas dulkes. Kai padavė jas man,
prasidėjo mano gyvenimas. Žengiau ant to kelio, kuris
tęsiasi nuo dabarties iki mano mirties. Nebuvo jokių
aplinkkelių nei galimybės grįžt. Pradėjau eit. Ir dėl nieko
nenusukau į šalį, kol atbuvau savo kelionę. Jutau prabėgusių
metų naštą. Ir naštą tų metų, kurie dar turėjo ateiti, man
peržengiant tą akimirką. Toks buvo likimas. Ir ne vien tik
mano. Aš esu šios visos šalies likimas.
Manot, kad riečiu nosį. Ne. Aš tam buvau sukurtas - tie
siogine prasme. Tam mane sukonstravo tėvas. Kiekvienas
mano kūno genas buvo parinktas kaip tik šiam reikalui.
M otina mane tam užaugino, dievai mane suformavo
kertiniu akmeniu šiam laikui ir šiai vietai. Čia ne mano
16
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nuopelnas. Negaliu rinktis kaip kiti. Aš labiau mašina,
nei žmogus. Kartais net susimąstau, ar apskritai bent kiek
esu žmogus.
Hiordisa laikė dulkes medinėj dėžutėj, įdėtoj į kitą dė
žutę, įdėtoj į dar vieną dėžutę. Iš pradžių tai laikė vienintelėj
plieno dėžutėj. Bet pamatė, kas darosi, kai vieną gražią
dieną pasižiūrėjo. Jai pasirodė, kad dulkių padaugėję. Sakė
man dėl to labai sunerimusi. Ir tik vėliau suprato, kas daros.
Judėdamos dulkės graužėsi į plieną ir pamažu maišėsi su
plieno drožlelėmis. Todėl paskui laikė medžio dėžutėj - len
gviau buvo dulkes atskirt. Bet kartą dulkės prasigraužė
kiaurai. Kai motina paėmė dėžutę, jos pasklido plačiai ant
grindų - begalę laiko motina sugaišo, kol visas surinko.
Todėl ėmė laikyt daugely dėžučių, kad būtų saugiau.
Atidariau dėžutę - štai jos, laukia manęs. Kaip smė
lis - na, tam tikra prasme jos ir buvo smėlis. Savitas smėlis.
Paėmiau pirštais žiupsnelį ir pasitryniau savo diržo sagtį.
Čia buvo kaip obuolį grandyt vieliniu šepečiu - sagtis nu
sitrynė visiškai. Paskui žiupsneliu pasitryniau savo dantis.
Nieko. Anksčiau nelabai tikėjęs aš patikėjau. Man buvo taip
pat, kaip mano tėvui. Dulkės galėjo graužt viską. Tik ne
mane. Jos buvo pritaikytos man. Jos buvo mano.
„Dievų pasauli!" - ištarė Reginas. Aš tik šyptelėjau.
Manau, kad Reginas tikriausiai iki savo gyvenimo galo
eksperimentavo su tom dulkėm. O aš laiko tam neturėjau.
Man terūpėjo, kokį ginklą iš tų dulkių gaut ir kaip tuo
ginklu kautis.
Ištisomis valandomis mudu sprendėm uždavinį, kaip
geriausia būtų pulti. Žiūrėjom kelias filmuotos medžiagos
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liekanas, kur matėsi Fafniras, perskaitėm viską, kiek tik kas
buvo kieno apie jį parašyta. Kokie jo įpročiai, kuo minta,
ką veikia, - apie viską. Ir žinote ką? Beveik niekas nieko
nežinojo. Niekas nematė jo ėdančio. Jis viską darydavo
slapčia. Vienintelis dalykas, kurį gal pavadintumėt asmens
bruoželiu, kokį turėjo Fafniras, tai: mėgo maudytis. Netoli
nuo jo tvirtovės buvo ten Hife toks ežerėlis. Kartą arba du
per savaitę jis eidavo maudytis. Iki ežero tęsėsi didžiulis
takas, juo jis ropodavo. Kada būdavo drėgna, takas priminė
purvo nuošliaužą.
Sužinojom nedaug, bet užtektinai. Štai ką sumaniau.
Tame jo take iškasim duobę man pasislėpt, uždengs mane
tam tikru dangčiu, užteps purvu ir užlygins, lyg niekas ne
judino. Kai Fafniras šliauš virš manęs, tai turėsiu progą.
„Ką manai?"
Reginas prisimerkęs pažvilgčiojo į mane. Sėdėjom mudu
jo laboratorijoj prie lango. Patalpoj tvyrojo aštrus cheminis
kvapas, bet lauke, pilkame ore kaip iš kibiro pliaupiant
lietui, galėjai užuost šlapią žemę ir oro gaivumą.
„Gal ir nieko", - atsakė.
Paskui mane apniko bjauri mintis.
„O ką, jeigu jam pritaisytas rentgeno aparatas? - pasa
kiau. - Jis mane gulintį po žeme pamatys."
Reginas pamąstė. „Po žeme šimtai griaučių. Šimtai jo
užm uštų žmonių. Atrodysi kaip viens jų. Pavojingesni
spinduliai būtų infraraudonieji, bet juk mes galim rast ką
nors, kuo tave užmaskuot. O ką, jeigu padarytume štai
kaip. Galim iškast vieną lavoną ir paslėpt tave jo vieton,
ir nepastebės tavęs, net jeigu ir prisimintų, kas kur guli
po žeme."
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Sumanymas man patiko! Tas kirminas pamanys, kad
vienas iš jo nužudytųjų prisikėlė su juo susiremt. Ir Odinui
šitaip patiks. Jis mirusiųjų dievas, žudymo dievas, poezijos.
Toks sumanymas jam tikrai patiks.
Tik mums vis tiek liko neišspręstas klausimas, kokiu
pasinaudot ginklu. Vis dėlto nebuvo taip aišku, kaip iš pra
džių atrodė. Dulkes dėt ant šarvamušio sviedinio smaiga
lio? O jei nepataikysim? Ką, jeigu sprogimas dulkes nuneš
nespėjusias įsismelkt? Jei taip nutiks, tai Fafnirui nė kailio
nepramuš - sprogimo banga trenks žemyn ir klius man.
O jei kulkom?
Išmėginom titano kulką su dulkių sluoksniu paviršiuj.
Pramušė žvyną puikiausiai. Tačiau tuo ir baigėsi. Iškrito
kitoj pusėj kaip kirmėlė, prasigręžus pro salotos lapą. Tai
tada pabandėm padaryt titano kulką su dulkėm, įmaišytom
į titaną. Išėjo geriau. Taukšt ir išlėkė kitoj pusėj, bet... man
nepatiko. Neturėjom tiek daug dulkių, galėjom surinkt tik
saujelę. Labai jau didelė rizika - galima nepataikyt.
Perkratėm mintyse tikriausiai visus įmanomus šauna
muosius ginklus. Ir staiga man kilo mintis.
Iš tikrųjų tai buvo juokinga. Reginui pasirodė labai
linksma.
„Žinoma! - sušuko jis. - Kaip paprasta! Kodėl anksčiau
man neatėjo į galvą?!"
Su tokia priemone aš galėčiau išrėžt pabaisai skylę,
dviejų ar trijų metrų ilgio, nuo širdies iki subinės. Pakločiau
jo žarnas jam prie šalies dar nespėjusiam nė susigaudyt.
Pats gražumas iš to būtų, kad jį išskrosčiau pasitelkęs jo
paties, prašliaužiančio virš manęs, jėgą ir svorį. Man te
reikėjo iškišt ginklą iš duobės, jam prašliaužiant viršuj, ir
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jis pats įsismaginęs darbą užbaigtų. Fantastiška. Fafniras
buvo bemaž tobuliausios technikos pavyzdys Žemėj. O mes
ketinom jį nudėt - kalaviju!
Mudu abu pratrūkom kvatot kaip pamišėliai. Tačiau ži
note ką? Giliai širdy virte viriau. Nugalabyt šitokį drakoną,
susirėmus vienam prieš vieną! O, viešpatėli! Čia turėjo išeit
narsiausias žygis, kokį kada esat girdėję!

/

2
Kalavijas

Taigi Odino peilis tapo kalaviju. Reginas nukalė jį iš plieno
lydinio, vis tempdamas ir vis lenkdamas metalą, kaip
kaspiną, kad išeitų tvirtas ir lankstus. Taip plakdamas ir
lenkdamas, vis barstė Odino peilio liekanas, supakuotas
mikroskopiniuose maišelyčiuose su Sigurdo dezoksiribo
nukleino rūgštimi, apdorota atlaikyti karštį. Rūgštis sau
gojo dulkes, o metalo lydinys saugojo rūgštį. Išėjo plona,
daili, lanksti geležtė, galinti perkirsti bet kurią žinomą
medžiagą - tik ne savininko kūną.
Vis dėlto turėjo vieną nedidelę ydą. Reginui darbuo
jantis dumplėmis, jam ant kaktos nutūpė mėsinė musė ir
įkando į akies voką. Suspiegęs senis kiauliažmogis metė
dumples - vos tik akimirkai, - nes turėjo nuploti tą musę
ir nusišluostyti kraują. Bet per tą sekundę karštis pasilpo.
Vėliau Reginas atidžiai ištyrinėjo geležtę ir nieko nepaste
bėjo, vis dėlto suprato, kad giliai metale gali slypėti įtrūkis,
per pusę ilgio. Reginas darbą atliko gerai, be to, niekas šioj
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žemėj nebebūtų išlydęs metalo, maišyto su tom dulkėm,
tai nieko jis Sigurdui ir nebesakė. Galėjo jis vien tik viltis,
kad apgadinta nežymiai ir kad geležtė vis tiek pakankamai
tvirta atlikti jai skirtam darbui.
Įteikdamas kalaviją Sigurdui, Reginas jautėsi lyg besimeldžiąs. Vaikinukas buvo toks gabus ir tobulas, viskam
prasidedant. Reginas auksiniam vaikui į rankas teikė
ateitį - ne vien tik savo paties, o ir visų saviškių ateitį. Jis
neabejojo, kad Sigurdui ne per sunki nė viena Regino pra
šoma atlikti užduotis.
Sigurdas suėmė rankeną ir ginklas irgi suėmė jo ranką,
visai kaip daugiau nei prieš šimtą metų suėmė jo tėvo ranką.
Ginklas ne šiaip priklausė jam, o sudarė jo kūno dalį.
Pirmoji bernaičio užduotis buvo paprasta. Atsigręžęs
į sieną, prie kurios stovėjo, be pastangų suvarė geležtės
smaigalį į plytų mūrinį. Kalavijas lengvai įslydo, tyliai
šnypšdamas nuo šiurkštaus trynimosi.
Reginas išsitraukė iš kišenės saujelę vilnų, kurias išvaka
rėse per pasivaikščiojimą buvo nupešiojęs nuo spygliuotos
vielos, ir paleido kristi ant Sigurdo atkišto kalavijo aštru
mos. Vilnos krito oru, per geležtę, visai nė nesulėtėdamos,
tiesiog savo svoriu, dviem dailiomis dalimis pasiekė žemę.
Niekas negalėjo užtverti kelio tai geležtei. Vien tik Sigurdas.
Tą jis irgi išbandė - pamėgino pjauti rankos raumenį ir
plaštaką. Dar ir Reginas truputį trinktelėjo per kalaviją, bet
geležtė tiesiog nuslydo, kalavijas smaigaliu pasiekė žemę
ir įsmigo į akmenį lyg kokioje pasakoje.
Jiedu ėmė ruoštis išvykti.

22

Kraujo giesmė

Kelionė bekelės epochoje jau savaime buvo rizikingas žygis.
Sigmundas kelius tiesė, tačiau tą dieną, prieš penkiolika
metų jo valdystei susprogus nuo atominės bombos, pla
nuotos statybos ir remontai nutrūko. Visur kelionėje laukė
gaujos, nusikaltėliai, trokštantieji tapti karaliumi, trokštantieji valgyti, plėšikai, bėgliai ir persigandę gyventojai, su
kuriais reikia kautis.
Daugelis iš kiauliažmogių nebesitikėjo,’kad Sigurdas
sugrįš. Leisti penkiolikmečiui nudirbti tokį darbą, kokio
neatliko bemaž ištisos kariuomenės, - kokia nesąmonė!
Hiordisa persigando, bet sulaikyti jo negalėjo. Sigurdaš
buvo nepaprastai gabus. Tėvas suprojektavo jį mokslu,
malda ir meile. Ir niekas, net ir jo tikra motina, visai negalėjo
jam prieštarauti. Vis dėlto dabar, atėjus tokiam laikui, pats
Sigurdas dvejojo. Tą paskutinį savo vaikystės vakarą, kai
nuėjo pasimatyti su motina, atrodė išblyškęs ir susirūpinęs.
Hiordisa pagalvojo, kad jos berniukas nusiminęs dėl to, kad
ją palieka, bet kai jį apkabino, jis ėmė drebėti ir verkti.
Jis būdavo toks atviras, pasirengęs dalytis savo rūpes
čiais ir baimėmis, tačiau nuo pat mažumės nebuvo ji mačiusi
jo taip besikamuojančio.
- Kas yra?
Sigurdas papurtė galvą. Bet paskui įsikniaubė veidu į
gelsvai rusvą motinos kaklą ir sušnibždėjo:
- Bijau. Labai bijau.
Hiordisai vos ne plyšo širdis. Smarkiai prisispaudė sūnų,
paglostė galvą.
- Va tai tau, - suniurnėjo. Bet žodis „neik" taip ir
neištrūko iš burnos. Galbūt sūnus ėjo į savo mirtį, štai
dabar, dar vos tik pradėjęs gyvenimą. Ji verkė, tačiau
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nuojauta, kad sūnus tam ir sukurtas, buvo stipresnė net
už motinos meilę.
Viskas bus gerai, juk žinai, kad taip, - pagaliau ji pa
sakė. Nieko daugiau ir negalėjo.
Stojo ilga tyla. Paskui jis linktelėjo. Jis buvo Sigurdas,
didžiojo karaliaus sūnus ir ateities viltis. Jis buvo toks
nepriklausomas, taip savimi pasitikintis, visad gyvenime,
kad dažnai Hiordisą net nelengvai tą suvokdavo. Ji troško
vaiką apsaugoti. Tačiau kai paskutinį kartą jis atėjo pas ją
kaip mažas vaikas, ji liepė jam žengti savo keliu. Pristigo
motina sūnui paguodos žodžių. Amžinai būdavo šitaip su
Sigurdu - toks silpnas, taip lengvai sužeidžiamas ir kartu
taip narsiai žengiantis likimo keliu, kad niekas negalėjo
kitaip pakreipti, net ir jis pats. Motina taip ir nesuprato, ar
neapvylė jo tą dieną.
Rytą ašarų jis nebeturėjo. Jau su visais atsisveikino.
Beliko laiko tik vieninteliam apsikabinimui prieš sėdant
ant žirgo ir su Reginu išnykstant ankstyvojo ryto migloje.

3
Kelionė į rytus

Jiedviem keliauti reikėjo pietine Velso pakrante ir į rytus
maršrutu, kur prieš du šimtus metų ėjo senasis M4 greit
kelis. Pievos su laukinėmis gėlėmis, dengusios kelią, kai
Sigmundas buvo jaunas, iš pradžių užleido vietą beržams,
prasiveržusiems pro degutbetonį, paskui jovarams ir ąžuo
lams. Trasos vidurys dar ilgai buvo tvarkomas, tačiau degutbetoniui apačioje suirus nuo šaknų, per gilios išsimušė
provėžos užlyginti. Sigmundas vėl nutiesė tinkamą plentą
palei miškingą ruožą, kur kadaise ėjo greitkelis, tačiau da
bar net ir šis kelias buvo sunykęs, išsijudinęs. Ir su vežimais,
ir pėsčiomis reikėjo plūkti per purvą. Sigurdas su Reginu
jojo raiti ir galėjo varytis per pievas ir dumti per miškus.
Pakeliui turėjo perjoti penkis savarankiškus administra
cinius vienetus - nuo susivienijusių savo saugumui į laisvas
koalicijas miestų ir kaimų iki korporacinių organizacijų,
tariamųjų valstybių ir gaujų. Retai kas turėjo maisto, o savo
turto - dar rečiau. Keliaut per šį kraštą buvo pavojinga.
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Nedidelė Alfo karalystė kaži kur vakaruose buvo per toli,
kad vargintų svarbesnius veikėjus, bet visas kraštas žinojo,
kad Sigmundas yra sukūręs sūnų valdyti po jo. Jis buvo
Volsonas, įkvepianti idėja kiekvienam, kuriam rūpi arba
karas, arba taika. Daugelis paskui jį sektų, tačiau daugelis
kitų troško jo mirties. Du keliauninkai turėjo būti gerai
ginkluoti ir taip pat gerai raiti. Raiti? Karaliaus sūnus šioje
mokslo epochoje?! Bet ar automobilis, ar žirgas, - koks skir
tumas? Vienur pulsuoja kraujas, kitur pulsuoja alyva: vieni
varomi avižomis, kiti varomi degalais. O kai kurie ir tuo,
ir tuo. Nebuvo Anglijoje kelio atkarpos, ilgesnės nei kelių
mylių, kur dabar galėtų važiuoti lengvasis automobilis ar
sunkvežimis. Važiuoti galėjai tik traktoriumi ar visureigiu,
bet šitokie dalykai buvo prieinami tik turtuoliams, o tur
tas traukia dėmesį. Įprasčiausia keliavimo priemonė buvo
arklys - nesunku auginti, pigu keliauti. Kai kurie arkliai
būdavo patobulinami - metalo lydinio griaučiais, anglies
pluošto raumenimis ir panašiai. Šitokių gyvulių pranašu
mas tokiems žmonėms kaip Sigurdas ir Reginas, vienišiems
keliaujantiems turtuoliams, buvo tas, kad tu gali važiuot
lenktyninio automobilio deriniu su tanku, o tas derinys iš
išvaizdos niekuo nesiskiria nuo seno kuino.
Reginas kai kuo tokiu ir jojo - gyvuliu su taip daug
patobulinimų, liečiančių griaučius, raumenis ir kitas orga
nizmo sistemas, kad vos ne vien tik centrinė nervų sistema
ir hormonų sistemos buvo paliktos organiškos. Sigurdas jojo
kai kuo kitokios paskirties: tikru gyvu kiborgu.
Jį kadaise Sigmundas padovanojo Alfui, o Alfas savo
ruožtu perdavė Sigmundo sūnui. Kiborgo vardas buvo
Šlepkis. Taip jį praminė Sigurdas, kai tas dar teturėjo ke
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tverius metus amžiaus. Joks žmogus nebūtų sugebėjęs ką
nors tokį sukurti. Šlepkis turėjo dvi sistemas, veikiančias
drauge arba nepriklausomai viena nuo kitos. Jei būdavo
pažeidžiamas kūnas, tai funkcijas perimdavo mašina. O jei
sugesdavo mašina, tai funkcijas perimdavo gyvulys. Abiem
atvejais sugadintosios dalys ataugdavo, atsinaujindavo,
susitaisydavo ar pasikeisdavo naujomis. Jis mito žole, mėsa,
valgio liekanomis, vienodai maitinosi abi sistemos, pačios
taisydamosi, pačios reguliuodamosi, pačios kurdamosi. Jis
buvo likęs toks vienintelis, vienas iš trijų, sukurtų senojo
karaliaus viešpatystės klestėjimo laikais. Tokiems padarams
atsirasti vien technologijos nepakako. Sakoma, kad pats
Odinas pridėjęs ranką juos verdant.
Šlepkio vardas atsirado taip. Hiordisa mėgo pasakoti
savo berniukui istorijas, o labiausiai jam patiko senieji mitai,
pasakojimai apie didvyrius. Viena mėgstamiausių sakmių
buvo apie Persėją ir gorgoną Medūzą. Alfo liaudis neavėjo
batų, mėgo po savo žirgtais ir tarpupirščiuose jausti žemę
ir dumblą, tai Hiordisa vis versdavo sūnelį plautis kojas ir
namie avėti šlepkius. Jis visai nepažinojo jokio kito apavo,
todėl motina, aiškindama apie Persėjaus avimus sparnuotus
sandalus, vadino juos šlepkiais. Taigi Sigurdas, išvydęs
bėgantį pajūriu žirgą, ir pasakė, kad šis greitas kaip šlepkė
skraiduolė. Nuo tos dienos ir liko Šlepkio vardas.
Slaptose dėtuvėse tuose žirguose Sigurdas ir Reginas
gabenosi daug sudėtingų prietaisų. Reginas jojo ne aukso,
o kitokio lobio - jam rūpėjo įgyti technikos. Fafniras užpul
davo visur, net ir už jūros, o gal net ir už vandenyno. Ge
netinei technologijai visai nebuvo leidžiama pasklisti tarp
gyventojų niekur, išskyrus Britaniją, todėl, kai taip arti čia
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buvo dievų pasaulis, užsienio valstybės varžė šios vietovės
pažangą. Taigi tradicinės technologijos požiūriu Britanija
buvo tamsus užkampis, pigių, pasenusių trečio pasaulio
prekių sąvartynas. Reginas buvo godus importuojamam
mokslui. Tokia kompanija kaip „Lemties korporacija" arba
„Nornos grupė" gamino jam reikiamus dalykus, prietaisus
valdymo mokslui, skirtus paveikti nuotaikai ir protui.
Sklido gandai, kad Fafniras yra užgrobęs tokius prietaisus
kaip „Baimė", „Godulys" ir „Pagarbi baimė", kuriais galima
skatinti ir nukreipti atitinkamas emocijas, kurių vardais tie
prietaisai pavadinti. Ir ar buvo tiesa, kaip senasis Sigmundas išmąstydavo, kad kai kurios Afrikos supervalstybės
turinčios kitokių, net ir dar įmantresnių prietaisų? Ar ti
krai yra Odinas? Jėzus? Ar „Lemties korporacija" negalėtų
sukurti dievybės?
Ir dar, kur yra Andvario žiedas? Puslaidininkinis
prietaisėlis, apgaulingu aukso žiedo pavidalu. Pasak pa
sklidusių gandų, Fafniras jį pasigrobęs, kai užpuolė vieną
Azijos supervalstybę, tik nežinojęs, ką grobia, kaip tuo
daiktu naudotis. Tokie žiedai buvo išradimai, turintys
daug praktiškesnę paskirtį už tuos, kurie žadino jausmus
ir gimdė dievybę. Jie buvo skirti priversti jums tarnauti
ateitį. Jie buvo likimo mašinos, nukreipiančios atsitiktinių
įvykių chaosą į lemtį, arba į gerą, arba į blogą. Sakydavo,
kad Nigerijos, Kinijos ir Pietų Afrikos karaliai ir preziden
tai mūvį panašius žiedus ir generuojantys jais tokį lauką,
kuriame atsitiktiniai įvykiai krypsta jų naudai. Tačiau
Andvario žiedas buvo visai kitoks. Jis nukreipdavo atsitik
tinumą prieš šeimininką. Jo poveikio lauke niekas negalėjo
galiausiai baigtis gerai.
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Kitaip tariant, tas žiedas buvo nelaimė.
Pajungti ateitį savo norams tenkinti - štai dėl ko verta
net mirti, kaip manė Reginas. Tą žiedą, jei toks yra, reikėjo
sunaikinti. Jis čia tegalėjo padaryti ateinančius metus to
kius pat blogus, kokie jau buvo praslinkę, jis buvo piltuvas,
nukreipiantis likimą žemyn į tamsą. Jis uždarinėjo visus
kelius, triuškino viltis, viskam darė galą. Bet prieš žiedą
sunaikindam as Reginas norėjo jį perprasti, atskleisti,
kaip jis padarytas. Turėjo viltį išmokti padaryti kitokį
žiedą, kuris tarnautų sėkmei, ir nustatyti likimą, palankų
vidaus rinkai.
Tik nieko Reginas nesakė Sigurdui. Nerimavo, kad
vaikinukas dar pamanys, kad žiedas per daug pavojingas,
ir nuspręs sunaikinti, nespėjus Reginui išsiaiškinti, kaip
jis veikia.
Taip pat ir Sigurdas gabenosi nediduką arsenalą, pa
slėptą Slepkio dėklėje. Jis ketino drakoną ne tik išskrosti,
ketino jį dar ir sudraskyti į gabalus. Vien tik Odinas žinojo,
kaip sunku tokį pabaisą būtų nudobti - ir išlaikyti negyvą.
Prisikėlimas iš mirusių nebebuvo neįmanomas dalykas.
Štai taip Sigurdas pradėjo savo pirmąjį žygį - užsimas
kavęs, raitas žirgu, kuris buvo ne žirgas, su balnakrepšiu,
pilnu mokslo, ir su kalaviju, nukaltu su dulkėmis iš dievų
pasaulio.
Keliaujant į rytus, kraštas mainėsi. Už Alfo teritorijos matėsi
daugiau karo ženklų - alkani, sužeisti žmonės, sugriauti
pastatai, užkrėsti laukai ir karo ligoninės. Čia driekėsi
ištisos vergų gyvenvietės. Netinkamai besimaitinantys,
netinkamomis sąlygomis gyvenantys, netinkamą su jais
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elgesį patiriantys gyventojai. Ir kam taip? Šeimininkai ga
lėjo elgtis su savo žmonėmis gražiai ir patys nesikankinti
skurde. Bet jie nusprendė, kad pirmiausia tai juk daro tiems
žmonėms paslaugą, vien tik jau kad leidžia gyventi žemėje.
Taip pat jie galėjo išsivirti besmegenių pusiaužmogių ma
šinų, kurios dirbtų dieną naktį šimtą metų saulės atokaitoje,
šeriamos kopūstais, ir visai nesiskųstų. Dvasinis gyvenimas
darbo jėgai buvo prabangos dalykas.
Toliau rytuose gyvenviečių retėjo, gyventojai buvo vis
mažiau žmonės - šuniažmogiai, vis labiau šunys, kiauliažmogiai, vis labiau kiaulės. Gausiausia jų buvo užkrės
tuose centriniuose šalies rajonuose. Gyvatvorės ir medžiai
sudžiūvę ir pajuodę, pakelėse ir dykvietėse pilna keistos
išvaizdos augalų. Matėsi čia glaudžiantis nepritapėlių
pusiaužmogių - nusmukusių išsigimėlių, maldaujančių
pagalbos gyvatvorėse, riaumojančių ant kelio. Aukštai virš
galvų skraidė pulkais keisti paukščiai, garsiai išrėkdami
pasižadėjimus ir siūlydami kyšius, siekdami sudaryti
sandėrius, jei tik jiedu pasektų paskui juos į jų perimvietę.
Visi tie pažadai galėjo baigtis tik vienaip. Paskui, jiedviem
prijojus dar arčiau, dideli padarai ėmė matytis vis mažiau,
vietoj jų pasirodė maži padarėliai - žiurkės keistais snu
keliais, milžiniški vabzdžiai ir luoši ropliai. Genofondas
arti Londono buvo sujauktas. Visai taip, kaip kariuomenės
kadaise laukus apie nugalėtą miestą apsėdavo druska, kad
žmonės tikrai nebegrįžtų auginti javų, taip naujieji užka
riautojai užtikrino, kad viskas, kas čia dauginosi, daugiau
nebesirastų taisyklingai. Pribarstė chemikalų ir iškraipė
gyvybės dėsnius.
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Ir ėmė nykti augalai. Sigurdas žiūrėjo į kasdien vis la
biau sudžiūvusius medžius, į gelstančius ir dėmėjančius jų
lapus, į aižėjančią žievę. Vis gausiau matėsi susikaupusių
senojo didmiesčio griuvėsių. Ir ten, kur dar vakar buvo
žalia nuo gervuogių ir vijoklių, dabar augalija buvo nugel
tusi ir nesveika. Gervuogės augo vis rečiau, vis geibesnės
ir vis labiau išsigimusios, o paskui jų ir visai nebesimatė.
Griuvėsius vis labiau dengė samanos - gražios, ramios kaip
šmėklos. O galiausiai net ir jos išnyko.
Drakonas buvo siaubas, tačiau toks žmogaus atliktas
vietovės nusiaubimas nepaprastai aiškiai parodė Sigurdui,
kad Fafniras tėra menkniekis. Drakoną tai dar galima nuga
labyti, o štai nesveika visuomenė yra pabaisa milijonagalvė.
Jei vieną galvą nukirsi, tai šimtas su tokiomis pat minti
mis ir siekiais stos jos vieton. Žmonija, kaip samprotavo
jis, - štai kur pabaisa, kurios nenugalabysi niekaip. Ir vien
tik pabandžius jau būtų žiaurumas.
Kai jiedu prijojo sugriuvusias senojo didmiesčio sienas,
iš tų laikų, kada žmogus su pusiaužmogiu vadžiojosi už
gerklių, čia jau nieko nebuvo likę. Plytėjo sudužusių plytų
ir sustiklėjusio smėlio dykvietė. Atsitiktinai jiedu pamatė
liesą, prim enantį driežą padarą, lekiantį tarp akmenų,
keistą tarakoną ar vabalą, kelias susisukusias kerpes, kelis
kietus augalėlius. Ir daugiau nieko.
Reginas atrodė lyg nepaveiktas nualinto kraštovaizdžio
siaubų. Jis vis labiau jaudinosi dėl lobių, kokie jų laukė.
Spėliojo, kokių naujų galių jiedu įgys apsilankę slaptame
drakono sandėlyje.
Galia. Kas mums gero iš jos bus? - paklausė Sigurdas,
piktindamasis tuo, kokią pamatė galią šioje vietovėje.
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Reginas nusistebėjo šitokiu vaikinuko požiūriu.
- Argi nėra gerai būt stipriam?
- Imiesi reikalo būdamas daugiau nei žmogus, o užbaigi
būdamas mažiau nei žmogus. Pagalvok, koks Fafniras.
Sako, kadaise buvęs žmogus, - paaiškino Sigurdas.
- Tau tai tikrai šitaip neatsitiks, - užtikrino Reginas. Bet
.Sigurdo neįtikino. „Kaip keista, - pagalvojo Reginas, - kad
net Sigurds, apdovanots visai viskuo, vis tiek randa kai
ką turįs tokio, prie ko galima priekabiaut, - prie savo sti
prybės."

4
Neviltis

Sigurdas buvo teisus. Kiekvienas despotas pamažu šiek tiek
praranda savo žmoniškumą. Tik niekas niekada nenužengė
šitaip toli kaip Fafniras. Jo viešpatystė apėmė auksą ir bran
gakmenius, jis iš paskutiniųjų stengėsi sunaikinti kiekvieną
mąstančią būtybę, prisiartinusią prie jo. Ir tam jis pasivertęs
karo ginklu. Reikėtų zoologo-sistematiko nustatyti, kiek jis
turi žmoniškumo, tačiau vos prieš penkiasdešimtį metų
jis vaikščiojo dviem kojomis. Jo stebuklingas apvalkalas,
Sigurdo spėjimu, atsirado iš Galaktikos dangoraižio lifto
šachtos. Taip, Fafniras žinojo viską apie Volsonus ir apie
Sigmundo peilį. Jei būtų žinojęs, kad tebėra peilio liekanų,
tai būtų išėjęs į Velso pajūrį daug anksčiau - susitvarkyti su
Sigurdu, Hiordisa, Alfu ir kiekvienu kitu, galbūt galinčiu
tas liekanas pasiekti. Iš tikrųjų tai jis buvo įsitikinęs, kad
joks gyvas padaras neturi priemonių jam persmeigti. Faf
niras turėjo savo paties planų dėl šalies - ketino ją valdyti.
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Tik veikė jis pamažu. Jis turėjo užtektinai laiko. Pabaisa
manėsi esąs nemirtingas.
Nors vis tiek turėjo daugybę apsaugos įrenginių. Kaip
Reginas išmąstė, pabaisa turėjo radarą, infraraudonųjų
spindulių jutiklį ir magnetinį vaizdo gavimą, įtaisytą jo
nervų sistemoje. Ir jis galėjo miegoti prisijungęs prie įvairių
apsaugos sistemų, įrengtų aplink jo tvirtovę. Organinei
apsaugai tarnavo augalai ir net gyvūnai, sugaudami vir
pesius ir perduodami duomenis jam. Fafnirui gal geriau
būtų buvę gyventi miške, kur tiek daug gyvybės jį saugotų,
tačiau jam patiko suniokotas Londonas. Čia, kur nebuvo
miesto judėjimo, nebuvo neaiškumo. Vieninteliai žmonės,
kurie čia ėjo, - ėjo su juo kautis.
Fafniras buvo gudrus, tačiau kiekvienai gudrybei
yra nauja gudrybė. Reginas, kaip technikas, buvo vertas
Fafniro. Jis puikiai išmanė nematomumo ir tylos menus.
Raiteliams artinantis, pabaisa ramiai miegojo.
Kraštovaizdis Hife buvo dar labiau išsigimęs. Jiedu
prijojo sprogimo epicentrą. Uolinga žemė čia buvo iš
silydžiusi. A plinkui tviskėjo keistas stikliškas žemės
paviršius, sustingęs tuo pavidalu, kokį turėjo prieš pen
kiolika metų, kai iš dangaus ėmė sklisti nepakeliamas
sprogusios bombos karštis. O kadaise čia buvo šalies
centras. Darėsi sunkiai įsivaizduojama, kad dar kas nors
galėtų čia gyventi.
Lyg skruzdės per nusiaubtą kraštą jiedu ėmė kopti į
Hampstedo Hifą. Čia jau pasimatė Fafniro požymių. Jis čia
statė įtvirtinimus, kasė apkasus, klojo spygliuotos vielos
ringes žvilgiomis kilpomis nuo horizonto iki horizonto.
Jiedu keliavo tai per minų laukus, tai vėl saugiau, siekdami
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išvengti visur pridėliotų jutiklių. Sigurdas pagalvojo, kaip
Fafniras bijo! Koks apgailėtinas pamišėlis, visą gyvenimą
vienut vienas saugo savo auksą.
Ėmus užeiti prieblandai, jiedu susidūrė su pačiu keis
čiausiu iš visų reginiu. Pasukę už gūbrio sustiklėjusių
atliekų ir griuvėsių, dauboje išvydo paslėptus didžiulio
padaro griaučius. Tikriausiai kokių aštuonių metrų ilgio.
Kaulai mirguliavo vaivorykštės spalvomis, daugiausia
metalo lydinių ir anglies polimerų atspalviais. Aplink juos
buvo prižirę laidų, siūlų ir kitokių dalykų. Kai kurie daiktai
buvo organiniai, kiti pagaminti, kai kurie pusiau organi
niai. Didžiuliai kaulai atrodė lyg nugrimzdę savo svoriu į
uolą. Tačiau Sigurdas, vieną kaulą paėmęs, vos nenuvirto
atbulas. Kaulas buvo lengvas kaip plunksna.
- Polimerai. Sumanu. Štai kodėl kai kas toks milžiniškas
gali skraidyt, - pastebėjo Reginas.
- Fafniras? - sušnibždėjo Sigurdas. Jam žybtelėjo vilties
kibirkštėlė. Tai pabaisa jau nebegyvas?
Bet Reginas papurtė galvą.
- Čia Fafnirs, koks kadaise buvo. Arba galėjo būt. Jis
tam tikru metu klonavosi.
- Klonavosi? O kam?
- Dėl daugelio priežasčių. Tikriausiai jis išrado pakei
timų, kuriems įgyvendint prireikė grįžt į ankstesnį savo
variantą. Jis turės saugot genetinę medžiagą ir kits kopijs
iš įvairių savo raidos etapų. Dėl visa ko.
- Bet argi jam nereikėtų saugot savo paties protą ir pri
siminimus tam įvykdyti? Ir ar įmanoma?
- Tam yra pasakojimai, - suniurnėjo Reginas ir gūžtelėjo
pečiais. - Fafnirs yra buvęs visur.
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Pirmą kartą Sigurdas prarado viltį. Fafniras kėlė baisų,
atimantį viltį pavojų. Mokslininkas, burtininkas, pabaisa.
Tankas, ginkluotas sraigtasparnis... Ar galėjo jis nebūti
bent kuo nors iš tokių dalykų? Kokia galimybė Sigurdui
nugalabyti tokį padarą vien tik su kalaviju, kad ir kokio
aštrumo? Jis ėmė rankioti kaulus, lyg būtų galėjęs rasti ką
nors tokio, kas pagelbėtų išsikapstyti iš keblių svarstymų.
Tačiau išeities jis nematė.
Jau temo. Rytoj jiedu spęs savuosius spąstus, kad kitą
rytą galėtų jais pasinaudoti, kada Fafniras leisis į vandenį
maudytis. Griaučiai buvo paslėpti dauboje. Visai nebloga
vieta įsirengti stovyklai. Sigurdas verčiau būtų miegojęs
kur nors kitur, tačiau gėdijosi vis labiau apimančios baimės
ir neprieštaravo.
Jiedviem rengiantis stovyklą, baimė pradėjo augti smar
kiau. Sigurdas su ja grūmėsi, bet įveikti negalėjo. Kai jau
įsirengė jiedu nakčiai slėptuvėlę, jam norėjosi iš baimės tie
siog pravirkti. Reginas įspėjo, kad Fafnirui gal pasitarnaus
Baimė, Siaubas ir kiti mechanizmai. Sigurdas pasakė savo
senajam auklėtojui, kaip nesmagiai jaučiasi. Reginas padi
dino savo blokatorių galią, bet niekas nepasikeitė. Siaubo
verpetas viduriuose nesutrukdė užmigti, tačiau miegant
jam tebeaugo sieloje baimės uola. Nakties tamsoje nubudo
iš bjauraus sapno, žiaukčiodamas iš išgąsčio, permirkęs
nuo savo šlapimo, suprasdamas esąs visiškai nepasiruošęs
reikalui. Juk jis sukurtas, sumanytas ir užaugintas tapti
didvyriu, tačiau naktį vienumoje apsilankė pas jį tiesa. Jis
gyveno tokį lengvą gyvenimą, Pietų Velso smėlio paplū
dimiuose žaisdamas bangose. Visi aplinkiniai jį įtikinėjo,
kad vos tik jis iškels ranką, pasaulis puls jam po kojomis.
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Dabar, tame baisingame kraštovaizdyje, ginkluotas vien tik
kalaviju, susidurdamas su priešu, nuo kurio sprunka ištisos
kariuomenės, Sigurdas suprato, kokios ėmėsi skystaprotiškos užduoties. Pasaulis buvo didžiulis, labai senas ir nuo
dėmingas. O Sigurdas bejėgis ir nepatyręs. Ko jis tikėjosi?
Pats save mulkino. Dar blogiau, - buvo mulkinamas. Kodėl
draugai ir artimieji leido jam tikėti tokiais melais?
Sigurdas atsimerkė ir pažvelgė į giedrą viskam abejingą
dangų. Jam buvo lemta patirti pralaimėjimą. Tėvas numatė,
kad jis valdžią paveldės, o ne išgaus iš nieko. O jis ketino
visus apvilti ir šičia numirti, įmirkęs savo paties šlapimu.
Po kelių valandų susidurs su drakonu. Jau juto burnoje
mirties skonį, savo mirties skonį.
Nebegalėdamas ramiai gulėti, staiga atsisėdo. Greta
sukrutėjo Reginas.
- Kas yra? - pašnabždomis paklausė vaikinuko.
Sigurdas atsisukęs įsispoksojo.
- Aš negaliu, - atsakė pašnabždomis.
- Ką?! - Reginas nepajėgė perprasti žodžių reikšmės. Jie
nuskambėjo pusiau nuryti. Jei net ir gerai išgirdo, tai Regi
nas, kaip ir visi, manė, kad vaikinui likimo lemta nugalėti.
Tie žodžiai negalėjo Reginui turėti jokios reikšmės.
Sigurdas patylėjo.
- Man reikia nusišlapint.
- Tik atsargiai, niekur nenueik, - prisakė Reginas.
Sigurdas linktelėjo, išlindo iš savo miegmaišio ir atsar
giai pralindo pro aukštus antrojo Fafniro griaučius. Vilkte
vilko kojas susimąstęs, bandydamas sugalvoti, kaip, po
galais, jam išvengus tokios baisios žūties, ir kažką priešais
save išgirdo. Pamanęs, kad jau ateina jo užmušti drakonas,
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paleido gerklę. Tačiau ten buvo tik Reginas. Sunerimęs dėl
Sigurdo žodžių. Reginas priėjo ir pasižiūrėjo į akis.
- Sigurdai!
Sigurdas atrėmė žvilgsnį ir mėgino šypsotis, aiškinti,
kad nieko nenutikę. Bet jam ištrūko ašaros.

5
Reginas

Ką aš galėjau pasakyt? Mylėjau jį, tačiau turėjau nurody
mus. Alfs nėra blogs žmogus. Jis ambicings gražiausia
prasme. Jis tenori būt geru patėviu, tokiu, kuris užaugino
didį karalių ir nukreipė tinkamu keliu. Sigurdo jis nebūtų
išdavęs niekaip. Kas gi galėtų! Mes taip jį mylėjom!
Jis tėra vaiks. Pats turiu vaikų, net penkis, tik nelabai
juos matau. Jų motina sakė, kad aš per daug dirbu, man
neprieinam s šeim yninis gyvenims. Bet Sigurds man
buvo kaip sūnus. Aš tenorėjau jį apkabint ir sakyt: „Sšš,
aš suprantu. Spręsk pats, tu gali grįžt namo!" Bet nieko
nepasakiau. Visi buvom taip įsitikinę jo didybe. Net ir jo
motina visai neatkalbinėdavo jo nuo pavojingų poelgių.
Mums visiems atrodė, kad jis didis veikėjs, o paaiškėja, kad
tėra miels vaikelis, tetinkams žaist. Čia jis turėjo susiimt
su didžiausiu pasauly mėšlu, nes šito mes iš jo tikėjomės.
Ir dabar jis suprato, ką supratau ir aš: ne jo jėgoms buvo
šits darbs.
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Tik negalima buvo jam leist išsiduot. Negalėjau leist aš.
Taigi pasodinau ir išrėžiau kalbą. Įkvepiančią. Kalbėjau,
koks jis narsus, kaip jį myli Odins, kaip jam lemta tapti di
džiam. Kalbėjau apie kalaviją, kuriuo jis vienintelis ir gali
kautis. Ir panašiai. O jis vis linkčiojo į šalį. Gerai, puiku, jis
supranta, bet vis tiek jis negalįs. Per daug išsigandęs. Patyrė
nesėkmę dar nė nepradėjęs, štai ir visks.
„Sigurdai, klausyk, tokios niūrios tave apnikusios min
tys - netikros. Fafnirs turi čia prislapstęs tam tikrų keistų
priemonių. Žmonės iki šiol žudė vieni kitus iš baimės, vien
dėl to, kad atklysdavo per arti Hifo. Fafnirs saugo žmonių
minčių valdymo paslaptį/' Turėjau veiksmingų priemonių
tam pasipriešint, bet Sigurds neįrodė esąs toks stiprus, kaip
tikėjomės. Jis atrodė jautrus kaip antelė. Nedaug naudos iš
tokio didvyrio, a? Kaip jis jaustųsi būdams toli nuo mano
prietaisų, gulėdams duobėj po žeme, laukdams ateinančio
drakono? Kiti Fafniro jau tykojo pasaloj ir nė viens iš jų ne
liko gy vs iki drakonui priėjus. Kai kurie pabėgo. Kai kurie
numirė iš baimės, kai kurie nusižudė. O kokių galimybių
turėjo jis? Mūsų nuostabusis laimės kūdikis! Jis nė neketino
prisiartint, kad bent kvapą užuostų.
Pasakiau jam ne taip. Sakiau: „Taigi čia ne tavo kaltė,
brangusis. Visa šita baimė yra netikra. Ji dirbtinai sukelta.
Čia kaip tik nuo tų prietaisų, kuriuos Fafnirs turi, tu jautiesi
šitoks silpns ir persigandęs. Ir tiek.
Jis pažvelgė į mane ir papurtė galvą. Bet aš jau pradėjau
pykt. Reikals jam buvo per sunkus. O kokią jis turi teisę!
Kokia mums kita išeitis?! O ką, jeigu kas nors kits užvaldys
visą tą ginkluotę, visus tuos turtus?! Galima buvo užvaldyt
kiekvieno gyvo žmogaus širdį su tuo, ką Fafnirs turėjo toj
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savo juodoj tvirtovėj. Nesvarbu, ar panaudot geram, ar
blogam. Mes buvom gerieji. Mums ir turėjo atitekt. Kie
kvienam aišku.
O jis verkė ir verkė. Visas snarglins ir ašarots, sumyžtom
kelnėm. Apkabinau jį, nepaisydams, koks jis susidarkęs, ir
jis prisispaudė prie manęs - visai kaip kadaise mažiuks.
Ir aš pasakiau ne: „Žinoma, brangusis, per daug iš mūsų
reikalauja, tu dar gerokai per mažs. Keliaujam namo ir ban
dysim dar kartą po metų kitų/' Nepasakiau: „Na, žinoma,
tiesą sakant, Fafniro su jokia technika nugalabyt bemaž
neįmanoma." O tiesiog pasakiau: „Rytą jausies geriau." Lyg
jis būtų vien ką susapnavęs ar truputėlį sunerimęs prieš
kokį egzaminą. Nežinau, kodėl nekroviau mūsų daiktų
ir nejojom namo. Tikriausiai dalyks buvo tas, kad kažkur
giliai širdy tikėjau, kaip ir visi kiti skystapročiai, kad jis
yra tas vienintelis. Keists dalyks. Tiesiog negaliu pakęst aš
tokios minties, kad jis nė kiek ne pranašesnis už mane. Juk
privalo būt vertesnis už mus visus.
Tą naktį jis mane labai nuliūdino. Toks kvailelis! Vargu
ar jis pažįsta melą. Vis raginau jį lįst mirčiai į nagus žmo
nijos labui, o iš tikrųjų to reikėjo man. Troškau, kad jis
nugalėtų man. Taip, aš troškau įgyt „Lemties korporacijos"
ir „Nornos grupės" gaminių. Aš troškau gaut Andvario
žiedą. Nors ne tik. Aš troškau juo tikėt. Aš esu begėdis sens
paršs, knyslę jau per daug atmušęs į nepaneigiamus, kietus
faktus, kad labai dar kuo tikėčiau, bet vis tiek noris manyt,
kad tyra širdis gali įveikt visą pasaulio nedorumą. Todėl
buvau negailestings, nors ir plyštančia širdim.
Ar jūs žinot, ko aš bijau labiausiai? Kad aš jį išduosiu.
Anksčiau ar vėliau vis tiek jį kas nors išduos. O ką, jeigu
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aš? Visą laiką glėbesčiuodams jį ir ramindams, mąsčiau:
„Ak, kad tik ne aš. Maldauju, kad tik ne aš!"
Galiausiai parvedžiau jį atgal ir priverčiau lįst miegmaišin.
Vargu ar jis bemiegojo. Aš ir pats vos kelias valands tenumigau. Prašvito ir prasidėjo ilga diena. Įnikau ruošti stebėjimo,
blokavimo prietaisus ir kitką. O jis tįsojo miegmaišy tartum
negyvėlis. Nekalbėjo, nejudėjo. Vis dėlto ir nepabėgo! Pykau
ant jo, kad turiu plušėt vienas, - galėjo padėt.
Taip, diena išaušo tikrai ilga. Atrodė, kad tęsis amžinai,
bet kažkaip pasibaigė. Ir atėjo laiks.
Pasakiau: „Laiks." Nesujudėjo. Tiesiog gulėjo ir spoksojo
į erdvę. Dievs žino, ką jis mąstė. Nebežinojau, ar man įtūžt,
ar atsidust su palengvėjimu. Grėsė gals visiems mano troš
kimams - nebus jokio žiedo nei nieko. Ir kaip aš paaiškinsiu
grįžęs į Velsą?! Kas gi suprastų?! Na, bet gal nors negrauš
manęs sąžinė dėl jo žūties. Prisėdau prie jo. Ne prikaišiot,
nes jau per vėlu. Tiesiog sėdėjau ir laukiau.
Po valandos tariau: „Laiks, Sigurdai. Nebėr kada.
Eini?"
Jis atsistojo ir persibraukė burną. Pasižiūrėjo į tamsą ir
vėl į mane.
„Palinkėk man sėkmės!"
„Sėkmės? Bet juk tau nė nereikia!"
„Šįvakar žūsiu", - sušnibždėjo Sigurds. Jo veidas persi
kreipė - nė nežinau, ką jis reiškė, - ir nespėjus man dar ką
nors pasakyt, Sigurds nubėgo į tamsą.

6
Sigurdas

Nubėgau susirietęs per pusę iki neaukštos akmeninės sie
nos liekanų. Prilėkiau taip greit, kad vos ne griuvau nosim.
Juk aš jau buvau žuvęs, nebeturėjau ko prarast. Maktelėjau
veidu į pliurzą. Vėl žiaukčiojau, vėmiau gryna tulžim. Po
perkūnais! Kai imi veikt, baimė juk turėtų pasitraukt. Iš
traukiau veidą iš marmalynės ir pasižiūrėjau už nugaros.
Regino jau nebesimatė, toli saugiai pasislėpusio.
Pasijutau toks išduotas. Visi mane privertė šitam ryž
tis. Štai kodėl negalėjau atsisakyt, štai kodėl negalėjau
pabėgt. Ne aš čia imuosi šio reikalo - čia viską jie. Mano
tėvas, mano patėvis, mano draugai, Reginas, mano tikra
motina. Pasiuntė mane į mirtį ir aš sutikau. „Bailys, - pa
galvojau. - Bailys!" Paklusau pristigęs drąsos pasielgt kaip
nors kitaip.
Atsistojau ir ėmiau šliaužt pirmyn, nepakildamas virš
sienos liekanų priedangos. Sienai pasibaigus vėl užėjo
šlykštulys. Žiūrėjau į vėmalus, tįstančius man iš burnos, ir
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pagalvojau, kad aš tebesu. Ne kad tebesu gyvas. Pagalvojau,
kad aš tebesu savim. Ar būčiau miręs, ar gyvas, - vis tiek jau
dabar čia mano likimas. Kada, kur ir kaip aš numirsiu - vis
kas nulemta. Nuo manęs tepriklauso - kaip pasitiksiu. Ogi
štai kaip - su žaliais vėmalais, nutįsusiais iš burnos ant
rankų ir kojų, siaubingai persigandęs.
„Šiandien puiki diena mirt", - sušnibždėjau pats sau. Be
veik troškau eit iki galo vien dėl elegancijos. Bet juk reikėtų
pamėgint. Na taip, argi ne? Reikia pabandyt. Bukagalvis!
Net ir dabar vyliausi išgyvent.
Atsistojau ir nubėgau pažliugusiu šlaitu paežerėn. Čia
driekėsi Fafniro takas - patižus vėžė, dviejų metrų platumo,
išspaustu į šalis purvu, kur jis savo svoriu sumaigė žemę.
O, dievai! Koks jis didžiulis. Štai kur jis nuslysta į ežerėlį
maudytis. Apie tai buvau matęs filmą. Prastos kokybės,
susuktą iš už mylios, tačiau vis tiek galima įžiūrėt, kaip jis
čia leidžias lyg vaikas šliaužyne, krypuodamas ir kraipy
damasis purve iki įpuldamas į ežerą kaip nuleidžiamas į
vandenį laivas. Šįkart jis turėjo nusileisdamas išsiskrost.
Ne. Jis mane iškas iš žemės, kaip opšrus iškapsto triušio
jauniklius.
Jau parinkom vietą, kur buvo užkasti griaučiai, taigi
pabaisos rentgeninės akys nepam atys nieko įtartino.
Nusitraukiau kuprinę, nusisegiau nuo diržo kastuvą ir
ėmiau kasti.
Juokinga darėsi. Didvyriai ir drakonai! Fafniras buvo
tobuliausios pasaulyje ginkluotės pavyzdys. O ką turėjau
aš? Kalaviją. Aš buvau toks niekam tikęs.
Tiesą sakant, turėjau aš kelis kitokius dalykus. „DranbyCocke" kulkosvaidį su penkiais šimtais šovinių ir šratinį
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šautuvą su sprogstamaisiais šratais. Kartu jis būtų galėjęs
tarnaut laidykle. O reikėjo man kovinių sraigtasparnių da
linio ir atominio užtaiso tam išperai palydėt. Vis dėlto - juk
derėjo pabandyt. Kasdamas mąsčiau: „Gerai, jeigu turiu žūt,
tai gyvybės as pigiai neatiduosiu. O ar yra prasmė? Tas šalto
molio rausimas, vėmalai, šlapimas, baimė ir vienišumas. Ta
čiau juk čia mano. Čia mano mirtis. Visas mano likęs turtas.
Neketinau tuščiai atiduot nė tulžies lašelio. Neturėjau iš ko
rinktis. Čia buvo mano gyvenimas. Sudirbtas gyvenimas,
bet nieko daugiau neturėjau.
Ryškioje apsaugos žibintų šviesoje atrodžiau kaip juoda
muselė baltoj lėkštėj. Pasiklioviau Regino gudrybių rinki
niu. Jis tikėjosi galįs pasitelkęs slaptumo techniką paslėpt
mane nuo Fafniro apsaugos sistemos nedideliame plote:
nuo jo slėptuvės iki manęs kasančio. Toks darbas sekino.
Fafniro svoris suspaudė purvą į kietą molį. Turėjau kelt
vieną pilną kastuvą po kito. Nežinia kurią akimirką galėjo
jis pasirodyt. Bet gal Reginas savo darbą buvo padaręs
gerai, o gal drakonas snaudė, o gal tyčiojosi jis iš manęs,
o gal dar kaip nors. Pamažu išsigremžiau kapą, gilesnį
nei metro ir vos tik pakankamo ilgio man atsigult. Nors
darbas vis dėlto dar nesibaigė. Privalėjau duobę užmaskuot. Turėjau atsinešęs kelis neilgus strypus iš nematomo
plastiko - aš turiu galvoj ne akims nematomus, o rentgeno
spinduliams ir panašiai. Ir gabalą latekso plėvės. Uždėjau
strypus ant duobės, patryniau plėvę į molį, užtiesiau ir
išlyginau.
Apgailestavau, kad nėra su manim Regino. Nesinorėjo
žūt vienišam. Bet man buvo skirta būt čia, o jam - tenai.
Turėjau žūt. O jis - stebėt.
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Vis dėlto šitaip toli jau buvau nuėjęs.
Kai jau beveik buvau pasirengęs kišt duobėn kuprinę
ir lipt pats, kai ką išgirdau. Pažvelgiau aukštyn ir išvydau
senį, stovintį prie tako krašto ir žiūrintį į mane.
Smarkiai suplakė man širdis. Fafniras? Ar čia gali būt
jis? Ar jis gali keist pavidalą? Niekas tikrai taip nepasakojo.
Tai ką ten tas senas tipas veikia? Stovi ir žiopso į mane, lyg
aš čia kapstyčiaus kaip koks kelio darbininkas.
„Ko tau čia?" - paklausiau atsistojęs. Ir supratau. Šnipas!
Ciupausi peilio prie diržo.
Senis nekreipė dėmesio. Tiesiog parodė į apkasą.
„Ar nepagalvojai, kas atsitiks, kai Fafniro kraujas pasi
pils į apkasą ir jo kūnas susmuks ant viršaus? Kaip tada,
Sigurdai? Kaip tu ištruksi?"
Jau šokau jį griebt, bet jis metė įspėjamą žvilgsnį.
„Įsiklausyk, ką sakau, vaikine", - piktai pasakė. Aš
sustojau. Kažin koks jis buvo keistas. Pajutau, kaip sunku
mąstyt.
Žvilgtelėjau aukštyn į šlaitą, kur turėjo pasirodyt dra
konas. Turėjau slėptis! Bet juk senis sakė tiesą. Susiraukiau.
Nebeišmaniau, nei ką galvot apie jį.
„Prigersi jo kraujyj. - Senis parodė žemyn. - Iškask šone
nuotaką, padaryk kaip kraujo griovelį, koks būna ant peilio
ašmenų. Kraujas nutekės ir išsigelbėsi."
„Bet kad nebeturiu latekso. Jis griovelį pamatys!"
Mane jau apėmė išgąstis, bet senis papurtė galvą.
„Kask nuotaką čia, kur purvas eina nuožulniai. Jis ne
matys, leisdamasis žemyn taku iš savo tvirtovės... Pamatys
nebent jau per vėlai."
46

Kraujo giesmė

Senis sakė tiesą. Nors buvau nepatiklus.
„Iš kur tu taip daug žinąi apie Fafnirą?"
Senis nusišypsojo ir kilstelėjęs galvą vėl žvilgtelėjo
į mane. Ant galvos turėjo plačiakraštę m inkštą fetrinę
skrybėlę su įspaustu viršumi, vilkėjo eglutės rašto audeklo
apsiaustą, nuo jo varvėjo lietaus vanduo. Jis turėjo trum pą
žilą barzdą ir tik vieną akį.
„Sigurdai, meile mano. Pageidavai nebūt vienas. Ir štai
aš čia. Daryk, kaip sakau."
Pašnairavau į jį, nepajėgdamas suprast. Kas čia, po galais,
dedasi, kad vidury nusiaubto krašto, kur vos už pusmylės
tūno drakonas, išdygsta šitas seniokas su eglutės rašto ap
siaustu, tartum čia būtų pagrindinė kokio provincijos mies
telio gatvė, ir pliauškia apie kraujo griovelius, ir skaito mano
mintis?! Nors jis ir tiesą pasakė. Pagalvojau, gal nukreipia
mano dėmesį, kol čia atsiras Fafniras. Bet vis tiek padariau,
kaip pasakė. Kad ir kaip jau buvau nusiplūkęs, paėmiau
kastuvą ir ėmiau plėšt naujus kieto lyg akmuo molio luistus.
Senis stovėjo užsikišęs rankas už nugaros ir žiūrėjo.
„Bet nesistenk jo kraujo išvengt. Jeigu išsimaudysi Fafniro kraujyje, tai įgysi jo savybių. Tuomet jau joks ginklas
tavęs nebesužeis, Sigurdai."
„Per daug žinai", - pasakiau. Ir, vos tik taip ištaręs,
supratau - o, Dieve! Kas žino per daug? Kas turi vienin
telę akį? Čia stovėjo Odinas, Visų Tėvas. Odinas! Jis pats
asmeniškai čia atėjo man pagelbėt.
Kaip galėčiau nusakyt tą jausmą? Su manim buvo Odi
nas! Tas nereiškė, kad aš liksiu gyvas - tikrai ne su juo greta.
Odinas yra smurtinės mirties dievas. Gal atėjo pasiimt
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manęs - atėjo ne padėt man žūt šičia, Hife, belaukiančiam
susirėmimo su drakonu, o - dievas tiesiog buvo su manim.
Atėjo su manim pabūt.
Pirmiausia man kilo mintis atsiklaupt prieš jį. Bet paskui
prisiminiau tėvą, kuris nieku gyvu su likimu nesitaikydavo,
kaudavosi. Prisiminiau pasakojimą, kaip jis paskutinę savo
gyvenimo naktį parbloškė dievą ant žemės. Čia tai bent, eit
imtynių su dievu! Aš vis pagalvodavau, kad nieko nuos
tabesnio nesu girdėjęs. Ir - nežinau, kodėl, gal dėl to, kad
jau buvau apsisprendęs žūt, jau viską praradęs, - bet staiga
numečiau kastuvą, peršokau mudu skyrusį apkasą ir kibau
į jį. Laikiau dievą savo rankose! Apsukau jį ir nuspaudžiau
žemėn. Jis net sukriokė nustebęs ir pamačiau pykčiu užkaistantį veidą. Jis buvo tvirtas, bet aš tvirtesnis. Ir pajutau, kaip
man nusileidžia. Ir jį nugalėjau, jis tysojo purve ir...
O paskui telaikiau rankoj apsiaustą. Jo paties nebebuvo.
Pagalvojau: „Koks aš kvailys! Kaunuosi su dievais! Bet gal
nėra blogiau nei kautis su drakonu."
„Ačiū! - surėkiau lietuj. - Ačiū, seni!" Ko turėjau
dėkot jam, jei bandžiau įveikt, nežinau. Jis buvo mano
dievas - mano lemtis. Ką tik jutau tą dieną, viskas ėjo iš
Odino - baimė, baimės poezija, kraujo griovelis ir mirties
apkabinimas. Mylėjau jį bemaž kaip įsimylėjėlis. Bet, nors ir
turėjau susitaikyt su neišvengiamybe, vis tiek neprivalėjau
numirt tyliai. Nemanau, kad jis užpyko dėl manęs įsmukęs
į purvą ir praradęs apsiaustą.
Vėl lenkiau savo nugarą su jo paskirta užduotim. Iška
siau nuotaką žemyn, nesimatantį už purvo gūbrio. Ir jau
buvau pasirengęs. Sukalbėjau maldą - savo tėvo maldą.
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„Malonėkit leist mums tvarkytis patiems. Amen!" Tada
įsliuogiau po žeme, atsidaviau kapo malonei. Užtraukiau
lateksu angą, pro kurią įlindau, išsiėmiau savo maistą,
vandenį ir ginklus. Ir pradėjau laukt.

7
Pirmoji mirtis

Reginas buvo sakęs Sigurdui, kad drakonas ateis maudytis
ežerėlyje tą patį vakarą, o gal kitą. Bet jis klydo. Fafniro įpro
čiai keisdavosi kas savaitę, kas dieną, net kas valandą, taigi
numatyti, ką jis kada veiks, nebuvo įmanoma. Laimei, tą
vakarą jis neatėjo. Bet nei kitą vakarą, nei dar kitą. Sigurdas
teturėjo saują džiovintų vaisių ir butelį vandens. Ir viską
netrukus pabaigė. Visiškoje tamsoje po žeme, vis labiau
apimant baimei, pasibaigus visam maistui ir vandeniui,
vaikinukas labai greitai liovėsi suvokęs laiką ir apskritai
ką nors nutuokęs. Jokia šviesa, joks garsas neprasibrovė
į jo mažytį kalėjimą. Šalto molio kvapas pripildė šnerves
ir paskui prasismelkė į visą kūną, kol Sigurdas galiausiai
pasijuto ištirpęs tame kvape.
Slinko valandos. Jis nelabai suprato, kada diena. Bai
giantis pirmai nakčiai, Sigurdas jautėsi toks sutrikęs iš
baimės ir dėl tamsos, kad jo sapnai tapo visai tikroviški,
kaip ta šaltoji žemė, ant kurios gulėjo. Jo mintyse drakonas
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jau buvo atėjęs dešimtį kartų. Mintyse Sigurdas dešimtį
kartų žuvo, o vis tiek tebegulėjo kur gulėjęs ir kankinosi,
stingdamas kaip lavonas.
Išmatose, šlapime ir šaltame purve po žeme, tamsoje,
kurioje protas apgyvendino šmėklas - tikrai nė vieną iš
jų ne baisesnę už viršuje laukiančią jo tikrovę, - pagaliau
Sigurdas lyg nubudo. Kažkas gyvas ar negyvas artinosi.
Jis suprato, kad ne Fafniras. Per daug lengva eisena. Ėjo
senis. Tyliai pastovėjo minutę ar dvi minutes virš Sigurdo
ir ėmėsi darbo. Jis atėjo užkrauti ant latekso daugiau
purvo, nulyginti, dar sandariau užtaisyti Sigurdą jo kape.
Dėkingas gavęs šio to pasiklausyti, Sigurdas ramiai gu
lėjo ir nieko nesakė besidarbuojančiam seniui. Šio darbas
truko ilgai. Odinas atrodė norįs užtikrinti, kad net ir oras
negalėtų įsigauti į nedidelį požeminį kapą, nei išeiti iš jo į
lauką. Iš viršaus kraunantis moliui, latekso plėvė leidosi
vis arčiau ir arčiau prie veido. Sigurdas ramiai gulėdamas
klausėsi, kol darbas jam virš galvos pasibaigė ir kasėjas
pasitraukė.
Paskui kankino sugedęs oras. Pūtėsi krūtinė, varstė
skausmas, kankino neviltis. Ar taip atrodė dar vienas
košmaras? Tamsa skverbėsi kitapus akių ir į sielą. Kūnas
meldė gryno oro. Bet jo nebuvo. Dievas užtepė kapą, kad oro
nepatektų. Vis dėlto Sigurdas laukė, atsidavęs savo likimui.
Jau rankos ir kojos pradėjo trūkčioti ir drebėti, plaštakos
ėmė nevalingai čiupnoti ir draskyti dangą viršuje - bet
jau buvo per vėlu, svoris per didelis, molis per daug tirštai
prispaustas, dirbtinio pluošto plėvė jam per daug tvirta ką
nors padaryti. Galiausiai visą orą iškvėpavęs, visų pastangų
išsekintas, Sigurdas liovėsi kvėpavęs ir pradėjo mėlti.
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O apie tokį metą ką galime pasakyti? Kapas yra pats
privačiausias kampelis. Kokius čia girdime žodžius? Kas
mus aplanko, neskaitant kirmino? Sakoma, kad yra tokių
paslapčių, kurios perprantamos tik mirusiųjų, ir kad Visų
Tėvas moka juos prakalbinti. Tikriausiai todėl Odinas ir
palaidojo po žeme savo numylėtinį. Bet po mirties atėjo
dievas. Odinas atvėrė nuotaką, kurį buvo paliepęs Sigurdui iškasti, įlindo į kapą ir atsigulė ten su juo. Kas tarp jų
įvyko? Nedrįskite klausti! Čia juk mirtis. Ne gyviesiems
suprasti. Mes tegirdime tylą. Odinas atėjo. Ir to pakanka.
Ar jis ko klausinėjo, ar savo paties paslaptis mirusiam
vaikinukui šnibždėjo, taip ir nesužinosime. Tik įkvėpė jis
jam naują gyvybę. Odinas, dievas, kuris karius paverčia
dvasininkais, poetais ir angelais, nupūtė mirtį, irimą pa
keitė priešingu dalyku, baimės ir skausmo kartybę pavertė
džiaugsmu - gyvenimo džiugesiu, malonumu gyventi.
Sigurdas visai nebebijos mirties.
Kai dievas jį paliko, Sigurdas gulėjo labai ramiai, nė
nekvėpuodamas. Jam nereikėjo. Dar vieną dieną išgulėjo
visiškai ramiai, kol galų gale pajuto žemę drebant aplinkui
ir suprato artinantis drakoną. Sigurdas pakėlė galvą, įkvėpė
oro, išsišiepė prieš nematomą dangų virš galvos ir pasirengė
vėl mirti kraujo sraute.
Sumanymas buvo paprastas. Ir, kaip ir daugelis paprastų
dalykų, turėjo būti atliktas tinkamai. Sigurdas turėjo
smeigti kalaviją aukštyn pro molį pačią reikiamiausią aki
mirką. Fafniras dūmė greitai. Dursi per anksti, ir pabaisa
pamatys kalaviją, pasuks į šalį. Dursi per vėlai, ir kalavijas
nekliudys gyvybinių organų. Tamsioje požeminėje ka
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meroje Sigurdas tegalėjo susivokti vien tik iš drebančios
aplinkui jį žemės.
Fafniras čiuožė kaip ūdra purvo loviu iki pat vandens.
Jau penkiolika metų, kiek jis valdė Hampsted Hifą ir viską
aplinkui, kiek ko liko iš Londono, šis čiuožimas jam buvo
vienintelė pramoga - nučiuožti iš savo tvirtovės pilvu ir
nerti stačia galva į vandenį apačioje. Sigurdui girdėjosi lyg
atidundantis traukinys - kiekvieną sekundę atrodė, kad
pabaisa jau virš jo, tačiau triukšmas vis tebedidėjo, todėl
vaikinas vis susilaikydamas laukė tinkamos akimirkos.
„Odinas pasakys, kada", - pagalvojo. Ir staiga latekso plėvė
išsipūtė žemyn ant jo. Menkutį mirksnį švystelėjo galvoje
mintis: „Susilaikyk, gulėk ramiai, galėsi toliau sau gyvent."
Bet smeigė iš visų jėgų geležtę aukštyn, pro latekso plėvę
ir pro purvą, ir pro neįtikėtiną, neįveikiamą apvalkalą, ir
giliai į Fafniro žarnas.
Kalavijas galingai rėžė išilgai lekiančio drakono, Sigurdą beprotiškai spaudė į kameros galinę sieną, su tokia
jėga, kad kalavijo plienas triokšėjo. Apstulbęs Sigurdas
dar truputį luktelėjo, kol drakonas, giliai suvarydamas
nagus į molį, siekdamas nutraukti savo skrydį, tebeslydo
nuokalnėn, kalavijui toliau dirbant savo m irtiną darbą.
Paskui, kada atsimušė į dubens kaulą, geležtė triokštelėjo.
Sigurdui virš galvos nuaidėjo siaubingas šauksmas, lyg
bomba krito. Kraujo su žarnomis srautas pasipylė į apkasą,
užliejo Sigurdui akis ir pripildė burną. Įsibrukęs kalavijo
lūžgalį už diržo, jis ėmė kapstytis iš duobės, trokšdamas
įkvėpti oro ir gyventi.
Išsiveržė iš žemės su kraujo srautu lyg naujagimis į
pasaulį. Fafniras sustojo, taip ir nepasiekęs vandens, ir
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gulėjo greta, rangydamasis žemėj ant šono, mataruodamas
didžiule uodega į šalis, kasdamas letenomis prieš save,
beviltiškai stengdamasis susigrūsti atgal į kūno ertmę savo
išsidrabsčiusias žarnas. Jo pilve žiojėjo trijų metrų ilgio
žaizda, nuo krūtinkaulio iki uodegos. Jis matė Sigurdą,
iškylantį iš žemės, ir taikėsi pulti, bet vaikinas šoko į šalį.
Tuo pat veiksmu išsitraukė iš už nugaros kulkosvaidį
ir paleido ugnį - šimtą kulkų per tris sekundes, tiesiai į
žaizdą, aukštyn ir žemyn. Fafniras užstaugė iš skausmo,
blaškydamasis. Sigurdas išrėžtoje didžiulėje žaizdoje
įžiūrėjo judančią diafragmą, plaučiams kilojantis, ir pulso
smūgius viršuje, kur savo darbą dirbo didelė širdis. Krū
tinkaulyje matėsi gili įpjova, kur ašmenys kirto pirmiausia.
Labai tiksliai.
Vaikinas numetė kulkosvaidį, išsitraukė iš už nugaros
šratinį šautuvą, priėjo prie pat pabaisos, įgrūdo po krūtin
kauliu dvigubą vamzdį, pagrūdo aukštyn, kol ėmė jausti
prisispaudžiant apačioje prie pulsuojančio raumens. Ir
iššovė iš abiejų vamzdžių.
Pakliuvai, nevidone! Dvėsk! - rėkė Sigurdas. Ir atšoko
stebėti iš šalies. Sprogus užtaisams, žaizda siaubingai
susipurtė. Fafniras staugė ir draskėsi, bet Sigurdas puolė į
šalį, išvengė purkštelėjusio kraujo fontano. Drakonas dar
suvaitojo ir atsivertė ant krūtinės. Iš paskutinių jėgų dar
mostelėjo didele naguota letena susisemti išdribusių vi
durių. Giliai atsikvėpė. Sigurdas neabejojo, kad paskutinį
kartą. Drakonas apsivertė taip, kad žaizda pasislėpė purve,
pasidėjo didelę gražią galvą ant kruvinos žemės. Bet jo
geltona akis liko pusiau atmerkta. Įsispoksojo į Sigurdą.
Ilgokai truko tyla. Ir drakonas prabilo.
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- Vaikinukas. Koks žavus vaikinukas, - tyliai ištarė. Kas tu?
- Sigurdas Volsonas, Sigmundo sūnus.
Fafniras, iš skausmo truputį užmerkęs akį, vėl atsimerkė
ir įsižiūrėjo į savo žudiką. Sigurdas pašnairavo į drakoną.
Mąstė: „Sudraskiau tau širdį į skutus! Kodėl tu nemirei?
Kas čia darosi?"
Drakonas kostelėjo ir paniurnėjo.
- Broli! - prašvokštė.
- Brolis? Tik jau ne mano!
- Tai štai koks tu didvyris. Aš esu Stiras. Ar žinai tokį,
berniuk?
- Tave vadina Fafniru.
- Niekas nieko nežino.
Stiras! Ar gali būti tiesa? Sigmundo pirmas sūnus, kuris
pabėgo, kai buvo nužudyta jo teta ir brolis klonas. Ar jis
per tiek metų virto šitokiu?
Sigurdas buvo sukrėstas. Tik neparodė.
-Jei iš tikrųjų būtum mano brolis, tai būtum prasitaręs
daug anksčiau. Koks žmogus gali šitokiu virst?
- Aš buvau nesužeidžiamas! - išdidžiai tarė Stiras. - Aš
viešpatavau. Aš buvau Londono valdovas!
Sigurdas nusijuokė.
- Ir ką gi tu valdei? Apdegusias plytas ir auksą? Tai bent
karalius. Tai bent karalystė.
Fafniras vėl sudejavo. Akis suvirpėjo. Bet jis dar nebuvo
miręs.
- Dideli turtai man nieko gero nedavė. Nieko gero
neduos jie ir tau, Sigurdai. Gausi tokį pat galą kaip aš, be
jokios abejonės.
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Sigurdas nusijuokė.
-Jei būčiau nemirtingas kaip dievai, gal tada aš mirties
bijočiau. Bet mes visi turim mirt, Fafnirai. Kodėl turėčiau
bijot to, ko pakeist neįmanoma?
Drakonas vis gulėjo, šaltą drėgną akį pasukęs į Sigurdą,
atidžiai stebėdamas. Sigurdas vis labiau nerimavo ir glumo.
Kas darosi? Juk suardė pabaisai širdį! Ką dar galėjo? Ir kodėl
pabaisa su juo kalbasi? Kas dar atsitiks?
Fafniras - Stiras - letenomis laikė žaizdą ir spaudė į
purvą po savimi. Ką jis darė? Vien tik kabinosi į gyvenimą?
Tačiau visai be širdies?.. Kai čiuožė Sigurdui virš galvos,
drakonas pasisuko į vieną pusę, siekdamas išvengti aš
menų, taigi ir žaizda išsikreipė į šoną iki dubens. Staiga
Sigurdas dviem greitais žingsniais šoko į šalį, pasilenkė
pažiūrėti ir spėjo įžvelgti žaizdos galą - prie pabaisos uo
degos, prieš šiam suspėjant apsiversti ant pilvo ir žaizdą
paslėpti. Įsižiūrėjęs į žaizdą matė...
... mėsą suaugant, kraują vėl įsisiurbiant aukštyn į
kūną, žarnas vėl susidedant, raumenis vėl susimezgant ir
įsispaudžiant į savo vietas, kaulų skeveldras veržiantis prie
kaulų, spaudžiantis į krūvą, suaugant į kaulus, susisiuvant,
susijungiant. Stiras gijo tiesiog Sigurdo akyse.
Stojo trumpa sąstingio tyla. Sigurdas suprato. Fafniras ži
nojo, kad Sigurdas suprato. Jiedu žiūrėjo vienas kitam į akis.
Manei stebįs mano mirtį, - prašvokštė drakonas. O stebi savąją.
Ir puolė.
Negalėjo būti išsigelbėjimo. Drakoną galima pričiupti
netikėtai, bet neįmanoma jo nukauti. Sigurdas turėjo dar
likusius kulkosvaidyje kelis šovinius, bet ką jie duos, kai
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tokia daugybė jų nieko nedavė? Pabaisa jau iš dalies pagijęs.
Nors ir sužeistas, jis šimteriopai vikresnis ir stipresnis už
Sigurdą. Ir geriau ginkluotas. Ir kas sekundę vis sveikesnis.
Galima buvo trauktis tik vienur. Sigurdas nebėgo. Jis nėrė
į priekį. Nupuolė ant žemės už smogusios letenos, tiesiai
prieš Fafniro pilvą, pasirito į priekį ir nėrė galva žemyn
į kraujo sklidiną apkasą. Nėrė į karštą tirštą kraują ir vėl
išniro, po drakonu. Čia buvo prarėžas, kalavijo padarytas
purve. O virš jo - drakono apvalkalas. Kaip pašėlęs ėmė
brautis krauju ir paliktomis žarnomis - visur apvalkalas!
Burbulai veržėsi iš nosies ir burnos, jam beviltiškai ieškant
įkvėpti oro. Vos ne sprogstant plaučiams, jis veržėsi apgrai
bomis į priekį. Ir štai! Pačiame gale aptiko tarpą. Panardino
ranką tiesiai į karštus ir drėgnus savo brolio Stiro vidurius.
Atsispyręs rankomis į žaizdos kraštus, įsliuogė iš apačios
į pabaisą.
Čia, pulsuojančioje tamsoje, Sigurdas brovėsi aukštyn,
stum dam as šalin tamsias žarnų ringes, skynėsi kelią,
springdam as išsibarsčiusiu m aistu, krauju ir tulžim i.
Stūmėsi į priekį, aukštyn iki standaus skrandžio rutulio,
prarėžė jį ir atvėrė, pajuto baisų rūgščių aštrumą, bet vis tiek
brovėsi pirmyn, aukštyn pro diafragmą ir į besipučiančius
plaučius. Čia daugiau įkvėpė brangiojo oro - ir vėl aukštyn,
aukštyn; aukštyn, vis giliau ir giliau į drakono kūną. Kai
kas viršuje tvinkčiojo, plakė, tvinkčiojo, plakė.
„Dvi širdys! Tas išpera turi dvi širdis!" Metęs kalaviją,
kad galėtų greičiau judėti, Sigurdas ėmė brautis pirmyn į
gyvybės plakimą ir pasiekęs sugriebė abiem rankomis.
Fafniras atsivertė stačias, bliaudam as iš skausmo,
draskydamasis nagais savo paties krūtinę, kapodamasis,
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besistengdamas persiplėšti. Galiausiai kirto nagais ten, pro
kur Sigurdas įlindo, ir, rėždamas aukštyn, vėl išilgai ką tik
susidariusio rando, atsivėrė kūną nuo pilvo iki pat krūtinės
ląstos. Žviegė kaip jau besprogstantis katilas, rėždamas savo
paties krūtinkaulio plokštę, vėl susisiuvančią, kad ir kaip
jis stengėsi ją perplėšti. Ir pradėjo drakonas dar smarkiau
draskytis, kilnodamasis ant savo griaučių, siekdamas atsi
verti, iš paskutiniųjų beviltiškai gelbėdamas savo gyvybę.
Paskutinį kartą galingai rovė. Ir garsiai triokštelėjo - šon
kauliai išsitiesė į šalis tartum kruvini sparnai. Žvilgtelėjęs
žemyn į savo vidų, kaip tik išvydo Sigurdą suimantį lyg
futbolo kamuolį didžiulę širdį, apkabinantį ir baisiu trūkte
lėjimu plėšiantį plikomis rankomis nuo jos prisitvirtinimo
taškų. Kai akys užtemo, Stiras ištiesė letenas ištraukti savo
kankintojo, bet gyvybė užgeso letenoms nespėjus paliesti.
Ištryškus didžiulei kraujo čiurkšlei iš nuplėštų gyslų, Faf
niras siaubingasis nuvirto ir nusibaigė.

8
Reginas

Aš ne tuojau pat pribėgau. Fafnirs, be abejo, buvo nebegy vs,
bet aš vis tiek nebuvau dėl jo tikrs. Prisikėlims. Net ir toks
dalyks gal įmanoms? O kodėl ne? Po šitokio susirėmimo
tokia įsivyravo ramybė. Vėjs pūtė gana stiprus, o joks medis
nei joks laps nelingavo. Neskraidė joks paukštis danguj. Ir
visai nesimatė Sigurdo.
„Liaukis, vaike, tu susidorojai, nebemirk!" - mąsčiau.
Fafnirs, kada krito, priminė griūtį. O Sigurds juk liko po juo.
Ilgai stovėjau ir žiūrėjau. Gal penkiolika minučių mąsčiau,
Dieve mano, kas mano akyse įvyko? Nes juk buvo tikrai
neįmanoma. Kas sekundę vis pagalvodavau, kad Sigurds
juk žus. Vis dėlto kažkaip jam pasisekė.
Toliau lenkiausi prie šlaito. Ir nieko ten nesimatė, nieks
nejudėjo. Ir dar vis negalėjau patikėt, kad iš tikrųjų visks
baigta. Pabaisos akį jau ėmė apipult musės, tačiau net ir
jos galėjo tarnaut žabangais. Nebeabejojau, kad žuvęs ir
Sigurds, ir, Dieve, padėk man, pagalvojau, du zuikiai vienu
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šūviu. Nes... taip. Jis buvo toks šaunuolis. Galėjo nieko nei
šeit. Tokia jau ta politika - jis privalėjo viską sugadint. Jutau,
kad nebėr ko dėl jo jaudintis, nes blogiausia jau atsitikę.
O paskui pakrašty kažin kas krustelėjo. Meile tu mano!
Tas drakons buvo sunkvežimis iš mėsos, o ten tas paršiuks
išsiveržia iš po jo. Valio! Ir pamiršau visą savo atsargumą
ir tiesiog riktelėjau:
„O, kaip aš tave myliu, Sigurdai, kaip myliu, tikrai!" - Ir
nieko negalvodams puoliau visom keturiom jo pasitikt,
kriuksėdams ir šnarpšdams, lyg koks pabėgėlis iš fermos.
Neįmanoma! Berniūkštis prieš šitokį padarą! Štai koks
mūsų Sigus! Jis gali viską! Kai nubėgau pusę kelio iki jo,
staiga sunerimau, kad gal tas krustelėjims reiškia ką kita?
Gal Fafnirs išsineria iš savo paties lavono? Na, juk ką tu,
žmogau, gali žinot, ką šiais laikais sukuria, ar ne? Sustojau
ir dar kartą įsižiūrėjau. Tačiau ten tikrai buvo Sigus. Raudons krauju nuo galvos iki kojų, besistengiantis išsikapstyt
iš po daugybės tonų gaišenos. Pratrukau raudot, išvydęs
jį, tą mažylį, tą kūdikį. Kaip mes galėjom jam leist?! Kaip
galėjom?! Mes tiesiog šiknių gauja. Mes visi.
Priėjęs pamaniau, kad jis miršta, dengiams taip smar
kiai krešančio kraujo, vapaliojantis apie įvairius dalykus,
nusipaistantis. Drakons esąs jo brolis. Dar pasakė po
žeme miręs, mokantis gyvent nekvėpuodams, joks ginkis
nebegalįs jo sužeist, jisai žinąs paslaptis, Odino išgauts iš
mirusiųjų, nes buvęs numiręs ir pats. Sakė dabar jau tapęs
nebe visai žmogum. Pamišęs, - jeigu jums taip labiau
patinka. O aš vis kartojau: „Tuoj pat liaukis, užsičiaupk,
girdi?!" Išsigandau, suprantat, kad jis tikriausiai sužeists. Jis
šaukė taip garsiai, kad, pamaniau, iškris iš jo visks, kas dėl
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sukrešėjusio kraujo dar likę jame. Galiausiai prireikė man
kirviu jį iškapot, kaip smarkiai jis buvo įkliuvęs krešuliuos.
Nė nebeabejojau, kad jau tik pusė jo bebus likus ištraukt,
todėl nė nedrįsau žiūrėt, kol galų gale jį išlaisvinau. Ir jis viss
buvo krūvoj. Nei žaizdų, nei lūžusių šonkaulių, nieko. Viss
kraujs tebuvo Fafniro. Tartum įvyko naujs stebukls - vaikis
be menkiausio brėžio! Raudojau susijaudinęs. Jis drebėjo
kaip laps, tebemurmėdams kažką apie tą senį, miegojusį
su juo po žeme.
„Klausyk", - tariau. Gąsdino jis mane tokiu savo nusipaistymu. Reikėjo jį apramint. - „Aš čia viską tyrinėjau.
Nieko čia daugiau nė nebuvo. Juk būčiau užtikęs. Jokio
senio, nieko. Vien tik tu gulėjai žemėj." - Patylėjau. Juk,
tiesa, truputį buvau praradęs ryšį su juo - kažko buvo
sušlubavus aparatūra. Persigandau tada neapsakomai,
pamaniau, kad mus puola Fafnirs. Gal Sigurds ten ir buvo
miręs valandėlę, kiek supratau, nes nepajėgiau sugaut nei
jo šilumos, nei širdies plakimo, nei nieko. Bet ten daugiau
nieko prisiartinusio nebuvo. Dėl to tai neabejojau.
„Tau haliucinacijos, Sigurdai. Trys paros tamsoj, bemaž
be maisto ir be vandens. Paprasčiausias pojūčių sutrikims,
ir tiek."
Sigurds numojo ranka. „Kai kurių dalykų net ir tu negali
sugaudyt, Reginai." Sigurds atsiduso.
„Mirusiųjų paslaptys, taip?" Nusijuokiau. Tiesiog norė
jau pamėgint parvest jį į protą. Rūsčiai pasižiūrėjo.
„Tu neišmanai to, ko išmanyt tu negali", - prašvokštė.
„Na, negaliu aš pamatyt, kas tavo galvoj, jei tu omeny
turi tai, - pasakiau jam. - Bet patikėk, Sigurdai, nebuvo čia
nė gyvos dvasios. Tik tu ir drakons."
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„Tik pažvelkit, kas kalba apie gyvas dvasias!" - atšovė
jis man. Pasilenkė ir sugriebė mano ranką. - „Reginai, čia
buvo Odinas. Odinas atėjo pas mane. Ir tu sakysi, kad
nepajėgei jo pažint?!" - Sigurds vėl nusijuokė. Pagalvojau:
„Tik pažiūrėk į save, koks visad savim pasitikintis." Jis
visad nori tik viso ko geriausio kiekvienam, tas tai taip,
tačiau tas tikrums dėl savęs tai jau visai nepadorus. Jei tu
nori pamatyt dievą gyvą pasilaidojantį iš baimės dėl tavo
gyvybės, tai, manyčiau, kas gi čia tokio. Bet nederėjo tuo
įtikėt. Įtikėt vien dėl to, kad nutiko kaip tik jam! Aišku, jis
čia šio bei to patyrė, bet nieks šitoj žemėj jo, kaip Sigurdo,
neįtikins, kad neįvyko tikrovėje.
Bet, kita vertus, - nugalabyt Fafnirą juk nėr paprasto
žmogaus jėgoms. Kaip jis būtų pajėgęs, jei nebūtų padėję
dievai? Man kūnu perbėgo šiurps. Jeigu vis dėlto tiesa, tai
jis dabar priklauso Odinui ir žino tokius dalykus, kokių
mes visi niekaip negalim perprast.
„Odinas pasirinko mane", - pasakė Sigurds. Jis gulėjo
išsitiesęs ant nugaros purve ir sukrešėjusiame kraujyje.
Klūpojau palinkęs prie jo, uždėjęs ranką ant peties. Jis
nežiūrėjo į mane, kruvinų akių žvilgsnį buvo nukreipęs
aukštyn į dangų. Ką jis ten regi, įsispoksojęs pro kraujo
kaukę paklaikusiom akim. Net krūptelėjau. Ir pažvelgiau
virš savo peties, pamanęs, gal aš ir pats pamatysiu tenai
dievą. Tačiau ten tesimatė vien debesys ir vien dangus.
Pamaniau: „Jis turi viską. Viską! Valdžią, turtų, jėgų,
jaunystę - ir dar jį myli dievai."
„Ir ką jis tau sakė, tas požeminis dievs?" - kandžiai pasi
teiravau. Sigurds į mane pažiūrėjo nesuvokiamu žvilgsniu.
Nepajėgiau to žvilgsnio atremt.
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„Nežinau", - tyliai ištarė. Akimirką atrodė toks liūdns.
O paskui, man nespėjus jo sulaikyt - atrodė staigus kaip
gyvatė, - čiupo iš už savo diržo plieninį peilį ir smarkiai
dūrė sau į pilvą.
„Ne!" - surikau. Griebiau peilį, per vėlai... O jis tik
nusikvatojo.
Jis man pasakė: „Reginai, kad joks ginklas manęs nebesužeis, kur tik drakono kraujas mane palietęs." Ir Sigurds
pakėlė marškinius. Kaip sakiau, buvo viss kruvins, bet
paėmė mano ranką ir grūdo į savo pilvą - kaip Jėzus kišo
Tomo ranką prie žaizdos. Tik Sigurds neturėjo žaizdos.
„Štai", - sušnibždėjo. Pažvelgė man į veidą ir nusišyp
sojo, tartum dabar tik būtų mane pažinęs.
Man net visi plaukai pasišiaušė. Nejučia krioktelėjau
ir susigūžiau. Nuleidau ausis, papurčiau galvą. Jis nusi
šypsojo.
„Dievų pasauliu netikima iki pat tos akimirkos, kada jis
pamatomas. Kodėl šitaip, Reginai?" Sigurds mane atstūmė,
atsistojo ir nužingsniavo prie ežerėlio. Valandėlę jį stebėjau.
Dabar aš jo bijojau. Tiek šokinėjau apie jį keturpėsčias, pa
dėjau jam pasirengt. Dabar jis buvo tiesiog nesuprantams.
Nubėgau paskui jį ir pradėjau jam pasakot apie genetiką,
techniką, paprastai aiškint įvairius dalykus, bet jis tik nu
mojo ranka ir aš nebeturėjau ką sakyt.
Taip, pripažįstu, tada mane sukrėtė, - bet juk aš mokslininks. Verčiau jau ieškau racionalaus paaiškinimo. Su
prantama, kad Fafnirs buvo naujausias mokslo laimėjims.
Visi jo organizmo pakeitimai buvo padaryti pasitelkus
virusinį perkodavimą. Svarbu tas, kad virusai organizme
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gali ir toliau likt aktyvūs. Tokia yra viena iš priežasčių,
kodėl viruss veikia labai klastingai. Jeigu tu pats gali juo
užsikrėst, tai gali ir kiti. Jau yra pasitaikę viruso ištrūkimų.
Ten, kur pakeitims išsiveržia į atvirą visuomenę, plinta labai
keistos epideminės ligos. Žinoma, šiaip tai viruss reiškia
didesnius papus ar stam besnius raumenis. Koks nors
paiks turtings jaunuolis užsigeidžia atrodyt patrauklesnis.
Teisingai - papų susidarymo viruss, stambių raumenų
liga. Laikraščiams gardus kąsnelis. Žinoma, daugiausia
užsikrečia kūdikiai ir seni žmonės. Absurds. Iki šiol dar
neištrūko joks kariuomenės virusinis ginkis, bet, mano
nuomone, čia vien tik laiko klausims. Štai, pavyzdžiui, kad
ir dabar. Sigurds tiesiog išsimaudė drakono kraujy. Ir nega
lėjo nė kiek nepraryt. Taigi užsikrėtė - nuo Fafniro. Dabar
jis jau turėjo apvalkalą. Vos tik nusiplovė truputį kraujo,
galima buvo įžiūrėt jo odą tviskant, visai kaip blizgėjo
Fafnirs. O kas žino, kuo užsikrėtė dar? Fafniro mąstymu?
Gal Sigurdui persikodavo taip pat ir galvoj? Suprantat?
Protiškai galima kai ką ir prarast. Despotui gali nepatikt
daugybė dalykų - gailestingums, užuojauta, meilė. Sklido
kalbos, kad Sigmundo sesuo Signė atsikratė meilės, kai ši
pradėjo jai trukdyt.
Fafnirs kadaise buvo žmogus. Sigurds tebebuvo. Tik
ar dar ilgai bus? Labai jau didelė tikimybė, kad ir jis pats
pavirs pabaisa.
Jis įlipo į vandenį, kur Fafnirs maudydavosi, nusirengė.
Ir aš kai ką pamačiau. Ten buvo nedidelis laps, gal drebulės.
Nežinau, iš kur atsirado, nes medžių nebuvo ištisas mylias
aplinkui. Tikriausiai atnešė vėjs. Kažin kaip įlėkė Sigurdui
po marškiniais, įkliuvo tarp odos ir audeklo. Toj vienintelėj
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vietoj, toj vienintelėj vietelėj, mažo lapelio pavidalo, nebuvo
patekę kraujo ant odos.
Nusekiau paskui jį į vandenį. Negalėjau atsikratyt min
ties, kad jeigu štai dabar imčiau ir šaučiau jam į nugarą,
tai gal išgelbėčiau pasaulį nuo didžiausios nelaimės. Tik
nepajėgiau. Aš jį mylėjau. Mylėjom jį visi. Štai taip su juo
buvo. Įlipau į vandenį paskui jį ir patapšnojau per petį.
„Tau po marškiniais buvo įkliuvęs laps, - pasakiau. - Toj
vietoj tau nekliuvo kraujo."
Sigurds žvilgtelėjo per petį į mane. Nesupratau jo minos.
„Durk man", - pasakė.
Turėjau ant apsiausto ženklelį - jau daug metų nešiojau,
kadaise man duotą vieno iš mano vaikų. Dabar nusisegiau
ir atsargiai įspaudžiau į kūną tarp mentikaulių. Ištryško lašs
kraujo. Pamirkiau pirštą ir Sigurdui parodžiau.
Mano nuostabai, Sigurds džiaugėsi. „Dūri man ir krau
juoju! - sušuko džiaugsmingai. - Taigi liko plotelis, kur
tebesu savim. Ką pasakysi? Net ir pats Odinas ne visur
pasiekia! - pasidėjo ranks ant kelių ir sukiksėjo. - Tu jau
verčiau mano paslaptį saugok, Reginai." - Jis ir vėl šyptelėjo,
tada nėrė po vandeniu ir ėmė praustis.
Pagalvojau: „Ar verta taip džiaugtis tau dėl visko?"
Reginas paliko vaikiną nusiprausti ir nuėjo vėl prie gulinčio
Fafniro. Per kelis metrus juto didžiulio kūno karštį, bet
gaišena sparčiai vėso. Eidamas už negyvėlio, Sigurdo ne
matomas, Reginas nusimetė drabužius, nusileido į apkasą,
kur Sigurdas slėpėsi, ir pats išsimaudė kraujyje. Kruopščiai
apsibraukė pirštais visą savo kūną, užtikrindamas, kad
niekur neliktų sausa. Rūpestingai atsimerkė ir išsižiojo
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kraujyje, kad kiek tik įmanoma taptų atsparus. Šiek tiek
kraujo net nurijo.
Kiek vėliau, kai išlipo, buvo sukrėstas išvydęs Sigurdą,
stovintį prie negyvėlio ir laukiantį išlipančio, keistai šyp
santį.
- Tu irgi nori tapt nesužeidžiam as, Reginai? - pa
klausė.
Reginas po savo tamsiu kraujo apvalkalu nuraudo.
- Negalvok apie mane blogai, Sigurdai, - atsakė. - Kodėl
vien tik tau turėtų būt nauda? Priešų turiu ir aš.
Sigurdas linktelėjo.
- Negalvoju aš apie tave blogai. Kodėl turėčiau taip
galvot? Štai. - Sigurdas išsitraukė iš už diržo peilį ir padavė
kiauliažmogiui. Šis spustelėjo ašmenis į savo ranką. Iš
pradžių nedrąsiai, bet paskui smarkiau. Kraujo neištrėškė.
Nė oda neįsibrėžė.
Reginas pakėlė akis ir nusišypsojo.
- Viruss tebelikęs gy vs. Maniau, gal žus, kraujui vėstant.
Sigurdas linktelėjo Fafnirui, gulinčiam prieš juos nu
dvėsusiam taip baisiai ir taip absurdiškai.
- Tu tik pagalvok, kokie mes, vagiam iš jo viską! Ir kokie
dėl to tampam? Žmogiškesni ar mažiau žmogiški? - pa
klausė Sigurdas ir nusikvatojo.
Vaikinukas nusigręžė ir nuėjo. Reginas, žiūrėdamas į
nueinantį, pagalvojo: „Galbūt, Sigurdai. Bet aš užtikrinau,
kad kiekviens mano kūno colis pasidengtų drakono krauju.
Aš tave galiu nudėt. O tu manęs - niekaip.
Tik Reginas visai nepagalvojo, kad jeigu Fafniro kraujyje
išsimaudęs Sigurdas užsikrėtė, tai dabar jau užsikrėtęs ir
jis pats.

9
Sigurdas

Klausykit: Aš ten miriau. Ne miegojau. Ten sugedo oras.
Miriau ir paskui senis atėjo ir mudu kalbėjomės. Su klau
simais ir atsakymais. Tačiau kokie buvo tie klausimai ir
atsakymai, nenumanau. Negalit žinot ir jūs. Bet mano
kūnas atsimena. Mano kūnas pažįsta mirtį. Jis žino, kaip
ten iškeliaut ir kaip grįžt.
Taigi man, turėjusiam ten kautis, nebeliko daugiau ko bijoti.
Užtikęs Reginą besimaudantį kraujyje, aš palikau jį ten
ir nuėjau sau. Nušiurpau. Jis nesuprato, ką su savim padarė.
Kai aš nueidamas atsigręžiau pažiūrėt, jis jau ropštėsi prie
tvirtovės durų. Prie didžios juodos uolos, aukštos kaip
kalva, tartum nukritusi iš dangaus ant žemės ir įsmigusi.
Prie jos stovintis Reginas atrodė kaip musė.
O aš turėjau kitų reikalų. Galvoje sukosi tokios mintys!
Kaip aš galėjau miręs likt šičia? Ar manęs buvo daugiau
negu vienas? Ar aš čia tebesu? Ar aš - tai yra mano lavo
nas - tebėra mano kūne?
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Žinoma, kad beprotiška. Tačiau ne aš esu beprotis. Be
protybė yra tai, kas nutiko. Atsinešęs kastuvą ėmiau kasti
duobę ten, kur buvau pasislėpęs. Girdėjau Reginą šaukiantį
mane nuo uolos, bet nekreipiau dėmesio. Norėjau pažiūrėt,
ar nesu likęs po žeme. Kasiau ir kasiau. O kraujas vis pildė
apkasą. Vėl išgirdau šaukiantį Reginą.
„Ko ten ieškai? Sigurdai, ar tu man ko nors nepasakei,
ką žinai?" O aš negalėjau atsakyt. Mirtis yra slaptingas
dalykas. Mes, sugrįžusieji, nieko jums suprantamo negalim
pasakyt.
Turėjau iškast dar vieną nuotaką nuleist kraujui - pir
masis nuotakas užsikimšo gaišenos gabalais. Staiga, su
paskutiniu kastuvo pasėmimu, viskas plūstelėjo laukan.
Jau galėjau atsiklaupt ir pasižiūrėt po drakonu.
Manęs ten nebuvo. Oi kaip man palengvėjo. Prisimenu,
kaip ten klūpojau ant žemės, tai verkdamas, tai šaukdamas:
„Ačiū! Ačiū!" Taip šaukiau ir šaukiau. Nežinau, kodėl,
tiesiog pasirodė man siaubinga, siaubinga, jei manęs yra
daugiau negu vienas. Nors vis tiek džiaugtis labai dar nega
lėjau. Ėmiau baimintis, ar tik nebūsiu miręs jame. Reginas
tai tikriausiai pamanė, kad išprotėjau. Bet juk žinojau, kad
esu miręs. Arba buvau. Kaip čia galėjo būt? Pradėjau kapot,
skaldyt gaišeną gabalais - pilvą, krūtinę, aukštyn iki kaklo,
iki širdžių. Tiesiog nebeabejodamas, kad mano lavonas
kažkur viduj, privalėjau jį pamatyt. Tik nieko aš neišvydau.
Jeigu ir buvo, tai Odinas tikriausiai išnešė. Kai užbaigiau
paieškas, Fafniras liko išmėsinėtas, be kūno dalių, betiko
mėsininko prekystaliui. Atsitraukiau uždusęs, pasižiūrėjau
ir pagalvojau, kad aš tikrai pamišėlis. Turiu būt atsargus,
nes taip ir nebeatsitokėsiu.
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Ėmiau visą save čiupinėt. Ar čia tebesu aš? Ar yra likęs
randas iš vaikystės, kurį įsitaisiau, kai teturėjau penkerius
ar šešerius metus, kada pargriuvau aukštoj žolėj ant rankų
ir pataikiau ant stiklo? Štai jis, blausus kreivas puslankis
ant nykščio raumens. Ir kur dar antakio duobelė nuo tada,
kai kartą girtas įlėkiau į betoninę durų sąramą, ką tik
užkeltą. Štai ir ji.
Tas pats kūnas. Bet aš jau kitas. Oda pradėjo tviskėt kaip
Fafniro. Aš miriau ir vėl sugrįžau į gyvenimą. Aš nugala
bijau drakoną: todėl tikrai nebebūsiu toks pat. Stovėjau ir
mąsčiau: „Šitie dalykai turėjo man nutikti. Kažin, ar taip
pat nutiko visiems istoriniams didvyriams? Ne mes tokius
dalykus padarom. Neturim iš ko rinktis. Padaro dievai,
padaro žmonės - padarot jūs. Visa jūsų tikėjimo mumis
galia priverčia mus taip pasielgti. Aš tą galią taip smarkiai
jutau. O pats aš tikrai visiškai niekuo čia dėtas.
Ir nieko aš dabar nebeturėjau. Viskas jau buvo iš manęs
atimta - mano likimas, mano mintys, mano jausmai, mano
visas gyvenimas. Viskas išgrobstyta. Dievas pasielgė kaip
koks parazitas. Nors kartu niekas ir nepasikeitė. Viskas, ką
turėjau, liko kaip mano turėta prieš mirtį: taip pat drąsiai
pasitinku likimą. Mano drąsa nėra mano, mano gebėjimas
vadovaut nėra mano - net ir mano mintys nėra mano paties.
Aš marionetė. Vis dėlto aš tikrai turiu štai ką - savo širdį.
Ir galiausiai supratau, kas mane daro manimi. Ta mintis
trenkė kaip stiprus smūgis. Žinojau, kad tiesa. Jutau visur
aplinkui. Meilė. Štai ką aš turiu, štai kas vienintelė yra
mano, vien tik mano. Prie manęs garavo krūva prikapo
tos skerdienos ir sudraskytų žarnų, kas beliko iš Fafniro.
Didžiausias nusibaigimas, kokį galit įsivaizduot. Bet iš to
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galėjo išeit kai kas gero. Nusprendžiau, kad štai dėl ko aš čia,
štai ko trokštu gyvenime - ne vyraut, vadovaut ir nugalėt,
ne vienyt šalį ir kurt taiką. Šie dalykai yra mano lemtis,
jie atsitiks savaime. Pats aš tetrokštu meilės - kiekvienam,
gyvam ir mirusiam, išdavikui ir ištikimajam, su jų durklais
man nugaroj ir su jų rankom manosiose, su jų atviromis ir
užvertomis širdimis, kiekvienam, einančiam už mane ir
prieš mane. Net jeigu turėčiau juos žudyt - o žinojau turė
siąs išžudyt labai daug, - tai žudyčiau kupina meilės jiems
širdimi, nes tik tiek aš ir teturiu. Aš toks kupinas meilės,
noriu vien tik štai ko - galėt ją teikt kuo gausiausiai.
Iš mirties galima sužinot vienintelį dalyką - gyvenimo
vertę.

10
Lobis

Sigurdas išmiegojo naktį ir visą rytą. O Reginas gulėjo
nemiegodamas. Jam painiojosi mintys. Juodoje stačiašlaitėje tvirtovės uoloje laukė jo visa tai, apie ką jis svajojo.
Aušrai dar nenušvietus dangaus jis vėl kėlėsi ir ieškojo
pro kur įeiti.
Nesmarkiai, bet nepaliaujamai lijo visą naktį, pavertė
žemę molio purvyne. Reginui teko žliugsėti gličiu purvu,
slysčiojant ir klumpant ant slidžios nuo molio uolos. Jau vien
eiti buvo vargas. Norėjo iš karto kelti ir Sigurdą - reikėjo
pasiskubinti. Vos tik pasklidus žiniai, kad drakonas nebe
gyvas, visi atskubės dalytis grobio. Tačiau Reginas leido
vaikinui miegoti. Norėjo ištyrinėti Fafniro sukauptuosius
turtus pats vienas.
O turtai čia buvo ne vienintelės rūšies. Kai pasiekė
Reginas plieno duris, įtaisytas didžiulėje uolos viršūnėje,
jam galvoje knibždėjo matai, matavimo būdai, subatominė
chemija, genetinis kitimas, klonavimasis, ląstelių ardomieji
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sprogimai ir jausmų bei lemties sudarymas ir valdymas
erdvėje ir laike. Reginas buvo tyrinėtojas ir inžinierius.
Jam reikėjo priemonių. Priemonių keisti aplinkai ir pačiam
keistis. Priemonių kurti energiją arba slopinti. Reikėjo
tikriausiai net ir paties Andvario žiedo. Sėkmės, Reginai!
Su tokiu mechanizmu įmanoma viskas. Nepaisydamas,
kad prietaisas pagarsėjęs kaip prakeiksmas, kaip priemonė
gadinti reikalams, jis ėmė tikėti, kad jeigu pavyktų prie
taisą perprasti, tai galima būtų pasidaryti ką nors tinkamo
naudotis, tokį prietaisą, kuriuo net ir šitoks sudžiūvėlis
senis kiauliažmogis, kaip jis, galėtų virsti kitu Sigurdu.
Ne gražiu, gal ir ne jaunu, bet apdovanotu keistu talentu
mylėti, būti mylimam ir visada būti tuo, kuo reikia, ten,
kur reikia ir kada reikia.
Kiekvienas turi savo siekių. Reginas labai troško būti
tokiu, kuris išmano, būti įgalintoju - atskleisti kitiems
žmonėms visas pasaulio paslaptis. Tačiau besiartindamas
prie stataus juodo dirbtinės uolos šlaito, kokį Fafniras pa
sirinko savo paradinėms durims, Reginas suprato, kad jam
užgimsta ir dar vienas troškimas. Jeigu turėtų priemonių
įgyvendinti kitų žmonių siekiams, tai kodėl tie siekiai ne
galėtų būti taip pat ir jo?
Reginas susiraukė ir papurtė galvą. Žinojo, kas čia yra:
Fafniro gynybos priemonės tebeveikė, pildė jo protą pavo
jingomis mintimis. Jis buvo ne jis. Bet Reginas dar niekad
nebuvo prie tokios didelės galios. Keletą valandų vienas
šičia su Fafniro turtais jis galėtų būti pats galingiausias
pasaulyje žmogus.
Kažin ar bus lengva įsigauti į tvirtovę. Na, žinoma, kie
kvienam užraktui yra raktas. Tačiau, kaip ir visi geriausi
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raktai, čia raktas tarnavo tik vieninteliam asmeniui. Jei tu
Fafniras, tai atsidaro. Jei tu ne Fafniras, tai ne. Tokie raktai
yra pagrįsti individo genetiniu kodu, užšifruotu, tarkime,
nykščio odoje. Suprantama, kad tokius raktus sunku pa
dirbti. Reginas turėjo nuskaityti Fafniro genetinį kodą,
nustatyti, ar daug jo panaudota raktui, paskui suprasti,
kaip kodas įslaptintas, užšifruotas. Maždaug šitaip jis ir
tikėjosi. Turėjo specializuotą kompiuteriuką tyrinėti pa
baisos kūno audiniui. Žinoma, Fafniras galėjo sumėtyti
pėdas tose savo chromosomose, pridaryti kode aklaviečių,
pripinti pasikartojančių kilpų, imtis visokiausių gudrybių.
Vis dėlto Reginas savuoju prietaisu pasitikėjo. Pasiruošė jį
jau iš vakaro ir tikėjosi tikrai nesunkiai rasiąs kodą.
Bet kompiuteris sustingo. Fafniras sudvigubino savo
dvigubąją spiralę, sudvigubino sudvigubintą, paskui ir tą
sudvigubino, ir šitaip padarė daug kartų. Ląstelės bran
duolys buvo išdidintas aprėpti tiems nesuskaičiuojamiems
genetinės medžiagos pakartojimams. Tam tikrais prietai
sais būtų buvę įmanoma susidoroti su šitokia duomenų
gausybe, tačiau Regino patogus nešiotis kompiuteriukas
buvo ne iš tokių. Šiam prietaisėliui būtų prireikę tiesiog
kelerių metų sutvarkyti kodui, ką jau kalbėti apie šifro
atskleidimą.
Jiedviem reikėjo rasti kitą kelią vidun.
Reginas suglumo. Jis taip pasitikėjo savo prietaisais, o
staiga tiesiog nebeišteko atsarginių variantų, o laiko buvo
likę taip mažai. Kaip galima nepasiimti prizo šitiek daug
pasiekus - gerokai daugiau, nei pasiekė kas nors kitas! Kaip
jis galėjo leisti kokiam ten krenkšinčiam neišsilavinusiam
pusiaužmogių karaliui išdidžiai atžygiuoti ir viską pasi
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grobti. Reginas nuėjo šalin pamėginti susirikiuoti mintis.
Bet uždavinys buvo neišsprendžiamas. Genetinis kodas
buvo toks pat neįveikiamas kaip ir juoda tvirtovės išorė.
Kelias valandas jis bastėsi po purvynę, besistengdamas
išmąstyti, kaip elgtis. Ir niekas neatėjo į galvą. Galiausiai
sužvarbęs, nuo galvos iki kojų apsidrabstęs juodu purvu ir
beveik nebetekęs vilties nupėdino žadinti Sigurdo ir pra
nešti, kad jų pastangos nuėjo niekais. Bet Sigurdas jau buvo
atsikėlęs. Pasižiūrėjo nustebęs. Ko Reginas susirūpinęs?
Ogi Sigurdas jau lankėsi tvirtovėje. Ir dabar pusryčiavo. Ar
Reginas norės užkąsti, ar verčiau pirma eis pasižiūrėti?
Reginas apstulbo.
- Kaip?! - paklausė.
Sigurdas nusišypsojo ir palietė savo kalavijo lūžgalį.
- Pamiršai? - paklausė Regino. - Kelią vidun prasikirtau. Kaip per pyragą.
Reginas papurtė galvą. Kaip galėjo užmiršti?! Žinoma,
Fafniro prietaisai sujaukė protą, nesisekė mąstyti aiškiai,
štai kas. Pasižiūrėjo Reginas pasipiktinęs į Sigurdą. Šiam
taip viskas paprasta! Viskas jam savaime iš dangaus
krenta.
- Kas nutiko, Reginai, tu ant manęs pyksti? - paklausė
vaikinukas.
Reginas papurtė galvą, bet buvo kupinas juodų minčių,
sekdamas iš paskos įkalnėn prie Fafniro paradinių durų.
Dvokė. Toks buvo pirmas įspūdis. Sugedęs maistas, pra
kaitas ir senas šlapimas. Fafniras buvo karinis stebuklas,
tačiau namie - vien tik apsileidęs senis, kuris visai nesi
prausė, šlapinosi kampe, rijo iš skardinių ir neišmesdavo
jų. Nešvara atrodė neįtikėtina. Tačiau Fafniras gyveno ne
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vienas. Iš koridorių sklido gausus zvimbesys. Drakonas
gyveno kartu su milijonu musių.
Koridoriuose ir kambariuose stovėjo padėklai, apkrauti
skardinėmis su alumi, pupomis pomidorų padaže, sardinė
mis, troškinta žuvimi ir mėsa, kiek jis buvo prisiplėšęs, - už
tektinai kelerius metus išmaitinti geram būriui vyrų. Čia
gulėjo ir vitamininiai papildai. Tik nieko šviežio. Fafniras
nebuvo gurmanas. Kai ištuštindavo skardinę, tai sviesdavo
į kampą musėms susirasti. Šiukšlių buvo primėtyta visur.
Skardinėse aklinėjo lervos. Sienų ir grindų plyšiuose jos
virto lėliukėmis. Čia buvo ir miegamasis - Fafniras tebe
turėjo keletą žmogui įprastų dalykų - su didžiule krūva
vilnonių antklodžių ir čiužinių, dvokiančių prakaitu, seniai
neskalbtų. Sienos buvo gausiai nukabinėtos pornografija.
Fafniras buvo taip smarkiai pasikeitęs, kad nebetinkamas
jokiam lytiniam aktui, nebent tik su savimi. Jis gyveno ap
siribojęs vieninteliu dalyku: nuosavybe. Nors nuosavybės
turėjo tikrai labai daug.
Reginas su Sigurdu nukeliavo ilgais koridoriais, menkai
apšviestais negęstančiomis neono lempomis. Į daugelį kam
barių neleido įeiti užrakintos durys - kai kurios dvigubos,
su oro šliuzu tarp jų, su įtaisytais stebėjimo langeliais.
Sigurdas suraukdamas nosį spoksojo į įvairius kambarius.
Auksas? Ne. Kambarių kambariai buvo pristatyti pilkų
stovų - mažų ir didelių. Kai kuriuose iš jų matėsi monitorių
ekranai, garsiakalbiai. Pilkieji stovai gauste gaudė, zvimbė,
traškėjo. Reginas net kriuknojo iš susijaudinimo. Vis ragino
Sigurdą iškapot užrakintas duris. Tikras lobis! Kas žino, ką
tie prietaisai gali! Pusės jų paskirties nė nenumanė - visi
tiesiog ten stovėjo ir zvimbė arba skleidė karštį ar šaltį. Jis
tyrinėjo kiekvieną, lygino duomenis su turimais užrašų
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knygelėje. Joje buvo surašyta, ką kiekvienas prietaisas
daro, iki Regino išjungiamas. Tyrė prietaisus vieną po kito.
Yra! Čia buvo viskas. Niūrus. Linksmas. Jaudintis. Žavėtis.
Čia Reginas suprato: manipuliavimo minia technika. Tie
prietaisai turėjo „Norno grupės" ženklus. Iš tikrųjų lobis!
Įtarimai pasitvirtino, Fafniras buvo gavęs pačią naujausią
techniką. Grasinimas. Baimė. Žudymas. Vis geriau ir geriau!
Žudymo technika!
Kai kurie prietaisai - pavyzdžiui, „Džiaugsmas", - ne
buvo įjungti, tačiau daug Fafniro namuose buvo skleidžiama
baimės ir sąmyšio. Dažnai, kai Reginas spragtelėdavo jungi
klį ir išjungdavo, jam lyg ir pamažėdavo vidinis sunkumas.
Kad ir kaip jaudindamasis, lengviau atsiduso. Jam stiprėjęs
įsižeidimas atslūgo. Labai gerai, kad jiedu čia įsigavo greitai!
Nes, kai veikia šitokie prietaisai, tau gali baigtis kokiu nors
nusikaltimu, net ir prieš mylimus žmones.
Kambariai vis nesibaigė. Reginas tyrinėjo kiekvieną,
rašėsi, kas juose yra, ir vis turėdavo lėkti paskui Sigurdą
prašyti, kad padarytų naują skylę įlįsti, ir piktas galvojo
besielgiąs kaip vaikas, kuris įkyriai vargina tėvus. Ir tik
pačiame gale, pačiame paskutiniame kambaryje jis rado
tikrąjį lobį, pačią naujausią techniką, užslėptą didžiausioje
urvų gelmėje - didžiules žalias „Lemties korporacijos"
mašinas. Lokis. Jėzus. Tiras. Odinas. Likimo technika. Ar
čia buvo rojus? Ar jis surado tikruosius dievų namus, ar
vis dėlto šie prietaisai tėra pamėgdžiotuvai? Ir kas būtų
juos išjungus?
Kad ir kaip rūpėjo tirti, prieš ieškodamas jungiklių Re
ginas padvejojo. O ką, jeigu jis išjungs patį Dievą? Reginas
nenumanė, kam tie prietaisai skirti.
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„Bijau", - suprato Reginas. Žinoma! Sukelia dieviškumą.
Na, - aiškiai kažką dar daugiau. Prietaisai ramiai stovėjo
savo vietose. Be jokių švieselių, be šilumos, nieko, kas pa
dėtų ką nors suprasti. Kai jis pasidairė energijos šaltinio,
nieko nerado. Fafniras taip ir nebuvo jų įjungęs - nebent
jie kokie puslaidininkiniai. Labai galėjo taip būti, bet, šiaip
ar taip, nieko Reginas dabar nebūtų galėjęs padaryti. Ir
prietaringai tuo džiaugėsi.
Bet vienas lobis liko sunkiai suvokiamas: Andvario
žiedas. Toks mažas daiktelis, gali būti bet kur. O veikiausiai
tiesiog tokio nėra.
Reginui lakstant ir surašinėjant savo stebuklingosios olos
brangenybes, Sigurdas ieškojo aukso. Ir dėl to jautėsi labai
žemai puolęs. Čia šitiek žavingų daikčiukų buvo prikaišiota
visose kertėse. Prietaisai, tartum gyvi, įvairiomis prasmė
mis - su kūnu ir krauju dėžėse, nors su schemomis, - o jis
dūlinėjo pirmyn ir atgal, šniukštinėdamas negyvo metalo.
Na, bet vis dėlto ir auksas juk koks stebuklas. Kiekvienas
iš tų prietaisų turėjo savo paskirtį, bet juk turtas yra visa
ko šaltinis, stebuklinga jėga, galinti sukurti visus žmogaus
kūrinius. Viskas tuose kambariuose gali būti nupirkta. Ir
Sigurdui nereikėjo prietaisų, tinkamų valdyti žmonėms, nei
sukelti jų baimę, nei meilę, nei pripildyti žmones džiaugmo.
Jis pats buvo toks prietaisas, labai gerai sureguliuotas savo
laikams.
Tvirtovė buvo didžiulė - tokia ir turėjo būti, kad tilptų
Fafniro didybė, - vis dėlto kambarių ne taip daug, kaip
atrodė iš pirmo žvilgsnio. Per gerą valandą jis ištyrinėjo
visus, o aukso taip ir nerado. Pagalvojo: „O gal pabaisa bus
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auksą išpardaliojęs?" Bet juk kokia nauda tokiam niekšui
iš pinigų? Juk kaip tik auksą Fafniras mėgo labiausiai. Ir
pasirūpino paslėpti kaip pridera. Auksas slypėjo mažame
užmūrytame kambarėlyje vieno ilgiausių kambarių ga
linėje sienoje - keturi padėkliukai aukso luitų. Aplinkui
riogsojo kalnai kitokių brangenybių - Fafniras mėgo viską
vertinga. Juvelyriniai dirbiniai ir kitokie turtai, sugrobti per
metų metus iš iškilmių salių, vyriausybės pastatų, karalių
rūmų ir muziejų, čia gulėjo sumaišyti, sukaišioti į kartono
dėžes ar tiesiog sužerti saujomis ant grindų. Ir čia, kaip ir
kitur Fafniro tvirtovėje, ne viskas buvo taip, kaip atrodė.
Patys pavojingiausi dalykai dažnai būna užmaskuoti.
Žvalgydamasis aplinkui Sigurdas matė daugybę žavių ir
keistų dalykų, bet į akį krito nedidelis žiedelis, iš išvaizdos
niekuo neypatingas. Galbūt jo dėmesį patraukė žiedelio
mažumas, o gal kilpinis ornamentas, išraižytas iš vidaus
ir iš lauko, o gal paprasčiausiai kiti daiktai buvo per daug
paradiniai įprastai nešioti. Užsimovė žiedą ant piršto, pa
spėliojo, iš kur jis, ir nuėjo ieškoti Regino. Jau reikėjo krautis
daikčiukus ir keliauti.

11
Išdavystė

Iki dienos pabaigos ir visą kitą dieną Sigurdas su Reginu
krovėsi savo grobį: vienas - auksą, kitas - techniką.
Žirgai turėjo erdvių dėklių, kuriose jiedu galėjo susidė
lioti toną ar daugiau po truputį išskirstyto aukso. Bet
negalėjo tilpti viskas. Sigurdui rūpėjo susikrauti visą
auksą, o Reginas norėjo, kad pirm iausia būtų kraunam i
prietaisai. Jis radiju susisiekė su Alfu. Pagalba jau buvo
beatvykstanti ir daugum a prietaisų turėjo palaukti, bet
Reginui rūpėjo užtikrinti vertingiausių ir pažangiausių
saugumą.
Sigurdas nesidžiaugė prietaisais, sukurtais valdyti ir
naikinti žmones. Reginas iš pradžių nustebo.
Tu pats esi visai toks pat prietaiss! - erzino jis. Bet
reikalas buvo rimtesnis ir įsisiūbavo rimtas ginčas. Reginas
atkreipė dėmesį, kad su tais prietaisais jie galėtų susigrą
žinti visą auksą, kiek praradę, ir laimėti dar daug tonų.
Sigurdas sutiko, kad galbūt, tačiau kokia kaina?
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Žmonių minties laisvės sąskaita? O gal dar ir jų sielų
sąskaita? - dar paklausė, šnairuodamas į tylius, ramius
mechanizmus su užrašais „Jėzus", „Alachas" ir „Odinas". - O tu pasižiūrėk į auksą kaip į prietaisą - koks pui
kus įrenginys! Juo galima nupirkt viską, kiek tik žmogaus
ar pusiaužmogio protas išneša, ir palikt kiekvieną, kurį
auksas palietė, jau pajėgiantį daugiau, o ne mažiau. Kaip
tik auksas ir galėtų padaryt žmones gerus. O ne kažkoks
dirbtinis susižavėjimo ar baimės generatorius.
Jiedu sutarė atidėti ginčą pamatę, kaip daug vietos už
ima auksas. Sigurdas krovė auksą į Šlepkį. O Reginas rinko
krautis į savo gyvulį pačius svarbiausius aparatus. Tačiau
Sigurdas buvo jaunas ir stiprus, o Reginas senas ir silpnas.
Jam reikėjo pagalbos tempti krovinį ir netrukus jis turėjo
sustoti ir pasėdėti išėjęs iš uolos. Žiūrėjo, kaip imasi darbo
Sigurdas, giliai širdyje niršdamas.
Sigurdas savo senojo auklėtojo nesuprato. Matė nebe tą
Reginą, kuris kadaise tenorėjo padėti Sigurdui įgyvendinti
jo sumanymus ir pasidalyti jo siekiais. Sigurdui atrodė per
daug savanaudiška keistus prietaisus laikyti vertesniais už
auksą, kuriuo buvo galima nupirkti šaliai taiką ir sukles
tėjimą, kad ir kokie žemiški šie dalykai.
„O gal savanaudis esu aš?" - susimąstė. Auksas juk
daugybės konfliktų šaltinis. Gal ir jis pats puola į tuos
pačius spąstus, ima apgaulingai vaizduotis, kad jo asmeni
nis turtingumas esąs gėris visiems? Darbuodamasis suko
galvą. Veriamas pikto Regino žvilgsnio jautėsi nejaukiai,
tačiau tie prietaisai vis tiek nepatiko. Jam jų visai nerei
kėjo. Jie jam tereiškė grėsmę. Negalėjo būti nė kalbos apie
aukso išmetimą - Sigurdas ketino žūtbūt sukaišioti jį visą
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į Šlepkį. Bet iki sutemų pradėjo manyti, kad prietaisai yra
blogis, gyvenimo atėmėjai, ir kad geriausia bus tiesiog
visus sunaikinti.
Tą vakarą Reginas įsijaudinęs aiškino apie jų pasigrobtuo
sius prietaisus, kaip jie gali padėti vadui nugalėti ir valdyti.
Sigurdas atidžiai klausėsi ir raukėsi, seniui kiauliažmogiui
net užsikertant iš užsidegimo. Tai bent lobį turėjęs Fafniras!
Pavyzdžiui, su tokiu ar anokiu prietaisu Sigurdas galėtų
iššluoti ištisą didmiestį, nieko nesunaikindamas - nei ma
šinų, nei pastatų. Net ir menkiausi augalėliai, besikalantys
tarp šaligatvio plytų, net ir vabaliukai, ropinėjantys tarp
tų augalėlių, liktų sveikiausi. O visi žinduoliai išnyktų.
Gudrumėlis! Jokių priešų, vien tik jų turtai...
- O kam toks ginklas, Reginai? - aiškinosi Sigurdas.
Reginas nusišluostė nuo veido prakaitą ir nusijuokė.
Kam? O kas galėjo žinoti, kam pasirengę jo priešai? Kariuo
menė galėjo įsiveržti į miestą ir išžudyti gyventojus - kas
tada? Arba galėjo užgrobti pramoninį kompleksą. Ką tada
Sigurdas darytų? Viską susprogdintų?! Bet Reginas, pama
tęs, kaip vaikinukas sumišęs, susivaldė. Na, gal praverstų
grasinimui stipresnėms valstybėms, gal kovai su terorizmu,
nubaidymui, jei pagrasytų smogti. Žinoma, ginklas turėjo
būti tikras, kad galėtum juo grasyti, tačiau nereiškia, kad
būtinai reikia juo pasinaudoti.
Bet Reginas veikiai ir vėl prarado savo atsargumą, pasi
davęs užsidegimui. Tik pažiūrėkite į tą prietaisą - jis galėtų
žmones padaryti laimingus! O pažvelkite į šitą - galėtų
sukelti Sigurdo priešams baimę. O šis galėtų sugadinti
mechanizmus, o tas - sujaukti genus. Anas - paveikti at
mintį... O Sigurdas išsigando. Jam, tokie ginklai neatrodė
81

Melvin

Burgess

brangenybės. Jie jam atrodė kaip prakeiksmas. Jis norėjo
žmonėms vadovauti, o ne manipuliuoti jais. Štai kad ir
Fafniras, buvęs Londono valdovas. Ko buvo vertas Lon
donas, jei niekas jame negyveno? Bet Reginas nusijuokė
iš tokio naivaus samprotavimo ir ėmė kalbėti apie mokslo
stebuklus, apie valdžios tikrenybes.
- Jeigu nepasinaudosi tu, tai pasinaudos kas nors kits.
Vadovauja tas, kuris geriausiai ginkluots. Juk žinai. Jeigu
šitų daiktų neturėsi, tai ir nevaldysi.
- Fafnirą mes nugalėjom kalaviju.
- Tačiau kokiu! - paprieštaravo Reginas. - Be šitokio
būtum buvęs bejėgis.
Sigurdui įgėlė. Neva kalavijas pats ir nugalabijęs. Regi
nas linksminosi.
- Argi ne tiesa? - dar erzino. - Be tokio kalavijo nebūtų
nusibaigęs. Fafnirs tebebūtų čia.
- Tu girtas, Reginai, - tyliai pasakė Sigurdas. Senis
kiauliažmogis buvo pamiršęs, ką patyrė Sigurdas - kaip
laukė duobėje, kaip brovėsi pro pabaisos vidurius iki antros
širdies. Kas kitas būtų įstengęs?
Reginas nieko nebuvo išgėręs, bet ir vėl nusijuokė, tie
siog paerzinti vaikiščiui. Mintys pačios dūmė pirmyn, be
jo. Koks mažas atrodė Sigurdukas, sėdintis greta. Fafnirą
nukirto kalavijas, o ne Sigurdas. O kas tą kalaviją padarė?
Jei Reginas būtų turėjęs dar truputėlį daugiau laiko, tai
būtų padaręs kalaviją, tinkamą kiekvienam, - pavyzdžiui,
sau pačiam. Būtų galėjęs nubaigti pabaisą ir pats vienas, jei
tik būtų panorėjęs. Na, žinoma, išmintingiau buvo leisti
rizikuoti kam nors kitam. Juk jis, Reginas, turėjo išmintį.
Sigurdą galima buvo ir paaukoti, o jo - ne.
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Ir jis vienintelis žinojo Sigurdo kūno plotelį, tinkamą Sigurdui nužudyti, jei kartais kada nors Reginui prireiktų.
Tačiau paskui, mintims jau visai nuklydus į tokias pa
vojingas sritis, staiga susivokė, ką mąstąs. Ką jis čia dabar?!
Kaip jis drįsta prisileisti šitokias siaubingas mintis, tartum
jo visos dvasinės vertybės, visi principai ir gyvenimo būdas
staiga būtų nuo jo nukritę kaip seni skarmalai?! Tartum tok
sai sudžiūvėlis senas paršpalaikis, kaip jis, būtų kada nors
padaręs tokį dalyką, kokį padarė Sigurdas. Susijaudinęs,
įsijausminęs Reginas pašoko ir prilėkė apkabinti Sigurdo.
Susijaudinęs dėl susidariusios atmosferos, sukrėstas...
gerokai.
- Klausyk, Sigi, aš tau net ir į pagalbininkus netinku. Reginas atsiduso.
- Niekaip nebūčiau pajėgęs be tavęs, Reginai, - atsakė
Sigurdas. Bet jau buvo apsisprendęs - pamatęs tokią es
mingą Regino permainą, galiausiai galutinai pasiryžo. - Bet
tik pažvelk, ką tie prietaisai padarė su tavim. Turim juos
sunaikint.
Reginas žengė atatupstas. Tai čia dėl prietaisų? Bet juk
jis juos išjungęs - bent jau tuos, kuriuos išjungti sugebėjo.
Nors gal ir tiesa - taip, taip, gal ir tiesa. Jį veikė kažkuris Fa
fniro prietaisas. Sukrėstas to, kaip smarkiai jį paveikė - juk
jis net norėjo nužudyti! - Reginas dėl savęs nesiginčijo. Bet
apskritai sutikti negalėjo. Jiedu pasikalbės ryte, kai galva
taps aiškesnė.
Paskui, kada abu atsigulė miegoti, Regino mintys vis
sukosi, sukosi ir sukosi apie visus įrenginius. Baimė, nea
pykanta, žudymas - visi šie prietaisai buvo išjungti. Taigi
negalėjo būti dėl jų. Likimo technika? Dievo prietaisai? Jie
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apskritai nebuvo įjungti. Fafniras tikriausiai taip ir neiš
moko jais naudotis.
Negalėdamas užmigti, Reginas atsikėlė ir apėjo visą
tvirtovę, kambarį po kambario, tyrinėdamas. Lyg ir niekas
niekur neveikė. Tai tuomet ar įmanoma, kad tokios min
tys apskritai ne dirbtinai buvo sukeltos, o buvo jo paties?
Ar jos turėjo kiek nors tiesos? Reginas atsisėdo, atsirėmė
nugara į sieną, susiėmė galvą rankomis ir mąstė tol, kol
galva įsiskaudo. Sigurdas buvo šaunus vaikinas, bet tik
tiek. Jis buvo didvyris, kovotojas. Tačiau - valdovas?! Kai
toks naivus, toks jaunutis, toks beviltiškas idealistas, - ko
kie jo šansai gudriame, klastingame politikos pasaulyje?
Tam reikia vyresnės, išmintingos galvos, gudraus proto.
Galbūt kas nors kitas - gal Alfas, o gal pats Reginas, - pa
sitarnautų liaudžiai ir šaliai geriau, jei užgrobtų valdžią
sau, kol Sigurdas gautų progą prarasti ją dėl kokio nors
malonaus draugo, kuris, kaip paaiškėtų, pasinaudojo Sigurdu užgrobti valdžiai.
Rytą Sigurdas kaip niekada buvo tikras, kad jo nuojauta
teisinga. Ką bendra turi visa ta technika su jo svajone?
Griovimas ir valdymas - kas čia per galia? Kur mokyklos,
ligoninės? Kur viltis? Tiesa, galėjo būti, kad vienas iš tokių
prietaisų paslėptas tvirtovėje gal kūrė viltį, tačiau kokia
nauda net ir iš vilties, jeigu ji nepagrįsta gyvenimo tikrove?
Dėl vieno dalyko Sigurdas buvo tikras, kad Reginas teisus:
jei tais prietaisais nepasinaudos jis, tai pasinaudos kas nors
kitas. Kuris tik nori iš tuzino karalių ir gaujų vadų galėtų
tapti imperatoriumi ir nedvejotų pasinaudoti, jei tokių
prietaisų turėtų. Taigi buvo įmanoma elgtis su žmonėmis
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kaip su šunimis narvuose ir prisotinti juos vilties? Ak, kaip
patiktų despotams! Kaip tik prieš šitokį dalyką Sigurdas ir
įsipareigojo kovoti.
Jis atsikėlė anksti ir iš karto ėmėsi darbo - klojo laidus
susprogdinti virtinei užtaisų. Kai taip padarys, tada iš
kraustys Regino žirgą: sunaikinti reikėjo viską. Viską. Jau
įsismaginus darbuotis, pabudo Reginas ir atėjo pažiūrėti,
ką čia Sigurdas sumanęs. Reginas suprato ir pašėlo. Jis
pabandė pasiremti savo autoritetu - jis buvo senas, o vaiki
nukas jaunas. Alfas nebuvo leidęs jam to daryti - Sigurdas
juk vis dėlto karalius, jųdviejų abiejų valdovas. O buvo ne
palenkiamas. Užsitarnavo tokią teisę, nugalabijo drakoną.
Nieko iš pabaisos turtų neliks daugiau pasiimti. Vien tik
auksas. Ir tas auksas jo.
Reginas taip įsiuto, kad sugriebė Sigurdą už rankos ir
pabandė nublokšti šalin. Vaikinukas ramiai išsilaisvino.
Atkakliai laikėsi savo. Darbas bus padarytas, nes Reginą
veikia kažkas negero iš tos visos beprotiškos ginkluotės.
Jį reikia nuraminti. Kai viskas bus baigta, Reginas pasijus
geriau ir supras.
Ne! Viskas išjungta. Čia aš pats, Sigurdai. Ką tu darai!
Čia kaip deginti knygas, griauti muziejus, bibliotekas. Kaip
tu gali! - šaukė Reginas nebesitverdamas. Bet Sigurdas
ramiai nustūmė vyresnįjį į šalį ir toliau dirbo savo darbą.
Visi tie stebuklai bus sunaikinti Regino akyse, šis bejėgis
sutrukdyti. Išlėkė iš tvirtovės ir ėmė siautėti lauke, slidi
nėdamas ir griuvinėdamas į purvą, iš nevilties kumščiuo
damas uolas. Jo protas išgyveno pačią sunkiausią valandą.
Reginas keliavo į savo mirtį, toks geras žmogus - įkliuvęs
giliausioje duobėje, nepajėgus mąstyti, iš įniršio puolęs
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isterijon. Kas žino, ką jis prisiminė ar ką pamiršo paskutinę
akimirką? Jis gyvenime mėgo daugelį dalykų, mylėjo dau
gelį žmonių. Bet nė vieno labiau negu Sigurdą. O dabar jam
atrodė, kad vaikinas yra pavirtęs despotu, pabaisa, galinčiu
iškrėsti nežinia ką. Jis tapęs nepermaldaujamas. Vien tik
pats Reginas išmanė, kaip atlikti reikalą, čia buvo jo pareiga.
Iš už dešimties pėdų pakėlė šautuvą ir nusitaikė į drebulės
lapo dydžio plotelį, kur Sigurdas liko mirtingas.
Reginas nebuvo taiklus šaulys, turėjo prieiti taip arti,
kad užtikrintų. Kas perspėjo Sigurdą? Garsas? Paukščio
riksmas, kaip kai kas sako: juodasis strazdas, paklydęs tvir
tovėje beieškodamas lervų, paskelbė pavojų iš šiukšlyno,
krūvomis dvokiančio koridoriuose. Sigurdo klausa ir uoslė
sustiprėjo išsimaudžius Fafniro kraujyje. Turbūt jis užuodė
mirtį, pasilenkęs prie savo laidų. Kad ir kaip ten buvo,
jis atsigręžė ir išvydo ginklą. Ir spėjo pasitraukti - kulka
išlėkė tą akimirką, kai Reginas vos tik pastebėjo Sigurdą
atsigręžiant, bet drebulės lapo jau nebesimatė. Sigurdas
dar nebuvo pratęs prie savo nepažeidžiamumo ir veikė ins
tinktyviai. Čiuposi iš už diržo kalavijo nuolaužą ir sviedė.
Nuolauža sužybčiojo šviesoje, sukdamasi ir vartaliodamasi
trum pą akimirksnį ore, kol kirto Reginui į krūtinę.
Kasdien iki savo gyvenimo galo Sigurdas klausinėjo
savęs, ar galėjo išvengti šitokio poelgio, tačiau atsakoma
sis smūgis kilus mirtinai grėsmei buvo nulemtas jau labai
seniai, kai teturėjo Sigurdas trejus ar ketverius metus
amžiaus, ir įtvirtintas per visus kitus metus, kada jį lavino
išvengti visų minčių, kurios galėtų sugaišinti ranką. Ir
galbūt Andvario žiedas ant jo piršto padėjo akies mirksniu
atlikti tą veiksmą, dėl kurio amžinai gailėsis.
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Sigurdas pakilo nuo savo laidų ir priėjo prie gulinčio
Regino, iš kurio plūste plūdo ant akmeninių grindų gy
vybės kraujas. Reginas buvo pamiršęs, kad Sigurdas turi
kuo jį persmeigti, kaip perskrodė Fafnirą. Jis žioptelėjo,
susidūrė žvilgsniu su vaikinuku, norėjo kažką sakyti, bet
nebepajėgė ir numirė.
Bestovint prie mirusiojo, Sigurdo pasaulis ėmė byrėti
gabalais aplinkui, tartum žemės luitai kristų į jūrą. Niekas,
kuo jis tikėjo, nebuvo tikra. Visos jo prielaidos buvo klai
dingos. Jį išdavė tas, kurį jis mylėjo, ir, kaip jam pasirodė, jis
pats atsakė taip pat išdavyste. Nebuvo jam reikalo Reginą
žudyti. Turėjo apsaugoti Reginą nuo šito - suturėti jį, išsau
goti sveiką, kol išsiųstų šią bjaurią tvirtovę į aną pasaulį.
Tada Reginas būtų atsipeikėjęs ir supratęs.
Sukrėstas kelių pastarųjų dienų išbandymų, Sigurdas
akimirką mintimis ištrūko iš dabarties tamsumos į skaisčią
praeitį, kurią taip mylėjo. Priešais jį atsivėrė jūra prie Velso
krantų, kopos, paplūdimys, žaidžiantys jo draugai, skardūs
šūksniai, kirai. Jo draugas ir auklėtojas gulėjo ant žemės,
vaikų žaidime vaidindamas mirusį, kaip vaidino jau daug
kartų. Sigutdas pasilenkė ir papurtė petį.
Reginai! Gana, pažaidėm. Pabusk, Reginai. Vesk mane
namo. Aš jau noriu namo, greičiau.
Bet Reginas visai nejudėjo. Klūpėdamas jam prie šono
Sigurdas susiėmė rankomis galvą ir pratrūko raudoti, čia,
suardytuose Hampsted Hifo slėniuose, kur vien tik siel
vartas ir tegyveno.

12
Sunaikinimas

Sigurdas pakyla nuo grindų, kur klūpėjo prie savo nužu
dyto draugo, ir žvilgteli per petį į didelį urvą su išrikiuotais
ginklais ir prietaisais - „Baime", „Džiaugsmu", „Konfliktu",
„Laime", su „Odinu", „Jėzumi", „Alachu". Jis turi juos visus.
Jis nugalabijo drakoną ir gavo prizą. Jam palankus visų
dievų vyriausiasis. Jis mirė ir prisikėlė. Jo pati aukščiausioji
žvaigždė.
Ir jis yra nužudęs brolį ir brangų draugą. Ar jis virsta
dievu, ar tiesiog netenka žmoniškumo?
Lauke mažas paukštelis atskriejęs tupia ant uolos prie
didžiojo urvo angos, išsižioja ir paleidžia giesmę. Sigur
das klauso, tokią baisią akimirką nustebintas nepaprasto
paukštelio grožio - ir nustebintas savo paties gebėjimo dėl
grožio susijaudinti, dabar jau bet kada. Juodasis strazdas,
toks paprastas padariūkštis, o taip smarkiai suspaudžia
Sigurdui širdį, kad akys paplūsta ašaromis. Maži dalykėliai.
Vėjas pievoje, paukščių čiulbėjimas, jo motinos bučinys,
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kiekvienas gyvas padarėlis. Staiga atsilapos tau širdis, jei
tik kartais nebūsi užsimerkęs.
Jis gerokai įkvepia oro. Požemiai dvokia, o vėjas neša virš
apdegusių uolų ir virš apnuodytų Hamstedo vandenų ma
lonesnius kvapus. Už bombos sunaikintos žemės gyvuoja
pasaulis. Gyvuoja paukščių čiulbėjimas ir žolės kvapas, ir
kito žmogaus odos aromatas. Sigurdas toks kupinas meilės
ir kartu toks kupinas mirties, kad nelabai besupranta/kas
jis dabar toks. Jam penkiolika metų. Ir jis buvo palaužtas ir
vėl sutvirtintas, taip, kaip niekad negalėtų būti sutvirtintas
niekas kitas.
Lauke juodasis strazdas suplaka sparnais ir nuskrieja.
Sigurdas nusišluosto ašaras. Jis tenori atsigulti ir miegoti,
kol gyvenimas pasibaigs. Nes kas iš to? Dievai padarys
savaip. Tačiau ką daugiau galima daryti, jei ne veikti toliau,
tokiam kupinam meilės, lyg tavo gyvenimas priklausytų
tau pačiam ir lyg tai, ką padarei, turėtų reikšmę? Čia yra
tikėjimo pasireiškimas. Taigi Sigurdas atsistoja ir eina prie
darbo, Regino sutrukdyto. Tačiau, kai vėl imasi laidų ir
detonatorių, susivokia, kad viską išspręsti galima ir papras
čiau. Tereikia įtaisyti automatinį taikiklį ir paleisti raketą
iš už kelių mylių. Raketa įskrietų pro atidarytas Fafniro
paradines duris kaip laiškas pro pašto plyšį. Visas pastatas
susprogtų kaip bomba.
Lauke vėl prasidėjo lietus. Fafniro gaišena su neįtikėtinuoju
apvalkalu žvilgėjo kaip didžiulis negyvas brangakmenis.
Už jo - pasaulis. Paukščių čiulbėjimas, saulė, jūra ir gausybė
gyvų padarų. Sigurdas pagalvojo, kad šito turėjo pakakti
visiems. Valdyti ir nugalėti, ir padaryti pasaulį saugų gy
venti buvo didelis darbas, ištisoms kartų kartoms. Dėl to,
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kas ką tik įvyko, nebepasitikėjo Sigurdas savimi. Pakako
jam vien tik siekti išlikti gyvam.
Beliko tik atsisveikinti su Reginu.
Sigurdas nepajėgė suvokti, kaip Reginas galėjo jį mylėti
mažiau negu jis mylėjo Reginą. Išdavystė Sigurdui nebuvo
būdinga, nesuprato jis ir kitų išdavystės. Jo supratimu,
jis amžinai liks žmogžudys. Pakėlė palaikus ir nunešė į
tvirtovę. Iš paskos nusivedė Šlepkį. Paguldė palaikus ant
prietaiso su užrašu „Džiaugsmas". Senasis paprotys deginti
mirusiuosius kartu su daiktais, kurie jiems buvo brangūs,
sugrįžo su senaisiais dievais, ir Sigurdas Reginui sumanė
krauti tokį laidotuvių laužą, kokio niekas dar neregėjo.
Pabučiavo savo senąjį draugą, ištiesino jo rankas ir kojas.
Čia liks ir jo žirgas su siaubo pilnu pilvu. Ir ėmėsi sunaikinti
naikinimo lindynę.
Smarkiai lėkė Šlepkiu penkiolika minučių. Nenumanė,
kaip ten viskas susprogs, tik norėjo būti kuo toliau nuo
sprogimo. Sigurdą jau supo krūmai, žolė ir keli medeliai.
Pavasario saulė svidino lapus, kvepėjo atgimstantys me
džiai. Iš čia, kur turi galią gyvybė, Sigurdas padarys galą
virtinei mirčių.
Nulipo nuo žirgo, įtaisė raketą, nužymėjo maršrutą ir
užfiksavo vietą, kur norėjo ją nuskraidinti. Ir paleido.
Raketa iššoko aukštyn ir ėmė vingiuoti neaiškia kryp
timi, gaudydama radijo signalą, ir slinkti pirmyn, į savo
pražūtį. Iškilusi aukščiau, sugavo signalą aiškiai ir nulėkė
tiesiai į taikinį. Po dviejų minučių nugriaudėjo galingas
sprogimas, sudrebėjo oras, raketai įskriejus pro duris ir
viduje susprogus. Sigurdas prisidėjo žiūronus pažiūrėti,
bet, kol dūmai užtektinai pakilo jam pamatyti, nugriaudėjo
dar vienas, dar didesnis sprogimas. Žemė sudrebėjo po
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kojomis ir į padanges išsiveržė tirštas juodų dūmų debesis
su mėlynomis ir oranžinėmis liepsnomis. Paskui dar kartą
trenkė. Ir dar kartą. Ir dar. Ir tada, Sigurdo siaubui, pradėjo
kilti visas horizontas. Numetė žiūronus. Reginys buvo toks
didingas, kad didinti jo nebereikėjo. Didžiulė žemės siena
iškilo aukštai virš medžių ir ėmė ristis artyn. Kažin kas
taip galingai sprogo po žeme, kad ir tvirčiausia uoliena lyg
suskystėjo. Ištisinės uolos cunamis veržėsi į jį.
Sigurdas šoko ant Šlepkio. Viskas aplinkui kratėsi. Me
džiai virto, uolos purtėsi, žemė drebėjo ir trūkinėjo, nors
susprogę buvo net už kelių kilometrų. Kibernetinis žirgas
šoko pirmyn, tartum būtų atidavęs tarnystėn Sigurdui visą
savo sielą, kurios neturėjo. Už nugaros uolinė siena ėmė
žėrėti karščiu. Kad ir kokia didžiulė, ji slinko taip greitai,
lyg skriete skriejo. Ir jau buvo beužlūžtanti, benusileidžianti
kaip milžiniška ranka.
Sigurdas rėkė. Šlepkis jam antrino, pasileisdamas tvirtais
šuoliais per tirtančią žemę. Šitaip jiedviem lekiant, žirgas
žvalgėsi: kur būtų saugu įsišėlusiame kraštovaizdyje? Jis
turėjo radarą, sonarą, infraraudonuosius spindulius - visas
stebėjimo priemones. Bet nieko tinkamo nepamatė. Jam iš
peties išlėkė mažytė raketa. Po kelių sekiundžių jau pakibo
po debesimis, tyrinėjo vietovę. Kur? Kur?
Už nugaros magminė potvynio banga užlūžo, apvirto
ir krito. Trenkėsi į žemę ir plūstelėjo į priekį. Tiškalai dribo
Sigurdui ant nugaros ir jis suriko iš skausmo. Aplinkui pra
trūko kristi raudonai įkaitusių akmenų ir degančių žemių
kruša. Jiems kilo pavojus būti sutraiškytiems griūties. Net
ir Šlepkis nepajėgė išvengti uolų nuolaužų, bet galų gale
jis pastebėjo užuolandą nuo griūties. Priešais ėmė vertis
didžiulis įtrūkis. Šlepkis nedvejojęs puolė tiesiai ten.
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Įtrūkis atrodė siaubingai, tikri ugnies ir juodų dūmų
nasrai. Didžiulių liepsnų nušviestas kilo iš įtrūkio troškus
oras, blaškėsi ir plakėsi šėlstančiais vėjais. Sigurdas duso
ir rėkė, liepsnoms besiveržiant virš jo, bet Šlepkis brovėsi
pirmyn į urvą, kuris kratėsi ir tratėjo kaip vario vamzdis,
virš jo susislegiant žemei. Iš už nugaros žemė ėmė virsti,
užsiverti, lyg užsivertų rydama gerklė. Pro dūmus ir ugnį
Sigurdas įžiūrėjo sulankstytus mechanizmus, senus ke
liamuosius kranus ir sunkvežimius, ventiliacijos angas ir
vamzdžius, iš kurių veržėsi dūmai ir nešvarūs skysčiai.
Visur viskas degė. Kas čia? Pragaras? Tai pragare dirba
pramonė? Visur viskas degė. Atrodė, kad net ir metalas, ir
uola aplinkui liepsnoja.
Sigurdui priekyje ir iš užpakalio vien tik liepsnojo.
Atsigręžęs pasižiūrėjo - aiškiai bet kur kitur būtų saugiau
nei šioje požeminėje katastrofoje! Bet už nugaros liejosi jam
iš paskos ištisa jūra žemės luitų ir žioruojančių akmenų.
Pasilenkė jis į priekį ir pašnibždėjo Slepkiui į ausį padrą
sinimą. Ir gyvulys šoko pirmyn tiesiai į degančias dujas.
Sigurdas rėkė, liepsnai talžantis apie galvą ir sprandą,
padegant drabužius, verčiant pelenais plaukus ir viršutinį
odos sluoksnį. Šlepkis bliovė, ugniai pagavus apvalkalą ir
odą. Jiedu lėkė pirmyn, per karštį, tolyn ir gilyn, kol už jų
pasiliko viršutinių Žemės mantijos sluoksnių katastrofa, ir
įlėkė į gilų požemį, kur kankinamai bandė gyvuoti senovės
miestas.
Čia glūdėjo Kreilis.
Labai seniai, iki valdžiai pasitraukiant iš visuomenės, čia
buvo pramonės centras - po žeme slypintis mašinų di
dmiestis. Beveik šimtmetį jis tarnavo šaliai, gamindamas
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elektros prekes, ginklus, automobilius ir traukinius, virtu
vės reikmenis, statybines medžiagas, vaistus - ko tik reikėjo.
Atėjus genų konstravimo epochai miestas ėmė keistis, vis
dėlto veikiai paseno ir pasidarė neproduktyvus. Per daug
brangu buvo jį uždaryti, tai tiesiog buvo apleistas. Taigi taip
ir liko, per šimtus metų, didžiulis pramoninis komplek
sas, rūdijantis ir besidarbuojantis be aiškaus tikslo. Mažai
gyvenamam, paliegusiam, išsigimstančiam, netekusiam
paskirties didmiesčiui tiesiog širdyje virė. Miestą palaikė,
lopė, keitė, plėtojo programinė įranga. Radosi ir rutuliojosi
jo primityvi nervų ir raumenų technologija, bet negalėjo
miestas pasikeisti, kaip nors esmingiau persitvarkyti. Te
begyvavo senoviškai, per šimtmečius vis labiau niršdamas,
piktindamasis savo kūrėjais ir besiskusdamas savo dalia.
Pamažu jis rausėsi į gilius Žemės sluoksnius ieškodamas
naujų išteklių, naujų rūdų ir kuro, kartais ištiesdamas savo
ranką aukštyn, pasinaudoti seniau sukasta žeme, ar net iki
pat Žemės paviršiaus, jei pristigdavo oro. Uoliniais keliais
ritosi automatinės transporto priemonės, trūkinėjo rūdy
dami naftos ir kanalizacijos vamzdžiai. Drėgnose šiltose
galerijose klestėjo bakterijų kolonijos, būreliais bastėsi keisti
padarai, nervų ir raumenų sudėtinės dalys, atsiskyrusios
ir atgijusios. Netoli Žemės paviršiaus siautė ugnis, rydama
metano, dervų ir vandenilio atsargas, išgautas iš vandens.
Į tą senovinį piktą mechanizmą vieninteliu likusiu oro
kanalu Sigurdas dabar jojo tolyn nuo Fafniro lobio siaubų.
Per ugnį ir rūgštį jojo į žmogaus sukurtą pragarą.
Ilgą laiką tesigirdėjo ausyse vien tik liepsnų plakimasis,
spartus Šlepkio kanopų būgnijimas, nuaidintis tunelio
dugnu, ir paties Sigurdo, svylančio ugnyje, aimanos. Viskas,
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kas tik jo buvo negyva - viršutiniai odos sluoksniai, plau
kai, rankų ir kojų nagai, - jau buvo visai nudegę. Fafniro
kraujas saugojo vien tik kas buvo gyva. Tarp mentikaulių
iššoko drebulės lapo pavidalo pūslė. Užvirė ir sprogo.
Tarp šlaunų jam degė Šlepkis. Žirgo oda byrėjo skuteliais.
Paskui ir mėsa, paskui nervai, paskui vidaus organai. Ta
čiau mechanizmas viduje išliko. Juodi nuo apanglėjusios
mėsos ir kaulų titano griaučiai toliau lėkė pirmyn kaip
gyvas padaras.
Dar pajojęs Sigurdas nualpo, Šlepkis sustojo, nebelabai
žinodamas, ką daryti, kur bėgti. Pusė jo sistemų buvo prislopusios, sunku jam darėsi tyrinėti aplinką. Jis privalėjo
Sigurdą nunešti kur saugu - tačiau kur tą saugumą rasti?
Ir tada priešais pasirodė neįtikimas dalykas: rausvai ruda
paukštytė, lekianti per liepsnas. Paukštytė nedegė. Ji buvo
tokia nedidukė, skrajojo taip greitai, purpčiojo iš vienur
į kitur, išnykdavo ir vėl atsirasdavo. Nutūpė staiga ant
žirgo nosies. Šlepkis prunkštelėjo. Paukštytė atsisukusi
pasižiūrėjo ir staiga nuskriejo tiesiai į priekį - ir žirgas
šoko paskui. Paukštytė tarškutė galėjo suktelėti kad ir per
plauką į šalį, jei būtų prireikę, tačiau nė šitokios užduoties
žirgui neskyrė, skriedama vos per metrą nuo jo nosies
galo. Jei tik per greitai nulėkdavo, tai, žirgui pastovėjus, vėl
atsirasdavo, cypsėdama, lyg besidžiaugdama tokio didelio
gyvulio silpnumu.
Taigi žirgas su paukštyte tarškute nėrė per ugnį. Vienas
jų degdamas, kita sveikutėlė, koridoriais ir takais, pro angas
ir senovės įmonės grindimis, žėrinčiomis iš karščio, kur ne
paliaudami beprasmiškai daužėsi didžiuliai mechanizmai,
kaip jau ištisus šimtmečius, štampuodami štampus, kurie
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taip ir nebus panaudoti, su karščiu tuos štampus lenkdami
ir traškindami. Aklieji robotai tikrino ir analizavo, bėgiojo
tai šen, tai ten, be galo taisinėdami.
Sigurdui dar neatgavus sąmonės, Šlepkis galų gale
išbėgo risčia iš ugnies. Jiedu abu įkaitę žioravo tamsiai
raudonai. Po kelių minučių, kai prijojo vėsų orą, kur ne
begalėjo degti mėsa, jiedu sustojo aikštelėje, raudonoje
nuo rūdžių, žalioje nuo vario žalio pigmento. Galiausiai
nuostabusis žirgas griuvo. Sigurdas, nudegęs plikai, bet
su gyvomis viso kūno ląstelėmis, nusirito ant žemės ir
atsimerkė. Priešais jį stovėjo ir į jį gulintį žiūrėjo mergina,
apsitaisiusi nuostabiu skarmalų ir kailių deriniu, laiky
dama rankoje lazdą su kabliu gale. Už jos stovėjo nedailiai
suręstos iš pastolių kartuvės su pakaruokliu. Viena akis
užmerkta, kita atmerkta. Lyg sustingęs mirksnis. Sigurdas
persigandęs apsidairė, nelabai tikras dėl savo saugumo. Už
nugaros išvydo liepsnas.
- Greičiau! Neturim laiko gaišt! - sušuko Sigurdas. No
rėjo pašokti nuo žemės, bet buvo per silpnas. Tik pasirausė
keistai, tartum stimpantis triušis, keliskart vis neatlaikius
kojoms.
- Čia laiko turim gausybę, - atsakė mergina. Sigurdas
gulėdamas spoksojo į ją ir į sustingusį pakaruoklio mirksnį
jai už nugaros. Ir vėl susmuko visiškai praradęs sąmonę.
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Mergina

Brionija šio svečio laukė seniai - visą savo gyvenimą. Sep
tyniolikmetę ateitis kaip pabaisa kankino kasdien. Vis dėlto
ji turėjo savo viltį, turėjo jai duotą pažadą, kad vieną gražią
dieną ji taps laisva. Pažadą kadaise davė jos motinai dabar
jau miręs žmogus, tada dar gyvenęs, kai Brionija dar tebe
buvo įsčiose. Sigurdas buvo vienintelis asmuo, kada nors
atvykęs pas ją iš pasaulio viršuje. Gulėjo prieš ją nuogas ir
gražus, lyg iš mito, lyg koks mitinis vienaragis, angelas iš
rojaus, žodis, tapęs kūnu. Jis buvo sapnas, virtęs tikrove.
Sunku buvo patikėti, tepažįstant vien tik šitokį ankštą
ugnies ir galerijų pasaulį, kad yra kitas, toks didžiulis, apie
kokį mama vis pasakojo, su vandenynais, dangumi, su tyru
oru ir milijonais žmonių. Žmonių! Nepajėgė ji įsivaizduoti,
tačiau privalėjo tikėti, nes kokia tada liktų prasmė? Nors
gimusi ir užaugusi čia, žemai, ir tepažinojusi vien tik įprastą
Kreilyje kabinimąsi į gyvenimą, Brionija puikiai suprato,
kad čia žmogui ne gyvenimas. Kiekvieną mielą dienelę ji
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degė laisvės troškimu, nors ir baiminosi. Kaip ji tą laisvę
atlaikys, kai galų gale sulauks? O ką, jeigu tos laisvės naš
tos nepakels? Ką, jeigu iš tikrųjų tai ji nebegalės ištrūkti iš
šios baisumos?
Ji buvo stipri - stipresnė, pavyzdžiui, už savo motiną,
ištvėrusią daug mėnesių juodo nusiminimo čia begyve
nant. Motina jau buvo mirusi - Brionija taip ir neįstengė
išsiaiškinti, kas jai nutiko. Galbūt ją pasigrobė padarai,
kurie gyveno šiame pragare kartu su žmonėmis, o gal
pats didmiestis. Bet nenustebtų Brionija, jeigu sužinotų,
kad motina pati pasidarė galą. Ji gyveno aukštesniajame
pasaulyje, tikrajame, kaip ji vadino. Ji daugiau apie nieką ir
nekalbėdavo - vien tik kaip ten gražu, kokia didybė, kokia
atviruma ir vėsuma, kiek ten gyvybės. Per visą Brionijos
vaikystę tuo kitu pasauliu rėmėsi jos visos pasakos ir visi
žaidimai. Tą kitą pasaulį ji be paliovos minėjo, lyg maldą vis
kartojo. Paukščiai, pelės, medžiai, saulė, dangus, mėnulis,
katės ir šunys, lietus, sniegas ir jūra. Orai! Vėjas. Debesys,
tie milžiniški rūkai danguje, atrodantys kaip vata. Brionija
vertė mamą pasakyti viską ir bandė mintyse susikurti
paveikslą, tik nepajėgė. Skrudinta duona. Sviestas. Mar
meladas. Karvės. Namai. Keptos bulvės. Galva prisipildė
vaizdų. Visai ne tokių. Taip sakė mama. Vien tik Dievas
galėtų tinkamai atvaizduoti kiekvieną žolelę. O paskui ji
vieną žolelę pagaliau pamatė. Ir mama pasakė, kad keliauti
į viršų reikštų kaip sugrįžti namo.
Su pažadais irgi gali išeiti prastai. Tą ji taip pat žinojo.
Čia buvo antrasis dalykas, ko mama išmokė iki dingdama.
Mama kadaise gyveno viename ūkyje miestelio pakraštyje.
Tą miestelį sudarė keletas namų, juose gyveno daug žmo
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nių. Brionijos tėvas buvo keliautojas, apsistojęs netoliese
viešbutyje. Jis tada buvo labai turtingas ir gražus, nors
teturėjo vienintelę akį. Gyveno jis ten kelias savaites, pra
šydamas mamos rankos. Jiedu susimylėjo. Jis išsinuomojo
kambarį ūkyje, kad galėtų būti arčiau jos. Kas naktį jiedu
išlipdavo pro langus ir mylėdavosi tvarte, tarp gyvulių.
Mama taip mylėjo, kad nė nedvejojo, kai jis pasiūlė jiedviem
pabėgti. Jis buvo toks įsimylėjęs, toks romantiškas! Jie žadėjo
bėgti į tokį kraštą, kur niekas jų neberastų. Jis liktų su ja
amžinai. Toks buvo pažadas, ir tėtis jį tesėjo skrupulingai,
bet paklausykite, kaip viskas baigėsi. Niekas jų taip ir ne
surado, ir čia tėtis taip ir pasiliko, net ir kai dingo mama.
Tik jis jai tada taip ir nepasakė, kad gabenasi ją į pragarą ir
kad jiedviem čia atvykus po mėnesio jis mirs.
Dabar jau nebe toks gražus, tabaluojantis galva žemyn,
pakabintas už vienos kojos, ištinusiu juodu veidu, nukaru
siomis, nei šiaip, nei taip iškraipytomis rankomis ir laisvąja
koja, atsivertusiais drabužiais, tartum akrobato ar šokėjo
parodija, sustingęs taip ir nebaigęs kažkokio veiksmo.
Lervos apipuolė ir vėl traukėsi, jam atsinaujinant, nors
niekaip ne pakankamai atsinaujinant vėl atgyti. Vis dėlto
Brionija tikėjosi, kad kada nors prisikels. Nes kodėl tiesiog
nesusiskaido ir neišnyksta, kaip paprastai visi numirėliai,
jeigu jis nenori kada nors savo kūno atgauti?
Brionija pasimatyti su juo ėjo kasdien. Kalbėjosi su juo
ir, nors jis nė žodžio neatsakydavo, Brionija tikėjo, kad
jis teberegi, tebegirdi, mąsto ir jaučia. Keisdavosi veido
išraiška. Šiandien tėvas šypsojosi.
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Brionija pasidėjo savo kablį, kuriuo naršydavo atliekų
kalnuose, ieškodama ko nors naudingo, priėjo ir pritūpė
prie apalpusio vaikinuko. Jis atrodė nepaprastas. Ugnis jį
taip apsvilino, kad niekad nieko pasaulyje nebuvo palikusi
nuogesnio už jį. Ji atsargiai brūkštelėjo rankomis per jo ilgas
tiesias kojas ir suriko: „Oi!" Gerokai per karštas jis buvo
liesti. Brionija gerą minutę šokinėjo, mosuodama rankomis.
Paskui nurimo ir pasižiūrėjo rūsčiai. Ar ji taip ir negalės jo
paliesti? Iš išgąsčio net atsitūpė. Ėmė pūsti į jo pirštus, kol
pagaliau jau galėjo vieną įsikišti į burną ir visai ataušinti.
Laiminga atsiduso. Turėti, bet negalėti paliesti - būtų ne
pakenčiama.
Brionija metė žvilgsnį į kartuves, kur pakabintas už
kulno pakaruoklis liovėsi lėtai sukęsis ir žiūrėjo tiesiai į
juodu. Išsitraukusi iš kišenės audinio atraižą, ji aprišo jo
akį. Brionija įtarė, kad kartais pro tą akį žiūri Odinas, o
norėjo pirmąsias akimirkas su kitu asmeniu praleisti viena.
Paskui atsisėdo, tyliai palaukė, kol vaikinas ataušo, ir ėmė
braukti rankomis per visą jo kūną. Jo nugaros apačioje buvo
nedidelė stuburo tąsa, liekana to, kas galbūt galėjo pavirsti
liūto uodega, palikimas iš motinos linijos. Susidomėjusi
spustelėjo tą liekaną ranka, o paskui savo pačios nugaros
apačioje užčiuopė panašų pavidalą.
Galų gale atsistojo, įsirėmė rankomis į šlaunis ir apžiū
rėjo jį visą. „Gražus", - nusprendė. Nusišypsojo kupina
vilties. Jis priklauso jai.
Pasilenkė ir pakėlė jį sklandžiu lengvu judesiu. Stovėjo
jausdama jo malonų svorį. Jis tebebuvo užtektinai karštas
lengvai nudeginti, nors ji ir prisidengė rankas audeklu.
Ketino parnešti namo. Eidama šūktelėjo:
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- Tarškute!
Paukštytė, ta pati rausvai ruda, Tarškutė, kuri čia at
vedė Šlepkį, staiga išlėkė iš sulankstytų geležų raizgalynės
netoliese ir atsitūpė prie merginos ausies. Akimirką patu
pėjo. Brionija juto dygias pėdeles duriant odą, tik niekaip
nesuprato, ar paukštytė duria iš baimės, iš pykčio, pavydo
ar tiesiog iš susijaudinimo. Ji išsižiojo. Paukštytė įskrido į
burną ir tupėjo, akimirką padirsčiojo, vis pasislėpdama,
kol Brionija susičiaupė ir paukštytę išspjovė. Šitaip jiedvi
žaidė keliaudamos namo, kol Tarškutė pavargo ir paskui
jau tupėjo kišenėje.
Jis buvo toks karštas! Aš eidama namo spėliojau, ar jis
nėra padaras, gyvenantis ugnyje, ir ar nemiršta dabar nuo
šalčio. Bet nesiryžau nešti jo atgal į ugnį. Ten man tikrai iš
jo nebūtų naudos. Ir man taip palengvėjo, kai jis ataušęs
išliko gyvas.
Raudonavo nuo galvos iki kojų. Jokių plaukų, jokių
blakstienų nei jokių antakių, nė plaukelio ant viso kūno.
Jokių paslapčių. Nuo galvos iki kojų tyras ir gražus. Atėjo
per ugnį pas mane. Niekas dar nebuvo lėkęs per ugnį,
vien tik Tarškutė, tai ir supratau, kad jis arba dievas, arba
atėjęs nuo dievų, arba jis kokio nors dievo paliestasis. Jis
be pirštų atspaudų - ugnis ir juos nudegino. Jis atlaikęs
kažkokį sunkų išbandymą, tik nenumaniau, kokį, mačiau
vien tik, kad po to išbandymo jis naujutėlaitis - atrodė toks
man. Kaip kūdikis.
Man širdis pritvinko jausmų. Pagalvojau, juk aš jį myliu!
Jis nė žodžio dar neištarė, o aš jį myliu. Tačiau ką aš žinau?
Niekas numanyt nenumano, kaip mažai aš žinau, kaip
daug aš jaučiu.
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Paguldžiau jį ant savo lovos. Nė nepagalvojau apie
savo motinos lovą. Bet kai suvokiau, kur paguldžiusi, ir
kai prisiminiau, kad jis nebe kūdikis, kad jis vyras, tai su
trikau. Mama vis man sakydavo, kad Odinas atsiųs man
mielą vyrą, kai būsiu užtektinai suaugusi, bet kartu man
sakė, kad neturiu pulti prie jo, kai ateis. Pridėjau prie lūpų
vandens. Pasiurbčiojo. Vėl ėmė vapėti, murmėti. Akys buvo
užmerktos, jis tebemiegojo.
Čia nėra buvę nė vieno vyro, tik mano tėvas, o tėvo tai
tikrai nepaliesčiau. Visai nebuvau mačius jokio vyro nei
berniuko, nieko vyriškos lyties. Gal čia toks niekniekis,
kad nėra ko nė kalbėt, o gal asmeniškas dalykas, kurio ne
derėtų aptarinėti. Bet aš manau, kad aptarinėt reikia viską,
kiekvieną smulkmenėlę, nes gal paskui užmiršiu - nes kam
gi mes čia daugiau esam? Tai ir noriu aptart.
Noriu pasakyt, kad tiesiog smalsavau. Na, kad ir kaip
ten buvo, pakėliau antklodę ir gerai apžiūrėjau. Mama tą
daiktą vadindavo ryku, bet šičia jų buvo daugiau negu
vienas. Štai taip. Pamaniau, primena senų kogalvių pundelį
šaltienai! Ką jis su jais gali, gal pliaukštelėti man? Bet visa
krūva senų kogalvių. Pakrizenau ir užmečiau antklodę.
Paskui pagalvojau, kad gal su juo kas nors negerai, o gal
tas daiktas apgadintas. Ir nusivyliau. Staiga užpykau, patripinėjau truputį ir pašūkavau. Bet jis per miegus paprašė
vandens. Ir pasakiau sau: „Juk vis dėlto jis tėra kūdikis." Ir
priėjau dar truputį įpilti tarp lūpų.
Atsisėdau prie jo ir laukiau. Pradėjo kliedėt. Tart žodžius.
Dėstyt sapnus. Atidžiai klausiausi. Gal pranašystė? Gal pa
sakojimai apie išorinį pasaulį? Sapnai ar tikrovė - kaip man
žinoti? Ką čia Odinas atsiuntė per ugnį - mylimąjį ar kūdikį,
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draugą ar brolį? O gal slaugytiną ligonį? Nesupratau, tai
nusprendžiau kol kas paslaugysianti jį kaip motina - kaip
mano mama slaugydavo mane susirgusią. Apklosiu antklo
dėmis, vis liesiu galvą žiūrėt, ar jis ne per karštas, ar ne per
šaltas. Daviau jam sriubos ir netrukus nurimo. Pavargau.
Atsiguliau į lovą prie jo ir užsimerkiau.

14
Susitikimas

Prie jo buvo pasilenkusi juodaakė mergina. Jam ji atrodė
baisi ir jis giliau panėrė galvą į pagalvę. Mergina apsilaižė
lūpas. Jos iltiniai dantys buvo kaip kačių. Ne, stambesni.
Kaip liūtų. Kaip jo.
- Ar tu iš išorinio pasaulio? - pasiteiravo mergina.
-K u r aš?
- Pragare. - Mergina nusijuokė.
- Tuomet aš iš išorinio pasaulio.
Ji atsistojo ir sugniaužė kumščius. Jos akys lakstė į šalis,
ji mėgino sugalvoti tokį klausimą, kad gautų atsakymą į
viską, kas jai reikalinga žinoti.
- Ar išorinis pasaulis žolėtas? - staiga paklausė.
- Ne, - jis atsakė nustebęs.
Mergina susiraukė.
- Tai kur tada ji? Žolė dingo?
- Tiesiog ji želia kiek tolėliau.
- Pasitraukė?
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- Nesuprantu.
Ji vėrė žvilgsniu.
- Žolės yra daugybė, tik ne šičia aplinkui, dėl dra
kono.
- Drakonai! Tai jie yra iš tikrųjų?
- Čia vienas buvo. Na, tik jis buvo toks... pats pasi
vertęs.
- Suprantu, - atsakė m ergina, nelabai ką supras
dama. - Klausyk! Čia yra išėjimas? Tu čia atkeliavai. Tu
žinai kelią!
- Nežinau.
- Tu iš išorinio pasaulio. Nusileidai čia. Parodyk man
kelią.
- Neprisimenu. Buvau be sąmonės.
- Neprisimeni? Neprisimeni? Tu skystaprotis!
Sigurdas įsispoksojo persigandęs. Jam akys paplūdo
ašaromis. Merginai pasidarė smalsu.
- Kas tau?
- Tu mane gąsdini.
- Ką?! - Ji pašaipiai prunkštelėjo. - Bijai klausimų?! Kas
tu esi?
Sigurdas turėjo pagalvoti. Mergina buvo teisi. Jis bijojo
klausimų. Tiesą sakant, bijojo jis visko - jos blizgančių akių,
jos aštrių dantų, jos klausimų. Jis pamėgino atsisėsti, bet
kūnas buvo išsekęs kaip ir protas. Vėl krito ant lovos. Ji
užsidengė lūpas rankomis ir žiūrėjo agresyviai.
- Aš miriau. Paskui nugalabijau drakoną. Paskui mano
mokytojas norėjo mane nužudyt, tai nužudžiau jį. Man
reikia pailsėt.
Mergina spoksojo nustebusi.
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- Mirei?!
Na, o kodėl ir ne? Jos tėtis, vos atsidūręs mirties pusėje,
sustojo, jos mama tik išnyko. Gal žmonės miršta ne taip,
kaip paprasti gyvūnai.
- Ir kaip ten būna?
-K as?
- Kai miršti.
- Sunku.
Mergina nusijuokė, jis irgi nusišypsojo. Ji linktelėjo.
- Aš tave slaugysiu. O paskui matysim.
- Ką matysim?
- Matysim, kas tu esi. Kas esi man.
Sigurdas atsiduso. Dar daugiau tyrinėjimų! Užsimerkė ir
vėl užsnūdo. Žiūrėdama į jį mergina prikando lūpą. Ji jam
prastą padarė įspūdį. Per daug ji jaudinosi. Jis tikrai nebuvo
silpnuolis. Nugalabijo drakoną: mirė ir vėl prisikėlė. Koks
nuostabus didvyris! Ji slaugys, mylės jį. Mylės visa širdimi,
jei tik jis nesipriešins.
Brionija atsiduso ir atsisėdo ant kėdės prie lovos. Akimis
rijo miegančio vaikinuko figūrą. Jai jisai jau buvo viskas,
visos viltys ir svajonės, o ji jo nė nepažinojo. Pabėgti - gal
būt! O jei ne, - tai meilė, vaikelis. O mažų mažiausia - bus
kuo rūpintis. Bus su kuo kalbėtis! Net ir dėl šito jai viskas
visai pasikeis. Bent jau bus su kuo pasikalbėti, bent jau dėl
šito ji galėtų tapti laiminga.
Vis dėlto viskas buvo ne visai taip. Ji tą suprato. Brionijai
tapti laimingai reikėjo visko - viso pasaulio. Tik pažiūrėkit,
kokia daili jo galva! Ji pilna prisiminimų - prisiminimų apie
išorinį pasaulį! Taip, jis regėjęs daug. Jai norėjosi tą galvelę
išlaužti ir išryti visus prisiminimus. Prisiminimai - šventas
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dalykas. Todėl ji bent jau tikėjosi ištekti laiko visus juos
išklausyti.
Šitaip besėdint, staiga ant lovos krašto nutūpė Tarškutė.
Snapelyje laikė mažytę šakelę su kekele balsvų žiedelių.
Brionija atsargiai paėmė, pakvėpino žiedelius, pakvėpino
šakelės žievelę. Truputį jos nulupo, paragavo, išspjovė. At
sistojo ir pamerkė į puodynėlę su vandeniu ant palangės
vaikinukui prie galvos.
Ačiū, - tarė ji, nors jai ir pasirodydavo, kad paukštytė
šitokiomis tikromis nuostabiojo pasaulio nuotrupomis,
kokių atneša kas keletą dienų, ją tenori paerzinti. Užsikėlė
rankas už galvos ir atidžiai įsižiūrėjo į žiedelius. Reikėjo eiti
ieškoti ko nors parnešti jiedviem valgomo, bet bijojo vaikiną
palikti. Kad nedingtų, kol ji pareis. Kad neišgaruotų kaip
sapnas! Šitaip pagalvojusi, Brionija atsistojo ir susirūpinusi
porą kartų apėjo kambarį. Vos laikėsi jo nepažadinusi ir
neiškvotusi.
Staiga sumaniusi įlipo į lovą prie jo. Galės jį saugoti ši
taip. Pajutęs ją greta, Sigurdas sukruto, kažką suniurnėjo ir
ją apsikabino. Brioniją apėmė toks jaudulys, toks jaudulys!
Jis ją apkabinęs! Jiedu apsikabinę! Atsargiai, kad nesuardytų
burtų, ji apsikabino jį ir tyliai nusijuokė iš pasitenkinimo. Jis
prigludo nosimi prie jos kaklo ir pakvėpino odą. Jai kuteno.
Ji turėjo sulaikyti kvapą, kad nepratrūktų kikenti.
Sigurdas pašnarpščiojo ir kiek pasisuko į ją, suėmė
krūtį. Ką? Jau šitaip? Mama vis kartodavo: „Ne su pirmu
pasitaikiusiu, Brionija!" Sakydavo labai griežtai, nes dukra
labai troško šito, kaip labai troško visko. Juokinga! Lyg labai
būtų iš ko rinktis.
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Ji pajudino ranką ir palietė jį ten apačioje. Viskas buvo
minkšta ir šilta: Sigurdas negalvojo apie mylėjimąsi, jis vien
tik glaudėsi. Ji nusišypsojo ir atsipalaidavo. Kaip buvo ma
lonu. O, taip, glaustis jai patiko! Švelniai prigludo veidu prie
jo veido, glostė pliką galvos odą, kol užmigo jo glėbyje.

15
Brionija

Kai nubudau, jis kietai tebemiegojo. Pasilenkiau prie jo
ir įtraukiau jo kvapo. Pakvėpinau veidą, kaklą ir galvos
odą - norėjau pažinti jį visą. Jis nejudėjo. Nutraukiau nuo
jo apklotą ir apžiūrėjau. Nieko gražesnio nebuvau mačius.
Priglaudžiau ausį prie jo krūtinės ir pasiklausiau jo šir
dies - ba-bum, ba-bum, ba-bum. Klausiausi jo galvos ir jo
pilvo. Pridėjau ausį prie jo rykų. Jie neskleidė jokio garso.
Iščiupinėjau jį visą. Jis buvo nuostabus.
Visą užklojau ir truputį pagulėjau ramiai, bet mane įvy
kis taip paveikė, kad nurimt negalėjau. Teko išeit laukan pa
galvot. Pasiėmiau Tarškutės atneštą man šakelę ir išėjau.
Aš visada viską vaizduojuos. Kaip atrodo dangus. Arba
mėnulis virš vandens. Arba kaip ten atrodo žolė? Mano
mama buvo ūkininko dukra, todėl vis pasakodavo apie
žolę. Kaip gardžiai kvepia džiovinta, kaip gaiviai kvepia
ką tik nupjauta, kaip tu jauti žolę po basom kojom, kaip
žolė šnypščia vėjyje. Pasakodavo man ji ir visokius kitus
108

Kraujo giesmė

dalykus - apie lietų, saulę, smėlį, jūrą, apie šunis ir... apie
viską. Pasaulis. Ištisas pasaulis. Taip ji sakydavo.
Dabar viskas virsta tikrove. Vaikinas. Pirmasis pažadas.
Vaikinas su visais savo vertingais prisiminimais. Štai kodėl
aš čia - pagerbti prisiminimus, pagarbinti, paskirti juos
Odinui. Aš esu jo kunige. Dauguma žmonių turi šitaip daug
prisiminimų, kad nesupranta jų vertės, todėl Odinas sutei
kia man jų tik šiek tiek. Bent jau šitaip tikėjo mano mama.
Kai ji dingo, tikiu aš viena. Taigi kada tik kas nutinka arba
kada Tarškutė atneša man ką nors iš išorinio pasaulio, aš
tokius dalykus paaukoju. Tikiuosi, kad vieną gražią dieną
ateis atpildas, išlaisvinimas. Aš noriu būti išlaisvinta.
Galbūt tas vaikinas yra man atpildas. Jeigu jis negali
manęs iš čia ištraukti, tai turiu bent užtikrinti, kad jis
nebeišvyktų.
Jau turiu savo pačios prisiminimų. Jis vaikinas. Mudu
drauge miegojom. Pamaniau: „Gal aš jo Odinui neaukosiu.
Gal čia tiesiog man. Kodėl Odinas turėtų gaut viską? Jis
žino viską, kas jau buvo, ir viską, kas bus. Viską, iki smul
kiausio pelenėlio. Tik įsivaizduokit! Žinoti viską. Tai kam
dar jam ir tas?"
Nubėgau vamzdžiais ir koridoriais iki ten, kur yra
negyvėlis. Ugnis šiandien kilo aukštai. Mačiau liepsnas
laižančias sienas, nusidriekiančias per stogus, šliaužiančias
grindimis. Kai kur liepsnojo be paliovos, nors nesimatė,
kas galėtų degti. Ugnis, kuri neryja, - tikriausiai Odino
kūrinys. Tačiau tave labai greitai suris, jei prieisi arti. Tik
ne tą vaikiną. Jis apdegęs tik patį paviršių.
Kitas žmogus šičia su manim! Jūs nesuprantat. Kaipgi
jum suprast!
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Štai jis, staigiai atsisuka. Mano tėvas, Odinas. Jam iš
burnos varva kraujas. Paėmiau gėlių žiedelius ir įstačiau
į stiklinį indelį tėvui po kojomis. Čia stovėjo šimtai įvai
riausių liekanų. Seni lapeliūkščiai buvo parudavę jo sagos
kilpelėje ir sauja smėlio išsibarsčiusi ant jo, ir gėlių puokštė
sukaišiotajam į kelnių kišenes. Viskas jo. Tarškutės dovanos
man iš išorinio pasaulio, kurias atidaviau jam. Kasdien
ateinu papasakot jam apie savo dieną, išdėstyti savo prisi
minimų. Bet nieko jam nesakiau apie vaikiną. Tas tai buvo
mano. Odinas man jį davė - vienintelį dalyką, kokį kada
atidavė. Vaikinas buvo mano ir neketinau su niekuo dalytis.
Visai su niekuo. Suprantat? Jis buvo mano.
Nuėjau prie pakraščio, iš kur radosi ugnis, ir prikišau
ranką prie pat žemės, kišau į liepsnas. Gal aš buvau tapusi
kaip vaikinas - gal mano plaukai nesvils ir oda nesusiraukšlės, gal aš išliksiu sveikutėlė. Žiūrėjau, kaip pūkeliai
ant rankos riečiasi ir svyla. Ir ugnis mane nudegino. Spyg
telėjau iš skausmo, ranką atitraukiau. Skaudėjo pasiutiškai.
Šokinėjau, mosavau, pūtinėjau ataušinti. Kaip užpykau!
Atsigręžiau į negyvėlį ir sušukau: „Tai tu manim taip ir
nepasitikėsi!" O jis tik kabėjo, lėtai sukosi, pririštas virve
už kulkšnies, ir nedavė jokio ženklo.
„Na, kiek dar, o, Dieve, kiek dar?" - klausinėjau jo.
Šitokią maldą išmokau iš mamos. Gal jis truputį šyptelėjo,
bet, kaip paprastai, neištarė nė žodžio.

16
Kūną valdo meilė

Sigurdas peikėjosi lėtai. Fiziškai nieko labai blogo jam ne
buvo - nudegimai nė odos neišdegino. Bet buvo išsekęs jo
kūnas, dvasia ir protas.
Per porą dienų jo raudonas blizgesys išnyko, o dar po
poros dienų visas kūnas pradėjo apželti minkštu pūku.
Tartum ugnis būtų nudeginusi jo žmogiškąjį sluoksnį ir
būtų ėmęs ryškėti jo genuose slypintis liūtas. Jis ėmė ap
augti minkštu, trum pu gelsvai rudu kailiu. Kai kur iš po
kailio besimatanti oda žėrėjo ir mirguliavo kaip drakono.
Ir visai nebeatgavo jis rankų nei kojų pirštų atspaudų. Per
savaitę jau tapo auksinis. Plaukai užaugo per visą kaklą ir
per pečius, buvo dėmėti sidabru ir šokoladiniu rudumu.
Jis atsipeikėjo sapne, kuriame praeitis ir dabartis nebetu
rėjo ribų. Jis kalbėjosi su savo motina arba su Alfu, Reginu,
žaidė su savo vaikystės draugais ir mylėjosi su merginomis,
kurios augo kartu su juo tarp kopų. Jis kalbėjosi su Brionija,
apžiūrinėjo dovanėles, kokias ji jam rodė - kremo spalvos
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kriaukleles, nulūžusią apyrankės spynelę, gelsvojo nar
cizo vainiklapį, žolės stiebelį, užtektinai mažus daiktelius
Tarškutei nešti snapelyje. Dažniausiai Brionija nė nežinojo,
kas tie daikčiukai, ir susijaudindavo, kai Sigurdas duodavo
jiems vardą.
Atsigavusį Sigurdą kankino košmarai, jis išgyveno
vieną mirtį po kitos, bet numirti niekaip negalėjo. Odinas
buvo parodęs jam mirtį. Tai gal dabar rodė jam amžinybę?
Jei taip, tai Sigurdas suprato, ko bijo labiausiai. Kiekvienas
malonumas galiausiai virsta kankyne, ir dievai, kaip ir
karaliai, galiausiai išprotėja. Jis tenorėjo būti žmogus, su
nedaug metų gyventi, su neviltimis ir neįgyvendintais
troškimais. Suprato, kad pasaulis gerokai mielesnis už bet
kokį rojų. Amžinybė jam kėlė pasibjaurėjimą. Nemirtingieji
negali mylėti. Jie visai nesensta, visai nesikeičia, jie apskritai
visai negyvena. Sigurdas nuo tos minties, kad virsta vienu
iš jų, taip persigando, kad pašoko iš sapnų ir užstaugė visais
plaučiais, kad Odinas tikrai išgirstų jo atsisakymą.
Brionija iš virtuvės atlėkė į šauksmą. Palietė jo veidą.
Akys staiga atsimerkė ir jis įdėmiai pasižiūrėjo.
- Ša, ša, viskas gerai. Nieko čia nėra, - tyliai ramino ji.
Sigurdas staiga ištiesė rankas ir ją apsikabino. Ji buvo kaip
ir jis - žmogus. Dabar jis suprato, kodėl Odinas įsikišo ir
viską sujaukė. Jis pavydus. Kaip visi dievai. Jiems patiems
gyvenimas, toks išblukintas nesibaigiančio laiko, yra be
vertis. Dievai nieko neturi.
- Nesikeičiantys, nematomi, - suniurnėjo jis sau, nusi
juokė. Begalybė yra sustingęs mirksnis, per kurį niekas taip
ir neįvyksta. Kiekviena sekundė, jo gyventa kaip žmogaus,
buvo vertesnė už visus nesuskaitomus dievų šimtmečius.
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Brionija tikėjo, kad prisiminimai yra šventi. Ji buvo teisi.
Dievai parazitiškai minta gyvųjų gyvenimais. Tinkamiau
sia juos garbinti yra visiškai juos pamiršti.
Sigurdas suėmė merginą rankomis ir laikė jos veidą
taip, kad galėtų geriau ją matyti. Kitas žmogus - tai pats
vertingiausias dalykas, kokį tik galima įsivaizduoti. Ji buvo
graži, kupina gyvybės, gyvenanti, auganti, suprantanti,
prisimenanti, drauge su juo pulte puolanti į dabarties glėbį.
Ji buvo daug vertingesnė už viską, ką tik įmanoma būtų
įsivaizduoti. Sigurdas meiliai braukė pirštais veidą, tyri
nėjo akis, ausis, smakro linkį. Perbraukė pirštais plaukus
ir stebėjo ją žiūrinčią. Dar niekas nebuvo jos šitaip lietęs.
Atrodė, kad jis jaučia tą patį, ką ji jaučia su savo oda.
Įsidrąsinusi Brionija pridėjo ranką prie jo veido ir darė
tą patį, tyrė visas vingeles.
- Čia tiesiog mums, - tarė jis. - Ne Odinui, čia mums.
Brionija linktelėjo: „Taip, taip!" Ji puikiai suprato, ką jis
turi galvoje.
- Jis jau ir taip turi per daug, - atsakė ji. - O kad ir
kaip ten būtų, jis vis tiek niekaip negali žinot, kaip čia iš
tikrųjų yra.
Taip gulėdami ant lovos, jiedu ištyrinėjo vienas kitą nuo
galvos iki kojų - glostinėdami, kvėpindami, skanaudami,
klausydami, gerte gerdami kiekvieną jutimą, sotindamiesi
kiekvienu pojūčiu. Tyrė kojų tarpupirščius, rankų pirštų
galiukus, užausius, akis, burną, nosį - taip, kiekvieną
kūno dalelę. Kurias dalis bučiuoti maloniau nei tas, kurias
maloniausia liesti? Ir malonu buvo viskas.
Brionija šnairavo į jo varpą, palenkdama į save jos
galvutę.
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- Žinau, kam šis, - pasakė, laikydama rankoje.
Sigurdas prisilenkė ir palietė ją apačioje.
- O aš žinau, kam yra čia, - atsakė. Abu nusijuokė, ap
sikabino ir tapo meilužiais.
Jiedu kasdien mylėjosi ir kalbėjosi - apie dievus, apie
sapnus, apie viltį, apie gyvenimą. Pašnabždomis dalijosi
pasakojimais. Baigiantis savaitei, kai Sigurdas užtektinai
pasveiko keltis iš lovos, jie jau buvo susimylėję.
Jiedu buvo vieninteliai savo pasaulyje mąstantys padarai.
Ten nebuvo visuomenės, nebuvo minių, nebuvo parkų, kur
jiedu būtų galėję bendrauti su kitais žmonėmis, - vien tik
šiltas metalas po kojomis, besiblaškančios liepsnos, besitrinančios nusidėvėjusios metalinės detalės. Tvyrojo karšto
metalo ir tepalo, chemikalų ir baltymų „sultinių", virtų
vilnų ir parudavusio kraujo kvapai. Sigurdas turėjo prisi
minimus apie turtingą gyvenimą. Ji kitokių ir nepažinojo. Ji
negalėjo su juo lygintis, neturėjo jokių prisiminimų, jokios
patirties iš kitų vaikinų nei merginų, vyrų nei moterų, ta
čiau troško atiduoti viską, ką turėjo, save visą - kūną, protą,
sielą, dvasią - tam dabarties išgyvenimui. Dar nebuvo buvę
dviejų žmonių, labiau pasirengusių susimylėti, labiau tin
kamų susimylėti, labiau trokštančių mylėti iki galo.
Ir meilė, kokią mes visi galime patirti, kuri paprasta
kaip žolė, tikrai įveikia viską. Kaliniai įsimyli sargybinius,
budeliai savo aukas, rasistai kitas rases. Nėra pragare tokio
kampelio, kur nerastum įsimylėjėlių. Kokia šiedviem bus
ateitis? Tokiam jaunam vaikinukui, kuriam skirta didybė,
taip paprastai mylimam ir mylinčiam? Ir merginai, taip
trokštančiai meilės? Pažiūrėkit, kaip jiedu nustebę dėl to
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kios netikėtos tarp jų paslapties. Meilė yra slapta draugija,
dviejų bendrija. Tik jūs ir žinote, tik jūs ir suprantate, tik jūs
ir galite permatyti. Mylėjimasis, kalbėjimasis ir atradimas.
Viską, ką vienas sužino apie kitą, taip pat sužino ir apie
save. Čia apreiškimas. Bet kas paskui? Gal Brionija tiesiog
privalėjo įsimylėti apskritai pirmą sutiktą vaikiną? Juk taip
ilgai buvo viena, tai kaipgi ją kaltinsi? Gabūt Sigurdas, šitiek
išgyvenęs, privalėjo įsimylėti su kuo tik pasitaikys. O gal,
tiesiog gal, jiedu yra sukurti vienas kitam, du žmonės,
galintys būti tobuli tik per tarpusavio dvasinį bendrumą.
Bent jau dabar jiedu savo slaptavietėje tikėjo, kad taip bus
amžinai. Jiedu svajotojai. Nėra ištikimesnio už Sigurdą,
neskaitant pačios Brionijos.
O už pusmylės negyvėlis sukasi pakabintas už kulno ir
beveik šypsosi šaltomis lūpomis. Jei Odinas nori, tai tikrai
gali pavykti?
O jeigu jis nenori, kas tada?

17
Kreilio ištyrinėjimas

Praėję šeši mėnesiai. Sigurdas su Brionija ruošia Šlepkį
kelionei. Metas grįžti į pasaulį.
Jie jau jo nebesiilgėjo. Net ir Brionija, kuri iš pradžių,
kai tik įgijo priemonių išsigelbėti, manė neišlauksianti
nė dienos, nė valandos, kaip troško įkvėpti gryno oro. Ji
turėjo laukti, kol Sigurdas pasveiks. Ir, kol jis pasitaisė,
nė vienas iš jų nebenorėjo nieko daugiau, kaip tik vienas
kito. Pasaulis viršuje, ta visa ko šventė - tebevyks ir rytoj,
ir poryt, ir užporyt. Labai daug reikėjo sužinoti jau ir čia,
jųdviejų pasaulyje.
Tačiau meilė yra apysaka, kaip ir viskas pasaulyje. Ji
rutuliojasi ir mainosi. Jiedu ištyrė Brionijos pasaulį. Jiedu
iššliaužiojo ventiliacijos angas ir vamzdžius, abu lakstė po
didžiules mašinų sales, samstė riebius skysčius iš baltymų
cisternų, vaikėsi gaujas padarų, kurių protėviai čia buvo
sugauti spąstais, kai gamyklinis didmiestis buvo uždarytas.
Ji jam paaiškino, kur aukšta įtampa sėlina kabeliais aplink
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šaldymo įrenginius, parodė dideles gręžimo stakles, žydrą
liepsną, šokančią aukštyn palei uolos šlaitą, kur Kreilis
buvo beatveriantis naujas erdves po žeme ir pamažu jas
užvaldantis, krištolo sales, chemijos skyrius, pigmentų
skyrius, nepaliaujamai beprasmiškai gaminančius visus
pasaulyje žinomus spalvų atspalvius, transporto priemonių
gamyklą, gaminančią senamadiškus variklius, nurašančią
juos, vis iš naujo utilizuojančią, vis iš naujo paverčiančią
lygiai tokiais pat gaminiais.
Per tuos kelis mėnesius Sigurdas vis dairėsi kelio iš
trūkti. Brionija paaiškino galimybes - tas tunelis veda į
sudėtingų mechanizmų maišalienę. Nepraeisi. Tas vamzdis
veda į ugnį. Tos durys visai neatsidaro. Už tos plieninės
sienos girdisi tuštuma. Sigurdas pasiėmė savo nulūžusį
kalaviją ir ėmė kirsti angas sienose, uolose, kanaluose ir
vamzdžiuose, tačiau visur, kur atvėrė angą, nieko nepešė.
Laikas ėjo. Čia buvo meilė požeminiame kalėjime. Pamažu
Sigurdas ėmė ieškoti vis uoliau.
Sigurdas pats galėjo su Šlepkiu perjoti ugnį, tačiau ne
bent tik be jos. Brionija neturėjo drakono apvalkalo. Jeigu
jųdviejų apysakai buvo lemta plėtotis, tai reikėjo išsikraus
tyti iš gamyklos į pasaulį. Jiedu turėjo rasti išėjimą.
Ieškojo ne vien tik akimis. Naudojosi sonaru, magne
tiniu rezonansu, virpesių ir dalelių analize bei kitomis
priemonėmis tyrinėti nepermatomoms zonoms. Šlepkis
buvo paslaptis. Jis galėjo jutimais kiaurai perverti sienas,
pasiekti už kampo, tyrinėti karštį, tankį, sandarą.
Kibernetinis žirgas buvo paliktas ten, kur suiro, prie
negyvėlio kartuvėse, kur buvo ugnies pakraštys. Kai
Brionija ten vėl nuėjo po kelių dienų, žirgas buvo dingęs
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ir ji pamanė, kad didmiestis jį pašalino dėl švaros, paėmė
perdirbti. Savaitę jo nebuvo, o paskui atsirado. Atrodė
siaubingai, organinėms medžiagoms jau pradėjus atsi
naujinti. Jis pats buvo išėjęs ieškoti medžiagų, reikiamų
pasitaisymui ir atsikūrimui. Ganėsi gamyklų didmiesčio
plieno miškuose ir silikono lankose, maitinosi iš baltymų
cisternų ir chemijos fabrikuose, medžiojo gyvus padarus,
besislapstančius tuneliuose ir vamzdžiuose. Atrodė jis kaip
piktoji dvasia, pusiau metalo griaučiai ir kiti neorganiniai
komponentai, pusiau kibernetinis pavidalas, su titano ir
plastikų junginiu su mėsa. Dar per kelis mėnesius žirgas
atsinaujino visiškai. Vėl atrodė kaip tas Šlepkis, kokį Sigur
das pažinojo, kada jodinėdavo Pietų Velso paplūdimiais
ir kopomis.
Sigurdas su Brionija pamažu slinko galerijomis, kas
kelis metrus paieškodami slaptų koridorių. Jei tik kokį
nors atrasdavo, tuoj pat kruopščiai žymėdavosi schemoje jo
dydį ir karštį. Aparatūrą turėjo gerą, bet ne idealią. Tyrimų
rezultatus reikėjo atidžiai analizuoti. Dažnai, kai pasirody
davo, kad yra koridorius, keliskart nuosekliau panagrinėjus
paaiškėdavo, kad tėra nedidelė tuštuma. Daugelis korido
rių, prasidedančių plačiai, erdviai, beeinant siaurėdavo ir
pasibaigdavo arba be galo šakojosi ir šakojosi. Paėjėti viso
mis atšakomis būtų prireikę tūkstančio metų, taigi ėjo vien
didžiausiomis, kuriomis taip pat galėtų pralįsti ir Šlepkis.
Kasdien nueidavo po kokį šimtą jardų. Paskui, kada anali
zuodavo rezultatus, Šlepkis jiems parnešdavo sumedžiojęs
ar parankiojęs maisto. Jeigu koks nors kelias pasirodydavo
teikiantis vilčių, tai kitą dieną eidavo patyrinėti. Sigurdas
su kalavijo nuolauža skynėsi kelią per kabelius ir metalo
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konstrukcijas, per uolas, betoną, keramiką ir visas kitas
medžiagas, atverdamas viltinguosius kelius ir išžiūrėdamas
iki galo. Kai kurie keliai tęsėsi mylią ar dar daugiau, raitydamiesi tarp apleistų sąvartynų arba nusidriekdami tvirtos
uolos galerijomis, tačiau visi baigdavosi vienodai - ugnyje,
užtektinai kaitrioje išsilydyti metalui. Jie buvo nedidukėje
oro pūslelėje, apsuptoje pragaro.
Jie ėjo aplink visą apribotąjį Brionijos pasaulį. Nieko
nerado. Paskui ėjo vėl. Paskui vėl, apimti liguistos įkalinimo
baimės, kol baisingasis troškimas ištrūkti apsilpo ir jiedu
vėl atrado vienas kitą.
Ir vėl jiems viskas iš pradžių. Du įsimylėjėliai įkliuvę
spąstuose - padėtis nelabai palanki meilės romanui. Jiedu
abu atrodo puikiai. Sigurdas ūgtelėjęs. Dėl to susirūpi
nęs. Jis tebebijo pats tapsiąs pabaisa. Dėl savo gebėjimų ir
priedų jis jau yra daugiau nei žmogus. Todėl jau tik mažas
žingsnelis belieka iki mažiau nei žmogaus. Puikiai atrodo
ir Brionija. Jos oda gražesnė, plaukai gražesni, kitokia jos
stovėsena. Ji labiau pasitikinti savimi. Ji mylima ir mylinti.
O ar galėtų būti kitaip?
O kas čia? Ji pastorėjusi? Aiškiai apie pilvą - tiesiog aki
vaizdu. Kai jiedu šitaip neperskiriami, tai stebuklas būtų,
jeigu ji nepastotų. Dar po šešių mėnesių jų jau bus trys. Gal
užgimsta požeminė bendruomenė? Bet šitaip nebus. Jiedu
šito neleis. Ši šeima skirta pasauliui.
O jai ant piršto - žiedas. Ar ji ištekėjusi? Čia nėra dvasi
ninkų, jei dvasininku nelaikysime negyvėlio, jos tėvo. Nė
vienas iš jųdviejų nenori nieko su juo veikti, net jeigu jis
ir sutiktų atlikti ceremoniją. Brionija net liovėsi jį lankyti.
Dabar Tarškutės atnešamus žiedelius ir pumpurėlius ji laiko
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sau, puošia jųdviejų su Sigurdu miegamąjį. Negyvėlis yra
praeitis, jo nebėra. Jis yra mirtis. O jiedu - gyvenimas.
Bet ji juk vis tiek turi žiedą. Neįprastą žiedą, keistai iš
raižytą, Sigurdo padovanotą nuo savo piršto. Čia jos meilės
ženklas. Ji su juo žaidžia,- jaučia jį ant savo piršto ir šypsosi.
Jis jai primena viską, ką ji turi gero. Dailutis auksinis daik
čiukas. Nė vienas iš jųdviejų visai nenumano, koks jame
slypi prakeiksmas.
Neradę išėjimo, jiedu sumanė kitką. Fafniro apvalkalas. Jei
Brionija į tokį įsisuptų, tai ir ji galėtų liepsną atlaikyti. Jeigu!
Jeigu tas apvalkalas atlaikė katastrofą, kai sprogo Fafniro ar
senalas. Jeigu jis nesudegė po milijonu tonų griuvėsių, jei ne
buvo sprogimo išsviestas į erdvę, jei nebuvo kokio nors princo
ar gaujos vado pasičiuptas ir nusineštas kaip atminas.
Jeigu, jeigu, jeigu. Ir jo parnešti Sigurdas turi išvykti.
- O jeigu negalėsi sugrįžt? - klausia ji. Jiedu stovi su
sikibę rankomis, vienas prieš kitą, kūnas prieš kūną. Jis
trokšta jos, ji trokšta jo - taip nuolat, vos tik jiedu susiliečia.
Bet jiedu taip ilgai mėgino iš čia ištrūkti ir galiausiai abu
persigando.
- O kodėl negalėčiau? Turiu kalaviją. Turiu savo odą.
Galiu išgyvent.
- O ką, jei negalėsi? Tarkim. Kas tada?
- Tuomet liksim perskirti.
Atidžiai pasižiūrėjo vienas į kitą.
- Taip gali ir baigtis.
- Tuomet man geriau likt šičia.
- Ne. Nedrįsk. Išprotėsi. Ir aš.
- Siaubas. Koks siaubas. - Sigurdas nusigręžia ir nueina,
trindamasis veidą. Kodėl viskas taip negerai?
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- Visad gyvenime turėdavau savo kelią, kad ir kas nu
tikdavo. Aš sukurtas pasiekti tikslą.
Gal niekas tavęs ir manęs neįtraukė į įvykių permainas.
Sigurdas pasižiūrėjo į Brioniją. Ji pasižiūrėjo į jį. Ji su
siėmė už pilvo.
- Gal palauktum, kol gims vaikelis?
- Gerai.
- Nepalauksi. Tu nekantrauji. Nekantrauju ir aš.
-Jeigu lauksiu vaikelio, tai turėsiu laukt ir jam gimus. Jam
reikės pagalbos. Gal ir tau reikės. Tau reiks manęs šičia.
- Tu neilgam.
Jis nusišypsojo, ne, pagalbos jai nereikės. Jis neilgam.
- Bet juk supranti, ką turiu galvoj.
Brionija pagalvojo, suirzo, mėgino rasti išeitį, kokia būtų
saugesnė už tą siaubingą išsiskyrimą. Bet neįstengė.
- Tai tada eik tuoj pat. Spėsi grįžt iki jo gimimo. Spėsi
grįžt išgabent manęs ir mūsų vaikelis gims tikrajame pa
sauly.
Sigurdas linktelėjo, tačiau tarė:
- Dar vieną savaitę. Dar savaitėlę, gal dvi. Nieko neat
sitiks. Poilsiui. Atsisveikinimui.
Brionijai taip nepatiko - juos abu jau smaugė neviltis.
Tačiau, nenorėdama jo prarasti, pagalvojusi, kad galbūt
jo visai nebepamatys, ji pritarė. Dar dvi savaites. Poilsiui.
O paskui persiskyrimas.

18
Motina

Taigi jiedu pailsėjo. Tačiau poilsis nebuvo rimtas. Juos šaukė
pasaulis. Apsėdo troškimas ieškoti. Ir nepraėjo, jiedu jo nesikratė. Pabandė neskubėti, eiti pasimaudyti, pamedžioti,
pasimylėti. Bet svarbiausias reikalas, po poilsio, pabėgimas,
nedavė jiems ramybės. Nekantraudami, greit užpykdami
patys ant savęs ir vienas ant kito, jiedu persiskyrę išbūdavo
ilgiau nei anksčiau. Brionija ištisas valandas gilindavosi į
žemėlapius ir schemas, rūpestingai nagrinėdavo jų gautus
žvalgybos rezultatus, susegiotus ilgomis eilėmis ant apleisto
sandėlio sienų, kol Sigurdas klajodavo po galerijas ir cechus,
ieškodamas priemonių problemai išspręsti. Kiekvienas iš jų
galėjo kokią nors priemonę atrasti. Pasisekė Brionijai.
Pažiūrėk. - Jiedu stovėjo sandėlyje. Tris sandėlio sienas
dengė įvairių skenavimo duomenų atspaudai. Jais buvo
padengta visa prieinama Kreilio vidaus erdvė.
Sigurdas pasižiūrėjo. Atspauduose matėsi zona pačiame
jų pasaulėlio pakraštyje.
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- Nieko aš čia nematau.
- Štai čia ir čia. - Ji parodė pirštu - nedideles nedarnas
uoloje.
- Čia gali būt kas tik nori - tankesnė uola, rūdos. O kad
ir kaip ten būtų, juk čia anapus ugnies.
- Ir štai čia. - Ji nuvedė jį prie atspaudų, kuriuose matėsi
zona į dešinę nuo anos. - Tas pats raštas. Ar matai? Tas pats
atspalvis, tas pats išsidėstymas. O tarp jų - matai? Labai
blankus, sunkiai įžiūrimas dar vienas dėmių derinys.
- Labai jau blausus.
■- O jei būtų tamsesnis, ką pasakytum, kas čia?
Sigurdas įsižiūrėjo.
- Na, jei būtų tam sesnis, tai galėtų būt vam zdynas.
Bet... - Jis gūžtelėjo pečiais. Šios dėmės gali būt kas
tik nori.
- Vis dėlto nemenkai sutampa. Vienodi deriniai, kaip
šie, visi blankūs, žinoma, bet visi vienodi. O čia štai dėmės
kur vėsiau.
- Tikrai daug sutapimų. - Pamatė ir Sigurdas.
- Bet šis nežymus dalykas atrodo tiesiog - atrodo taip,
kaip galėtų atrodyti, jei kas nors ką nors čia slėptų. Atrodo
taip, kaip galėtų būt užmaskuota.
- O kas čia galėtų ką slėpt?
- Nežinau. Bet aš nežinau labai daug ko. Juk taip ga
lėtų būt.
- Galėtų.
- Turėtų.
Sigurdas išsišiepė.
- Kažkas yra. Kažkas tinkamo. Jei nėra nieko kito.
- O ką tu gali žinot.
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- Bet juk ugnis!
- Nedaug ten jos. Įlįsiu į Šlepkio dėklę. Galėtume prasiveržt pro didžiąją liepsną. Įmanoma.
- Tai veikim.
Brionijos surastoji ertmė buvo ilgas, aukštas, platus kori
dorius, su statmenomis sienomis uoloje. Uola buvo šilta.
Aukštai į uolą ėjo vamzdžiai ir vamzdeliai.
Brionija buvo teisi. Tie vamzdžiai turėjo kur nors nu
vesti. Kažin kas ten anapus buvo.
Jiedu abu surinko šiek tiek mechanizmų, paėmė grę
žimo įtaisą ir pastolių - jų čia, Kreilyje, gulėjo daugybė - ir,
prieš jodami dar pirmyn, truputį patyrinėjo. Nuo pastolių
pasiekė vamzdžius ir juos rūpestingai ištyrė. Jais buvo
tiekiamas oras, vanduo ir maistingos medžiagos. Vamz
džiai ėjo gilyn į uolą. Kaip tik jų blyškias žymes Brionija
ir buvo pastebėjusi. Žymes, taip primenančias natūralius
uolos variantus. Vamzdžiai niekur nėjo atgal, tiesėsi tik
pirmyn, kažkur priekyje išnykdami. Kam? Ką reikėjo ap
rūpinti kitapus uolos ir karščio, kur nebuvo jokio įėjimo
nei išėjimo?
Jiedu paruošė gręžimo įtaisą išsikalti keliui uoloje ir
konvejerį ištraukti susidarančioms nuolaužoms. Tiesiog
priešais išvydo uoloje kažin ką keista. Uola buvo dirbtinė.
Kaip Brionija ir sakė, ši zona buvo užmaskuota.
Įtaisas gręžėsi į uolą ir tiesė dviejų m etrų platumo
tunelį. Beveik iš karto kilo triukšmas koridoriuje jiems už
nugarų - artinosi ištisa virtinė dundančių mašinų: remonto
robotų. Kreilis skubinosi neleisti. Atidundančios grėsmin
gos mašinos juodu išgąsdino, bet kartu ir pradžiugino.
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Jiedu kažką aptiko. Pirmą kartą didmiestis rodė savo galią.
Kreilis buvo išsigandęs.
Tas pirmasis puolimas buvo šiurpus, bet ne mirtinas.
Robotai buvo menki gremėzdai, nė iš tolo neprilygstantys
tokiems pažangiems dalykams kaip Sigurdas ir Šlepkis.
Be to, visai nebesunku buvo tinkamai nulaikyti gręžtuvo
galvutę. Gręžimo įtaisas pagaliau prasiveržė pro paskutinį
subyrėjusį uolos sluoksnį. Pasimatė tikroji apsauga. Staiga
įtaisas išlakstė šipuliais. Tiesiog akyse tartum ištirpo. Ir
tada tuneliu trenkė oro srovė, lyg raketos degalų degimo
srautas, toks karštas, kad net oras įraudo. Pro tą karštį ar
tinosi dar viena kariuomenė - siaubingi padarai iš plieno
ir polisilikono, atsparūs kad ir didžiausiam karščiui, gin
kluoti ir iš priekio, ir iš užpakalio, iš viršaus ir iš apačios
visais ginklais, kokius tik Kreilis įstengė sukurti. Jie nebuvo
perdaryti ekskavatoriai - jie buvo sukurti žudyti. Dar nė
neprisiartinę pradėjo puolimą, paleido karšto plieno krušą,
tratino dešimtimis šūvių per sekundę. Svaidė spygliuotos
vielos ringes. Sigurdas, nustūmęs į šalį Brioniją, stojo prieš
antpuolio ugnį, apsaugodamas ją.
Be jokios komandos Šlepkis nuleido savo dėklę ir Brio
nija įšoko vidun. Jos žmogiškoji oda tokiems pokštams
nebetiko. Sigurdas užšoko ant žirgo, šis kuo žemiausiai
pasilenkė, sulenkdamas kojas taip, kad jo pilvas brūkštelėjo
žeme, ir pasileido lėkti siauru tuneliu, keistai tūpsėdamas ir
linguodamas, tiesiog į žudymo mašinas ir į degalų liepsnojimo srautą. Karštis buvo siaubingas. Sigurdas rėkė, Šlepkis
rėkė. Sigurdas juto kažkuo apsitraukiant galvos plaukus,
matė gelsvai rudus rankos plaukelius virstant pelenais, odą
nuo liepsnos tamsiai nuraudonuojant. Šlepkis po juo degė,
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bet nestodamas kibernetinis žirgas skynėsi kelią pirmyn,
traiškydamas priešą savaisiais titano griaučiais, maigy
damas pilvu, draskydamas į gabalus aukštai keliamomis
kanopomis ir viską įveikiančiais dantimis, laidydamas
kulkų papliūpas, Sigurdui pačiam kaip mašinai viską kapojant ir skaldant. Colis po colio jie brovėsi į priekį, kol galų
gale išsiveržė į atvirą erdvę. Čia karštis padidėjo. Akimirką
vaikinas su žirgu tik sukosi sutrikę, šaukdami iš skausmo.
Paskui kibernetinis žirgas žengė atatupstas ir šoko pirmyn.
Lėkdamas tyrė, kur karštis silpnesnis.
Neilgai truko pasiekti vietą, jo apskaičiuotą, bet ir vėl
priešais iškilo siena. Nebuvo laiko nei galimybės atsigabenti
naują gręžtuvą. Sigurdas nulipo nuo žirgo, išsitraukė savo
kalavijo nuolaužą ir ėmė kapotis juo kelią, Slepkiui arti
neprileidžiant atsekančios iš paskos mirties robotų kariuo
menės. Siena buvo penkių metrų storumo. Prireikė visos
valandos prasikirsti. Išėję kitapus vėl rado vėsumą - erdvę,
sukurtą gyviems padarams. Tačiau kas čia galėjo gyventi
su šitokiu Kreilio slaptumu ir su šitokia apsauga?
Šlepkis atvėrė savo dėklę ir Brionija iššoko prisidėti
prie mūšio. Robotai jau savo galią parodė. Atėjo laikas
gyviesiems ir pusiau gyviems, kiborgams su kitokia karo
technika, kariams robotams, kurie gyveno ir kvėpavo. Kiti
pabaisos - žvėrys, neįtikimo pavidalo ir dydžio, su mėsa
priveržta varžtais, privirinta metalu prie kaulų, kaulais prie
dervos, derva prie mėsos, žengia pirmyn į juos. Nulipęs
nuo žirgo Sigurdas paleido Šlepkį veržtis pirmyn į mūšį,
o pats su Brionija patraukė atgal. Drauge, petys į petį, susimylėjėliai kapojo ir talžė besielių padarų gretas, mūšiu
brovėsi pirmyn, vėžlio žingsniu siaurėjančiu koridoriumi
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prie plieninių durų. Pasiekė jas ir iškapoję atvėrė. O rado
tik dar vieną koridorių, vedantį prie dar vienerių durų. Už
šių rado ir dar vienerias, o paskui ir dar vienerias, ir dar.
Ir tik kada prasiveržė pro pirmas ketverias duris ir pro
paskutiniąsias, chaosas ir žudynės liovėsi.
Tartum jiedu būtų nuspaudę išjungiklį. Kiborgai liovėsi
kapoję ir tyliai nusilenkė. Mašinos monotoniškai dūzgė ir il
sėjosi, joms komandų nebeliko. Susimylėjėliai laimėjo mūšį.
Senovinis, pusiau gyvas, didmiestis buvo toks klastingas
ir žiaurus, kaip niekas kitas šioje žemėje užgimęs. Metams
bėgant didėjo jo klastingumas, ryžtas ir sumanumas, tačiau
nebebuvo ko dar kautis, paslaptis jau buvo pasiekta. Kreilis
nebeturėjo daugiau ką daryti, kaip tik laukti ir žiūrėti.
Jie stovėjo nedideliame kambarėlyje, iškapotame uoloje.
Priešais juodu stovėjo žemas rezervuaras, o rezervuare
gulėjo žilaplaukė moteris su įstatytu kateteriu organizmo
gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Jos galvą dengė laidai
ir vamzdeliai, einantys į grupę prietaisų, išrikiuotų pagal
vieną iš sienų. Tyliai zvimbė tekėdama elektra. Moteris
buvo užsimerkusi. Neatrodė, kad ji ką nors suvoktų. Brionija
priėjo. Uždėjo rankas ant stiklo virš moters veido ir kiek
pasisuko į Sigurdą.
- Mano motina.
Sigurdas priėjo, atsistojo greta ir apkabino ranka.
Brionija atsargiai pabeldė į stiklą virš moters veido. Ši
nejudėjo.
- Mama! - Tačiau senė nė nekrustelėjo. Nesujudėjo,
nepamatė ir neišgirdo. Brionija trinktelėjo į stiklą smarkiai,
taip smarkiai, kad moteris krustelėjo skystyje, tartum jūros
padaras, bangos sujudintas. Bet akys liko užmerktos.
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Sigurdas atsargiai suėmė Brionijos ranką.
- Aš mirtimi vadavausi, - pasigirdo balsas. Jiedu nustebę
apsižvalgė. Balsas skambėjo iš garsiakalbių, įtaisytų tarp
gausios aparatūros. Neįmanoma buvo pasakyti, kas kalba.
- Aš mirtimi vadavausi šimtą metų.
- Didmiestis, - pasakė Sigurdas. - Kreilis. Štai kas
kalba.
- Man atjungė degalus. Dariau degalus iš pasėlių. Man
atjungė orą. Dariau orą iš uolos. Nutiesiau vamzdžius į
paviršių kvėpuoti. Labai ilgai buvau vienas. Ir pajėgiau tik
vos išsilaikyti šitaip ilgai. Viską išeikvojau. Prireikė man
persitvarkyti, kad galėčiau pereiti prie naujų išteklių. Man
reikėjo daugiau galios, sudėtingesnės sandaros. Man reikėjo
vaizduotės. Jeigu ne ji, man būtų buvęs galas. Jeigu ne ji,
Brionija, tai ir tau būtų buvęs galas. Čia viskas - cechai,
mašinos, lervos, programavimas ir organizacija - viskas
prasideda čia. Viską valdo tavo motina. Ji valdo mane. Da
bar ji prie manęs prisijungusi. Jeigu ją atjungsite, mums
visiems galas.
Sigurdas pažvelgė į Brioniją.
- Ar mes tuo tikim? Kodėl turėtume tikėt?
Brionija susiraukė.
- Nepastebiu aš didelių pokyčių, kai jūs... jai šitaip
padarėt.
-Ji sena. Jos smegenys jau fiksuotos, tegaliu tik iš dalies
ją pritaikyti. Ji vien tik viską prižiūri, ne daugiau.
- O kodėl neėmėt manęs?
- Tu per greita, per daug mitri, per daug protinga. Aš
privalėjau verstis iš to, ką turėjau... Privalėjau panaudot ką
galėjau. Labai ilgai naudojausi tuo, kuo galėjau.
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Sigurdas priėjo prie išrikiuotos aparatūros, iš kur sklido
balsas.
—O kodėl man dabar nesmeigus savuoju kalaviju į tavo
aparatūros grandines? Kokią tu turėjai teisę!
- Aš turiu teisę gyventi, kokią turi kiekvienas. Kodėl,
tavo galva, aš turiu mirti? Ir jeigu aš mirčiau, tai mirtų ir
Brionija. Ir tu taip pat, Sigurdai. Mes čia esame dvi mylios
po žeme. Kai aš sprogsiu, kaip tavo apvalkalas tau pagelbės?
Aš esu jūsų namai. Jūs esate aš, o mes esame ji. Ji dabar yra
visų mūsų motina.
Jiems už nugarų Šlepkis ėmė ėdinėti organinius mecha
nizmus. Šie nė nebandė sprukti, nė neaikčiojo, nedejavo
kandami. Nors pagal savo paskirtį jie tikrai turėjo jausti
skausmą. Vėsus oras, blausi šviesa, Šlepkis, čepsintis
ėdantis padarėlius ant kambario slenksčio, senė, gulinti
išbrinkusi rezervuaro skystyje, nykus balsas, viską jiems
aiškinantis, - visi šitokie dalykai sudarė nerealumo atmos
ferą, tartum atsidūrus keistame sapne, kuris jau ryte bus
pamirštas.
Brionija pasižiūrėjo į savo motiną po stiklu. Ar tiesa, ką
sakė didmiestis? Jis išnaudojąs Brionijos motiną. Tas gerokai
akivaizdu. Ir didmiestis negalėtų amžinai gyvuoti atskirtas
čia giliai po žeme. Tas irgi galėjo būti iš esmės tiesa. Tačiau
kaip visa kita? Ar tikrai viskas susprogtų, jeigu jie motiną
pasiimtų?
- Ar ji mane girdi?
-N e.
- O ar ji girdi, ką sakot jūs?
- Ne. Ji jau sąmonės nebeatgaus. Tas mums trukdė.
Brionija paklausė Sigurdo:
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- Jeigu ją išlaisvinsim, ar ji sąmonę atgaus?
- Ne, - atsakė Kreilis.
Sigurdas papurtė galvą.
- Aš nežinau. Viskas priklauso nuo to, ką Kreilis yra
atjungęs. Gal ji net ir kvėpuot pati negalėtų...
- Negalėtų, - tarė Kreilis.
- Gal kraujas tekėtų pro jungtis.
- Tekėtų.
- Tylėk! - suriko Brionija - Kodėl turėtume tikėt viskuo,
ką čia šneki?! - Brionija užsidengė rankomis veidą. Nepajėgė
matyti motinos šitokios, be jokios veido išraiškos, išbrinku
sios dėl mirkimo skystyje, nuogos. Ji buvo drovi moteris,
labai nemėgo rodytis nuoga. Brionija nusivilko apsiaustą
ir užmetė ant rezervuaro.
- Turim pagalvot, - tarė ji. - Nežinau, ką daryt.
Padėtis buvo nepakenčiama. Jeigu bandytų senutę gel
bėti, tai ją nužudytų. Ją pasiimti reikėtų specialisto - dau
gelis laidelių ėjo giliai į smegenis. Žinoma, kad didmiesčiui
buvo naudinga atjungti motinos kūne ko jam nereikėjo - są
monę, valingą raumenų judinimą, - viską, kas tik galėjo
sutrukdyti ją panaudoti vien tik kaip komponentą. Ir vien
tik pajutęs grėsmę jos netekti, nes jis nuo senės priklausė, kam gi dar didmiestis ją taip saugotų nuo jų? Kreilis buvo
paleidęs viską prieš juos, taipgi iš paskutiniųjų slėpė šį
kambarėlį. Didmiesčiui jos reikėjo. Be jokios abejonės.
O jiems?
Nusivylęs Sigurdas priėjo prie išrikiuotų kompiuterių ir
išsitraukė kalaviją. Bet mašina tik pasijuokė iš jo.
- Nužudyk mane ir žūsi pats. Sužeisk mane ir sužeisi
savo meilę. Ko dar galėtum imtis?
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- Sutarties, - atsakė Sigurdas. Gal būtų pavykę su
siderėti. - Išleisk mus iš čia. Mums reikia kelio į žemės
paviršių.
- Neįmanoma.
-Kodėl?
- Aš esu palaidotas! Aš sužalotas - tu mane sužalojai.
Kai susprogdinai Fafniro ginklus, kartu išsprogo ir pusė
mylios pamatinės uolienos. Ir ji užvirto ant mūsų. Turėjau aš
čia išėjimą į gryną orą - bent jau juo aš galėjau naudotis, - o
dabar jis užvirtęs, tavo dėka.
- Tai prasigręžk.
- Aš ir gręžiu, - sušnypštė mašina. - Reikės dar kelių
mėnesių. Vienerių metų. Palauk metus. Ir galėsi išeiti.
Sigurdas pasikalbėjo su Brionija, pagalvojo, pamąstė, bet nieko nepajėgė išmąstyti, kaip pergudrauti didmiestį.
Senė ramiai gulėjo, nei gyva, nei mirusi. Gyvasis lavonas.
Ar įmanoma būtų ją vėl atversti žmogumi? Kas galėjo
žinoti? Tuo metu jie neturėjo kito pasirinkimo kaip tik
patikėti Kreiliu.
Taigi jie pasitraukė, prižadėję sugrįžti. Dabar didmiestis
žinojo, kad jie gali sugrįžti - bent jau šitiek tai jie pasiekė.
Kai jie išėjo iš kambarėlio, didmiestis šūktelėjo įkandin:
- Ji rūpinasi tavimi. Ji ir toliau tave myli, Brionija. Ji ir
toliau tavo motina.
Didmiestis nutraukė ugnį, perskyrė padarų ir mašinų
gaujas, kuriomis anksčiau bandė neprileisti čia įsibrovėlių.
Kreiliui džiugu buvo matyti juos pasitraukiančius.
Toks buvo pirm asis Sigurdo pralaimėjimas. Tačiau
mūšis dar nepasibaigė.
Jiedviem parėjus į savo saugius namus, Brionija tarė
jam niūriai:
131

Melvin

Burgess

- Didmiestis nori atimt iš manęs vaikelį. Tu turi keliauti.
Tu turi iš čia ištrūkti iki vaikeliui ateinant.
- Per pusę mylios uolos! Kaip sakė...
- Meluoja. Nori paimt iš manęs vaikelį! Nejau nesu
pranti?! Štai kam aš čia. Štai kam šičia tu. Kreilis viską
sumąstęs. Jam reikia mūsų vaikelio smegenims.
Žmogaus smegenyse yra septyni milijardai jungčių.
Prie augančių kūdikio smegenų galima jungti laidus. Koks
procesorius! Ar būtų dar kas nors neįmanoma Kreiliui su
šitokiu?

19
Persiskyrimas

Kūdikis buvo jųdviejų ateitis, jų lobis, jų meilė. Niekam ne
buvo galima leisti ką nors jam padaryti. Jiedu iš karto ėmė
ruoštis Sigurdo kelionei atgal į žemės paviršių, svarstyti,
pro kur jam geriau keliauti, spėlioti, kaip didmiestis bandys
jo nepraleisti, mąstyti, kaip Sigurdui derėtų gintis. Kreiliui
tai tikrai jo nebereikėjo - o ką, jei didmiestis pamėgins
užversti jį žemėmis? O ką, jeigu leis jam ištrūkti ir tada
užsidarys? Kiekviena tokia galimybė buvo apsvarstyta tyliu
šnabždesiu iki išnaktų, abiem baiminantis, kad didmiestis
jų sumanymų slapčia klausosi.
G aliausiai išvargę krito į miegą. Bet vos po kelių
valandų, Sigurdui tebemiegant, Brionija nubudo. Tyliai
atsikėlė. Pasigirdus šaižiam cypsėjimui, pro kažkokį
sienos plyšelį staiga išlindo Tarškutė. Po akimirkos jau
tupėjo ant peties, čiupnojo snapeliu ausį. Brionija pirštu
paglostė mažytę galvelę. Ir paukštytė prapuolė, pasislėpė
drabužiuose.
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Čia pat mintyse Brionija pajuto tykančią tamsumą. Liū
desį, pyktį, neviltį, įniršį. Šie dalykai taikėsi ją paralyžiuoti.
Ji taip mažai ko teturėjo, taip daug įgijo ir dar gerokai
daugiau jai buvo žadėta. Meilė. Kūdikis. Pasaulis! Ji jau
viską laikė rankoje, o dabar buvo taikomasi iš jos atimti.
Brionija nė neabejojo. Ji buvo mažytė figūrėlė didžiame
žaidime. Kūdikis buvo skirtas ne jai, pasaulis, ten viršuje,
buvo skirtas ne jai. Vis dėlto vieną dalyką ji tikrai turėjo,
vienas dalykas tikrai priklausė jai: Sigurdas. Jos meilė jam
ir jo meilė jai buvo tikras dalykas. Niekas niekaip šito iš jos
negalėjo atimti. Nors vis tiek ji ketino jį išsiųsti.
Brionija nė neabejojo, kad kai jis išvyks, ji jo tikrai ne
bepamatys. Jei Kreilis nepajėgs jo nužudyti, tai jau tikrai
nebeleis jam sugrįžti. Jos vienintelė viltis tebuvo, kad jam
visai nebus leista išvykti - kad jis bus laikomas čia po žeme
su ja, veisti žaliavai smegenims, kad požeminis miestas
gautų kokybiškų procesorių. Tokia buvo viltis? Mašinai
skirta veisimo programa?
Viltis buvo netekti vilties. Bet negalima buvo leisti, kad
šitaip nutiktų. Sigurdas turėjo gyventi, nei jeigu ji pati ir
negyventų. Jis turėjo išvykti, ji turėjo jį išsiųsti ir likti šičia
viena. Ji bent jau neprarastų meilės, su kokia jiedu vienas
kitą myli. Jau šito tai mašina niekaip iš jų neatims, neįgis
dar vieno tokio komponento, kuris užtikrintų, kad viskas
eitųsi sklandžiai, negaus nieko tokio, ką galima būtų valdyti
ir išnaudoti. Tas dalykas liks jiedviem, ta šventa atmintis,
jos ir jo, esanti jos gyvenimo ašyje.
Kai jis išvyks, ateis nusiminimas. Bet ji atsigaus. Ji turės
kūdikį ir kausis, kad jį išgelbėtų, ir pralaimės. Užeis dar
didesnis nusiminimas. Ir laukimas, laukimas, vylimasis,
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vytimasis. Kaip ji galėtų drįsti laukti ir viltis, žinodama,
kad laukimas truks amžinai? Kaip jai slinktų valandos,
savaitės ir metai? Ką ji šitiek laiko veiktų? Kaip ji galėtų
gyventi neturėdama ateities?
Brionija tyliai vaikščiojo pirmyn ir atgal. Turėjo kažką
daryti - turėjo kažką daryti tuoj pat. Arba taip ir neįgis jėgų
jį išleisti. Tyliai apsirengė ir išėjo viena karštais koridoriais
į atvirą griuvėsių lauką, netoli liepsnų, kur tebekabėjo
negyvėlis.
Odinas, jos tėvas. Ką gero kada nors jis yra jai padaręs?
Štai jis, kaip visada, kaip ką tik numiręs. Brionija pasilenkė
ir atidžiai pasižiūrėjo į jo veidą. Jis nebuvo toks gražus ir
jaunas kaip Sigurdas. Veidas gilių raukšlių išvagotas, drū
tas ir niūrus. Turėjo daug gyvuliškumo, bet nė pėdsako
pusiaužmogio bruožų. Nosis kumpa ir plokščia, tartum
sutrėkšta. Platūs skruostai. Apie akis išdžiuvusios gleivės,
kur musės telkiasi, ir seilės, varvančios žemyn pro apverstą
nosį į akis.
- Ak, tu, dideli šikniau! - sušnibždėjo Brionija. Nors,
kiek žinojo, Odinas buvo musė, sugauta laiko tėkmėje,
kaip ir ji pati.
Ji prigludo veidu prie pat jo veido. Šiandien jis ne taip
baisiai dvokia - tik smarkiai atsiduoda vėstančio kūno
drėgme. Brionija bandė pajusti, ar neiškvėps jisai jai į
veidą - kartais ji pagalvodavo, kad galėtų šitaip būti, - ta
čiau šiandien tikrai neiškvėpė. Prigludo ji skruostu prie
skruosto. Prie šalto ir drėgno. Ir atšoko pasibjaurėjusi.
- Atmainyk, kas man gresia, - sušnibždėjo. - Padaryk
kitaip. Sutramdyk ugnį, leisk mums iš čia išeiti. Suteik
mums galimybę bent pabandyti, tėve.
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Negyvėlis tylėjo. Brionija atsitraukė. Odinas truputį
pasvyravo. Kažkas jo akies kraštelyje krustelėjo, kažkas
nežymiai blausiai sužioravo. Tas kažkas akies kraštelyje
ištvino ir išsiliejo ant antakių ir plaukų. Ašara, negyva
negyvo dievo ašara.
Brionija atsistojo. Kas jai iš tų jo ašarų? Užtektinai ji turi
ir savų. Apsidairė aplinkui po savo kojomis, kiek aukų ji
jam sunešusi - kiek čia kapeliukų ir sudžiuvusių žiedelių,
šakalyčių, susuktų popierėlių ir audeklo skiautelių, pumpu
rėlių ir drugelių sparniukų, sudžiūvusių vabzdžių griaučių
ir mažyčių pelių bei pelėnų kaulelių, Tarškutės jai atgabentų
per metų metus. Truputį paspyrė aukas su koja.
- Atidaviau tau viską. O tu niekuo man neatsidėko
jai. - Taip pasakiusi pagalvojo, kad juk vis dėlto visko jam
neatidavė. Nedavė Sigurdo. Bet juk Odinas jau jį ir taip turi.
Odinas turi viską. Odinas turi užtektinai.
Brionija išsitraukė iš už diržo peilį ir nupjovė virvę. Die
vas sunkiai dunkstelėjo ant šiurkščių uolinių grindų tarp
šiukšlių jai po kojomis. Ji nuėjo panaršyti tuščiuose sandėlių
blokuose čia pat aplinkui. Veikiai surado ko ieškojusi - seną
vežimėlį, prietaisą, kuriuo robotai vežiojo atsargines dalis
ir elementus remontui cechuose. Kai atsistūmė vežimėlį į
Odino lauką, jos čia laukė Sigurdas.
- Taip ir pamaniau, kad būsi šičia, - tarė jis. Ji gūžtelėjo
pečiais, bet priėjusį smarkiai apsikabino.
- Paskutinė diena, - pasakė ji.
- Aš grįšiu.
- Jei kas nors įstengtų, tai tik tu.
Jiedu drauge vargais negalais įkėlė Odiną į vežimėlį
ir sukrovė ant jo visas dovanėles, Brionijos jam suneštas.
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Jiedu sukaišiojo jas Odinui į kišenes, sužėrė ant krūtinės
ir šlaunų, kol padengė jį visu tuo, ką paukštytė įstengė
sunešti rodydama, koks yra pasaulis. Tarškutė atsitūpė ant
negyvėlio krūtinės, pypsėdama, purpčiojo tarp jo ir Brionijos, kartkarčiais net pasičiupdama lapelį ar šakeliūkštę,
lyg padėtų sukti lizdą.
Kai jiedu viską sukrovė, nuvežė prie ugnies pakraščio.
Brionija pabučiavo tėvą į kaktą ir pastūmė, su visu pilnu
vežimėliu, į liepsnas. Iš karto užsiplieskė sudžiuvusių auga
lėlių ir popieriaus skiautelės, paskui plaukai, paskui drabu
žiai. Negyvėlis ėmė rūkti. Sigurdas su vamzdžio nuopjova
pastūmė jį giliau į ugnį, kur karščiau. Jis ėmė liepsnoti, oda
ėmė raukšlėtis, mėsa ėmė šnypšti. Netrukus visą apgaubė
liepsnos. Jis lyg sukrutėjo, pasisuko ir pasirangė.
Čia tik ugnis jį judina, - pasakė Brionija. Jiedu žiūrėjo,
kol iš sudegusio kūno nebeliko nieko, vien tik gausesnės
ugnies plotas, ir pasišalino, patraukė namo. Abu pradžiugo
sunaikinę Odiną, nors iš tikrųjų tai nelabai tikėjo padarę
dievui galą. Ėmė linksmumas, bet kartu apėmė ir kažkoks
paslaptingas jausmas, tartum negyvėlis be paliovos stebėtų
juodu iš savo slėptuvės mirtyje. Dabar jie vieni. Jiedu jautėsi
kaip vaikai, pirmą kartą palikti namie be priežiūros.
Truputį pavaikščiojo palei ugnies kraštą, svaidė į lieps
nas visokias liekanas ir žiūrėjo, kaip jos sudega. Taip karšta
buvo prie pat liepsnų. Jiedu pasibučiavo. Sigurdas nu
smaukė jos drabužius nugara žemyn, paskui ir savuosius.
Jiedu suvertė drabužius ant žemės, po savimi, ir pasimylėjo,
švelnių švelniausiai. Paskui abu užmigo, šildomi ugnies,
vienas kito glėbyje.
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Prieš išvykdamas Sigurdas įsidėjo į kišenę du mažyčius da
lykus - nerūdijančio plieno veržlelę ir jai tinkamą varžtelį.
Tarškutei liepsnos nekenkė. Jie tą žinojo. Ji atskris pas jį ir
jis parsiųs ją su žinia. Jei parneš snapelyje veržlę, tai Fafniro
apvalkalas jau yra ir greitai grįš. O jeigu varžtelį, tai turės
dar ieškoti. Šiaip ar taip, jis prižadėjo sugrįšiąs, su apvalkalu
arba ir be jo, bet spėsiąs pamatyti vaikelio gimimą. Nieko
žemė neturės tokio, kuo galėtų jį sulaikyti.
Brionija linktelėjo. Jis iš paskutiniųjų pasiskubins. Ji iš
paskutiniųjų palauks. Jiedu dar kartą pasibučiavo. Tada
Sigurdas užšoko ant Šlepkio ir pavarė žirgą šuoliais prie
didžiojo vamzdžio, kuris pirmiausia vedė žemyn.
- Myliu! - sušuko iš apsupusių jį liepsnų.
- Myliu! - atsiliepė ji. Jis dar kartą pažvelgė per petį,
liepsnoms plakantis į metalą apie jį, ūžiant ausyse. Siaubin
gas degimo skausmas apsiautė pojūčius ir Brionijos vaizdas
ir balsas pradingo.

20
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Joti į ugnį nebuvo lengva, ypač kai Sigurdas buvo įjojęs vos
prieš kelias dienas. Skaudėjo siaubingai tikroviškai. Aštriai
dvokė skrundančia arkliena, degant naujai besiformuojan
čiai mėsai ant Slepkio metalo lydinio kaulų. Žirgas bliovė.
Sigurdas giliai įkvėpė. Ugnis jam degino gerklę ir užvirė
seilės ant liežuvio.
Viskas dėl meilės, - per skausmus pagalvojo giliai šir
dyje Sigurdas. Bet jis buvo nesužeidžiamas. O kai šitaip, tai
jo gyvasis kūnas galėjo degti toje vienintelėje vietoje tarp
mentikaulių, kur nepalietė kraujas. Jis apsikamšė tą vietą
atspariais ugniai skudurais.
Apie galvą šėlo dygios oro srovės, liepsnojančios ryškiai
žaliai, geltonai ir mėlynai. Jojo toliau, atšokdamas nuo
ugnies ir nerdamas iš koridoriaus į koridorių, žemyn į an
gas, iš kurių kilo dūmai su liepsnomis, per ertmes, kuriose
viskas gausiai ir ryškiai sproginėjo. Šlepkis veržėsi į vieną
pusę ir į kitą, aukštyn ir žemyn, tyrinėdamas kelią priekyje,
kad išvengtų pavojų.
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Labiau prisiartinus prie žemės paviršiaus, joti pasidarė
sunkiau. Tas milžiniškas sprogimas, koks kilo naikinant
Fafniro arsenalą, sugriovė viršutinius Kreilio aukštus.
Sutriuškinti vamzdynai ir griuvėsiais užversti kambariai
užtvėrė kelią. Tačiau didmiestis buvo palaidotas tada,
kada, kaip sakė, jau buvo toli nuo žemės paviršiaus. Ugnis
ir dūmai rodė jiems kelią, šmurkščiodami ir verždamiesi
lyg suslėgti, siaurais koridoriais ir vamzdžiais. Šlepkis
sekė paskui, veržėsi pirmyn, paleido raketą išsprogdinti
užgriuvusiems koridorių akmenims ir sulamdytai tech
nikai. Žirgas turėjo dešimtimis pojūčių daugiau už mus,
tačiau vis tiek nuolat pasukdavo ne ten, ieškodamas kelio.
Galų gale jie atsidūrė po paskutiniu uoliniu dangčiu ir po
sutriuškintais griuvėsiais. Šlepkis paleido dar vieną raketą
išsprogdinti keliems paskutiniams metrams griuvėsių ir
šoko į patį sprogimo centrą - ir netrukus jie atsidūrė atvi
roje erdvėje, ryškioje šviesoje, pavasario dienos dulksnoje,
palikę už nugaros sugriuvusias drėgnas uolas, suardytą
žemę ir purvą.
Didmiesčio riksmai staiga nutilo, sprogusioms uoloms
suvirtus į sprogimo duobę. Šlepkis, vėl nudegęs iki me
talinių kaulų, virto ant šono ir paklojo galvą pailsėti po
didžio sukrėtimo.
Sigurdui užtvindė ausis dienos ramybė.
Juto visą savo kūną ją geriant, ja įmirkstant. Su visomis
jos gerosiomis savybėmis. Lietus yra stebuklas, Sigurdas
buvo pamiršęs. Vėsus, nuostabus vanduo, krintąs iš dan
gaus, lyg palaiminimas. Sigurdas atsiklaupė dumbliname
klane, panardino ranką ir pamėgino apsitaškyti veidą,
tačiau dar buvo per karštas, vanduo jo paliestas garavo.
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Tai tiesiog jis galingai įkvėpė visais plaučiais nuostabiojo
vėsiojo oro ir išleido ilga srove. Susidarė garo kamuolys,
kaip drakonui.
O kvapai! Drėgna uola, drėgna žemė, žali augalai. Išpešė
kuokštą samanų ir pakvėpino. Kvepėjo žeme ir gyvybe - to
kio dalyko tartum nė įsivaizduoti neįsivaizduotum. Pagal
vojo: „Argi nėra pasaulis milijoną kartų geresnis už visa
tai, ką tu galėtum išgalvoti? Koks pavienis dievas būtų
įstengęs visa tai įsivaizduot? Mes tegalim žinot vien dalelytę
visų dievų, kokie yra. Jų aiškiai yra daugybė kiekvienam
gyvam padarui."
O Brionija buvo toli nuo viso šito. Kiekviena sekundė,
jos gyvenama ten, apačioje, buvo kankynė. Ko viskas verta
Sigurdui, jeigu žemėje nėra ir jos? Staiga jis pasijuto vienišas
kaip niekada anksčiau. Pratrūko verkti. Jautėsi kaip keliau
tojas, aplankęs kitokį pasaulį ir grįžęs į savąjį.
Kiek vėliau kažin kur netoliese išgirdau lojant šunis. Jeigu
ten pusiaužmogiai, tai galėjau gaut iš jų bent kokių dra
bužių. Atsistojau ir nuėjau. Gal jie net žino ką nors apie
Fafniro apvalkalą.
Ilgokai klajojau ieškodamas, iš kur sklinda triukš
mas, tačiau tarp gilių tarpeklių ir išsibarsčiusių riedulių
nelengva buvo atsekti. Žemė buvo sudraskyta į gabalus,
molžemio ir sąnašų laukuose aplinkui gulėjo suskaldyti ir
sutrupinti akmenys. Garsai iš pradžių atrodė atsklindantys
iš vienur, paskui iš kitur, o paskui ir visai nutilo. Dairiausi
kokių išskirtinių kraštovaizdžio taškų, bet viskas buvo taip
sujaukta, kad visur atrodė vienoda. Čia buvo milžiniškas
nelygus daržas, kažkieno dar ką tik įkurtas, bet gyvybė jau
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buvo besugrįžtanti. Visur iš plyšių raitėsi daigeliai, stiebėsi
aukštyn kuokštai samanų ir nedidukai paparčiai. Viskas
buvo jauna. Tartum visa žemė ką tik sukurta. Net nusi
šypsojau. Čia buvo dar vienas dalykas, kokį galėjau rodyt
Brionijai. Jūs visai neįsivaizduojat, kaip aš nekantravau ją
čia atsigabent. Tiesiog laikyt ją už rankos ir rodyt sugriautą
pasaulį - būtų kaip užverst ją dovanom. Žiūrėk! Čia sama
nos, o čia dangus, štai lietus. Ir viskas tavo!
O paskui pagalvojau: „Bet juk apvalkalas gali būt
nežinia kur. Gal palaidotas po milijardu tonų griuvėsių.
Nežinia kur!"
Kad ir kaip pasiskubinčiau, net jei lėkčiau šviesos grei
tumu, vis tiek nė kiek nepriartėčiau prie Fafniro apval
kalo, jeigu jis palaidotas čia po žeme. Užėjau už uolos ir
vėl išgirdau - au-au-au, kartu žviegimą ir įniršio kupiną
kriūkimą.
„Čiumpam čiumpam čiumpam! Griebiam! Eeei a a o
o. Čiumpam jį!" Dabar jau buvau arti, skambėjo pana
šiausiai į paršo žviegimą, nors kažkuo priminė ir lojimą.
Išėjau iš už uolos ir susidūriau su keistu reginiu. Išvydau
minią pusiaužmogių - na, iš tikro tai pusiau gyvulių. Ilgi
liemenys, aukšti pečiai kaip hienų ar beždžionių, kai stovi
keturiom. Siek tiek panašūs ir į žmones, tačiau nedaug.
Žemos kaukolės, ilgi snukiai. Kiauliašunžmogiai, nors
gerokai labiau kiaulės nei šunys ir nedaug žmonės. Kiaulės
man patinka - aš su jomis užaugęs, - tačiau jos gali būt ir
niekšės, tikrai žiaurios, kai supyksta. Tada ryja viską ir
daro viską - nėra nieko baisesnio kaip būt priremtam prie
sienos didelės piktos kiaulės. O šitos medžiojo būriu kaip
šunys - tikras siaubas. Ir kokios buvo didžiulės - gal trijų
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metrų ilgio, pusantro metro ūgio ties kupra, o galva sudarė
maždaug ketvirtį viso kūno ilgio, burna pilna šlykščių
geltonų ilčių, drūtų kaip kėdės kojos.
Jos dvokė šūdu, apgedusia mėsa, prakaitu, kiauliena. Ir
jos kėlė kurtinamą triukšmą: žviegė, šnarpštė ir lojo - neį
tikėtinai. Būtumėt pamanę, kad jų čia kokie trys šimtai, ne
mažiau kaip keturių skirtingų atmainų, o ne vos penkiolika
vienodų.
Susibūrė jos ant didžiulio plokščio uolos šlaito, gal kokių
trisdešimties metrų ilgio, ir sutūpė pačiam viršuj, kokių
penkiolikos metrų aukšty nuo žemės, kur laukė pietūs.
O pietūs buvo ilgas liesas šunėkas - savotiškas beždžionės,
žmogaus ir šuns mišinys. Tikrai. Tas žmogėkas buvo laibas
ištįsėlis, turėjo ilgas rankas ir kojas, dideles plaštakas, juodai
baltus bandšunio gaurus, virstančius ant veido. O veidas
buvo visiškai žmogaus, kiek atsikišusiais žandikauliais,
burna pilna dantų, aukšta kaukolė: tikras pusiaužmogis.
Kiauliašuniai buvo jį prirėmę kaip tik ten, kur norėjo.
Jie nebemedžiojo, tiesiog tik linksminosi. Uola, ant kurios
jis tupėjo, buvo stati, bet nesunki užkopti. Ir pusiaužmogis
buvo beginklis. Užpuolikai tiesiog neskubėjo, riogsojo ir
riksmais užgauliojo savo užspeistąjį. „Ei, drauguži Sušveisiu tavo koją!" Ir panašiai. Jie tikrai galėjo. Jų galvos
buvo tokios stambios kaip nedideli stalai, o žandikauliai
priminė ekskavatoriaus kaušą. Vienu kąsniu galėjo nunešt
koją su šlaunimi.
Pusiaužmogio padėtis buvo beviltiška. Gūžėsi jis, abiem
rankom kabinosi į uolą, žvilgčiojo per petį lyg iš baimės nu
krist. Ir kai tik ten žvilgtelėdavo, kiauliašuniai pratrūkdavo
vėl garsiau žviegt ir šaipytis, kad vėl atsigręžtų.
143

Melvin

Burgess

„Lipk žemėn, vandenėls puikus!" - šaukė vienas. Ir
visi ėmė parvirtę voliotis, kriuksėti ir kvatoti kaip trupė
komediantų.
Visi mes turim maitintis. Bet šuniažmogis galvą kėlė
aukštai. O aukštai keliantys galvą turi laikytis krūvoj. O ta
šutvė neatrodė ką nors daugiau išmananti, kaip tik kur
paskui rast naują užkandį.
Kita vertus, jeigu jiems sutrukdyčiau, tikriausiai tapčiau
antrąja porcija.
Galvojau: „Na, tačiau ką aš galėčiau padaryt?" Jų buvo
taip daug. Derėjo man tyliai trauktis iš kelio. Bet jau tokios
galimybės nebeturėjau. Mane pamatė. Ne tokie jau ir buki
buvo, kokie pasirodė, suprantat. Turėjo pastatę kelis sargy
binius. Apsisukau ir išvydau vieną tiesiai man už nugaros
stovint, išsišiepusį šunsnukį.
„O! Kažkur susiruošei, a? Neeea!" - pasakė. Veriamu
balsu žvygtelėjo ir kiti kaip mat puolė artyn, žvilgčiodami į
mane savo kiauliškomis akutėmis. Vienas iš jų užstaugė - ti
kriausiai jau pasirodžiau kaip dar vienas gyvas užkandis.
Visi atlėkė pažiūrėt, kam klius pirmam paskanaut.
Neturėjau aš jokio ginklo, vien tik nulūžusį kalaviją. Aš
buvau nuogut nuogutėlaitis, nė jokių plaukų neturėjau, dėl
Dievo meilės. O jie buvo banditai kaip reikiant, nestokojo
nei dantų savo didžiulėse burnose, nei alkio - o jau didumas
jų! Pečiai pranoko mano krūtinę. Nieko nėra pavojingesnio
už ką nors turintį pakankamai smegenų mąstyt ir nepa
kankamai smegenų pasisaugot. Jie taikėsi sudorot mane
kaip šiltą vilną.
Pasisukau nešt kailį, bet sargybinis šiepėsi man prieš
akis. Po perkūnais! Šlepkis kažkur išnyko, nuėjo ieškotis
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pašaro ar ko. Žirgas būtų atbėgęs, jau bėgo, bet jau buvo per
vėlu. Gauja galėjo atlėkt greičiau, nei aš būčiau nupuolęs
nuo uolos. Apsigręžiau, žinodamas apie savo sužeidžiamą
nugarą, o jie jau buvo už keturių penkių metrų. Už manęs
stovėjo sargybinis, pritūpęs, taikydamasis šokt ant manęs,
plačiai atvėręs nasrus. Jie liežuvius visą laiką šitaip turėjo
iškišę, tačiau dabar buvo pasirengę žudyt. Pratrūko tyčio
tis, šaukt: „Tau gals, žmogaveidi! Rykit jį, rykit jį, rykit tą
šiknių!"
Sargybinis šoko. Iškėliau kalaviją - tik jį ir teturėjau.
Kirtau į snukį, pataikiau į nosį ir vienu smūgiu perdalijau
lekiantį man virš galvos šunsnukį nuo knyslės iki kaklo
žiedo. Kalavijo nuolauža per maža buvo perdalyt nugarą,
bet išskobė vėžę pėdos gylio per jį visą. Jis krito ant žemės
man už nugaros, galingai tėškėsi, plačiai išsiliejo, kostelėjo
ir nusibaigė.
Staiga stojo tyla. Niekas negalėjo patikėt. Net ir aš pats.
Kiauliašunis gulėjo štai ant žemės, paplūdęs krauju ir išvirtusiom žarnom. Ir staiga, staiga pagalvojau: „Palaukit.
Aš juk esu žmogus drakonas. Pjaukit mane, ar kraujuosiu?
Trenkit man, ar verksiu? Ne, tikrai.
Šitiems draugužiams buvo galas.
Spyriau padvėsusiam paršui į snukį ir apspjoviau.
Ištiesęs ranką visus pasveikinau: „Eikšenkit, draugužiai,
ateikit pavalgyt."
Dar akimirką tvyrojo tyla. Ir tada jie puolė.
Nė krustelt nespėjau, visi jau užgriuvo - bumbt! Nas
rais čiupo mano rankas ir kojas, vienas sugriebė veidą.
Tiesiog stovėjau ir rėkiau. Koks pasiutiškas skausmas! Gal
nekraujavau, bet mane galėjo sugrūst į košę po sveika oda.
145

Melvin

Burgess

Pagalvojau: „Ką aš darau?!" Ne mažiau kaip penkiolika
milžinų galvažudžių kiauliašunių prieš vieną mažiuką
mane?! Tikriausiai išprotėjau. Bandžiau pajudėt, bet laikė
mane per dvi dešimtis spaustuvų. Trėškė jie iš manęs pa
skutinius syvus.
Paskui vienas jų, kurs buvo apžiojęs nasrais visą mano
galvelę, ėmė braižyt kojom nugarą, besistengdamas išraut
visus vidurius. Ir vienu nagu pataikė tenai, kur buvo už
kritęs drebulės lapelis. Va čia tai sudiegė.
Taigi puoliau gintis. Ir žinote ką? Taip man buvo lengva,
tiesiog juokinga. Pjoviau, kirtau, daužiau kumščiu ir dūriau.
Ir tik jau supratau stovįs iki krūtinės kūnų dalyse. Šlepkis
parlėkė per patį mūšio įkarštį, bet nelabai net ir stengėsi
prisidėt. Kol aš užbaigiau, žirgas jau ėdinėjo lavonus. Keli
dar gyvi padarai šliaužė šalin unkščiodami ir vaitodami,
be kai kurių kojų, laistydami kraują ir palikdami žarnas.
Vienam nuo kaukolės buvo nusuktas žandikaulis. Taip
viskas greit išėjo.
Apimtas pasišlykštėjimo priepuolio aš dar gyvus pavijau
ir kaip mat nubaigiau. Ne iš kraujo troškimo, o iš pasigai
lėjimo. Verčiau taip, nei leist nusibaigt pamažu. Paskui, na,
pradėjau drebėt. Pasidarė bloga. Kas atsitiko? Ogi iš kur
įgijau tokią jėgą?! Karo žaidimus tai žaisdavau gerai, tą
žinojau, bet šičia kai kas kito. Kai kas naujo.
Ir nebuvo būtinybės. Juk taip troškau būt žmoniškas - su
prantat? Nebūsi žmogum, jei neturėsi gailestingumo. Karas
tėra paskutinė priemonė. Ir nederėjo man šitaip. Pusė jų
bandė sprukt, kai tik paaiškėjo, kokia nesąžininga kova.
Ne apsigynimas. Pasielgiau taip todėl, kad galėjau - kad
man taip buvo lengva.
146

Kraujo giesmė

Gavau įrodymą, kad iš Fafniro perėmiau daugiau, nei
vien tik apvalkalą. Ėmiau virst kažin kuo kitu.
Čia pat daviau sau žodį nežudyt, kol tikrai neprireiks.
Buvau per daug stiprus. Aš tai juk iš padavimų, o tie tai tikri
gyvieji. Šį kartą pakliuvo kiauliašuniai. Niekas jų nesiilgės.
Tikriausiai vis vien būtų gavę galą, jeigu kraštas kada nors
turėjo vėl tapt įprastinis. Tačiau kitąkart gali pakliūt ir
žmonių. Ak, kad būtumėt matę tą maišatį - taip paprastai,
taip greit! Tikrai nebenorėjau nieko panašaus daryt.
Už nugaros išgirdau triukšmą - negarsiai subarškėjo
akmenys. Ten šunytis bėgo žemyn nuo savo uolos. Atrodė
truputį panašus į avį. Tikriausiai bandė tyliai pasprukt.
Pastovėjo netoliese - ne per arti - drebėdamas ir trindamas
priekines kojas. Gražus jis buvo kūrinys. Jūs juk žinot, kaip
kartais išeina su tais šuniažmogiais. Visi tai atrodo kaip
snukiai. O šitas vaikis turėjo gražią šypseną.
„Ačiū", - pasakė ir parodė gestu į mano padarytą maišatį.
„Truputį per daug", - suniurnėjau.
Jis išpūtė akis. Aš net nusišypsojau, koks jis atrodė
įžeistas. Ko gero, truputį suvaidino. „Nesijaudinkit. Tie
kiauliašuniai - au! Geriau gyvenam be jų."
Nežinojau, ką sakyt. Stovėjom ir žiūrėjom į aukas.
„Greit sutvarkėt", - išpyškino.
„Nesitikėjau, kad..." - pradėjau aiškint. Šunytis ėmė
smarkiai linkčiot, pritardamas viskam, ką pasakysiu, kol
dar nė nepasakiau. Pajutau, kaip man veidu srovena ašaros.
Jis įsispoksojo sutrikęs.
„Kas jum? - pasiteiravo nepatikliai. - Verkiat gal ne
dėl jų, a? Jūs man išgelbėjot gyvybę. Ko jūs apgailestaujat
dėl jų ? r
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Papurčiau galvą. Jis visai manęs nesuprato. Tikrai nebu
vau toks žmoniškas. Bukagalvis! Verkiau dėl savęs. Kaskart,
kai kas nors tokio įvyksta, man viduj kažin kas pasidaro.
Pagalvojau: „Man penkiolika metų. Nedera man tokie
darbai. Turėčiau būt namie su savo mama." Ir užpykau ant
savęs. Juk gailiuosi savęs? Kas gi čia dabar, šitaip įsisiautus
mirčiai? Bet ir šunyčiui manęs pagailo.
„Ar jums visks gerai?" - paklausė. Linktelėjau. Nebuvo
kada sielvartaut. Turėjau kai ką padaryt.
„Pasikalbėkim", - tariau. Pamačiau, kaip jis vėpso į
mane. Prisiminiau, kad neturiu drabužių. „Atsiprašau", tariau. Bet jis tik nusišypsojo.
„Nesvarbu, - pasakė išsišiepęs. - Tikrai dar gražiau.
Mhm. - Priėjo ir suėmė mano ranką. - Jums reikia at
sigert. Einam. Dinkim iš čia, kol draugeliai paršeliai
neatpėdino, aha?"
„Ne, paklausyk, aš kai ko ieškau. Drakono apvalkalo.
Ar žinai apie tokį? Juk girdėjai ką nors pasakojant. Man
reikia jį gaut."
„O? - Jis atidžiai pasižiūrėjo į mane. - Tai jūs Volsons?"
„Iš kur žinai?"
„Tarkim, nujaučiau."
„Man reikia apvalkalo. Ar žinai ką nors? Ar girdėjai
apie jį?"
„Ak. Fafniro apvalkals. Rrr. Nebus taip paprasta gaut.
Verčiau jau eikit su manim."
„Tai žinai, kur jis?" - Sugriebiau jo ranką susijaudinęs,
ir jam prireikė mano ranką atpalaiduot, kaip smarkiai
spaudžiau.
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„Taip, žinau, kur jis. Galim būt draugai."
Valio! Štai kaip man šauniai klostosi reikalai! Ir šiurpas
man perbėgo kūnu, nes taip paprastai reikalai nesiklostys!
Ar meilė, ar karas, viskas tiesiog nukrenta man ant galvos.
Juk žinojau, kad atsisveikint su Dievu ne taip jau paprasta.
Odinas ir toliau plušėjo dėl manęs. Arba manimi. Kas žino,
kaip iš tikrųjų? Jokie dalykai neketino liautis vykę. Ir niekas
dabar manęs nesulaikys.

21
Hognis

Ką jūs apie jį manot? Žavings. Dviejų metrų ūgio, ramus.
Raumens - ne gumbuoti, bet ir neištįsę, ne liesi. Mano mėgs
tamiausi. Labai susijaudinęs. Ir viss ryškiai rausvs. Visai
nuogs! Oi, Dieve! Ar tik kai ko nepamiršau? Ar Kalėdos?
Tai šiandien mano gimtadienis?
Kita vertus, sukapojo tuos kiauliašunius gabalais, kaip
mėsininks susmulkino. Susilaistė krauju nuo galvos iki
kojų, šypsojo man, su dideliu kalavijo lūžgaliu rankoj.
Nežinojau, ką daryt. Ir jis pravirko! Dievaži! O paskui,
kada išgirdo, kad žinau kai ką apie apvalkalą, jis viss nu
švito ir pratrūko plepėt - ple ple ple - kaip didelis vaiks,
ką tik išgirdęs, kur jo mama. Koks miels. Bet ir nuoboda
doruolis! Norėjau persimest jį per petį ir verčiau paglostyt
kaip šunį. Rrrra! Taigi. Visai broliškai? Ne.
Na, au au au. Juk jūs žinot, ką sako apie mane: klastings
ir nesigiria - turiu galvoj, kad išmintings. Supratau, kas jis
toks. Kas daugiau, jei ne Volsons! Tą patvirtino kibernetinis
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arklys, tas prakeikts siaubelis! Didžiulis - pusiau tanks,
pusiau griaučiai, akys kaip televizoriai. Bastos kautynių
įkaršty ir ima ėst lavonus! Tfiu! Kas dar turi tokį jaukintą?
Siaubelis!
Volsons. Manėm, kad su visais jau baigta. Sigurds, kaip
manyta, miręs, kai nugalabijo drakoną. Tai kaip su tokiu
elgtis? Verčiau jau turėt jį savo pusėj, negu ne savo. Tik va
kaip jis galėtų būt mūsų pusėj, jeigu nori jis būt karalium?!
Ką pasakytų Gunars, a? Rrvau! Visai nieko linksmo.
Tai ėmiau raitytis apie jį, labai žavingai, paėmiau už pa
rankės ir nusivedžiau. Prakalbint jį, sužinot, ką sumanė? Atsikrrratyt jo? Jis turėjo atsarginių drabužių, paslėptų tame
savo baisingam arklyje. Kaip gaila, tikrai jau. Ne, irgi ge
rai -ju k įsivaizduojat, kas man darėsi nuo jo nuogumo! Au
au au. Pagalvojau: „Ak, juk koks puikums, kokia daugybė
man naudos būt jo asmeniniu prižiūrėtoju. Gaila, kad jis
kažko ieško. Toks atvirs ir patiklus. Tiesiog negalėjai jo neprižiūrėt. Tikrai - tiesiog žavings. Toks kupins džiaugsmų.
„Aaak, tik pažvelk, koks oras, - sako, - argi ne graži die
nelė? Tik pažvelk, kokios uolos, koks gražus vaizdas." Ors
buvo sumyžts lietaus, vaizds gryns šūds. Turbūt Volsons
buvo nelabai pastovus, turiu pripažint. Siunta iš įniršio,
verkia, o po dešimt minučių jau kupins džiaugsmų. Šiek
tiek apgaulings. Nors ir žinojau, kad galiu juo pasikliaut,
kad ir kaip keista. Galėjau skaityt jį kaip knygą.
Bet - kai ko siekė. Be abejo, siekė. Tikrai, reikėjo jo atsi
kratyt. Liūdna, aišku. Doruolis miršta anksti. Tik vyliaus
suspėt pasinaudot juo tuo tarpu - kuo didžiausios gaut
naudos, žinoma!

22
Sąmokslai

Sigurdas neabejojo radęs nepamainomą pagalbininką. Jis
išgelbėjo Hogniui gyvybę ir dabar šuniažmogis tetroško
jam padėti. O svarbiausia, kad šuniažmogis kažką žinojo
apie drakono apvalkalą. Pasak Hognio, jį pasičiupę Niberlinai, seni Sigmundo sąjungininkai, kurie pritarė jo svajo
nei susivienyti, susitaikyti ir valdė didelę dalį vidurinių
grafysčių. Čia buvo puikios naujienos. Hognis veikiausiai
turėjo prekybos ryšių su jais.
Sigurdas norėjo lėkti ten kuo greičiau ant Šlepkio nuga
ros, bet Hognis lipti ant žirgo nesutiko.
„Jis atrodo kaip mirtis, - pasakė Hognis. - Suprantat?
Pati mirtis.
Taigi jie abu patraukė pėsti, palikę žirgą ėdinėti pa
skerstų gyvulių. Žirgas galėjo prisidėti prie jų ir vėliau. Čia
jiems buvo proga, kaip sakė Hognis, vienam kitą pažinti ir
apgalvoti, ką daryti.
Jiedviem keliaujant, šuniažmogis tvirtai laikėsi už
parankės. Jiedu pasakojosi vienas kitam istorijas apie
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save, dalijosi praeitimi. Hognis buvo kilęs iš daugiavaikės
šeimos, turinčios restoranų ir maisto parduotuvių tinklą
toliau į šiaurę. Jis buvo truputį laukinis bandšunis, kaip
jis pats aiškino. Nenorėjo įsitraukti į mažmeninę prekybą.
Vis pasprukdavo vienas į nedidelius savotiškus rizikingus
žygius, kurie jam taip nieko ir nedavė. Ėjo į Hifą tikrinti
girdų apie išbarstytus turtus iš drakono lobio, kurie neva
gulį suardytame kraštovaizdyje. Tiesiog galbūt susirasti
šiek tiek to laisvai prieinamo gero.
Aš esu šiukšlyninis, - pasakė jis Sigurdui. - Taigi būkit
su manim atsargus.
Bet jis melavo. Hognis buvo ištikimas, prieraišus. Jam
patiko Sigurdas ir jautėsi jis be galo skolingas. Tik buvo
jis kilęs iš šeimos, kuriai rūpėjo kas kita. Ir jis pats buvo
vienas iš Niberlinų.
Niberlinai buvo valdovai nuo Sigurdo vaikystės. Nuo
tada viskas gerokai keitėsi, Niberlinai, kaip ir visi kiti,
turėjo ginkluotis ir ginti savo sienas. Dėl to dauguma jų
sukurto turto nuėjo gynybai, vis dėlto jie iš paskutiniųjų
stengėsi neišsižadėti svajonės. Gyventojai ir toliau turėjo
mokyklas ir ligonines, kelius, tvirtą ūkį, gerą teismo sis
temą. Kaip Sigurdas ir iki jo Sigmundas, Niberlinai žinojo,
kad šaliai išsaugoti taiką įmanoma vien tik vienijantis,
o vienytis turimomis aplinkybėmis buvo įmanoma vien
tik kariaujant karą. Volsonai su Niberlinais buvo savaime
sąjungininkai, bet Niberlinai suprato esantys pagrindinė
likusi šaliai viltis.
Čia šį tą reiškė. Kas gi iš tikrųjų buvo Sigurdas? Vaikis
iš tolimų vakarų, nežinomas, neturintis patyrimo valdyti.
Niberlinų kvalifikacijos buvo gerokai aukštesnės.
153

Melvin

Burgess

H ognis buvo teisus. Sigurdas tikrai - nežinomas,
nenuspėjamas, toks, apie kokį gal žmonės ir teiktųsi, bet
nežinodami, kur kiša galvas. Jeigu jis dėtųsi prie Niberlinų, tai būtų tikrai geriau. Tačiau kaip? Ir jau buvo vėlu,
gerokai vėlu. Artinosi karas, visi tą suprato. Niberlinai
pam ažu kūrė savo planus, kaip ir jų priešai. Tik kvailys
būtų politines viltis dėl Anglijos ėmęs staiga ir patikėjęs
tam nežinomam vaikiščiui, nesvarbu, kad ir kas buvo
jo tėvas.
Jiedviem besišnekučiuojant ir bejuokaujant, Hognis
išgavo daugybę žinių. Veikiai išsiaiškino, kad Sigurdas
ketina grįžti namo į vakarus, ten išauginti nacionalinę
kariuomenę ir kautis dėl šalies suvienijimo.
- Alfs neturi daug kariuomenės, kiek girdėjau, - pasakė
Hognis.
Sigurdas nusijuokė.
- Reikalai klostosi man palankiai, - pasakė jis. - Žiūrėk,
aš taip greit susitikau tave, tu žinai, kur yra apvalkalas.
Matai?
Hognis matė. Bet kad susitiko jį, tai šis atsitiktinumas
nebūtinai toks laimingas, koks atrodė Sigurdui.
Nors Sigurdas savo naujajam draugui nesakė visko. Pa
vyzdžiui, apie Brioniją. Jis taip ilgai bendravo su ja vienas
pats, kad kol kas dar nenorėjo griauti dviejų draugijos. Ir
nepasakė Hogniui turįs aukso. Leido tikėti, kad lobis su
sprogęs kartu su visu Fafniro turtu.
Jiedu ėjo tol, kol pradėjo išeiti iš nusiaubtojo ploto. Abu
jautėsi išvargę, todėl nakčiai apsistojo anksti. Pasislėpė
tarp akmenų, atsviestų sprogimo, tarp beržų. Nė vienas
neturėjo ko valgyti, todėl Hognis nuėjo panaršyti. Kol grįžo
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su negyva vovere, kurią numušė nuo medžio su akmeniu,
Sigurdas jau kietai miegojo.
Hognis priėjo prie miegančio vaikino ir atidžiai įsižiū
rėjo į veidą.
Labai jau miels, - pagalvojo. Ketino čia pat jį ir už
mušti -ju k matė, ką Sigurdas gali. Vis dėlto nelabai norėjo.
Tokiam poelgiui jam reikėjo didesnio už jį patį autoriteto
sprendimo. Paėjėjo kiek į šalį, kad jo negirdėtų, ir išsitraukė
iš kuprinės nediduką siųstuvą-imtuvą.
Gyvi buvo likę keturi Niberlinai - Gunaras, vyriausias, pats
Hognis, jų sesuo Gudruna, jauniausia šeimoje, vėlai atsira
dusi ir tik aštuoniolikos metų amžiaus, ir jų motina, Grimhilda. Senasis karalius buvo žuvęs per pasikėsinimą prieš
dešimtį metų. Grimhilda tada vos išgyveno. Ji buvo galinga
moteris, ta Grimhilda, burtininkė ir mokslininkė - tais lai
kais šiedu dalykai dažnai derėdavo, - ir ji tebeturėjo savo
paslapčių. Hognis teisingai sakėsi esąs nenuspėjamas - taip
ilgai toli nuo namų, palikęs kraštą valdyti Gunarui. Gu
naras - Galintis Tapti Karaliumi Gunaras - kaip jį vadino
Hognis pasityčiodamas, - buvo visame kame skrupulin
gas. Kruopščiai rengdavo įstatymus, nepalikdamas juose
spragų. Visi Niberlinai nuo pirmų gyvenime žingsnių buvo
mokomi valdyti. Jie bendromis jėgomis tvarkė geriausiai
organizuotas iš likusių šalyje valdas.
Hognis pranešė visiems, kas nutiko ir ką jis sutikęs.
Dabar šeima Sigurdui buvo už kai ką skolinga - už brolio
gyvybę. Nenorėjo jie veikti prieš jį, bet lošimas vyko iš labai
nemenkų sumų. Dėl Fafniro žūties įsižiebė visai nauji karai,
šalį apėmė chaosas ir Niberlinai jau buvo bebaigiantys pla
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nuoti savo karo veiksmus. Buvo dar viena galinga šeima,
Portlandai, į pietus ir į vakarus, su kuriais Niberlinai turėjo
netvirtas paliaubas. Jos negalėjo ilgiau tęstis. Niberlinai
ketino smogti pirmi.
Vienas dalykas yra asmeninė ištikimybė - Niberlinai,
kaip daugelis šuniažmogių, ją nepaprastai gerbė, - tačiau
juk karas. Milijonų gyvybė. Ateitis. Kartkartėmis nebega
lėdavo likti net ir ištikimybė.
Hognis pagaliau atsigulė miegoti. Atsigulęs atsiduso.
Iš ryto vėl susisieks su Gunaru ir sužinos, kas nuspręsta.
Jis pasistengė iš paskutiniųjų dėl vaikino, pabandė įteikti
jį savo brolio ir sesers malonėn. Bet jau buvo labai vėlu.
Žinojo, kokius gaus nurodymus.
Jau beveik švito, kai Sigurdas nubudo. Akimirką dar pa
gulėjo, žiūrėdamas į šviesėjantį dangų, kol prisiminė, kur
esąs. Lauke! O Brionijos nebuvo drauge. Nuo pat persisky
rimo nė minutės ji neapleido jo minčių. Dabar jis jau budo
iš sapnų apie ją.
Kažkas lengvas ir smailus švelniai krapštėsi jam apie
ausį. Tarškutė. Jis atsisėdo ir ištiesė ranką jai atsitūpti.
Paukštytė sučiulbo ir palenkė galvelę prie jo piršto. Ar
seniai jau ji čia? Gal prieš kelias valandas dar tupėjo Brio
nijos rankoje.
Su liūdesiu turėjo duoti paukštytei varžtelį, kurį buvo
pasiėmęs iš Kreilio kaip laukimo ženklą. Apvyniojo varžtelį
žolele ir vylėsi, kad Brionija supras kaip viltį. Paskui sėdėjo
ir glostė paukštytę piršto galu. Toks gležnas padarėlis pa
laiko giją tarp jųdviejų! Bet Tarškutė buvo nepaprasta. Tas
tai buvo aišku. Jai žinių suteikdavo kažkuris dievas - vei156
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kiaušiai Lokis, tas, kuris apgauna likimą. Jei taip, tai ką jis
apgauna šįkart? Sigurdą su Brionija? Ar jis ketino iškreipti
meilę, kurią palaikė? O gal Lokio pokšto taikinys buvo
Odinas? „Jeigu taip, - pagalvojo Sigurdas, - tai žmonės
galėtų tik išlošti."
Staiga Tarškutė nuskrido ir Sigurdas vėl nugrimzdo į
miegą.
Nepraėjus nė penkiolikai minučių Tarškutė lygiai taip
pat jau žadino Brioniją - tupėdama ant smilkinio švelniai
krapštė jai ausį. Brioniją nuo Sigurdo skyrė mažiau nei
pusė kilometro.
Nebuvo po žeme nei dienos, nei nakties. Brionija tokiu
metu nemiegodavo, bet, Sigurdui išvykus, širdis jos nusilpo.
Ji vėl liko be nieko, jai grėsė viso gyvenimo vienatvė. Jos
kančia jau tapo tokia didelė, kad Brionija jautėsi apnuodi
janti ja ir savo vaiką. Tačiau Tarškutė buvo tokia žvitri ant
Brionijos pagalvės, tokia kupina gyvybės, kad sunku buvo
nepabusti. Šyptelėjusi Brionija atkišo pirštą ir Tarškutė
užšoko, plonytėm kojelėm ėmė smaigstyti.
Snapelyje laikė varžtuką. Gaišatis.
Brionijai suspaudė širdį. Bet apie varžtelį matėsi šviežios
žolės vijelė. Taigi viltis. Ar tikrai tą reiškė? Brionija pajuto
širdyje nežinia ką, kažin ką - mažytį malonumo žiedelį. Bet
nieko daugiau nebuvo. Nuvijo Tarškutę šalin ir vėl atsigulė.
Nebuvo kam ruoštis. Dar ne.

23
„Beždžionės letena"

Kitą dieną Sigurdas su Hogniu toliau keliavo į Niberlinų
sostinę. Jie ir toliau žengė pėsti. Sigurdas pasiuntė Šlepkį
sekti iš paskos slapstantis, paisydamas Hognio patarimo,
kad jiedviem derėtų slėpti, kas jie tokie. Kibernetinis žirgas
buvo lengvai atpažįstamas, kol atsiaugino odą. Sunku buvo
Sigurdui atsispirti pagundai skristi vėju tiesiai pas Niberlinus, bet Hognis reikalavo atsargumo ir paties Sigurdo
sveikas protas pritarė. Nieko gero jam nebūtų, jei Hognį
užsipultų ir verstų daryti kitaip. Jis turėjo sudarinėt sąjun
gas, sudarinėt sutartis. Ant kortos buvo daugiau negu tik
Fafniro apvalkalas. Niberlinai turėjo kariuomenę ir visas
galimybes išlaikyti padėtį stabilią. O Hognis neabejojo,
kad Gunaras ir Gudruna, valdovai, Sigurdą galėtų priimti.
Antrojo brolio jis nepaminėjo.
Dienai baigiantis Sigurdas su Hogniu atėjo į Miltoną.
Kelių tinklas, supantis seną įstaigų miestą, padarė jį turgų
centru - čia vedė visi keliai. Hognis darėsi vis tylesnis.
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Sigurdas įtarė, kad kažin kas jo naujajam draugužiui ne
duoda ramybės, tik negalėjo žinoti kas. Hognis sakė esąs
pavargęs ir todėl nenorįs kalbėti. Nebent paskui, po kelių
stikliukų.
Sigurdui reikėjo prabangos - gilios karštos vonios,
gilios šiltos lovos. Čia buvo brangus viešbutis, netoli nuo
pagrindinės gatvės. Sigurdas turėjo visą aukso kalną, tačiau
sukištą į Slepkį, tai skolinosi pinigus iš Hognio. O pačiam
Hogniui kol kas nerūpėjo lepintis, kaip jis pats sakė, turėjo
jis kažkokį reikalą bare netoliese. Susitarė su Sigurdu po
trijų valandų susitikti tenai pavalgyti ir truputį išgerti.
Turim abu išgert, - pasakė Hognis. - Nesi draugs su
niekuo, kol kartu neišgeri.
Jiedu išsiskyrė didelio judėjimo gatvėje. Vaikinukas apsi
kabino Hognį ir pabučiavo. Hognis nusišypsojo, linktelėjo,
apsisuko ir nuėjo.
„Per daug dors, per daug patiklus, per daug atviraširdis.
Vis tiek ilgai negyvens", - galvojo Hagnis, stebėdamas Sigurdą, besibraunantį per minią. Bet juto rengiąs sąmokslą
pats prieš save. Niekas negalėjo išduoti Sigurdo neišduo
damas pirmiausia pats savęs.
„Beždžionės letena" priklausė barų ir užkandinių tinklui,
kurį valdė Portlandai, seniausia šalyje pusiaužm ogių
giminė, gebanti kildintis tiesiogiai iš Portlando Kalvos
laboratorijų, kuriose labai originaliai eksperimentuota.
Verslininkiški, negailestingi, novatoriški ir godūs giminės
atstovai nuo tada užsidirbo pragyvenimui iš pradžių kaip
kambariniai gyvūnėliai, paskui kaip piliečiai, o galiau
siai kaip didelių rajonų nekilnojamojo turto, franšizinių
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užkandinių, žiniasklaidos, pramogų ir aprangos įmonių
savininkai. Jie pasidarė didžiulius procentinius pelnus,
tačiau tai tebuvo tik kakutis palyginti su jų svarbiaisiais
interesais - su politika.
Giminė daug metų gyveno Ragnore, tame nuostabia
jame didmiestyje, į kurį prieš kelis šimtmečius pasitraukė
šalies valdžia ir didysis verslas, kai visur kitur kasdienybė
pasidarė nepakenčiama dėl įsigalėjusių gaujų įstatymų.
Šeimos galva, senasis Bilas Portlandas buvo spėjęs pabėgti
nuo pergalingosios Sigmundo kariuomenės, pasiėmęs visus
genetinius archyvus iš „Naujojo Pasaulio" bendrovės, su
kurtos iš valdžios likučių, skirtos kontroliuoti didžiausiam
šalies turtui. Dėl to Portlandai turėjo autorystės teises į
pusės Žemės gyvybės rūšių genetinius kodus.
Giminė naudojosi savo turimais pačiais išsamiausiais
pasaulyje genetiniais archyvais. Daugumos iš tūkstančių
organizmų, per kelis pastaruosius šimtmečius išnykusių,
genomas tebegyvavo užkoduotas „Naujojo Pasaulio" by
lose, kaip ir vis besiplečiančiame dar neišnykusiųjų sąraše.
Kiekvienas, panorėjęs kokiems nors reikalams virtis pada
rus - kariniams, pramoniniams ar mažmeninei prekybai,
turėjo atvykti pas Portlandus pagrindinių sudedamųjų
dalių. „Naujojo Pasaulio" archyvai sudarė didžiausią pa
saulyje receptų knygą.
Senis Bilas laikėsi tokios nuomonės, kad jeigu jau privalo
būti kas nors tokio nepatogaus kaip valdžia, tai ta valdžia
privalo būti jis. Verslininkai tampa turtingi, bet valdovai
tampa turtingiausi. Jis turėjo daug pranašum ų - savo
V
’C
senovišką gudrum ą ir patirtį, per daugelį amžių tvirtą
susivienijimą, o svarbiausia - „Naujojo Pasaulio" archyvą.
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Praeitis yra didelis dalykas, o Bilas turėjo ją čia pat po ranka.
Galėjo rinktis, kas tik patinka, iš daugiau nei milijono
rūšių genomo, nuo mamuto iki mikrobo, čia pat žymėda
mas nuorodas į tokį pat didžiulį neorganinių medžiagų ir
sistemų archyvą sujungimui galutiniam rezultatui, kokio
tik troško.
Penkerius pastaruosius metus ar dar ilgiau Portlandai
naudojosi šia technologija kurti kariuomenei: jei išauštų
karo diena. Ir jie jau įspūdingai užėmė žemės ruožą nuo
Glosteršyro iki Velso vidurio ir į pietus iki pat Londono.
Bilas anuomet buvo užtektinai didelis savuosius turto
prievartavimus vadinti apmokestinimu. Tuo metu giminė
neapleido savo komercinių interesų, kurie siekė toli už
nuosavos teritorijos ribų. Prieš kelerius metus Portlandai
pareiškė verteiviškų pretenzijų užvaldyti Niberlinų žemes
supirkdam i ligonines, mokyklas, socialinio gyventojų
aptarnavimo sistemos franšizes, komunalines paslaugas
ir visa kita per kelerius metus, kol įsigijo bemaž viską,
užmokėdami iš surinktų mokesčių. Bilas tikėjo pergale, bet
Hognio tėvas tiesiog laukė, kol tas išleido didžią dalį savo
turto, tada per vieną naktį viską nacionalizavo ir iš pat ryto
išpardavė pasiūliusiems geriausią kainą, Portlandams tuo
metu neturint bemaž nė skatiko. Jie smarkiai protestavo,
tačiau nieko negalėjo padaryti. Juos nubloškė per kelerius
metus į praeitį. Bilas pašėlo. Sustiprėjo Bilo įsitikinimas, kad
valdžia per daug galinga kiekvienam, tik ne ją turinčiam.
Net ir be šitokių įtam pos viršūnių santykiai tarp
Portlandų ir Niberlinų buvo įtempti, nors dar kol kas ir
nenūtrūkę visiškai. Hogniui patiko gerti Portlandų ba
ruose, plepėti su lankytojais ir galbūt pasigauti kurią nors
161

Melvin

Bu r g e s s

jaunesnę šeimos narę vestis namo nakčiai. Vieną gražią
dieną, kaip jis ir jie visi žinojo, jis turėtų tapti priešu savo
sugėrovams ir vienos nakties meilužėms, bet tuo metu vi
siems pravertė turėti kokį nors ryšį ir Hognis galėjo ateiti
ir išeiti sveikas.
Antradienio vakarą, kai „Beždžionės Letenos" bare
nedaug būdavo lankytojų, Hognis užėjo tvarkyti savo rei
kalų. Šeimininkai Eva ir Elijas Portlandai jį laikė ir šeimos
priešu, ir asmeniniu draugu. Jie su Hogniu kaip reikiant
pasilinksmindavo. Kviesdavosi jį išgerti, jis laimingas
kvietimą priimdavo.
- Au au ir į sveikatytę. Mmmm. Puikumėlis. Taigi, mie
lieji, kas gero valgiarašty? Šįvakar turiu draugelį.
Elijas su Eva slapčia susižvalgė. Hognis draugą turėdavo
bemaž visada. Jei ne iš karto, tai bent jau baigiantis vakarui
paprastai jau turėdavo.
- O! Ar šaunų vyruką? - paklausė Elijas.
- Čia jau kaip pasirodys jums, taigi.
- Ne, cha cha cha! Kol jis ateis, jau būsi draugystę pa
baigęs. - Eva prunkštelėjo.
- Tai gal ko nors įdomaus? Austrių? Ar draugs mėgsta
jūros valgius? - pasiteiravo Elijas.
- Ak, ne, draugs ne iš tokių. Ar mano žinios negavot?
Su šituo rimts reikals.
Nužvelgė šeim ininkus reikšmingai, bet nesistebėjo,
kad jie nežino, apie ką jis čia kalba. Gunaras su Gudruna,
be abejo, būtų kalbėjęsi šitokiu reikalu su viršiausiais. Čia
tikrai ne iš tokių buvo dalykų, kad Senasis Bilas norėtų pati
kėti paprastiems baro šeimininkams. Eva linktelėjo kažkam
Hogniui už nugaros. Hognis atsigręžė ir pamatė vyresnįjį
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Portlandą, sėdintį tarp tvirto sudėjimo beždžionžmogių.
Jie buvo irgi Portlandai, tačiau užauginti veikiau dėl kuo
didesnio ūgio, stiprumo ir klusnumo, negu dėl ko nors
tokio, ką galėtum pavadinti smegenimis. Jie buvo gorilos.
Visomis šio žodžio prasmėmis.
Hognis atsiduso. Nemėgo turėti reikalų su vyresniai
siais. Išlenkė stikliuką, paprašė naujo ir nuėjo sutvarkyti
reikalo. O, bjaurumėli! Pats savęs nekentė, bet ką jis daugiau
galėjo?
Gorilos pasislinko priim ti jį. H ognis įsispraudė ir
atsisėdo priešais beždžionę tvarkingu kostium u. Tas
pakratė Hognio ranką bjaurėdamasis ir pranešė, kad šis
galįs vadinti jį tiesiog Portlandu. „Ar galėtų jis būt pats
Bils?" - spėliojo Hognis. Ir paklausė Portlandas, kas per
žmogus yra Volsonas.
- Neskysts vyruks. Labai stiprus. Labai išdidus, - pa
brėžė Hognis. - Kokių dvidešim kiauliašunpalaikių, na,
jūs žinot, tų, sudraskė.
Portlandas mestelėjo žvilgsnį į vieną iš savo padėjėjų, ku
ris atrodė rimtai paveiktas, palinksėjo ir tyliai švilptelėjo.
- Kaip? A? - Portlandas nusistebėjo. - Ajė ajė. Tai kam
jis dar vaikšto gyvs?!
- O, jau tikrai, negalėjau pats su juo susidorot. Ko, manot,
susisiekiau su jum? Tą vyruką paklot reik kariuomenės! Na,
ir jis išgelbėjo man gyvybę. Aš jam skolings.
- Aaa? Tu jam skolings? Tai va kaip? Atgabenai jį čia
atsidėkodams?
Hognis gūžtelėjo pečiais.
- Politika. - Hognis išlenkė stikliuką. - Šeima, - pa
brėžė.
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- Jis nenori teptis rankų, - pastebėjo viena iš gorilų.
Hognis nuleido negirdomis.
- Nieks nenori, kad dar viens Volsons drum stų van
denį, - trumpai paaiškino. - Norim, kad ir jis pasitrauktų
iš kelio. Maniškiai už daugelio mylių. Čia jūsų teritorija.
Taip? Kaip manot, susitvarkysit?
Bilas neatsakė, ko paklaustas, o jo gorilos ėmė švokšti ir
po stalu barškinti kumščiais. Šitokių klausimų vyresniajam
Portlandui niekas neuždavinėjo. Hognis pasijuto nejaukiai.
Net ėmė apgailestauti neturįs čia Sigurdo. Pats pasijuto nebesaugus. Kuo greičiau perėjo prie Sigurdo apibūdinimo. Jo
oda esanti kažkokia nepaprasta, reikėsią beprotiškai daug
šaudyti, kad ją prašautum.
- Tikrai tvirta odelė, - užtikrino Hognis. Žodžių nepa- •
kako deramai įvertinti tam, ką Sigurdas jo akyse padarė
su kiauliašuniais. Jis tiesiog neabejojo, kad šitokio dalyko
neišaiškins nei Portlandams, nei kam kitam, nemačiusiam,
bet reikėjo mėginti.
- Kokie jo ginklai?
Hognis apsilaižė lūpas.
- Jis turi nulūžusį kalaviją.
Portlandas pasižiūrėjo netikėdamas.
- Ir tik?
- Gal dar ką nors turi susikrovęs į žirgą. - Hognis truputį
papasakojo apie Šlepkį. Portlandas linktelėjo.
- Ak ak ak. Modelį pažįstam. Su arkliu galim susitvar
kyt. Gerai, drauguži. Kada su juo susitinki?
- Po valandos. - Hognis pajuto šleikštulį. - Vis dėlto
saugokitės, jis truputį padūkęs.
- I i i i i. Cha! Galės dūkt, kiek patiks, kai išgers porą
stikliukų to, ką čia turim, - pasakė Elijas, staiga pasiro164
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dęs visiems įpilti. Beždžionės pradėjo šūkauti, plūstis ir
kvatoti.
Su Volsonų vaikiu buvo prasti reikalai. Labai daugelis
valdovų, manydami, kad jis žuvęs, nė nemanė liautis, o
gal netgi dar labiau įniko juo žavėtis ir jį garbinti. Žmonės
moka fantazuoti, ar ne? Bet gyvas didvyris nė iš tolo nėra
toks nuspėjamas kaip jo negyvoji atmaina. Ir dabar, kai jis
atsirado, daugeliui turinčiųjų valdžią labai parūpo sugrą
žinti jį ten, kur jam buvo skirta, - į žemę.
„Puiku, tiesiog neįtikėtina", - mąstė Hognis. Todėl jis
turėjo padaryti galą tai tiesai kuo greičiau.
Kol atėjo Sigurdas, baras gerokai pagyvėjo. Daugiau nei
trys ketvirčiai gėrikų buvo Portlandai.
- Kaip daug beždžionių, - pasakė Sigurdas Hogniui,
sėsdamas prie stalo. Hognis nusišypsojo ir linktelėjo. Si
gurdas prilinko arčiau.
- Viskas bus gerai, nesijaudink, - tyliai paramino.
Hognis krūptelėjo.
- Ką? Nėr kam nesisekt, a ne? - išmikčiojo. „Kažin kiek
Sigurds žino?"
Sigurdas nusišypsojo.
- Nėr, kiek tik aš žinau, - patvirtino. - Tik tu neatrodai
laimingas, ir tiek. - Trinktelėjo plaštakomis į stalą ir nusi
kvatojo. Suprato, kad kažkas čia dedasi, tik nežinojo kas.
Hognis buvo jo draugas. Sigurdą jis mylėjo. Todėl nieko
blogo nutikti negalėjo. - Tai galim išgert.
Sigurdas prisislinko prie Hognio, užsakė alaus ir sti
presnio alui antgerti. Ir pradėjo.
Nelemtą valandą. Sigurdas tą vakarą labai nuliūdino
Hognį. Kalbėjo vien tik apie draugystę ir viltį, apie gėrio
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galią, kaip padaryti pasaulį geresnį visiems jame gyventi.
Hognis buvo kilęs iš senos valdovų giminės ir jo įgimtas
optimizmas buvo gerokai išgaravęs, o Sigurdas jam kėlė
dvasią, vėl vertė tikėti, kad viskas įmanoma. Hognis jau
buvo savo vilčių beatsisakantis.
Sigurdas nebuvo didelis gėrikas, todėl Hognis iš kailio
nėrėsi vis siūlydamas ir siūlydamas alaus ir stipresnio - ma
žomis taurelėmis žalsvo skystimo. Jame buvo, kaip mąstė
Hognis, gal užtektinai narkotiko užmušt vaikinui šitiek
padauginus.
Sigurdui greitai užtemo akys, jis ėmė smarkiai dribčioti
ant stalo. „Užtenkamai lėts jau nužudyt", - pagalvojo Ho
gnis. Jis matė atidžiai žiūrinčius Portlandus. Hognis užsakė
pakartoti. Sigurdas papurtė galvą. Hognis jam beveik
prievarta supylė į gerklę. Sigurdas, kaip sėdėjo sukryžiavęs
rankas, taip ir susmuko. Hognis pašaukė jį vardu. Sigurdas
tingiai pakėlė galvą, pažvelgė blausiomis akimis į draugą,
nusišypsojo ir vėl nuleido galvą ant stalo. Pradėjo kvėpuoti
gergždžiančia gerkle.
Portlando gorilų draugija iš kitapus baro ėmė slinkti
artyn, apsikabinę savo automatinius ginklus.
Hognis ištiesė ranką ir papurtė Sigurdo galvą.
- Aš tik iki išvietės, - paaiškino. Sigurdas nejudėjo.
Hognis žengė kelis žingsnius tualeto link ir pasileido
tekinas. Portlandai ketino sušaudyti Sigurdą čia pat, vidu
ryje baro - padaryti viešą spektaklį. Hognis matė, kaip Eva
su Elijumi traukiasi iš kelio kalendami dantimis. Hognis
išpuolė laukan iš baro ir nulėkė į gatvę. Troško atsidurti
kuo toliausiai iki prasidedant šaudymui. Jis negalėjo būti
tikras, kad Piortlandai nebandys kartu ir jo paties nudėti
dėl malonumo.
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Nė dvidešimties metrų jam nenutolus, prasidėjo šaudy
mas. Trumpai patarškėjo ir audringai sugriaudėjo šūviai.
Aiškiai siekė pribaigti užtikrintai. Hognis pajuto tuoj pratrūksiąs verkti. Atsigręžė pasižiūrėti, ar jo nesiveja. Atrodė
neišvengiama, kad vysis. Jis to buvo nusipelnęs. Tačiau
niekas nepuolė įkandin.
Ir vėl pratrūko šaudymas. Bemaž prieš savo paties valią
Hognis nusėlino atgal prie baro. Jam besiartinant, triukš
mas sustiprėjo siaubingai. Ir pasigirdo riksmai. Staiga pro
duris išlėkė pora Portlandų ir nudulkėjo gatve.
Hognis pripuolė prie lango ir pažvelgė vidun.
Sigurdas kulkų krušoje gulėjo nugara ant grindų.
Grindlentės aplink jį žiro pjuvenomis. Hognis matė, kaip
oda nuo kulkų ribuliuoja duobelėmis. „Ribuliuoja?!" - su
simąstė Hognis. Ribuliuoja?! Bet šitaip iš tikrųjų ir buvo.
Kulkos tiesiog atsimušinėjo nuo kūno. Sigurdas rankomis
dengėsi veidą, kad nekliūtų į akis. Vos tik liaudavosi šaudę,
jis bandė stotis, bet ir vėl pradėdavo ir jis vėl gulė žemėn. Iš
visur aplinkui girdėjosi Portlandų šūkčiojami nurodinėji
mai. Hogniui atrodė, kad šaudo vien tik išlaikyti Sigurdą
gulomis ant grindų. Ką, po galais, jie darys, kai galiausiai
pristigs šovinių ir kai jis atsistos ant kojų?
Hognis sunkiai alsavo iš baimės ir susijaudinimo. „Jie
įkliuvę", - pagalvojo. Sigurdas gulėjo ant nugaros čia pat
prieš juos, jų valioje, o jie buvo įkliuvę.
Portlandams ėmė išsekti šoviniai. Kas kelias sekundes
vis kuris nors šveitė žemėn ginklą ir davė į kulnis, palik
damas kitus beždžionžmogius dar labiau susirūpinusius.
Keli vadai ėjo iš proto, įsakinėjo duoti daugiau šovinių,
daugiau žmonių, daugiau visko.
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Hognis prilipęs prie lango toliau sparčiai alsavo iš
susijaudinimo. Juk neįmanoma! Sigurdas buvo tiesiog
neįsivaizduojamas.
Baro gilumoje su trenksmu atsilapojo tarnybinių pa
talpų durys ir įvirto Elijas su Eva, tempdami suėmę iš šalių
stambią mortyrą. Dar kažkas stovėjo už jų su liepsnosvai
džiu. Elijas susmuko ant vieno kelio ir nusitaikė.
- Ne! - suriko Hognis, nes čia jau tikrai atėjo galas.
Šovė. Sigurdas susprogo. Tučtuojau ana beždžionė įbėgo
ir ėmė šutinti liepsnomis palaikus, gulinčius tarp degančių
stalų, kėdžių ir grindlenčių.
Pragaro liepsnose galima buvo įžiūrėti pavidalą. Su
dviem rankomis, dviem kojomis, svirdinėjantį girtu žings
niu. Ugnyje rėkė. Iš liepsnų išlėkė nenusakomu greičiu kėdė.
Trenkė liepsnosvaidininkui į krūtinę ir bloškė jį į sieną, iš
karto užmušė.
Vėl nuaidėjo riksmas. Sigurdas įpyko.
Degantis pavidalas iššoko iš ugnies ir užlėkė tiesiai ant
Elijo. Garsiai triokštelėjo, Sigurdui riešo krypsniu nusukant
sprandą. Liepsnos jau nyko, o Sigurdas dabar atrodė kaip
ir pirm ą kartą Hognio pamatytas, visiškai nuogas. Tik da
bar tas jo draugužis žioravo karščiu. Hognis per visą savo
gyvenimą nebuvo regėjęs nieko šitokio gražaus.
- Tai nesąmonės nesiliauja?! - sušuko įtūžęs Sigurdas.
Trenkė kumščiu į šoną ir nubloškė Evą penkis metrus,
ant prekystalio. Čia ji ir perlūžo. Tada pasičiupo nuo grindų
šautuvą ir ėmė šaudyti nuo šlaunies. Dabar jau Portlandai
traukėsi visu frontu.
- Bėgam, velniasvelniasvelniasvelnias, bėgam, bė
gam! - šūkavo jie. Išpuolė pro langus ir duris. Hognis
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pamatė kelis išsiveržiančius net pro stogą ir pro viršutinius
langus, apėmus visuotinei panikai.
- Šitaip! Šitaip! - šaukė Hognis. Sigurdas ir vėl pasi
darbavo - neįtikėtinai, nuostabiai, gražiai! Hognis kaukė
ir šėlo iš džiaugsmo, įniršusiam žmogui siaučiant bare
mirtinu siautuliu. Paskui staiga Sigurdas sustojo, pasuko
galvą ir pažiūrėjo pro langą tiesiai į Hognį. Šis sustingo. Jis
iš susijaudinimo buvo pamiršęs kaip tik pats čia viską ir
surengęs. Jis išblyško, nusvirduliavo atbulas. Bet Sigurdas
ėjo artyn. Peršoko išblaškytus liepsnojančius baldus ir nėrė
pro langą čiupti Hognio.
Hognis nė nebandė sprukti. Kaipgi pabėgtų. O jeigu
ir įstengtų, tai juk to, kas jam gresia, nusipelnęs. Sigurdas
buvo įtūžęs. Hognis, kuriam dar neteko regėti šitokio
grožio, neteko matyti ir šitokio apėmusio žmogų įtūžio.
Suprato, kad niekas šiame pasaulyje to įtūžio neatlaikys.
Sigurdas nusileido ant žemės su dužusio stiklo kruša ir
atsistojo prieš Hognį. Šis nevalingai susmuko ant kelių.
- Išdaviau tave, - atgailavo jis ir pratrūko raudoti.
Sigurdas nusišypsojo, ištiesė ranką, lengvai Hognį pa
kėlė ir pastatė ant kojų.
- Tu mano draugas, - pasakė. - Tau visad atleisiu. Argi
nesupranti?
Hognis vėpsojo apstulbęs.
- Myliu tave, - tarė Sigurdas. - Ir niekaip, po galais, tau
nepavyks mano meilės sugriaut. Pasilenkė jo pabučiuoti.
Hognis staiga suspigo iš skausmo, nudegintas karšto
žmogaus.

24
Hognis

Ėmė telktis minia. Kažkas įsidrąsino paklaust:
- Ar tu Volsonų vaikis?
Sigurdas linktelėjo.
- Aš Sigurdas.
- O aš esu Hognis Niberlins, - pasakė Hognis, pagaliau
prisipažindamas savo šeimos pavardę. Sigurdas nusijuokė,
bet neatrodė nustebęs.
- Tu žinojai? - paklausė Sigurdo Hognis.
- Tu juk ne šiaip koks. Nes kodėl tada m udu susi
tikom?
Jiems bestovint gatvėje, pasigirdo sparčiai atbildančios
kanopos. Skubėjo Šlepkis. Portlandų niekur nesimatė, bet
minia kas akimirką darėsi vis gausesnė ir Sigurdas neri
mavo, kad Portlandai gali ir vėl pulti jį apsuptą šitokios
gausybės žmonių. Žirgui pribėgus, jis užšoko ant nugaros,
ištiesė ranką ir užsitempė sau už nugaros Hognį. Tebebuvo
užtektinai karštas Hogniui vėl riktelėti paliestam.
170

Kraujo giesmė

- Taigi pamatėt mane, - kreipėsi Sigurdas į minią. - Nu
galabijau Fafnirą. Įgijau jo apvalkalą, jo auksą ir jo jėgą.
Turim padaryt šią šalį ir vėl vieningą, kaip buvo mano tėvo
laikais. Prisiminkit mane! - Lengvai spustelėjo kulnais
žirgo šonus ir jie išlėkė iš miesto.
Jiems bejojant, Sigurdas pakankamai ataušo Hogniui jį ap
sikabinti ir tvirtai laikytis. Vaikino oda buvo tokia lygi, jau
tiek kartų švariai nusvilinta. Po ja tvirti raumenys slankiojo
lyg skystyje. Hogniui pasidarė ramu ir saugu, kaip katinui,
gulinčiam ant šiltos krosnies namie. Kas nutiks toliau?
Nieko jis nebegalėjo suvaldyti. Taip jau nieko nebegalėjo,
kad nebelabai jam ir berūpėjo.
Pasidėjo galvą ant vaikino nugaros ir pajuto kažin ką
skruostu. Karštą ir drėgną. - žalios apsvilusios mėsos lo
pinėlį. Hognis atsargiai spustelėjo pirštais.
Sigurdas krūptelėjo ir žvilgtelėjo per petį į Hognį.
- Lapeliūkštis buvo įkliuvęs man tarp drabužių ir
Fafniro kraujas negalėjo ten pasiekt odos. Čia vienintelis
plotelis, kur mane galima nužudyt.
Kreivai nusišiepė ir vėl nukreipė žvilgsnį į priekį, dai
rėsi, kur praleisti naktį. Jam už nugaros Hognis atsargiai
pridėjo prie plotelio delną. Taip, lapelio forma. Juto, kaip
Sigurdas krūpčioja. Taip, neblogas pasiūlymas. Taip, Sigurdą galima nužudyti.
Hognis nuleido ranką prie šono, kur turėjo peilį. Striu
kėje turėjo nediduką pistoletą, bet negalėjo šauti, Sigurdas
būtų pajutęs jį išsitraukiant. Tačiau jei peiliu?.. Jei norėtų,
berniokas jo rankose, daryk ką nori, nudėk. Gal niekas
daugiau pasaulyje to ir nežinojo. Vis dėlto Hognis peilio
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neišsitraukė. Vėl apsikabino Sigurdo juosmenį, prisiglaudė
veidu prie šiltos nugaros ir vėl davė valią ašaroms. Juk ne
liko neaiškumo. Kas galėtų suabejoti šitokia meile?! Hognis
buvo palinkęs vaikino pusėn visomis savo skaidulėlėmis.
Švelniai pasidėjo galvą ant Sigurdo nugaros ir verkšleno.
Tada buvo užėjus akimirka, man prieš jį klūpant, kai keti
nau išliet jam savo gyvastį - persirėžt gerklę ir nusibaigt jam
po kojom, dėl to, ką padariau. Bet jis to nenorėjo. O kodėl
gi? Nereikėjo jam mano gyvasties, net ir mano atsiprašymų.
Jam reikėjo tiesiog manęs.
Neįsivaizduojams, gražus, tobuls vaikins.
Taigi. Mylėjau. Vėl. Jau! Rrraf. Po dviejų dienų. Tai ką
apie man galima pasakyt? Aš rimtai! Taip visad! Bet šįkart
kitaip. Kaip - iš tikrųjų įsimylėjęs. Kai šitaip padariau!
Kai šitaip padarė jis! Bet taip nesąžininga. Nesąžininga
man, supratau tą iškart, nesvarbu net, kad kaip tik jis
viską paaukojo. Jam užteko meilės mylėt visą pasaulį ir
vos tik beliko jos man. Aš priklausiau jam, kūnu ir siela.
Mylėjo jis mane labiau nei ką nors kitą kada nors turėjęs
mylėt ar galėjęs, bet kartu jutau, kad myli jis ir žemę po
savo kojom tiek pat kiek ir mane. Juokinga, bet neatrodė,
kad tas galėtų turėt kokią reikšmę. Tiesiog buvo nesąži
ninga, ir tiek.
Ir jūs žinot, ką? Šokinėt aukštyn žemyn ant žirgo nu
garos - brrrrrr! Na, ką galiu pasakyt? Jis buvo kaip dievs,
bet, au, au! - jis buvo iš mėsos, žinoma. Stengiaus nepai
syt, bet... ką gi. Jau tiesiog gulėjau ant jo, tam arkliūkščiui
pasileidus risčia.
Brrrr!
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Numetė jis mane nedideliam miesteliūkšty netoliese,
kad parūpinčiau jam daugiau drabužių, o tada toliau ke
liavom dairytis kur sustot. Nutarėm tą naktį miegot ore. Ir
jūs žinot, kas man toptelėjo? Taip, taip. Na, turėjau paklaust.
Kitaip nebūčiau aš sau atleidęs. Įsivaizduojat, jei kada nors,
po kelerių metų, prie alaus ar vyno stiklo paklausčiau, ar
jis va šiuo metu būt pasakęs „taip", ir jis būt, o aš dabar taip
ir nepaklausęs?! Taigi tikrai privalėjau. Aš rimtai. Buvau
toks nervings, sunkiai nuvokiau, ką pasakyt. Bet buvau
nusprendęs surizikuot.
Susiradom mielą vietelę. Na, tiesą sakant, drėgnoką.
Gal būtum e radę kur ir geriau, bet labai panorau šitos
romantiškos. Čia stovėjo apgriuvus sena bažnyčia. Kažks
tikriausiai bandė pritaikyt ją Torui ir Frėjai, kam nors iš to
kių. Visks buvo smarkiai apžėlę. Labai derlinga. Visur lauko
gėlės. Vijokliai apėję visus griuvėsius. Turėjom ko užkąst.
Įsitaisėm ant žemės. Ir aš ryžaus. Prisiartinau ir paklausiau,
ar galėtume pasiglaustyt. Jis atvirto mano pusėn - nors ir
menkiausias buvo mėnulio šipulys, pakako įžiūrėt jo veidą,
švytintį, nes užsiliepsnojusį - iš troškimo manęs, kaip
man pasirodė. Juokinga. Nebuvau kalts. Atleido jis man,
suprantat? Nebuvo ko jaustis kaltam.
„Man nešalta, jeigu tau taip atrodo", - pasakiau.
„Glaustykis, Hogni", - pasakė jis. Taip! O, taip! Taigi
atsiguliau prie jo, apkabinau ranka ir visą glosčiau. Jis
dūsavo ir ramiai gulėjo. Tada pasiekiau, na, jūs žinot, kur.
Jis atsigręžė į mane ir pažiūrėjo.
„Yra dar viena būtybė, Hogni."
„Tu, be abejo, turėsi išnaikint jas viss."
„Būtybė, kurią aš myliu."
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Nustebau. Bet juk dar nebūtinai reiškė, kad ne. Ar ne?
„Bet galėtum būt mano, jei norėtum, tiesiog vienintelę
naktį/'
Sigurds nusišypsojo. „Taip, galiu būt tavo, vienintelę
naktį." Ir tada pabučiavo. Ir tada - mudu pasimylėjom.
O iš ryto - iš ryto prasidėjo širdies lūžims. Kai tu įsimyli
ką nors ir kai trokšti to ko nors labiau negu trokšta tavęs,
aišku, visks baigias ašarom. Per tas dvi diens jis pasiėmė
viską, ką tik jam galėjau duot - tiesiog prisiverčiau. Buvau
sunkte išsunkts - sakau, žinoma, nerimtai. Pagalvojau:
„Dabar prasidės skausms." Daugiau visai nebemiegojom
drauge. Nuo tada aš buvau veikiau garbintojs, ne mei
lužis. Bet mudu su Sigurdu mylėjom viens kitą iki galo,
nesvarbu, ar mylėjom vienaip, ar kitaip. Juokinga! Taigi,
žinoma, liūdns reikals, bet, suprantat, kitaip mylėt mudu
dar tik pradėjom.

25
Sigurdas

Kodėl šitaip padariau? Įvyko savaime, tačiau iš pat pradžių
sumanius. O kas sumanė? Ne aš! Ir Brionija po žeme manęs
laukia... Buvau neištikimas jai, be jokios abejonės.
Nors neatrodė neteisinga. Jis to troško - troško manęs taip smarkiai, kad neturėjau teisės atsakyt. Aš paėmiau
viską iš jo, todėl turėjau savo ruožtu viską jam atiduot, bent
jau vieną naktį. Rytą, kai daviau suprast, kad nepasikartos,
jis atrodė toks susisielojęs. Bet vis tiek patenkintas, kad
mudu taip padarėm.
„Bent truputį pabuvom kartu", - pasakė jis. Nuraudau.
Lyg būčiau jam suteikęs malonę!
Tikriausiai aš Hogniui atrodžiau kaip dievas. Dievų
nemėgstu. Kas jie? Manot, jie turi draugų? Su kuo jie kalbasi,
kai reikalai prislegia? Tikriausiai dausose labai vieniša. Ir
dar galia - drakoniška galia. Galia yra tikrasis drakonas. Ji
įsigraužia tau į sielą ir paverčia širdį akmeniu. Pirmiausia
padaro garbintojais draugus, paskui šalininkus ir tarnus,
175

Melvin

Burgess

galiausiai vergus. Hognis dabar maniškis. Pririštas prie
manęs meilės saitais. Iš dėkingumo. Įkliuvau į jo žabangus
tik tam, kad galėčiau kautis kaip demonas, atleisti jam kaip
tėvas ir mylėti jį kaip merginą. Kaip dabar jis galėtų man
priešintis?! Nors prisiekiu, kad visai taip neketinau. Tiesiog
toks esu. Mano kūnas tą supranta. Prisiekiu jums, neturėjau
aš didesnio nei Hognis pasirinkimo.
Jis Niberlinas. Suprantat? Lemtis, lemtis. Jie juk naujos
šalies sėklos. Jie turi organizaciją, biurokratiją, vyriausybę.
Ginkluotė - tankai ir šaunamieji ginklai, pramonė, - visus
tokius dalykus tu gali susikurt ar nusipirkt, tačiau orga
nizacija, sugebėjimai ir patirtis - šito tai nenusipirksi. Ir
jeigu imsi iš ko nors jėga, tai sulaužysi. Man kas nors turi
atiduot. Mane paremt.
Niberlinų šeima yra kaip brangenybių dėžė, o Ho
gnis - jos raktas. O kam daugiau aš su juo taip atsitiktinai
susitikau, kaip tik kai jo gyvybei buvo iškilęs pavojus?
Laimėjęs Hognį, galėjau laimėt ir Niberlinus. O kai turėsiu
Niberlinus, galėsiu pradėt kovą. Kartais mane apima baimė.
Argi gerai, a, turėt visas priemones, viską, kas dedasi, tu
rėt net ir žmogiškosios širdies sujaudinimą, skirtą mane
įkvėpt ir gint pirmyn? Bet visame tame yra ir dieviškumo,
nes aplink mane žydi gražiausios žmonių gėlės. Hognis
atiduotų už mane gyvybę. Ir, nors ir tiesą jums sakau, kad
atiduočiau savąją už jį šią pat akimirką, jei prireiktų, - vis
dėlto... Manęs lengvai nenužudysi, o jį galima. Iš to ir ma
tom, kokia kilni jo dvasia. Jis atiduos viską, ką turėdamas.
Aš gal galėčiau atiduot ir daugiau, bet aš turiu šitaip daug
ko atiduodamo. Štai kodėl menkiausias iš mano garbintojų
neabejotinai vertesnis, nei galėčiau būt aš.
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Tačiau pagalvoju ir apie tokį dalyką, kad gal miegojau
su juo siekdamas vėl atvirst žmogum. Bent jau jo akyse.
Mylėjimasis juk toks žmogiškas veiksmas, ar ne? Tą naktį
norėjau, kad Hognis man parodytų, kad aš esu irgi papras
tas. Jis man ir parodė, ir amžinai liksiu jam už tai dėkingas.
Jis matė, kaip kaunuosi su šimtu priešų ir nugaliu, bet jo
glėbyje tebuvau vaikinukas, darantis kai ką tokio, ko dar
niekad nedaręs.

26
Garbė

Saulės nutvieksta migla virš laukų ir miškų sužvilgo perlu.
Sigurdas su Hogniu jojo tolyn nuo bažnytėlės, kur praleido
naktį, į aušrą, kupiną vandens ir drėgnų lapų aromatų.
Hognis sėdėjo už Sigurdo, apsikabinęs jo juosmenį. Trum
pam nuleido galvą ant Sigurdo nugaros, žiūrėdamas, kad
nepriliestų šlapiuojančios žaizdos tarp mentikaulių. Sigur
das atsigręžė ir jį pabučiavo. Tada jiedu patraukė į kelionę.
Šlepkis tyliai statė dirbtines kanopas ant akmenų tarp kelio
balų. Jiedu keliavo į šiaurryčius, į Niberlinų žemes. Veikiai
Hognis turės per radiją pranešti ten priekyje esančiai savo
šeimai, kas ir kaip. Tačiau dar ne tuoj pat. Šį gražų rytą jis
paskutinį kartą turėjo Sigurdą sau. Po kelių valandų vėl
prasidės politika.
Tokį rytą, kaip šis, tu junti pasaulį aplinkui tave sustin
gusį. Bet, aišku, jis anaiptol nesustingsta. Anapus miglos
aštrino savo ginklus mirtis. Portlandai iš paskutiniųjų
stengėsi išvengti nenuspėjamųjų nepavykusio pasalūniško
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antpuolio „Beždžionės letenoje" padarinių. Jie įvedė Miltone komendanto valandą, įjungė radijo švyturį, pastatė
kelio užtvaras, bandė aptverti visą miestą. Bet jau sklido
kalbos. Per pasiuntinius ir gandais, uždraustąja televizija
ir telefono linijomis, net ir pašto karveliais plito naujienos.
Taip visada. Patys valdžios žmonės yra patys bjauriausi
palaidaliežuviai. Jau visut visi žinojo, kad Niberlinai iš
davė Sigurdą, kad Portlandai pasalūniškai užpuolė jį su
narkotikais ir nemenka artilerija, kad Sigurdas išgelbėjo
Hognį ir prapuolė. Drakono nugalabytojas, didžiojo valdovo
sūnus, daug vilčių teikiantis jaunikaitis sugrįžo iš mirties,
nepalyginamai stipresnis ir gražesnis, pats su drakono
apvalkalu, žėrintis ugnimi ir pajėgus įveikti ginkluotą divi
ziją be menkiausio sužeidimo. Galėtum jį šaudyti, galėtum
jį deginti, bet negalėtum jo nužudyti. Ir jis mokėjo mylėti.
Volsonai sugrįžo.
Dviem jojikams ėmė šilti oras, išdžiūvo rasa, išsisklaidė
rūkas, prieš akis atsiskleidė diena. Hognis mąstė, kas bus,
o Sigurdui tas nerūpėjo. Jį užplūdo mintys apie Brioniją.
Dairėsi jis į laukus aplinkui, į šešėliuotus migloje medžius,
į besitelkiančią šviesą bei šilumą, klausėsi paukščių gies
mių, domėjosi visais įsigalinčio ryto vaizdais, garsais ir
kvapais. Galvojo, kokia bus linksmybė, kada jis su visu tuo
supažindins ją. Pasaulis! Jiedu nuo jo apsvaigs. Jie abu. Ji
buvo keliautoja iš kito pasaulio. Jis pamatys viską naujai jos
akimis. Vėl išauš pirmoji pasaulio sukūrimo diena.
O Hognis - princas karys, su kurio vardu siejosi šimtų
šimtai mirčių ir kuris turėjo negailestingojo vardą, - sėdėjo
greta Sigurdo ir spėliojo, kas, po paraliais, įvyks toliau. Ką
pasakys jo šeimos nariai? Sigurdas buvo neįveikiamas.
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„Bet jam mūsų reik, - samprotavo Hognis. - Jam mūsų
reik labiau nei mums jo." Jam reikėjo jų kariuomenės, jų
biurokratijos, jų valdžios.
- Taip, - tarė Sigurdas, trumpai atsigręžęs pažiūrėt į
akis. - Man jūsų reikia.
Hognis pajuto baimės ir nuostabos virpulį, perbėgantį
aukštyn nugarkauliu. Sigurdas linktelėjo jam ir nusisuko.
Hognis pagalvojo: „Tai jis viską supranta?" Nuo tos minties
nuraudo - daugybė jo asmeninių minčių juk nebuvo skir
tos visų poreikiams tenkinti. Hognis tvirčiau apsikabino
priešais sėdintį vaikiną, tačiau švelnusis rytas jau buvo
pasibaigęs. Hognis juto veikiau pagarbią baimę nei ką
nors švelnaus. Sigurdas mirė ir prisikėlė Odino, Visų Tėvo,
visažinio, glėbyje. Žmonės prieš jį keliaklupsti vaikščiojo.
Jis mokėsi matyti be akių.
„Jis dievs, - galvojo Hognis. - Ar bent jau dievu tampa."
Bet garsiai nepasakė.
Po kokios valandos jiedu prijojo kito nedidelio miesto pa
kraštį. Hognis norėjo miestą aplenkti.
- Kodėl? Juk tiesiai bus greičiau, - paprieštaravo Si
gurdas.
- Ten bus žmonės, - ėmė aiškinti Hognis. Bet paskui
papurtė galvą. „Ar Sigurds tikrai nenumano, kad žinia ga
lėjo paplist?" Gūžtelėjo pečiais ir nusileido. - Minių minios,
štai kas toliau įvyks. Supranti? Aš irgi moku nuspėt ateitį.
Sigurdas pašnairavo šypteldamas, nelabai suprasdamas,
ką draugas turi galvoje.
- Na, tai jojam, - pasakė Hognis. - Gal kur sustosim
atsigert.
180

Kraujo giesmė

Gerai sugalvojai, - atsakė Sigurdas. Hognis nusijuokė.
Drakono nudobėjas ketino sustoti puodeliui arbatos.
Ir šitaip prasidėjo viešasis Sigurdo istorijos tarpsnis, vos
tik jiedu išjojo iš rūko ir prajojo kelis pirmus pastatus. Visi
gyventojai iš karto pažino, kas jis toks - argi galėjo būti
kas nors kitas?! Atbėgusieji pasveikinti turėjo fotoaparatus
ir filmavimo kameras. Nuo tada mes turime pirmuosius
Sigurdo atvaizdus po jo prisikėlimo. Tos pirmosios nuotrau
kos, ta pirmoji filmuota medžiaga - prisimenate? Čia buvo
kaip gatvėje pamatyti Jėzų. Visi, net ir mažiausi vaikeliai,
kurie nieko nežinojo ir visai nesuprato, ką viskas reiškia,
atpažino tuose pirmuosiuose apgailėtinuose atvaizduose
naujo pasaulio ištakas. Kur jūs buvote, kai pirm ą kartą
tuos vaizdus išvydote? Mes visi prisimename. Didžiulis
griaučinis žirgas, kraujagyslių sruogos ir susitraukinėjantys raumenys, apaugę metalo lydinio kaulus, apanglėję
vidaus organai. Ant žirgo nugaros, įsitvėręs kaip vaikas,
Hognis, tas, kuriam dovanota, atrodantis toks mažas. Jo
blyškaus veido išraiška neįskaitoma, kai jis spokso į objek
tyvą, kviesdamas jus ketindamas paaiškinti, kaip atrodė
būti taip arti prie didžio žmogaus, joti jam už nugaros. Ir
pats Sigurdas, raudonas kaip ugnis, dailus kaip mergelė,
stiprus kaip mašina, meiliai besišypsantis nuleidęs akis,
tartum nenumanydamas, koks jis didis. Žiūrime šiandien
į jo veidą ir spėliojame, ar daug jis žinojo, kas turi atsi
tikti. Jo šypsena meili, bet paslaptinga. Galbūt filmuotoji
medžiaga tiesiog prastos kokybės, o gal tiesiog per daug
mums sudėtinga suprasti. Galbūt jis jau žinojo kiekvieno
atskiro iš mūsų lemtį.
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Prie „Stalo su kėdėmis" baro Sigurdas su Hogniu nulipo
nuo Šlepkio pavalgyti. Tačiau turėjo vėl ant žirgo lipti, nes
minia jau buvo per didelė. Žmonės nešė jiems valgį jojantiems - sumuštinius, pyragus, vaisius, saldumynus, kaišiojo
vieni per kitų galvas jiedviem pasiekti. Nebuvo grūsties,
nebuvo kautynių vėduoklėmis, niekas nesiriejo dėl garbės
prie jųdviejų stovėti arba paliesti jų kojas ar žirgo šonus,
niekas nedraskė nuo raitelių drabužių. Žmonės buvo geros
širdies. Jie stebėjo besišypsančią jiems ateitį.
Per dieną, naujienoms besklindant, minia išaugo nuo
dešimčių iki šimtų, nuo šimtų iki tūkstančių. Taip grei
tai! Iki išauštant naujai dienai bemaž milijonas žmonių
išsirikiavo palei kelią nuo jųdviejų iki Niberlinų sostinės.
Ir žmonės toliau vis rinkosi. Jie ėjo prie kelio visą naktį,
paskui visą dieną. Iš pradžių jie tenorėjo tiesiog pamatyti
atvykusį karalių, tačiau kai susitelkia šitokia gausybė, rei
kalai pasikeičia. Kai valdymo virvelės kiek atsipalaiduoja,
tai klijai tarp vadovų ir vadovaujamųjų pradeda silpnėti.
Net ir pats žiauriausias diktatorius negali grumtis su visa
savo liaudimi. Minia tą suprato, ir valdovai suprato taip pat.
Tą akimirką valdovai jau buvo pralaimėję. Žinoma, vis tiek
jie braižė savuosius kautynių planus.
Kai žmonės suprato, kas darosi, tai susibūrė gausiai
kaip niekada anksčiau. Su kiekviena mylia, su kiekvienu
šimtu metrų minia darėsi vis gausesnė ir Sigurdas su Ho
gniu jojo vis lėčiau ir lėčiau. Sigurdas atsistojo ant balno ir
mojavo. Kaip minia ėmė jam gausti! O Hognį atpažinusi
užgaudė triukšmingai kaip niekad. Su Sigurdu Niberlinas!
Paliaubos, sąjunga! Pusė karo jau laimėta, o nepaleista nė
viena kulka!
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Šlepkis sulėtino iki vienodos risčios, paskui iki žinginės,
paskui sustojo. Reikėjo daryti tvarką. Sigurdas, stovėdamas
ant žirgo nugaros, pasakė trum pą kalbą. Laikai keitėsi.
Drakonas jau buvo padvėsęs. Sigurdas keliavo pasirašyti
paliaubų su Niberlinais - kurie, kaip minia matė, buvo
jau jo pusėje. Hognis krūpčiojo, mojavo ir džiaugsmingai
šūkavo iki užkimimo. Jis pirmą kartą išgirdo šitokį dalyką.
Sigurdas jam džiugiai šypsojosi, džiaugėsi savo vaikiška
gudrybe. Ir ta gudrybė turėjo pagelbėti - privalėjo. Abu tą
suprato.
Tuo metu Sigurdas miniai pasakė, kad jų priešai tel
kiasi, - argi manote, kad Portlandai ilgai sėdės ramučiai?
Ar manote, kad Smitai vakaruose ir Vinstonai pietryčiuose
ketina taip paprastai valdžią ir atiduoti? Žinia tikriausiai
pasklido. Visi turi pasirengti. Sigurdui reikėjo suburti
kariuomenę. Jis turėjo pinigų, jo tėvo auksas vėl tarnavo
žmonėms. Atėjo atkūrimo laikas.
Džiaugsmo šauksmai sudrebino orą. Kas drįstų kautis
prieš Sigurdą? Hognis susimąstė. Ar įmanoma, kad Sigur
das užvaldytų šalį vien į ją įžengęs?! Ką mažieji šių laikų ka
raliukai ir tironai darytų, jei Sigurdo nepageidautų? Plėštų
žmones? Išrinktų naujus rinkėjus? Visus iššaudytų?
Sigurdas šaukėsi savanorių. Rinko vyrus, moteris ir
vaikus pagelbėti atlaisvinti jam kelią joti į priekį, pasiuntė
juos žygiuoti priekyje, laikyti kelią atvirą Šlepkiui žengti
į priekį po kelias mylias per valandą - užtektinai greitai
nusigauti, kur reikia, pakankamai lėtai leisti žiniai sklisti
ir joti pirmyn nepaliaujamai.
Ir leidosi į kelią. Slinko trečia Sigurdo diena ant žemės.
Ji jau atrodė kaip kita epocha.
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Čia buvo ir priešų, besislepiančių minioje. Sunku buvo iš
pradžių išgirsti - pirmą šūvį. Bet besiplečiančioje bežadėje
tyloje sugriaudėjo nauji šūviai. Pasipylusios kulkos atšoko
nuo Šlepkio ir nuo Sigurdo galvos. Hogniui kulka pataikė
į ranką. Visi pamatė kraują. Už dešimties metrų minioje
pasimatė nedidelė grupė vietos milicininkų, skiriančių
kelią pasitraukti. Milicininkai iki tol buvo pratę, kad šie
žmonės vykdys kiekvieną jų paliepimą, tačiau dabar miniai
buvo atsivėrę nauji horizontai. Minia užgaudė iš įniršio,
šmėstelėjo persigandę blyškūs veidai, milicininkams iškėlus
rankas ir mėginant šaukti nurodymus. Ir minia susispaudė.
Milicininkus tiesiog sutrypė. Kruvinas uniformas perdavė
per rankas ir iškėlė kaip vėliavą Šlepkio priekyje - kaip
pavyzdį ir įspėjimą visiems priešams.
Daug kas matė kulkas atsimušinėjant nuo Sigurdo
galvos. Taigi tiesa: jis nesužeidžiamas. Pergalė jau buvo
jų rankose.

27
Karas be konflikto

Gaujų vadai ir krikštatėviai, karaliai ir prezidentai, minis
trai pirmininkai, karvedžiai, vyriausieji administratoriai ir
direktorių tarybos pirmininkai, - visi persigando. Liaudis
rado naują viltį, o viltis reiškia keitimą. Viršininkui viltis
visai nepatinka. Juk juo visada pirmuoju atsikratoma.
Niberlinų buveinėje, Demokratijos rūmuose, viskas
buvo taip pat. Prezidentas Gunaras su seseria spoksojo
pro langus į minias, besitelkiančias lauke, Demokratijos
aikštėje. Prie vartų augo kalnai gėlių, šūkavo vaikai, tik ne
šiaip mergytės ir berniukai. Volsono karštinė persidavė ir
milicijai. Ištisi daliniai ėmė verstis ir atsiduoti su visa gin
kluote, su visa artilerija nuostabiajam vaikinui. Kiekvienas
žinojo Volsono įstatymus: vienybė, laisvė, taika. Sigurdas
gynė mus, tave ir mane. Jis buvo laisvė nuo tironų ir nuo
karalių puikybės. Jis buvo gera valdžia - tokia triuškinanti,
kai kas nors negerai, tokia vangi, kad nelabai pastebėsi,
kai viskas pasitaiso. Tokiai valdžiai įsigalėti reikia visų
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sutikimo - ir tik pažvelkit! Štai kaip mes visi sutinkam,
milijonų milijonų milijonai mūsų.
Minia ištvino vandenynu. Murmėjo ir riaumojo. Galėjai
per ją plaukti, - bet tik jeigu buvai ne Niberlinas. Jie buvo
geri valdovai, tuo didžiavosi. Kadaise juos mylėjo, bet staiga
jų likimas susiūbavo.
Žvilgčiodami iš už užuolaidos, Gunaras su Gudruna
jautėsi kaip vaikai, žiūrėdami iš už sofos kai ką baisaus per
televiziją. Tu nedrįsti žiūrėti, bet nedrįsti ir likti nepamatęs.
Veidų vandenynas. Visi pasirengę teisti, visi pasirengę
veikti. Jie buvo saugūs savaisiais susibūrusiais milijonais,
o jų valdovai staiga vieniši.
Gunaras pažvelgė į seserį, stovinčią greta ir atidžiai jį
stebinčią. Jiems už nugarų kambaryje, mediniame krėsle,
kėpsojo įsitaisiusi juodai balto kailio aviganė ir dėmesingai
juodu stebėjo, retkarčiais silpnai, bailiai unkšteldama. Jos
galva buvo neaukšto kupolo formos. Čia buvo Grimhilda.
Jųdviejų motina - kalė? Taip, tačiau ne visada taip buvo.
Kadaise ji buvo pusiaužmogė, kaip jie visi. Moteriškė gar
sėjo inteligencija, tačiau dabar jos ilgi žandikauliai visai
nebeleido kalbėti, net jeigu ji ir mokėtų. Galima būtų vien
tik spėlioti, kiek ji supranta. Ką ji daugiau galėjo, kaip tik
kėpsoti krėsle ir verkti dėl jų visų?
Jai iš vienos šalies stovėjo Ida, gėlėto rašto ^suknele,
žvelgdama į sienos apmušalus, neturėdama ko sakyti. Kaip
Grimhildos asmeninė tarnaitė, ji tylomis visa širdimi mylėjo
savo šeimininkę. Ji beliežuvė. Jiedvi retai kada pasirody
davo skyrium viena nuo kitos.
Jam dar tik penkiolika, - prašvokštė Gunaras. - Ką jis
išmano! Išsilavinims kaip pliažo pamaivos, kvails storapir186
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dis vaikigalis. Tai jis ketina atžygiavęs užvaldyt viską, dėl
ko mes šitiek metų plušėjom?!
Gudruna papurtė galvą.
- Liaudis labai nekantri. Tas praeis. Jis atsiskleis, nuo jo
nusigręš. Mes palauksim ir surinksim šukes.
- O jei šukėm pavirsim patys?
Gudruna pavartė akis, lyg brolis būtų jos skausmas.
- Vargšelis Gunars, inkščia, inkščia ir inkščia.
Gunaras prunkštelėjo iš linksmumo.
- Aš tenoriu būt visko karalius, - pasakė juokais. Jiedu
meilingai nusišypsojo vienas kitam.
Gunaras ir G udruna turėjo mažiau šuniškų žymių
nei jų brolis Hognis. Atgal sušukuoti baltai juodi plaukai,
platūs tarpuakiai, tamsaus medaus atspalvio akys, gilios
abiejų krūtinės, netgi truputis panašumo į snukius - šioks
toks polinkis susijaudinus inkšti arba loti. Šeima gal kokią
dešimtį pastarųjų metų labai didžiavosi savąja žmogiškąja
puse ir buvo linkusi slėpti savo šuniškumą. Gunaras ėmė
slėpti savo nedidelį mikčiojimą. Tačiau jie su seseria nuo
vaikystės žaisdavo vieną tokį žaidimą. Ir ėmė žaisti dabar,
linksm indam i vienas kitą. Iškišo liežuvius, o tie, kaip
staiga pasimatė, bemaž pėdos ilgio. Ir pradėjo lekuoti kaip
sukvaišę nukaršėliai.
- Chu chu chu chu chu, - vis lekavo. Ir pratrūko juoktis.
Grimhilda krėsle nepatenkinta viauktelėjo.
- Tu, kale, - paerzino seserį Gunaras.
- O tu labradors, - įgėlė ji jam.
- Ne labradors! Jei aš labis, tai tu p-pudelė - subinuostė pudelė suveltakailė. - Abu nusišypsojo, akimirką išstūmę iš gal
vos nerimą. O paskui Gunaras ir vėl pasižiūrėjo pro langą.
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- Tai ar mes šitiek laiko k-klydom? - paklausė jis.
-D ėl ko?
- D-dėl mūsų. Dėl šeimos.
Labai svarbu buvo Gunarui - ir visai šeimai, bet ypač
jam: elgtis teisingai. Valdžia reiškė valdyti žmonių gerą ir
jų gyvenamą žemę. Niberlinai siekį valdyti grindė tikėjimu,
kad jie tapę geriausiais turto tvarkytojais. Iki tol niekas to
neginčijo.
- Hognis mano esąs mūsų pusėj, - tarė Gudruna.
- Hognis, k-ką tik sutikęs, tuoj netenka galvos...
- Sigurds užaugints Alfo, jis moka valdyt.
- Bet juk nežinom. Jau t-t-taip vėlu!
Gudruna vėl pažiūrėjo pro langą. Minia užtvindė viską.
- Nieko mes nebepadarysim, - paaiškino ji.
Gunaras pažvelgė į ją nepatenkintas. O kaipgi reikėtų
pasielgti tinkamai? Ką reikštų tinkamai? Juk ne stovėt
tiesiog ir stengtis būt nuoširdžiam ir atviram savo garbės
labui - milijonus gyvųjų galima būtų sujaudint. Politikai
kartais neturi teisės būt nuoširdūs.
- Nieko mes daryt ir neturėtume, - pasitaisė Gudruna. Kol nežinom. - Ji susirūpinusi stebėjo brolį. Gunaras buvo
užaugintas tapti karaliumi. Būti karaliumi kartu reiškė
ir elgtis teisingai - būti teisingam. Staiga iš jo viską atima.
Liaudis pakeitė savo ištikimybę. Gunaras buvo didžiai
sukrėstas.
- Nežinom, kaip čia visks baigsis, - pasakė Gudruna. Manau, užpuls jį, kai tik pamatys, koks jis vaikelis. O gal
ir ne. Gal dabar atėjo mūsų eilė būt valdomiem, Gunarai.
Pasižiūrėk - kiek žmonių. Jei tu nori jį sulaikyt, privalai
nepaisyt šių žmonių. O mes neturim tokios teisės.
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- O ką, jeigu jis viską s-s-sugriaus? - Gunaras pasižiū
rėjo į seserį. - Mes esam u-užtikrints dalyks šiam pasauly.
O tas vaikis - kas jis toks? Nieks nežino.
-Jau bandėm jį sutramdyt, - atkreipė dėmesį Gudruna. Dabar turim bandyt su juo dirbt - bent jau dabar.
Gunaras pasižiūrėjo.
- Maniau, kad dirbt turėsit su manim.
- Atsimeni, kaip tėvs sakydavo?
- „Vien tik valdomieji turi teises. O mes tik vykdom savo
pareigs." Suprantu.
Gudruna apkabino brolį. Gunaras buvo gerokai sukrės
tas. Visi jo planai ir troškimai byrėjo į dulkes. Jis manė, kad
valdžia yra planavimas, rūpinimasis, įstatymų leidyba.
O dabar pirmą kartą pamatė, kas ji yra iš tikro: žmonės,
milijonai jų, trokštantys tavęs, sekantys paskui tave, tikin
tys tavimi. Jo kariuomenės kariai šitokioje minioje atrodytų
kaip nuo mamos pasimetę vaikai, net jeigu jis ir panorėtų
kariuomene pasinaudoti. Šios taip greitai bėgančios jau
kelios valandos iš karto surijo visus jo siekius ir niekais
pavertė jo dorumą, sumanumą, planus ir svajones.
Sunkiu dunkstelėjimu Grimhilda nušoko nuo krėslo ir
priėjo paguosti savo vaikų. Ida šviesiai mėlynų akių žvilgs
niu nusekė grindimis paskui šeimininkę. Ši inkšdama iškėlė
snukį Gunarui paglostyti. Jis patrynė motinos ausis.
- Ką pasakysi, mam? - paklausė ir gūžtelėjo pečiais.
Gudruna nusijuokė.
- Patartų netinkamai. Pasakytų ji tau kautis dėl to, kas yra
tavo. Mamą juk pažįsti - jai šeima amžinai brangiausia.
Kalė lyžtelėjo jai lūpas ir nieko nepasakė. Tie laikai, kada
Grimhilda galėjo ką nors patarti, jau seniai buvo praėję.
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Žemai po langais tebeplūdo artyn minia. Mėginta su
laikyti tą plūdimą į aikštę baiminantis, kad žmonės žus
spūstyje, bet pasiųstuosius pareguliuoti minios kareivius
nubloškė į šalį. Visoje aikštėje buvo garsiai įspėjama apie
pavojų ir raginama laikytis saugumo, minia reguliuojama,
tik lyg ir niekas nekreipė dėmesio.
- Ką mes darysim? - paklausė Gudruna.
Gunaras kreivai šyptelėjo.
- P-pasitiksim jį išskėstom rankom, kaip karalių, koks
jis yra.
Grimhilda inkštelėjo ir užmynė letena jam ant pėdos.
Gunaras nusijuokė ir skėstelėjo ranka priešais jų stebimą
reginį.
- Žiūrėkit! Štai karaliaus didybė. Mes tik vykdytojai. Gunaras linktelėjo. - Viss mūss p-p... p-p-padaryts darbs
yra klots pamats va šitam... Dabar jau visks bus kitaip.
Gudruna linktelėjo. Taip. Plevėsuos vėliavos, nusidrieks
raudonas kilimas. Pasakojimas, kaip šeima bandė nudaigoti
Sigurdą, jau buvo pasklidęs. Liaudžiai reikėjo žinoti, kad ji
pasirinkusi teisingai. Paskui pasimatys, iš ko tas vaikiščias
padarytas.
- Bet mes nesidėsim prie tirono, nesvarbu, ko nori
minia, - pareiškė Gunaras, nenuleisdamas akių nuo Gudrunos. Sesuo linktelėjo. Jokios tironijos. Tas buvo svar
biausia.
Keliautojai tikėjosi pavakare jau atvyksiantys, bet minia
tebeaugo ir Sigurdas jojo vis lėčiau ir lėčiau. Taip galėjo ateiti
ir naktis. Gunaras su Gudruna pasirūpino apšviesti aikštę
prožektoriais, užtektinai ryškiai susibūrimui filmuoti. Jie
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norėjo, kad visi pamatytų, kaip jiedu sveikina Sigurdą.
Garbės sargyba nebuvo įmanoma - liaudis neleistų niekam
artintis prie jo su šautuvu, - tačiau kareivių užtvaru buvo
pasuptas plotas ir padaryta vietos nedideliam paaukštini
mui, ant kurio Niberlinai matytųsi stovintys petys į petį
su juo.
Kuo labiau Sigurdas artėjo, tuo garsiau skambėjo
džiūgavimas. Minia įpuolė į ekstazę. Suvokė savo galią. Šį
vakarą buvo įmanoma viskas.
G udruna įsakė viešai pastatyti ekranus visame di
dmiestyje ir dar plačiau, miestų aikštėse bei kaimų pievose,
viešuosiuose pastatuose, baruose, smuklėse ir viešbučiuose,
vildamasi, kad žmonės labiau rinksis prie ekranų, o ne grius
į sostinę. Bet vis tiek Demokratijos aikštė taip prisigrūdo,
kad žmones pradėjo stumti atvykstančiųjų virtinė. Sigurdo
priekyje žygiavo kariuomenė, važiavo tankai ir artilerija.
Didėjo triukšmas. Gunaras su Gudruna pradėjo vis labiau
baimintis, kad neprasidėtų kritiška stadija dar nė neatvykus
Sigurdui. Ėmė kilti muštynės. Jei tarp Niberlinų sargybos
ir prisidėjusių pakeliui prie Sigurdo žmonių kiltų smurtas,
tai žmonės kristų ištisais tūkstančiais.
Sigurdo keliautojų virtinės priešakiui žengiant į aikštę,
įvairių milicijos dezertyrų uniformos susimaišė su žaliosio
mis Niberlinų. Bet ne su Portlandų. Beždžionžmogiai liko
atskirai. Gunarui su Gudruna labai palengvėjo pamačius,
kad Sigurdas pasiuntęs į priekį tvarkdarių skirstyti žmones
aikštės pakraščiuose ir užtikrinti, kad kuo mažiau būtų
sužeidimų.
Paskui galų gale pasirodė ir pats Sigurdas. Dabar jau
triukšmas išaugo neįtikėtinai. Priekinė sauga sustojo prie
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rūmų ir visi sužiuro aukštyn į Gunarą su Gudruna, lau
kiančius prie lango, kratė kruvinas pasikėsinusių nužudyti
Sigurdą milicininkų uniformas. O su nukeliautomis my
liomis tų uniformų daugėjo. Ir ne tik skudurų. Virš galvų
kaip trofėjus nešė žmonės kūnų dalis ir kaulus. Vienas
kitas, pamovęs ant ilgo nusmailinto pagalio, nešė aukštai
virš minios iškėlęs galvą. Neabejotinai žengė nugalėtojų
kariuomenė!
Vaizdas buvo siaubingas. G unaras su G udruna,
eidami iki pakylos gyvuoju koridoriumi, sudarytu iš
penkiomis eilėmis abipus išsirikiavusių ištikimų karių,
buvo išblyškę kaip drobė. Ar Sigurdas pritaria tokiam
mosavimui jiems su lavonais? Ar čia taip grasinama... ar
rodoma, kas bus?
Gunaras staiga pagalvojo: „Viešpatie, jis nieko nesuval
dys! Čia milijonai, milijonai! Kaipgi viens žmogus - viens
bernioks - viską suvaldytų?! Ką, jeigu jam iškėlus ranką
nieks nepaklausytų? Ką, jeigu jam tarus žodį nieks neklau
sytų?" Minia tokia didelė, kaip žvėris. Niekas čia šitokio
galingo padaro netvarkė. Gunaras pažvelgė į aistringo,
nuoširdaus veido vaikiną, atjojantį pas jį, ir neabejojo, kad
jie tuojau pat žus, jiedu su Gudruna. Taip pat ir Sigurdas.
Suvaldyti minią buvo neįmanoma! Gunaras tegalėjo tik
narsiai pasitikti tokią šiurkščią jėgą.
Atsigręžė į seserį. Jos akyse matė tokią pat baimę. Kas
gi atlaikys tokią įtampą. Jiedu ruošėsi mirti.
Nuostabusis žirgas - vieni griaučiai, sausgyslės, kruvini
raumenys ir montavimo plokštės - šokinėjo prie pat pakylos
ir purtė didžiulę galvą. Sigurdas atsistojo balnakilpėse ir
pamojavo. Minia atsakė džiaugsmo šūksniais. Triukšmas,
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kuris kiekvieną sekundę atrodė jau pasiekęs nebepranokstamą viršūnę, dar didėjo. Gunaras turėjo nuryti pašokusius
iš baimės vėmalus. Dabar jau mirtis buvo nebetoli. Už nu
garos vaikinui - paprastam berniūkščiui! - sėdėjo Hognis.
Atrodė išsigandęs ne mažiau už juos. Pasižiūrėjo į brolį ir
gūžtelėjo pečiais lyg sakydamas: „O ko tu tikiesi, ką aš su
visu tuo padaryčiau?!"
Sigurdas su Hogniu nulipo nuo žirgo ir užkopė laiptais
prie Gunaro su Gudruna. Sigurdas akimirką pastovėjo ir
pasižiūrėjo Gunarui į akis. Tada atsisuko į minią. Jiedu abu
žvelgė į tūkstančius stebinčių juos akių - žiūrėjo tiesiai į
pasaulio akį. Dar sustiprėjo triukšmas. Gunaras krūpčiojo,
Gudruna nusisuko iš baimės. Hognis nusigręžė ir nusivėmė
už pakylos. Atsitiesė šluostydamasis burną, žiūrėdamas į
Gunarą nevilties mina.
Gunaras pasilenkė prie jo.
Kas čia dedasi? - užriaumojo. Bet Hognis tik gūžtelėjo
pečiais.
Kažkas atsitiko. Gunaras paėmė Sigurdo ranką ir pa
bandė iškelti virš galvų ir parodyti, kad jie sąjungininkai,
bet Sigurdas nepasidavė. Jis atsakydamas irgi suspaudė
Gunaro ranką, tačiau pakelti neleido. Gunaras prarado
pusiausvyrą ir žvilgtelėjo į Sigurdą. Pabandė trūktelėti
vaikino ranką, bet neįstengė. Sigurdo ranka buvo tikri
spaustuvai. Vaikinas jėgos turėjo už dešimtį. Gunarui iš
akių ištryško ašaros, nors veidas liko bejausmis. Gunaras,
toks galingas, nebuvo pratęs taip staiga visai pasiduoti kito
valiai. Sigurdas pasisuko į jį, pažiūrėjo tiesiog į akis.
Šįkart Sigurdas nė nenumanė, ką daryti. Pats laukė. Bet
pagaliau prasidėjo.
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Pažiūrėjęs į akis Gunarui, pamatė jį kaip dievai mato
mus - tiesiog permatė sielą. Akimirksniu sužinojo apie Gu
narą viską - jo viltis ir baimes, jo vaikystės sapnus, augan
čius troškimus, jo meiles, neapykantas, - viską. Sužinojo,
kad Gunaras beviltiškai siekia mylėti, bet bijo; kad jis nori
būti atviras, bet negali pasitikėti, norėtų viską atiduoti, bet
negali paleisti iš rankų. Sigurdas pamatė, kad nėra geresnio
žmogaus visame pasaulyje - nei doresnio, nei griežtesnio
sau, nei dosnesnio. Tik jis negali ištrūkti iš savo kiauto.
Geras žmogus, puikus žmogus, tik su trūkumu.
Kai pajuto Gunaras esąs veriamas žvilgsniu, tai viskas
aplinkui išnyko - minia, brolis ir sesuo, ant plauko pakibusi
valstybė, jo paties likimas. Liko vien tik vaikino veidas, o
už to veido - Dievas, stebintis Gunarą, sugeriantis visas
jo paslaptis, teisiantis jį, jam atleidžiantis, jį mylintis. Nuo
to Sigurdo žvilgsnio nieko negalėjai paslėpti. Niekas ne
žiūrėtų į tave taip, nebūtų tavęs sukūręs. Paskui Sigurdas
lyg užsisklendė, su visomis paslaptimis. Gunaras pamatė
grįžtantį į akiratį pasaulį. Priešais buvo šypsantis Sigurdo
veidas, kupinas meilės. Taip, taip, Gunaras suprato esąs
mylimas! Sigurdas mylėjo jį kaip niekas kitas nebūtų įsten
gęs jo mylėti. Ir jis pats mylėjo Sigurdą. Nesuprato, kas čia
ką tik nutiko, tik žinojo: čia dieviškai nuostabu. Gunarą
Dievas palytėjo.
Sigurdas, kai pajuto, kad jo meilė Gunarui nebetelpa
krūtinėje ir užtvindo kitą žmogų, prisiminė minią. Tokia
akimirka palietė ne vien tik jį ir Gunarą. Ji buvo skirta
visiems. Ne vienas iš šimtų ar tūkstančių pamačiusiųjų
visai nebesuvokė laiko tėkmės. Tą akimirką minia visiškai
nutilo. Tokiame daugiau nei milijono sambūryje girdėjosi
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tik vienas kitas kostelėjimas. Tas pats nutiko ir tūkstantyje
kaimo pievų, miestų salių ir aikščių visoje šalyje, kur žmo
nės žiūrėjo reginį per televiziją. Įvyko stebuklas, kažin kas
švento: dalijimasis tikrąja meile.
Gunaras nuo galvos iki kojų drebėjo. Jau buvo beparpuolantis ant kelių, tačiau prieš jam klumpant Sigurdas
padarė netikėčiausią įmanomą dalyką, kokį tik galėjo jis
padaryti. Jis pats parpuolė ant kelių, nulenkė galvą ir pa
bučiavo Gunarui ranką:
Ką čia reiškė? Gunaras stovėjo, purtė galvą ir kartojo:
- Ne, ne...
Taip buvo neteisinga. Viskas atbulai!
Sigurdas klūpėdamas kreipėsi į minią:
-Jūs manėt, kad aš čia atėjau valdyti? Aš atėjau tarnauti.
Aš priklausau Gunarui, nes jis priklauso jums. Mano tėvas
turėjo kurti iš nieko. Mes laimingesni. Mes turim Niberlinų
šalį. Nieko čia nereikia keisti, kol pasaulis štai šitoks. Nagi,
eikite namo ir renkitės karui.
Taip taręs, iškėlė Gunaro ranką virš galvų. Nepaprastai
susijaudinusi minia sprogo džiaugsmo šauksmais, pratrūko
viltimis. Gunaras tada suprato, kad tiek, kiek Niberlinai
vylėsi pasiekti per šimtmetį, Sigurdas ketino per kelis
mėnesius. Ir viską savo vardu. Viskas turėjo susiklostyti
gerai. Kiekvienas gautų, ko trokšta. Net ir jis. Sigurdas
pažvelgė į Gudruną, ši jam džiugiai nusišypsojo. Sigurdas
buvo toks derinys, apie kokį jie nė nesvajojo, - nesava
naudiškumas, žavesys, tikroji meilė, tikroji galia. Jis buvo
neatremiamas.
Gudruna žvilgtelėjo į Sigurdą ir pasivaipė prieš bro
lius - va kur bičas! Įdomus. Gunaras su Hogniu nusijuokė.
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Taip, Sigurdas žavus. Gudruna, stengdamasi, kad ją matytų
vien tik jiedu, sugniaužė kumštį ir patampė lūpas geidu
linga išraiška. Ir vėl visi trys nusijuokė. Sigurdas pamatė
juos besijuokiančius. Nesuprasdamas, ką jie rado juokingo,
bet matydamas, kaip jiems smagu> nusijuokė drauge. Minia
prie jų kojų irgi pradėjo juoktis. Tai bent buvo linksma! O
kas buvo linksmo? Niekas ir nebesuprato, bet įtampa iš
garavo. Ir žinote ką? Viskas turėjo baigtis gerai! Po šitokių
kančių, vilties ir pykčio pasidarė linksma. Juokas pasklido.
Milijonas žmonių stovėjo ir garsiai kvatojosi dėl gryno
smagumo.
Aukštai rūmuose juodai baltas snukutis staiga pasislėpė
už lango krašto. Grimhilda atsitūpė ant grindų ir pasikasė
ausį. Jai palengvėjo. Jų kailių pasigailės. Sigurdas buvo
dailus jaunikaitis. Dabar jo galybė ilsėjosi. Bent jau tiek tai
buvo aišku. Liko tik klausimas, kaip ji geriausiai galėtų
sudaryti šeimos sąjungą su iškilusia Sigurdo žvaigžde.

28
Sigurdas

Įėjom į vidų. Tik keturiese. Ką reiškė tos dienos? Kas su
manim darėsi, buvo nepakenčiama. Nebeturėjau tikro
gyvenimo. Be paliovos keičiausi, kaip vabzdys. Kurį laiką
jau baiminaus, kad prasivers dangus ir aš pakilsiu į dausas,
paliksiu visą mielą pasaulį visiems laikams.
Ant stalo gulėjo maisto ir Gudruna vis ragino mane
atsisėst ir pavalgyt. Visi į mane spoksojo kaip į kokį ato
minį ginklą. Juoką buvom palikę lauke. Manęs bijojo, bet
aš tenorėjau su jais draugauti, tai apsikabinau Gudruną ir
sakiau, kokia ji miela, paskui pabučiavau Gunarą, o paskui
Hognį... Paskui visi iš karto pratrūkom kalbėt - dievai žino
apie ką. Aš iki isterijos kažką vapaliojau. Šitiek žmonių! Ką
visa tai reiškė?
O kas atsitiko Gunarui? Aš jį mačiau. Na, mačiau ne jį.
Mačiau jo sielą.
Staiga sužiurom vienas į kitą. Mudu su juo. Jautėmės
nesmagiai. Išėjo nesąžiningai, nes aš apie jį žinojau viską,
o jis apie mane nieko.
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„Aš tesu vaikiščias", - pasakiau ir nuraudau, nes pasa
kiau tokią kvailystę.
„Ką tu turi galvoj?" - tuoj pat paklausė jis manęs.
Man jis matėsi nuogesnis, nei atrodė įmanoma. Todėl
galvoj galėjau turėt viską. Lyg jo gyvenimas būtų tapęs ma
nuoju. Ką galėjau atsakyt? Viskas įvyksta reikiamu laiku.
Pats aš nežinau nieko - tiesiog visiškai nieko. Aš maniau
būsiąs karalius, o karalium visą laiką buvo jis!
Kodėl jis, o ne aš? Klausiau savęs, kodėl?
Pasakiau Gunarui, kad galvoje nieko neturiu - gal tie
siog vaizdinį, bendrą nuojautą - tikrumą, kad jis turįs būt
karaliumi, o aš turįs būt galia jam už nugaros. Patepėjas.
Aš čia jį patepiau, įvyko jo karūnavimas. Ir dabar norėjau
su juo susidraugauti! Suplojau rankom ir pajutau savo kūno
šilumą, ir pagalvojau: „Čia dalykas rimtas!" Visas toks
reikalas, susijęs su siela ir regėjimu su dievo akimi, - tai
bent. Norėjau vyno, norėjau mėsos. Maistas ant stalo ir
draugai bendravimui - ko čia dar yra? Aš kvailai bijojau,
kad jie su manim nedraugaus, kad aš jau esu savotiškas
dievas ar pabaisa, įkliuvęs amžinybėj, su kuria niekas ne
gali turėt ryšio. Štai kodėl pamelavau Gunarui apie tai, ką
žinau, štai, kodėl pabučiavau Gudruną ir suplojom rankom
su Hogniu. Labai bijojau dieviškumo, bijojau tapimo be
prasmingumo. Dievas neturi prasmės, kol nemiršta. Su
prantat? Be mirties gyvenimas nieko nevertas. Kiekvienas
vaikas, kuris miršta, yra turėjęs daugiau nei bet kuris iš
jų. Jėzus, Alachas, Odinas ir Buda - jie gyvena amžinai.
Jie yra įžengę į pragarą.
Taigi aš kalbėjau ir juokiausi, ir valgiau maistą, ir
gurkšnojau alų, ir liečiau juos - vis norėjau juos liest - ir
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galvojau: „Visa tai galiu bet kurią akimirką prarast!" Toks
yra gyvenimas. Jis toks brangus.
Ir - Brionija. Vos tik ją prisimindamas drebėjau. Gyve
nimas taip greitai lekia! Drakono apvalkalas!
„Ar jūs jį turit?" - maldavau pasakyti Gunarą.
„Turim", - atsakė. Ir pasijutau aš toks laimingas, kad
apsiverkiau. Toks laimingas. Dabar jau niekas man nesu
trukdys jos išgelbėt.
Tik nepasakiau aš jiems, kam man reikia to apvalkalo.
Dar nebuvo laikas. Brionija priklausė vien tik man.
Nuostabus buvo vakaras. Gunaras vis ragino mane
skaityti karo pranešimus - Portlandai, pasak pranešimų,
jau žygyje. Bet aš tuo metu neįstengiau galvoti - dvi paras
nemigęs, tiek visko įvykę. Vos tik prieš kelis mėnesius dar
buvau namie ir mokiaus mokykloj. O dabar tik pažiūrėkit!
Juokinga! Mano gyvenimas juokingas!
„Duok tu jam ramybę, Gunarai, - paliepė Gudruna. A m žinai jis savo, - pasakė ji man. - N eįtikėtinas jis
darbštuolis." Gunaras nusijuokė pats iš savęs. Ji apkabino
mane per juosmenį ir man nusišypsojo. Ir aš pagalvojau...
Achchchch. Ar ji šito nori? Ji buvo meili - bet aš, bijojau,
ne. Brionija. Brionija buvo man galvoj.
Malonus buvo vakaras, tačiau aš taip nuvargau. Per
kelias valandas pasikeitė pasaulis. Aš, toks išsekęs, tiesiog
nebepastovėjau ant kojų. Gudruna nuvedė parodyt man
kambario.

29
Gudruna

Stovėjau tarpdury truputį šypsodamasi. Šypsodamasi vil
tingai, jei norit labai tiksliai. Rrrrr! Nesmagumėlis! Sutiks
jis, nesutiks, sutiks, nesutiks? Storžievis. Jau bemaž buvau
pasirengus veikt, po velnių, pradėt pati ir sakyt „taip", dar
jam nė negavus progos prabilt. Bet kažkas mane sulaikė.
Išsižiojus beveik jau tikėjaus ištarsiant: „Na, drąsiau." At
seit: „Nagi, klausk manęs, atsakysiu, kad sutinku." Gal jis
drovėjos dėl to, kad aš Gudruna, iš Niberlinų, o gal kad už
jį vyresnė ar kaip.
„Labanakt", - pasakiau ir vėl palaukiau, net kai jau
truputį pasidariau įkyri. Tokia tikra buvau, kad ką nors
pasakys... Suprantat, kad ir: „Geriau būt, kad pasiliktum
ir tu." Arba: „O kaip dėl labanaktinio bučinuko?" O gal
net: „Tai kaip sutarsim, gražuolėle?" Ir man būt puiku, nes
buvau tokia įsiaudrinus. Bet jis tik nusišypsojo.
„Ar lova bus patogi?" - paklausiau ir mudu abu garsiai
nusikvatojom, nes aš paklausiau taip akivaizdžiai.
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„Bus puiki. Kelis mėnesius miegojau ant skudurų. - Jis
atsigulė ir atsiduso. - Labanakt, saldžių sapnų", - pasakė
ir truputį užsimerkė, paskui vėl atsimerkė ir žiūrėjo, kaip
išeinu. Atstūmė! Rrrr... Džiaugiaus prieblanda, nes raudo
navau. Jau nebebūčiau pasielgus akivaizdžiau, jei būčiau
sviedus į jį savo kelnaites. Uždariau duris ir pirštų galais
grįžau į virtuvę. Gunars su Hogniu dar nėjo gult.
„Nepasisekė?" - paklausė Hognis.
„Ar atrodė taip akivaizdu?" - paklausiau. Vėl išraudau.
Abu plyšo juokais.
„Išgamos!" - pasakiau jiem ir įsipyliau dar vyno.
Gunarui atrodė labai linksma.
„Manau, kad Hognis turi tau pasakyt ned-d-didelę
paslaptėlę."
„Ką? Ne!" - atrėžiau nuspėdama, ką jis ketina sakyt.
Hognis išsišiepė.
„Atleisk, mieloji, šis žaidėjs mano komandoj." Ir abu
sprogo iš juoko, lyg nuo nepaprasto pokšto.
„Tuomet paliko mane paskutine kvaile", - pasakiau.
Jaučiaus kaip didžiausia mulkė. Apsigavau dėl jo elgesio
visiškai. Toks miels. Susimeilinom žaibu - vis dėlto jis
tebuvo man tik draugišks.
„Būsi gėjų draugužė", - Gunars kikeno. Jam atrodė
labai linksma, kad mudu abu geidžiam to paties vyruko.
Džiūgavo ir Hognis.
„Jis jau varęs ne tik su manim. Ir nemanau, kad jis gėjus, - pasakė Hognis. - Taigi aš esu šimteriopai žavesnis už
tave, mieloji."
„Tai tu šliundra", - pasakiau jam.
„Išeina, kad man, šliundrai, sekas, o tau, šliundrai, ne."
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„Tai aš čia vienintelis bent kiek ly... ly.. ak, po paraliais...
ly... ly... ly..." -neištarė Gunars.
„Lytiškai padorus?" - užbaigė Hognis.
„Taip!"
Taigi mes abu tuoj pat pasakėm Gunarui, kad gal mudu
ir šliundros, tačiau bent gerai, kad nesam tokie „jokio sekso"
kaip jis.
„Taip! - sustaugė Gunars, pasiruošęs kvatot bemaž iš
visko, kai girts. - Hognis yra sekso mašina, o tu esi meilės
mašina, o aš esu tiesiog atstūmimo mašina." - Paskui Gu
nars atsistojo ir pradėjo prie manęs kabintis, kad bandžiau
kalbint Sigurdą, o Hognis ėmė už tai dulkint jį. Ir man
staiga pasidarė gana.
„Man jau va kur. Ar galim liautis? Mane ką tik rimtai
atstūmė." Jie abu klusniai atsisėdo. Suprantat, mes taip
vieni iš kitų juokus traukom, kad net plunksnos dulka,
bet jie šaunūs vyrukai, tie mano broliai. Jie eitų dėl manęs
į pasaulio kraštą.
„Tu man jau lyg ir pasakei, - tariau Hogniui. - Tai dabar
lipsi į viršų?"
Nebeatrodė jis toks patenkints savim.
„Mudu tik vieną naktį."
„Ah-ha!"
„Ką reiškia tas tavo ,ah-ha'?"
„Taigi tu jį papykinai."
„Ne."
„Tuomet tu nesi toks tikrs, kad šis žaidėjs tavo koman
doj? Jis tikriausiai prie tavo komandos nepririšts."
„Iš komandos į komandą? - paklausė Gunars. - Dalyks
būdings."
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„Eik tu šikt, - pasakė Hognis. Pažiūrėjo į mane. - Manau,
kad yra dar kažkas, tikrai. Manau, kad jis jau įsimylėjęs/7
Galėjo būt ir tiesa. Juk žinojau, kad patikau aš jam.
Ilgiau nebenakvišavom. Vargšs Hognis pasidarė toks
liūdns. Paaiškėjo, kad jis įsimylėjęs. Čia tai tikrai buvo
įvykis, nes jis iš tokių dalykų išsikapsto, tas Hognis. Mes
visi nuolat įkyrim jam nuogąstavimais, kad pasigaus kokį
siaubingą tarprūšinį virusą. Jam visad susidrasko širdis,
bet visad tik trumpam. Rrr. Suprantat, keliom dienom
ar savaitei, daugiausia mėnesiui, o tada susiranda naują
draugužį ir vėl būna laimings kaip - na - laimings kaip
šuo su kaulu.
„Na jau, b-b-bus visai kaip visad, iki kito antradienio
atsigausi, - užtikrino Gunars. Bet Hognis dabar tikrai buvo
įklimpęs. Gunars jau buvo įsivaręs sakyt kažkokį sąmojį, ir
aš pamačiau pritvinkstančias Hognio akis. Apkabinau jį.
„Įklimpęs kaip reikiant?" - paklausiau. Sėdėjo ranks
susikryžiavęs, stalą užgulęs. Linktelėjo. Gunars nutilo. Bet
mačiau jį per Hognio petį. Ir jūs žinot ką? Pritvinko akys
ir jam. Pamiršau aš visus gėrimus ir viss kalbs, šiokį tokį
tikėjimąsi, kad vakarą baigsiu lovoj su Sigurdu. Suprantat.
Ką Sigurds padarė jam!
Kumštelėjau Hogniui: „Tu ne vienintelis." Pasižiūrėjo
į mane.
„Ak, vargšeli Gunarai. Taigi. Ką visa tai reiškia?"
Bet Gunars tepajėgė papurtyt galvą. Ką Sigurds jam
padarė - šitokios gausybės žmonių akivaizdoj, kai kiekviens galėjo matyt? Dešimtys tūkstančių net pritilo. Bet
nemanau, kad bent viens iš mūs būtų galėjęs paaiškint, kas
iš tikrųjų nutiko.
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Hognis tarė: „Manau, kad jis gal koks nors dievs."
„Ak, jis toks gers, ar ne?" - paklausė Gunars.
„Na, sakyk, ką jis tau padarė, Gunarai? Kas nutiko?"
Gunars papurtė galvą ir prikando lūpą. Atsakyt ne
pajėgė.
„Bet juk jis paprasčiausias žmogus! Paprasts vaikinuks!" - rėkte išrėkiau aš.
„Gal taip jie ir pradeda", - pasamprotavo Hognis.
Tada visi nutilom. Visi galvojom apie vaikiną, miegantį
viršuj. Ką jis reiškė, kodėl jis atvyko?
Ką jis ketino veikt toliau?

30
Rūmų motina

Čia Grimhilda, rūmų motina. Juodą kaip degutas naktį ji
šnarėdama plaukte plaukia tamsiais koridoriais sulanks
tomuoju paspirtuku. Šitaip jai puiku judėti, taip ji važinėja
jau daug metų. Jos dailios baltos rankutės, ne didesnės už
vaiko ir dengiamos dailaus balto kailiuko, tvirtai laiko
rankeną, o apačioje spiriasi į grindis grakšti šuniška kojelė.
Paspirtukus ji laiko sulankstytus spintose, kurių pridaryta
visuose rūmuose. Visada po ranka. Greitai ir tyliai - pats
tas senyvai damai, vos paeinančiai.
Tačiau tamsią naktį?! Tamsiais koridoriais?! Kodėl čia
taip mažai šviesos? Juk Niberlinai užtektinai turtingi tu
rėti generatorius ir kurą. Tik pažvelkite, kaip ji rieda pro
kambarį, kuriame žėri lempelė, - jos akys spindi tamsoje
kaip katės. Grimhildos akys mato ir tamsoje. Taip galima
ir tikėtis, į ją pažvelgus. Ji stovi stačia, ji turi rankas, bet
priklauso šunų giminei. Visais atžvilgiais. Pažiūrėkite,
kokia jos burna. Koks liežuvis. Ji nekalba. Pažvelkite,
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kokia kaukolė - nėra nė kaktinės srities. Ir Grimhilda turi
kvapą - oho, kokį turi kvapelį! Nuo jos laužia nosį per
šimtą metrų.
Šviesos jai nereikia.
Ką tas senasis karalius buvo susigalvojęs - vesti šitokį
padarą?! Žinoma, dabar reikalai visai kitokie, mes supran
tame. Jeigu pabendraujate su savo šuniu, jis dėl gerų santy
kių daro stebuklus. Tie padarai... Na, jie lavėja, gal reikėtų
sakyti šitaip. Grimhilda turi šaunias krūtis - pamiršome
jas paminėti vardydami žmogiškesniuosius bruožus, - den
giamas tokio pat balto trumpo kailiuko. Tobulybė glostyti.
Tačiau vis tiek! Karaliai turi galvoti apie ateitį. Apie gimi
nystės liniją, paveldėjimą. Tam skiria daugybę laiko. Jei vie
nas iš tavo vaikų turės vieną gražią dieną pradėti vadovauti
šaliai, tu į dauginimąsi žiūri rimtai. Aišku, yra gimdymo
rezervuarai, klonavimo metodai ir taip toliau, - bet toji
pradinė genetinė medžiaga vis tiek svarbi. Ką jis čia sugal
vojo, dauginimąsi iš bandšunio?! Kokia nesąmonė. Net ir
neskoninga. Verčiau būtų parinkęs padorią veislę, iš senųjų
angliškų ar iš kokių spanielių, jei norėjo laikytis tradicijos,
arba iš ko nors didingo - iš vilkšunio ar net iš afgano. Kad
bent kiek jaustųsi, kokia klasė.
Tačiau Grimhilda nebuvo tokia visą laiką. Ak, jeigu bū
tumėte ją matę pirmą kartą ištekėjusią! Neturėjo kaktinės
srities? Ji ją turėjo alkūnėse. Neturėjo gražios išvaizdos? Ji
ją turėjo smegenyse. Ji jau visai kitokia, negu iki to nužu
dymo. Ji prarado viską - savo vyrą, gražią išvaizdą, daug
ką. Pati vos išliko gyva.
Ši istorija taip ir nepapasakota. Grimhilda su Ida ži
nojo vienintelės. Ir jos apie tai nekalbėjo. Žudikai įsigavo į
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karališkuosius apartamentus ir vėl pasišalino nepalikę nė
pėdsako - veikiausiai pavidalo kėitikai. Karalius gulėjo
negyvas ant grindų, Ida sėdėjo pririšta prie kėdės, iš prie
kio visa kruvina, greta ant stalo jos liežuvis. Grimhilda
inkštė užgulusi vyro kojas, ištikima sena kalė. Tokia ji
buvo. Kas nutiko, kas nužudė? Ida taip ir neišmoko skaityti
nei rašyti, nepasidavė jokioms pastangoms ją mokyti, na,
o Grimhilda - ji pati buvo burtininkė ir pavidalo keitikė.
Juodai baltą bandšunio kalę pažinojo visi - tokiu pavidalu
ji pasinaudojo daug kartų. Ją glostydavo ir glamonėdavo,
pašerdavo, su ja tokia kalbėdavo ir ją palepindavo. Be jokių
abejonių tebūdavo laiko klausimas, kada ji vėl atsivers.
Tai gal dabar trukdė sukrėtimas, baimė?.. O gal žudikai
padarė jai daugiau, negu atrodė? Bet valandos virto die
nomis, dienos metais, o Grimhilda liko tokia pat, atspari
ir burtams, ir gydymui. Rūmų apsauga buvo peržiūrėta ir
atnaujinta - tik per vėlai karaliui ir jo karalienei. Grimhilda
taip ir nebeatvirto tokia, kokia buvo.
Tikrai kokia ironija. Kada ji turėjo kalbos padargus,
būdavo šitokia plepė! Neužsičiaupdavo. Vyrai jai vis saky
davo: „Per daug plepi, Grimhilda. Kokią nors gražią dieną
plepalai tau pasibaigs." Bet nieko daugiau nepasakė. Jos ilgi
žandikauliai ir ištįsęs liežuvis nutildė ją visam laikui.
O
vis dėlto ko jai čia prireikė šitaip vėlai? Visi rūmai
miega. Gal ji lunatikė? Ją tikrai kankina nemiga, tą senę
Grimhildą. Slankioja per dieną su padribomis po akimis.
Jei eitų miegoti anksti, nieko gero nebūtų, vien tik gulėtų ir
dūsautų, kasytųsi ir spoksotų į savo pagalvėlę, kankinama
neramių minčių. Verčiau jau neiti gulti ir klausytis radijo
ar knygą skaityti, kai niekas nemato. Arba kurti planus.
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Jos vaikai, kurie ją taip myli, nustebtų vien išgirdę, kad ji
dar turinti kokių planų. O iš tikrųjų tai ji planų kupina. Ji
vien tik jais ir gyva. Jie pulsuoja su jos krauju ir išsiskiria
su organizmo skysčiais, sunkiasi iš akių ir drimba iš ausų.
Iš visur, tik ne iš burnos. Paslaptys, paslaptys, oi, sene
Grimhilda. Bet slėpti nuo savo pačios vaikų?! Kam? Juk
tu prieš juos neini? Tačiau žmonės, kartais net ir žmonės,
kuriems tu tokia artima, turi įprotį nesutikti. Reikalas tas,
kad jie nė menkiausio šūdo nežino. O Grimhilda mėgsta
sužinoti. Jos šūkis: „Nuspėk, kas bus".
Štai ji keliauja, pro gausybę sienų apmušalų, kurie
išklijuoti įsiteikti kažkokiam įnoringam užsienio diplo
matui, kuris pats juos sukūręs. Keliauja pro pirmą, antrą
ir trečią tualetus, pro valgomuosius, po sietynais ir gais
riniais purkštuvais, tuk tuk tuk, tak tak tak rieda per ne
sibaigiančias plyteles - kilimas būtų tylesnis, bet sunkiau
įveikti, - pro liftus ir trofėjų ir dovanų sales, pro laikrodžių
kolekciją, kuri užima dvi sales ir kuri buvo anytos manija,
pro galerijas su demonstruojamomis senienomis iš akmens
amžiaus, iš bronzos ir geležies amžių, iš garo, naftos ir
elektros epochų.
Jai ant peties kaba krepšys su nešiojamuoju radijo
aparatėliu. Jei kartais transliuoja ką nors įdomaus, ji gali
sustoti, tūpti į vieną iš daugybės krėslų ir sofų, sustatytų
koridoriuose, ir pasiklausyti. O kodėl ne? Laiko marios.
Turi ji ir knygą, tik nemėgsta rodytis skaitanti.
Oi
oi! Ji mėgsta tamsą, leidžia savo vaikams manyti, kad
protiniais gebėjimais prilygsta senstančiam bandšuniui. Ji
niekada nekalba. O baisiausia - slapčia skaito. Blogi žen
klai. Taip, tikrai su Grimhilda ne viskas aišku. Gal ji turi
šipuliuką iš laputės, ta grynoji bandšunė? Galbūt. Ji moka
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puikiai pagudrauti, toji kalaitė. Ką ji sumaniusi? Ko ji siekia?
Kokia jos gudrybė?
Nėr jokios paslapties! Nėr ko sužinot. Tiesiog dabar mano
mėgstamiausias paros laiks, ir tiek. Visi kietai miega,
rūmuos tokia ramybė. Tokiu metu lengviausiai galima
pamatyt sielą. Reikia stiklinio indo, tarkim, metro storio.
Pripili šaltinio vandens ir, jeigu moki runas, tu gali mėne
sienoj sugaut judantį viduj sielos šešėlį. Tu gali perprast
jį iš požymių - iš jo spalvos, iš pavidalo, iš to, kaip juda.
Žmogaus asmenybė ne visad panaši į sielą. Sielos turi savo
atskirus reikalus.
Kaip daryt, man parodė motina. Čia tokia gudrybė, ir
tiek - vakarėlio išdaiga, kaip ir pasikeist pavidalą. Slėpynės.
Nieko labai nereiškia.
Taip, tokiu paros metu paslaptys išslenka iš savo slėp
tuvių. Išlenda vietinė gyvūnija, kaip vadindavo mano
vyrs, - lapės, raganos, vaiduokliai, dvasių pasaulis. Dievai.
Gero nelauk, kaip sakydavo mano vyrs, bet neniekindavo
jis mano nedidelių paraganavimų, kai jam prireikdavo.
Ir tada GRAAAA-GRA-GRA-GRA-GRACHCHCHCHCHNNNNN... knarkia! Gunars, mano vyriausias.
Mikčioja, net kai knarkia! To p akanka išgirdus net
sudrebėt!
Vargšelis. Turiu gyvent iki sulauksiu šimto metų! Manęs
reikia mano vaikams. Jie to nesupranta, bet jiems manęs rei
kia. Gulom ant nugaros, galvą pakreipęs į šalį, knarkia kaip
kiaulė. Visai kaip tėvs. Lėkdavau iš miegamojo dėl tokio
knarkimo. Tik nuo Gunaro nėra kam lėkt. Jisai skundžiasi
esąs kupins meilės ir neturįs kam jos suteikt. Bet per daug
išrankus. Vis ieško ydų. Šita per daug paprasta, ta per riebi,
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ana per daug tyli, o ta nepakankamai pašėlus. Girdėjau, kai
taip ir pasakė. Kaip čia suprast, nori pašėlusios?! „Na, tik
truputį", - aiškina. Tai ko jis nori - deivės? Išvaizdus jauni
kaitis, kiekviena mergužėlė didžiuotųs tokį turėdama. Bet
jis per daug pasipūtęs. Gunars Visišks Vienišius. Hognis jį
taip vadina, kai nori paerzint.
Na, Gunars bent jau turėdavo ką veikt. Bet dabar jau
ne. Ak, tik nesileiskit mulkinami, neklausykit, kai jį vadina
karalium. Valdovs čia Sigurds. Liūdns dalyks, bet su istorija
nepakariausi. Paskui Sigurdą seka. Na, visai ne gėda sekt
paskui tokį kaip jis. Stebėjau jį, mačiau jo sielą. Tas tiesa:
jis beveik dievs. Gal dievu ir taps, truputį gavęs pagalbos.
Truputėlio pagalbos reikia kiekvienam. Taip. Kaip gaila.
Tačiau jei Volsonai yra visai neblogi visiems kitiems, tai
bus geri ir mums.
Grimhilda, Grimhilda! Dar daugiau paslapčių? O jau am
bicija! Savo svečią laikai dievu? Iš tos plokščios kaukolės
kalba liejasi lyg jūros bangomis. Ji mąsto kaip žmogus. Taip.
Ir kaip žmogus meluoja. Slaptų sluoksnelių ji turi daugiau
už svogūną.
Kadaise, iki tos nelaimės, Grimhilda kiekvieną vėlų va
karą įslinkdavo pas savo vaikus, kol jie pasidalijo įspūdžiais
ir suprato, kas dedasi. Jie pradėjo nebeužmigti ir bandyti
pričiupti ją šnipinėjančią. Taip, jie tokį dalyką pavadino
šnipinėjimu. Tikrina savo pačios vaikus?! Šnipinėja! Ji taip
darydavo nuolat. Vaikai nebūna dėkingi.
Šiąnakt būtų kaip senais laikais, bet, nors ji ir sustoja prie
sūnaus kambario pasiklausyti, vidun eit neketina.
Vėl rieda tolyn savo nediduku paspirtuku. Kai pasuka
už kampo, jai už nugaros tolimame koridoriaus gale pasi
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rodo Ida. Flegmatiškai kiūtina savo keliu per rūmus paskui
šeimininkę. Ji mėgsta neišleist iš akių nieko, kas kur dedasi,
nes gal kartais jos prireiktų. Grimhilda, kad ir kur keliautų,
žino, kad anksčiau ar vėliau už nugaros pasirodys Ida.
Ir toliau tuk tuk tuk, dar pro kitas duris, dar pro kitus
kambarius, dar pro kitus paveikslus. Šiąnakt ji nė nestabteli
prie Hognio durų, nors neišvengia nedidelio suirzimo dėl
jo knarkčiojimo. Nejau ir iš miegančio turi girdėtis, kad
žydras?
Žinoma, čia jo paties reikals, bet ar jis turi tokią teisę palikt
mane be vaikaičių? Čia svarbiausia. Ak, mano Hognis.
Amžinai visks su juo atbulai. Ir nieko jis negali kitaip! Ir
dar įlipo į lovą su Sigurdu, kai derėjo Gudrunai! Ak, kaip
noris man kaip reikiant jam užplot! Jis geriausia žuvis šitoj
jūroj, o gėjus! Bet Sigurds tai ne gėjus - tiesiog smalsus,
manyčiau. Ir, žinoma, gėdijąs prasidėt su Gudruna, kai
jau turėjęs reikalų su jos broliu. Laikas viską suklostys. Su
trupučiu pagalbos. Cha! O kas padės, nuspėjat? Ak, man
reik gyvent amžinai. Mano vaikai! Matot, kokie jie šaunūs,
bet jiem reik manęs.
Visi gali matyt - kaip jie viens į kitą žiūri. Jie turi būt
kartu. Niberlinai ir Volsonai - tai bent komanda! Vargšels
Gunars! Na, aišku, iškart žinojau. Gunars tur Dievo dovaną
neišleist iš akių smulkmenų, bet jis biurokrats, ne politiks.
Politikoj tai jau nieko neuodžia. Jei kas politiką išmano, tai,
mano galva, Gudruna.
Žiūrėkit, kad niekam nė šnipšt. Bus Sigurds su Gu
druna - karalius ir karalienė. Aš jau regiu.

211

Melvin

Burgess

Žžžžžžž koridoriais, pro praeities ir dabarties Nimberlinų
nuotraukas: Grimhilda ir jos Alas sveikinasi su Sigmundu,
senu, žilu, bet vis dar stipriu vyru tais laikais, prieš su
sprogdinamu į šipulius.
Taip, Sigmundo sūnų ji parems. Net pagelbės. Pabakštins įvykius rutuliotis tinkama linkme. Pasirūpins juo.
Pasitaikys visko, tačiau Grimhilda turi savuosius draudimo
polisus.
Ir vėl pro tualetus, pirmas, antras, trečias, kitu korido
riumi ir vėl pasuka už kampo. Ką gi, vaikinas jau šeimos
narys. Taip daug nuo jo priklauso! Ką, jei kris ir nusisuks
sprandą? Arba rytoj jis gali parkrist po autobusu, pasigadint
savo „brangenybes" ir nesulaukt palikuonių. Įsimylėt ko
nereikia. Gali būt visko. Ak, ne, ne, ne. Bet jaudintis nerei
kia. Grimhilda turi priemonių pataisyti reikalams dar nė
nieko nenutikus.
Prie jo durų. Taip, šiąnakt senoji kalė turi padaryti savo
naujajam sūnui paslaugą. Nieko daugiau, negu yra pasida
riusi pati sau. Bet... kas čia? Jis nemiega? Grimhilda nebuvo
atskleidusi jam savo paslapčių. Jo siela neprilygstama - to
kia gryna ir skaidri, kad galima permatyti kiaurai. Ji dar
nieko panašaus neregėjusi. Tai ką gi jis... Ak.
Ak. Ta paslaptis. Ta, kurią turime visi. Taigi jis vis dėlto
žmogus. Ji turės ateiti čia vėliau, ir tiek. Taigi taigi. Paslaptys
glūdi nakties tamsumoje. Tik niekam nė šnipšt! Ji niekam
nieko nesako.
Suirzusi Grimhilda riedėjo savuoju paspirtuku atgal - bet
ne gulti miegoti. Jau labai seniai senė nusprendė, kad mie
gas nelabai jai geras dalykas. Reikiami cheminiai preparatai
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ir hormonai, pagreitinti sapnai - su daug kuo galima išsi
versti. Dauguma gydytojų to nedarytų, per didelė rizika.
Bet kai kurie asmenys gali gydytis patys. Dabar Grimhilda
temiega neilgai - kai jai prireikia pranašavimui sapnų.
Ji pyko ant Sigurdo. Galėjo jis miegoti su jos dukra, jei
būtų norėjęs. Gudruna jam užtektinai aiškiai davė suprasti.
O jis nusprendė verčiau gulėti lovoje vienas ir pasimylėti
su savimi. Na, vaikinai yra vaikinai - bet velniai rautų!
Neįtikėtina, kad šitaip jam labiau patinka, užuot miegojus
su tokia miela Grimhildos dukra!
Ta senė turi įvairių talentų ir daug paslapčių. Ji pasislė
pusi tame nedideliame šuns kailyje, jos smegenys raitosi
aukštyn žemyn nugarkauliu, jai bevaidinant kambarinį
gyvūną prieš savo pačios vaikus. Bet ji buvo sveiko proto,
kaip ir prieš dešimtį metų ar dar anksčiau, tą siaubingą
naktį, nužudymo naktį. Ji su savo gebėjimais išliko visai
sveikutėlė.
Tikėdamasi rasti vaikiną kietai miegantį, Grimhilda
ketino paimti iš jo burnos ertmės nuogramžą. Į Sigurdo
dezoksiribonukleino rūgštį galima buvo pasižiūrėti jau vien
tik dėl įdomumo. Bet reikalas čia buvo svarbesnis. Vaikinas
turėjo tokią vertę, kad tikrai reikėjo rizikuoti - apskritai
dėl žmonijos ir ypač dėl šeimos. Bent jau šitiek tai ji galėjo.
Nežymiai nukopijavus galima būtų pašalinti kokio nors
rimto sužalojimo padarinius. Ji jau turėjo daug Gunarų,
Hognių ir Gudrunų, tinkamų ir pasirengusių, jei prireiktų,
pakeisti originalus. Vien tik dėl patogumo.
Taigi. Grimhilda turėjo atsarginių dalių.
Klonavimas tebuvo mokslas. Juo tiek ir tebuvo įma
noma. Juk gero išauklėjimo neklonuosi! Todėl senė kart
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kartėmis apkeliaudavo rūm us nukopijuoti savo vaikų
minčių, padaryti atsargines ir padėti saugoti - dėl visa ko.
Ji daugybę valandų prasėdėjo savo darbiniame kambarėlyje
po rūmais su Ida, tyrinėdama jų atsiminimus. Šnipinėjo?
Gunaras, Gudruna ir Hognis nė nenumanė, koks yra tas
tikrasis šnipinėjimas.
Ji yra kaupikė, ta senė Grimhilda. Tiesiog turėjo tam
sveiko proto. Ta naktis privalėjo tapti pirmąja pakopa tą
patį padarant ir Sigurdui. Tuo metu klonavimui nereikėjo
daug laiko, pirmieji pavyzdžiai galėjo būti paruošti per
kelias savaites. Šįkart jai nepasisekė, nes jis nemiegojo.
Tačiau Grimhilda mokėjo laukti.
Ji parkeliavo į savo požeminius kambarius meiliai ap
žiūrėti savo brangenybių - savo vaikų pakaitalų, ramiai
gulinčių rezervuaruose. Ak, kokie mieli. Taip kietai miega,
visai kaip miegotų kūdikystėje. Tokie mieli, tokie ramučiai,
taip puikiai pasirengę ateiti į gyvenimą kada tik Grimhilda
panorėtų. Netrukus ateis laikas vėl klonus atnaujinti. Viską
reikia daryti laiku. Randai ir raukšlės, prisiminimai ir įspū
džiai. Tam reikia subtilaus, kruopštaus darbo. Originalus
reikia rūpestingai ištyrinėti, klonus gaminti, naujinti ir
galiausiai pakeisti. O paskui dar būdavo šlykštus reika
las naikinti pasenusius variantus. Šį darbą ji paliko Idai.
Kokia ji būtų motina, jei atlaikytų šitokį dalyką - naikinti
nuosavus vaikus, net jeigu čia ir pagalba jiems gyventi.
Taip, reikėjo plušėti, jeigu šaliai reikėjo tavo vaikų ir tavo
vaikams - tavęs.
Ji galėjo palaukti. Laikas ateis. Ji pirmiau paruoš Sigur
dui rezervuarą, tą pačią naktį parkeliavusi žemyn.

31
Pirmasis smūgis

Po ilgos dienos užėjo trum pa naktis. Sigurdas užmigo vos
tik Gudrunai jį palikus. Nei įdūkę drambliai, nei fabrikų
sirenos nebūtų jo pažadinusios, tačiau tylutėlis krebžtelėjimas prie lango jį prikėlė iš karto. Langai buvo uždaryti
dėl minios triukšmo lauke, bet Sigurdas net ir miegodamas
laukė atskrendančios Tarškutės.
„Štai", - jis sušnibždėjo ir išslinko iš lovos paukštytės
įleisti. Ji neskrisdavo pas Sigurdą, kol jis nelikdavo vienas. Ir
jis nebuvo jos matęs nuo tos pirmos nakties, kai Hognis pa
sitraukė susisiekti per radiją su namais ir gauti nurodymus.
Ji pasislėpė gebenėje ir slapčia jį stebėjo miegantį bažnyčioje
ir besimylintį su Hogniu - nebuvo Tarškutei paslapčių. Tik
ji visai neteisdavo. Ji toliau laukė su dovanėle nuo Brionijos
ir dabar džiaugėsi galėdama su juo pasimatyti ne mažiau,
negu džiaugėsi ją matydamas jis. Linksmutė nutūpė jam ant
jo piršto. Sigurdas glostė galvelę, bučiavo snapelį ir visaip
apie ją tupinėjo. Narsuolė paukštytė - šitaip toli skridusi
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per ugnį nešina meilės laiškeliu. Toks mažytis saitelis tarp
dviejų pasaulių.
Ant jos laibutės kojelės buvo mažytis aukso riešutėlis,
mažulytis daikčiukėlis iš dailaus auksinio apskritimuko,
kurį Brionija buvo užsimovusi kaip žiedą. Sigurdas paėmė
riešutėlį ir rūpestingai įsidėjo į kišenę. Dabar reikėjo ką nors
parsiųsti Brionijai. Tačiau ką? Lauke raganė vijosi aukštyn
apie lango rėmą. Pavasaris ėjo į pabaigą ir augalas buvo
pasidengęs rausvais žvaigždiškais žiedeliais. Sigurdas
nuskynė vieną žiedelį ir padavė Tarškutei. Žiedelis buvo
didumo sulig ja. Per didelis? Tarškutė suėmė snapeliu ir
pasipurtė visomis plunksnelėmis. Ji įstengė! Mostelėjo spar
neliais - ir nulėkė tiesiog ant grindų. Sigurdas juokdamasis
nuskynė vieną žiedo vainiklapį ir jį vienintelį padavė jai.
Paukštytė patupėjo ant kilimo, su vainiklapiu snapelyje
pažiūrėjo į Sigurdą, paskui purptelėjo ir atsidūrė ant pa
langės. Žvelgė į jį per savo petuką. Sigurdas vėl nusijuokė.
Paukštytė atrodė juokingai su tokiu didžiuliu vainiklapiu
snapelyje. Tarškutė nusisuko, vėl purptelėjo ir išnyko.
Sigurdas galvojo, kaip greitai ji atsiras pas Brioniją. Ti
kriausiai per kelias valandas. Ak, jeigu jis galėtų pasikeisti
savo pavidalą ir kaip ji praskristi siauriausiomis angelėmis.
Tačiau pavidalo keitimas prie jo gebėjimų nepriklausė.
Sigurdas atsigulė ant nugaros. Ėmusiam galvoti apie
Brioniją buvo atėjusios lytinės mintys, todėl jis ir nemiegojo
ramiai, kai pro šalį riedėjo Grimhilda. Paskui vėl užmigo.
Gunaras, kaip paprastai, buvo teisus. „Gunaras visada
teisus", - sakydavo Gudruna, visai nepašiepdama, kai dar
teturėjo trejus metukus. Į kraštą atvykus Sigurdui, politinė
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pusiausvyra pakrypo Niberlinų naudai. Artinosi karas.
Senasis Bilas manė, kad geriausia būtų pradėti tuojau pat,
kol Niberlinai nespėję pasiruošti.
Kariuomenė dar nebuvo traukiama - tas būtų paste
bėta, - tačiau buvo ruošiami ginklai, kareivinėms paskelbta
parengtis, aptarinėjama strategija ir, maskuojant įprastine
ekonomine veikla, ruošiama amunicija ir kiti kariuomenės
ištekliai.
Kaip žino kiekvienas žaidimo aikštės kovotojas, pir
miausia reikia susidoroti su pačiu didžiausiu keblumu.
Tačiau Bilas turėjo keletą pranašumų. Vienas jų buvo negai
lestingumas, nors jis susilaikė ir nepuolė išvakarėse aikštėje
susibūrusios minios, nes, jei nugalėtų, jam savo reikalams
tvarkyti reikėtų žmonių. „Tavo konkurentai visada klysta,
tačiau tavo klientas - visada teisus", - dažnai jis aiškindavo
savajai darbo jėgai. Kitas jo pranašumas buvo netikėtumas.
Smok staigiai, pirmiausia susidorok su pačiu didžiausiu
keblumu, pridaryk puolimu kuo didžiausių nuostolių.
Jis ketino karą išplėsti į daug frontų iš karto ir sparčiau
stumtis pirmyn. Jei įstengtų įtvirtinti didesnę pergalę per
kelias pirmąsias valandas, tai karo baigtis gal jau ir būtų
nulemta. Jo pats pirmasis smūgis, pirmasis ėjimas, buvo
taikomas tiesiai į Demokratijos rūmus. Jei vienu antpuoliu
įstengtų nužudyti Sigurdą ir Niberlinus, tai karas iš esmės
jau būtų laimėtas.
Grimhildai nespėjus nusileisti į slaptąjį rūsį, užkaukė
sirenos. Oro antpuolis! Už dešimties minučių. Persigandusi
Grimhilda apsisuko ir nuskubėjo atgal, prie miegančių savo
vaikų. Ar jie girdi? Jos vertingasis krovinys. Ak, laikas yra
siaubo jūra! Greičiau, Grimhilda, greičiau! Ir tada - ak, ne!
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Klonai! Kaipgi su jais? Jeigu jos vaikus nužudys, klonai
galės toliau gyventi. Ji turėjo pakaitalus. Tikrai klonai - ver
tingiausi?
Greičiau! Negalima delsti nė minutės! Grimhilda rie
dėjo atgal, draskoma dviejų galimybių. Kuris sprendimas
būtų tinkamas? Kuris teisingas? Vargšė Grimhilda. Galbūt
užgriuvusi katastrofa paveikė ją labiau, negu jai atrodė?
Klonai buvo bemaž tokie pat brangūs jai kaip ir tikrieji
vaikai. Ji nebepajegė atskirti vienų nuo kitų.
Greičiau, greičiau, Grimhilda, - tau beliko vos dešimt
minučių. Bet jūs tik pažvelkit - ji ir vėl apsisuko! Ko dabar?
Klonai yra po žeme, gerokai saugesni už vaikus, kurie
tokie pažeidžiami ten, antrame aukšte. Bet kilo vėl kita
mintis - klonai negalės pabėgti. Ak, gelbėkit! Ji sustojo,
sunkiai alsuodama, su paspirtuku, nepaprastai susijaudi
nusi bedvejodama.
Ir, žinoma, ji toli gražu neturėjo tų dešimties minučių.
Portlandai buvo sumanę gudrybę. Radaras pavėlavo. Pra
ėjus vos dviem minutėms nuo sirenų užkaukimo, į rūmus
trenkė raketa. Pakėlė vieną stogo pusę per pusmetrį į orą ir
ši siaubingai dunkstelėjo atgal ir apsipylė liepsnomis. Nebe
pirmą kartą Grimhilda keikė savo šunišką gerklę. Kadaise
turėjo stiprų balsą, žemą ir malonų. „Karštas dūmas", - sa
kydavo apie Grimhildą jos vyras. Dabar ji negalėjo net
paskambinti ir paklausti, kur kas sugriauta, kas sužeistas.
Sirenos kaukė kaip pašėlusios visame pastate. Per visuotinę
paniką sena kalė paliko paspirtuką ir pasileido koridoriumi
šuoliais. Ji atrodė kaip nedidelė šmėkla, naktinė dusintoja.
Kartkartėmis bėgo stačia, šuniškomis letenėlėmis, viena
juoda, kita balta, vaikiškomis rankelėmis su apžėlusiomis
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alkūnėmis pašėliškai mosuodama aukštyn žemyn, o kart
kartėmis bėgo visomis keturiomis, aukštai iškilusia sėdyne,
kartkartėmis ritosi pirmyn kūlių virtinėmis, besistengdama
lėkti kuo greičiau, įveikti savo nevykusį kūno sudėjimą,
visą niekam tikusį.
Bet raketų daugiau neatskrido. Gunaras turėjo gerai
parengtą gynybą. Senasis Bilas savuoju puolimu rizikavo.
Kaip buvo patyrusios didžiosios Rytų ir Afrikos valstybės,
Vakarų Europa beveik visai neturi oro pajėgų. Keturi lėk
tuvai, kuriuos pasiuntė Bilas šiai užduočiai vykdyti, reiškė
geroką dalį jo karinio oro laivyno. Prasiveržė vienintelė
raketa. Du lėktuvai buvo prarasti. Nors gal rizikingoji prie
monė ir nenuėjo niekais. Raketa vos tik palietė privačias
patalpas, tačiau sugadino daug sistemų ir gerokai apgadino
ryšius tuo metu, kai Bilas tapo pats pavojingiausias.
Grimhildai neprireikė visą kelią bėgti. Už nugaros pa
sigirdo smarkūs trinksniai ir pasirodė Ida, išžiota burna
plačiame veide, mėlynomis akimis, kupinomis baimės, ar
kas nenutikę jos numylėtinei; Čiupo senąją kalę į glėbį ir, tik
paglosčiusi galvą ir pataršiusi kailį, nusinešė - visai nereikėjo
jai nė paliepimo - žemyn į rūsyje įrengtą įvykių kambarį, kur
šeima turėdavo susirinkti kilus tokiems pavojams.
Čia vėl nuleidusi Grimhildą ant grindų, Ida pasilenkė
prie sienos, sunkiai alsuodama. Ji baisiai persigando. Grim
hilda apsidairė - viskas gerai, ačiū Dievui! Gunaras, Ho
gnis, Gudruna. Sveikutėliai. Grimhilda puldinėjo nuo vieno
prie kito, laižė ir glostinėjo veidus ir rankas, unkščiodama,
lodama iš susijaudinimo. Tačiau kur Sigurdas?
Jis atėjo po kelių minučių, vedamas sargybinio. Matėsi
kraujas. Jo oda švytėjo keistai lūžtančiais šviesos spinduliais.
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Jis buvo arčiausiai sprogimo. Jis tikrai išgirdo atskriejančią
raketą, išlipo iš lovos ir jau žengė prie lango pažiūrėti, kas
dedasi, ir ji sprogo. Sprogimo banga įstūmė į vidų langus,
pažėrė šukėmis ir dulkėmis. Dėl tų mažyčių šukelių ant jo
nepaveikiamos odos jis ir švytėjo kaip krištolas.
- Man reikia dušo, - pasakė Sigurdas, negalėdamas
leistis Hognio apkabinamas, bijodamas draugą suraižyti.
Bet Gunaro akis už kažko užkliuvo. Ne už šviesos
spindulių, lūžtančių ant Sigurdo odos, o už kraujo jam ant
nugaros. Kraujas reiškė žmogiškumą. Žmogiškumas reiškė
sužeidžiamumą.
Prieš kai ką pasakydamas, Gunaras liepė išeiti sargybi
niams. Reikalas lietė vien tik šeimą. Ir uždavė klausimą.
- Tu kruvinas, Sigurdai. Kaip čia įmanoma?
Sigurdas nusišypsojo ir pasiekė ranka savo nugarą,
pažeidžiamąjį plotelį.
- Čia yra viena vietelė, kurios Fafniro kraujas nepasiekė,
kur man ant nugaros buvo prilipęs lapeliūkštis. Tik ten
ir beturiu savo nuosavos odos. Na, vienu žodžiu, liku
sios vienoj vietoj žmogiškos odos. - Sigurdas nusijuokė.
Gunaras žiūrėjo į jį smalsiai. Grimhilda urzgė iš gerklės
gelmių. Čia buvo svarbus dalykas! Tas vaikis beprotis!
Kodėl jis taip išplepa?! Bet Sigurdas džiaugėsi galėdamas
pasidalyti paslaptimi su savo naujaisiais draugais. Suteikė
jiems malonumą.
- Dabar mes lygūs - bent jau visi vieni kitiems galim
smogt į nugarą, - pasakė jis ir pats nusijuokė.
Stojo bežadė tyla. Retas dalykas, keistas dalykas, kada
kas nors, turintis tokią jėgą, atskleidžia savo silpnumą - ir
taip nerūpestingai, tartum tiesiog iki tol dar tas nespėję
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paaiškėt savaime. Jis taip greitai ėmė jais pasitikėti, taip
visiškai, taip kvailai. Sigurdas kilstelėjo galvą, žvilgtelėjo
į visus nustebęs - ko jie spokso? Senė Grimhilda, užbaig
dama sąstingio akimirką, žengė per kambarį prie savo
įsūnio - tokiu jau jį laikė - ir suėmė jo rankas savosiomis
rankelėmis. Sigurdas nusišypsojo, žiūrėdamas žemyn į ją.
Kai kiti apspito ir lietė jį, tyrė plotelį nugaroje, Grimhilda
juos paliko ir išėjo į vonios kambarį atsinešti popierinių
servetėlių ir vatos. Savo rankomis išvalė Sigurdui žaizdą.
Kantriai prie jos klūpančiam šalino kraują. Visi tylėdami
stebėjo, kaip Grimhilda jį aptarnauja.
Paskui vėl atėjo sargybiniai, su pirmomis žiniomis apie
atsiveriančius pietuose, šiaurėje ir vakaruose frontus. Jau
virė įnirtingi mūšiai. Niberlinai buvo užklupti nepasiruošę.
Visų pamiršta Grimhilda tyliai išslinko iš kambario ir nu
dūmė žemyn į savo asmenines patalpas, tvirtai gniauždama
rankoje kruvinas servetėles. Jai už nugaros aidėjo vienodai
dunkst dunkst dunkst. Jai iš paskos lėkė Ida.
Grimhilda turėjo Sigurdo genus. Pradės procedūrą iš
karto.
Grimhildai džiaugsmingai išbėgus su kruvinomis skiau
tėmis, Sigurdas su Gunaru, Hogniu, Gudruna ir įvairiais
generolais bei padėjėjais lygino atplūstančias žinias ir
bandė planuoti atkirčius, skirstyti išteklius visur aplinkui
besiskleidžiantiems frontams.
Senasis Bilas puolė iš pietų ir vakarų daugeliu frontų.
Vienu iš jų brovėsi prie Alfo karalystės. Alfas tebuvo
smulkmė, tačiau Bilas neketino įkliūti tarp dviejų priešų.
Kituose frontuose šiaurėje ir rytuose kovėsi Portlandų
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sąjungininkai. Niberlinai vis dar neturėjo pranešimų apie
jų pačių sąjungininkus.
Sigurdas klausėsi raportų vis labiau susikrimtęs. Pažiū
rėjęs į žemėlapį jau matė ryškėjantį paveikslą, besirutulio
jančias perspektyvas. Jis šį karą laimės. Jau žinojo. Daug
bus aukų, daug skausmo ir daug bus sunaikinta. Mūšis
truks neilgai, bet reikės viso Sigurdo dėmesio. Sigurdas
jau dėmesį ir skiria. Tačiau - Brionija! Nebegalėjo būti nė
kalbos apie paprasčiausią nujojimą pas ją. Portlandai valdė
žemes apie Londoną. Čia galėjo būti užtvarų, ginkluotų
sargybų. Slepkį pastebėtų iš karto. Sigurdas buvo stiprus,
tačiau negalėjo vienas laimėti viso karo. Sis buvo didesnis
už jį, didesnis už meilę. Negalėjo jis nusišalinti nuo karo,
dėl jo kilusio. Negalėjo nei iš meilės, nei dėl vilties, nei
dėl nieko.
„Pavėlavau", - pagalvojo. Užgulęs su Gunaru ekraną,
žiūrėdamas šmėžuojančias naujienas, juto, kaip šąla krūti
nėje širdis. Ir viskas šitokia kaina?! Kokia nesąmonė. Lemtis
su troškimu iki šiol jam ėjo drauge, ranka rankon, bet staiga
jo pasaulis ėmė skilti pusiau. Trokštama skyrėsi nuo turima.
Darėsi bloga, lyg susvyravus po kojomis žemei.
Gunaras atkreipė dėmesį į tam tikrus svarbius prane
šimus. Sigurdas linkčiojo, bet širdyje tegalvojo: „Brionija,
Brionija, Brionija!" Ar jis ją išlaisvins? O vaikelį - dar ne
gimusį vaiką?
Ir, žinoma, buvo dar kai kas - motina ir Alfas vakaruose,
net ir dabar dar triuškinami Portlandų kariuomenės. Per
vėlu juos gelbėti - Sigurdas galėjo tik melstis, kad jie išsi
gelbėtų. Ar praras ir Brioniją?
Negalima buvo leisti taip atsitikti.
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Sigurdas pats sau pritardamas linktelėjo. Negalėjo jis
joti iš karto, bet laiko juk dar turėjo. Kreilis nieko jai neda
rys, kol negalės gauti vaikelio, o taip neturėtų įvykti dar
kelis mėnesius. O dabar, šią akimirką, reikėjo susitelkti ir
laimėti karą.
Jis papurtė galvą ir įsigilino į žemėlapį. Galvoje pradėjo
atsinarplioti susiraizgiusios mintys. Jam ėmė atsiskleisti
strategija - ne tik dabartinė, o kartu ir ateities, tartum že
mėlapis rodytų jam savo paslaptis, pranašautų, kas ir kaip
bus. Sigurdui pasidarė visiškai aišku, ką daryti.
Pakėlė akis. Visi žiūrėjo į jį.
- Sigurdai, tu mūsų negirdi? - paklausė Gunaras.
- Na, gerai, štai ką mes turim daryt, - atsakė Sigurdas.
Visi klausėsi, paskui ėmė ginčytis. Visiems daug kas
atrodė nesąmonė. Ne taip paprasta buvo tinkamai suprasti
pagrįstąsias prielaidas. Sigurdas nė nežinojo, ką pagalvos
Bilas ir kaip atsakys konkrečiomis aplinkybėmis. Sigurdas
težinojo įvykių eigą. Gunaras, nors nenoriai, davė įsakymus
kaip norėjo Sigurdas. Šio norai Gunarui kirtosi su jo supra
timu. Tačiau kam gi dar Sigurdas būtų reikalingas?
Taigi prasidėjo kova.
Praslinko kelios baisios valandos - galbūt vidinės bai
mės požiūriu jos buvo pačios baisiausios karo valandos. Bet
Niberlinų kariuomenė buvo parengta, vadai gerai išlavinti,
pajėgūs vadovauti ir savarankiškai kautis savo mūšiuose,
štabui piešiant bendrąjį mūšių paveikslą. Pirmasis priešo
smūgis buvo patirtas ketvirtą valandą, o iki pusės penkių
Sigurdas jau davė pirmus įsakymus. Iki dešimtos ryto pa
dėtis įsitvirtino ir jau prasidėjo rengimasis pulti.
Prasidėjo ilgas karas.
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Kitą naktį, gavęs progą bent kelias valandas numigti,
Sigurdas išvargęs gulėjo savo lovoje. Dabar žinojo, kas yra
karas. Už karo žemėlapių tūkstančiais žuvo vyrai, moterys
ir vaikai. Veikiai jų pasidarys dešimtys tūkstančių ir taip
toliau. Kraujas, skausmas, griovimas, luošinimas - kam?
Ar yra kas nors verto šitokios kainos? Vertas tik vienas
dalykas - taika. Tačiau kokia šlykšti ironija, jeigu taikai
pasiekti reikia kurti šitokį visai priešingą dalyką.
Žūti dėl ateities arba gyventi dėl dabarties. Taip daug
reikia atsisakyti! Taip daug reikia visiškai prarasti.
Brionija! Jo numylėtinė Brionija. Ir jo dar negimęs
vaikas.
„Karo aukos", - šnibždėjo Sigurdas.
Brionija buvo įkalinta po viršuje vykstančiu priverstiniu
žudymusi. Įkalinta, bet saugi. Karo jėgoms nepasiekiamą.
Kreilis turėjo tuo pasirūpinti. Ten ji buvo saugesnė negu
kur nors kitur šalyje. Bent jau iki gims vaikelis. Tačiau
kokia kaina! Kalėjimo vienutė pragare. Net ir čia viršuje,
net ir dabar, kai jis jautė šalies kančią kare, įsivaizdavo,
kaip jaučiasi ji, įkalinta viena. Bet juk turėjo būti išeitis.
Jeigu jis turėtų raustis žemyn plikomis rankomis, jeigu
jis turėtų begalę kartų žūti, jis vis tiek iškeltų savo meilę į
žemės paviršių.
„Jeigu jau turiu kariauti šį karą, - galvojo Sigurdas, - tai
kariausiu kaip reikiant. Sutriuškinsiu tą Portlandų ka
riuomenę, kad kuo greičiau galėčiau nusigauti pas savo
Brioniją. Niekas man nesutrukdys. Mudu pagyvensim,
kai karas baigsis. Dabar dar kelis mėnesius Brionija bus
saugi. Ištrauksiu ją iš ten karui pasibaigus. Arba žūsiu to
siekdamas."
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Šitaip mąstydamas, kad jos gelbėjimą jis tik atidės, Si
gurdas apsivertė ant kito šono ir užmigo.
Kai karas baigsis. Kiek įsimylėjėlių šituo tikėjo?
O po žeme Brionija laukė sugrįšiančio jos pasiimti savojo
Sigurdo. Jam išjojus, nepraėjo nė savaitė, ir prasidėjo karas.
Tačiau artilerijos ugnis nei skeveldros Kreilio nesiekė. Ji jo
laukė kiekvieną dieną, beveik kiekvieną valandą. Sigurdas
neturėjo kaip jai pranešti apie viską, kas jam nutiko, - apie
Hognį, apie pasalą „Beždžionės letenoje", apie susibūrusią
minią, apie kilusį karą. Bet kai kitą dieną po Demokratijos
rūmų užpuolimo jį aplankė Tarškutė, Sigurdas turėjo pa
rengęs laiškelį. Mėlyno kaspino atraižą - šviesiai blausiai
mėlyną, kaip nusprendė, - su smulkutėmis raidelėmis
parašytais juodu rašalu žodžiais: KARAS, GAIŠTIS
ir-VILTIS.
Brionija apsiverkė. Viltis? O kodėl ne GREIT? O kodėl
ne TUOJ? Viltis! Viltis buvo melas. Iš įniršio ėmė trankytis
į sieną. Bet staiga liovėsi ir apsikabino rankomis pilvą.
Atleisk man, mažyti, - sušnibždėjo. Neturėjo teisės
taip niūriai galvoti. Ją supo priešai - sienos, grindys, lubos,
ugnis ir pats oras. Viskas priklausė Kreiliui. Visur aplinkui
buvo mašina. Tačiau tos mašinos viduje - viduje buvo viltis,
viduje buvo meilė. Brionijai reikėjo į ją kabintis.
Pasižiūrėjo žemyn, į kaspino skiautelę, ir pagalvojo, kad
pastarieji lietę ją pirštai buvo Sigurdo. Ji turėjo laukti. Ne
valandas, ne dienas, gal net ne savaites.
Pamėgino vaizduotis tuos milijonus žmonių, gyvenan
čių jai virš galvos, kariaujančių tarpusavyje, tačiau suprato,
kad savo uždarame pasaulėlyje jų įsivaizduoti neįstengs.
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Tie žmonės turi viską. Tai ko jiems kariauti?! Karas - aiškus
dalykas. O viltis - ką reiškia ji? Oro, vėjo spalva kitame
krašte.
Joje auga vaikelis.
- Sigurdas padarys viską, kiek tik įstengs, - šnibždėjo
Brionija. Taip, padarys jisai viską, kiek tik bus įmanoma.
Tačiau dabar ji buvo viena, rūpinosi savimi pati, rūpinosi
vaikeliu, laukdama neaiškios ateities.
Kažkas kuteno jai ranką - Tarškutė, šluostėsi į Brionijos ranką snapelį. Brionija nusijuokė ir palietė mažulyčio
padarėlio galvelę.
- Taigi ne visai ir viena, - ištarė. Tarškutė iškėlė gal
velę ir sucypsėjo. Brionija atsiduso. Reikia nustumti dar
daugiau laiko. Kuo ji tą laiką užpildys? Tačiau atsakymą
jau žinojo.
- Kenkimu, - sušnibždėjo. Didmiestis buvo silpnas.
Brionija darys jam nuostolių. Vamzdynai, sena elektrinė
nervų sistema, vandens rezervuarai. Jie visi buvo senais
girgždančiais dugnais. Bet kas ji per padaras, kad kenktų
savo pačios namams?! Nors Kreilis juk visai nebus jai na
mai, net jeigu ji čia gyventų visą savo gyvenimą.
Brionija pagrasino pirštu mechanizmams, sukrautiems
priešais ją. Nusišypsojo - dabar turėjo naują pomėgį. Parėjo
į vieną iš savo trobelių apgalvoti veiksmų.
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Paskui atėjo toks laikas, kai beliko vien tik išlikti. Galėjo
plyšti širdis ir galima buvo apsivemti pamačius - kaimo
aikštes ir gatveles pilnas lavonų, sutrupintus pastatus
su tvyrančiu virš jų pūvančios mėsos tvaiku ir su musė
mis, išropojančiomis iš po nukritusių plytų. Žudymas ir
deginimas tokiais pramoniniais mastais. Ir viskas taikos
labui. Kaipgi taika galėtų laimėti karą?! Tik tokiu nuožmiu
naikinimu ir įmanoma galų gale atsikratyti paveldimos
neapykantos. Koks pamatas statyboms!
Tokiais laikotarpiais pasirodo dievai. Individų likimas
ir šalių likimai susipina į vieną. Geras pasipelnymas nemir
tingiesiems. Apyaušriu, kai gražuolė saulė meta pirmuosius
spindulius ant šlykščių smurto vaizdų, pašėlusieji dievai
rėkia iš po sugriuvusių mūrų ir sulankstytų sijų, likusių
iš nugriautų pastatų, sveiko proto dievai verkia su miru
siaisiais. Odinas, žinoma, yra šičia, ima turtingą mirusiųjų
derlių, klausydamasis nužudytųjų choro, rinkdamas pa
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slaptis, lyg varna, iškapojanti akis, kraudamas sielas lyg
plytas į mūrą. Ar jis viso šito norėjo? Visų Tėvas, kuriam
ateitis tokia pat aiški kaip ir praeitis. Ką pagaliau galingieji
gali daryti, jei ne pasipildyti tiesiog savo kolekciją?
Andvario žiedas ant Brionijos piršto atrodė žaviai. Gi
liai po žeme žiedas atidirbinėjo savo skolą už nelaimę. Bet
kodėl?! Ar karas yra nelaimė? Toks baisus gyvybės prara
dimas, bet, jei blogis nugalimas, galima susilaukti gėrio.
Brionijos gyvenimas labai kartus. Galbūt žiedo poveikis
tik tiek ir tesiekė.
Per keletą pirmųjų dienų Niberlinai patyrė baisių pra
radimų, tačiau greitai prasidėjo atkirtis. Tūždamas senis
Bilas Portlandas įsakė taikyti išdegintos žemės politiką, ti
kėdamasis įbauginti gyventojus, kad pasiduotų. Portlandai
buvo geriau už Niberlinus ginkluoti, turėjo didelę pagalbą
iš užsienio, ką jau kalbėti apie siaubingą pusiaužmogių
kariuomenę, sukurtą pasitelkus tobuliausią technologiją
ir didžiausią pasaulyje genų biblioteką. Kariuomenės di
vizijose nebeliko aiškesnio skirtumo tarp kario, ginklo ir
transporto priemonės. Akivaizdus pranašumas dar padi
dėjo užbėgus priešui už akių ankstyvu puolimu. Nors ir
kaip smarkiai rėmė Niberlinus gyventojai, jokios paramos
dabar jie nesulaukė.
Sigurdas parodė, ko iš tikrųjų vertas. Per kelias pirmo
mūšio valandas Gunaras, Hognis ir Gudruna suprato, kad
strategijos planavimą reikia visą patikėti jam. Nelabai len
gva buvo suprasti, kodėl - jis ir pats nelabai žinojo, - bet jo
karo menas buvo toks nuostabus, tiesiog nenuspėjamas ir
toks kupinas keistų gudrybių, kad dažnai Sigurdas atrody
davo veikiau kaip scenos magas, o ne generolas. Daug kartų
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privertė Portlandų dalinius tamsoje susikauti tarpusavyje
arba užpulti savo pačių miestus. Net įstengdavo nukreipti
ginklų krovinius iš užsienio į Niberlinų rankas. Jis atrodė
suprantąs, ką planuoja Portlandai, dar tiems nė nepradėjus
planuoti, ir apKnk Senąjį Bilą striksėjo lyg paukštelis tarp
raganosio kojų. Per dvi savaites privertė priešą atsitraukti
už ankstesniųjų sienų. Po mėnesio Senasis Bilas jau derėjosi
sureguliuoti konfliktą taikiai. Be Sigurdo būtų užtrukę
metų metus.
Prasidėjo vasara. Karas jau ėjo į pabaigą. Sigurdas sulaukė
šešiolikos metų ir jautėsi esąs tikra mirties mašina. Ištisas
savaites jo smegenys kaip blynus kepė ir kepė vieną po
kito planus, daugumos jų nė pačios neperprasdamos. Tik
dabar pradėjo suvokti Sigurdas, kiek jis yra sukurtas tėvo
Sigmundo ir kiek perkurtas Odino. Jo gabumams reikštis
nereikėjo proto nei suvokimo. Jis kūrė strategiją net miego
damas. Ir jam dėl to darėsi baisu. Pusiau sukurtas, pusiau
dieviškas - kiek jam palikta būti žmogumi?
Bet jau dabar viskas beveik pasibaigę. Sigurdui, kaip
ir visai šaliai, nepraėjo be praradimų - Hiordisa su Alfu
abu žuvo. Sigurdas neturėjo kada jų gedėti. Atėjo metas
sudarinėti taiką, o paskui tikrai turės laiko skaičiuoti savo
žuvusiuosius.
Birželis. Jau du mėnesius jis žemės paviršiuje. Jojo
Slepkiu provėžuotu keliu, nuošaliai nuo pagrindinių ke
lių, į Senąjį Namą, į Niberlinų namus kaime, susitikti su
sąjungininkais ir išklausyti Bilo Portlando siūlymų. Jau
žinojo tų siūlymų nepriimsiąs. Be abejo, jis turėjo dar daug
nepanaudotų gudrybių, o Bilas nebeturėjo lošimui kortų.
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Beliko tik klausimas, ar jam apskritai dar bus leista kelti
bent kokias nors sąlygas.
Senasis Namas stovėjo didžiuliame parke, su vaismedžių
sodu, netvarkomomis gėlių lysvėmis, vejomis ir terasomis.
Čia matėsi daugybė sandėliukų ir upelis, tekantis į ežerėlį,
pusiau užėjusį lelijomis. Toliau plytėjo miškuoti upės slėniai
ir skurdžios ganyklos aukštai kalvose. Kadaise tarnavęs
tvartu, beveik prieš septynerius metus pastatas buvo savitai
pertvarkytas. Keletas Niberlinų kartų vaikų čia leido vasa
ras, talkindami vietos ūkininkams imti derlių, padėdami
avims ėriuotis, kiaulėms ruošdami buzą, iškapodami usnis.
Čia buvo mieliausių vaikystės prisiminimų namai.
Didelė vidurinė erdvė po stogu tarnavo savotišku
dengtu kiemu. Visur kitur - pintuose iš karklų tvartuose,
įvairiuose priestatuose bei atskiruose pastatuose buvo
įrengti kambariai. Čia kilo laiptai iki galerijos, supančios
didžiąją patalpą ties viršutiniu kambarių aukštu, iš kurios
galima buvo užlipti į įvairius kambarius ir aikšteles pačioje
pastogėje. Sodą prižiūrėjo vienintelis, perkrautas darbu, so
dininkas. Jis veltui grūmėsi su piktžolių apraizgyta visiems
mielų gėlių ir lapų sumaištimi. Senis slankiodavo šen ir ten
su kauptuku ir karučiu, perkeldavo augalus ir šalindavo
piktžoles, kai tik imdavo atrodyti kilusi grėsmė kam nors
išnykti. Čia buvo paukščių rojus. Apie stogą šaudė šelmeninės kregždės, pastogėje gyveno liepsnotosios pelėdos,
apie sienas lakstė langinės kregždės. Paukščiai lakiojo ore,
straksėjo žolėje, gyvatvorėse, gėlių lysvėse ir landžiojo po
sienų kiaurymes. Jie buvo užplūdę viską.
Čia buvo ir sunkiosios artilerijos, paslėptos giraitėje
sodo gale, ir raketų - bunkeryje žemutinėje ganykloje,
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kalvos pakraštyje. Čia driekėsi požeminių koridorių tin
klas su slėptuvėmis, tuneliais ir bunkeriais, su nedidele
ligonine, sandėliais, valdymo punktais - su viskuo, kas
sudarė galingojo raumenis, kad ir kur galingasis apsi
stotų. Artimiausiame kaimynystėje kitapus upelio ūkyje
buvo įrengtos kareivinės, jose gyveno nedidelis, bet gerai
ginkluotas ir gerai apmokytas specialios paskirties būrys.
Netoliese kaime buvo dislokuotas batalionas.
Grimhilda kilus karui gyvendavo čia nuolat - jos mylimi
vaikai buvo išsiblaškę po visą šalį, vadovavo įvairiems mū
šiams. Ji stebėjo tarnus, tvarkančius namus, ir prikąsdavo
liežuvį, kai jie per daug sau leisdavo. Štai tokią kainą ji tu
rėjo mokėti. Ji turėjo savo darbą - slaptus dalykus, niekam
neatskleidžiamus. Dabar kaip niekad buvo svarbu saugoti
visko atsarginius egzempliorius. Kopijų kopijas. Kas gi
žino, kada ko prireiks.
Kai atjojo Sigurdas, ji meilingai jį pasveikino. Išbėgo
laukan neįprastai mažomis savo kojelėmis, paėmė už ran
kos ir pašokinėjo prieš jį krūpčiodama. Sigurdas ją pakėlė
ir jiedu apsikabino, karys su burtininke, žmogus su kale,
ne visai tokie, kokie atrodė. Paskui Grimhilda įsivedė jį
vidun ir žiūrėjo, kaip jis valgo sumuštinį, vizgindama savo
plunksnišką uodegą, kai tik jis pažvelgdavo į ją, amsėjimu
atsakydama į jo kalbą.
Valgydamas Sigurdas spėliojo - ar daug žino, ar daug ji
gali suprasti? Apie tokius dalykus dažnai kalbėdavosi jos
vaikai. Daktaras, kuris pirmas gydė ją po jos nelaimingo
atsitikimo, pasakė jiems, kad ji išmano daugiau už paprastą
šunį, tačiau jis tiesiog buvo malonus. Jis pats įtarė, kad ji
supranta ne ką daugiau nei atsitūpti ir atsigulti. Taip manyti
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buvo pradėję visi. Pamaloninimui Sigurdas su ja kalbėjosi,
nes ji norėjo bendrauti, Gunaras jam pasakė, kad ji mėgsta
draugiją. Iš pradžių Sigurdas jautėsi šiek tiek kvailai, nesu
prasdamas, ar kalbasi su tuštuma, ar vis dėlto ne. Gudruna
kartą prasitarė, kad su šitokia Grimhilda gal net ir geriau.
Sigurdas dėl tokio paaiškinimo sutriko, bet neturėjo kada
išsiteirauti smulkiau. Jeigu jie būtų žinoję, kaip ji viską
supranta, tai gal būtų įspėję Sigurdą, kaip ji yra linkusi į
kvailus nedidelius sumanymus ir į paslaptis, tačiau ji buvo
užsislėpusi labiau, nei kas nors galėjo pamanyti, ir niekas
nepagalvojo, kad reikia jį perspėti.
Taigi jis ir toliau kalbėjo su Grimhilda, plepėjo, ir tiek.
Kelionė baigėsi, puiku. Vasara, miškai pilni paukščių - argi
ne malonu, kokia dienelė! Vasara. Saulės šviesa. Sigurdas
atsiduso pagalvojęs, kad kai kas nemato šios puikios švie
sios dienos, su žydru dangumi ir šviesiais aukštais debe
simis. Ir karas baigiasi. Ir jau galėtų prasidėti gyvenimas.
Po savaitės ar panašiai, Grimhilda, jis iškeliaus su drakono
apvalkalu. Tas apvalkalas laikomas čia, Senajame Name,
kaip jam sakė. Ar ji žino, jeigu tas tiesa?
Grimhilda iškišo padžiovinti liežuvį ir tankiai nesunkiai
alsavo, palenkdama galvą į šoną, taip budriai, smalsiai,
kaip visi šunys, tik nė žodžio neištarė, nė galva nelinkte
lėjo. Taip, jis privalo kai ką išgelbėti, kai ką labai brangų jo
širdžiai - labai brangų. Ar ne nuostabu, kad karas beveik
jau pasibaigęs? Nuostabu! Sigurdas atsistojo ir nusišypsojo,
staiga apimtas to jausmo. Štai mirtis liaujasi ir prasideda
gyvenimas. Valio!
Ir Brionija bus su manim! - sušuko ir nusišypsojo
šuniui po kojomis.
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Sigurdas paniuro nusivylęs, kad nėra su kuo pasidalyti
džiaugsmu. Kai užgriuvo karas, Sigurdas pasijuto labai
vienišas, o dabar jau atėjo laikas prasidėti tikram nuoty
kiui - meilei.
Paskui, jau gulint vonioje, pasigirdo pažįstamas bar
benimas į langą. Taškydamas vandenį, Sigurdas pašoko
įleisti Tarškutės. Praėjo jau trys dienos. Baisu, kad Brionijai
nebūtų ko nutikę.
Bet nebuvo ko bijoti. Pamatė jos apatinių marškinių skiau
telę, tvarkingai iškirptą. Pastaruoju metu Brionija siuntinėjo
jam tokias apatinių skiauteles. Sigurdas su meile vaizdavosi
ją vaikštinėjančią pliką nuo juosmens aukštyn. Taigi...
Nė žodžio - nieko rašyti ir nereikėjo. O ką ji rašytų? Kad
laukia? O ką daugiau ji gali? Sigurdas jau turėjo paruošęs ką
parsiųsti - dar vieną kaspino skiautę. Su užrašytais žodžiais
TAIKA. MEILĖ ir GREIT. Taip, dabar jau galėjo rašyti, kad
greitai. Jis greitai sugrįš. Kas dar galėtų jį sulaikyti?!
Mažytė paukštytė atsitūpė ant vonios krašto. Sigurdas
glostė švelnią jos nugarytę. Bet Tarškutė niekada ilgai ne
užtrukdavo. Jau plakė sparneliais. Jau tupėjo ant palangės.
Jos gyvenimas bėgo dešimteriopai greičiau už žmogaus.
Gerai jau, gerai, - tarė Sigurdas. Ištiesė rankas ir aprišo
kaspinėliu plonytę kaulėtą kojelę. Tarškutė sučiulbėjo ir vėl
išlėkė pro langą.
Sigurdas atsiduso ir atsilošė vonioje. Pasijuto baisiai
išsekęs. Reikėjo gerai išsimiegoti, tačiau juk: taika, greit.
Taip, greit. Labai greitai. Ir meilė.
Paskui atėjo laikas eiti miegoti.
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Sakoma, kad kiekvienas iš mūsų turi begalę asmenybių,
nugyvenančių savo gyvenimus visatose, taip sudėliotose,
kad asmenybės gali visai nepažinoti vienos kitų. Mes šičia,
savo apibrėžtoje nedidukėje tikrovėje, turime vienintelę
praeitį ir daug galimų ateičių, iš kurių tik vieną tegalime
įgyvendinti. Jei dabar pasuki į kairę, tai jau tuo pat metu
niekaip nebepasuksi į dešinę. Pasuk į dešinę ir jau niekaip
nebenueisi į kairę, viskas pasikeis visam laikui. Kai kas
sako, kad tiems, kurie gyvena tokiame pasaulyje, kur se
nieji dievai yra kilę iš mūsų sielų, iš aprūdijusių fabrikų ir
klonuoto kūno, tiems ateitis yra nustatyta kaip ir praeitis.
Ar galėjo būti kitaip? Ar galėjo Sigurdas perprasti se
nės keliamus pavojus - ar galėjo, pasižiūrėjęs į jos mielą
šunišką snukutį, pam atyti po juo slypinčią beprotybę?
Kituose pasauliuose, kitais laikais, kitokioje - apsispren
dimo ir laisvos valios - epochoje bet kuris iš tūkstančio
sprendimų, kokių jis ar jo tėvai, globėjai, draugai ar šali
234

Kraujo giesmė

ninkai galėjo imtis, - galėjo pakeisti Grimhildos planus
šiai nakčiai. O ką, jeigu čia būtų visai kitas pasaulis, su
kitokiu Dievu, mums mažiau pažįstamu, kur praeitį galima
būtų nusprendus pakeisti, visai kaip manom esant galima
elgtis su ateitimi? Kokie sudėtingi taptų mūsų gyvenimai,
jei galėtume juos gyventi iki pat pradžios ir iki pat galo,
vis iš naujo, nė karto nepakartodami. Toks pasaulis mums
nepažįstamas, tačiau mes gabenamės mažiausiai vieną
rinkinį nesuskaičiuojamų įmanomų praeičių. Prieš mėnesį
pasiėmusi nuo Sigurdo kruviną tvarstį, Grimhilda mėgino
užtikrinti, kad, jeigu įvyktų koks nelaimingas atsitikimas
ar žmogžudystė, tai bent jau vienas Sigurdo atitikmuo liktų
su mumis amžinai.
Pažiūrėkite štai, jis miega. Ak, Sigurdai, nemiegok, kai
dabar pavojus pats didžiausias. Ar dar nepatyrei, kad pats
didžiausias pavojus visada kyla iš namų? Ginklai akivaiz
dūs - meilė ir gerumas, draugiškumas ir viltis, - viską
slepiantys. Grimhilda nori gero. Abejojat? O gal manote,
kad gerumo gana? Tikriausiai taip ir manote. Taigi miegok,
kol senė su savo tarnaite veža tave koridoriumi į pagrindinę
patalpą. Namas šią naktį tuščias, tarnai paleisti. Rytoj čia
bus Gudruna, per vėlu. Miegok vežamas per veją prie seno
akmeninio ūkinio pastato liekanų. Čia meno kūrinys, parko
puošmena, apaugusi rožėmis ir raganėmis. Išlikę truputis
stogo - užtenkamai pasislėpti nuo lietaus. Ir užtenkamai
įrengti slaptoms durims. Miegok, Sigurdai, vežamas pro
duris į Grimhildos slaptavietę. Miegok stumiamas į labora
torijas, kur Grimhilda vykdo savo bandymus. Pagalvosite,
kad kariai, tarnai ir patys šeimos nariai galėjo suprasti čia
apačioje esant neaiškias patalpas - tačiau kodėl galėjo su
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prasti? Visas reikalas susuktas kaip Grimhildos smegenys,
susuktas ir paslėptas - išmintingoji Grimhilda! - duryse.
Stebuklingi dalykai nėra tokie, kokie atrodo.
Miegok, Sigurdai. Tu neturi išeities. Tavo prieš miegą
išgertoji kakava buvo su narkotikais.
Kokia meili senė ta Grimhilda. Mylinti savo vaikus ir
mėgstanti apsidrausti. Alas Niberlinas, kol buvo gyvas,
amžinai tuo skųsdavosi - ji didžiausius turtus paklojusi
draudimui, daugiau nei įmanoma kada nors atgauti. „At
sargi iki neapdairumo", - juokaudavo jis, bet suprato, kad
kažkas čia ne taip. Godulys, nenumaldomas troškimas val
dyti, nenumaldomas troškimas apsaugoti, baimė prarasti,
ką turi. Tartum drakonas savo turtus, Grimhilda sergėjo
kiekvieną niekutį. O jos turtai buvo jos artimieji.
Ji su Ida vežė miegantį dievuką koridoriais į procedūrų
kambarį. Visur sienas puošėjos mėgstamiausi posakiai. Kai
dar mokėsi mokykloje, vaikai rašydavo ant sienų vertingus
posakius, pamokymus. Pavyzdžiui: „Meistriškumas yra
įprotis". Arba: „Mes sekame pavyzdžiu". Čia buvo surašyti
jos pačios mėgstamiausi, ką mama jai sakydavo, posakiai,
kokius ji girdėjo per metų metus, kas ateidavo į galvą, apie
jos kasdienį gyvenimą.
Jiedvi su Ida vežė Sigurdą pro užrašą ant sienos: „DO
RUMAS YRA GERO ŽMOGAUS PRIEVOLĖ". Teisingai,
Grimhilda, labai teisingai. Tą dera žinoti. Tikriausiai už
tų juodų akių slypi humoro jausmas? Grimhilda negali
šypsotis. Visai nesišypso ir Ida. Turbūt kadaise girdėdavo
juokus per daug dažnai. Vargšė senoji Ida. Jos veidas lyg
akmens plokštė, „kuo rimčiausias Lankašyro veidas", pasak
Grimhildos. Vaikai Idą vadindavo Bjaurybe - už jos plačios
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nugaros. Ji juos, dar buvusius mažus, pergąsdindavo vien
tik pažvelgusi. Bet jos akys gražios, dangaus žydrynė, am
žinai atrodančios lyg nustebusios. O gal taip ir yra.
Bet kas gi čia, ant procedūrų kambario vidinių durų?
„NEPASAKYTA PATARLĖ YRA TUŠČIA IŠMINTIS". Ką čia
reiškia, Grimhilda? Nedaug juk išminties randasi iš tavo
burnos, ar ne taip? A? Kalbėk, pasakyk mums, ką galvoji!
Ne, nesako. Ji negali kalbėti? Nekalbės.
Čia Dievo bausmė. Štai taip jai atrodo, nors jai ir pra
verčia. Dalykas yra tas, kad Grimhilda niekaip negalėtų
išsaugoti paslapties. Viskas tiesiog išsprūstų jai iš smegenų
ant liežuvio ir išlėktų - oi! Ji galėtų klajoti ištisą dieną tvirtai
užsičiaupusi, bet paskui tik pūkšt iš burnos ant grindų ir
visus sutrikdytų. Čia toks savotiškas sau pačiam kenkimas,
kaip jai atrodydavo. Taip nutikdavo ne dažnai, kartą per
kelerius metus, bet kai jau nutikdavo, tai nutikdavo.
Kai ji dar turėjo savo pačios pavidalą, kai dar tebebuvo
moteris, tai patyrė romanų. Daugybę. Ne, nebuvo ji pasilei
dėlė, bet valdovas labai būdavo įnikęs į savo reikalus, taigi
jos akį traukdavo žavūs vyriškiai. Čia buvo vienas jautiškas
asmens sargybinis, stiprus kaip jautis, mylėdavo ją kaip
audringa jūra. Ir dar kitas buvo vilkiškai gražus didelės
verslininkų šeimos atstovas, vyresnysis iš korporacijos,
žilagalvis, lėtas, bet stiprus, kuris visą naktį judėdavo virš
jos kūno kaip meilus senas draugas.
Bet jai netyčia išsprūdo - kartą, antrą, trečią, nuolat,
kas kelerius metus. Vis kas nors nuo liežuvio nuslysdavo,
išduodavo ją buvus ne ten, kur sakydavo lankiusis išva
karėse, arba susitikus ką nors, ko prisiekusi būdavo akyse
nemačius. Paikos klaidos, akivaizdūs melai, pakankami jos
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vyrui imti aiškintis tiesą. Trečio karto jam jau buvo gana
ir prisiekė išsiskirsiąs. Sakydavo ir anksčiau, bet dabar jau
rimtai. Taigi jis turėjo... būti pakeistas kitu?! Ne, ji sugalvojo
ne taip. Ne kitu.
Teoriškai čia paprastas dalykas, ji planavo užtektinai
ilgai, tačiau iš pirmo karto neišėjo. Per patį perkėlimo pro
cesą jis nubudo. Tikslas buvo pašalinti atmintį - na, tiksliau
sakant, daug atminčių, taip pat galima buvo pakeisti ir dar
šį bei tą, jeigu jau imtasi darbo. Bet Alas atgavo sąmonę,
apsidairė, pamatė savo variantus, žiūrinčius į jį lyg didžiu
les blyškias slyvas iš stiklinių rezervuarų. Apkvaitęs nuo
narkotikų, jis truputį sukvailėjo. Dar labiau išsibudinęs
ir supratęs, kad mato ne košmarą, o tikrovę, užpyko. Jo
kopijos! Ir jo vaikų! Kaip ji drįso jam nežinant?!
Čia ne tik jie, Alai, esu pasidariusi taip pat ir save, - už
tikrino Grimhilda. Bet Alas tūžo, tapo neperkalbamas. Jis
pašėlo, ėmė triuškinti rezervuarus, naikinti save, vis iš
naujo. Staiga jo rankos atsidūrė ant jos gerklės, jis karštai
alsavo jai į veidą, jo akys liepsnojo, jo veidas persikreipė.
Žinoma, jis pats buvo kaltas - jam, vargšui, smegenys
suseko. Ida laiku įsikišo, trenkė kirviu į pakaušį. Ir su
juo buvo baigta. Baisu. Grimhilda tapo nenuraminama.
Neketino ji žudyti, norėjo tik perdaryti. Norėjo pašalinti
prisiminimus apie jos neištikimybę. Ir jie būtų galėję pui
kiai gyventi, lyg nieko ir neįvykę. Ji net nenorėjo pakeisti jo
klonu, originalas ją visai tenkino. O dabar jo nebebuvo, jo
prisiminimai nebetinkami, jo klonai sugedę nepataisomai.
Kokie nemalonumai!
Jiedvi su Ida išgelbėjo reikalą geru senamadišku melu.
Politinis nužudymas! Karalius miręs, Grimhilda užpulta.
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Jiedvi inscenizavo viską jos miegamajame ir laukė ryto bei
tariamojo įvykio atsiskleidimo. Ji atkakliai reikalavo savo
bausmės - įkalinimo kalės pavidalu. Vaikai pamanė, kad
ji stebuklingai įstrigusi besikeičianti, tarp kalės ir moters.
Toks reiškinys pasitarnavo tokiai bausmei. Bet ir vienos
paslapties buvo per daug. Ką, jeigu jai kvailai nuslys nuo
liežuvio? Ogi šito neleis jai šuniškas snukis. Ida - saugok
ją, Viešpatie, - kaip visada paslaugi, virtuviniu peiliu nusirėžė pati sau liežuvį prieš Grimhildai atliekant paskutinį
veiksmą su savo kūnu ir prieš pririšant Idą labai įtikinamai
prie kėdės.
Jiedvi paguldė Sigurdą prie kompiuterių ir ėmė jungti prie
jo laidus, spirales, gyslas ir lašelines. Proto perkėlimas yra
keblus, įmantrus dalykas. Už glotnių pilkų plokščių pertva
ros, ten, kur sustatyti kraujo pilni kompiuteriai, yra klonuo
tos smegenys. Taip, kurgi dar tilptų tiek daug informacijos?
Kaip kadaise suprato Kreilis, pakaitalo nėra. Kiekvieną iš
tų mašinų reikia atskirai auginti. Tas pilkas spirales, besimaudančias kraujyje už mašinos, visas užaugino iš paties
Sigurdo ląstelių. Greitai padarei, Grimhilda, - vos per porą
savaičių viskas parengta. Be abejo. Bet, manau, čia truputį ir
pakerėta. Receptas - paslaptis? Aš tai neišduosiu, prisiekiu.
Tačiau neišduosit ir jūs...
O kas ten ant sienos virš jo?
„PIGI PREKĖ, KURIOS TU NENORI, YRA PRA
BANGA, KURIOS TAU NEREIKIA." Čia jau padauginta,
ar ne, Grimhilda? Na, kai tu turi ne mažiau kaip po penkis
pakaitalus kiekvienam iš savo vaikų, čia slampinėjančių,
kaip ir dar po penkis Demokratijos rūmuose. Dėl visa ko,
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sakai? O dėl ko visa ko - dar jei daug kartų nužudytų tą
patį asmenį?
Taigi miegok, Sigurdai, Grimhildai atidžiai stebint
prietaisų parodymus. Tu jau esi ir tu, ir nebe tu. Grimhilda
padarė iš tavęs, kaip ir iš Gunaro, Hognio ir Gudrunos,
penkis - taigi štai kaip ji širdingai priėmė tave į savo
šeimą. Kokiomis abejingomis akimis žvelgia tavo pakai
talai, kuriuose pulsuoja šviesus arterinis kraujas ir kurių
smegenys nieko nesugaudo. Kiekviena tų smegenų ląstelė
veikia skyrium. Kol į kasas nesusipins, tol jokia mintis nei
jokia emocija nekils. Šie Sigurdai yra tušti, Sigurdai iš kitų
pasaulių, atgabenti į šį pasaulį, tušti buteliai, laukiantys,
kada juos pripils. Kokią kariuomenę jie galėtų sudaryti!
Kiekvienas su savo nepažeidžiamu apvalkalu, kiekvienas
gimęs vadovauti. Šitoks būrys Sigurdų įstengtų sugriauti
pasaulį.
Ką Grimhilda yra sumaniusi, tas niekur kitur pasau
lyje neįmanoma. Mokslininkai su savo technologijomis,
jau seniau už mus eksperimentavę su asmens savybių
perdavimu iš kartos į kartą, griežtų dantimis išgirdę apie
štai šitokius dalykus. Tik pažiūrėkite! Apgailėtina senutė
mėgina su 1207/35 „Matsinos" kompiuteriu suvaldyti
visą perkeliamą asmenybę! Bet ji nepajėgs tokia įranga
susitvarkyti su tritonu. O ką reiškia raižytieji ornamentai
kompiuterių korpusuose? Ką tokie dalykai reiškia? Ogi
nieko! Bet vis dėlto iki šiol Pasaulio prekybos organi
zacija neleidžia Anglijai eksportuoti - dėl nesąžiningos
konkurencijos.
Įmanoma yra viskas, jei Odinas pageidauja. Bet niekas iš
tikro nebūna taip, kaip atrodo, jei būna prisidėjęs Lokis.
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Vienas Sigurdas iš šių visų Sigurdų pasirinktas atsitik
tinai. Juk jie visi vienodi. Ištrauktas iš atskiro rezervuaro,
paguldytas prie ankstesniojo Sigurdo. Grimhilda su Ida
rengiasi naujajam įkvėpti gyvybę ir senąjį išjungti. Per visas
procedūras Sigurdas toliau miega lyg kūdikis - tas karys,
įsimylėjėlis, daug vilčių teikiantis jaunuolis. Jau per vėlu.
Su laidais ir elektros srovėmis, giesmėmis ir eliksyrais jis
perpilamas į dvynį, paimtą iš kitur. Vienas Sigurdas ištuš
tinamas, kitas pripildomas: vienas iš pasaulio paimamas,
kitas į jį įleidžiamas.
Procedūra trunka neilgai. Jei galima namą įtalpinti į du
ris, tai galima ir žmogų perleisti laidais. Keturios valandos,
štai kiek prireikė procedūrai su Sigurdu. Ir jai pasibaigus
du žmonės gulėjo tokie panašūs. Tokie pat kūnai, net ir
tokie pat randai - Grimhilda įvaldžiusi nuostabų meną.
Tie patys gabumai ir trūkumai, tos pačios viltys ir svajos.
Tie patys prisiminimai - na, bent jau dauguma. Grimhilda
linksi patenkinta. Darbas padarytas.
Tačiau kam? Kam perpilinėti vyną iš vieno butelio į
tokį pat kitą? Sigurdas nebuvo praradęs nei kojos, nei akies,
girdėjo abiem ausimis. Nepriekaištingas buvo kiek tik kam
tokiu būti įmanoma, tinkamas laikmečiui ir vietovei. Tai
kokį trūkum ą turėjo tas Sigurdas, jeigu ji panoro jį pakeisti?
Juk tikrai ne pramogai tiesiog perkėlė jį iš kairės į dešinę.
Dvi moteriškės vėl imasi darbo. Sigurdai yra išjungti.
Viename visas pasaulis, kitas guli tuščias, su skurdžio
mis drumzlėmis iš prisiminimų, likusiomis teliūskuotis
kaukolėje. Ida padeda senajai kalei užkopti laiptais su
naujuoju variantu ir paskui išveža senąjį variantą pro
užpakalines duris į lauką ir nuveža taku prie ežero. Se
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nasis tvirtai surištas. Jam ant kojų didžiulis plieno žiedas,
prirakintas raktu.
Ežero pakrantėje Ida pasilenkia, pasižiūri į veidą tuščiajam buteliui ir susiraukia. Jis jai nepatinka. Grimhildai
derėjo ištuštinti jį visą. Tuščio žmogaus nenužudysi, jis
jau ir taip nebegyvas, o šitas tebeturi... kažką likusio. Ida
visai nelinkusi žudyti, jeigu nėra bent kiek būtinumo. Jai
nepatinka šypsenos šešėlis seilėtame veide, tas svajingas
žvilgsnis ir tos ašaros. Juk jame yra likę prisiminimų, nors
ir Dievas težino, kaip toks kopūstgalvis, koks dabar yra
Sigurdas, galėtų tuos prisiminimus pasisiekti.
Ida niurna: liko drumzlių. Taip sakė Grimhilda. Drumz
lių. Ida įverčia kūną į valtį, įlipa pati ir čiumpa irklus. Valtis
tyliai nučiuožia tamsiu vandeniu.
Tačiau ir dar kai kam įdomu, kas čia darosi. Mėnulio
šipulį, atsispindintį vandenyje, kerta juoda dėmelė, spar
čiai lekia valties link. Mažytis gyvas padarėlis, paukštelis.
Neįprasta matyti jį taip vėlai. Ir neįprasta, kad skrieja be
garso, nutupia aklinoje valties dugno tamsoje ir žiūri į
tuščiojo indo veidą. Tokia mažytė toji Tarškutė, bet kokia
kupina ryžto! Nė necyptelėjusi - Ida dairosi, bet nieko
nemato, - Tarškutė strykteli aukštyn ir akimirką tupi ant
Sigurdo nosies. Kapteli snapeliu skruostą. Pliaukšteli uo
degyte. Tupėdama ant jo veido atidžiai žiūrinėja į tuščiąjį
butelį, tartum tiria viduje likusias drumzles. Paskui lengvu
atsargiu žingsneliu, ne kaip įpratusi trūkčioti, Tarškutė žen
gia žingsnelį, antrą, trečią, tiesiai į Sigurdo akį ir į protą.
Dar po kelių minučių Ida priplaukia didžiausią ežero
gelmę. Suguldo irklus į valtį ir pasisuka į tuščiąjį žmogų.
Vengia vėl žiūrėti į veidą. Suima už pažastų ir pakelia. Jai
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sutrukdo kažin kas mažytis ir greitas - praskrenda pro ją.
Ji tespėja tik pajusti staiga išnykstantį jį tamsiame ore virš
vandens, bet jai visai galva susisuka, tas nakties glūdumos
daikčiukas jai sukelia nerimą, jai pasirodo, kad tas neaiškus
dalykėlis išskriejo tiesiog iš Sigurdo galvos. Ji pratrūksta
raudoti ir smarkiai atsilošia, valtis pavojingai susiūbuoja. Ji
švokšdama griebiasi valties kraštų, spoksodama į žmogų,
per jos negrabumą blaškomą, pusiau išvirstantį iš valties,
plieno slegiamom kojom, į vandenį murkdoma galva. Ne
įmanoma! Žinoma. Bet vis tiek ją paveikė taip tikroviškai,
kad ji perbraukė ranka per jo veidą pasitikrinti, kad tikrai
nėra skylės.
Viešpatie, ji vos nemirė iš baimės! Išgąsdino ir drugys,
pasislėpęs valtyje, ir šikšnosparnis. O, dievai! Širdis lipa
pro gerklę.
Ida uždega deglą ir įdėmiai apžiūri Sigurdo veidą. Nieko.
Vien tik seilės ir žvaigždžių šviesa, atsispindinti tuščiose
akyse. Ji suniurna. Taip geriau. Juk ne žmogžudystė, kai
nieko nenužudysi. Na, darbas tai vis tiek tamsus, bet reikia
padaryti.
Ji sunkiai išstumia kūną už borto, ima irklus ir suka
į krantą. Ji nori pusryčių. Po vandeniu Sigurdas tamposi
kaip sliekas, grumiasi iš paskutiniųjų už savo gyvybę, ne
besuprasdamas ją turintis. Jis nubunda - pagaliau, bet jau
taip vėlai. Visi jo prisiminimai dingę, belikę tik tie, kurie
gyvuoja kūne, - šitų net ir Grimhilda negali pagrobti - ir
tikro siaubo akimirką jis supranta, kad jo gyvybei kilęs pa
vojus, kad yra dalykų, kuriuos jis myli iš prigimties ir kurie
jam giliai įsišakniję, ir kad yra dalykų, kadaise jo pažinotų,
kurie verti visų kovų ir visų kančių. Grumkis, Sigurdai,
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grumkis! Spiria su koja: tokia jo jėga, kad net surištas viela
ir paliktas be jokių minčių ir emocijų, įstengia išplaukti.
Grandinės įsitempia nuo kuo sunkiausio plieno, pritvirtinto
prie jo, bet ir plienas jo sulaikyti negali. Ištraukia sunkenybę
iš dumblo ir toliau spiriasi - aukštyn, aukštyn, aukštyn į
orą. Praslinko dvi minutės. Lėtai, taip lėtai. Dar minutė.
Sigurdas spiriasi vandenyje taip smarkiai, kad visas ežero
vanduo dreba. Sigurdas vis kyla - lėtai, lėtai/trečdalį metro
aukštyn ir ketvirtį vėl grimzta, trečdalį aukštyn, ketvirtį
žemyn. Keturios minutės. Jo jėga neįtikima. Ir štai įvyksta
neįmanoma - Sigurdo veidas išnyra paviršiuje, burna pra
sižioja ir jis galingai įtraukia į plaučius oro.
Ir kas iš to, Sigurdai? Kur tu keliausi? J krantą? Ką darysi
ten nusigavęs be jokios atminties, be asmenybės, vien tik su
pavidalu ir su raumenimis? Sigurdai, tu jau numiręs.
Štai jis, vandens paviršiuje, tas, kas buvo Sigurdas,
spiriasi, spiriasi, spiriasi, kvėpuoja, kvėpuoja, kvėpuoja. Be
veik penkių minučių jam prireikė iškilti į paviršių. Ida, jau
užtraukusi valtį ant kranto ir jau žengianti į namą, išgirdo
ežero viduryje pliuškenimą. Apimta siaubo vėl stumia
valtį į vandenį, išplaukia su deglu žiūrėti, kas ten? Sigurdo
veidas plūduriuoja paviršiuje kaip antis, ežerui siūbuojant
aplinkui nuo jo spyrių smarkumo. Ji sukrėsta - sukrėsta,
kad jis tebėra gyvas, ir sukrėsta dėl jo jėgos, kaip jis gali
taip spirtis, išlaikydamas dviejų šimtų svarų sunkenybę,
kabančią vandenyje.
Ida aukštai iškelia irklą ir iš visų jėgų trenkia į atloštąjį
veidą. Tas veidas panyra ir vėl pasirodo. Ida vėl iškelia irklą
ir trenkia - dar, dar, daug kartų, kiek tik turėdama jėgų. Vei
das parausta. Vanduo aplinkui parausta. Susproginėjo giliai
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veide plėvės. O jis tebesispiria, tebesilaiko su savo grandine
vandens paviršiuje, šnairuodamas į ją beprasmėmis aki
mis. O Ida vis trenkia ir trenkia, ir trenkia, kol jai pradeda
atrodyti, kad ji yra pragare ir kad čia jos bausmė - žudyti
Sigurdą amžinai, be paliovos, amen.
Prieš pat aušrą Sigurdo spyriai pasilpo ir jis ėmė
grimzti. Keturis kartus išsikapstė į orą, kur laukė Idos ir
klas, paskui nugrimzdo, prisipildęs vandens ir dumblo, ir
numirė. Tebuvo praėję vos keli mėnesiai po jo šešioliktojo
gimtadienio.
Klonas kitą rytą pabudo iš kieto miego. Akimirką gulėjo
žvelgdamas į lubas ir pamažu susirikiuodamas mintis,
kurios atrodė kylančios iš kažkokių vidinių gelmių ir
besitelkiančios jam prieš akis, lyg jame savaime spręstųsi
galvosūkis. Jis buvo prie Senojo Namo. Karas ėjo į pabaigą.
Jis kūrė planus. Jie buvo beveik sukurti.
Jis jautėsi gerokai pailsėjęs, tartum visą gyvenimą mie
gojęs. Bet kaip keista, labai keista. Kažkas buvo ne taip, tik
jis nenumanė, kas.
Atsikėlė ir priėjo prie lango, pažvelgė į šaltą pienišką
ryto rūką. Jautėsi taip pailsėjęs! Neturėjo teisės jaustis toks
pailsėjęs po ką tik praslinkusių savaičių. Per skurdžias ga
nyklas ataidėjo uolingos riksmas. Gražu. Bet kažin kas buvo
kitaip. Kažin kas mintyse - vis dėlto ne mintyse. Kažin ką
jis turėjo padaryti. Tačiau ką, po galais?
Už lango pasigirdo bar bar bar. Jis pakėlė akis ir kitapus
stiklo išvydo paukštelį. Šis vėl pabarbeno, lyg ant stiklo
beriamos sėklos. Paukštelis tarškutis! Toks baikštus, ką
jis čia veikia? Atrodė, kad nori įskristi vidun. Sigurdas
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šypsodamas atsistojo visu ūgiu, tikėdamasis, kad mažylis
nuskris, tačiau tas tupėjo ir laukė. Jam apie kojelę buvo ap
rišta audeklo skiautelė. Pašto paukščiukas? Pašto tarškutiš?
Sigurdas atidarė langą ir paukštelis įskriejo taip greitai, vos
pastebimai. Atrodė tiesiog ėmęs ir atsidūręs viduj. Tupėjo
ant palangės priešais Sigurdą. Pakėlė kojelę, kaip papūga,
taikydamasis užlipti jam ant piršto. Sigurdas atkišo pirštą
ir paukštelis iš tikrųjų užlipo. Klonas nustebęs šypsojosi,
paskui suėmė ir labai labai atsargiai nuvyniojo nuo kojelės
apsvilusią audeklo skiautelytę ir pasižiūrėjo.
Pamatė užrašytus du žodžius, vieną virš kito. MYLIU
ir LAUKIU.
Kas čia per laiškas?
Staiga tarškutiš, atrodęs toks visai nepavojingas, pa
šoko ir purptelėjo į veidą, tiesiai į akis. Klonas riktelėjęs
nubloškė paukštį šalin. Tas vėl šovė artyn, trenkė į kaktą.
Sigurdas vėl nudaužė šalin. Piktai sucypsėjęs paukštelis
ėmė skrajoti po kambarį - ir išlėkė pro langą, pasislėpė
krūmuose. Sigurdas pasižiūrėjo, kur paukštelio nuskrista,
bet nė ženklo nebepamatė.
Ką čia reiškė? Laiškas? Nuo ko? Gal nuo Odino? Bet
žodis „meilė" Odinui nelabai būdingas. Va iškapoti akis
tai jau būtų truputėlį panašiau. Tikriausiai Sigurdui lemta
patirti meilę. „Laukiu"? Ką čia reiškia? Turbūt įspėjimas,
kad Sigurdas - nerangus? Galėjo reikšti viską. Kai nežinai,
kas dedasi, tu gali perskaityti laišką kaip tik nori.
Klonas susiraukė. Nebuvo pripratęs prie paslapčių. Jam
visi kiti dalykai atrodė suprantami. Jis vis dėlto juto, kad
šį neaiškų dalyką derėtų jam perprasti. Kažkas nori jam
kažką pasakyti? Tai kodėl nepasako aiškiai?
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Įsikišo skiautelytę į kišenę. Ir joje - labai nustebo - už
čiuopė keletą keistų dalykėlių. Auksinę veržlelę, kelias
audeklo skiauteles. Be prasmės. Sumetė į šiukšliadėžę ir
nulipo žemyn pusryčių.

34
Klonas

Bijojau. Pastaruoju metu labai bijojau. Bijojau virsti pabaisa,
bijojau virsti dievu. Tada vyko karas. Tačiau tą rytą jaučiausi
tuščias. Vis keičiausi. Ar tai šitaip dievai jaučiasi susidūrę
su karo siaubu? Nieko nejaučia?!
Masinės žudynės - toks buvo mūsų darbas ištisomis
savaitėmis. Sunku darėsi patikėti, kad viskas beveik jau
pasibaigę ir kad visa žudikų šalis sudės ginklus, neutrali
zuos savo siaubingąsias mašinas, pareis į šeimas, pabučiuos
motinas ir grįš prie darbo. Tu trumpam pavirsti tokiu kuo
didžiausiu mėšlu, kad galėtum tuo mėšlu atsikratyti. O ką,
jei būtum įklimpęs?
Per visą karą nemačiau nė vieno lavono - jie bjaurūs.
Mane laikė nuošaly. Per daug aš vertingas, kad manim kare
rizikuotų. Aš gelbėjau gyvybes - aš, žudikas, karo mašina.
Aš viską pradėjau ir aš gelbėjau gyvybes, todėl reikėjo iš
saugot mane, ir aš buvau tiesioginė tūkstančių kasdieninių
mirčių priežastis. Dėl to mane pykindavo. Kaskart, kai pa
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baigdavau naują karo veiksmų planą, kaskart, kai būdavo
įvykdoma operacija, imdavau žiaukčiot kaip katinas.
O štai tą rytą neėmė blogumas nei baimė, nei niekas.
Jaučiausi kitaip... Ramus. Gal tiesiog buvau taip nusikama
vęs, kad galų gale sustingau. Aš esu įsitikinęs, kad kaskart,
kai ką nors nužudai, tu prarandi dalį savo sielos. Žinoma,
kad aš jau visai jokios sielos nebeturėjau. Ir tada patyriau
tą keistą nuotykį su tarškučiu prie lango. Tokie baikštūs
tie paukšteliai, o štai, beveik kalbėti su manim bandė. Štai
taip man pasirodė. Kai nuskrido, pasilenkiau pro langą ir
pamačiau sausmedį. Gražus medelis, pasidengęs geltonai
rožiniais žiedais ir kvepiantis medum. Vos diena anksčiau
kai ką tokio jei būčiau išvydęs, širdis man prisipildytų
jausmų. O dabar - na, gražu, suprantu. Bet nejaučiu.
Kažkas buvo pasikeitę.
Pagalvojau: „Taip greitai? Man dar tik šešiolika, o aš
jau praradęs gyvenimo skonį?!" Net susijuokiau. Tuo metu
maniau, kad taip yra dėl to, kad virstu dievu, bet dabar jau
žinau geriau. Man miršta kai kas žmogiško. Tikriausiai
per daug žudžiau. Suprantu tik tiek, kad buvau kupinas
meilės visam pasauliui, o tą naktį kažin kas man mirė.
Išdžiuvau.
Sustingimas manęs nestebina. Karas dabar jau buvo
beveik pasibaigęs, o iki tol gedėti nebuvo laiko. Vos tik
tu atsipalaiduoji, prasideda skausmas. Aš praradau savo
motiną ir Alfą, ir visus gerus žmones, kuriuos pažinojau
gyvendamas Velse. Tikriausiai dabar viską įsisąmoninau.
Atsikėliau ir nulipau žemyn. Grimhilda buvo kažkur iš
ėjusi, tarnai tą rytą visi buvo laisvi, aš likęs vienas. Jaučiausi
vienišas. Sustojau laiptų apačioje pajausti - suprantat?
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Pajausti, ką patiriu. Ir nieko nepajaučiau. Nieko. Papurčiau
galvą. Tartum tarp manęs ir pasaulio būtų užkritusi storo
stiklo siena. Prisiminiau bemąstydamas: „Juk šito turėčiau
bijoti!" Ir jutau, kad labai greitai ir imsiu bijoti.
Nusišlapinau, nuėjau į virtuvę ko nors užkąsti. Atida
riau šaldytuvą, išsiėmiau pieną, gurkštelėjau, įdėjau atgal,
apsigręžiau - ir prasidėjo. Kuo keisčiausi jausmai, kuo
esmingiausi. Negalėjau aš jų atpažinti, nenumaniau, ką jie
reiškia, tačiau spurdėjo didžiausiose mano sielos gelmėse
ir vis artinosi. Beveik mačiau juos išplaukiančius, tartum
pabaisas kylančius iš gelmių.
Ramiai stovėjau ir laukiau, kol išnyks, bet nesiliovė.
Tęsėsi ir tęsėsi, stiprėjo ir stiprėjo. Tokia gausybė jausmų,
tokių stiprių, tokių painių. Viskas visiškai netinkama.
Pajėgiau pasidaryti puodelį kavos ir nuėjau atsisėsti ant
sofos prie durų. Jaučiausi jau toks didelis, o dar vis didėjau.
Fafniras, palyginti su manim, buvo niekas. Tiesą sako, kad
didžiausi pabaisos visada yra tavo viduje. Dariausi vis
stipresnis ir stipresnis. Dar tikrai nebuvo tekę man taip
jaustis. Atrodė, kad karo siaubas ateina manęs sučiupti,
užgriūva sunkumas viso to, kiek aš pridaręs, visi žmonės
ateina, kuriuos padėjau nužudyti, visos našlės ir našlaičiai,
kuo aš žmones padariau. Kuo ilgiau artinosi, tuo labiau
greitėjo ir stiprėjo. Ir nebuvo tam galo. Nė nežinau, kiek ilgai
sėdėjau turėdamas rankose kavą, stengdamasis laikytis,
kad neišprotėčiau. Staiga puodukas iškrito iš rankų ant
kojų. Ir jis buvo šaltas kaip ledas. Aš labai nustebau, kaipgi
galėjau turėti galvoje mintį ištisą valandą ar dar ilgiau. Taigi
supratau įklimpęs į didelę bėdą. Blogai ne tik jaučiausi - aš
tiesiog byrėjau į gabalus. Savotiškai palūžau. Pagalvojau:
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„Aš? Čia taip darosi ne su manim." Bet apvalkalas, kurio
niekas negalėtų persmeigti, šį kartą man niekaip negalėjo
padėti. Mintys ėmė suktis ratu greičiau ir greičiau, greitai
kaip niekad, pradėjau svaigti, vis labiau svaigti, ėmė darytis
šleikščiau, vis šleikščiau, ir laikiausi vis tvirčiau, tvirčiau,
bet neturėjau tame sūkuryje kur įsikibti ir labai greitai visa
velniška maišatis jau buvo beišlakstanti į visas puses.

35
Gudruna

Vėlavau, mus sulaikė. Kariuomenės traukims. Nepamenu
smulkmenų, bet mane sulaikė ir aš tik temstant pasiekiau
Senąjį Namą. Buvau įsiutus dėl to, nes, au! - suprantat, Gu
nars su Hogniu neturėjo grįžt iki vėlumos, mamos nebuvo,
taigi mudu su Sigurdu galėjom pabendraut. Taip, au au au,
tebesivyliau - suprantat? Keliskart pagavau jo žvilgsnį. Kai
tik pažvelgiu, nusisuka. Toks jauns. Gal gėdijąs.
Taigi, rrr. Kažkas dar yr. Būčiau apie ją - apie tą kalę! paklausius, bet neturėjom daug laiko. Tas mėnuo. Kars!
Siaubs. Bet net ir tam siaube neprarandi jausmų žmonėm.
Vis galvojau apie jį. Rrrau! Ak. Vargšė aš. Gal šiandien
išsiaiškinsiu.
Bet kažkas tarp mūs darės. Čia buvo pirms karts, kada
ketinau bendrausianti su juo viena. Taigi įžengiau pro duris
drebančia širdim, bet ką išvydau - nė nesvajojau.
Visai mane pribloškė. Išgirdau dar iš lauko, prieš įženg
dama, -unkščiojimą, kaip primušto gyvulio. Balsas visai ne
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kaip žmogaus. Pastūmiau duris ir įėjau. Jis gulėjo susirietęs
į kamuolį ant sofos, spausdams pagalvėlę kaip vienintelį
savo gyvenimo turtą ir raudodams. Žengiau tyliai, ketinau
jį nustebint. Iš pradžių manęs nepamatė. Tiesiog stovėjau
priblokšta. Anksčiau buvau pradėjus galvot apie jį kaip apie
beveik nepažeidžiamą. Taip manėm visi. Toks stiprus! Bet
va supratau - jame slypi mažs berniūkštis. Tikrs vaikelis.
Iš to, kaip elgės, galėjai sakyt, kad kažin kas labai negerai.
Pagalvojau: „Visišks išsekims! Iškart." Supratau, kad kažin
kas jo širdy žlugę. Persigandau. Jis mums reiškė viską. Bet
kartu man ir palengvėjo, tarp kitko, nes - na, vis dėlto
atrodė kaip žmogus.
Pašaukiau jį vardu ir atsigręžė pažiūrėt, visas susirietęs.
Tikriausiai verkė jau kelias valands. Veids buvo raudons ir
išpurtęs. Atrodė baisiai. Čia buvo nebe jis.
„Ar visks gerai?" - paklausiau. Ir jis ėmė kalbėt - na, turiu
galvoj, mėgino kalbėt. Keistais žodžiais, mikčiodams, keis
tais sakiniais. Jam kalba nesirezgė. Pamenu, kaip raukiausi
besistengdama suprast, lyg būčiau negerai išgirdus ar kaip,
bet kalbėjo tikrai nesuprantamai. Jis kalbėt nepajėgė. Tai tada
ištiesė į mane ranką. Aš pribėgau per kambarį ir jį apkabinau.
Baisu buvo, baisu matyt, kaip toks gražus, toks brangus ir
toks kupins meilės praranda dvasios stiprybę tiesiog akyse.
Mane apėmė tokia neviltis ir baimė dėl jo, tokia baimė, kad
aš jį prarasiu. Jis buvo pasaulio viltis, bet išsigandau ne dėl
to. O dėl to, kad aš jį mylėjau. Aš taip jį mylėjau. Tą supratau.
Aišku, Sigurdą myli visi, bet aš jį mylėjau kaip... kaip moteris
myli vyrą. Nežinia ką būčiau padarius, kad jis taptų mano. Aš
ir pati prarasčiau dvasios stiprybę, jei kas nors jam nutiktų - jo
gražiam kūnui ar jo gražiam protui, ar jo gražiai sielai.
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Kai tik jį apkabinau, išleido jis iš rankų pagalvėlę, kurios
buvo iš paskutiniųjų įsitvėręs, kiaurai permirkusią seilėm
ir ašarom, ir smarkiai įsikibo manęs, tartum paleido į mane
tūkstantį pėdų mušantį spindulį, kad mane pasiektų.
„Lik čia, lik su manim, meldžiu, man reikia pagalbos...
lik su manim, lik čia su manim, maldauju..." - švokštė
jis ilga virtine žodžių, gaubiamų alsavimu ir prislopintų
ašarom.
„Žinoma, brangusis, o, taip, taip. Ak, liaukis, liaukis.
Gerai, gerai, aš čia. Nesijaudink. Nesijaudink, ne ne ne ne,
aš tavęs nepaliksiu. Laikykis, laikykis, praeis", - taip aš jį
raminau. O jis vis kartojo ir kartojo:
„Meldžiu, neišeik, nepaleisk manęs, meldžiu, neišeik,
nepaleisk manęs, meldžiu, neišeik, meldžiu, neišeik..."
Taip darėsi baisu, man širdis pasruvo ašarom. Ar seniai
jis čia verkia? Laikė mane taip tvirtai. Širdis man alpdavo,
kad jis mane tvirtai laikytų, bet ne šitaip, ne šitaip. Siaubs
apėmė, kad jis dabar mano glėby iš skausmo subyrės - su
prantat, tiesiog suirs ir visai subyrės šipuliais mano ran
kose. Nežinojau, kas gali atsitikt nei ką daryt. Norėjau bėgt
pagalbos, kviest daktarą ar nešt kokių vaistų, bet bijojau jį
paleist, jis taip iš paskutiniųjų troško, kad nesitraukčiau
nuo jo, kad neliktų viens. Vos tik aš krusteldavau, jis persigąsdavo ir tvirčiau mane sugriebdavo. Tai taip ir likau,
apsikabinus jį, glostydama galvą, šnibždėdama jam, aiš
kindama, kad viskas būsią gerai.
Netrukus liovėsi verkęs ir tiesiog gulėjo švokšdams, kaip
išsigandęs gyvūns. Tikrai pamaniau, kad jau miršta, bet
pamažu ėmė rimt. Toliau glosčiau galvą ir laukiau. Vyliaus,
kad užsnūs, o gal praras sąmonę ar dar kaip nors, kad aš
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galėčiau nutykint prie telefono iškviest pagalbos. Galvojau:
„Ką dabar darysim? Nes jau viens dalyks tai aiškus - jei
prarasim Sigurdą, tai prarasim viską. Ką žmonės pamanys,
jeigu jis dings?"
Pamažu labai nurimo ir nutilo. Man vis rodės, kad jau
miega, bet vos tik aš krusteldavau, tvirčiau mane sugrieb
davo. Nesupratau, ar jis nėra numiręs - suprantat? Turiu
galvoj jo asmenybę. Galvojau, kad tiek, kiek iš jo likę, tėra
kažkas gyvuliško, nieko daugiau. Ir tada - keistumėlis.
Gulinčiam skersai mano kelių jam ėmė standėt. Suprantat?
Pajutau pilvu.
„Puiku! - net susijuokiau. - Ne toks jau tu ir ligonis."
Sigurds atsitraukė ir pats lyg susijuokė šluostydamasis
akis. Bet vis tiek atrodė siaubingai.
„Gerai", - tarė. Atsisėdo ir pasižiūrėjo į mane. O aš į jį.
„Ar jauties gerai?" - paklausiau kvailai, nes aiškiai
nebuvo jam gerai.
„Ne."
„Paskambinsiu ir iškviesiu daktarą..."
„Ne! Neskambink!" - vėl sugriebė mane persigandęs.
Prisispaudė. Tik dabar jau truputį kitaip. Veidu į veidą.
Nežinojau, kaip elgtis.
„Gal nori eit su manim prie telefono?" - paklausiau.
„Lik čia", - pasakė ir linktelėjo ryžtingai, lyg kaip tik
taip ir reiktų elgtis.
Išsilaisvinau ir abu atsisėdom viens prieš kitą. Jis laikė
ranką ant mano kojos, kitą ranką ant mano peties. Iš dalies
atrodė, kad nenori manęs paleist, o iš dalies - kad nori
mane pabučiuot.
„Tai ką tada visks reiškia?" - paklausiau.
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Šyptelėjo. „Aš krausčiaus iš proto, - sakė žiūrėdams tie
siai į akis, tartum išvydęs mane pirmą kartą. - Krausčiaus
iš proto visą dieną. Dabar aš..."
„Ką?"
„Dabar atitokstu. - Susiraukė. - Nesuprantu."
„Tikriausiai čia aš, tokia žavinga, kai atsiradau prie
tavęs, iškart pasidarė tau geriau", - pasakiau jam ir abu
nusijuokėm.
„Tas tiesa", - atsakė. Nusišypsojau jam, bet jis akimirką
laikės labai rimtai. Paskui galų gale nusišypsojo ir - au au
au - man širdis ėmė bildėt lyg motors, nes niekad anksčiau
į mane taip nežiūrėjo. Turiu galvoj, kad nužvelgė mane,
supratau jam patinkanti, bet, turiu galvoj, - juk suprantat,
kokie tie vaikiai, iš tikro tai galėtų jiem patikt net ir nuosava
motina, jei vien tik žiūrėt. Čia buvo kitaip. Atrodė, kad...
abiem mums reik to paties.
Ir jūs žinot, kas iš to pasidarė? Mane tikrai užvedė. Dėl jo
visad jaučiaus užsivedus, nuo pat pirmo karto, kai jį sutikau.
Staiga aš nieko daugiau nebenorėjau, tik čiupt jį ir tempt
laiptais aukštyn. Tiesą sakant, man visai būt patikę pergulėt su juo čia pat ant kilimo, jei nebūt baisu tarnų, kurie
galėjo užeit. Gal būčiau ryžusis ir tam, bet vargšelis ką tik
patyrė nervų pakrikimą. Čia būt pasinaudojims padėtim.
Nenorėjau verst jį daryt to, ko jis gal paskui gailėtųs.
Atsigėrėm po puodelį arbatos. Į virtuvę turėjom eit
kartu, nes nenorėjo likt viens. Ruošiau arbatą, o jis sėdėjo
prie stalo ir sekė akimis mane vaikščiojančią po virtuvę.
Suprantat? Rrr au. Na, iš dalies tai dėl to, kad norėjo
turėt ką nors prie savęs, bet vis labiau panėšėjo reikals
į... niam niam!
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Iš pradžių buvau įtari. Tiek liejo ašars, o štai tau. Kas jam
darės? Gal dar po poros minučių ims manęs nekęst.
Ėmiau jį klausinėt, tiesiog kad negalvotų, ko nereik.
Na, kai vakar buvus graži dienelė, kaip ten pasisekus jam
kelionė? Kaip Šlepkis? Kažin, kada grįš mama? Visokių
tokių dalykų. Tiesiog sėdėjo ir stebėjo mane, šypsojos man
šnekančiai. Tuo juokino vis mane. Ir pats juokės. Turėjau
begales vis naujų klausimų, viską norėjau išklaust. Na,
pavyzdžiui, kaip Hognis, kaip ten su juo? Juk jisai sakęs,
kad tu jau turįs ten kažin kokią savo paslėptą. Tai kaip
ten yra? Ir kaip čia buvo, kad tu šitaip ilgai delsei? Juk tau
tiesiog siūliaus...
Atsisėdau išgert su juo arbatos. Toliau vis žiūrėjo į mane,
kol pasidarė nebepakenčiama.
„Kuo galėčiau padėt?" - pasiteiravau. Jaučiaus tartum
padavėja, atritinus stalelį su pyragaičiais.
„Jaučiuos lyg... Noriu tiesiog... Atrodo, lyg niekad anks
čiau tavęs aš nematęs. Tu tikrai žavi, ar žinai?"
Sutrikau, bet stengiaus neparodyt. „Svarbiausia, kad
dabar jauties geriau. Turim užtikrint, kad daugiau šitaip
tau nebeatsitiktų. Pasikalbėkim. Tau reikia poilsio. Bent
kokios pertraukos..."
Pažiūrėjo į mane. „Galbūt, - pasakė. - Galbūt. Bet žinau,
ko dabar norėčiau."
O aš paklausiau tartum nustebus: „Ko?" Nors žinojau,
ką atsakys. Man širdis mušė būgnu.
„Tavęs", - atsakė.
Tai man teko atsakyt: „Na, tu manęs gaut negali. At
leisk. - Nors taip ištart man tikrai nebuvo lengva! Rimtai! Sigurdai, tu ką tik patyrei kažkokį nervų pakrikimą."
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„Taip, žinoma. Bet gal?"
Pasakiau lyg įsižeidus: „Ne!" Jis linktelėjo. Atsistojau ir
ėmiau drebėdama tvarkytis, plaut arbatinį. Taip savim nu
sivyliau pasielgus šitaip išmintingai. Taip, žinoma, - kvai
lystė, mudu galbūt nusirengtume ir jis persigalvotų, abu
siaubingai sutriktume. Bet vis dėlto. Aš jo taip troškau.
Paruošiau dar arbatos ir net išliejau, nes nebegalėjau. Paė
miau jį už rankos ir pasakiau: „Einam."
„Ką veiksim?!"
„Eisim pergulėt, - pasakiau. - Nebegaliu daugiau apie
nieką galvot. O jau paskui suksim galvas, kas bus toliau."
„Ak. Gerai", - atsakė. Tai mudu užbėgom laiptais juok
damies kaip du vaikeliai ir įpuolėm į mano miegamąjį
ir pasimylėjom. Vis aiškinau jam, kokie mudu kvailiai ir
kokia aš savanaudė, kaip jį išnaudoju, ir pasimylėjom vėl.
Paskui nuėjom virtuvėn, apsirūpinom užkanda, paskui vėl
užsirakinom miegamajam ir mylėjomės taip, kaip aš dar
niekad gyvenime. Mylėjomės, mylėjomės ir mylėjomės.
Tarpais sakėm viens kitam viską - viską, ką tik viens apie
kitą galvojom ir kaip manėm dabar toliau viską būsiant,
kas nutiksią ir kaip nutiksią. Kvailystė! Paklausiau apie tą
kitą - visi buvo išmąstę, kad kažkur jis turi merginą, nes
tiek pripasakojo Hogniui. Bet jis pasakė neturįs, netiesa. Jis
taip kalbėjęs tik kad Hognis, taip sakant, jam duotų ramybę.
Taigi ne - jam reikėjo manęs. Taigi va kaip paprasta.
Toliau snūduriuodam a galvojau: „Bet juk koks pamišims, jis ką tik patyręs nervų pakrikimą, kaip aš taip
galėjau?! Jis vis kartojo: „Bet aš tave myliu!" Ir aš pasakiau:
„Ne, tu nemyli, tik taip manai." O jis pasakė: „Ne, aš tuo
tikras." Ir galiausiai prisipažinau mylinti jį, pamilus vos tik
pirmąkart pamačius jį akyse, jau tą pat dieną.
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Žinoma, kad nederėjo man taip padaryt. Bet jis atrodė jau
neblogai. Turiu galvoj, kad tikrai geriau. Vis galvojau: „Ak,
kaip dėl to gailėsiuos!" Bet tada aš kitaip nepajėgiau.
Ir - išėjo kaip gerai. Be jokio vargo. Ir nors kiekvieną
minutę laukiau, kad reikalai pasikeis, paskui kiekvieną
valandą, paskui kiekvieną dieną ir paskui kiekvieną sa
vaitę... Ne. Liko visai taip pat. Ar ne nuostabu? Ar ne keista?
Nebuvau dar girdėjus, kad kas šitaip būt įsimylėjęs. Taip
padaryt galėjo tik išėjęs iš galvos, bet kur išėjo, tai ten ir pa
siliko. Prašau man tą paaiškint. Keisčiausias dalyks. Meilė
prilipo. Jis pasakė jautęsis taip, lyg turėjęs širdies vidury
skylę, ir aš jam tą skylę užpildžius. Keists dalyks, kad aš jį
supratau, nes lygiai taip jaučiaus dėl jo.
Čia kaip Gunars pasakė. Jei veikia, netaisyk. Mėgaukis!
Ir, ak, pasimėgavau!
Koks įdomus yra žmogus! Tu ką tik nori įkalsi jam galvon,
jei tik imsies jo užtektinai jauno. Bet priverst mylėti Kas
įstengtų?
Senė Grimhilda gudri - tačiau kokia neišmintinga! Ji
nepadarė taip, kad Sigurdas pamiltų, ji tiesiog pašalino
prisiminimus, ką jis mylėjęs. Klono meilė, netekusi savo
sandaros, vardo ir padėties, klajojo tuštumoje, aistra be
jokių sąsajų. Stipriausi žmogiški ryšiai buvo suardyti, tapo
nepastovūs kaip laisvasis radikalas, galįs prisijungti prie
bet ko, su kuo susiduri. Štai kur buvo jo beprotybė. Rūgštis
jo sieloje. Sigurdas galėjo įsimylėti kad ir keptą avies koją.
Tokios jis buvo būklės. Grimhildai bereikėjo užtikrinti, kad
jos dukra pasipainiotų reikiamu metu.
Ji pati su Ida pasišalino, kitiems tarnams suteikė laisva
dienį, paliko Sigurdą vieną. Ji nenorėjo, kad jis įsimylėtų
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kokią tarnaitę arba sodininką, arba kokį galvažudį iš
apsaugos. Akimirką jis buvo pasičiupęs katę ir sėdėdamas
taip spaudė, kad Grimhilda persigando. Taip į ją buvo
įsikibęs - ar įmanoma, kad jis įsimylėtų tokį padarą? Bet
paskui katė paspruko ir jis vietoj jos įsitvėrė pagalvėlės, ačiū
Dievui. Tada Gudruna užvėlavo ir Grimhilda išsigando,
kad Sigurdas jau per ilgai lieka toks palūžęs. Ji planavo,
kad jis vienas bus tik porą valandų. Ėmus temti Grimhilda
jau nebeabejojo nuostabųjį vaikiną pražudžiusi. Bet paskui
galų gale dukra parėjo ir vaikinas pasielgė visai kaip buvo
numatyta.
Gudri sena kalė! Taip tiksliai apskaičiavo, taip protingai,
taip įžvalgiai. Mokslas, magija, psichologija - viskas taip
tobulai suderinta. Ta moteriškė genijus.
Taigi Sigurdas buvo nužudytas jau du kartus - kartą
vieno dievo ir kartą senės. Ir abu kartus sugrąžintas gyventi,
abu kartus persimainęs. Na, Grimhilda tai buvo gudri, ta
čiau tas dievas tai ne. Neapsigaukite: tas, kurį ji sugrąžino,
dabar jau nėra Sigurdas. Skirtingi dalykai yra prisikėlimas
ir klonavimas, pasikeitimas ir persitvarkymas. Siaubingą
žaizdą, senės jam padarytą, užtepė Gudruna. Bet meilė buvo
dirbtinė. Mylėjo nebe Sigurdas. Tik pigi jo kopija.
Tačiau net ir pigi Sigurdo kopija - vertesnė už mus visus.
Širdies gilumoje buvo niekas kitas kaip tik jis, su didžiausia
savo ištikimybe ir įsitikinimu. Jo protas liko toks pat guvus
ir aštrus kaip anksčiau. Meilė tarp jo ir Gudrunos gal išaugo
ir iš kitokių šaknų, bet laikas gydo. Sugyja kūnas, užauga
protas ir dvasia.
Kitą dieną iki parvykstant Gunarui su Hogniu, Sigurdui
visai nebegrėsė paklysti. Jis pasikeitė, tas tai buvo aišku.
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Niberlinams atrodė, kad Sigurdas yra buvęs kažkoks
milžinas, kažkoks antžmogis, tačiau dabar jis buvo vienas
iš jų - vėl žmogus. Galbūt jis užbaigė užduotį, jam skirtą
dievų, ir dabar jie buvo bepaliekantys jį gyventi savo paties
gyvenimo.
Jeigu jautėsi esąs kitoks - turįs savyje spragą, nenuošir
dumą, abejonę, - tai visai nieko nesakė. Jis buvo, kaip pats
jautė, karo auka. Tokia gausybė žmonių šitaip daug prarado.
O jis turėjo gyvybę, turėjo jaunystę, turėjo meilę. Tikrai
turėjo jis daug. Ir, galų gale, jis vėl buvo žmogus. Dabar
joks dievas jame neaugo. Galimas dalykas, kad pats Odi
nas suteikė jam tą, ko jis labiausiai troško, - žmogiškumą,
su visais žmogiškais trūkumais, ydomis ir silpnybėmis.
Prarado jis kai ką nuostabaus, bet žinojo, kad nesėkmė yra
neatskiriama nuo žmogaus būties, ir su tuo susitaikė, su
dėkingumu ir meile. Pagalvojo sau, kad nieko nebūna be
priekaištų ir kad tas, kas jis yra, geriau negu kuo jis buvo
bevirstąs.
Sigurdas teturėjo šešiolika metų. Kokia netektis. Jis
buvo apiplėštas, kaip ir mes visi. Tačiau tikriausiai jis jau
buvo nuveikęs viską, kiek privalėjo. Nugalabijo drakoną,
pelnė auksą, gavo merginą, išgelbėjo šalį. Kas jam dar liko?
Pasenti? Tapti tironu? Jis taip sparčiai mainėsi - turbūt net
ir Odinas išsigando, kuo Sigurdas buvo bevirstąs. Tik jo
palikimas išliko. Anglija buvo suvienyta. Po sugriovimo atkūrimas. Šalies atgaivinimas.
Bet kažin kuo pasaulis buvo mažesnis, kai nebeturėjo
Sigurdo.

36
Giliai po žeme

Pasaulis mainėsi. Sigurdo kūnas puvo ežero dugno dum
ble. Kirmėlės smelkėsi pro nosį ir burną, pro išangę ir pro
minkštą plotelį nugaros viduryje. Ir jo kūne gyveno. Po trijų
šimtų metų, kai viso minkštojo kūno audinio ir net kaulų
nebeliko, per dugno gilinimo darbus išniro į paviršių tas
apvalkalas. Jį ėmė eksponuoti netoli esančiame muziejuje,
su jo vardu. O jo vėlė - kur ji? Kur ilsisi šitokia siela? Pusiau
žmogaus, pusiau liūto, pusiau pabaisos, pusiau dievo. Juk
tokia daugybė yra rojų ir pragarų. Kas pasakys, kur toji
siela?
Gyvųjų pasaulyje klonas pakeitė Sigurdą visiškai.
Niekas nė neįtarė, kad čia ne jis. Nebesikartojo nervų
pakrikimas, kokį jis patyrė tą dieną Senajame Name. Si
gurdo meilė prilipo ten, kur ją pakišo Grimhilda. Jiedu
su Gudruna tapo neperskiriami. Kurį laiką jis ją mylėjo
beprotiškai, aistringai, bet, jam virstant naujuoju „aš", ta
meilė švelnėjo. Jo dieviškasis įžvalgumas nunyko. Klonas
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nepajėgė regėti žmogaus sielos, nematė žemėlapyje ateities
šokio, jo veiksmai, mintys, jausmai ir įvykiai, kokie jam
tekdavo, - buvo, kitaip negu Sigurdui, paprasčiausiai jo
paties. Jo gyvenimas nesisiejo labai glaudžiai su lemtimi,
su Anglijos dalia. Dabar jis buvo savo likimo šeimininkas,
nuo mūsų nepriklausė. To kaip tik ir troško.
Grimhilda viską matė ir jai darėsi skaudu. Nenorėjo ji
Sigurdo susilpninti. Bet jeigu lemtis sutvarkė jo gyvenimą,
tai gal nulėmė ir jo mirtį. Sigurdas buvo geriausias iš visų
ir mirė jaunas, jo žvaigždei nespėjus išblėsti.
Tuo tarpu Kreilis graužėsi sau pro gilius molio ir uolos
sluoksnius, bandydamas iškilti arčiau žemės paviršiaus.
Jau taip seniai jis ir toliau tebegirgždėjo, tačiau jo funkcijos
silpo. Jam visko reikėjo daugiau. Degalų! Maisto! Oro - net
ir jo. Vienintelė anga nuo paviršiaus buvo taip susiaurėjusi
dėl Fafniro sprogmenų sandėlio sukelto žemės drebėjimo,
kad miestas vos alsavo. Pamažu duso. Maitinosi senais
sąvartynais ir skurdžiais rūdynais, savo paties vidinė
mis organinėmis bakterijų ir vienaląsčių sistemomis ir
auginamų padarų kolonijomis, kokias turėjo paskiruose
ūkiuose, bet ištekliai tebuvo menki ir vis seko. Laiko vis
mažėjo. Didmiestis pradėjo mirti badu.
Kreilis nebuvo paikas. Slinkti po žeme ieškant įpras
tinių medžiagų mitybai ėjosi lėtai ir sunkiai. Didmiestis
buvo girdėjęs istorijų, kokių Brionijai pasakodavo motina,
ir slapčia pasiklausydavo Brionijos pokalbių su Sigurdu.
Klausėsi ir mokėsi. Už mylios viršuje sunkusis darbas, kokį
dirbo didmiestis, daugiausia jau buvo nudirbtas - maistas
sukauptas, ištekliai suruošti. Ten žemės ūkis ir pramonė,
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ten kaimai ir miestai. Gyventojai! Vadinasi, maistas ir
degalai - štai ką reiškė gyventojai Kreiliui. Senajam fa
brikų didmiesčiui nebuvo svarbu, ar grobis vienaląstis, ar
daugialąstis, protingas ar kvailas. Tokiam visaėdžiui tiko
viskas. Net ir pati žemė paviršiuje buvo kupina organinės
medžiagos. Po žeme didmiestis gyvavo dykvietėje, įkalintas
žemėje panašiai kaip Brionija įkalinta jame. Ten aukštai,
saulės šviesoje - štai kur plytėjo gausybė. Saulės spinduliai!
Ten pats oras pritvinkęs galios.
Savitasis didmiestis turėjo pasiekti žemės paviršių.
Nors nedidelius beturėjo išteklius, vis tiek paviršių pasiekti
galėjo, tik negalėjo pasiimti turtų, kokie jo laukė. Kasyba,
gręžimas, virimas, gamyba - visus tokius darbus tai jis
galėjo dirbti. Tik negalėjo per daug persikonstruoti. Kaipgi
tu galėjai pavogti ir praryti kaimą, pievą su karvėmis,
parduotuvių pasažą, vaikų pilną mokyklą?! Didmiestis
buvo pastatytas ne medžioklei. Kaipgi tu būtum plėšęs
fabriką ar grobęs saulės spindulius?! Kreiliui reikėjo persiprojektuoti, persitvarkyti, persistatyti. Nes ten viršuje
būtų pasijutęs kaip alkanas šuva be dantų pilnoje mėsos
konservų parduotuvėje.
Padėjo senė. Jei ne ji, didmiestis jau būtų numiręs. Bet
vien jos nepakako. Didmiesčiui reikėjo galvoti savo paties
galva. Todėl jis ir planavo, kai tik suprato, ką turįs daryti.
Dabar jau netrukus tie planai turėjo būti įgyvendinti.
Brionijai prasidėjo niūrūs laikai. Tą dieną, kai pirmą kartą
Tarškutė parskrido be dovanėlės snapelyje ir be pririštos
prie kojytės, pasidarė aišku, kad reikalai nebegeri. Brionija
iš karto pagalvojo: „Jis žuvęs." Sigurdas juk niekaip jos
264

Kraujo giesmė

nepamirštų, niekaip jos neapleistų. Čia karo kaltė. Net ir
stipriausius iš mūsų jis gali nugalėti.
Vis dėlto išliko viltis. Visada išlieka viltis. Negalėjo Brio
nija būti tikra, kad jis žuvęs. Tarškutė gal neįstengė jo rasti.
Gal jis įkalintas, įkliuvęs į spąstus, dingęs mūšyje ar dar
kaip nors. Slinko dienos. Paukštytė kaip paprastai išskris
davo su Brionijos dovanėlėmis ir kaskart grįždavo jomis ir
nešina. Tačiau Brionija ir toliau vylėsi. Tie trumpi mėnesiai
su Sigurdu - ką jie reiškia? Ar čia jos visas gyvenimas?
„Ne su pirmu pasitaikiusiu", - sakydavo mama, tačiau
vis tiek Brionija ėmė ir nepaklausė mamos, pametė galvą dėl
pirmo pasitaikiusio vaikino. Gal jis buvo nedorėlis, iš kur
jai žinoti? O ką, jeigu jis melų maišas? Mama juk sakydavo,
kad vaikinai kartais meluoja.
Tačiau Brionija buvo tokia tikra! Ir toks tikras juk buvo
jis! Argi ne?
Slinko dienos, paskui savaitės.
„Gal jis tebėra įkliuvęs", - mąstė ji. Tokią turėjo viltį,
nors ir karčią, nelengvą tikėti. Dabar ji turėjo susikurti
savo pačios planų. Ji privalėjo nepamiršti meilės ženklų:
kelias kaspino skiauteles, sudžiūvusią gėlelę ir ant piršto
mūvimą žiedelį. Ji jo nenusimaudavo. Kiekvieną dieną jį
pabučiuodavo. Ir jai tikrai neateis šaltis, kol neatšals jos
meilė Sigurdui.
Jos įsčiose augo kūdikis. Jeigu jau pradėtas, tai augo
nesulaikomai. O kaip ji to savo kūdikėlio ilgėjosi! Turės
kuo rūpintis - turės kitą žmogų, dar vieną save. Turės ką
mylėti. Ji galėtų pakęsti net ir tokį vienišą pilką gyvenimą,
tokį kalėjimišką gyvaliojimą, jei tik galėtų turėti savo
vaikelį. Bet laukė jo ir didmiestis. Jautė Brionija jo godulį.
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Viskas aplinkui ją, jai po kojomis, virš galvos, jos priešas,
jos namai - viskas ketino pagrobti iš jos kūdikį.
Pasirengė tam kaip tik įstengdama - prisidarė įvairių
slėptuvių lyg koks laukinis padaras, priruošė kiekvienoje
maisto atsargų. Darbuodamasi kalbėjo - kartais su Sigurdu,
kartais su dar negimusiu kūdikiu, kartais su Tarškutė, jeigu
ta būdavo netoliese. Klausdavo jų patarimo, aiškindavo
jiems ką daranti. Paskui prisiminė ir liovėsi: juk jos klausosi
be paliovos didmiestis. Oras, kuriuo ji kvėpavo, maistas,
kurį ji valgė, takai, kuriais vaikščiojo, - visas pasaulis buvo
prieš ją.
Kreilis ėmė teikti jai dovanas - prie jos namų pradėjo ras
tis maistingų medžiagų vamzdžiai, nedidelis padariūkštis,
nudirtu kailiu ir išdarinėtas gulėjo jai paruoštas, kai ji atsi
kėlė iš ryto. Iš pradžių Brionija nieko nelietė. Toms gėrybėms
galėjo būti kas nors padaryta, ką ji tegalėjo tik įsivaizduoti.
Bet kartu didmiestis atėmė galimybę jai apsirūpinti iš kitų
šaltinių. Padarai, kuriuos ji medžiodavo, išnyko, vandens
vamzdžiai ištuštėjo, maistingos medžiagos cisternose pra
rūgo ir visai išdžiūvo. Maistingos medžiagos vamzdžiais
tebuvo tik nukreiptos į šalį, toliau nuo jos, bet vis sunkiau
ir sunkiau darėsi jai besipučiančiai iki jų keliauti. Ir galų
gale teko jai nusileisti ir misti tuo, kas jai buvo patiekiama,
kaip kūdikis minta iš savo motinos.
Tačiau ji dar turėjo atsargoje vieną, paskutinę, iš nevil
ties, gudrybę. Ji suprato, ką Kreilis sumanęs jos kūdikiui, ir
ji to neleis. Jei tik bent menkiausiai jai dvelktelės nuojauta,
kad atima iš jos kūdikį, - Brionija jį nužudys. Bent jau tą
tai ji žinojo. Tik tą ir žinojo: nebus taip, kaip Kreilis nori.
Kūdikis mirs.
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„Nesitikėk, kad tam nesiryšiu", - perspėjo ją supantį
pasaulį. Ji sugebės. Ryšis viskam, bet neleis, kad jos vaikelis
taptų... šitoks.
Sigurdai, kur tu? Odinai! Kas nors! Jau beveik per
vėlu...
Dar gerai, kad ji ne visiškai viena. Su ja Tarškutė. Paukš
tytė nieku gyvu jos neapleisdavo, vis likdavo per visus sun
kumus ir visus džiaugsmus. Kartu su ja medžiodavo, kartu
maitindavosi, kartu visko ieškodavo, apžiūrėdavo numato
mas gimdymui vietas. Ir buvo paukštytė su Brionija, tupėjo
ant kibiro rankenos tuomet, kai prasidėjo skausmai.
Skausmas Brioniją pribloškė. Kokia kančia! Tiesiog plėšė
į gabalus! Tai ji turės viską daryti viena? Bet skausmo ban
gos nusirito ir nieko baisaus neatsitiko.
„Laikas", - pasakė Tarškutei. Susikrovė mantą ir pa
traukė į savo slėptuvę. Vis sustodama, susilenkdama arba
atsisėsdama, kai užeidavo sąrėmiai. Tarškutė čiulbėjo pa
drąsindama ir vis skriejo į priekį žiūrėti, ar kelias saugus.
Keliaudama Brionija čiupinėjo mažą butelaitį, kurį nešiojosi
visur. Čia buvo jos paskutinis draudimo polisas: nuodai.
Jei didmiestis dabar bandys užpulti ją iš pasalų ir laikyti,
kol ji gimdys, tai ji juos išgers.
„Netruks man nė sekundės", - garsiai pasakė. Kreilis
klausėsi, kaip visada. Ir suprato. Brionija nepaliesta nuėjo
iki pat slėptuvės.
Jos pasirinkta slėptuvė buvo tokia saugi, kokią tik
įmanoma buvo susirasti, - mažytis urvas vientisoje uolos
sienoje, aukštai, nepasiekiamas, su gausiomis atsargomis,
maisto ir vandens, skudurų ir kailių, kad ji su kūdikiu ne
sušaltų. Ištisinė uola ją supo iš trijų pusių, iš viršaus ir iš
26 7

Melvin

Burgess

apačios. Žemiau buvo didžiulė mašinų salė, didumo sulig
trimis futbolo aikštėmis, su daugybe rūdijančių srautinių
linijų, tylinčių po amžių dulkėmis. Brionija viską matė iš
savo kambarėlio aukštybėje, viską nuo vienos uolinės sienos
iki kitos. Niekas negalėtų čia prie jos prisiartinti nepama
tytas. Slėptuvė buvo nepriekaištinga - kiek tik įmanoma.
Tačiau negalėjo jai pagelbėti. Kreilis buvo visur, kaip Die
vas. Kaipgi išvengsi pasaulio, kuriame gyveni?
Gimdė Brionija daug skausmingiau, nei vaizdavosi.
Mama jai irgi buvo sakiusi, bet niekas negalėjo šitokiam
dalykui parengti. Ar tai štai ką reiškia gimdyti?! Neįtikė
tina - ji miršta! Bet ne kaip nuo žaizdos. Skausmas atlėgo
be sužalojimų, lyg visai nė nebūtų kankinęs. Bet prasidėjo
ir vėl. Vėl. Ir vėl. Tęsėsi taip beveik ištisą dieną, užeidavo
vis dažniau ir dažniau. Ir tada pradėjo judėti. Iš pradžių
pamažu, bet paskui staiga labai greitai, ir kūdikis jau jos
rankose, jai nė nespėjus suvokti, - išėjęs iš jos į pasaulį - į
Kreilį.
Verkdama ir žiopčiodama Brionija spaudė mažytį pa
darėlį prie savęs. Mergaitė, dukrytė! Jos dukra. Sigurdo
dukra. Jam derėjo čia būti. Taip neteisinga, kad jai reikėjo
viską ištverti vienai. Bet mergytė buvo gražuolėlė, nė ne
svarbu, kiek kraujo, nemalonumo ir skausmo. Brionija laikė
mergytę prie savęs ir mylėjo visa širdimi, stebėdamasi ir
žavėdamasi tuo, kad dar gali turėti tokių jausmų, šitiek
iškentusi. Ji turėjo vaikelį. Jųdviejų su Sigurdu. Kada nors
Brionija jam vaikelį parodys.
Beatričė. Štai kas tu, - pasakė kūdikėliui. Savo dukry
tei. Ši gavo vardą. Ir buvo tikra. Pats tikriausias pasaulyje
dalykas. - Visa savo širdimi, - sušnibždėjo bučiuodama gal268
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vėlę. „Privalau turėti dvi širdis, - pagalvojo. - Turiu mylėti
šį kūdikėlį visa viena širdimi, o Sigurdą visa antrąja."
Dabar tereikėjo štai ko: nebegalima buvo vėl užsnūsti.
Neleisk man užmigti, Tarškutė. Turim toliau eit sar
gybą. Ar ne?
Tarškutė sučiulbo pritardama ir neramiai apsižvalgė,
budri ir judri kaip visada. Brionija prisidėjo kūdikėlį prie
krūtinės. Beatričei ėmus žįsti, Brioniją užliejo šiltos paguo
dos bangos.
Gimdymas yra pats sunkiausias darbas. Brionija buvo
išsekusi. Jos galva porą kartų knaptelėjo, tačiau Tarškutė
sučiulbo ir Brionijos galva vėl pakilo. Žindė ir ilsėjosi, žaidė
mintyse žaidimus, kalbėjo su Tarškutė, su Sigurdu, su savo
dukrele, dainavo dainas, atsikėlė ir atsargiai pasivaikščiojo
ten ir atgal. Bet, žinoma, ištverti darėsi nebeįmanoma. Jai
derėjo tą suprasti. Ir ji tą suprato. Jei būtų mąsčiusi tikrai
rimtai, tai būtų čia pat iš karto kūdikį ir nužudžiusi, būtų
davusi pačiulpti nuodų vos tik išėjusiai iš jos. Bet kaipgi
ji būtų galėjusi?! Juk jos pačios kūdikis. Ir po šitiek metų
vienatvės.
Taip pat ir Kreilis jau seniai tam ruošėsi. Jis nežinojo, ar
tikėti ja sakančia, kad ji pasirengusi nužudyti kūdikį, bet
rizikuoti tai neketino. Čia gal buvo jam paskutinė proga
tinkamai apsispręsti.
Iš pradžių buvo nutarta užlieti sritį anestezinėmis du
jomis, bet galiausiai sumanymo atsisakyta dėl per didelio
pavojaus naujagimiui. Nieku gyvu negalima buvo brangučiui pakenkti. Ne. Reikėjo sugalvoti ką nors gudresnio.
Galų gale, po daugelio bandymų, didmiestis sukūrė porą
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prietaisų užtikrintai pavogti Beatričę nepakenkiant nei
motinai, nei kūdikiui. Net ir Brionijai gimdant tie prietaisai
jau sėlino lubomis ir sienomis iki jos. Kreilis ją stebėjo per
atstumą ir, vos tik ji užsimerkdavo ar nusisukdavo, slaptasis
mechanizmas, tokio pat atspalvio ir tekstūros kaip uola, ant
kurios jis tupėjo, žengdavo kaip voras vis artyn.
Kadaise Kreilis gebėjo gaminti dalykėlius, ne didesnius
nei tas, galinčius skraidyti - kaip jie praverstų! Tačiau tokį
gebėjimą prarado, gamybos priemonės surūdijo, gamybos
programos buvo pažeistos ir prarastos. Naujieji mecha
nizm ai buvo didumo sulig pelėmis, keliančio nerim ą
m ilžiniškų vorų pavidalo, tačiau didmiestis gimdymo
metu palengva mažino apšvietimą ir tie vorai buvo gerai
užmaskuoti. Tikrai turėjo pavykti.
Viskas vyko pamažu, bet patikimai. Brionija knapsėjo,
vorai bėgo, Tarškutė čiulbėjo. Atsitiktinai, sunerimusi dėl
nežymių garselių, Tarškutė nuskriejo ištirti ir užtiko prie
taisėlius ramiai lyg akmenis tūnančius ant sienos. Ji juos
ištyrinėjo, triukšmingai apčirškėjo, apibarė ir parskrido
atgal. Brionija nerimavo - tačiau Tarškutė nemokėjo kalbėti
ir, be to, tebuvo tik tarškutė. Ką gi tarškutė supranta apie
tokius dalykus!
Atėjusi pabaiga buvo staigi. Du padariūkščiai galų gale
prisiartino per tris metrus nuo urvo. Brionija knaptelėjo.
Jie puolė. Per vienintelį cyptelėjimą arba vienintelį akies
mirksnį vienas jų įgėlė Brionijai į šlaunį. Ji akimirksniu
nubudo, pašoko ant kojų, jau bėgo prie urvo krašto - ketino
iššokti su kūdikiu rankose - tačiau nuodų dozės pakako.
Kojos linko su pirmu žingsniu, ji susmuko prisispausdama
kūdikį. Mėgino šliaužti, bet jau kitą akimirką rankos per
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daug nusilpo pajudėti. Ji bandė ristis, mėgino kūdikį iš
mesti, bet ir to jau nebepajėgė.
Brionija buvo paralyžiuota. Bet viską aplinkui ir toliau
matė ir girdėjo. Kreilis pasiskolino gudrybę iš vapsvų at
siskyrėlių, kurios įgelia savo auką ir paralyžiuoja, ir sudeda
kiaušinėlius ant gyvo kūno, skirto maitintis lervoms, liku
sio šviežio. Kaip kokia vapsvos auka, Brionija negalėjo nė
raumenėlio pajudinti, bet viską jautė, matė ir girdėjo. Taigi
galėjo stebėti įtipenantį į urvą kitą prietaisą. Jis buvo iš mė
sos, anglinio audinio ir nailono, dengtas gyva oda, gražiai
kailiniuotas, kad kūdikis būtų patenkintas. Žingsnelis po
žingsnelio kibernetinė mama įsėlino į urvą, nusileido ant
žemės ir paėmė kūdikį iš jo motinos rankų. Kaip švelniai
suėmė! Kaip smarkiai mylėjo.
Prietaisas atliko kelis pagrindinius sveikatos tyrimus
ir išsinešė kūdikį paruošti. Viską tyliai stebėjusi, liko urve
paralyžiuota Brionija.

37
Vienijimasis

Pasibaigus karui senis Bilas Portlandas ėjo į nelaisvę kaip
eidavo ir visur kitur - kupinas sumanymų. Turėdamas
daugiau nei tris šimtus penkiasdešimt metų amžiaus,
buvo įpratęs matyti ateinančias ir praeinančias epochas. Ir
nebuvo galo. Didelis veikėjas versle ir politikoje, turėjo jis
daug draugų šalyje ir užsienyje. Vedė derybas, kūrė planus,
ir Niberlinai, jo didžiai nuostabai ir didžiam įniršiui, ramiai
šovė jam į galvą, laukiančiam atsakymo dėl naujausios
pasiūlytos sutarties.
Užsienyje jo draugai niršo ir plūdosi, didžiosios valsty
bės susierzino, kad neatsižvelgiama į jų troškimus. Sigurdas
su Niberlinais atsikratė vienos iš tų valstybių priemonių
laikyti Angliją jai skirtoje vietoje, tačiau buvo daug kitų
priemonių, tarp jų ir bomba, kuri užbaigė Sigmundo
viešpatavimą. Andvario žiedas, tas prietaisas, skirtas
užtraukti nesėkmingą lemtį, glūdėjo giliai po žeme, ant
Brionijos piršto. Niberlinai girdėjo gandų, bet tikrai niekas
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nežinojo, kur jis yra nei kaip jis atrodo. Prietaisas pakreipti
likimui - kaip toks dalykas veikia? Ar jis suvaldo ateinantį
laiką? Ar jis pasiekia ir pakeičia praeitį, taigi ir dabartį,
taigi ir ateitį, kylančią iš dabarties? Jeigu taip, tai visa žemė,
akmenys ir ugnis, skiriantys žiedą nuo pasaulio viršuje,
jam nebūtų kliūtis. Laikas slenka Žemės branduolyje taip
pat, kaip ir tavo delne.
Tačiau dabar pirm ą kartą kuriam oji Anglija buvo
suvienyta. Portlandų kariuomenė buvo gerai aprūpinta
geriausiais patarimais ir užsieniniais ginklais, visai pakan
kamais sutriuškinti bet kokiems pasipūtėliams vietiniams
karvedžiam s ir teroristam s, bet Sigurdas pergudravo
tobuliausią viso pasaulio karinį mąstymą ir palenkė visų
tautiečių širdis savajam reikalui. Nugalėtos Portlandų
kariuomenės likučiai sparčiai ištirpo aplinkinėje kaimo
vietovėje. Būreliai ginkluotų beždžionių vis dar kartkar
tėmis paleisdavo ugnį į vyriausybės karines pajėgas arba
imdavo terorizuoti vietos gyventojus, kurie nebenorėjo jų
remti. Jie ir toliau gaudavo pinigus iš užsienio, bet sena
jam Bilui ir artimiausiems jo giminaičiams žuvus, nebuvo
kam juos telkti. Išlikę Portlandai būrelis po būrelio arba
emigravo - nors juos užsienyje sutiko prastai dėl išlikusio
didžiulio nusistatymo prieš pusiaužmogius, - arba tyliai
įsikūrė tėvynėje ir laikė barus ar turėjo kitokį smulkų verslą.
Verslas tebebuvo jiems įprastas dalykas, bet šeima suiro.
Jie kūrė klubus ir draugijas, jungė savo verslus tarpusavio
naudai, svajojo susigrąžinti savo šlovės laikus ir greitai tapo
daugmaž nepavojingi.
Iširusių šeimų nariai pakilo ieškoti savo mirusių tėvų ir
sūnų, prarastų motinų, dukrų ir žmonų - brolių kapuose
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ir skurdžiuose dokumentuose, paliktuose trumpo, bet
žiauraus karo. Atsikūrimui reikėjo daug laiko. Žmonės
taip ilgai buvo trinam i tarp besivaržančių tarpusavyje
gaujų vadų, kurie buvo finansuojami vienų ar kitų didžiųjų
užsienio valstybių, kad nebetikėjo galimybe vėl susivie
nyti. Bet štai ji, toji jėga, kuri subūrė šalį vienybei. Pokario
dienos rikiavosi į savaites, paskui ir į mėnesius. Vienintelė
kariuomenė, kokią žmonės matė, buvo jų nuosava, viską
tvarkanti, užlyginanti griuvėsius, tiesianti kelius, statanti
mokyklas ir ligonines, klojanti vandentiekio vamzdžius ir
kabelius. Karas, trukęs visą gyvenimą, buvo vėl pasibaigęs.
Laukė ramesni laikai.
Volsonai kūrė trims kartoms: darė kraštą tinkamą gy
venti. Volsonai jų valdomiems žmonėms visada reiškė viltį.
Jie turėjo talentą traukti mus iš purvo, iš skurdo, nešvaros
ir ligų, iš karų ir iš neapykantos, iš kraujo keršto ir kovų
dėl valdžios. Jie reiškė veikimą drauge, jie buvo jau visi
kartu. Vienytis jie bandė su dievu Odinu, kaip savuoju
globėju - karo, mirties ir poezijos dievu. Kokia čia buvo
viltis? Kvaila? Ar tiesiog apsimestinė?
Dievai - kas mes jiems? Mūsų gyvenimai tėra poemos,
apysakos, kurios juos patraukia, jei pasakojam gerai. O kai
knyga baigiasi, tai nieko nenutinka, niekas tikras negyveno
ir nemirė. Mūsų gyvenimai ir visi mūsų sielvartai ir ma
lonumai yra meniniai vaizdai knygos puslapiuose. Dievai
lieja dėl mūsų ašaras, juokiasi iš mūsų, mus drąsina, reika
lauja iš mūsų, bet jie netiki mumis labiau negu skaitytojas
tiki knygos puslapiais.
Taigi Sigurdo klonas susikūrė savąją vilties apysaką
pagal šeimos tradiciją ir papasakojo ją taip puikiai, kad ja
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įtikėjo kiekvienas, tiek žmogus, tiek pusiaužmogis. Viskas
įvyko taip, kaip norėjo jis, ar ne? Jis buvo drakono galabytojas, priešų triuškintojas, taikos ir gerovės nešėjas. Jam
stovint greta sosto, niekas negalėjo išeiti negerai.
Praėjo vieneri metai, paskui antri: Aukso amžius. Kūdikiai
tapo riebesni, gimdymai lengvesni, derliai gausesni. Pra
monė klestėjo ir augo. Vyrams ir moterims ramu ir malonu
vieniems kitų draugijoje. Net ir orai geri. Sigurdo laikais
visa tai buvo iš tiesų. Jis savo žmonėms buvo tartum sėkmės
talismanas. Visur tvyrojo meilė. Žmonės žvelgė į ateitį ir
galų gale galvojo, kaip gera būtų joje augti jų vaikams. Gau
siai ėmė gimti vaikai. Gatvės prisipildė tarškančių vaikiškų
vežimaičių ir burkuojančių mamyčių.
Ir visiems prieš akis mirgėjo Sigurdo ir Gudrunos
atvaizdai iš televizorių ir žurnalų. Visada abu drauge,
visada besiliečiantys, susiėmę už rankų, žvilgčiojantys
vienas į kitą, vienas kitam šypsantys. Kada jiedu su
silauks savo pirmagimio? Paskalų skiltyse ir naujienų
laidose buvo nepaliaujamai spėliojama - juk čia pats
trokštamiausias, entuziastingai laukiamas šalyje įvykis.
Kitų Niberlinų atvykimai ir išvykimai irgi buvo sen
sacingi įvykiai. Hognis, žinoma, pripildė rūm us savo
vaikinų. Jie atsirasdavo ir išnykdavo tartum metų laikai.
Bet per porą metų net ir jis susirado kai ką tokį, su kuo
panoro likti, grynakraujį vyriškį, švietimo organizavimo
įstaigos adm inistratorių, ryškių rudų akių, linkusį į
pavojingas sporto rūšis. Vien tik Gunaras liko vienišas.
Moterys buvo be galo jam peršamos, kiekvienas jo po
kalbis su kiekviena būdavo aptarinėjamas ir svarstoma,
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ar neįmanomas romanas, bet niekas neatrodė kuo nors
ypatinga. Atrodė jis visai kaip ne iš to laikmečio - būdinga
Gunarui - visada turėdavo be galo sunkiai plušėti, kad
kas nors išeitų. Juto pats tokį trūkum ą. Jis taipgi vertino
kiekvieną sutiktą moterį, spėliojo, ar sutiktoji galėtų tapti
ta vienintele. Ir visos jos ką nors turėjo netinkam o - per
daug triukšmingos, per daug vangios, ne jo skonio. Taigi
Gunaras vis liko vienas.
O kaipgi pats Sigurdas? Jis mylėjo Gudruną visa širdimi,
jiedu tapo neperskiriami. Jis buvo praradęs savo šeimą,
bet su Niberlinais įgijo du brolius, kartu ir meilužį. Turėjo
gražią žmoną, gražius namus, savo dirbamą darbą. Šlovės
laikai praėjo, tačiau kažin kaip ėmė jį šlovės troškimas. Čia
buvo kaip ir turi būti nusiraminančiame pasaulyje. Tik
kartais užeidavo košmaras. Sigurdas pašokdavo iš kieto
miego, ausyse skambant senai dainai: „Bet ji juk ne mano
gražioji žmona, ir čia juk ne mano gražieji namai. Ką čia
veikiu?" Paskui prisimindavo laikus, kada buvo taip užlie
tas meilės, kad galėdavo pakeisti blogį į gėrį - net ir mirtį
į gyvybę, vien tik su meilės galia. Tikriausiai kaip tik toji
prarasta brangenybė kėlė jį iš miegų, vertė raudoti iš tokios
didelės nevilties.
Pasikalbėjo apie tai su Gudruna. Ji pasakė, kad jame kurį
laiką gyvenęs Dievas, bet kad tada jis jai nepriklausęs, ir
ji mylėjusi jį labiau, negu jis ją. Jis pasikalbėjo apie tai su
Gunaru. Ir Gunaras pasakė suprantąs, pats jaučiąsis kartais
taip pat - šitaip praeinanti vaikystė, taip esanti prarandama
nekaltybė.
Tačiau man dar tik aštuoniolika, - prieštaravo Si
gurdas.
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Bet jau gerokai pagyvenęs, - pasakė Gunaras. Sigur
das pagalvojo, kiek daug atėmęs gyvybių. Galbūt dėl to. Jis
buvo karo nukentėjėlis - juk tas irgi tiesa. Neteisinga būtų
išsikapstyti iš tokių dalykų nenukentėjusiam.

38
Maršalas de La La-de-brukšt de
Portobelas Roudas

Ohoho, ua! Taip, tiesa, mokslininks. Žinoma, nėr šito mano
pavardėj. Na, „de la" yra prancūziškai. Mano šeima yra
kilus iš prancūzų laboratorijos. Dalelė „La-de-brūkšt" at
sirado mums atvykus č-č-č-šičia, ir žmonės pagalvojo, kad
čia visks, suprantat, visks prancūziškai, viss tas „La-debrūkšt". Portobels Rouds, pagal Londono turgų rajono pa
vadinimą, todėl, kad trys mūsų kartos darbavos prekyboj.
Taip, skamba tikrai panašiai kaip Portlandai. Mokslininkai
tokį dalyką vadina atsitiktiniu sutapimu.
Jei suteiksiu jums malonumo, tai pridėsiu ir šiek tiek
mokslo. Maršais de La La-de-brūkšt de Portobels Rouds
Milimetrinis Popierius. Oho? Nea, - tas sens pusiaužmogišks pavardžių kūrims parodyt kilmės istoriją yra tikra
nuobodybė. Tai kokia jūsų pavardė? Čarlis Knyslė Raumuo
Ant Šiknos Pusgalvis Hendersens? Ak! Oi! Ui, įžeidu.
Klausykit, - jūs, vyručiai, ketinat išsiaiškint, kas aš toks, ir
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tada būsiu verts ne ištaškyt ausis, o reikš, kad „veskit pas
savo vyriausiąjį" ir kad reikia atsakinėt „taip, pone" ir „ne,
pone". Aišku? Sakau, aš padėties šeimininks. Tiesiog sakau,
argi nereikėtų šiek tiek apdairumo, suprantat?
Aš beždžionė. Portlandai yra babuinai. Suprantat, ką
noriu pasakyt? Pažiūrėkit, kokius jie turi iltinius dantis.
O kokias subines! Be kelnių, vien tik su kostiuminiais
švarkais - tikri babuinai, jie visapusiškai bendrauja savo
subinėm. Aš nė nesu beždžionė, aš žmoginis primats.
Mano gyslom teka bonobų kraujs. Mes kaip beždžionių
diduomenė, suprantat? Nežinau, na, gal panašiai, lyg jūsų
motina būtų iš Afrikos tapyrų.
Bet mano pavardę jūs žinot. Ak, čia televizijai. Na,
vadinuos aš Maršais de La La-de-brūkšt de Portobels
Rouds. Maršais Di, jei trumpai. Aš esu Amikoro kūrybinės
gamybos viršininks. Gaminam organinius komponentus
pramonei, nuo paprasčiausių genų iki pat naujausių silikoneurologinių priedų klonavimui, duomenų apdorojimui ir
privatiems to-bu-bu-bu-bulinimo verslams. Nesudėtinga
technologija, sudėtinga technologija, - tokie visokie daly
kai. Pasirengimai yra sudėtinga technologija, bet paskui
tiesiog išverdi ir leidi augt. Paleidi bazines bakterijs per
įvairias kontroliuojams terpes, bakterijos vystosi ir, kol išein
kitam gale, gauni puikius lustelius. Jie suplaukia į laikymo
kubilus, mosuodami žiuželiais, siuntinėdami impulsus
savo grandinėmis. Mes net mėginom juos išmokyt plauk
kur reikia gamybos procese. Taip!
Ohoho! Taip, taip, jei aš būčiau šnips, tai mano pareigos
man labai praverstų, bet, laimei, aš ne šnips. Tai ar jūs norit,
kad papasakočiau, ar ne, a? Gerai.
''ik.
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Aš, ka-ka-kad ir kaip keista, žvilgtelėjau pro langą, kai
atsitiko. Viešpatie! Žemė ėmė žirt šalin lyg smėlis, byrantis
žemyn smėlio laikrody, tolygiai, jei norit. Paskui pastato
kamps tik - pliumpt! Tiesiog virto dumblu ir sugurguliavo
į kiaurymę. Jūs nieko panašaus nesat regėję. Žemę padarė
k-k-kaip vandenį tikrą. Pagalvojau: „Gal naudinga." Ir
kaip velnias dėjau į padus. A-cha-cha! I-chi-chi o-cho-cho!
Atsiprašau, užeina man vos tik prisiminus. Oho! Taigi,
prarasta tiek gyvybių, tiek gerų draugų. Išėjau žiūrėt, kur
nukeliaus - tiesiai prie maistingų medžiagų cisternų už
pastato, prie didžiųjų rezervuarų, kuriuose dauginam bazi
nes bakterijs. Viešpatie, ten buvo kaip viens išbadėjęs žemės
drebėjims, tik tas drebėjims troško baltymų. Aš rimtai! Bėda?
Ak, Viešpatie! Išsiurbė visą gamyklą. Plastikus, maistings
medžiags, metalus, akmenis. Viską. Paskui patraukė į
aplinkinę kaimo vietovę. Pirmiausia tai į degalinę Lanino
Roude. Iš karto išsiurbė. Paskui - į kaimą. Mokyklą! Viskas
ištirpo ir pranyko - vaikai, plytos - visks. Prarijo Mormarto
parduotuvę, paskui puolė karves lauke. O paskui susiurbė,
po perkūnais, dirvą, o viešpatie! Oho! Kai pabaigė, grįžo
ten, nuo ko pradėjo, ten pat, kur buvo gamykla, iškišo savo...
na, kaip pavadintumėt? Žarną? Nosį? Snukį? Išmetimo
vamzdį? Pasakykit. Ir jis ten iki šiol.
O, tikrai? Na, jeigu atvirai, tu man atrodai šiek tiek
negerbiantis gyvūnų. Klausyk, drauguži, beždžionės būna
dvejopos - plaukuotom letenom, kurios iškyla iki tokių di
džiausių mokslininkų kaip aš, ir kitokios, kurios suklumpa
pakilusios vos dešimtadalį kelio aukštyn saugos tarnyboj.
Klausyk, kas, manai, sukūrė ten pusę visko? Taip, teisingai,
užkritę antakiai kaip tik ir suteikia man ypatingų protinių
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sugebėjimų. Gal tau derėtų nueit pas ką nors išmanantį to
kius dalykus ir paminėt mano pavardę? Suprask, drauguži,
tau manęs prireiks.
Kai kurie žmonės yra tiesiog iš anksto nusistatę. Stengiuos
jų pagailėt, bet ne visad man išeina, ypač kada jie reiškia
norą tau nunert kailį kaip bananui. Taip ir pasako.
„Jei dar bent kartą atvėpsi lūpą, atlėpausi, tai nunersiu
tau kailį, velniai griebtų, kaip bananui." Mūs laikais visi į
beždžiones žiūri iš aukšto. Ne, nepritariu aš visai jokiam
išankstiniam nusistatymui, supranti, bet juk matom, iš kur
atsiranda žmonės. Jie pratę būt neprilygstami. Aaak! Turėjo
pasiskyrę sau vietą jau kokį milijoną metų. Bet kaipgi kiau
lės? Aš rimtai. Jos iš mūs juokias. Iš mūs juokias kiaulės. Ir
katės, ir šunys, ir neblogiau juokias visi kiti padarai.
„Beždžions juokingos", - kartą man pasakė draugs. Dar
prieš karą. Įsidėmėk. Per karą daug kas pasikeitė. Niekam
dabar nebeatrodom labai juokingos.
Taigi kartą įtikinau du tokius gyvus k-ki ki kiaulienos
kalnus, kad aš, ka-ka-kad ir kaip keista, esu atsakings
gamykloj už mokslą ir inžineriją, tai nusivedė jie mane
pasimatyt su svarbiais asmenim, ir, nespėsi susivokt, aš
jau instruktuoju Sigurdą ir Gunarą. Taip, teisingai. Svarbūs
asmenys. Ir, aišku, padarė man įspūdį. Tiesą sakant, labai
didelį. Bet keists dalyks, kad Sigurds tave nuramina. Jauties
kaip pažinodams jį jau daug metų, supranti? Lyg būtų tavo
asmeninis draugs. Miels vyruks. Tik kai jau jo nebematai,
lieki viens, tai imi galvot: „O, dievai! Kas čia buvo?!"
Atsiprašau, aš tik patogiau įsitaisysiu, taip. Mhm. Aukš
tyn kojom, ak! Taip išsitiesia sąnariai. Taigi. Pirmiausia tai
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norėjom žinot - gyvs tas padars ar ne? Mašina ar būtybė?
Organomechaninė ar mechanoorganinė? Vienintels ma
tams gabaliuks buvo ta kiaurymė, ta didžiulė žarnapalaikė.
Gal kokių dvidešimt penkių, trisdešimties metrų skers
mens. Iš pirmo žvilgsnio atrodė kaip trachėja ar kažkas
panašaus organinio, bet kada priėjom arčiau, spėkit, ką
pamatėm? Metals. Ne pagaminta, įsidėmėk - užaugę. Tai
kaip suprast? Tas daikts buvo augants metais.
Supranti, ką turiu galvoj? Turiu galvoj, kad gali būt
naudinga.
Paskui būtybė pradėjo alsuot.
Kaip susijaudinau! Pagalvojau: „U-oho!" Tikrai, iš pra
džių nė nesupratau. Kiekviens sualsavims truko maždaug
dešimt minučių. Galėjai pamanyt, kad tiesiog vėjs ar dar
kas. Bet iš tikrųjų, įkvėpė ir iškvėpė, įkvėpė ir iškvėpė - ir
žinai, ką tas reiškė? Tas reiškė, kad padars gyvs! Mašinos
nekvėpuoja.
Oho! A? Organizms toks didžiulis, kad įkvėpinėt turi
dešimt minučių?! Ką čia reiškia? Spėjimų pasklido įvairiau
sių. Žmonės prisiminė Fafnirą. Gal vis dėlto jis išsisuko nuo
Sigurdo ir dabar buvo begrįžtąs, didelis ir pavojings kaip
niekad. Nors aš dar vis tiek netikėjau. Jis buvo toks didžiu
lis. Ir su metalo augimu - joks gyvis metalo neaugina. Aš tai
pamaniau, kad jis turi būt neorganinės kilmės. Tai padarėm
tyrimų ir, žinai ką? Visai jis nekvėpavo. Su dujom buvo
negerai. Įėjo deguonis, bet išėjo tai jau ne anglies dioksids.
Laukan ėjo siera, amoniaks, anglies monoksids - šitokie
dalykai. Pramoninės atliekos, supranti? Taigi jis išaugo
tikrai neorganiniu pagrindu. Tik naudojos gyvūnų savybe
gaut deguoniui ir šalint iš uždaros sistemos.
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Taigi - turėjom uždarą neorganinę sistemą. Po žeme. Be
sinaudojančią metalo augimu ir pamėgdžiojančią organinę
mechaniką. Štai taip pirmiausia ėmiau galvot apie Kreilį.
Negalėsi neišgirst apie Kreilį - tą gamyklinį didmiestį.
Koks didis sumanyms - automatizuota tau visa pramonė,
įkurta po žeme ir tiesiog paleista visa mašina. Ir didmies
tis dirbo, labai ilgai dirbo tikrai puikiai. Bet prim ityvi
mechaninė-genetinė technologija galiausiai didmiesčiui
skersai sveikatos drožė. Kadaise puikiai įsivažiavus ge
netinė technologija atgyveno. Nieks niekaip nesumąstė,
kaip gamybą nutraukt. Taigi kai nuseno, tiesiog paliko. Tik
pagalvok - cha! Oho! Ištisi hektarai gamyklų atsiskyrėlių
klaidžiojo po žeme. Visi manė, kad didmiestis tiesiog su
stos. Bet keli mokslininkai mąstė, kad didmiestis galėtų ten
žemai beveik ir išsilaikyt, klajodams po žeme, misdams iš
senų sąvartynų, imdams iš vandens vandenilį ir deguonį,
žemos rūšies organines nuosėds - tokius dalykus.
Ten žemai tikrai nedaug ką galima buvo rast, taigi jei
čia buvo išlindęs Kreilis, tai į paviršių jis iškilo labai su
prantamu reikalu - misti. Ir mito jis pramoniniu mastu.
O! Viešpatie, galėjo suryt, velniai griebtų, visą šalį. Jau
šitam tai tikrai reikėjo daryt galą. Ir tebuvo tik vienintelis
draugužis, kas tą gebėjo, - ar ne? Taip, senasis Sigurds.
Auginkim didvyrius, a ne?
Bet paskui dvasininkai pradėjo kelt iš užmaršties tas
sens sakmes apie Odino dukrą. Ir tu tą žinai juk - kaip
didmiestis ją pasigrobė, pasisavino prieš daug metų po
žeme? Daug metų keliavo ratais. O apie tai, kaip ji gal ten
žemai kuo nors jį supykdė ir jis ją užrakino, kol kas nors
užtektinai sumanus atvyks jos išgelbėt? Įvairiausi variantai.
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Taip, na, klausyk, - aš esu mokslininks, bet net ir aš žinau
tik tiek: sakmės ir likimai kartais yra visai tas pats. Toks yra
dievų pasaulis. Viskas gali būt ir tiesa. Taigi kas ten toks
buvo, žinai, tinkams būt Odino žentu? Taigi! Bet, supranti,
Sigurds jau buvo vedęs.

39
Klonas

... Ir paklausiau: „Tu?!"
„Tau negalima, - pasakė Gudruna. Viskas išėjo negerai.
Liaukis, vargšeli Gunarai, ką tu čia susigalvojai?!
„O kodėl ne?" - paklausė jis.
„Nes... nes tu per daug reikšmings, Gunarai", - paaiš
kino ji ir jam kreivai šyptelėjo.
„Aš taip nemanau."
„Vis dėlto čia ne tau, argi ne?"
Bet tas neturėjo jokios reikšmės. Man sprūdo iš burnos
pasakyt „Kas manaisi esąs, Gunarai?!" Bet kaipgi būčiau
pasakęs?! Tartum tik aš vienas turėčiau teisę į didžius
darbus?!
„Ne tavo čia reikals", - pakartojo Gudruna.
„Nežinau, ar čia reikals mano ar ne, iš kur galiu žinot,
juk nebandžiau", - atsakė jis jai.
Gudruna pasižiūrėjo į jį rūsčiai.
„Bet juk čia..."
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„P-pavojinga", - užbaigė mintį Gunaras šyptelėjęs.
„Savižudybė."
„Tu turi galvoj - man."
„Kiekvienam! Kiekvienam, išskyrus Sigurdą." - Ji
žvilgtelėjo į mane.
„Aš tam aprūpintas, - tariau, - turiu apvalkalą. Su
pranti?"
„Mes turim Fafniro apvalkalą, galiu pasiimt. - Gu
naras prisilenkė prie manęs ir įdėmiai įsižiūrėjo. - Noriu
aš, - pasakė. - Klausyk, p-pabaigiau tam ruoštis. Tiek metų
darbavaus. Ilgs valands. Eilė man. N-noriu žygio."
„Žygiai nėra tas, ką tu manai", - pasakiau jam.
„Valdyms yra tas, ką manai, - atsakė jis man. - Valdyms
visad yra tas, ką manai. Čia ir bėda."
„Mirtis arba šlovė?" - erzino Gudruna.
„Mirtis arba šlovė. Taip", - patvirtino. Gudruna atrodė
papiktinta. Abu pasižiūrėjo į mane. Apsilaižiau lūpas. Piktai
džiaugiausi. Čia juk jo paties gyvenimas, tegu praranda, jei
taip trokšta, niekas iš mūsų jo nesulaikys. Tačiau tas pabaisa
po žeme, ta mergina, jei tokia yra... Tokie dalykai tai juk man.
Štai ko aš esu šičia. Tam tikra prasme šitam čia ir jie.
„Kaipgi čia galėtų būt skirta tau, jeigu tu turi Gud runą?" - paklausė G unaras, lyg žinodam as, ką aš
galvoju.
„Tiesiai prie esmės..." - aš nusišypsojau, bet nuraudau.
Gudruna žiūrėjo į mane, o man buvo keblu sutikt jos
žvilgsnį, nes... ką gi. Gyvenimas ne šiaip sau nutinka, jis
numatytas kaip tik šitaip. Čia viskas vyko mano vardu. Čia
buvo mergina. Ką tas reiškė?
„Noriu aš", - vėl pasakė Gunaras.
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„Ir čia skirta tau? - paklausiau. - Tu tą žinai? Tu tą
nujauti?"
„Nežinau, kol nebandžiau."
„Jeigu nežinai..." - pradėjau mintį...
„Jeigu nežinai, tai čia ne tau, - pasakė Gunaras už mane
ir nusišypsojo. - O man nerūpi, Sigurdai. Atėjo eilė man, ir
nieks man daugiau nerūpi. Eilė man", - pakartojo, lyg tuo
viską ir paaiškintų.
Jis buvo mano draugas. Jis buvo mano brolis. Ką gi aš
daugiau galėjau padaryt?
Didysis Gunaro žygis, kaip pavadino jį Hognis. Visi Gunarą
šitaip erzino, tačiau širdyse jautė baimę. Gunaras buvo geras
žmogus, turėjo daug gabumų, tačiau tie gabumai nelabai
pritiko jo būdui. Jis pats suprato, kad čia yra kažkas sava
naudiško. Jis taip daug turėjo. Kodėl vis ne gana?
Visą savo gyvenimą Gunaras ruošėsi, o pačią paskutinę
akimirką įsikišo Sigurdas ir beveik žaibiškai suteikė šaliai
tokią gerovę, kokiai sukurti Niberlinams būtų reikėję ištiso
gyvenimo. Gunaras buvo karalius vien tik pavadinimu.
Sigurdas buvo tikroji valdžia. Visi tą žinojo. Kaip Gunaras
pats sakėsi, buvo valdymo darbe. Bet jo sieloje slypėjo dar
kažkoks jausmas, kažkas jaudinančio ir pavojingo, lau
kiančio savo progos. Dabar ta proga atsirado. Tik ar tokia
jo lemtis - pasiekti tikslą, ar žlugti, jis nenumanė.
Iškeliavo visi drauge - Gudruna su Sigurdu, Hognis
su savo draugužiu Tiboltu ir Gunaras, ir Grimhilda. Jau
seniai Niberlinai šitaip visi drauge nebuvo keliavę. Per
daug buvo pavojinga - vieninteliu pasikėsinimu samdomi
žudikai galėjo nušluoti juos visus. Tačiau dabar pasidarė
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vėl įmanomi paprasti dalykai. Galima buvo šitaip parodyti
vienybę tarp valdomųjų ir valdančiųjų, kaip ir duoti ženklą,
kad Niberlinai tiki Gunaru, kad jis įstengs. Tačiau lydėtojai,
keliaudami į pietus prie Kreilio angos, labai nerimavo. Vien
tik Grimhilda atrodė rami. Jos vaikų nuomone: dėl to, kad
ji nenumanė, kas čia dedasi. Tačiau tiesa buvo visai kita.
Jeigu jos vyriausias sūnus žūtų, kas tada? Ogi turėjo ji kitą,
ne blogesnį to vieton.
Buvo ruduo. Metai geltonijo. Derlius nuimtas. Palei kelią
telkėsi minios džiaugsmingai jų pasveikinti. Arba tiesiog
paspoksoti į gyvąsias legendas. Minių nuotaika užkrėtė
ir Niberlinus, jie patys pagyvėjo. Dievai, merginos, pabai
sos - lemtis buvo čia pat. Atsiduoti į likimo rankas ir narsiai
jį pasitikti - kas galėtų būti geriau? Kreilis buvo prarijęs
daugiau nei septynis tūkstančius žmonių, kada įsiurbė
po žeme kaimą ir iš žalumos padarė dykynę. Padarys taip
ir vėl, vis stiprėdamas, didėdamas, vis labiau alkdamas.
Gunaras sudėjo kario auką. Jei žūtų, neliktų ko apraudoti.
Mirtis ateina pas mus visus: kada ar kaip, nėra svarbu.
Tačiau ne visiems taip atrodė - Gudruna, pavyzdžiui,
naktį verkė savo jauno vyro rankose, Hognis liejo ašaras,
kai Gunaras nematydavo. Kodėl jie leidžia jam joti į pražūtį?
Ir Sigurdas taip pat jautėsi nieko negalįs padaryti. Tikras
bedievis, jis tikėjo, kad viskas, kas įvyks, jau yra nulemta,
bet iš visos širdies troško paveržti, jei tik galėtų, tą žygį iš
Gunaro. Neabejojo, kad nieko gero nebus.
Stūmėsi į priekį lėtai. Kai kur keliai buvo sutvirtinti, ta
čiau daugiausia liko purvini. Lėtino juos ir minios, taigi
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kelionei prireikė ištisų keturių dienų. Kai nukeliavo, rado
nuniokotą plotą, net baisesnį už subombarduoto Londono
griuvėsius.
Penkių kvadratinių mylių plotas buvo visiškai sunai
kintas. Padūkėlis didmiestis surijo ne tik pastatus su visu
jų turiniu, ne tik karves, avis ir žolę, gyvatvores ir visus
augalus, žmones ir jų augintinius. Net ir viršutinį dirvos
sluoksnį, ir molį po juo nusitempė žemyn berdirbti. Visas
plotas liko tuščias kaip išlaižyta lėkštė. Kreilis buvo pasi
grobęs viską.

40
Įėjimas

Kaip tu sunaikinsi miestą, kuris gyvas? Gunarui ruošiantis
leistis žemyn, Maršalas Di mėgino perprasti, kaip derėtų
leistis. Jis darė bandymus su virusais, organiniais ir neor
ganiniais, kurie galėtų užplūsti ir sunaikinti didmiesčio
programinę įrangą, kartu ir techninę įrangą, ir organinius
komponentus. Jis gavo pirminius senojo gamyklinio di
dmiesčio projektus ir brėžinius, bet jie davė naudos tik iš
dalies. Kreilis buvo persimainęs neatpažįstamai, išsiplėtojęs
į kai ką visai kito. Maršalas nenumanė, kaip taip įmanoma.
Didmiesčio skaičiavimo galia buvo gerokai per daug ribota
šitaip smarkiai persidaryti.
Sigurdas, jeigu būtų buvęs, tai gal būtų jam pasakęs, iš
kur kilusi toji galia, ir žinotų, kaip tas didmiestis siejosi su
juo. O jo klonas nežinojo nieko tokio, kas būtų labai siejęsi
su Brionija, apie jokį vaiką, kokio jis susilaukė su ja.
Į savaitės pabaigą Maršalas jau turėjo kelis virusų pa
vyzdžius. Įmetė juos pabaisai į nasrus. Jei būtų pavykę,
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tai nebebūtų reikėję niekam ten leistis. Merginai, jei tokia
buvo, būtų tekę ten žemai ir likti. Tačiau visi virusai sugrįžo.
Kreilis juos išfiltravo. Bet sugrįžo jie pakitę, įvairiai neutra
lizuoti. Ir mokslininkas iš to truputį suprato, į ką galėtų
perdirbti ir ko didmiestis negalėtų kitą kartą. Plušėdamas
pasiutiškai greitai - niekas nežinojo, ar ilgai didmiestis
tūnos ramiai, - jis perdarė savo pirminius pavyzdžius ir
dar po poros savaičių jau turėjo rinkinį virusų, kurie, kaip
tikėjo, bent truputį jau veiks.
Echolokatoriaus ir magnetinio rezonanso rodmenys
atskleidė Kreilio dydį ir pagrindinę sandarą. Nuo burnosgalvos nuožulniai leidosi į žemę visą mylią tunelis. Atsivėrė
jis į patį didmiestį, kuris buvo platumo sulig nedideliu
miestu ir iki keturiasdešimties aukštų aukštumo.
Pačius vidurius rasti buvo sunku. Kas didmiesčio buvo
iškvepiama ir išskiriama, kaupėsi ant akmeninės uolienos
sluoksnio aplinkui, vietomis daugiau nei metro storumo, su
gausybe nuodų ir rūgščių. Oras buvo pilnas dūmų, srutos
po kojomis šen bei ten užleisdavo vietą staiga atsiverian
čioms kiaurymėms ir šachtoms, vedančioms kuo giliausiai į
nežinią. Prie pačios burnos-galvos pakako karščio išsilydyti
švinui.
Maršalo buvo sumanyta paprastai. Gunaras turėjo nu
sileisti į Kreilį kuo giliausiai ir išleisti iš buteliukų virusus,
kaip tartum juos sušvirkštų giliai į gyvo padaro organizmą.
O toliau jis veiktų priklausomai nuo to, ką ten žemai rastų.
Gunaras ketino pasiimti ir sprogmenų, vildamasis, kad gal
ras kokių svarbių sričių, kurias galės išsprogdinti ir dar
labiau didmiestį pažeisti.
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O dėl merginos, dėl tos Odino dukros, dėl tos karžygėsmergelės... Na... Visi žinojo, kad tokiais laikais, kada dievai
sugrįžo mūsų aplankyti, tokia pasaka gali virsti tikrove.
Tačiau juk politika, juk gyvybė ir mirtis, duona ir vanduo.
Gal Gunaras ją ir surastų, tačiau svarbiausia buvo, kad
Kreilis pražūtų. Kitos mirtys drauge su juo atrodė beveik
neišvengiamos.
Tokia buvo Gunaro užduotis. Bet jo rūpestinga širdis
buvo kupina meilės, pasirengusi atsiverti - pasirengusi
būti prarasta. Jis taip ilgai iki panagių aiškinosi kitų pasa
kojimus, o dabar panoro pats kai ką papasakoti. Norėjo jis
rasti merginą. Kas toliau dėsis tarp jo ir Odino dukros, - na,
kas gi žino?
Gunaras su klonu, paėmę drakono apvalkalą, abu važiavo
prie nasrų nedideliu sandariu tanku, apsisaugoję, šarvuoti
ir gabendamiesi viską, ko reikės užduočiai įvykdyti. Šlepkis
sekė paskui. Sigurdas siūlė Gunarui joti į žygį kibernetiniu
žirgu, ir Gunaras bandė užsėsti, bet Šlepkis tarnavo vien
tik savo šeimininkui, daugiau niekam.
Jiedu išvydo šiurpų reginį - visišką dykumą, kur viskas,
kas bent kiek turėjo gyvybinės vertės, buvo paimta, kur
prieš porą savaičių stovėjo pastatai ir plušėjo darbininkai,
supami pasėlių laukų ir besiganančių kaimenių. Rytas
buvo niūrus, teškėjo dulksna. Oras turėjo rūgštų skonį.
Sigurdas, kuriam saugotis nereikėjo, spoksojo į Gunarą pro
šio dėvimą antveidį ir vaipėsi.
Gerai čia tiktų futbolo rungtynėms, - pasakė Sigur
das. Gunaras irgi parodė dantis, dėdamasis linksmas. Dar
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niekad jis taip nebijojo. Sigurdo lydimas iki angos krašto,
pasijuto kūdikiu, išdrįsusiu žaisti su mirtimi.
Sigurdas uodė orą, kokiu tik jis vienas ir galėjo kvė
puoti.
- Blogas kvapas, - pasakė spoksodamas į jau beveik
tikrą siaubą Gunaro menkai besišiepiančiame veide, dar
menkiau šyptelėjusiame nei pastarąjįkart, persikreipusiame
jau tikra baimės grimasa. Kodėl žmogui reikia šitokių išban
dymų? Sigurdas stebėjosi. Bet paskui prisiminė save patį
duobėje, kai nugalabijo Fafnirą. „Narsa, - pagalvojo, - keis
tas dalykas, kaip ir užsispyrimas ir bailumas, nesėkmės
baimė ir grynoji drąsa/' Apimtas meilės apsikabino savo
draugą ir prisispaudė.
- Įstengsi, - užtikrino draugą, nors širdis jam sakė kitaip.
Gunaras irgi suspaudė draugą.
- Bet galiu ir žūt, - sušnibždėjo. Sigurdas atitraukė galvą
nuo draugo ir įsižiūrėjo į tamsų antveidžio plyšį.
- Vis dėlto nežūk. - Abu nusišypsojo, šįkart iš tikrųjų.
Vėl apsikabino. Paskui Sigurdas išlipo iš tanko ir sėdo
ant Šlepkio. Sėdėjo raitas ir žiūrėjo, kaip draugas važiuoja
pirmyn į pragarą.
Keistai atrodė klonui būti tokių varžybų stebėtoju. Jis
taip troško žengti pirmyn, rodėsi, kad pati žemė jau ruošiasi
ten žemyn jį gabenti. Šlepkis vis šokinėjo vietoje, pirmyn
ir vėl atgal, Sigurdui gaudant labai prieštaringus ženklus.
Oras tebekvepėjo panašiai keistai, bet kėlė ne baimės jaus
mus. Malonius? Ragino ko nors siekti? Jis nesuprato.
„Apgauli atmintis", - sušnibždėjo Sigurdas. Prisiminė
lyg pažįstamą sapną, iš tikrųjų visai nesusijusį su niekuo
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tikru. Jausmai atrodė lyg ir jo, bet aiškiai priklausė kažkam
kitam. O gal prisiminimai buvo iš kito gyvenimo?
Klonas atsiduso, užsimerkė ir palaukė. Po vokais ne
susidarė jokių vaizdų, neiškilo jokių prisiminimų, niekas
neatsiskleidė. „Ilgiuosi tavęs", - pasakė širdis. Tačiau ko jis
ilgisi? Ne Gudrunos - vos prieš valandą ją matė. Tariamoje
širdies tikrovėje jausmai skriejo, švilpė ratu, kažko siekė ir
nepasiekė. Klonas jautėsi kaip tas žmogus, kuriam ampu
tavo ranką ar koją, o pojūčiai dar išliko. Meilė gyvavo jo
akyse ir ausyse, nosyje ir gerklėje, jo širdyje, jo odoje, rankų
ir kojų pirštuose. Ji buvo numanoma. Atimti iš Sigurdo
Brionijos meilę reiškė atimti iš Sigurdo patį Sigurdą.
Drakono apvalkalas, kurį jis sukirpo Gunaro kostiumui,
Sigurdą irgi sutrikdė. Ne per seniausiai, kai pirmą kartą
susitiko Hognį, Sigurdui to apvalkalo reikėjo. O kam? Sakė
kitiems, kad tiesiog pergalei prisiminti. Žinojo, kad tas nėra
tiesa, bet kitaip paaiškinti nemokėjo. Tokia buvo dar viena
jo sielos paslaptis, kurios nenumanė kur dėt.
Klonas pasilenkė į priekį ir įsižiūrėjo į didmiesčio ger
klę, tartum galėtų įžvelgti per ugnį ir už kampų. Jau nebe
pirmą kartąjį apėmė siaubinga nuojauta, kad jis jau miręs,
gyvoji šmėkla, tiesiog nepastebimai praradusi sielą. „Ar ne
dažnam iš mūsų šitaip?" - spėliojo Sigurdas. Galbūt pats
gyvenimas yra klastotė ir visi mes esam vien tik prisimi
nimai iš tikrojo gyvenimo.
Jeigu jis ten nusileistų, kaip atrodė klonui, tai vėl pa
sidarytų tikras. Ir jis ten nusileis, tuo neabejojo. Gunarui
neturėjo pavykti. Tebuvo tik klausimas, ar derėjo jam leisti
pačiam tuo įsitikinti.
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Ir taip ir įvyko. Pasmirdo kepančiu metalu, iki raudo
numo įkaitusiu stiklu, aitriai uždvokė chemikalais - nuo
galingo karščio besikeičiančiais, susijungiančiais, suy
rančiais. Bet Sigurdas nebeląukė degančios mėsos kvapo.
Akimirką dvejojo - gal Gunaras labiau norėtų žūti, nei
kęsti gėdingą nesėkmę. Tačiau Gunaras jo draugas ir bro
lis, todėl Sigurdui neliko iš ko rinktis. Spustelėjo kulnais
Šlepkio šonus. Žirgas šoko piestu ir smagiai puolė žemyn
į liepsnas, paskui Gunarą.
Kloną tuoj pat apėmė deginantis skausmas, bet net ir
tą skausmą jis atpažino kaip savotiškai malonų dalyką.
Užsidegė plaukai ir drabužiai, jis rėkė iš skausmo ir to
liau lėkė taip greitai, kad net ugnis ant jo užgeso. Bet po
akimirkos vėl užsidegė. Viskas atrodė taip pažįstama!
Kiekviena akimirka kėlė nuostabą, paslaptis jam buvo jau
beatsiskleidžianti, bet taip ir neatsiskleidė. Jis vis tikėjo
kažką išvysiantis, už kiekvieno kampo, už kiekvienos
dūmų ir ugnies bangos - kažin ką gražaus ir nuostabaus,
kažin ką nesuprantamai pamiršto, kažin ką tokio brangaus,
kad nė nepajėgė suprasti, kaip jo širdis galėjo tokį dalyką
pamesti.
Netoli jis nujojo. Tebebyrant jo plaukų, drabužių ir jo
odos paviršiaus pelenams, rado Gunaro tanką. Šis stovėjo
nejudamai, iš karščio žioruojantis vyšnios raudoniu. Jo ratai
ir vikšrai buvo galingai užstrigę - iš pradžių nuo karščio
buvo išsiplėtę, paskui susivirinę į krūvą. Dabar jau bepradedantys tirpti. Aplink tanką liejosi skysčiai, lašėjo ant jo.
Rūgštys ir kitos veikliosios medžiagos jau buvo pradėjusios
duobti paviršių. Kreilis tanką virškino.
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Atverti šarvuočiui būtų reikėję sprogmenų arba valandą
darbuotis su acetileno ir deguonies prietaisais, kol Gunaras
būtų kepęs viduje kaip žlėgtainis. Išsitraukęs savo kalavijo
nuolaužą klonas lengvai išrėžė šarvuočio šone skylę. Kaip
paprasta. Klonas džiūgavo. Gunaras klupinėjo viduje ap
akintas. Sigurdas įpuolė, ištraukė jį laukan, persimetė per
petį ir užšoko ant Šlepkio. Jiems beskriejant į atvirą orą,
paskui juos puolė didžiulis piktos ugnies liežuvis ir staiga
pasipylė aplinkui nuodai ir įvairūs skysčiai. Baisus riaumo
jimas; gausmas ir tarškėjimas kilo iš gelmių liepsnojančiais
tuneliais, lyg didmiestis tūžtų dėl prarandamo to mažo
kąsnelio - vėl paleido savo gerklę.
Per kelias sekundes jiedu išpuolė į lauką. Gunaras visai
nebejudėjo. Sigurdas jojo toliau, per apnuodytą „išvalgytos
lėkštės" smėlį ir akmenis, veržėsi iš dūmų, plūstančių iš
nasrų. Prijojęs žolę, nuvertė Gunarą ant žemės ir savąja
kalavijo nuolauža išpjovė drakono apvalkalo kostiume
skylę. Gunaras buvo pamėlęs nuo oro stokos. Jis nekvėpavo.
Sigurdas krestelėjo nukentėjėliui krūtinę - kartą, antrą,
trečią kartą, ketvirtą - kratė ir kratė, - kol staiga Gunaras
sudrebėdamas įkvėpė ir iš pamėlusio tapo rausvai violeti
nis. Sigurdas palaukė, kol įsitikino, kad kvėpavimas lygus,
tada permetė Gunarą per Šlepkį ir pašėliškai paršuoliavo į
būstinę, kur jo draugu galėjo tinkamai pasirūpinti.
Gunarą iš išorės dengė pūslės, tačiau didžiausi sužeidimai
buvo vidiniai. Kreilis buvo įkaitinęs oro atsargas. Gunaras
iki išjungdamas tiekimą įtraukė kelis gurkšnius deginančio
oro. Kvėpavo dabar gerai, bet sužeista gerklė ir plaučiai
negalėjo tinkamai sugerti įkvepiamo deguonies. Nuside
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gino ir balso stygas, kalbėti pajėgė tik tyliu skausmingu
kuždesiu.
Dėl sužeidimų pobūdžio kol kas netiko barokamera.
Joje būtų reikėję kvėpuoti padidinto slėgio deguonies priso
tintomis dujomis. Daktarai nusprendė, kad jo plaučiai tam
per silpni. Taigi jį patalpino gulėti senoviškoje deguonies
palapinėje, kol ėmė gyti vidinės pūslės ir jis galėjo keliauti
į įprastinę barokamerą.
Susirinko šeima, nors iš tikrųjų tai G unarui labiau
būtų patikę likti vienam. Jis buvo įsiutęs - ant Kreilio, ant
savęs, ant Sigurdo, ant visko. Artimieji pirmą kartą pamatė
jį sėdintį lovoje palapinėje, sunkiai kvėpuojantį, iškišusį
pūslėtą liežuvį, atrodantį labai šuniškai, tamsiai geltonu
veidu, žemai nuknabusia iš sielvarto nosimi. Hognis nutaisė
užuojautos miną.
- Tu atrodai toks susikrimtęs", - pasakė jis. Gunaras su
čiaupė lūpas. Nusišypsoti nepajėgė.
- Tu pamėginai, - paaiškino Gudruna.
- Nepajėgiau, - prašvokštė Gunaras.
- Siekei tikslo? - paklausė ji. Gunaras vis atkakliai
tvirtindavo turįs pabandyti, arba taip ir nesužinosiąs, ar
jo jėgoms. Taigi dabar jau žinojo.
- Nugalėjo mane taip lengvai, - sušnibždėjo. - Mane
tiesiog išvirė.
- Kaip dešrelę, - liūdnai pasakė Hognis.
- K-kaip k-kvailą dešrelę, - pritarė Gunaras.
Jam neleido daug kalbėti. Daktarai norėjo, kad kuo grei
čiau užgytų vidiniai nudegimai ir jau galima būtų perkelti
Gunarą į barokamerą. Jo kambaryje stovėjo pora krėslų ir
pintas guolis su pagalvėle prie lovos Grimhildai, nors ji
297

Melvin

Burgess

daugiausia gulėjo ant jo kojų. Ida ateidavo ir vėl išeidavo.
Grimhilda per savo tarnaitę siekė, kad jos sūnų pargabentų
namo, nors, žinoma, pati tiesiog nežinojo kodėl. Namai
buvo ten, kur linko širdis. Ir kur buvo gyvieji pakaitalai.
Galbūt jos sužalotas sūnus jau pakankamai geras...
Atėjo laikas Sigurdui perimti užduotį nugalabyti di
dmiestį. Ir kuo greičiau. Kai baigs skleisti atmatas po pirmos
didžiosios puotos, Kreilis patrauks savo nasrus, panirs kaip
banginis į žemės gelmę ir nukeliaus ieškotis naujų mitybos
plotų. Niekas tiksliai negalėjo žinoti, kada taip nutiks, bet,
pasak hidrolokatoriaus parodymų, didmiestis po žeme jau
buvo bepersitvarkantis ir jau galėjo grėsti jo pasitraukimas.
Kiekvieną praeinančią dieną Sigurdui liko vis mažesnė
anga įvykdyti užduočiai.
Tačiau Sigurdas, kaip visada sąžiningas, nėjo be Gunaro
paraginimo. Nenorėjo dar kartą glemžtis Gunaro šlovės. Sis
turėjo perleisti pats, savo noru. Sėdėjo Sigurdas prie ligonio
lovos ir laukė. Gunaras jį stebėjo pro deguonies palapinės
plastiką. Tarp jų taip ir liko pakibęs neištartas klausimas
ir neišvengiamas atsakymas.
Visą tą pirmą dieną Sigurdas laukė. Ir nieko nebuvo pasa
kyta. Praėjus dar vienai dienai, pagaliau pasilenkė ir tarė:
- Kreilis iškeliauja, Gunarai.
Gunaras atsigręžė ir pasižiūrėjo.
- Reikia tuoj pat, - užtikrino Sigurdas. - Privalau aš, tu
juk supranti, ar ne? O gal žinai, kaip galima kitaip?
Tokiam klausimui atsakymo nereikėjo. Ar galima ki
taip - be Sigurdo?!
Suprantama, kad ne. Bet Gunaras linktelėjo galvą. Paju
dino lūpas. Nelabai kas pasigirdo, bet Sigurdas suprato.
298

Kr a u j o g i e s m ė

- Žinau, kaip galima kitaip.
Sigurdas linktelėjo. Keistas dalykas, bet nenustebo.
Gunaras pakreipė galvą ten, kur krepšyje tupėjo motina.
Ji išsižiojo ir iškorę liežuvį - fui fui fui.
- Ji man rodė, kaip galima, k-kai dar buvau mažs, šnibždėjo Gunaras. Sigurdas pažiūrėjo, kur rodė Gunaras.
Grimhilda spoksojo smarkiai alsuodama. Jos mina buvo
neperprantama.

41
Gelbėjimas

Atsinaujindamas kūną iš ėdalo ir mechanizmą iš pramonės
atliekų, Šlepkis buvo visada jaunas. Juo jodamas klonas jautė
ir pats visada būsiąs jaunas. Jiedu keliavo neaiškiais smėly
nais per Kreilio išėstą daubą lengvai lyg per molį ar durpes,
per dirbtinę dykumą į išaugusią metalinę didmiesčio ryklę.
Tada per ėdančių dujų srautą, žemyn ilgu šlaitu, tolygiai vis
statesniu, per rūgštis, fermentus, per griūtį, per liepsnas ir
per kliūtis, žemyn į angą ir į Kreilio kūną. Aplinkui didmies
tis džiūgavo ir šaipėsi, svaidėsi kovos priemonėmis ir laidė
į jį nedideles kariuomenes. Didmiestis buvo gyvybę įgijusi
mašina. Niekam čia jokio pasigailėjimo.
Nusileidęs giliau po žeme, juto vis didesnį karštį. Šlepkis
netrukus jau liko be mėsos, teturėjo vien titano griaučius,
pasidarė gryna mašina, bet toks pat ištikimas šeimininkui,
taip pat tebetarnaujantis. O pats Sigurdas liepsnų nebuvo
paliestas. Šį kartą niekas nedegė. Jis vilkėjo vieną iš drakono
kostiumų, paties sukirptų. Jis buvo persirengęs.
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Viską atlikti pavyko nesunkiai - daugiausia dėl burtininkės
Grimhildos galių. Runas iššifravo ir stebuklingąjį gėrimą
paruošė Gunaras. Jis tikėjo, kad dėl to viskas pavyks visai
paprastai. Tačiau Grimhilda įstengė slapčia susitarti su
pavidalų dievu. Pavidalas yra toks dalykas, kurį galima
nusiimti ir kurį galima užsidėti. Nieko daugiau keisti ir
nereikia. Sigurdas pasiliko savo odą ir savo protą, visus
drakono kraujo poveikius savo kūne, visus savo prisimi
nimus. Visai kaip ir Gunaras. Pasikeitė tik abiejų pavidalai.
Šitaip karalius Gunaras pasieks savo sapnų išsipildymą pats
nedalyvaudamas, gaus prizą pats nepasirodęs. Neteks jis
to žygdarbio, bet vis tiek teks jam truputis to žygdarbio
šlovės. Pasieks tą truputį bent jau sakmėje.
Iš malonės draugui klonas nusileido į Kreilį Gunaro
pavidalu. Pašėliškai jojo pro ugnies liežuvius ir pro plieno
dantis kaip Gunaras, pačiam Gunarui slapčia gulint ligo
ninės lovoje, gražiam, koks dar tikrai gyvenime nebuvo,
Sigurdo pavidalu.
Taip, Gunaras buvo geras žmogus - tik per daug norėjo.
Galbūt jo smegenys tada gelmėje išvirė. Sigurdas, kuris gal
vojo tikrai ne apie žygdarbį, o vien tik apie darbą, atidavė
savo šlovę nė akimirkos nemąstęs. Tačiau jis geresnis būtų
buvęs draugas, jei būtų atsisakęs. Tas žygdarbis žadėjo
daugeliui įrėžti širdies žaizdą.
Jojo per radioaktyvius debesis, pro šaudančius fejerver
kus, pro akinamus karščiausios liepsnos srautus, per viską
ėdančių degalų klanus ir pro tvinkčiojančius nuo karščio
raudonus organus, besitaikančius jį suėsti. Kur Sigurdas
joja? Šlepkis lyg ir žinojo. Vis gilyn, gilyn leidosi. Turėjo
pirm iau prasibrauti per tą karštį, tik tada paleisti savo
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atgabentus supakuotuosius virusus, nes ugnyje veikiai
būtų žuvę. Maršalas buvo įtikinęs, kažkur tikrai yra tokių
sluoksnių, kuriuose organiniai ir duomenų apdorojimo
tinklai veikia be tokio didžiulio karščio.
Pro metalines konstrukcijas ir akmeniniais takais, pa
sruvusiais ir užtvinusiais nuo karščio, per ugnies sienas.
Ten, kur kelias būdavo užtvertas, Šlepkis paleisdavo raketą
arba klonas, Gunaro pavidalo, tiesiog prasikirsdavo kelią su
kalavijo nuolauža. Jo galia jam atrodė nuostabi. Kas galėtų
jį įveikti? Pro plieno vartus, sukapotus gabalais - išgirdo
didmiestį sudejuojant, kada kapojo, - pro akmens sienas
ir organinius audinius, pro pinkles, gaudančias, sulaikan
čias, filtruojančias, lyg didžiulė membrana. Gilyn ir gilyn,
kur karštis mažėjo, kur rūgštys švelnėjo ir kur galų gale
pasimatė sprunkantis keistai pažįstamas padaras bronzi
niu kailiu ir metalinėmis akimis, neabejotinai organinės
kilmės judesiais.
Paskui jojo aidingu koridoriumi ir prisiartino prie plieno
lakštų ir iškabintų visur aplinkui kailių raizgalynės, su
džiovintomis pažįstamų ir nepažįstamų padarų galvomis.
Klonas dairėsi nustebęs. Kodėl Šlepkis atgabeno jį šičia?
Kodėl ši aplinka atrodė pažįstama ir kartu nepažįstama?
Čia buvo įėjimas, žmogaus ūgiui, pro kurį neabejojo vaikš
čiojęs. Tačiau kaip jis galėjo čia lankytis ir nebeturėti prisi
minimų?! Kodėl taip smarkiai ėmė daužytis širdis?!
Nusiėmė šalmą. Kai tik nusiėmė, persiskyrė kailiai ir kaž
kas išėjo iš angos. Žiūrėjo į jį siaubo kupinomis akimis.
Klonas spoksojo nustebęs. Ji žiūrėjo į jį, priblokšta,
pakerėta, nustebusi - tartum kiekvienas iš jų laukė, kada
kitas persimainys akyse į ką nors kitą. Sigurdas tramdė ne
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nugalimą troškimą nušokti nuo žirgo ir tą moterį apkabinti.
Jo nuostabai, jam ištryško ašaros, prireikė jas šluostytis.
Norėjo surėkti: „Aš sugrįžau!" Tik pats nesuprato, kodėl.
- Kas tu? - paklausė ji.
Jiedu nenuleido vienas nuo kito akių. Gerte gėrė vie
nas kitą akimis, besistengdami suprasti, kokia jėga juodu
traukia. Iš kur jiems žinoti? Vienas negalėjo prisiminti, o
kita negalėjo žinoti, tačiau kiekvienas žiūrėjo į žmogų, kurį
kadaise tikrai galėjo mylėti.
Šlepkis bėgo aplinkui ratu. Klonas neišleido iš akių jos
veido.
- Gunaras. Vadinuosi Gunaras. Esu visko, kas ten viršuje
yra, karalius, - pasakė. Tikrai nesiekė pasididžiuoti, norėjo
tik paremti draugą.
Jos žvilgsnis persmeigė jį. Jis pajuto, kad ji viską permato
kiaurai. Jis nepajėgė atplėšti savo paties įdėmaus žvilgsnio.
Jis ją pažinojo! Bet ne...
- Ir tas žirgas! - pasakė ji. Viskas priklausė kai kam ki
tam! Ji negalėjo atitraukti akių nuo jo veido! Ar ji vėl buvo
beįsimylinti? Ar ji buvo tokia, kad galėjo bejėgiškai įsimylėti
kiekvieną sutiktąjį - ar ji buvo pasmerkta kaskart, ką nors
sutikusi, atiduoti savo širdį? Ar ji tik tiek tebuvo verta?
Sigurdo akys nesąžiningai nukrypo į šalį. Bet tik akimir
kai. Paskui vėl įsižiūrėjo jai į akis. Brionija niūriai šyptelėjo.
Ji susitaikė su gyvenimu čia po žeme, tačiau nesiliovė troš
kusi oro ir tikro gyvenimo pilnatvės. Kai išgirdo Šlepkio
kanopų kaukšėjimą ant metalinių grindų, neabejojo, kad
jis pagaliau sugrįžo - jos Sigurdas, jos mylimasis, parjojo
Brionijos išsigabenti ir padovanoti jai pasaulį! Ji išbėgo ne
tverdama džiaugsmu. Bet atjojo ne Sigurdas. Vietoj jo atjojo
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tas nepažįstamasis, besipuikuojantis savimi ir nežiūrintis
jai į akis. Nors stovėjo taip, kaip jos mylimasis. Tikriausiai jis
žmogžudys. Nes iš kur daugiau jis turėtų Sigurdo žirgą?
Nelabai ji žinojo, ar nori pasaulio, jeigu jame nebus
Sigurdo.
Jis nusėdo nuo žirgo ir stovėjo prieš ją paniuręs. Viskas
atrodė kaip mite. Visko pakylėta prasmė, tik jis nesuprato
kodėl.
- Kaip nugalabyti Kreilį? - paklausė jos.
Moteris, neatitraukdama žvilgsnio nuo jo akių, niūriai
šyptelėjo.
- Nužudyti? - paklausė ji. Tokią mintį ji turėjo. Dvejus
metus ji žudė visus gyvus padarus, kokius tik pamaty
davo. Šitas vyriškis buvo ne toks, kokio jai reikėjo, kokio ji
laukė - tai kodėl jai taip norisi spaustis į jį tol, kol jis taps
jos kūno dalimi?
- Vadink nužudymu, - atsakė vyriškis. Griautinis žir
gas, kurį ji taip gerai pažinojo, suko ratus aplinkui kaip
gyvas padaras, ir klono žvilgsnis buvo nuo jos nutrauktas.
Pančiai jiedviem nutrūko. Abiem palengvėjo. Akimirką abu
sunkiai alsavo, gaudė orą išvarginti netikėto susidūrimo. Si
gurdas linktelėjo galvą virš savo peties, parodė į didmiestį,
rūkstantį aplinkui.
- Ar žinai, kaip? - klausė jis.
Brionija gūžtelėjo pečiais. Ji gaudė jo žvilgsnį ir jiedu
vėl susikibo akimis, lyg plieno sąsagomis surakino vienas
kito sielą. Nesąmoningai Brionijos rankos pakilo į jį. Ji
pati nežinojo, už ją veikė jos kūnas. Tokiai meilei nereikia
akių, kad galėtų atpažinti. Ir jis, matydamas pakilusias
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jos rankas, džiugiai nusišypsojo, pats iškėlė rankas, žengė
žingsnį į ją...
Ji žengė atatupsta ir sušniokštė išsigandusi. Ir klonas
žingtelėjo atbulas, tik jųdviejų akys nepersiskyrė. Jų bešaknė meilė abiem atėmė žadą. Vyras su moterimi spoksojo
vienas kitam į akis taip, tartum būtų gėrę vienas iš kito
sielos. Praėjo ištisos dešimt sekundžių. Tik tada abu vienu
metu nukreipė žvilgsnius vienas nuo kito, išsigandę to, ką
pamatę, nors nieko aiškiai nesupratę.
Taip ir nesuprasdamas kodėl, klonas pratrūko raudoti.

42
Brionija

„Ko tu verki?"
Jis nusišluostė akis ranka. Kur buvo mano Sigurdas?
Norėjau sugriebt jį ir papurtyt, tartum jis būtų čia turėjęs
su savim Sigurdą, kažkaip paslėptą. Aš jį nujaučiau, aš jį
jaučiau. Nors jo čia nebuvo.
„Kur jis?" - prašvokščiau.
Pasižiūrėjo taip, lyg būčiau paklaususi ko nors neįma
nomo paaiškinti. Papurtė galvą.
„Kas?" - pasiteiravo. Kitoks veidas, kitokios akys. Per
ugnį jojęs Sigurdas atėjo pas mane nuogas, žioruojančiais
mėsoje kaulais. Jis buvo gyvesnis už gyviausią padarą.
O dabar aš buvau beįsimylinti šį išblyškėlį, visai kitaip
atrodantį, sukčių iš ugnies. Tai kas aš tokia?
Jis pašnairavo pro ašaras. Taip panašiai, kaip Sigurdas!
Bet jis kitas žmogus. Tai ar visi vyrai tokie pat? Šluostėsi
tokias gausias ašaras, visai kaip Sigurdas. Sunku ašarom
nepatikėt. Jis buvo žmogus, kita būtybė. Vien kalbėt su juo
atrodė tartum mylėti. Bet šitas... šitas nebuvo mano...
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„Ko tu verki?" - vėl paklausiau.
Papurtė galvą. „Turbūt dėl sukrėtimo. Jojau per ugnį."
„Išsigandai?" - pasiteiravau pašiepdama.
„Atjojau tavęs", - pasakė. Bandė šypsotis, bet jo šypsnys
atrodė baisiai. Atrodė netikras.
„Atjojai nudobt Kreilio, - pasakiau. - Ar žinai, kaip?"
Pasiekė su ranka sau už nugaros, palietė Šlepkį. „Atsi
gabenau virusų, - paaiškino. - Nežinom, ar jie paveiks. Tu
čia gyveni. Turėtum ką nors žinot."
Gūžtelėjau pečiais. „Žinau, kaip nužudyt;#. Tik nežinau,
ar noriu."
Jis pradėjo kalbėt, kaip baisu žemės paviršiuj, kaip ten
visi medžiai, gyvuliai ir žmonės, ir net pati žemė ir oras
nusiaubti. Pagalvojau: „Na ir kas? Aš visai nesu vaikščiojus
ta žeme, visai nesu kvėpavus tuo oru, visai nepažįstu aš tų
žmonių. Tepažįstu tik šitokius vyrus, kuriems nuo karščio
neverda kraujas, kurie pasakoja visiškas nesąmones, kokio
mis vien tik tokia urvinė kaip aš gal ir galėtų patikėt."
Nenuleido jis nuo manęs akių, lyg taikydamasis praryt.
Sakytum, aš jam priklausiau. Arba kenčiau kokį siaubingą
kūno trūkumą. Na, kūno trūkum ą aš turiu. Jis vadinasi mano širdis, jis vadinasi - mano siela. Čia žemai aš virtau
pabaisa.
„Aš tik pusiau gyva", - pasakiau jam.
„Tu nori iš čia ištrūkt, ar ne? Tu tik pagalvok: žolė, oras,
medžiai, žmonės. Pasaulis! Atjojau išgabenti tavęs į pasaulį.
Atjojau tavęs. Noriu padovanoti tau pasaulį!
„Nešdinkis tu po velnių!" - surikau. Kaip jis ir sugalvojo
šitaip man pasakyt?! Iš kur jis ištraukė, kad aš įsimylėjus
viską, ko visai neturėjusi?
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Mėginau paslėpt savąjį sumišimą. „Ji man viskas", - pa
sakiau.
Pažiūrėjo susidomėjęs. „Tau didmiestis yra ji?" - pa
klausė.
Ieškojau aš Beatričės, kai jis ją pagrobė. Maniau, jeigu įsteng
siu rast ją greitai, gal nieko nebus jai dar atsitikę. Paturėjau
ją taip trumpai, taip trumpai. Taip sunku buvo žinant, kad ji
liks vienut viena, visai kaip aš. Taip sunku buvo žinant, kad
ji taip ir neužaugs, nesišypsos man, nekalbės su manim.
Ėjau ir ieškojau be jokios vilties rasti. Nes vienintelė kita
išeitis man teliko nusižudyt, o tam nebuvau pasirengus.
Galbūt Sigurdas dar vis dėlto pas mane sugrįš. Aišku, ži
nojau, kur ji. Galvojau, Kreilis juk turėjo perkelt kitur, bet
prisiartinusi turėjau taip smarkiai kautis, kad neabejojau ją
priėjusi. Ištisas savaites - iš tikrųjų tai ištisus mėnesius - su
kau ratus aplinkui, bandžiau iš įvairių pusių. Ir nežinau,
ko aš dar varginaus, nes didmiestis taip nesunkiai gebėjo
manęs neprileist. Jam reikia manęs gyvos. Jam reikia dau
giau kūdikių, daugiau smegenų. Tikriausiai čia tam ir yra
tas naujas vyriškis.
Paskui vieną gražią dieną kelius atvėrė. Ginklai sienose
nunarino galvas, žudynio robotai susėdo ir iškėlė aukštyn
savo ginklus, durys pačios nukrito nuo vyrių. Pasigirdo
balsas.
„Mama!" Mama? Kaip čia galėjo taip būt?! Kaip jis
išdrįso?!
Numečiau savo ginklą. Ėjau koridorium pro visus
siaubingus padarus, įėjau į kambarį. Štai kur ji buvo - Be
atričė, mano dukrelė, mano vaikelis. Mūsų dukra. Ji sėdėjo
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rezervuare, su prijungtais laidais. Tokia gražutė, tokia gra
žutė. Tokia mažytė. Tebeturėjo kūdikio riebaliukus. Mane
pamačius nusišypsojo.
„Apgaulė", - ištariau garsiai.
„Aš buvau tavyje. Dabar tu esi manyje. Tai kaip su
prast?!" Jos burna judėjo skysty, o jos balsas sklido iš oro. Ji
juokėsi, lyg sidabro varpelis skambėjo, džiaugsmingu balsu
tokioj baisingoj aplinkoj. Tokia maža mergytė, o kalbėjo
kaip suaugus.
Ar tebebuvo ji mano? Ar apskritai tebebuvo ji žmogus?
„Nebegalima tau, mamyte, manęs susigrąžinti. Manęs
reikia mums... Dabar ji priklauso mums."
„Mums?!" - paklausiau šaipydamasi.
„Tau ir man, žiurkėms, mašinoms, sienoms, cisternoms.
Aš esu visko mama. Tu esi mamų mama. Aš tave myliu.
Mes visi tave mylim. Tave myli viskas!"
„Ką tu jai padarei?" - paklausiau raudodama.
Jos rezervuare užsidegė šviesa. Tebebuvo ji tokia ma
žytė. Bepradedąs vaikščioti kūdikėlis. Taip ir nepradėjęs.
„Žmogaus smegenyse yra septyni milijardai sinap
sių", - pasakė ji.
„Ji tokia mažytė", - pusbalsiu išdainavau. Priėjau prie
rezervuaro. Norėjau rezervuarą suimti, bet man už nugaros
atsirado kažkoks padaras ir suėmė mane už rankų.
„Neliesk manęs!" - surėkė Beatričė.
Ištiesiau į ją ranką.
„Gal vėliau", - pasakė Beatričė.
„Meldžiu..."
„Ji yra mylima. Mūsų motina. Aš turiu valdyti gamy
klas ir sudarinėti grafikus, pumpuoti alyvą ir kraują. Turiu
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maitinti mus ir augti. Aš esu ji, aš esu mes. Dabar aš esu
tavo mama."
Nebežinojau, ką sakyt. Susmukau padaro letenose ir
raudojau.
„Galėsim su tavim kartkartėmis pasikalbėti, jeigu nori.
Galėsi ateiti manęs aplankyti."
„Aš noriu ją susigrąžint."
„Brionija, dabar ji yra aš."
„Sigurdas..." - pradėjau sakyt...
„Negrįžo. - Jos balse suskambo džiugesio gaidelė. - Ne
samas tėvelis. Ko jis vertas? Jis tave pametė, Brionija."
„Netiesa!"
„Užjaučiu. Tikrai labai užjaučiu."
Ištiesiau ranką. Šįkart ji jau leido man padėti ranką ant
rezervuaro virš jos veido.
„Kodėl tu manęs nenužudei?"
„Brionija! Tu mūsų mama! Kaipgi galėtume tave nužu
dyti?! Kaipgi galėtume?!"
Pratrukau verkt. Aš buvau tokia nedora! Raudojau,
maldavau, parpuoliau ant kelių. Ir Kreilis, ak, Kreilis
buvo toks jautrus, toks atlaidus, toks mylintis. Ji atsiuntė
mechanizmų mane paglostyti ir paglamonėti, ji tyliai tarė
man į ausį meilius žodelius, žadėjo man daugiau vaikelių,
daugiau vyrų, ištisą bendruomenę šičia po žeme, palaikyti
man draugiją. Aš būsiu tautos motina! Ji taps tikruoju di
dmiesčiu, gyvųjų sielų didmiesčiu. Čia gyvuos viltis, čia
bus žemės paviršius, pasaulis, čia bus gyvybė. Ji sugrąžins
Sigurdą! Čia bus meilė.
Tuo metu aš drįsau ja pakitėt. O kodėl gi ji negalėtų man
visų tų dalykų suteikti? Tikriausiai jautėsi tokia pat vieniša
kaip aš. Ji buvo didmiestis. Jai irgi reikėjo žmonių.
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Vėliau, kada vėl įstengiau mąstyt, supratau, ką viskas
reiškia. Atsarginė schema. Kiekviena mašina turi atsarginę
schemą. Vien tik mes, vargšai gyvūnai, teturim vieninteles
smegenis. Taip, bus kitas vyras, nes Kreiliui reikia daugiau
kūdikių. Ji norėjo jų šimto. O kodėl ne? Koks išeitų proceso
rius! Bet Sigurdo nebus. Ji nieku gyvu čia po žeme nebeįleis
Sigurdo. Sigurdas pavojingas.
Viskas yra melai. Argi taip neatrodo?
Ir štai jis. Kitas vyras.
Ir štai kodėl didmiestį vadinu ja.
„Kreilį galima nugalabyt", - pasakiau. Pagalvojau: „Pasių
siu aš tave į tavo mirtį, karaliau Gunarai." Aš priklausiau
organizmui. Nepriklausysiu aš mechanizmui! Šitas vyras
mirs, šimtas vyrų mirs, mirsiu ir aš, nebedavusi jai daugiau
nė vieno savo kūdikio.
„Pasakyk, kaip."
„O kas man iš to? - paklausiau. - Kokia iš to nauda
man?"
Apsilaižė lūpas ir nusisuko į šalį. Nedrąsiai šyptelėjo vėl ne kaip Sigurdas, kuris mokėjo nieko neslėpt. „Galėsi
keliaut su manim, jei norėsi. Tu esi Odino dukra, taip?"
„Nelabai koks jis man tėvas."
„Aš esu karalius", - jis linktelėjo. Supratau, ką jis turi
galvoj. Jis ir aš. Vyras ir moteris.
Tik nusijuokiau. „Kokia iš manęs išeitų žmona, karaliau
Gunarai? Tu manęs nė nepažįsti."
Susiraukė. „Meilė yra toks dalykas, kokio žmonės gali
išmokti." Vėl linktelėjo. Jis tuo tikėjo. Na, o kas žino... Kodėl
gi negalėtų būt ir šitaip?
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„Jeigu tu nori", - pasakė.
Atsidusau.
„Jeigu tu gali nugalabyt Kreilį, tai keliausiu su tavim į
žemės paviršių. Ir galbūt aš būsiu tavo. Pamatysim."
Linktelėjo patenkintas.
„Tai eisim ieškot", - pasakiau. Taigi bus taip. Arba jis nu
galabys Kreilį, arba Kreilis nužudys jį. Aš visai nevartojau
žodžio „bandymas", bet galvojau taip: „Jeigu įstengs, tai jis
ne menkesnis vyras už Sigurdą. Aš esu patyrusi tobulybę.
Tik tobulybė man ir betiks."
Kita vertus, jeigu jis drįsta žudyt Sigurdo dukrą, gal aš
jo nepamilsiu. Galbūt galų gale aš pati jį nudėsiu...
„Išgabenk mane iš čia", - pasakiau. Mąsčiau taip pat ne
dorai kaip ir jis: „Nugalabyk didmiestį, ir aš tavo. Nužudyk
mano dukrą, ir tau galas."
Tobulybė, taip. Ir tobulybę reikia išblizginti neapy
kanta.

43
Sumedziojimas

Šlepkis nekantraudamas šokinėjo. Klonas nuo žirgo ištiesė
Brionijai ranką, bet ji atsitraukė. Ėmė aiškinti, ko jam derėtų
saugotis, kokių pavojų jiems priruošęs didmiestis.
Klonas smalsiai klausėsi. Kad ir ką ji aiškino, jis viską
jau žinojo, nors jo atmintyje to visiškai nebuvo. Apgau
lioji atmintis reiškėsi su kiekvienu jos ištariamu žodžiu.
Kas buvo nepažįstama, atrodė pažįstama. Jis norėjo ją
pabučiuoti, paglostyti plaukus. Norėjo jai pasakyti tokių
dalykų... kurių visai nežinojo.
Nekantraudamas pamojo jai sėstis jam už nugaros.
- Turiu tau pasakyt, kaip ten nujoti, - nepatenkinta
aiškino ji. Bet jis papurtė galvą.
- Aiškinsi, kol josim, - niurnėjo jis. Pasilenkė ir čiupo
jos ranką. Bečiumpant jo žvilgsnis užkliuvo už žiedelio,
žvilgančio ant jos piršto.
- Iš kur šitą gavai? - paklausė.
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- Čia mano, - atsakė krūptelėjusi Brionija, lyg kalti
nama vagyste. Bandė ranką ištraukti, bet jis laikė tvirtai
suspaudęs.
- Gal leisi pažiūrėt? Aš šitą žiedą pažįstu. Duokš jį man.
Atjojau čia tavęs gelbėt. Atminimo dovana...
- Čia mano. Sakau, kad mano, - tvirtino Brionija. Tampė
ranką, bet jis laikė sugriebęs lyg replėmis. Vyras žvilgtelėjo į
ją ir, tebelaikydamas ranką nepermaldaujamomis replėmis,
tyliai nutraukė žiedą nuo piršto.
- Mano žiedas! Atiduok!
- Niekutis. Galiu tau duot geresnių brangenybių, sau
jom, - pasakė klonas. Pakėlė ją ir įmetė į sėdynę užpakalyje
savęs. Brionija įsižeidė. Jis pagrobė jos žiedą - vienintelį jos
turtą, jos meilės žiedą iš Sigurdo.
- Iš kur tu gavai šitą gyvulį? - paklausė ji.
Vyras žvilgtelėjo per petį.
- Kai kas man jį paskolino.
Brionijai širdis suplastėjo.
- Kuo jis vardu?
Klonas vėl žvilgtelėjo ir apsilaižė lūpas.
- Sigurdas Volsonas.
Brionijai širdį tartum palietė mirties ranka.
- Kur jis? - tyliai paklausė.
- Laukia manęs sėkmingai sugrįžtančio.
- Jis tau pasakė apie mane, - ji ištarė pašnabždomis.
Raitelis žvelgė tiesiai į priekį. Šlepkis greitino žingsnį,
nors jų kelyje vis didėjo kliūtys. Šlepkis šokinėjo į šalis
kaip triušis.
- Sigurdas nieko apie tave nežino, - pagaliau ištarė.
- Nieko jis nesakė?
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- Nieko.
-B et aš...
- Sakau tau, nieko jis apie tave nežino! - Gunaras rėkte
išrėkė. Brionija atšoko.
- Ar ten viršuj visi tokie kaip tu? Visi vyrai... - paklausė
nedrąsiai.
- Ne visi vyrai yra karaliai, - smagiai atsakė žvilgtelėjęs
Gunaras.
Vėl pasipuikavo. Pigu. Sigurdas visai nesigirdavo. Jam
nereikėdavo. Sigurdas Gunaro pavidalu puikavosi savo
draugo labui, tačiau dėl jo beviltiško atvirumo viskas atrodė
kvailai. Melas buvo iš tokių dalykų, kokie jam nesisekė.
Taigi - Sigurdas tebebuvo gyvas. Paskolinęs Gunarui
Slepkį. Ir, kaip atrodė Brionijai, šitas Gunaras vėl melavo.
Sigurdas neabejotinai ją paminėjo. Maža to, jis pasakė jam
viską - kur joti, ką sakyti ir kaip ją laimėti, nes jeigu ji įsi
mylėtų kitą, tai nieko Sigurdas nebebūtų jai skolingas. Jis
laisvas. Jis nebuvo žuvęs. Jis ją išdavė. Jis buvo užklupęs ją
lyg sapnas, prižadėjęs pasaulį ir išdavęs - atidavė ją kaip
lėkštę su mėsgaliu kitam. Ji dar nežinojo, ką manyti apie
šitą Gunarą, tokį panašų į Sigurdą ir tokį nepanašų. Gal
derėtų jį užmušti. Gal ji taip ir neįstengs atleisti jam už tai,
kad jis ne Sigurdas. Vis dėlto ji prisiekė: tikrai jo nepamils,
nors širdis ir trokšta. Ar įmanoma užmušti meilę? Koks
būtų luošinimasis!
Brionijai atrodė, kad jeigu taip ilgai ir taip smarkiai tave
skaudina, tai skausmas tampa tavo gyvenimu. Ar tik tiek
ji ir teturėjo? Skausmą. Ir dar didesnį skausmą laukiantį
ateityje.
O kam tas rūpi, jeigu taip?
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Taigi jiedu lėkė per ugnies ir įniršio sales, saugančias
Kreilio smegenis. Dabar pasirodė padarai - žiurkės su
žmonių galvomis, gy vatžmogiai, savižudės pelės, mašinos.
Klonas žinojo, kaip galabyti padarus, kiekvieną vis kitą jų
rūšį. Brionija stebėjosi, kaip jo ranka juda lyg Sigurdo, kaip
jo mintys veikia lyg Sigurdo. Tikriausiai keistas pasaulis
ten viršuje, jei žmonės atrodo tokie skirtingi, o elgiasi vie
nodai, jeigu žinojimas, o gal net ir meilė, yra visų bendrai
turimas dalykas.
Jis mąstė kaip demonas! Brionija ėmė tikėti, kad jiedu
vis dėlto nusigaus iki Beatričės ir ją nužudys.
Kai ugnis pasidarė per daug karšta, Brioniją teko paslėpti
dėklėje, susuktą į kitą drakono apvalkalo skiautę. Klonas, su
apvalkalo kostiumu, užsidėjo visai jam nereikalingą šalmą
pratęsti apgavystei. Užtrenkė jai prieš akis dėklės dureles.
Pažeminta žirgo pilve ji prikando lūpą ir stengėsi negalvoti
apie Sigurdą, kaip jisai pasistengė jos atsikratyti. Nei apie
tai, kad dabar dviese jojo užmušti jos dukros.
Jojo toliau, stabteldami vien tik žudyti. Klonas dabar tu
rėjo išsitraukęs kalaviją, tačiau Brionija nematė, uždaryta
Šlepkio dėklėje. Kreilis mokėjo dorotis su tankais, ugnimi
ir virusais, su bombomis, kariais ir robotais. Tačiau nuo
Odino dovanos apsiginti negalėjo. Kai jie prijojo arčiau ir
pasiekė vėl vėsesnes sritis, kur Kreilis turėjo veikti akty
viau, galų gale jis suprato, kad kyla neabejotinas pavojus jo
viduje, ir pradėjo maldauti. Klonas išgirdo, tik nesuprato.
Kodėl didmiestis šaukiasi motinos? Kokia motina galėjo
pagimdyti šitokį pabaisą?! Kodėl jis verkšlena mergytės
balseliu?!
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- Mama, gelbėk, maldauju. Neleisk jo! Sulaikyk jį! Ne
skriauskit mūsų, neskriauskit mūsų!
Išgirdusiam tokius dalykus Sigurdui kaukolę supurtė
karštligiškas drebulys. Tie žodžiai reiškė viską - ir nieko.
Po juo dėklėje viską išgirdusi Brionija ėmė kumščiuoti žirgo
šonus. Tačiau klonas težinojo tik tiek, kad šičia viskas turi
pražūti.
Didmiestis kaukė iš siaubo, jiems aplenkiant kampą
nebetoli kambario, kuriame buvo laikoma Beatričė.
- Mama! Maldauju...
- Ką čia reiškia? - išrėkė jis, bet negalėjo girdėti Brionijos atsakymo. Pavarė Šlepkį pirmyn į ramų kampelį visko
centre, kur Kreilis turėjo savo sąmonę.
Akimirką tvyrojo ramybė. Šlepkio pilvas atsidarė ir Brio
nija išvirto neono lempų apšviestame kambaryje. Atsistojo
ir melsvoje prieblandoje vėl pamatė savo dukrą. Dabar ši
sėdėjo - krištolo skaidrumo skystyje, plaukai draikėsi kaip
vandens žolės. Atrodė, kad jai išaugusios žiaunos - abipus
kaklo matėsi plunksniškos kraujagyslės. Sėdėjo kojas ištem
pusi tiesiai priešais save, pasisukusi į šalį stebėti jų.
Ji turėjo jo veidą.
- Mama! - maldavo kūdikis. - Mama, ko jam rei
kia? - Mergytė, visai dar kūdikis, žiūrėjo išsigandusi.
Jos burnytė judėjo skystyje, tačiau balsas skambėjo iš
garsiakalbių ant rezervuaro viršaus. Brionija atsigręžė į
kloną ir baisiai išsišiepė. Kiek čia yra jos dukros ir kiek
čia Kreilio išdaigų? Net jeigu čia vien tik grynas pokštas,
iliuzionisto spektaklis, tai vis tiek geriau, negu apskritai
jokios dukters.
- Ji yra...
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- Neleisk, mamyte, jam manęs skriausti, - meldė kūdikis
kūkčiodamas.
Brionija pažiūrėjo į kloną, spoksantį į keistą mergytę
tokia... Kokia išraiška? Pasibjaurėjimo? Švelnumo?
- Tavo dukra... - Jo veidas drebėjo.
- Mamyte!
- Po perkūnais, iš jos padarė agregato mazgą! Ji vos tik...
Klonas pristigo žodžių iš įniršio, pažeminimo, sielvarto - tų
jausmų, kuriems jo sieloje nebuvo vietos. Žengė į priekį ir
iškėlė kalaviją. Šaukdama Brionija puolė prie jo ir bandė
nustumti šalin, bet jis atrėmė ją viena ranka, įsikibusią jam į
nugarą lyg beždžionę, rėkiančią klykiančią, besigrumiančią
ir maldaujančią palikti jos dukrelę gyvą. Jo jėga buvo baisi.
Užsimojo kalaviju. Kaistasis kūdikis pakėlė akis, pasižiūrėjo
į jį ir pažino.
- Tu! - prašvokštė. Ir tada visai tyliai ištarė: - Tėti!
Klonas stovėjo užsimojęs kalaviju, virpėdam as nuo
galvos iki kojų.
- Pažįstu tave, Volsonai, - pasakė kūdikis. - Klausyk,
dar ne per vėlu. Apvaisink moterį ir grįžk, iš kur atkeliavęs.
Padaryk, kaip sakau. Galėsi savo paslaptį saugot. Niekas iš
jūsų nenukentės. Ar tu girdi, tėve? Tėveli. Meldžiu...
Klonas žvilgtelėjo sau už nugaros. Brionija grūmėsi su
jo nugara, riksmais nustelbdama mergytės balsą. Ji nieko
neišgirdo. Jis nebegaišo. Smarkiai kirto kalaviju į rezervuarą
ir į kūdikio galvą. Ši persidalijo stiklo džerkštelėjimu, pasi
pylė ryškus raudonis ir skysčio banga paplūdo ant jų. Tada
viens du, viens du sukapojo jis ją kubeliais tartum kepenų
gabalėlį. Brionija šaukė iš siaubo. Didmiestis klykė ir kažką
burbuliavo. Klonas nusibloškė Brioniją nuo nugaros.
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- Aš privalėjau. Didmiestis rijo pasaulį, - išrėkė jis. - Rei
kalas atliktas, - tyliai pridūrė. Pažiūrėjo į maišalynę po
kojomis ir pradėjo žiaukčioti pamatęs, ką padarė.
Brionija iškėlė savo pistoletą ir iššovė klonui į galvą. Bet
jis buvo nesužeidžiamas. Ji nusviedė ginklą žemėn. Nesu
gebėjo net gerai nusitaikyti į čia pat stovintį.
- Žmogžudy! - sušuko ji. - Žmogžudy! - Žengė žingsnį
pirmyn, prie griuvėsių, bet neturėjo ką apkabinti, ką pa
laikyti rankose, net paglostyti toje liekanų krūvoje, kuri
buvo jos dukra.
- Aš privalėjau! - kūkčiojo klonas. - Jei būtum mačius,
ką ji padarė, tai suprastum. Ar manai, kad čia taip padariau
aš? Manai, aš šito norėjau? Turėjo...
Vyras - pusiau Sigurdas, pusiau klonas, apsimetantis
Gunaru, - springo savo žodžiais. Visai nebesuvokė, kas jis
nei kam jis. Jau ketino sakyti, kad kūdikis turėjo jo veidą,
bet jam reikėjo toliau vaidinti kitą žmogų.
- Turėjo... jo veidą, - ištarė dusdamas.
- Taip, jo veidą. Sigurdo dukra. Manai, toks žmogus at
leis tau už jo dukros nužudymą?! Ar tikiesi, kad dovanosiu
tau aš?! - rėkė Brionija.
- Jis... aš... čia?! - paklausė klonas. Kaip jis arti! Kaip
jis arti iki tapimo Sigurdu! Vos per prisiminimą. Be abejo,
taip nutiks - prisiminimai išsiverš Brionijai ir kaip kraujas
sutekės į jį.
- Ne! Aš... Jis... Mes čia visai nesam buvę! Tu mane čia
atvedei. Mes žinojom... - Klonas neberado žodžių. Jo kū
dikis?! Jis nužudė savo paties kūdikį?! Neįmanoma! - Tu...
Tu supratai. Tu mane čia atvedei. Tu žinojai, kad reikia šį
darbą atlikti. Tu tokia pat žudikė kaip ir aš!
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Brionija šoko prie jo ir smarkiai trenkė į veidą. Klonas
įniršęs užsimojo kruvinu kalaviju. Brionija atkišo kalavijui
savo veidą. Taip! Dabar ji tetroško mirties. Tačiau kalavi
jas taip ir nekirto. Klonas nusigręžė ir žiūrėjo į nužudytą
kūdikį.
- Ar daug iš šito buvo ji? - paklausė jis pašnabždomis.
- Nesužinosim, karaliau Gunarai, nes tu iš pykčio per
greit nužudei. Sigurdas būtų ją išgelbėjęs.
Klonas tepajėgė spoksoti. Ar tiesa? Atrodė lyg tiesa. Ar
labai žemai jis puolė po savo žvaigžde?
Virtinėse kompiuterių ir prietaisų skydų aplinkui ėmė
blyksėti šviesos. Sienas iš lauko drebino įnirtingi trenksmai
ir sprogimai. Kažin kas tyliu drebančiu balsu dejavo. Labai
toli girdėjosi pulsuojant, tartum milžiniška širdis plakė vos
ne sprogdama.
- Didmiestis dvesia. Greičiau! - dusdamas pasakė klo
nas. Pakėlė Brioniją ir įmetė kaip lėlę į dėklę, šaukdamas jai
sėdėti susisukusiai į Fafniro apvalkalą. Išsitraukė iš savo
kuprinės ryšulį - supakuotus virusus, Maršalo paruoštus,
ir užšoko ant žirgo. Žirgas stojo piestu. Klonas nusviedė
ryšulį ant grindų. Sudužo į gabalus. Virusai buvo oriniai.
Atliko. Viską padarė. Šlepkis apsuko ratą ir šoko prie durų.
Prasidėjo paskutinė kelionė, aukštyn į žemės paviršių.
Gunaras buvo atlikęs savo užduotį moters akyse. Klonas
pasitarnavo savo draugui puikiai, tačiau niekad dar nebuvo
jam tekę taip prisiartinti prie savo tikrojo „aš", kaip dabar,
per savo didžiausią apgavystę. Nieko jis nenumanė apie
savo širdies aistrą ir įniršį, apie jokius dalykus, kuriuos
matė ir kuriuos darė, tačiau gyvenimas ir toliau jį viliojo.
Moteris, uždaryta po juo dėklėje, kėlė jam tokius šiurpius
320

Kraujo giesmė

jausmus. Jis pats nesuprato, ar nori ją mylėti, ar nužudyti.
Gal šia prasme jiedu buvo vienodi.
Šlepkis dūmė tolyn, pro riaumojančias liepsnas, kurios
dabar rijo patį didmiestį, pro drebančius metalinius kūno
organus, pro trūkinėjančias kraujagysles ir silpstančias ma
šinas, pro klykiančius padarus, iš paskutiniųjų sprunkan
čius, dūmė atgal į pasaulį, kur toliau tęsėsi gyvenimas.

44
Dienos šviesa

Kas atsitiko? Reikšmėms ten apačioje dar nesusiformavus,
jos jau sudužo. Jausmų buvo tokia daugybė, tačiau jokiems
iš jų nebuvo kur pasidėti jame.
Klonui jojant Šlepkiu per apnuodytas dykynes, supan
čias nasrus, jis jutosi pakylantis iš košmaro. Bet buvo blo
giau. Tikrovė. Jis lankėsi pragare. Prisiminė senas sakmes.
Apie šmėklų buveinę, kurią valdo pati Helė, Lokio dukra,
pusiau gyva, pusiau mirusi. Ką moteris jam sakė?
- Aš tik pusiau gyva.
Klonas net sudrebėjo. Ten tas ir buvo? Dabar ji buvo
su juo, taigi - pati Helė, mirties valdovė. Dukra visai ne
Odino. Lokio. Bet atrodė ji tokia gyva, tokio žavingo kūno.
Jam jos taip reikėjo, tartum įsimylėjusiam. Kaip galėjo taip
būti? Tikriausiai „pusiau mirusi" reiškė kitką, nei sakmėje.
O ką, jeigu jos išlikusiame visiškai gyvame kūne supuvusi
siela? Pusiau mirusi. Arba pusiau miręs jos protas. Ar gali
supūti protas? Tuomet gyvas tebuvo jos kūnas.
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Jis iškėlė Helę į pasaulį, o mirtis amžinai pavydi gyvy
bei. Vis dėlto jis ją mylėjo! O, taip, mylėjo. Ar tas pats buvo
ir jai? Ar kiekvienas, ją sutikęs, įsimylėtų - mirtį? Jeigu taip,
tai žudynės taip ir nesibaigs.
Jiems dar neišsiropštus iš išėstosios daubos, po Šlepkiu
ėmė drebėti žemė. Uola po kojomis pasikratė kaip sutrenk
tas stalas. Giliai po žeme Kreilį purtė priešmirtinė agonija.
Jiems už nugarų iš nasrų sklido giluminis slopus švilpe
sys. Jis ėmė sparčiau garsėti. Giliai po žeme ėmė galingai
sproginėti ir rastis milijardai kubinių metrų degančių dujų.
Nemažai jų įsiveržė į uolų plyšius, tačiau labai daug veržėsi
pro mirštančio didmiesčio nasrų angas ir dėl to žemė taip
siaubingai švilpė. Raižus čerškimas išaugo iki bliovimo, iki
žemės rėkimo, iki pasaulio drebėjimo.
Klonas paragino Šlepkį įkalnėn ir pavarė šuoliais į ža
lumą. Dūmė, skriejo per ganyklas, palikdami užpakalyje
savęs sprogstančią uolieną, išsisukinėdami nuo skriejančių
didelių ir mažų akmenų, kol triukšmas pavirto slopiu de
javimu tolumoje.
Lietingos dienos rytas ėjo į pabaigą. Jiems priešais aukš
tai į dangų kilo stulpu dujos, sukeldamos rūką ir drebindamos net ir tolimus medžius. Apie Šlepkio kojas blaškėsi
drėgnų ganyklų žolė. Juos stebėjo karvės, aplinkui augo
medžiai, žaliavo susivijusių gudobelių gyvatvorės.
Pamažu griaudėjimas nutilo, vėjas nuščiuvo ir diena lė
tai atgavo pirmykštę ramybę. Karvės vėl nuleido galvas prie
žolės, gudobelėse ėmė čiulbėti paukščiai. Klonas sunkiai
atsiduso. Koks švelnus, koks gaivus, koks kupinas gyvybės
vėjas ištrūkus iš pilno dūmų oro po žeme. Ir dabar galų
gale kilo prisiminimas - tikriausiai kai kas Grimhildos
pražiūrėta.
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Jis jau anksčiau buvo perjojęs ugnį ir išjojęs iš žemės. Jis
buvo išjojęs lietingą dieną, visai kaip ši. Anąkart jį supo ne
ganykla ir ne medžiai, o vien tik plikos suirusios uolos.
Jis jau anksčiau yra lankęsis Kreilyje. Tik neprisimena
to. Teprisimena tik ištrūkimą iš ten.
Klonas nulipo nuo žirgo. Nenumanė, kur esąs. Suprato,
kad yra pašalinta nuo nasrų būstinė - dėl galimų sprogimų,
bet Gunaras juk sugebėtų labai greitai jį surasti. Nebeilgai
jis galėjo likti vienas.
Stovėdamas prie žirgo šono išsitraukė kalaviją.
Nebus sunku. Galėtų smeigti kalavijo nuolaužą į Šlep
kio šoną ir perverti ją. Šlepkio nesužeistų. O ji nė nebūtų
supratusi.
Klonas įsižiūrėjo į žirgo šoną, vėl visiškai nudegusį,
be mėsos. Šlepkis tripinėjo ir prunkštė, bet niekur nebėgo,
nors ir žinojo, kad šeimininkas ketina jį persmeigti. Klonas
galėjo tiksliai pajusti, kur ji yra, tartum jo pojūčiai būtų
suderinti su jos. Štai, susirietusi čia, jis beveik galėjo matyti
jos atvaizdą. Vienas dūris, vienas smygis, ir viskas baigta.
Bet ji tokia meili, tokia maloni - visai ne kaip mirtis. O jos
piktoji siela, judesiai, mintys ir jausmai... Ji buvo jo! Tačiau
kas gero galėtų būti iš to, kad jis ją čia atgabeno?
Nenorėdamas užbaigti savo užduoties, klonas susilenkė
ir prispaudė ausį prie Šlepkio šono, kur žinojo esant mo
terį. Nieko negalvodamas išskėtė rankas ir apkabino žirgo
šoną, tartum galėdamas liestis prie jos. Žirgo viduje Brio
nija, pajutusi kelionę pasibaigus ir atidžiai klausydamasi,
trokšdama suprasti, kas jai nutiks toliau, padarė tą patį.
Išskėtę rankas, skruostu prie skruosto, krūtine prie krūti
nės, skiriami vien tik titano odos ir kelių colių izoliacinės
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medžiagos, jiedu, patys to nežinodami, apsikabino. Dvejos
rankos susigniaužė, lyg spausdamos kitas rankas. Dvejos
rankos susispaudė kaip apkabindamos, susiglaudė veidai.
Meilė ir netektis, meilė ir netektis. Jiedu plyšte plyšo pusiau.
Niekas dar nemylėjo taip kaip jiedu. Jie galėjo atiduoti savo
širdis šimtą kartų, jie galėjo išduoti ir net pamiršti, bet jų
meilė buvo tokia, kad negalėjo pasibaigti.
Brionija pravirko. Prarastas mylimasis, žuvusi dukrelė.
Netektys, netektys, netektys. Klonas pravirko. Kūdikis
turėjo jo veidą! Klonas nė nežinojo savųjų netekčių.
Pirmą kartą gyvenime kupinas įsitikinimo, kurio nega
lėjo perprasti iki galo, Sigurdas suklupo žolėje ir ėmė rau
doti. Štai taip raudantįjį ir surado Gunaras, tokį paskendusį
savo liūdesyje, nė neišgirdusį jo prisiartinant. Žaibiškai
atsigręžė tik pajutęs ant peties ranką, ir išvydo save.
Kaip paaiškinti Brionijos jausmus, kai dėklė atsidarė ir ji
išvirto į drėgną orą, į žemės ir augalijos, karvių ir lietaus
kvapus. Pagaliau čia buvo žolė. Ranka palietė jai petį, o ji
užpykusi nekreipė dėmesio. Iš pradžių šviesa ją apakino ir
ji turėjo ilgai dengtis rankomis akis, kol pagaliau pradėjo
matyti. Pamažu rankas patraukė - pirmiausia trumpai pažvilgčiojo, o tik paskui visai atsimerkė: štai visa tai. Pasaulis.
Milžiniškas dangus, lietuje tyliai šnypščiantys medžiai, ir
žaluma, žaluma, žaluma, kiek tik akys užmato. Gunaras
stovėjo netoliese ir kuo linksmiausiai jai šypsojosi. Ji mojo
jam ranka - jai čia visko per daug.
Argi dėl šito nevertėjo? - paklausė jis. Brionija neturėjo
ką atsakyti. Čia viskas buvo milžiniška, nesuskaičiuojama,
čia buvo viskas, ko tik ji apskritai troško. Bet buvo dabar
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jau ir pelenai jos širdyje, ir baisi nuojauta, kad kažin kas nė
nesapnuoto jai atsitiks, kad pasaulio jai nepakaks.
Iš gyvatvorės išlėkė kažkas mažulytis ir nutūpė Brionijai
ant plaukų. Ji iškėlė ranką ir jai ant piršto užlipo Tarškutė.
Paukštytė Kreilyje buvo pasislėpusi, kol ten lankėsi klonas.
Brionija jos nė nebeprisiminė, tačiau dabar apsidžiaugė.
- Pasprukai! - Prisidėjo mažylę prie lūpų ir pabučiavo
mažytę galvytę. - Ji man buvo vienintelė draugė, - pasakė
Gunarui. Gunaras karštai palinkčiojo. Sigurdas nepastebėjo
prijaukintos paukštytės.
Tarškutė snapelyje laikė gražių raudonų uogyčių kekelę.
Brionija paėmė ir nusišypsojo.
- Vis dovanas nešioji.
- Žiūrėk, - tarė Gunaras. Parodė seną gudobelę prie
griovio. Gumbuotą, nukaršusią, bet visą pasidengusią
uogomis, nuo viršaus iki pat apačios, šimtais tūkstančių,
milijonais uogų, beviltiška jų gausybe. Brionija nukreipė
žvilgsnį nuo savo gautos dovanėlės į uogų fontaną. Pra
virko. Dėkojo Tarškutei, bučiavo snapelį, įsismeigė dovanėlę
į plaukus, nusibraukdama ašaras. Ji gavo viską, ko troško. Ir
prarado viską, ką turėjo. Ko verta saulė ir dangus, pasaulis
ir visi jo stebuklai, jeigu be meilės?
Tuo pat metu kambaryje ne per toliausiai Sigurdas ketino
pats pasiaiškinti Gudrunai. Sėdėjo jis prie lango ir sukiojo
ant savo piršto žiedą, pagrobtą iš Brionijos.
Šitas žiedas. Kūdikis jo veidu. Šlepkis žino kelią per
ugnį. Tie pajautimai kažin ko pažįstamo, žinomo, kai jis
nežino, tas sielvartas, ta netektis, ta meilė. Prisiminimas
apie išjojimą į žemės paviršių, kai jis anksčiau visai nebuvęs
po žeme. Ką viskas reiškia?
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Tačiau tik visai nieko nesakė Gudrunai, kokių jausmų
jam sukėlė Brionija.
- Jeigu ten buvo pragars, tai tu jau jį sugriovei, - pasakė ji.
- Pragaras žmogaus sukurtas, - atsakė Sigurdas.
- O kodėl ir ne? Žmonės sako, kad ir dievai esą žmonių
sukurti. Tai koks skirtums?
- Tikriausiai. - Klonas kramtėsi nagą, siekdamas su
prasti. - O ką, jeigu aš esu daugiau negu vienas? - staiga
paklausė.
- Tu daugiau negu viens?! Neduok Dieve! - pasakė
Gudruna vartydama akis, mėgindama nuleisti juokais.
Nematė ji Sigurdo šitokio nuo jo nervinio išsekimo.
- Iš kur aš žinau dalykus, kurių nesu pažinęs? Ar nema
nai, kad kai miriau, gal Odinas padarė dar vieną mane?
Gudruna atsistojo.
- Nesąmonė, Sigurdai. Tu tiek iškentęs. Privalai pasirū
pint savo sveikata, ir tiek. Pailsėt. Pagalvok - jeigu buvo kits
Sigurds, juk būtume apie jį girdėję. Apie tokį būtų girdėjęs
kiekviens. Tik pažvelk į save!
Sigurdas buvo nuostabus, su auksiniais gelsvai rus
vais plaukais, gražiai krintančiais apie platų veidą, ant
pečių ir nugaros. Gražuolis! Bet jai darėsi baisu. Ji taip
bijojo jį prarasianti - atim s pam išimas, kita moteris,
gyvenimas.
- Aš jau savęs nebepažįstu. Jaučiuosi... gyvenąs kažkokį
kitą gyvenimą, kokio dar visai nė negyvenęs.
Gudruna nervingai nusijuokė.
- Sigurdai! Jei išgirstum, ką pats šneki... - Ji priėjo paimti
jį už rankos ir pamatė ant piršto aukso žiedą.
- Koks gražutis. Iš kur gavai?
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Sigurdas žvilgtelėjo į žiedą. Ketino paduoti jį Gunarui,
kad grąžintų Brionijai.
- Man jį davė Brionija, kai turėjau Gunaro pavidalą, pasakė. Šiems žodžiams išsprūstant iš lūpų, stebėjosi, kodėl
meluoja.
- Duokš man. - Gudruna šypsodamasi žiūrėjo, ką jis
darys.
Sigurdas susiraukė.
- Čia jos. Atiduosiu Gunarui. Jis ir nuspręs, ką su juo
daryt.
- Ne, duok jį man. Galėsi jam pasakyt, kad kelionėj
atgal į žemės paviršių žieds pasimetė. Juk visai galėjo taip
ir nutikt.
- O kam tau? Juk jis ne mano, kad tau dovanočiau.
Ji išsiviepė.
- Aš paukštytė pavyduolė. Jeigu ji davė tau ir tu mane
myli, tai dabar turėtų priklausyt man, pagal teisybę.
Klonas leido jai numauti žiedą nuo piršto.
- Taip geriau, - tarė ji. - Negalima tau mūvėt jokio žiedo,
vien tik mano dovanotą, - pabarė Gudruna.
- Jeigu tau jo reikia, ką gi, - pasakė jis, nors nenorėjo,
kad ji turėtų. - Bet mūvėti tau jo negalima. Jeigu Brionija
kada pamatys, dievai žino, kas bus.
Gudruna užsimovė ant piršto.
- Tebėra šilts. - Pasitrynė žiedu lūpas. - Pasidėsiu kur
nors saugiai.
Klonas priėjo prie lango pažiūrėti į lauką. Kažkur tenai
drauge ėjo Gunaras su Brionija. Jis jai rodė visas pasaulio
gėrybes.
„Su ja turėčiau būt aš", - galvojo jis, paskui papurtė
galvą. Kodėl jam nedavė ramybės tokios mintys? Jis turėjo
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Gudruną. Mylėjo ją visa širdimi. Tačiau buvo tikras, kad
pasaulis turėtų būti jam nuostabesnis, negu yra, ir jam
atrodė, kad kažkaip jis galėtų savo meilę pasauliui susi
grąžinti rodydamas tą pasaulį Brionijai pats.
- Ji turėtų mirti. Turėtume ją nužudyt, - šūktelėjo per
petį Gudrunai. - Ką aš padariau? Ką sugrąžinau?
Gudruna patylėjo.
- Pakalbėsiu su Gunaru, pažiūrėsiu, ką jis mano apie ją.
Nesijaudink. Buvai įsitempęs, ir tiek. Ta gudrybė - ne tavo,
Sigurdai. Niekaip nebūtum pats sutikęs. - Gudruna išėjo
iš kambario ir valandėlę pastovėjo galvodama. Jai reikėjo
apie šį dalyką su kuo nors pasikalbėti. Kas čia darosi su
ta moteriškaite? Ar jis tiesą sakė apie ją, ar jis jau vėl ant
nervinio išsekimo ribos?

45
Susitikimas

Atsitiko taip. Neprašykit paaiškinimo, kodėl buvo taip
žiauru. Kai kurie įvykiai taip glaudžiai siejasi su laiko mo
deliu, kad nieko daugiau ir negali nutikti. Šitaip žiūrint buvo
tiesiog baisu, tartum sunkio jėgai išskriejant lauk iš dangaus.
Tuose dalykuose buvo beatsiskleidžiantis Dievas.
Atliktas draugui Gunarui klono darbas buvo svetimas
jo prigimčiai, kai kas tokio, ko jis pats niekaip negalėtų:
išdavystė. Taip kaip kiekvienas turėjo gyventi Sigurdo su
kurtomis tiesomis, dabar turėjo gyventi jo melu. Galų gale
jį ėmė persekioti gyvenimo priešas, gailėjimasis - gyvatė,
kuri grasina, bet taip ir nekirs, nors visada kerta. Mes pri
simename, mes žvelgiame į ateitį neryžtingai ir jaučiame
veikiančius nuodus.
Klonas buvo atlikęs, ką numatęs. Jis nugalabijo Kreilį
ir iškovojo Gunarui nuotaką. Davė jam ką mylėti. Kokia
dovana! Gudruna jam prisakė tuo džiaugtis. Tačiau keistos
mintys toli gražu ne džiugino, o graužė sielą. Taip, dėl Gu
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naro jis džiaugėsi, bet kodėl kita jo širdies pusė ant jo niršo?
Ar tik čia ne pavydas? Jo dar niekad nebuvo kankinę tokie
jausmai. Ir kodėl dabar užpuolė? Ir kaip mintys apie Brionijąjam gali taip šviesti, kaip tikra šviesa, kai jis šitaip myli
Gudruną?! Grimhildos gudrybė buvo veiksminga, kuo pui
kiausia. Tačiau net ir ji negalėjo pakeisti dalykų pavidalų.
Sigurdo su Brionija meilė laiko architektūroje šį tą reiškė.
Jiedu būtų ilgėjęsi vienas kito net ir visai nesusitikę.
Brionija nesusitiko iš karto su kitais Niberlinais. Vildamasi
atidėti tą dieną, kai turės susitikti su Sigurdu, pasakė Gu
narui pirmiau norinti pamatyti ką nors jų gyvenamame
pasaulyje, kad nors truputį įgytų ką nors bendro su jais.
Pirmiausia dar jiedu porą savaičių praleido vieni Senajame
Name, o tik paskui iškeliavo tyrinėti krašto. Prieš jiems
iškeliaujant klonas turėjo trumpai išdėstyti Gunarui apie
savo viešėjimą pas Brioniją Kreilyje. Jiedu pabendravo
vieną valandą, vos tik Sigurdas sugrįžo. Pasikalbėjo įsitaisę
ant žolės, kol ji laukė dėklėje, spėliodami, kas čia dedasi,
bet Gunaras norėjo patikimai įsiminti kiekvieną jųdviejų
drauge praleistą sekundę. Ir pasisavinti.
Aptarinėjo Brionijos žiedą. Gunaras norėjo, kad Sigurdas
grąžintų, bet Gudruna nesutiko išleisti iš rankų. Tas jai
nebuvo būdinga, to ji ir pati nesuprato, tik jautė, kad kaž
kaip, jeigu jos vyras siekė įsiteikti Brionijai Gudrunos brolio
labui, tai bent kas nors turėjo Brionijai už tai priklausyti. Jei
buvo šitame keistame reikale kokių nors meilės ženklų, tai
jie turėjo atitekti jai. Gunaras pyko. Jam atrodė, kad sesuo
privalo gerbti jo jausmus šiame reikale. Tačiau Gudruna
laikėsi tvirtai, taigi jis turėjo aiškinti Brionijai pametęs
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jos žiedą kažkur pakeliui į žemės paviršių. Atsiprašinėjo
žiedą atėmęs, teisinosi, kad jei žiedas buvęs jai dovanotas
kito, tai jis pavydėjęs. Brionija dėl to kankinosi. Vis dėlto
per daug visko dėjosi jai prieš akis, kad dar labai galvotų
apie tą žiedą.
Paskui jie iškeliavo. Kaip daug buvo ko pamatyti!
Gunaras troško parodyti viską. Čia buvo šventė, tyrinėji
mas, mokymasis - prisitaikymui reikėjo viso gyvenimo.
Ir gal čia buvo taip pat medaus mėnuo. Jiedu abu troško
meilės. Jeigu tu jos ilgiesi ir sieki, tai žinoma, kad tu gali
ją susikurti. Šešios savaitės, pora mėnesių - per tiek laiko
jie jau ją patirs. Ar labai svarbu, kad pradėjo meilintis iki
užgimstant meilei? Jiedu ieškojo meilės ir galbūt per tas
kelias pirmąsias savaites surado. Čia buvo toks pat kūno
ir sielos nuotykis. Du žmonės drauge. Jie tapo meilužiais
po pirmosios savaitės. Gunaras taip džiaugėsi, kad Brionija
negalėjo nejausti, jog dedasi kažkas nepaprasta. Ji klausinėjo
savęs, ar užtenka to, kad jis myli ją, nes galbūt ji išmoks
mylėti jį pasirėmusi jo meile. Jis troško Brioniją išpuoselėti,
ir ji negalėjo nesutikti.
Medžiai ir gyvatvorės, debesys. Miestai. Čia buvo na
mai, parduotuvės ir bjauri žmonių sumaištis. Nesibaigianti.
Kinas, upės, pramogos, vandenynas, vabzdžiai, paukščiai,
lėktuvai. Brionija svaigo pakerėta, labai išsigandusi, kad
kažin ko ar net visko stokojanti. Išdavystė nesitraukė, bet
pasaulis dabar priklausė jai. Ji niekam neleido jai nieko
sugadinti. Sielos gilumoje numatė ateisiant atpildą, tikėjo
sulauksianti paaiškinimo, kuris gal atrodys pakankamas,
o gal ir ne. Galbūt pati meilė buvo paviršutiniška, gamtos
išdaiga. Galbūt virusai yra tokie pat stiprūs, rydami žemę
332

Kraujo giesmė

po mumis, kaip ir mūsų meilužiai. Ką ji žino apie jausmų
vertę? Pirmą kartą jausmams sukėlus maištą, Brionija vy
lėsi, kad jie tėra menkniekis.
Jos nuotaikos kaitaliojosi taip smarkiai, nuo aistros iki
įniršio, kad retkarčiais Gunaras pasijusdavo jos sukamas
virš galvos kaip svarmuo virvės gale. Bet juk šito jis ir no
rėjo, argi ne? Troško aistros, ryškumo. Nuotykio. Brionija
tiko puikiai. Kas gi galėjo numanyti, ką reikš pamatyti
viską, iki tol taip ilgai gyvenus po žeme? Žinoma, kad ji pa
vargo, nuliūdo, nusiminė, apsidžiaugė, užpyko - nesvarbu,
ką pati aiškino. Gunaras buvo išsekęs, bet patenkintas. Jau
po kelių savaičių jai sakė esąs įsimylėjęs.
Iki ateinant laikui jiedviem keliauti namo susipažinti su
artimaisiais Brionija taip pat apsisprendė. Nieko negalėjo
prižadėti - per anksti buvo kalbėti apie meilę. Tačiau Gu
naras atrodė geras žmogus, jai patiko ir ji norėjo išmokti jį
mylėti, jeigu jis ketino surizikuoti.
Gunaras pabučiavo jos pirštus ir nusišypsojo.
Tik to ir tegalėčiau prašyt, - pasakė jis. Ir ji nustebo,
kokia laimė atrodė jį priversti.
Jiedu sugrįžo į Senąjį Namą keliomis dienomis anksčiau už
kitus. Gavo progą pailsėti ir nusiraminti po praėjusių savai
čių sumaišties, prieš prasidedant kasdienybei. Tą vakarą ir
kitą dieną po vieną parvyko namo šeimynykščiai. Brionija
atvykstančius pasitiko, bučiavo, glebėsčiavo, širdingai
sveikino. O kai pasirodė Gudruna, tai Brionija nieko jai
nepajuto. Dėl to nustebo. Galbūt viskas susitvarkys. Gal čia
tik sudužę prisiminimai drumsčia jai vidinę ramybę, kada
ji pagalvoja, kad Sigurdas mylisi su šia moterimi.
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Artėjant vakarienei Sigurdas vis tiek nesirodė. Viršuje,
savo kambaryje Brionija žiūrėjo į veidrodį tvarkydamasi
veidą. Nuostabu atrodė, ką daro tie dažai, tik neatrodė jai,
kad labai jai patinka. Jai ant peties pypsėjo Tarškutė, palinko
atidžiai pažiūrėti į veidrodį.
Gražu, ar ne, Tarškutė? - paklausė Brionija. Paukštytė
atrėmė žvilgsnį gyvomis juodomis akutėmis. - Gal aš dabar
kitas žmogus. - Jinai nenuleido akių nuo savo veido, tartum
šis staiga būtų įgijęs visai kitus bruožus, kad atitiktų jos
naująją asmenybę. - Suprasiu pamačiusi jį, ar ne? - staiga
paklausė Tarškutės ir susiėmė veidą rankomis. Tas turėjo
baigtis. Ji buvo užsimiršusi pasaulio didybėje, tačiau dabar
jau žinojo: šitaip gyventi neįmanoma. Ji jį patikimai saugojo
kažkur giliai savyje, tą tokią iškastruotą, sukaustytą meilę.
Tačiau dabar turės jį susitikti. Ji jautėsi tokia menka prieš
savo jausmus, tartum kūdikis prieš tanko vikšrus.
Bijojo ir klonas. Kada jis buvo nusileidęs į Kreilį, apsimetęs
Gunaru, tai čia daugiausia buvo žiūrovams mulkinti - po
litinis žaidimas, skirtas parodyti, kad karalius sugeba
atlikti žygdarbį visai kaip Sigurdas. Bet apgaulė įsišaknijo
jų gyvenime. Klonas įtikino save, kad kaip tik dėl šito jis ir
jaučiasi taip nepatogiai, laukdamas susitikimo su Brionija.
Toli nuo jos galėjo pamiršti, kaip ji jį veikia, ir išmesti iš
galvos painius jausmus, kokius patyrė ten žemai Kreilyje - aistrą, geismą, poreikį, praradimo jausmą. Be abejo,
Kreilis buvo sukūręs tokius pat prietaisus, kaip kadaise
turėjo Fafniras. Tačiau kai tik Sigurdas vėl prisiartino prie
jos, tai vėl jį apėmė baimė. Visiškai nenumanė, kaip bus,
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kada jis ją pamatys, bet visa širdimi apgailestavo nepalikęs
jos ten po žeme, kur surado.
Kai Niberlinai susirinko vakarieniauti, įtampa išaugo.
Visi, išskyrus Brioniją, žinojo apie apgaulę, kokią jai visi
surengė. Niekam tas nepatiko, bet niekas tam ir nepasi
priešino. Kažkaip visi tikėjosi, kad viskas baigsis gerai.
Brionijai kada nors pasakys, kai ji jau bus įsimylėjusi Gunarą
ir galės jam atleisti.
Gunaras atėjo išsivesti jos prieš vakarienę pasivaikščioti
po temstantį sodą, bet prasidėjo lietus ir teko eiti vidun, į
oranžeriją, kur jų laukė padengtas stalas. Čia šunų krepšyje
buvo įsitaisiusi Grimhilda. Iškišusi liežuvį ji atidžiai stebėjo
Brionijos žvilgsnį, Gunarui trinant Grimhildai ausis. Stojo
tyla. Lietus barbeno į stiklą jiems virš galvų. Po stogu drie
kėsi vynmedis. Jame slėpėsi Tarškutė. Brionija pakėlė akis
pažiūrėti, gal ją pamatys. Įžengė klonas.
Jos žvilgsnis užkliuvo už jo. Jis tam buvo pasirengęs ir
padrąsinamai nusišypsojo, bet širdis jam sugniužo. Pats
nesuprato, kaip išlieka tokio ramaus veido. Gudruna buvo
jį užtikrinusi, kad viskas bus gerai, jam pradėjus meluoti.
Jeigu jau jis prie to pripras, kaip sakė ji, tai tas pasidarys
savotiška jo paties tiesa.
-... O šis svarbus asmuo yra Sigurdas, - pristatė Guna
ras. Brionija, buvusi nusigręžusi iš baimės, kad neparodytų,
kokie užplūdo jausmai, atsigręžė ir ramiai pasižiūrėjo į jį.
Tačiau jai prireikė sugriebti sau už rankovės, kad nedre
bėtų ranka. Neparodys ji jam nieko, net ir kad pažino, kol
jis neatpažins jos.
Klonas nusišypsojo savo malonia šypsena ir prisilenkė
pabučiuoti ją į skruostą. Jam bučiuojant, kažkas vynmedyje
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virš jų krustelėjo. Nuo Brionijos krūtinės jau žvelgė maža
galvytė.
- Ak! - sušuko klonas. - Tarškutė! - Ištaręs vardą pasi
žiūrėjo į Brioniją nustebęs, kad žino.
- Tarškutė, - karčiai pakartojo Brionija, supratusi kaip
pripažinimą, kad jiedu jau buvo pažįstami.
Paukštytė sučiulbo aukšta, skambia gaida. Klonas žiū
rėjo į Brioniją su užstrigusiu veide šypsniu. Staiga Tarškutė
purptelėjo iš savo slėptuvės jam tiesiai į veidą. Jis riktelėjęs
pakėlė ranką, bet paukštytė jau tupėjo ant akiduobės krašto.
Jis pajuto duriančius smailius nagučius. Ji cypsėjo, plakė
uodegyte, žengė į jo akį.
Klonas šoko atatupstas, kaip gavęs smūgį. Viską užmir
šusi iš meilės jam Brionija žengė du žingsnius į priekį ir
įsikibo į jį taip, tartum visai nebeketindama paleisti.
- Ne, - ištarė Gudruna griežtai, lyg supratusi, kad viskas
dabar pasikeis. Klono akis pavirto tamsiu klanu, atrodančiu
kaip be vandens paviršiaus. Brionija ištiesė ranką paliesti jo
veido. Jai beliečiant, paukštytė išlėkė iš jo akies kaip raketa,
Brionijai virš pat galvos, pro langą. Ir dingo. Sigurdas pakėlė
ranką ir pažvelgė į Brioniją...
Ir klonas prisiminė. Akimirksniu dar kartą nukeliavo iš
mirties į gyvenimą. Jis tapo Sigurdu. Tą patį padarė Jėzus,
tą patį padarė Odinas. Tačiau vien tik Sigurdas tą neįma
nomą kelionę atliko du kartus. Trečiasis pabudimas. Kol
buvo miręs, didžioji Sigurdo siela išliko saugi - mažulytėje
paukštytės širdelėje.
Sielai įsitaisius savo vietoje jame, jį apleido jėgos pa
jautimas. Gunaras, Hognis ir Gudruna ėmė trauktis šalin,
bet paskui vėl buvo susemti prie jo - kito pajautimo: tyros
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meilės. Brionija žengė per tą tyrą meilę į jo rankas. Sigur
das buvo meilė. Atrodė kaip apgaubtas šviesos. Visi kiti,
nieko daugiau nesuvokdami, kėlė rankas į jį, tik nedrįso
paliesti.
Sigurdas atlošė galvą ir suriko iš skausmo. Prisiminimai!
Brionija, Kreilis, Tarškutė. Meilė! Įsimylėjimas, mylėjimasis,
mylėjimas. Prisiminė kiekvieną akimirką. Visa širdimi. Ir
prisiminė dar daugiau. Kaip priešinosi mirčiai ežere, kaip
grūmėsi dėl oro, kai Ida daužė jam veidą. Taip, Tarškutė
irgi viską matė ir jam tą viską irgi perdavė.
Jam bespoksant Brionijai į akis, ji viską matė - jo susivo
kimą, supratimą, meilę, lyg spalvų sužėrėjimą. Ji suriko:
- Sigurdai!
Jis tebepriklausė jai. Ji džiaugsmingai nusišypsojo ir pa
siekusi rankomis apkabino jo nulenktą galvą. Jiedu amžinai
gyveno vienas kito širdyje. Bet Sigurdas verkė - dėl jos, dėl
savęs, dėl visko, ką jie praradę, ko netekę.
Sigurdas prisiminė dar daugiau. Turėjo ne vien savo pa
ties prisiminimus, o ir klono, gyvenusio juo taip užtikrintai,
tartum jis gyvenęs pats. Meilė! Dvilypumas. Meilė meluose,
išdavystėje, klastoje. Čia buvo Gudruna, kurią jis mylėjo.
Ir Gunaras, kuriam jis buvo įteikęs tokią dovaną, kokios
niekas neturėjo teisės įteikti. Jis to nežinojo - dovana buvo
įteikta. Ar galima labiau išduoti save ar ką nors kitą, negu
atiduoti meilę? Argi apskritai įmanoma šitokį nusikaltimą
atitaisyti?!
Jis dar truputį palaikė švelniai rankose Brioniją, paskui
sudejavo ir nusigręžė. Brionija sustingo. Ar ji padarė klaidą?
Argi čia galėjo būti klaida?
x
- Sigurdai! Kas yra?
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Staiga jis apsisuko ir klupdamas žengė iš kambario.
Eidamas metė neramų žvilgsnį sau už nugaros. Pasaulis
anaiptol nebuvo vėl suvienytas. Priešingai, meilės akivaiz
doje viskas pasidarė negarbinga kaip niekad.
Brionija žengė paskui, tačiau nespėjusią išbėgti ją bloškė
į šalį Gudruna.
- Sigurdai! Sigurdai! Grįžk!
Iš ten, kur stovėjo, Brionija matė pro langą jį bėgantį
kaip elnią šlapia žole, matė miglotus jo kontūrus lietuje. Jo
pėdomis nusekė pievele Gudruna. Ji šaukė jį vardu, bet jis
jau šoko per gyvatvorę pievelės gale. Ji vėl šaukė:
- Sigurdai! Sigurdai!
Dar kartą švystelėjo atsigręžusio pasižiūrėti veidas. Ir
Sigurdas dingo.
Permerkta lietaus Gudruna stovėjo ir žiūrėjo. Trynėsi
veidą rankomis tartum negalėdama patikėti, ką vos ką tik
mačiusi. Paskui apsisuko ir nuklumpino atgal. Artindamasi
prie oranžerijos pamatė Brioniją, žiūrinčią pro langą ir
metančią grynos neapykantos kupiną žvilgsnį.

46
Sigurdas

Sigurdas galėjo bėgti visą likusį savo gyvenimą - turėjo
tam jėgų. Bet žinojo, kad yra dalykų, kurių tikrai negalima
pamiršti. Už poros mylių jis nubėgo palei slėnį žemyn iki
upokšnio, tekančio per skurdžią ganyklą, ir atsigulė tarp
rėžiukų ir nukritusių lapų dumbliname paupyje. Čia buvo
tikra deguto juoduma, toli nuo kelių ir miestų. Tačiau tą
akim irką jis suprato visą gyvybę, nuo mikroskopiškų
gyvūnėlių, gyvenančių vandenyje ir dumble aplinkui jį,
iki medžių, metančių lapus, kraunančių juos ant šlaito
viršuje, iki visos žemės ir iki pat milžiniškų žvaigždžių,
nukreipiančių laiką ir erdvę pažvelgti žemyn į jį.
Įsirangę giliau į sumaigytus augalus ir dumblą, tartum
į šiltą patalą, ir leido atgyti prisiminimams.
Prisiminimai. Taip! Prisiminimai yra šventas dalykas.
Jam taip sakė Brionija. Jie yra įrašai apie mūsų ryšį su
pasauliu, apie mūsų gyvenimų šlovę. Anksčiau jam pri
siminti trukdė, tačiau dabar jis galėjo viską susidėlioti į
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vietas. Galėjo prisiminimus apkabinti, praryti, pasidaryti
juos savus. Gudrunos įsimylėjimas. Mirtis, pamiršimas,
bijojimas, praradimas, jėgų neturėjimas. Atsilikimas nuo
gyvenimo, gyvenimas pasaulyje ne savo vietoje. Jis pasiėmė
sau kiekvieną sekundę iš kiekvienos valandos iš kiekvienos
savo, kaip klono, gyvenimo dienos.
Sigurdas gulėjo dumble ir juto jį merkiantį lietų. Aplin
kui jautė tūkstančius besirangančių lyg žuvelės krevečių,
sraigių ir kitokių padarėlių, susirinkusių apie jį. Elnias
atėjo palaižyti sūraus prakaito nuo jo rankos. Viršuje su
sirinko šakose maži paukšteliai. Visi susitelkė prie jo. Jis
buvo tobulybė, gimęs mylėti visus, vadovauti visiems ir
viską daryti teisingai. Bet jį apgaule privertė išduoti. O ta
išdavystė buvo toks talentas, kurio jis neturėjo. Jo nuo
gąstavimai galų gale virto tikrove. Jis buvo ne žmogus. Ir
niekada žmogumi nebuvo. Jis visada buvo pabaisa - meilės
pabaisa. Kad būtum tikras žmogus, tu turi gebėti išduoti.
Tobulybei nėra vietos šiame pasaulyje. Gulėjo Sigurdas,
viską mylėdamas, bet nepajėgdamas nė piršto pajudinti
kam nors sutrukdyti, ką nors išgelbėti, ką nors pakeisti - nei
save, nei Brioniją. Nieko.
Ten aukštai prie Senojo Namo jautė žmones k ru 
tančius savo gyvenimuose. Būti žmogumi - ar yra kas
maloniau? Tačiau dabar veikė nuodai - pavydas, nusi
vylimas, įniršis, nesėkmė, išdavystė. Nieko nepakeisi.
Lemties gniaužtai buvo neįveikiami. O ir mirtis. Kaip
buvo įmanoma, susidūrus su tuo, su visų vilčių prara
dimu, išlikti savimi?
Sigurdas pakilo ir atsisėdo savo vandeningoje lovoje.
Aplinkui pasibaidė gyvūnai.
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„Ar įmanoma? - pašnabždom is klausė savęs. - Ar
įmanoma mylėti mirtį? Ar įmanoma mylėti pačią neapy
kantą?"
Jeigu įmanoma, tai kokia kvailystė!
Paskui parėjo namo. Tik pirmiau pasakė maldą visiems
dievams - Odinui, Jėzui, Alachui ir kiekvienam galbūt
klausančiam. „Ačiū, Dieve, bet tu nežinai, ką darai."
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Lijo visą liepą. Bet paskui, rugpjūčio antroj pusėj turėjom
dvi savaites saulės. Au! Velnišks karštis! Tu negali judėt.
Visks sekina. Tiesiog toks drėgns, suprantat, karštis. Tu
neprakvėpuoji, nemiegi, tu nieko negali veikt. Katės kiaurą
dieną snaudė viduj, šunys gulėjo ant šono ir išvertę liežu
vius be paliovos sunkiai alsavo. Taip ir mes. Saulės kaitroj
mūsų šeima juokinga. Staiga mes pradedam slankiot iškorę
liežuvius, ak ak ak. Nesusilaikom. Kai susiėjom trise, atrodėm labai linksmi.
Bet nereiškia, kad mes šiais laikais daug bendraujam.
Rrrr. Kažin, ar išbūnam drauge daugiau negu po kelias
savaites per metus. O anksčiau visad būdavom drauge. Iki
čia atsirandant šitai karalienei Siknei.
Taip. Jau tokį talentą tai jinai turi. Ji šūdo mašina. Sušiko
mane, sušiko Sigurdą. Mudu viens kitą mylėjom. Rrr ha ha!
Prisimenat? Ne, nieko ten žemai Kreily nenutiko. Aišku,
kad ne. Visiška nekaltybė. Tai kodėl jis vis pavirsta šūdu, vos
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tik ji pažvelgia?! Nes ji turi spinduliuojančias šūdą akis? Ir ji
šūdu pavertė Gunarą. Jis slankioja atrodydams kaip visišks
šūds. Ot, šūds. Mūsų šeima - šūds, šalis, kuriai teko šitokia
karalienė, - šūds. Suprantat? Karalienė Siknė. Neišbuvo čia
nė metų, o tik tiek ir pakako - vienerių metų - padaryt iš
viso pasaulio šūdą.
Gunars su Hogniu buvo išėję pasiirsty t. Pasišalint, pasi
šalint, kiekviens nori pasišalint. Au! Sigurds buvo išvykęs.
Jo beveik nemačiau. Kad tave Helė, kaip aš jo ilgėjaus. Kai
jis gyveno šičia, kaip buvo baisu. Hognis šiek tiek būdavo
su manim, o Gunarą nelabai tematydavau. Visks darėsi
gerokai sudėtinga tarp mūsų, kai jo žmona taip akivaizdžiai
susimylėjo su mano vyru.
Rrau! Pirmiausia tai čia kalts Gunars. Visai nereikėjo
prašyt Sigurdo leistis ten vietoj jo. O Sigurdui visai nederėjo
sutikt. Prakeikts Gunars - jis turi viską: nuosavą karalystę.
Ir jam gana? Ne. Jis dar turi būt Sigurdu. Taigi ji ten že
mai įkalinta, ir pasirodo tas žmogus. Ji visai nė nemačius
anksčiau nė vieno, tai ir įsimyli jį. Na... taip. O kaip dar
galėjo būt? Ji turbūt pamanė, kad jai Kalėdos. O paskui,
aišku, ji atsikrausto šičia. Ir staiga žmogus įgyja visai kitą
asmenybę! Na, reikia ją užjaust - kaip tas gali paveikt pro
telį? Ir tada, ak, tik paklausykit! Čia kits žmogus, tiesiog
žavings, nuostabus žmogus, daug gražesnis už jos turimą,
atsitiktinai su ta pačia asmenybe, kurią turėjo jos vyrs, kai
jinai jį įsimylėjo.
Rrr. Fui! Ji ne kvailė. Supranta, kad kai kas dedasi. Aš
jos nekaltinu. Kvailą jai iškrėtė pokštą. Tačiau dabar išėjo
negerai ir visi mes šičia kenčiam nuo Gunaro godumo ir
nuo Sigurdo naivumo. Ir nuo jos šūdinumo.
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Taigi Gunars su Hogniu buvo išvykę papramogaut,
palikę mane šūde vieną kapstytis su ta karaliene Šikne. Aš
darbavaus - su nauju sumanymu dėl ligoninių. Su ligoni
nėm keblu. Kai šitaip daug yra įvairių rūšių kūnų, reikia,
kad jūsų daktarai būtų išlavinti maždaug dešimčia būdų
atlikt net pačias paprasčiausias procedūrs. Tik va kad labai
didelė buvo kaitra. Nebegalėjau. Atsigėriau šalto ir išėjau
laukan pažiūrėt, gal lauke bent kiek vėsiau nei kambary, o
ten Brionija skaitė gulimam krėsle.
Aaak, panelė Siknelė išėjus laukužin. Kokia mums
garbė! Jinai nedirba. Ji nieko neveikia, tik dykinėja ir sklei
džia šūdo bangs. Nors, kita vertus...
Kaip sakau, tikrai man jos gaila. Atrodė tokia mielutė,
gulinti plikais kojų piršteliais ir su nusmukusia nuo peties
suknele, skaitanti knygą. Nekalts avinėlis. Au. Spoksojo
į katiną, gulintį po slyva, pliaukšintį uodega ir stebintį
paukščius prie lesyklėlės. Kokių tik čia nebuvo prie lesy
klos - tą vasarą ir genys, juodai baltai raudons gražuolis.
Taip, graži diena, kaip reikiant kaitina. Pamaniau: „Juk
kaip tik ją išnaudojo." Bent jau mes visi tai juk žinom, kas
čia dedas. Ji buvo įkalinta ten žemai viena visą laiką. Ji
tetroško tik išlipt šičia ir turėt tuos pačius dalykus, kokius
turi visi, - paprastus daiktus. O kai jinai čia atsirado, tai
visks dėl jos dabar sudergta.
„Ar ne derėtų tau pabandyt, a?" - paklausiau jos, kvies
dama išsimaudyt.
Upė už pusės mylios, tikrs vargs keliaut iki ten tokią
dieną, kai taip kepina iš viršaus, bet šaunumėlis, kai ten
nusigauni. Nebuvom ten jau seniausiai. Senelis pastatydino
užtvanką per upę, pasidarė nuostabi maudykla. Ten tebe
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kaba virvė, kuria mes dar vaikai įsisupdavom nert. Mums
tenai ir derėtų lindėt, kvatotis upėj, su užkandžiais, su bu
teliu vyno, užuot kiurksojus saulėj ir prakaitavus. Bet kiti
buvo išvykę, tik mudvi abi pasilikusios. Tai ją ir pakviečiau.
O kaip aš nustebau, kai jinai sutiko.
„O, puiku." Šiaip tai ji visko atsisakinėja. Pamaniau: „Na,
nebandysi, - nieko nepasieksi." Nusišypsojau jai. Nelabai
jai pavyko atsakyt man šypsena.
„Pasiimsiu maudymuisi", - pasakė, o aš tik nusijuokiau
ir papurčiau galvą.
„Ten nė gyvos dvasios. Jeigu tu taip nori, tai gali su savo
kelnaitėm, bet aš nežiūrėsiu." Ji pagaliau nusišypsojo. Tai
pagalvojau, kad bent jau šį kartą ji laiminga.
Nuėjau vidun ir paėmiau kelis rankšluosčius ir krepšį,
porą butelių vyno, keletą pyrago gabalėlių, traškučių ir
kitko, ir mudvi iškeliavom per laukus. Puikus pasivaikščiojims - grožies reginiais nuo kalvos. Bandžiau kalbėt, bet
ji tik linkčiojo ir šypsojos, tai ir nebevargau. Nejauku buvo,
bet ko norėt, nelabai tešnekėjom jau ištisus mėnesius. Tiesą
sakant, visai kvapo nebeturėjom, kiūtindamos karšty, tai
pamaniau, kad gal ji laiminga tiesiog būt lauke, vaikščiot,
eit maudytis, gal čia tik aš vapalioju kaip tikra bjaurybė,
kad net šleikštu visks daros.
Kai ten nusigavom, Brionija nuėjo tiesiai į pliažą - iš
tikrųjų tai į dumblynę, bet vadinam pliažu. Atsistojo prie
pat vandens ir kojų tarpupirščiais pliurpstė dumblą. Kaip
buvo gražu. Nerimts daikts. Taip darai, kai esi mažvaikis.
Priėjau ir padariau taip pat. Susijuokiau.
„Kutena!" - pasakiau kikendama. Ji pažiūrėjo į mane
ir vėl nusišypsojo. Aš buvau - na, nebuvau aš tokia jau
345

Melvin

Burgess

laiminga, bet pagalvojau, pirmą kartą po vienerių metų
su trupučiu, kad gal ir įmanoma būt laimingai. Juk daug
neprašau, ar ne? Tiesiog norisi kartkartėm šypsenos.
„Eikš, - paraginau ją, - nusimeskim drabužėlius." Mane
jaudulys paėmė - eit maudytis nuogutėlėm. Išdykėlės! Išli
pau sausumon ir puoliau nusirenginėt. Bet kai priėjau prie
savo liemenėlės ir kelnaičių, tai vėl pasijutau nepatogiai,
nes jinai tebestovėjo tenai dumble. Žvilgtelėjus pamačiau,
kaip žiopso į mane. Palinkčiojo galvą į vandens pusę. „Ro
dos, ten skrenda tulžys", - pasakė. Pažiūrėjau aukštyn, bet
nebepamačiau to mielo mėlyno žybsnio.
„Eikš!" - paraginau.
„Tu maudykis. Aš tik pamirkysiu kojų pirštus."
Stabtelėjau. Nebenorėjau aš likt be nieko, jeigu ji stovi
su visais savo drabužiais. Bet paskui pagalvojau: „O, kad
tave Helė, ryšiuos, teeina ji šikt." Ir nusirengiau. Mačiau
ją spoksančią į mane. Jūs tai sakytumėt, kad net ir tokiai
kvailei kaip ji turėtų užtekt nuovokos nestypsot ir paslapčia
nevėpsot į mano papus, kai tarp mudviejų dedas tokie da
lykai. Bet pasistengiau nekreipt dėmesio. Ištiesiau į dangų
ranks ir ėmiau rangytis.
„Va-lio!" - sušukau. Ji nusijuokė.
Jaučiaus tokia plika. Apgailestavau, kad neturiu tiek
šuns plaukų kaip Hognis, kad mane pridengtų.
Paėjau nuo jos pakrante kelis metrus prieš srovę ir pa
mažu įlipau į vandenį. Vanduo buvo beveik šilts. Norėjau
įpult, tėkštis ir klykt, bet šiek tiek sunku buvo su ja stovinčia
ir spoksančia. Įlipau užtektinai giliai sušalpt sėdynei ir tie
siog stovėjau pati nežinodama, ką toliau veikt. Ir jūs žinot,
ką ji? Ji nusisuka nuo vandens ir eina krantu. Pagalvojau:
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„Galų gale eina nusirengt ir taip pat maudytis." O ji tik paėjo
kelis metrus pro mane, prieš srovę. Ten, kur ji sustojo, dugns
statesnis. Ji akimirką pastovėjo, paskui pasikėlė suknelę ir
nerangiai žengė gilyn.
Tai kuo gi jai netiko ten, kur iš pradžių stovėjo?! Dabar
nuėjo tikrai kur nepatogu.
„Į vandenį nelipsi?" - pasiteiravau.
Nežiūrėjo į mane. Suko akis šalin.
„Gal truputėlį", - atsakė.
Stovėjau dar akimirką, jaučiaus jau gerokai suerzinta.
Juk taip stengiaus, argi ne?
„Taigi, Brionija, ko tu nelikai šičia? Ten juk visai nepa
togu."
Atsigręžė, pasižiūrėjo tiesiai man į akis ir pasakė: „Nes
man nesinori stovėt vandeny, pratekėjusiam pro tave."
Iš pradžių pam aniau negerai išgirdus. Paklausiau:
„Kaip?" Ir jinai pakartojo, kuo aiškiausiai, jeigu jau aš tokia
kvaila, kad nesupratau.
„Nenoriu, kad tas vanduo, kuris lietė tave, paliestų
mane."
Stojo siaubinga tyla, kol pagaliau suvokiau, koks ji
niekšings padars. Atrodė taip gudriai sugalvota, lyg jinai
būt atpėdinus iki čia šitokį kelią vien tik mane pažemint.
Nuraudo man viss kūns. Pajutau, kaip nukaito. Manot,
nurausta tik veids, daugiau nieks? O aš pajutau kaistantį
visą savo kūną. Prisidengiau ranka krūtinę. Jinai spoksojo į
mane pamatyt, ką darysiu, tartum būčiau kaip nors išban
doma. Nežinojau, ką daryt, jaučiaus lyg perkūno trenkta iš
giedro dangaus. Taip netikėtai.
Apsisukau ir parklampojau į krantą. Nuogutėlė - pasi
jutau taip kvailai, tiesiog beviltiškai. Aš nesu žavingiausia
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pasauly figūra, tai atrodžiau turbūt juokingai. Laikiaus
nepravirkt. Juk dėl jos taip stengiaus, argi ne? Iš kailio
nėriaus. Argi taip troškau eit maudytis su ta apgailėtina
bjaurybe. Kaip stengiaus dėl jos, dėl mūsų, o jinai dargi
pasitelkė progą mane pažemint. Taip skubinaus lipt iš upės,
kad slidau ir klupau. Parkritau ant kranto ir susimušiau
koją, išsidumblinau visa. Nepriėjo padėt, nei nieko. Tik
stovėjo ir spoksojo į mane, piktom akelėm viską stebeilijo.
Užsitempiau palaidinukę, užsisegiau sijoną ir atsisukus
pažiūrėjau į ją. Vėl nusigręžė. Stirksojo sau ir žiopsojo į
vandenį, kaip niekur nieko.
„Tai tu m anai esanti taip labai už mane vertesnė,
a?" - pasiteiravau. Norėjau prieit ir kartelį gerai užtvot. Tik
nebuvo kaip. Ji stipri, ta Brionija. Būtų mane nudėjus.
Kostelėjo.
„Aš už tave vertesnė", - pasakė.
„Ak, kaip jau čia taip? Gal kad slampinėji kiaurą dieną
ir nieko neveiki, tik vis raukais ir įgristi visiem iki gyvo
kaulo? Ačiū, bet nelabai matau, ko galėčiau tau pavydėt.
Man tavo gy venims, gerbiamoji, atrodo gerokai šūdins. Tik
viena bėda - apšiki gyvenimą ir visiem kitiem."
Vaidino ramuolę. Bet užraudo. „Galbūt", - ištarė dreban
čiu balsu. Supratau, kaip pyksta. „Bet aš vis tiek vertesnė už
tave, Gudruna." Ir nusigręžė, tartum teisybę pasakius.
Taip norėjosi sušukt: „Eik tu šikt!" Ir pabėgt. Gailiuos
taip nepadarius. Bet šitaip galimu buvo ir vėliau. Tikriausiai
panorau jai užkept kaip reikiant. Ir žinojau, kaip.
„Aš Sigurdą turiu, o tu ne, - pasakiau. - Tu dėl šito ir
siautėji. Gunars tau per prasts. Viss pasaulis tau per prasts.
Tu nori, po paraliais, visko, tu nori ir Sigurdo. Bet jau jo tai
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tu negausi, brangioji. Jis mano. Tu gali sau purkštaut, kiek
patinka."
Iki tol vis dar vos nulaikiau ašars, bet kai taip išrėžiau,
palengvėjo. „Štai, - pagalvojau, - štai korts ir atidengėm.
Gal tiesiog išsinešdins ir gausim ramybę. - Pasičiupau žolėj
gulinčius mažmožėlius. - Dingstu. Tegu pagalvoja!"
„Sigurdas nė iš tolo neprilygsta Gunarui", - pasakė
ji. Tiesiog nusikvatojau. Ką ji čia taikos apmulkint?! Gal
pati save? Jau tik ne mane. Tik pažvelgiau į ją ir papurčiau
galvą. „Taip, Gunars daro tave laimingą, ar ne?" - pa
sakiau jai. Pamojavau jai savo kelnaitėm ir išdidžiai
nužingsniavau. Visks girdėjosi iš jos balso. Pataikiau jai
kaip pirštu akin.
Bet ji dar nebuvo pabaigus. „Gunaras nusileido į Kreilį,
o Sigurdas laukė čia viršuj, kur saugu. O dinas tikrai
neleistų niekam, leistų tik pačiam šauniausiam iš visų
nusileist pas mane."
Na, gal reikėjo man dar pasakyt jai šį bei tą, tik kam dar
vargt?! Taip visks buvo niekinga! Juk mylim ką nors ne dėl
to, kad geriausias iš visų. Juk mylim dėl to, kad mylim. Dėl
to, kad mylim ir kad myli mus.
„Gunars greit grįš, tai ko tau nelėkus namo ir nešokus
su juo lovon, jeigu jis toks nuostabus? - paklausiau. Kuo
puikiausiai žinojau, kad jiedu kartu nemiega. - Jeigu jau
taip jį myli." Gal pasakiau kiek kvailokai, bet negalėjau
pasakyt to, ką norėjau. Ji lipo iš vandens. Jos ramybė ėmė
nykt akyse.
„Nemiegu aš su juo. Tas tiesa. Bet aš bent jau laisvai
pasirinkau."
„Kaip suprast?"
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„Ne tavo pasirinkimas, kad nemiegi su Sigurdu. Ne
miegi su juo todėl, kad nenori jis. Va kaip karštai jis tave
myli. Ne, Gudruna, tu neturi nieko tokio, ko man reiktų.
Patikėk."
Stovėjau ir jutau, kaip kraujs man išteka iš veido, išbąlu.
Kaip ji drįsta?! Kaip ji drįsta?! Ir kaip drįsta jis tokius da
lykus sakyt jai?!
Ji pasižiūrėjo į mane su tokiu pagiežingu, kreivu šyps
niu. „Tu juk matei, kaip jis į mane žiūri, Gudruna. Tikriau
siai supranti, ką Sigurdas myli."
Ėmiau linkčiot. „Ak, tai šitaip." Drebėjau. Taigi jiedu yra
kartu miegoję - ar tą ji turi galvoj? Nedrįsau klaust. „Nieks
tavęs nemyli, Brionija, net ir Sigurds. Nežinau, kas tarp jūs
nutiko, kai jis buvo ten nusileidęs, bet galiu tau pasakyt,
kad tu jam laimės tai nesuteiki. Sakai, jis tave myli, a? Taip,
mačiau, kaip į tave dėbsi. Jeigu tau atrodo, kad jis tave myli,
tai tegu atrodo. O myli jis mane. Jei galėtum jį pamatyt, kai
tavęs čia nebūna, tai žinotum."
Man širdis ėmė daužytis kaip būgns. Pagalvojau: „Ak,
ne, ji nori man pasakyt, nori man pasakyt, kad jiedu turi
romaną." Nenorėjau aš to išgirst, bet negalėjau atsitraukt,
turėjau laukt ir išgirst. Ir taip ilgai...
Nė nepagalvojau, kad išplepėjau paslaptį.
Ji spoksojo į mane kaip vanags. Žengė artyn. Žvilgtelėjau
namų pusėn. Staiga pasijutau labai nesaugi.
„Ką tu pasakei? - paklausė. - Tu pasakei, kad jis buvo
ten apačioj su manim? Tai tu žinai? Ką jis tau sakė?"
„Apie ką?" Bet aš vos tik taip pasiteiravus jau supratau,
ką išplepėjau. Ji nežinojo, kad ten apačioj su ja buvęs jis. Ji
manė, kad Gunars. Ne taip manė, suprantat. Bet aš ne tyčia.
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Juk mane taip užgavo, užpykdė. Nors dar ir tada nebuvo
per vėlu, vis dėlto juk ir aš nežinojau visko. Aš težinojau
apie jo apsilankymus ten apačioj neseniai. Aš nesupratau,
kad mudvi kalbam ne apie tą patį laiką.
„Aš... nežinojau, kad tu žinai", - pasakiau. Tiesiog ma
žytę akimirką man vėl pasidarė jos gaila. Taigi ji žinojo!
O ar seniai? Nieko nuostabaus. Ištiesiau į ją ranks. „Brionija,
atleisk."
„Ką tu nori tuo pasakyt? Ką tu turi galvoj? - Ji jau stovėjo
prie manęs. Staiga pasilenkė ir suėmė mano ranką. - Pasa
kyk man, kas čia dedasi!" - prašvokštė. Aš taip persigandau. Būtumėt matę jos akis. Jau, maniau, nudės. Štai kodėl
pasakiau... Vien tik pamanius, kad mane nudės. Šiaip visai
nenorėjau.
„Bet argi nežinai?! Juk pasakei, kad..."
„Nesvarbu, ką aš pasakiau." Ji griežė dantimis. O jos
akys - nieko panašaus dar nebuvau regėjus. O tiek laiko
buvo šitokia vangi! Staiga įsmeigė žvilgsnį kaip kokia pikta
dvasia. „Pasakyk, - švokštė. - Sakyk, ką tu turi galvoj, arba
čia pat užmušiu, Gudruna. Sudraskysiu plikom rankom."
Ji nejuokavo. Supratau. Ir ji galėjo. Ranką man laikė
sugriebus kaip šuns nasrais. „Kad... kad Sigurds buvo
susikeitęs pavidalu su Gunaru. Brionija, ne Gunars buvo
nusileidęs į Kreilį, o Sigurds Gunaro pavidalu."
Pasidarė man jos gaila, šitaip pasakius. Ji Sigurdą my
lėjo, tas tai tikrai buvo aišku, tačiau bent jau jai tai atrodė,
kad Gunars išteko drąsos nusileist ir ją išvaduot. O dabar
nebeliko jai nė šito.
„Ne Gunars. Sigurds, - pakartojau. - Gunars nebūt
niekaip. Pamėgino ir neįstengė. - Kilstelėjau galvą ir pasi
žiūrėjau jai į akis. - Ten nusileist galėjo tik Sigurds."
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Išblyško kaip pelenai. Atrodė kaip žudikė. Jau, maniau,
man gals. Paleido mano ranką, sugriebė už peties ir par
klupdė mane. Stovėjo palinkus virš manęs, visa persikrei
pus, susilenkus kaip senė. Bet senė galinga, kaip mašina.
Taip mane sugriebus spaudė, kad, maniau, perspaus man
kaulelius.
„Meldžiu, Brionija, nieko man nedaryk, čia ne mano
kaltė, nieko aš nepadariau." Taip maldavau jos, raitydamasi
laikoma jos rankos. Norėjau paklaust, ką ji žino, nes ji žinojo
kai ką tokio, ko nežinojau aš. Tiek tai buvo aišku. Bet aš taip
sumišau ir persigandau, kad klaust nebedrįsau.
Žiūrėjo ji žemyn į mane, paskui ištiesė kitą ranką ir
padėjo atsistot. „Ne. Nieko tu nedarei. O gal ir darei. - Pa
sižiūrėjo keistai man į akis. - Bet pasakyk man, Gudruna,
kodėl turėčiau tavim tikėt? Tu žinai, kad Sigurdas mane
myli, tu nori pašalint mane iš kelio. Gal tu man meluoji,
nori mane įskaudint."
Aš taip bijojau, suprantat. Ir gal tikrai norėjau ją įskau
dint. Nepajėgiau aiškiai mąstyt. Bet juk pusiaukelėj nebe
sustosi.
„Jis man davė tavo žiedą, - pasakiau. - Turiu namie."
Jau šito tai tikrai man nederėjo jai sakyt. Plūdau save,
kad išsprūdo. Ji vos ne susmuko. Nesitikėjau, kad išblykš
dar labiau, bet išblyško. Paskui pasipurtė ir trūktelėjus
mane vėl statė ant linkstančių kojų. „Parodyk."
„Brionija, negaliu. Sigurds privertė pasižadėt."
„Manai, rūpi man, kas jam ką pasižadėjo? Rodyk. Turiu
žinot, ar tiesa. Rodyk. Tuoj pat!"
Ką galėjau daryt? Ji buvo kovotoja, būtų mane nudėjus tikriausiai su malonumu. Žengiau jos lydima įkalnėn. Nė
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viena nebeištarėm nė žodžio. Ji varėsi mane namo, smarkiai
stumdama nugarą vos tik sulėtindavau, ragindama kaip
nerangų vaikelį. Prieangy susitikom Grimhildą. Viauk
telėjo kažką. Nė viena neatsakėm, bet Grimhilda suprato,
kad kažkas čia dedas, nes liko stovėt laiptų apačioj, kol
nuvedžiau Brioniją aukštyn į savo kambarį ir ištraukiau
papuošalų dėžutę. Nebuvau žiūrėjus jau seniausiai. Tas
žieds buvo gražus daikčiuks. Ne koks brangus, bet Brionija
buvo atidavus jį ten apačioj Sigurdui ir tikriausiai tas žieds
jai reiškė labai daug. Vien tik dangus ir težino, kodėl aš jam
neleidau to žiedo jai grąžint.
Ji paėmė žiedą ir linktelėjo.
„Brionija..."
Nekreipė į mane dėmesio, gal nė neišgirdo. Laikė žiedą
delne ir žiūrėjo. Tikriausiai čia jai buvo paskutinis lašs. Kas
jai dabar teliko? Žvilgtelėjo į mane, numetė žiedą ant kilimo,
apsisuko ir išėjo. Palaukiau, kol perėjo pusę koridoriaus, ir
nubėgau prie durų. Bijojau, kad gal ji išeis ieškot Gunaro ir
jį užmuš, o gal pati bandys žudytis. Bet ji pasisuko į savo
kambarį. Palaukiau, kol užsidarys jos durys, ir išbėgau
parkviest Gunaro su Hogniu. Padėtis pasidarė kuo pavo
jingiausia. Nieks nebegalėjo likt kaip buvę. Pasidarė nebe
mūs valioj.

48
Išdavystė

Brionija tada galėjo nusižudyti. Suprato, kokia stipri esanti,
galėjo sulaikyti kvapą ir laukti mirties tiesiog gulėdama,
jeigu jos kūnas išdavikas nesigriebtų oro vos tik jai prara
dus sąmonę. Dvasią apėmė toks sunkumas, kad Brionija
negalėjo pakilti iš lovos, bet juto, kaip jai kaupiasi galia
viskam sugriauti.
Ilgai gulėjo ir tyliai niršo ant savo lemties, kol iš sąmo
nės paniro į tamsą. O kai atsibudo, prie lovos jau stovėjo
Gunaras.
- Gudruna man pasakė, - paaiškino jis. Žiūrėjo į ją
ir nerimastingai laižėsi lūpas. - Nereikėjo užgaut mano
sesers...
Tačiau Brionijos akys užsiliepsnojo.
- Gunarai, nešdinkis iš čia, arba nudėsiu.
- Tu?! - paklausė jis ir pabandė nusijuokti.
- Tu tik eik.
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Gunaras sudvejojo. Apie jos jėgą kai ką žinojo. Bet tik
kai ką. Ji gyveno kaip medžiotoja, grumdamasi už savo
gyvybę, tačiau taip ir neparodė jam, kokia ji iš tikrųjų. Kelis
pastaruosius mėnesius vaikščiojo nusiminusi, nusilpusi.
Jis apie ją taip ir tebegalvojo. Tiesėsi paimti jos rankos, bet
akimirksniu Brionija jau stovėjo prie lovos. Jis nuskriejo
atbulas ir trenkėsi į sieną už dešimties pėdų.
Išeik, - pakartojo ji. Jis atsistojo, alsuodamas gergž
džiančiu iš skausmo ir baimės balsu, pažiūrėjo į ją nustebęs
ir išskubėjo iš kambario.
Taip, dabar ji šitaip galėjo, lengvai. Tačiau turėjo ne
baigtą reikalą. Pagaliau pas ją ateis Sigurdas. Iki tol nieko
nenutiks.
Kažkuriuo metu tą dieną pro duris kyštelėjo galvą
tarnaitė, nešina padėklu. Brionija lovoje atsisėdo ir tyliai
pasvilino žvilgsniu moteriškę. Ta krūptelėjo ir dingo, nė
sekundės daugiau nebeerzinusi. Dar vėliau atsidarė durys
ir pažvelgė vidun Gudruna. Brionija išlipo iš lovos ir žengė
prie jos. Gudruna suprato, kas gresia, ir pabėgo. Brionija
girdėjo ją nutrepsint laiptais, besigelbstint. Tik nebus kur
išsigelbėti niekam iš jų, jeigu jau Brionija nusprendusi
veikti. Galbūt jie užmuš ją pirmi. Jie jau norėjo. Brionija
tuo neabejojo. Bet pirmiausia - Sigurdas. Jie leis pirmiau
sia pamėginti jam. Jis tikriausiai jau ateina. Ji lauks ilgai.
Lauks ir jie.
Paslapčiai sukako vieneri metai. Saugodami ją nuo Brionijos, jie slėpė ir savo nuosavas mintis. Užkimšo, užgniaužė,
uždusino. Dabar jau kamštukas buvo ištrauktas ir staiga
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žodžiai visi pasklidę. Gunaras ir Gudruna kalbėjo, kalbėjo,
kalbėjo. Prabilo ir Hognis, gynė Sigurdo sąžiningumą,
bet jo žodžiai skambėjo neįtikinamai net jo paties ausims.
Pažinojo jis Sigurdą iki Kreilio ir pažinojo jį paskui. Žinojo
jis skirtumą tarp uždaros širdies ir atviros. Kas ten žemai
buvo nutikę? Kodėl sugrįžęs Sigurdas taip pasikeitęs? Tokia
tarp jų paslaptis buvo ne vienintelė, tiek tai aišku. Slapčia
buvo sudaryta sutarčių, sukurta planų, pasiekta susitarimų.
Dabar išmušė atsiskaitymo valanda. Jie buvo prisipažinę.
Atėjo laikas ir Sigurdui pasisakyti. Kiekvienas iš jų širdyje
kažkaip nujautė, kad jis juos apgavęs.
Tačiau Gudruna savo vyro prarasti nenorėjo, o Gunaras
nenorėjo prarasti savo žmonos. Jis buvo pagyvenęs mėnesį
su Brionija, kol ji sutiko Sigurdą. Gunarui pasirodė, kad ji
Sigurdą pamilo. Norėjo Gunaras, kad ji vėl mylėtų jį.
Gudruna ėmėsi aiškintis su Sigurdu vos tik jam parvykus. Jiedu pasivaikščiojo po parką ir ji jam pateikė kal
tinimus. Sigurdas nieko neneigė, bet nieko ir nepripažino.
Gudruna paliko jį susierzinusi kaip niekad. Atėjo Gunaro
eilė. Jis laikėsi, kad nepratrūktų piktais žodžiais. Jis buvo
priverstas prašyti atleidimo. Jis norėjo, kad Sigurdas pasi
kalbėtų su ja ir pabandytų perkalbėti.
- Gavau tau ją, tai tu nori, kad tau ją ir išsaugočiau? - pa
klausė Sigurdas, pusiau juokais, bet ir užpykęs.
Gunaras neapkentė jo už tokią pastabą, bet užgniaužė
savo išdidumą ir ėmė maldauti.
- Vėl man tavęs reikia, taip, kad išsaugotum ją man.
Sigurdas nuleido akis.
- Dabar ji žino, - pasakė Sigurdas. - Ar manai, kad ką
nors gero nuveiksiu? Juk aš ją išdaviau.
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- Neišdavei, ne ją, Sigurdai.
Sigurdas suprato, ką jis turi galvoje - kad apgavo jis
Gunarą. Atidžiai pasižiūrėjo į seną draugą ir linktelėjo.
- Eisiu su ja pakalbėsiu. Dėl tavęs, Gunarai. Bet nieko
gero iš to neišeis.
Pasisuko eiti, bet Gunaras paėmė už rankos, galvoda
mas, kad Sigurdas reiškia tam tikrą grėsmę.
- Sigurdai, neapvilk manęs, - maldavo.
Sigurdas pažiūrėjo jam į akis. „Nieku gyvu tavęs nea
pvilsiu, Gunarai/'
Gunaras niūriai šyptelėjo, pagalvojęs jau esąs apviltas.
Sigurdas jį paliko ir užkopė laiptais.
Sigurdas pasibeldė, palaukė, tada atidarė duris ir įėjo. Brio
nija sėdėjo lovoje. Jųdviejų žvilgsniai susitiko pirmą kartą
po kelių mėnesių ir susisiejo lyg į vieną kūną. Jis uždarė
duris, priėjo ir atsisėdo ant lovos prie jos.
- Ar nenorėtum išeit į lauką, Brionija? Lietus nulijo
ir baigėsi. Lauke viskas švariai nuplauta. Vėjelis. Debe
sys. - Pasakęs šyptelėjo.
Brionija pasižiūrėjo nustebusi. Net ir dabar jis gebėjo
tęsti tą žaidimą!
- Atėjai manęs pakankint? - piktai paklausė. - Žinau,
kas atsitiko. Pasistengei, kad tave įsimylėčiau, prižadėjai
man šitą pasaulį ir atidavei mane kaip nebereikalingą
daiktą. Tu mane apgaudinėjai! Šitaip ilgai. Ar kas nors buvo
kada šitaip apgautas - atėjai pas mane kitu vyru ir mane
jam atidavei?!
- Ne aš taip padariau, Brionija, - tyliai atsakė. Ir papa
sakojo jai viską, nuo tos dienos, kada paliko ją Kreilyje ir
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išvyko parnešti drakono apvalkalo. Apie karą, apie savo
ketinimus ją išvaduoti. Kaip nubudo be prisiminimų apie
ją ir apie viską, kas tada nutiko. Apie burtininkę Grimhildą.
Viską - kaip jo prisim inimus pavogė bjaurybė su savo
tarnaite, apie duris ūkinio pastato liekanose, apie šūkius
ant sienų. Apie savo mirtį ežere, apie spyrimąsi kojomis,
gaudant orą, Idai daužant jam per veidą ne vieną valandą.
Kaip pamilo Gudruną. Ir kaip prisiminimų stebuklas grįžo
tą dieną, kai išvydo Brioniją oranžerijoje.
- Ten buvo Tarškutė, - paaiškino jis. - Prisimeni? Įskrido
man pro akį.
Brionija susiraukė. Ji tada matė. Ir paskui Tarškutė paliko
ją visiškai.
- Bet kaipgi tu pamiršai?! Kaip įmanomas šitoks daly
kas?! -Ji sėdėjo lovoje ir vėrė jį žvilgsniu, lyg siekdama įžiū
rėti tiesą. Paskui atsargiai, nelabai ryžtingai, bet vildamasi,
kad viskas vėl pavyks, apsikabino jį ir suspaudė glėbyje.
Iš pradžių nesmarkiai, o paskui ir smarkiau, jam irgi ją
apkabinus. Kaip ilgai jiedviem ledas kaustė širdis. Dabar
ištirpo. Jiedu glostė vienas kitą, vienas kito plaukus, lietiesi
veidais, bučiavosi, tyliai kalbėjosi, verkė uosdami vienas
kito kvapą. Jau taip seniai abu šito troško, kiekvieną savo
gyvenimo dieną, vos tik vienas kitą pamatydavo, vos tik
vienas apie kitą pagalvodavo, vos tik užuosdavo vienas kito
kvapą, pajusdavo vienas kito žvilgsnį, išgirsdavo vienas
kito garsą. Čia buvo kaip vanduo jųdviejų perdžiūvusioms
širdims. Taigi jiedu galų gale vėl susivieniję, juto vienas kito
plakančią širdį. Ir vėl tapo savimi.
- Aš tave myliu, - sušnibždėjo ji.
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- O aš tave. Ir visai nesilioviau mylėjęs! - iš visos širdies
atsakė pašnabždomis jis.
Ji paleido jį iš glėbio pažiūrėti į akis.
- Tačiau šitiek laukei? Nieko nesakei! Kodėl nieko ne
sakei?
Sigurdas liūdnai nusišypsojo - dalykas nebuvo pasibai
gęs - ir gūžtelėjo pečiais.
- Aš esu du žmonės viename kūne, - pasakė tyliai.
Sakė kai ką labai baisaus, bet ji dar nesuprato, kas jam
nutikę.
Bet Brionija mažai ir klausėsi. Paleido jį iš glėbio ir iš
šoko iš lovos. Nubėgo prie savo spintos ir pasičiupo keliais
grybštelėjimais drabužių.
- Iškeliaujam, - pasakė. Atsigręžė į jį pašėlusiai lieps
nojančiomis akimis. Ji nieko nesuprato, dalykas turėjo
paaiškėti jai vėliau. Bet nebebuvo įmanoma, kad toliau
tęstųsi šitaip. - Ne tu ten buvai, suprantu. Ta bjaurybėlė
šitaip mums padarė. Bet jau dabar mudu vėl drauge. Si
gurdai, ruoškis. Keliausim iš čia ir tikrai nebegrįšim. Myliu
tave - aš taip tave myliu! Mudu jau vėl drauge. - Ji žiūrėjo į
jį džiūgaudama. - Net ir tai neperskirs mudviejų!
Tačiau Sigurdas ramiai sėdėjo ir žvelgė į grindis.
- Ko tu čia sėdi? Keliaujam! Sigurdai!
- Brionija... - Kaip jis galėjo paaiškinti neįmanoma? - Aš
nieko daugiau nebegaliu.
- Tai nesispyriok man!
- Aš myliu ir ją. Supranti? Atidaviau jai savo širdį.
Brionija pabandė nusijuokti.
- Niekas dviejų širdžių neturi, Sigurdai.
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- Pabaisos turi, - pasakė ir vos šyptelėjo jai.
- Ir, Sigurdai, kurią iš mūsų... kurią iš mūsų tu myli
labiau?
Sigurdas pakėlė galvą, patenkintas, kad tiesa tokia
paprasta.
- Tu mano pirmoji meilė, Brionija. Aš buvau Sigurdas,
kai tave pamilau. Myliu tave labiau už viską. Bet negaliu
išduot jos. Negaliu išduot nė vieno žmogaus. Nei tavęs, nei
Gudrunos ir net Gunaro.
- To liurbio, to šikniaus? Jis tau tokio pat lygio kaip aš?!
Ir dar sakai negalįs išduot?!
- Tavęs aš tikrai neišdaviau. Išdavė... kai kas kitas. Su
pranti? - maldavo suprasti jis. Tačiau iš tiesų tai jai tas nieko
nereiškė. Arba, žinoma, nereiškė jam. Jam buvo iškrėstas
pokštas, sutrukdyta taip, kaip tiesiog neįmanoma. Vis dėlto
taip pasielgė jis.
Brionija tarė:
- Taip, tau iškrėtė pokštą. Tačiau dabar čia esi tu. Tu ir turi
nuspręst. Ji ar aš. Tu gali apsispręst. Ar gyvensi šitaip, ar gy
vensi su manim. Tu dabar esi pats, Sigurdai. Jau kas atsitiko,
tai ne tik tau, o ir man. Taigi rinkis. Ką tu myli labiau?
- Tave myliu labiau, tu juk žinai. Bet negaliu iškeliaut.
Nieko čia nebepadarysim. Tiesiog turim gyvent šį gyvenimą,
supranti? Susitaikyt su neišvengiama. Juk žmonės gyvena,
ar ne, Brionija? Gyvena taip, kaip gali. Taip turim ir mes.
- Tu leisi tai bjaurybėlei mus pergalėt ir daryt ką nori?
Kai šitiek esi nuveikęs?! Renkiesi taip?!
- Aš negaliu... negaliu rinktis. Aš nebe... nebesirenku
daugiau. Brionija, - maldavo suprasti. - Aš negaliu nė pa
judėt. Negaliu pajudėt, - aiškino pašnabždomis.
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- Tu nori, kad aš gyvenčiau šitaip? Antrą pusę gyve
nimo? Kitam kalėjime? Nori, kad žiūrėčiau, kaip tu burkuoji
su Gudruna? Tu nori, kad miegočiau su Gunaru, nori, kad
jam gimdyčiau? Sigurdai, tu turbūt beprotis! Elkis, kaip
aš tau sakau! - įsakė Brionija. - Tu ją paliksi. Tu eisi su
manim!
- Ne, - atsakė jis ryžtingai.
Tą akimirką ji pamanė jį nudėsianti. Užriko šiurpiu
dusliu balsu ir puolė jį, bet jis ją sugriebė ir smarkiai su
spaudė, beviltiškai besiblaškančią ir besidaužančią. Ir jis
pašnibždėjo jai į ausį.
- Brionija, Brionija. Aš išprotėsiu.
Ji liovėsi grumtis ir nurimusi klausėsi.
- Per daug aš turėjau gyvenimų. Kokia kančia. Aš
buvau per daugeliu žmonių, per dažnai miriau. - Ar kas
nors galėjo Sigurdą suprasti? Niekam neteko patirti tokio
sužalojimo, kokį patyrė Sigurdas. Jei kas ir būtų patyręs,
tai tikrai nebūtų atgavęs prisiminimų. Tarškutė vėl visiškai
jį nužudė.
- Nebesu aš joks. Tapau niekuo.
- Čia tik sumaištis, Sigurdai, - tyliai ramino ji.
- Ne, čia tiesa. Drakonas, klonas. Odinas. Mano tėvas! Jie
visi pareikalavo dalies manęs. Brionija, aš paklydęs, aš čia
paklydęs. Tu turi man padėt, kol aš visko nesunaikinau.
Ji atstūmė jo rankas ir pasižiūrėjo į jį, sėdintį lyg vai
kelį krėsle, nunarinusį galvą, besistengiantį nenuleisti
nuo jos akių.
- Ko tu iš manęs nori?
- Nežinau. Per daug aš turėjau gyvenimų. Aš toks, toks
paklydęs. - Užsidengė rankomis veidą ir pravirko.
361

Melvin

Burgess

Brionija valandėlę žiūrėjo į jį.
- Mes turim vienas kitą mylėt. Nieko nėra sudėtingo. - Ji
papurtė galvą. - Derėjo mum likt pragare.
Sigurdas linktelėjo.
- Mudu vėl mylėsim vienas kitą. Pragare, - sutiko jis.
Ėmė kūkčioti, ašarotu ir snarglinu veidu. Ji sėdėjo ir ste
bėjo jį, ir gailėdama, ir mylėdama, ir šlykštėdamasi. Kaip
apskritai galėjo ji įsimylėti šitą skystalą?! Ji turėjo įtarimą,
vien tik įtarimą, kas jam padaryta, kaip jis pražudytas. Jis
visiškai nebuvo išdavikas, bet jis buvo priverstas išduoti.
Du gyvenimai, tiesiog priešingi. Įkliuvęs tarp tų dviejų
gyvenimų Sigurdas negalėjo pajudėti, negalėjo rinktis,
negalėjo veikti. Jis, kuris virš visų žmonių, turėjo atrodyti
kaip vienas, gyvenąs vienintelį gyvenimą. Be šito jis buvo
niekas.
- Tu ne tas, kas esi, - pagaliau ištarė Brionija. - Tave buvo
nugalėjus ta baisi sena bjaurybė. Stambiakaulė mėšlakūnė.
Zinai ką, eik tu... Nešdinkis su visom savo apgailėtinom
ašarom.
Sigurdas pakilo ir taip pasižiūrėjo baisiomis akimis,
kad jai širdis vėl ėmė plyšte plyšti. Jis išėjo iš kambario. Kai
žengė pro duris, ji tyliai šuktelėjo:
- Bet aš myliu tave amžinai, brangusis. - Jis stabtelėjo,
paskui išėjo. Ji taip ir nesuprato, ar jis išgirdo. Daugiau jai
su juo kalbėtis nebeteko.
Brionija ilgai ramiai sėdėjo ir mąstė. Pagalvojo: „Tegu
turi Gudruna jo liekanas, teprisimena kasdien, kaip jos
šeima sunaikino tokį nuostabų kadaise dalyką." Bet Si
gurdas tebebuvo Sigurdas. Ji tebemylėjo jį visa širdimi,
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visa siela, o jis mylėjo ją. Tebebuvo dar vienintelė galimybė
jiedviem likti drauge. Jis juk pats pasakė: jiedu mylės vienas
kitą vėl pragare.
Atėjo laikas mirti.

49
Tiesa ir melai

Mirtis nėra neištirta. Jėzus nuėjo ten ir grįžo, taip pat ir
Odinas. Sigurdas atliko kelionę bent du kartus. Tačiau kur
jie keliavo? Ar ten kur nors įsimylėjėliai gali būti drauge?
Taip, žinoma, galima mylėti - Brionija buvo to įrodymas.
Mirtyje gali būti daugiau nei vienas. Ir dabar atėjo laikas
jai keliauti namo. Ir pasiimti drauge Sigurdą.
Brionija gulėjo kambaryje iki pat vakaro ir visą naktį. Bet
nemiegojo. Vos tik nušvito dangus, ji pasikvietė Gunarą.
Jis atėjo labai greitai. Mano kvietimo laukė. Jam vis dar ma
nęs reikėjo. Tik pagalvokit! Tu apsivagi, ką nors sugriauni,
o paskui nori viską susigrąžint. Kas čia per žmogus?
Vis dėlto arti manęs nepriėjo. Ir buvo ginkluotas. Ne
buvo jam ko bijot, bet jis to nežinojo. Laikėsi atokiai.
Spoksojo į mane susirūpinęs. Vargšas nedorėlis Gu
naras!
„Sėsk, Gunarai, ir klausyk", - pasakiau jam.
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Atsisėdo nė trupučio nenuleisdamas akių nuo manęs. Jis
mane myli ir bijo, kad aš esu jo mirtis. Nebus tau mirties,
Gunarai! Tu esi tik pasiuntinys.
Pirmiausia ėmiau dėstyt jam tikrus dalykus. Iš tikrų
dalykų išeina geriausi melai - melas slypi tame, kas pra
leidžiama. Kaip Sigurdas nusileido į Kreilį iki Gunarui jį
pažįstant. Kaip mudu vienas kitą mylėjom. Kaip mudu
prisiekėm vienas kitam priklausyt amžinai. Mes buvom
susimylėję vaikai. Gunaras manim tikėjo. Žinoma. Taip
reikėjo. Jis buvo matęs mudu drauge. Jis žinojo, koks
Sigurdas kadaise buvo ir kuo pavirto. Tiesa - dalykas
neatremiamas.
Paskui perėjau prie melų, sutvirtintų tiesa. Kaip mudu
su Sigurdu kūrėm savo planus, kaip svajojom savo svajas.
Kaip ketinom iškilt ir užvaldyt pasaulį - užkariaut šalį!
Mūsų troškimams nebuvo ribų. Suvienyt šalį! Kad visa
paklustų mums. Visas pasaulis patirs mūsų meilę!
Gunaras susiraukė, bet nesiginčijo. Tada grįžau prie
tiesos. Kaip Sigurdas grįžo į žemės paviršių gauti drakono
apvalkalo man išgelbėt.
„Tas tiesa, - pasakė Gunaras. - Apvalkalo jis ieškojo,
sakė mum." Mačiau jį galvojantį, tą protinguolį Gunarą!
Jis norėjo patikėt. Suprantat, Sigurdas jam stovėjo skersai
kelio. Sigurdas amžinai stovėjo jam skersai kelio. Bet Gu
naras buvo geras žmogus. Suprantat? Negalėjo jis pasielgt
nedorai, jis turėjo tikėt pasielgęs teisingai. Ir tas jam sekėsi
lengvai, toks puikus jis buvo politikas. Jis tikėjo, kad siųst
Sigurdą žemyn jo pavidalu pargabent manęs buvo teisinga.
Jis tikėjo, kad pasiimt moterį, įsimylėjusią kitą vyrą, prieš
jos valią, jai nė nežinant, buvo teisinga. Taip, Gunarai, tu
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ganėtinai patiklus, kai tau savo labui prireikia apsigaudinėt.
Tu nori jaustis teisingas net ir nedorai pasielgęs. Tas sąži
ningumo perteklius - kokią puikią jam teikia savijautą!
„Ir vis dėlto Sigurds vedė Gudruną", - svarstė jis.
„Politika, Gunarai! Čia atėjęs ką jis rado? Tu jam truk
dei. Jam reikėjo tavo organizuotos tvarkos, tavo valdžios.
Jei kas nors padaryta gerai, jis supranta. Jis pasielgė taip,
kaip privalėjo. Matai tu jį su Gudruna beveik kasdien. O,
manai, jis ją myli?"
„Anksčiau mylėjo."
„Jis ima pavargti nuo melo", - pasakiau.
Papurtė galvą. Jam tikrai atrodė, kad Sigurdas juk anks
čiau Gudruną mylėjo.
„Mylėjo jis mane kadaise, bet labai greit užmiršo. Įsimyli
jis lengvai. Lengvai ir pamiršta. Dabar jis pamiršęs ją.
Gunaras nežymiai linktelėjo. Taip, tas gali būt tiesa. Si
gurdas yra mane mylėjęs, paskui pamiršęs. Jis yra mylėjęs
ją. Dabar jis jos nemyli. Bent jau ne taip myli, kad Gunaras
pajėgtų suprast.
Gūžtelėjau pečiais, lyg sakydama: „Sigurdo protas! Kas
žino jo apgavystės prigimtį? Jo apgavystė randasi daugybe
sluoksnių. Gunaras linktelėjo. Kad ir kokį girdėtų paaiški
nimą, jis įžvelgė apgavystę esant Sigurdui priskirtiną.
Paskui pradėjau tikrus melus, didelius. Apie Sigurdą,
kaip jis, nusileidęs antrą kartą, Gunaro pavidalu, pasakęs
man tuoj pat, kas jis toks. Iš pradžių aš nepatikėjusi, neįsi
vaizdavusi, kaip tokie dalykai įmanomi, nes gyvenusi toli
nuo pasaulio, taip mažai apie jį težinojusi. O Sigurdas žino
jęs viską apie mane, apie mus. Jis netrukus mane įtikinęs.
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„Kodėl?" Gunaras niekaip nesuprato. Kodėl jo draugas,
kuris, kaip atrodė, apgauna mane, vis dėlto apgavo jį?
„Gunarai... mudu buvom įsimylėjėliai. Mes esam įsi
mylėjėliai/' Ak, vargšas Gunaras - tik pažiūrėkit, kaip jis
išblyško! „Jis pasakė, kad esanti karalystė. Tiesiog po ranka.
Aš būčiau karalienė, jis būtų karalius. Ar nematai, kaip jis
pasikeitęs. Net ir tu galėtum juk pastebėt! Jis pavargęs nuo
šito žaidimo. Šitoks žmogus! Ar manai, jam gana būt ne
aukščiausiu ir ne pačiu galingiausiu iš visų?! Štai kam jis
sukurtas, štai kas jis toks. Jis nurungęs visus kitus. Telikęs
jam tik vienas žmogus skersai kelio, Gunarai. Tu."
Ir Gunaras pradėjo linkčiot. Taip, jis tą suprato.
„Jo laikai praėjo, kaip supranti", - pasakiau. Ir vėl tiesa.
„Didvyriams, pabaisų galabytojams ir generolams laikai
pasibaigę. Dabar tavo metas, Gunarai, metas politikams ir
įstatymų leidėjams. Jam reikia to, ką tu turi."
Ir Gunarui, vargšui silpnuoliui Gunarui, kuris taip
smarkiai troško turėti tai, ką turėjo Sigurdas, pasirodė
taip nesunku patikėti tuo, kad Sigurdui reikia to, ką turi
Gunaras.
„Jis nori valdyt", - pasakė jis. Labai nustebo nepastebėjęs
šito anksčiau.
„Apkvailino jis mus visus, Gunarai. Ar manai, kad ne
gali jis apkvailint ir tavęs? Jo troškimai beribiai. Jis atidavė
savo žmonai mano žiedą, mano! - Man visai neprireikė vai
dint užpykusios. - Jis prisiekė man liausiąsis su ja miegojęs,
kad vėl pereičiau jo pusėn, ir sulaužė savo duotą žodį tą
vakarą, kai grįžo, - atidavė mane tau. Pasidarė man bjauru,
Gunarai, tekėt už tavęs vien dėl to, kad paliepė Sigurdas.
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Nieko aš apie tuos dalykus nežinojau. Sulaužė jis visus kada
nors duotus pažadus. Jis toks žavus ir tokie geri jo žodžiai,
bet mes jam nedaug reiškiam. Jo širdis pilna melų."
Gunaras, tas vargšas silpnuolis Gunaras, ilgai galvojo.
Bet ar suprantat, kokia viso to buvo prasmė? Nieko jis ne
numanė apie Grimhildą su jos gudrybėm, bet matė, kaip Si
gurdas, kadaise buvęs atviras ir laisvas, dabar užsisklendęs,
slapus. Tai dėl ko gi daugiau? Sigurdas juk turėjo paslapčių.
Tiek tai buvo aišku. O kokių dar galėjo būt paslapčių, nei
šitos paslaptys, tokios prasmingos? Kaip tik šios paslaptys
ir piršo Gunarui trokštama: kad Sigurdas pasitrauktų iš
kelio. Tos paslaptys piršo jam svajonių virtimą tikrove.
„Negaliu patikėt", - ištarė. Bet jau patikėjo.
„Ką galim dėl to padaryt?" - paklausė. Bet jau žinojo.
Prieš išeinančiam Brionija atskleidė jam dar vieną paslaptį,
tiesiog jei praverstų. Sigurdui tarp menčių yra drakono
kraujo nepaliestas lopinėlis. Ten, tik ten galima Sigurdą
perskrosti.
Gunarui sužibo akys. Ji žino?! Čia buvo galutinis įrody
mas. Jiedu bendravę intymiai. Vadinasi, tiesa ir visa kita.

50
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Gunarui išėjus, Brionija atsigulė nugara ant lovos. Lauke
saulė buvo dar tik bepradedanti šildyti orą. Brionija neturėjo
ką veikti iki pat vakaro.
Ak, atsiprašau, Brionija! Atsiprašau, Sigurdai! Atleiskit,
Gunarai ir Gudruna. Išėjo ne taip, kaip reikėjo. Visi jūs
geranoriški - tai kaip čia viskas taip nusirito? Brionija guli
nejudėdama ir žvelgia į lubas. Užeina karštis. Jo drėgni
pirštai smelkiasi į ją, po drabužiais, kitapus akių. Geras
oras žudyti. Brionija nusivelka palaidinukę, bet vis tiek
tirpsta. Visai nusirengia ir guli nuoga, o prakaitas telkiasi
tarp krūtų. Kokia graži, ta Brionija. Taip žiauriai su tavimi
pasielgta, taip negailestingai. Su ja, regėjimo, vaizduotės
padariniu, reikėjo elgtis atsargiai - atsargiau negu Gunaras
mokėjo.
Gunaras su Hogniu sėdėjo abu susikūprinę tolimajame
parko gale, vis ginčijosi ir vėl sutarė, sutarė ir vėl ginčijosi,
negalėdami patikėti, kur jie kiša galvas, bet neįstengdami
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nusukti šalin. Bando jie vis kitaip sukti galvas, vis kitaip
viską aiškintis, bet viskas ir vėl atveda ten pat. Sigurdas
meluoja, Sigurdas laikosi savo nuosavos darbotvarkės. Po
kiekvieno kalbos nukrypimo į šalį jiedu pasižiūri vienas
kitam į akis ir vėl pamato tą patį: mirtį. Jiedu klausia savęs,
ar toks dalykas įmanomas. Bet jis ne tiktai įmanomas. Jis
yra vienintelis dalykas, koks gali įvykti.
Pats Sigurdas vienas sėdi prie ežero ir prisimena. Štai
ten jis guli - jis mato, kur. Krūpteli prisiminęs irklą, vis
daužantį ir daužantį jam nepridengtą veidą. Kilnioji Tarš
kutė suteikė jam viską iš tos nakties.
Jis yra nusmukęs į savo sunkiausią padėtį, tačiau net ir
dabar jis nenugalėtas. Galėtų ištverti, jeigu norėtų, galėtų
iškelti pasaulį piršto galu ir paleisti suktis į priešingą pusę.
Jeigu Andvario žiedą vadinsim iškreiptuvu, tai Sigurdas
yra tiesintojas, ir jis iš jųdviejų stipresnis. Vis dėlto nu
sprendė pasiduoti. Ar pasaulis jam nepakankamai geras?
Žinoma, negalėjo jis turėti vilties nuplauti mūsų nuodėmes
savo krauju - kaltė, kokią būtų palikęs, pati būtų buvusi
nuodėmė. Ne. Tiesa ta, kad Sigurdas vėl įsimyli. Nieko
negali jis paveikti. Ir šį kartą jo meilė visuotinė. Dabar jis
myli viską - ne vien tik savo mylimąsias ir draugus, ne
vien tik žmoniją ar gamtą, o viską: purvą, šūdą, nusimi
nimą. Jis myli žudymą, neapykantą ir mirtį. Jam sielą buvo
sugniuždžiusi išdavystė dėl gyvento dvigubo gyvenimo,
o jis myli net ją. Galų gale Sigurdas buvo beįsimylįs visą
pasaulį. Jis yra matęs ateitį ir jis ne joje. Jis žengia jos link,
kaip privalo, laimingas arba nelaimingas, bet su atvira
širdimi.
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Užėjus tamsiai nakčiai, pakilo kaip vampyre iš lovos Brio
nija. Žinojo, ką daryti. Sigurdas jai viską buvo pasakęs.
Dabar ji nuėjo pasižiūrėti savęs.
Grimhilda nežinojo, kaip, tačiau užtektinai gerai su
prato, kad kažkaip Sigurdas buvo susigrąžinęs pavogtus
iš jo prisiminimus. Jis jai buvo pasakęs - pasiguldęs ją
ant kelių, tvirtai suėmęs viena ranka ir jai paaiškinęs. Ji
nulaižė jo ašaras ir vaidino nesupratusi, bet jos šuniška
širdelė nuo tos dienos neberado ramybės. Ji iš patirties
žino, kaip gali plėtotis toks paslapties atsiskleidimas. Tą
dieną, kai Brionija sužinojo, kaip esanti išduota, Grimhilda
slapčia pasižiūrėjo pro duris į kambarį ir išvydo baisų
pavojų, spoksantį į ją išblyškusiu veidu. Pastaruoju metu
jai labiau patiko miegoti scylių pilname miške. Jos namai
nebebuvo saugūs.
Grimhilda jau buvo sukriošusi, mažai besimankštinanti,
bet kai pamatė Brioniją, ateinančią mišku nakties tamsy
bėje, čia, toliausiai nuo namų, kur daugiau niekas negali
matyti, tai pasisuko ir puolė bėgti, nors tiesioginio pavo
jaus ir nejuto. Ji galėjo lenktyniauti su dauguma dvikojų
padarų. Bet, jos nuostabai ir siaubui, akimirksniu subildėjo
žingsniai prie uodegos ir, nors ji tada jau šaute šovė pirmyn,
buvo čia pat ir sugriebta priešės rankų.
Atsigręžė ir kaptelėjo dantimis, tačiau Brionija movė į
snukį tokia jėga, kad kalė prarado du paskutinius dantis,
pajuto kaklo slankstelius išretėjant ir vėl susiglaudžiant, ir
abi akis šoktelint iš akiduobių.
Tokias kales, kaip tu, valgau pusryčiam, - pasakė
Brionija.
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Nusinešė drebančią kalytę prie dekoratyvinių griu
vėsių. G rim hilda bandė loti. Brionija sugriebė ją už
dilbio prie pat riešo ir kartu tvirtai suėmusi laikė jos
rėkiančios snukį.
Ne, - pasakė ji. —Tu praradus viską. Jeigu nori gyvent,
jeigu nori, kad gyvi liktų vaikai, pakviesk savo tarnaitę.
Grimhilda neturėjo išeities. Bet jai liko viltis. Brionija
aiškiai nesusidoros su Ida, kuri senų seniausiai patobulinta.
Storose raudonose rankose slypėjo meškos jėga. Grimhilda
apgailestavo dabar, kad pati nepasikeitusi. Pastaruoju metu
jau ketino. Ji buvo reikalinga vaikams, o ji seno. Galbūt...
jaunesnė klonė? Nusimesti dešimtį ar dvidešimtį metelių,
atitinkamai įgyti jėgų, turėti truputį paslėptų papildomų
raumenėlių... O ko gi ne? O jos vaikai... Jie tapę... Na, o gal
kiek per daug sudėtinga? Gal geriau užmiršti senas klaidas
ir pradėti viską iš naujo, su Gudruna - nemylėjusia Sigurdo,
ir su Gunaru - taip kvailai neįsimylėjusiu tos siaubingos
jauniklės?
Pašaukė Idą trimis trumpais amtelėjimais. Jiedvi buvo
numačiusios tokį blogiausią atvejį. Brionija to nežinojo,
tačiau, aišku, numanė. Tikrai negalėjo žinoti, kokia Ida
stipri. Bet Ida tikrai negalėjo žinoti, kokia stipri yra Brionija.
Tikras žvėris, Odino dukra, gimusi pragare. Ida išsiveržė
iš lifto su kirviu rankose, jos plokščią burną kirto griežta
tiesi lūpų linija, sprandas pastorėjo iš įtūžio, veidas ir ran
kos išraucįo nuo šėlstančio kraujo. Brionija vikriai šoktelėjo
jai už nugaros, kyštelėjo apie kaklą virvę, išspyrė iš rankų
kirvį, greitai ir tyliai pasmaugė, tebelaikydama tarp kelių
Grimhildą, spausdama užtektinai smarkiai sutriuškinti
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senai kalei žandikaulį. Galite neabejoti, Brionija gailesčio
nebeturėjo.
Jiedvi leidosi žemyn, moteris ir kalė, į paslaptingą tuš
tumą, slypinčią duryse. Ir štai kur viskas buvo. Gal Brionijai
bent kiek ir abejojus dėl Sigurdo žodžių, dabar abejonės
tikrai išsisklaidė. Virtinės Gunarų, Hogniu ir Gudrunų.
Visi laukia įkvepiami savo šeimininkės. Jiems palei šonus
išrikiuoti prietaisai, juose laikomi naujausi prisiminimai.
Grimhildėlė suinkščia, kai Brionijos pirštas ima klaidžioti
link kištukų. Kalė atsuka maldaujamas akis į savo grobikę.
„Pasigailėk mano vaikų!" Tačiau Brionija juda į priekį.
Busimųjų žudymas dar kol kas neprasidėjęs. Ji pasuka už
kampo - štai kur jie. Sigurdas, jo aštuoni, visi nepriekaiš
tingi, visi gražūs, kad ir su džiovintą slyvą primenančia
oda mirkstantys skystyje.
Akkk... Tai bent kilo mintis. Ar Brionija susigundė?
Grimhilda viauksi ir linkčioja. Užtektinai visiems! Vienas
Gudrunai, vienas Brionijai - kad ir du, jeigu ji pageidauja.
O ko gi ne? Juk vis dėlto jis nuostabiausias. Argi visos mo
terys nėra vertos geriausių? Galima imtis visos pramonės!
Užsiauginti nuosavą! Suminkyti! Kūno sudėjimas kaip
eržilo, juda kaip pantera, myli kaip didvyris.
Brionija žvelgia šlykštėdamasi. Sigurdas po Sigurdo,
beprasmiai, nemylimi, nemylintys. Visai ne Sigurdas. Ro
botai su kūnais, vaiduokliai su fokusų krauju. Štai šitokiu
negrabumu Grimhilda viską ir sugriovė.
Brionija pririša kalytę kampe, apvynioja lipde snukį.
Grimhilda truputį pašalus, sloguoja. Springsta be oro ir turi
pariesti lūpas priekyje, kad pagautų jo bent po gurkšnelį.
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Tikriausiai uždus. O kam rūpi? Tik jau ne Brionijai. Jai te
rūpi vien tik kad niekas netrukdytų besidarbuojančiai.
Dezoksiribonukleino rūgštis ganėtinai trapus dalykas,
bet jos pavyzdys laikosi kiekvienoje atskiroje ląstelėje. Brio
nijai darbelio per akis, jeigu ji nori užtikrinti, kad Sigurdas
ne vien tik būtų miręs, o kad miręs ir pasiliktų. Nužudyti
negana. Ji galėtų jį sukapoti, sumalti į malinį, vis tiek nieko
neišeitų. Suardyti molekules - štai ko ji siekia. Kiekviena
jo ląstelė turi subyrėti, kiekviena molekulė turi būti suar
dyta. Ji ketina susmulkinti Sigurdą ir visas jo kopijas iki
pat atomų. O kaip? Aišku, kad ugnimi, ta dovana, kurią
suteikė Lokis, melų dievas. Ugnis yra toks puikus melas,
kad tiesą padaro nebesugrąžinamą. Ji vienintelis dalykas,
kuris išvynios Sigurdą taip visiškai, kad jokia ateitis nebe
pajėgs jo pažinti.
Tačiau kur ta ugnis? Brionija galėtų kreiptis į patį
Lokį - jis duotų jai žiburį tokiai gudrybei, tikriausiai. Bet
nereikia - Brionija žino, kur namų ginklų sandėlis. Ten yra
liepsnosvaidžių. Darbas būtų netrumpas, žinoma, - bet
nereikia net ir šito. Eidama pro šiltus rezervuarus, pamato
naujausią Grimhildos įrenginį - atliekų krosnį. Kaip gerai
apgalvota! Grimhilda, suglumusi dėl to, kaip Sigurdas at
gavo atmintį, ir nieko nežinodama apie Tarškutę, vis tiek
pasidarė išvadą, kad kažin kas kažin kaip pavogė prisimi
nimus, kuriuos ji prieš aštuoniolika mėnesių buvo palikusi
tuščiame butelyje. Ida jai sakė, koks nemalonus reikalas
buvo daužyt kūną, kad nirtų po vandeniu. Atliekų krosnis
aiškiai išsprendė tą klausimą. Pelenai nepamena nieko.
Tikrai veltui Grimhilda unkščiojo ir maldavo. Ak, jei
būtų galėjus kalbėti, tai būtų tiek prižadėjus, tiek prisiūlius
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įvairių sutarčių! Ji galėtų sugrąžinti pirmykštį Sigurdą,
galėtų nukelti jį atgal į praeitį, iki visam šiam dalykui atsi
tinkant, galėtų ištraukti jam iš galvos Gudruną ir sugrąžinti
jį Brionijai, kaip kadaise jis priklausė. Per vėlu! Brionija jau
nebepasitiki, nebebus jokių sutarčių, vien tik viskam bus
galas. Grimhilda stebi. „Gelbėkit!" Mėgina šaukt, bet vien
tik dusliai unkšteli. Ak, Grimhilda, tie, kurie neišduoda
jokių paslapčių, tie nepasako jokių tiesų. Ir šią mintį tau
irgi derėjo užsirašyti ant sienos. Dabar Grimhilda tegali
žiūrėti, kaip Brionija kruopščiai tuština rezervuarus ir kaip
nepaprastai susitelkusi verčia pelenais vieną po kito neby
liuosius Sigurdus. Kiekvienam visai sudegus, ji parausinėja
pelenus įsitikinti, kad tikrai nebėra jokių didesnių liekanų.
Tik jau kai visas kūnas subyra į miltus, ji patenkinta savo
darbu ir imasi kito.
Po keturių valandų jau darbas baigtas, Brionija sutelkia
dėmesį į prietaisus, kuriuose laikomi jo prisiminimai. Gal
juos išjungti? Mintis ne per geriausia. Juk tikrai bus elektros
baterijos. Ir vėl visai nereikia eiti į ginklų sandėlį. Grimhildos laboratorija apginkluota užtektinai. Truputį paieškojusi,
Brionija jau atskleidžia ginkluotę. Ji rūpestingai renkasi. Čia
uždara patalpa, ji dar nenori numirti - pirmiausia ji turi
užsitikrinti, kad su ja drauge iškeliaus ir jos meilė. Išsirenka
šratinį šautuvą su sprogstamaisiais šratais. Vieną po kitos
ji peršauna kiekvieną mašiną. Jos kraujuoja, jos šnypščia,
jos kosėja savo viduriais, jos kibirkščiuoja ir apsipila lieps
nomis. Bet nė viena iš jų nerėkia ir nemeldžia pasigailėti.
Jos neturi burnų. Įsitikinusi, kad jos visos nebeveikia, su
gedusios, Brionija rausiasi nuolaužose, ieško kietųjų diskų,
smegenų medžiagos arba nervų audinio, kas galėtų kaip
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nors išvengti skerdynių. Kas tik įtartina, - keliauja į krosnį.
Ji kruopšti, toji Brionija. Ji iš patirties žino, kad nėra tokio
dalyko kaip antroji proga.
Tačiau kitų klonų - Gudrunos, Gunaro ir Hognio - šitų
ji neliečia. Žiūrėk, Grimhilda, išlieka viltis - ne viskas
prarasta. Brionija nenori nė vieno iš jų imti su savimi. Ji tų
tyliųjų vaiduoklių net vėlių pavidalu nepakęstų pragare.
Lauke jau įdienoja. Grįžta Brionija prie gulinčios savo
belaisvės ir pasižiūri. Grimhilda inkščia ir gūžiasi. Tai ar
jau? Čia galas? Ne. Brionija anaiptol netroško teršti meilės
kampelį, kur jiedu su Sigurdu ketino keliauti, tokiomis
kaip šita. Ji gabena Grimhildą į žemės paviršių, nutipena
iki savo kambario, tyliai prasmukusi pro virtuvę, kur jau
pusryčiauja Niberlinai. Rūpestingai apriša kalytę lipde snukutį, kojas ir akis.
Nesijaudink, jų aš žudyt neketinu. Man jau pakako
jų turėt gyvenime, - užtikrina Brionija. Užrakina savo be
laisvę drabužių spintoje ir prisideda prie lūpų pirštą. - ...Tol,
kol tu liksi tyli.
Darbas nudirbtas. Ji prieina prie lango. Stovi. Ji pavar
gusi, miegotų gal tūkstantį metų, bet ji prisiekusi, kad dabar
jau jos miegas bus toks, kad nesibaigs niekada.

51
Trečia mirtis

Jie užklupo jį parke - Gunaras, Hognis ir ištikimas sargybi
nis. Broliai nenorėjo patys jo krauju teptis rankų. Sigurdas
sėdėjo ant žemos sienelės prie tvenkinio. Sis buvo pilnas
buožgalvių ir vandens vabzdžių, tritonų, plūduriuojan
čių vandenyje lyg mažyčiai povandeniniai laivai, apėjęs
dumbliais ir žydinčiais vikšriais. Sigurdas įdėmiai žiūrėjo
į gelmę. Kaip gražu.
Jie nė nebandė slėpti, kaip viskas rimta.
- Sigurdai, tarė Hognis. - Mums reik pasikalbėt.
Jis atsigręžė ir nežymiai atsiduso. Jautėsi kupinas vil
ties. Galbūt jie ketina išgauti iš jo, ko jis toks susirūpinęs,
išsiaiškinti visas jo paslaptis. Reikalai jau pasikeitę ir vėl
keičiasi. Jam tikrai reikėjo pasikalbėti. Jis linktelėjo ir pakilo.
Hognis pasisuko ir žengė judviejų priekyje. Per parką, palei
upokšnį, tekantį iš ežero į upę. Vanduo marmėjo ir kikeno
per akmenis. Sigurdui už nugaros sargybinis tyliai prisidėjo
ginklą prie peties ir nusitaikė.
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- Kalbėjom su Brionija, - pasakė Hognis. Sigurdas link
telėjo, nudelbęs akis į žemę, vandeniui ošiant ausyse.
- Ji pasakė? - paklausė Sigurdas.
- Ką pasakė?
Sargybinis paleido ugnį - po dvidešim t kulkų per
sekundę. Pataikė Sigurdui tiesiai tarp menčių. Toli iššoko
čiurkšle kraujas, šviesiai spindintis gyvybe. Sigurdas nu
virto. Žudikas toliau pleškino - po dvidešimt kulkų per
minutę. Baisiai aidėjo artilerijos tarškesys, atsimušdamas
nuo namo sienų. Nuvirtęs Sigurdas sukiojosi, sargybinis
turėjo vaikščioti iš šonų, kad galėtų pabaigti šaudymą į
žaizdą. Ranka palietęs žemę, Sigurdas užčiuopė mažytę
šakelę, gulinčią žolėje. Pliaukštelėjo į ją riešu. Ta taip greitai
nuskriejo sukdamasi, kad ore tešmėstelėjo neaiški dėmė.
Kirto sargybiniui tiesiai į akį, pervėrė, įlėkė į akiduobę,
prasiveržė pro smegenis ir bumbtelėjo į užpakalinę kauko
lės pusę, įdaužė ją iš vidaus. Sargybinis griuvo ant žemės,
pasiekė žemę nebegyvas.
Sigurdas gulėjo krūtine ant žemės, pusiau susirietęs,
viena ranka po juo. Kraujas liovėsi čiurškęs, vos tik sunkėsi
į vis tamsėjantį klaną aplinkui. Gunaras pažvelgė į Hognį,
priblokštą vaizdo, ką jie padarė.
Jiems po kojomis gūžėsi Sigurdas. Jis lėtai prisidėjo ran
kas prie šonų, tartum ketindamas pats save kelti. Gunaras
su Hogniu stebėjo jį persigandę. Atrodė protu nepaaiški
nama ir tiesiog šleikštu, kad Sigurdas vis dar gyvas. Bet
juk toks yra galutinis nervų atoveiksmis, tikriausiai taip?
Jie norėjo padaryti tam galą, tuoj pat, kad viskas baigtųsi.
Jie buvo geri/nenorėjo kančios, nenorėjo, kad jis suprastų,
ką jie padarė. Maldaujame, Dieve, tegu baigiasi greitai!
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Tačiau Sigurdas pamažu ėmė stotis ant kojų. Ir stojosi jau
vis greičiau.
Nė vienas iš jų neturėjo ginklo. Kritusio sargybinio
ginklas gulėjo už dviejų metrų nuo Gunaro.
Sigurdas, kiek turėjo jėgų, nusijuokė. Įsirėmė rankomis
į kelius ir susilenkė, laikėsi sugrįžtant jėgoms.
- Dvi širdys! - suriko Gunaras. - Kaip ir drakonas, jis
turi dvi širdis!
Sigurdas šniokšdamas papurtė galvą.
- Nereikia man jokios širdies, Gunarai, - atsakė jis.
Nusijuokė. - Klausyk, Hogni, klausyk, Gunarai! Manėt
galį mane nužudyt, bet man nereikia nė kvėpuot! - Sunkiai
pasukiojo galvą į šalis ir nusijuokė,
Gunaras su Hogniu spoksojo persigandę. Kas jis toks?!
Visai ne žmogus, čia tai aišku! Staigiai, nė nemąstę, jiedu
padarė taip, kaip buvo mokomi nuo vaikystės, - persiskyrė,
stojo Sigurdui iš dviejų pusių, apsupo.
Sigurdas žagsėjo. Pakėlė galvą, nusišypsojo ir linktelėjo,
tada atsigręžė veidu į Hognį.
- Tu pirmas? - paklausė. Ir išskėtė rankas, lyg siekdamas
apkabinti. Hognis žengė žingsnelį atatupstas, bet Sigurdas
žengė paskui jį, taip staigiai, taip veržliai ir taip iš karto,
kad Hognis jau žinojo tikrai neištrūksiąs. Nevalingai jo
akys nuklydo už Sigurdo, kur Gunaras pasilenkė prie
žemės ir drebančiais pirštais tyliai pakėlė ginklą. Jis ne
karys, akivaizdu tas buvo kiekvienam iš jo elgesio. Tačiau
Sigurdas neatsigręžė. Šypsojosi Hogniui ir purtė galvą, lyg
sakydamas: „Kad ir ką man darysit!.."
„Jis žino", - pagalvojo Hognis. Gal žinojo seniausiai. Jam
akys pritvinko ašarų. Dabar jau per vėlu.
379

Melvin

Burgess

- Neverk, Hogni, - ramiai pasakė Sigurdas. - Pirmiausia
nesielk šitaip, o jau tada verk.
Jam už nugaros iškėlė Gunaras ginklą. Sigurdo galva
nežymiai truktelėjo į šoną.
- Ak, Gunarai, kam tu šitaip.
Gunaras šovė. Sigurdas pasilenkė. Gunaras darė kaip
sargybinis, šaudė į besilenkiantį. Tik prastai nusitaikęs.
Pusė kulkų atšoko nuo Sigurdo odos. Hognis pribėgo
prie Gunaro ir išplėšė ginklą. Žengė prie puolusio žemėn
Sigurdo ir priklaupęs dūrė vamzdžiu į nugaros žaizdą.
Laikė gaiduką be paliovos nuleistą ir pleškino, po dvide
šimtį kulkų per sekundę, sukiodamas ginklą į visas puses,
į kairę ir į dešinę, aukštyn ir žemyn. Sigurdas trūkčiojo ir
raitėsi. Kulkos varstė kūną ir trankėsi į odą - matėsi, kaip
daužo ją iš vidaus. Sigurdo veidas ėmė prarasti bruožus,
rankos - vidinę sandarą, kūnui prisipildžius košės iš kaulų,
kraujo ir mėsos.
Užbaigęs Hognis nusviedė ginklą ir pasirausė kiše
nėje. Išsitraukė nedidelį prietaisėlį, ne didesnį Už žaislinį
stiklo rutuliuką. Pasilenkęs virš gulinčio kūno, išblyškęs
kaip drobė, vis dar netikėdamas, kad jiems pasisekė, įkišo
prietaisėlį pro skylę Sigurdo nugaroje. Ginklo vamzdžiu
įgrūdo kuo giliausiai į kūną. Ir abu su Gunaru greitai
nubėgo į namus.
Kai ginklas kaleno, toli girdėjosi. Gudruna, nieko ne
žinojusi apie sąmokslą, buvo užrakinta kambaryje, tačiau
įstengė išsiropšti laukan. Vyrams įlekiant į vidų, ji jau bėgo
pro juos. Jiedviem prireikė apsisukus ją sugauti, partempti
sugriebus už rankų į kambarį, klykiančią ir besispardančią, maldaujančią ir verkiančią, puolančią juos kumščiais.
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Besirangydama išsilaisvino. Jiedu šoko vytis, vėl sučiupo,
įnėrė su ja pro duris.
Sigurdas sprogo. Jo kūno turinys iššoko pro nugaros
skylę dešimtį metrų aukštyn raudona kraujo čiurkšle. Oda
pievoje staiga išnyko. Jau rimstant gausmui, įsivyraujant ty
lai, oda vėl pasimatė, jiems virš galvų, besileidžianti žemėn
sujudintu oru. Paskui, kai jau stojo tyla, oras ėmė rausti.
Lijo mažulyčiais lašeliais, krito iš dangaus kraujo dulksna.
Nusikračiusi ją laikiusių rankų Gudruna išlėkė į laukan,
ištiesė rankas, atkišo aukštyn veidą ir taip stovėjo, kad
kraujas gertųsi į ją. Pamažu nuo kraujo ji tapo raudona.
Krito migla. Tik tiek ir teliko iš Sigurdo. Aštuoniolikos
metų amžiaus.
Dabar išėjo į lauką Brionija. Sąmokslas jau buvo beveik
įgyvendintas. Niekam nespėjus nė sujudėti, ji jau kaip ir
Gudruna stojo kraujo rūke ir praskleidė apsiaustą. Krūtinę
buvo apsirišusi sprogmenimis.
Supratot mane teisingai, - patikino ji. - Taigi jei norit
gyvent, tai sprukit.
Palaukė, kol jiedu čiupo Gudruną ir visi dingo už ar
timiausių medžių. Tada spustelėjo ant riešo siųstuvėlį ir
iškeliavo susivienyti su savo mylimuoju visiems laikams.
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