Cia ismintis. Kas turi proto,
TeisskaiCiuoja skaitmenj iveries;
Nes tas skaitmuo zmogiskas.
Jo skaitmuo se§i simtai sesiasde§imt sesi.

Apreiskimq Knyga

DAVID
SELTZER

LEMTIES
•
ZENKLAS
Roman as
IS angl4 kalbos verte

IRMINA DOMEIKIENE

4
l

endono.s
Kaunas

1995

laenktojf knpga is gtaubq gkrpneL£g,
attbarptog ~.1JB. 1994
David Seltzer
OMEN
New York, Ballantine, I 972

Redal\cija
Gintaras Aleksonis
redaktorius

Rolandas Maskoliunas
redaktoriaus pavaduotojas

Gintautas Oksas
menedZeris
Rasa Tumeniene
stiliste
Virselis dailininko Gedimino AkelaiCio

ISBN 9986-36-00 I- 3
Copyright© by David Seltzer, I97I
Vertimas i lietuviq kalbq ©,
leidykla "Eridanas", I 995

PRATARME
Viskas jvyko per tiikstant~q sekundes dalj. Galaktikq judejimas,
turejyS tystis amzius, tetruko akimirkq.
Keinas Hetis,jaunas observatorijos astronomas, sedejo pritrenktas. Jis per velai susigriebe, ir kamera nebepaJege · jamzinti to, kas
ivyko: trijqzvaigzdynq skilimo, kuriorezultatu tapo spindinti zvaigzde. Oziaragio, Vezio ir Liuto materijos dalelytes su pavydetinu
tikslumu erne lekti viena link kitos ir susiliejo i pulsuojanti galaktini
kiinq. Jis vis ryskejo, ir 2:vaigzdynai sudrebejo, o gal sudrebejo pats
ok.Liliaras- astronomuiis nuo~kaudos drebejo rankos.
Jis bijojo, kad mate tai vienui vienas. Bet buvo ne taip. Giliai is po
zeroes pasigirdo gausmas. Tai buvo balsai, 2:mogiski, bet ne visai,
stiprejantys religineje ekstazeje, kol zvaigzde kaupe jegq. Olose,
rl1siuose, atviruose laukuose rinkosi pribuvejos, laukiancios gimimo, ir buvo jq dvidesimt tiikstanciq. Jos sujunge rankas ir nuleido
galvas, jq balsas stiprejo ir girdejosi visur. Tai buvo garsas OHM!
Skambedainas jis leke i dangt! ir krito i paciq Zeroes sirdj.
Buvo sestas menuo, sesta diena ir sesta valanda. Bl1tent sis
momentas ispranasautas Senajame Testamente. Butent siuo momentu turi pasikeisti Zeroes likimas. Visi karai ir perversmai buvo tik
repeticija, tik pasiruosimas tam momentui, kai 2:monija bus parengta
Didiesiems jvykiams, 2:ymintiems perversmq. Apreiskiinq Knyga
seniai jj ispranasavo ...
Aukstai ir toli danguje ziebesi 2:vaigZde, ir 2:moniq dainavimas
vis garsejo, ir Zeroes branduolys sudrebejo nuo tos jegos.
Senoviniame Megido mieste tai pajuto· senis Bugengagenas ir
pravirko, nes dabar visi jo u2:rasai ir darbai tapa nebereikalingi. 0
virsuje, Izraelyje, grupe studentq archeolom minutelei nutrauke
savo darbq. Jie nuleido kastuvus, jsiklause: zeme po jq kojomis
pradejo judeti.
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Lektuvo, skrendancio reisu Vasingtonas-Roma, pirmos klases
llone sedejo Dzeremis Tomas. Jis irgi pajuto kaZ:k~ keisto ir
1echaniskai uZ:sisege dirZus, uZ:imtas savo mintimis ir reikalais,
mkianciais jo ten, apacioje. Bet net jeigu jis ir biitq Zinrijcts tikr~~
1vo nerimo prieZ:asti, nieko jau nebfltq galejcts pakeisti. Nes tuo
10mentu Centrines ligonines riisyje akmuo sutraiske jo kfldikio
alv~.

PiRMAS skyRius
Kiekvien~ sekund~t

lektuvais, pakilusiais nuo zemes, skrenda
tiikstanciai Z:moniq. Si statistika, kuri~ Tomas perskaite Z:umale
"Dangaus laineris", ji sudamina, ir jis tuojau pat padalino Z:mones i
tuos, kurie yra ore, ir tuos, kurie pasiliko ant zemes. Paprastai Tomas
neuZ:siiminedavo panasiais niekais, bet biitent dabar jis kabinosi uZ:
bet ko, kad tik nereiketq galvoti apie tai, kas gali jo laukti zemeje.
Pagal statistik~ atrade, kad, j ei del kokios nors priezasties staiga Ziitq
visi Z:emes gyventojai, gyvi Iiktq tik simtas tiikstanciq Z:moniq,
ramiai siurbianciq kokteilius ir ziflrinciq fllmus lektuvuose, - jie net
nesuZ:inotq, kas nutiko ant zemes.
Lektuvas skrido virS Romas, ir Tomas susim~ste: kiekgi tuomet
liktq vyrq ir moterq? Ir kaipgi jie, su s~lyga, kad sugebes sekmingai
nusileisti, atstatines sveik~ visuomen~t? Juk akivaizdu, kad jq daugurna bus vyrai, ir dar uZ:imantys ekonomikoje solidZius postus, o tai
reiskia, kad jq veikla"Z:emeje bus nenaudinga, kadangi visi darbininkai Z:uvo. MenedZeriai liks, bet vadovauti nebus kam! Butq neblogai
isnuomoti kele~ lektuvq, kurie pastoviai skraidintq darbininkus, kad
po kataklizmo isliktq hiitina darbo jega, kad hiitq nuo ko pradeti.
Lektuvas pradejo staigq vir~, ir Tomas uZ:gesino cigaret((,
Zitiredamas i blausias sviesas apacioje. Pastaruoju metu jis taip
daZnai skraide lektuvais, kad iPrato prie to vaizdo. Bet siandien sis
vaizdasji sujaudino:Pries dvylika valandt! Tomas Vasingtone gavo
telegram~, ir, jei per ~ laik~ kas nors ivyko, viskas buvo jau
pasibaig((. Katerina pagaliau pagimde ir liuliuoja jq ktidiki ligonineje
arba kamuojasi beviltiskai nusiminusi: Ji jau du kartus buvo nescia,
bet abu kartus persileido, 0 dabar nestumas t((sesi istisus astuonis
menesius. Jis zinojo, kad, jei ir dabar kas nors atsitiks, jis galutinai
praras Katerin~.
Jie buvopazistaminuo vaikystes, irjis vis~ laik~jos elgesyjemate
kaZ:koki nerim~. Ji persekiojo akys, ieskancios uZ:tarimo, bet globejo
vaidmuo jj visiSkai patenkino. Butent tai ir buvo jq santykiq
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pagrindas. Tik pastaruoju metu, kai Toma's smarkiai pakilo tarnyboje, jam atsirado tiek neatideliotinq darbtJ, kad Katerina liko viena,
visiskai viena, ir niekaip negalejo susitaikyti su zyniaus politinio
veikejo Zm.onos role.
Ji iskart pastojo, ir tie trys nestumo menesiai buvo geriausi jq
vedybiniame gyvenime. Katerina puikiai jautesi ir atrode tikra graZ:uole. Be viso to, ji dar leidosi su vyru i kelion~ po Artimuosius
Rytus. Bet nestumas nutrtiko lektuve, tiesiog tualete, ir visos jos
viltys, uzgoZtos raudojimo, nuleke i nebuti..
Antrasis nesturnas seke tik po trejq metq, bet jis sugriove vis~!
seksualini gyvenirnl!, buvusijq santykiq virSflne. Atsirado pastojimo
sistemos specialistas ir paskyre jiems dienl! ir valanch!, remdamasis
menstruaciniu Zrn.onos ciklu, bet tas laikas buvo velniskai nepatogus
Tomui, jis jautesi kvailiu, ~per menesi begdamas is tamybos,
kad atliktq grynai mechanini darb~!. Jam net buvo pasifllyta uZ:siimti
masturbacija, kad po to butq galima ivesti jo sekll!, kai to prireiks, bet
cia jo kantrybei arejo galas. Jeigu jai taip reikia kfldikio, tegul isiinija
svetilrui. Bet dabar nesutiko jinai. Katerinai reikejo tik SAVO kfldikio.
Galq gale viena vienintele ll!stele surado ~. kuri jai buvo reikalinga, irpenkis su puse menesio viltis vel seimlninkavo jq namuose. Ankstyvi S~!femim uZklupo Katerinl! supermarkete, bet ji toliau
rinkosi pirkinius ir ignoravo skausffi~!, kol tas pasidare nebej>akeliamas. Daktarai sake, kad jai labai pasiseke, nes uZ:uomazga
buvo labai silpna, bet jos depresija t~sesi istisl! pusmeti. Dabar
Katerina buvo nescia trecillii k~, ir Tomas Zinojo, kad tai yra
paskutine jq viltis. Jeigu ir si k~ kas nors atsitiks, Zrn.ona nebeislaikys.
Lektuvas paliete pakilimo takl!. "Kodel mes apskritai skraidom?
- pagalvojo Tomas. - Nejau gyvenirnas toks pigus dalykas". Jis
pasiliko savo vietoje, kol kiti keleiviai sturndydamiesi brovesi isejirno link. Ji greitai aptarnaus ypatingai svarbiq asmenq skyriuje, ir
masina jau laukia. Tomas buvo prezidento patarejas ekonomikos
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klausimais ir pirmininkavo Pasaulinei Ekonomikos Konferencijai,
kuri neseniai perkele savo generalin~ bustin~ is Cimicho i Rom'!.
Keturiq savaiciq programa uzsit~se sesis menesius, ir per!<! laik'!ji
erne pastebeti 2ymus Zffiones. Netrukus pasklido gandas, kad po
poros metq jis taps pagrindine JAV prezidento viltimi ir atrama.
Keturiasdesimt dvejq metq Tomas jau sukiojosi virsfinese, ir jo
krujer'! lydejo sekme. Tai, kad buvo isrinktas Pasaulines Konferencijos Pirmiilinku ir Prezidentu, iskele ji visuomenes akyse ir tapa
gaire kelyje i pasiuminio post'!, po to i ministrq kabinet'!, ·o tada
galbut jis galetq balotiruotis ir i auksciausi'! salies post'!.
Tornq seimos gamyklos karo metais klestejo, ir Dzeremis galejo
gauti paq geriausi~ ir brangiausi~ issilavinim~, negalvodarnas apie
tai, kaip uzdirbti tie pinigai. Bet po tevo mirties Dzeremis Tomas
l.lZdare visas gamyklas ir pareiske, kad niekada neskatins griovimo.
Kiekvienas karas - tai brolfudyste. Bet ir taikos interesais Torno
kapitalas augo. Jis pradejo vystyti statyb~ savo dvaruose, tvarke geto
raj onus, skolino kapital~ stokojantiems irperspektyviems verslininkams. lame jungesi pinigq kaupimo talentas, bet atsakomybes jausmas pries tuos, kurie jqneturejo. Pagal paskaiciavimus, Torno turtas
buvo vertinamas simtu milijonq doleriq, nors sunku buvo tai patikril'lti, net jis pats nezinojo tikslitl duomenq. Skaiciuoti - reiske, kad ir
trumpam, bet sustoti, o Tomas vis~ laik~ ejo pirmyn...

Taksi sustojo prie tamsaus Centrines ligonines pastato. Tevas
Spileto Zvilgtelejo is savo kabineto treCiajame aukste ir iskart suprato, kad pas juos einantis Zffiogus yra niekas kitas, kaip Dzeremis
Tomas. Valinga:; smakras ir zilstantys smilkiniai buv::> pa2jstami :s
fotografijq laikrasciuose, eisena ir laikysena taip pat buvo pa2jstamos. Tomas atrode lygiai taip, kaip turi atrodytijo padeties zmogus.
Pasirinkta teisingai, pats sau pagalvojo tevas Spileto. Suem~s

drabuiio krastus, kunigas atsistojo. Palyginus su jo galinga figiira,
stalas pasirode visiskai maZytis. Be jokios israiskos veide jis pasuko
link dllil!. Koridoriuje jau girdejosi Torno zingsniai,jie dt,~sliai aidejo
pastato tamsoje.
- Misteris Tomas?
Jau uilipt;s ant pirmqjq laipteliq, Tomas atsisuko ir pakele akis
aukStyn, megindamas tamsoje iziOreti Zffiogq.- Taip, tai as.
- As esu tevas Spileto. As jums pasiunciau...
- Taip. AS gavau jllsq telegramll. ISvaZiavau, kai tik atsirado
galimybe.
Kunigas perejo i apsviesfll viefll ir pasilenke virS laiptq aiksteles.
KaZkas jo judesiuose, ji supancioje negeroje tyloje t:artum kalbejo,
kad cia kaZkas ne taip.
- Kudikis ... gime? - paklause Tomas.
- Taip.
- 0 mana Zmona? ..
- Ilsisi.
Kunigas nulipo zemyn, ir jo akys susitiko su Torno akirnis, lyg
megindamos ji paruosti, sumaZinti smugi.
- KaZkas atsitiko?- paklause Tomas.
- Klldikis mire".
Po tq zodZiq seke kraupi tyla, atrode, kad nuo jos suskambo
plytelemis iskloti koridoriai. Tomas stovejo kaip perkllno trenktas.
- Jis kvepavo vos vienll akimirk!l, - susnabzdejo kunigas, - o po to
kvepavimas nutiiiko.
Dvasininkas stebejo, kaip Tomas, nieko nematydamas priesais
save, priejo prie suolelio ir atsisedo, po to nuleido galvq ir pravirko.
Rauda aidu atsiliepe koridoriuose, o kunigas prabilo vel:
- Jllsq Zmonai niekas negresia, bet daugiau gimdyti ji nebegales.
- Tai galas,- susnabzdejo Tomas.
- Jus galite isisllnyti klldiki.
- Ji norejo tureti savo ...
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Akimirkai stojo tyla, ir kunigas zenge pirmyn. Jo veido bruozai
buvo grubiis, bet visiskai taisyklingi, o akyse sviete ufuojauta. Tik
kakUl ispylcts prakaitas rode jo jaudinirn!!si.
- Jiis labaij!! mylit,- tare jis.
Tomas linktelejo. Jis nepajege kalbeti. __ .
- Tada jiis turit susitaikyti su Dievo valia.
IS koridoriaus tamsos pasirode pagyvenusi vienuole ir akimis
pasikViete kunig!! i sali. Jie pasitrauke ir erne apie kaZk!! snabzdetis
italiskai, paskui moteris nuejo, ir kunigas vel atsigrctze i Torn!!. Jo
Zvilgsnyje atsirado kaZin kas neiPrasto, ir Tomas isitempe.
- Nezinomi Viespaties keliai, misteri Tornai. - Dvasininkas
istiese i prieki ranq, Tomas nejuciom atsistojo ir nuseke paskuiji.
Gimdyviq palatos buvo trimis aukstais auksciau, ir jie nuejo ten
atsarginiais laiptais, po to siauru koridoriumi, apsviestu retai kabanciomis elektros lemputemis. Ligonines kvapai sustiprino netekties
jausm!!, besidatiZantj visame Torno kiine. Jie sustojo prie stiklines
pertvaros, ir kunigas Zvilgsniu paseke, kaip Tomas dvejodamas
priejo artyn ir pasiZiiirejo i tai, kas buvo kitoje puseje. Ten buvo
kiidikis. Naujagimis, pana5us i mafutj angeleli. Jis turejo pasisiaususius juodus plaukus ir giliai isodintas ZydraS akis, kurios instinktyviai tuojim pat surado Torn!!.
- Jis nieko neturi,- pasake kunigas.- Jo motinamire. Taip pat, kaip
ir jiisq kiidikis... f!! paci!! valand!!. - T ornas staigiai atsigrctze Ui- ~ Jiisq
Zmonai reikalingas kiidikis,- tl(Se kunigas,- 0 siam kiidikiui reikalingamotina.
Tomas letai papurte galv!!.
- Mes. norejom tureti savo, -tare jis.
- Drjstu pasakyti ... jis labai pana5us ...
Tomas vel paZvelge i kiidiki ir negalej<,> su tuo nesutikti. MllZylio
plaukai buvo tokios pat spalvos, kaip Katerinos, o veido bruozai
panesejo ijo paties. Toks pat val ingas smakras ir net mafute duobele
jame.
- Sinjora niekuomet to nesuZinos, - tare tevas Spileto.
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Tomas staiga uzsimerke. Jo rankos sudrebejo, ir kunigas paeme
.
.
.
Jas l sav'ls1as.
- 0 kUdikis ... sveikas?
- Absoliuciai sveikas.
- Liko giminiq?
- Jokiq.
Tom'! ir kunig'l gaube visiska tyla. Tai buvo taip nejprasta, kad
net spaude ausq btlgnelius.
-As cia esu pagrindinis,- tare kunigas.- Neliks jokiq irasq. Niekas
apie tai nesu:linos.
Vis dar dvejodamas, Tomas nukreipe akis i sali ir paklause:
- Ar galeciau... parnatyti SAVO kUdiki?.
-Kft tai pakeistq?- atsake kunigas.- Atiduokite meilcr gyviesiems.
Uz stiklines pertvaros kUdikis pakele abi rankutes ir iStiese jas
Torno pusen, lyg noredarnas ji apkabinti.
- Del jtlsq :lmonos Dievas atleis jums sill apgaulcr, sinjore. Ir del
sio kUdikio, kuris kitu atveju niekada netures narnq...
Jis nutilo, nes nebebuvo k'l prideti.
- Sill nakti, misteri Tarnai... Dievas padovanojo jums stlnq.
AukStai danguje pulsuojanti :lvaigZde pasieke zenif'l ir sudrebejo
lyg nuo nelaukto zail;>o smtlgio. 0 ligonines palatoje atsimerke
Katerina galvodama, kad pabunda pati. Ji nieko nenutuoke apie
- vaistus, suleistus jai pries kelef'l minuciq. Ji gimde desimt valandq ir
prisimine viskl! iki paskutiniqjq S<lfemiq, bet po to prarado Sllffioncr ir
neparnate kUdikio. Atsigavusi ji pradejo nerimauti ir parnegino
nusiraminti, isgirdusi koridoriumi artejancius zingsnius. Durys atsidare, ir Katerina pamate savo V)'l1!. Rankose Dzeremis laike kl1diki.
- Miisq ma:lylis, -tare Tomas, ir jo balsas sudrebejo is dZiaugsmo.
-Me~ turim stlnq!
Ji istiese rankas, paeme kl1diki irpravirko is laimes. Asaros temde
Torno akis, ir jis dekojo Dievui u:l tai, kad nurode jam teising'l keli<!.
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ANTRAS skyRius
Tarnai buvo is katalikq seimos, bet patys niekada Dievu netikejo.
Katerina retai melsdavosi ir lanke baZ:nyci~ tik per Kaledas bei
Velykas, bet ir tai labiau del tradicijq, o ne del tikejimo katalikiskomis dogmomis. Gi pats Tomas, skirtingai nei Katerina, gana ramiai
zifrrejo i ~ fak~, kad jq sfrnus Demjenas taip ir nebuvo pakrikstytas.
Tiesa, jie bande tai padaryti. ISkart po gimimo Tarnai atveze naujagimi i baznyci~, bet vos tik jie jzenge vi dun, maZ;ylis taip akivaizdZiai
issigando, kad jiems teko nutraukti ceremonij~. Kunigas isejo i gatvct
paskui juos, laikydamas rankose svcts~ vandenj, ir perspejo, kad
nepakrikstytas kfldikis niekada negales patekti i Dievo karalyste(, bet
Tomas grieZtai atsisake tctsti krikstijim~, matydamas baisq maZ;ylio
isg~stj. Katerinainuraminti buvo surengtos improvizuotos krikstynos namuose, bet ji taip irnepatikejo jomis iki gala, ruosdamasi kada
nors veliau griZti su Demjenu i baZ:nyci~ ir atlikti vis~ kaip reikiant.
Bet ta diena taip ir neatejo. Netrukus jie pasinere i neatideliotinq
darbq sfikuri, ir krikStynos buvo pamirstos. Konferencija ekonomikos klausimais pasibaige, ir Tarnai vel grizo i Vasington~. Tomas
pradejo eiti prezidento patarejo pareigas irtapo Z;ymia politine figflra.
Jo dvare Masline, VirdZinijos valstijoje, prasidejo pasitarimai, apie
kuriuos rase laikrasciai nuo Niujorko iki Kalifornijos, irTomq seima
tapa paZ:jstama visiems nacionaliniq Z:urnalq skaitytojams. Jie buvo
turtingi, fotogeniski ir greitai kilo a~styn. Ir, kas nemaZ:iau svarbu,
jq draugijoje daZnai buvo galima isvysti preziden~. Todel Torno
paskyrirnas Jungtinil! Valstijq pasiuntiniu DidZiojoje Britanijoje
nieko nenustebino. UZimdamas sias pareigas jis galejo atskleisti
visas savo potencialias galimybes.
Persikelct i London~, Tarnai apsigyveno Pirforde, septynioliktojo
amZiaus dvare. Jq gyvenimas pasidare panasus i nuostabq sapn~,
ypac Katerinai: ji buvo tokia Z:avi ir tabula, kad tai net baugino. Savo
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uZmiescio name jie gyveno atsiskyry - laiminga motina su mylimu
k:Udikiu. Noredamaji puikiai atlikdavo diplomato Zn1onos pareigas
ir tuo paciu buvo nuostabi seimininke. Dabar ji turejo visk<F ir siinq,
ir vyro meily. Katerina pra.Zydo kaip zavinga gele - trapi ir svelni,
visas drauges stebinanti savo gaivumu ir groZiu.
Pirfordo dvaras buvo labai respektabilus, Anglijos istorijoje
minimas jau nuo be galo senq laikq. Cia buvo riisiai, kuriuose
slapstesi istremtas hercogas, koljj surado irnufude; aplinkui plytejo
miskas, kuriame Henrikas Penktasis ka.Zkada medZiojo laukinius
sernus. Po namu slypejo pozeminiai perejimai irpaslaptingos landos,
betnamuose karaliavo dZiaugsmas, nes betkuriuo paras metu namas
buvo pilnas sveciq ir juoko.
Namq darbams atlikti buvo pasamdyti tamai, be to, name gyveno
pastoviq taml! pora, Gortonai, atliekantys virejos ir vairuotojo pareigas - tikri anglai su nepakartojamu savosios vertes jausmu. Kai ·
Katerina biidavo uZimta savais reikalais, Demjenu pasiriipindavo
aukle - jauna apvalute angle, vardu Cesa. Ji buvo saunuole, mokejo
daugyby zaidimq ir dievino Demjen'!, lygjis butqjos pacios siinus.
Jie valandq valandas praleisdavo drauge, Demjenas sekiodavo paskui j'! dideleje pievoje arba tyliai sededavo greta prie tvenkinio, kol
Cesa gaudydavo jam buozgalvius ir lallffiZirgius, kuriuos jiedu po
to ind~liuose parsinesdavo namo.
Kudikis augo ir, ziiirint dailininko akimis, buvo tikra tobulybe.
Jam sukako treji metukai, pranasyste apie puiki'l sveika!'l pildesi. Be
to, jis stebino savo nepaprasta jega. Demjenas buvo toks ramus ir
pastabus, kaip retas jo affiZiaus vaikas, ir sveciai, pajuty jo Zvilgsnj,
daZnai pasijusdavo nejaukiai. Jeigu prot'! biitq galima matuoti sugebejimu jderniai stebeti, tai ji biitq buvy galima laikyti genijum, nes
berniukas galejo istisas valandas sedeti ant ma.Zo suolelio po obelimi
ir stebeti pro sali einancius Zmones, nepraleisdamas ne vienos
detales. Gortonas, seimos vairuotojas, atlikdamas jvairius pavedimus, daZnai imdavo Demjen'! kartu. Jam patiko tylus bemiukas, ir

14

jis stebejosi vaiko sugebejimu su tokiu demesiu irmalonumu susipazinti su ji supanciu pasauliu.
- Jis panasus i maZ<! marsieq, - kaftt. savo 2:monai pasake Gortonas, - tartum biitq atsiqstas cia tyrineti 2:monijos.
-Motina jj labai myli,- atsake si. -Nesugalvok pasakyti jai ko nors
pana8aus.
- As neturejau galvoje nieko blogo. Tiesiog jis trupuq keistas.
Buvo ir dar sis tas nejprasto: Demjenas retai kalbejo. DZiaugsm<l
jis reiske placia sypsena, nuo kurios jo skruostuose atsirasdavo
duobutes. Liudedamas jis tyliai verkdavo. Kart<! Katerina pasake
apie tai gydytojui, bet sis nuramino j<l, papasakojcts apie vien<l vaik<!,
kuris nekalbejo iki astuoneriq metq, o kart<! prie pietq stalo tare: "As
nemegstu bulviq koses". Apstulbusi motina paklause, kodel gi jis
vis<! t<! laik<l tylejo? Bet berniukas atsake, kad nebuvo reikalo kalbeti,
nes anksciau pietums niekada nebudavo bulviq koses.
Katerina nusijuoke ir nusiramino. Galq gale Albertas EinSteinas
nekalbejo iki ketveriq, o Demjenui dar tik treji su puse. Neskaitant
nepaprasto pastabumo ir tylumo, jis btivo tobulas kiidikis, vertas
idealios Katerinos ir Dzeremio s<!iungos.
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TRECiAs skyRius
Zmogus, vardu Gaberls D:2:eningsas, .buvo gim<;s po Vandenio
zenklu. Horoskopas rode, kad jo gimimo metu suartejo du dangiski
k:Unai- Uranas irpriespilnis Menuo. Dzeningsas visada issiskirdavo
savo bjauria sukuosena ir beprotyst<; primenanciu u:lsispyrimu. Jis
buvo fotoreporteris ir savo darbo fanatikas . .Kaip kate, sekanti pel<;,
jis galejo dienl! dienas guleti pasaloje ir laukti momenta del vienos
vieninteles fotografijos. Darbe ji ir laike kaip "originalaus zanro"
meistr~. Jis zinojo, kur ir kada r~ikia atsirasti, kad padaxytum tokias
nuotraukas, kokil! niekas is jo kolegti nepadarys. Reporteris gyveno
vieno kambario bute Celsyje ir retai sau leisdavo prabang~ deveti .
namie kojines. Bet del savo fotografijl! jis buvo toks pat skrupulingas, kaip Solkas, ieskantis vaisll! nuo poliomielito.
Pastaruoju metujo demesi patrauke Jungtinil! Valstijl! pasiuntinys Londone. Tai buvo vertingas tikslas, kad ir del idealaus jo veido.
Ar u:lsiimineja jis su savo Z:mona seksu, ir jei taip, tai kaip hiitent!
Dzeningsas pareiske, kad nori parodyti jl!, kaip jis issireiske,
"ZMOGISK.J\SIAS SAVYBES", nors is tiesl! jis s~ajojo parodyti
visus nepalankiausioje sviesoje. Kuo jie geresni u:lji? Gal pasiuntinys perka nepadorius Z:urnalus, o gal kur sliau:lioja pas savo merguzel<;? Stai tie klausimai ir domino Dzenings~. Nors atsakymq ijuos
kol kas nebuvo, 1iko viltis, ir buvo prasme laukti bei stebeti.
Siandien jis turejo va:liuoti i Pirford~. Gal fotografijq padaryti ir
nepavyks, nes ten ir be jo bus pilna fotografq ir sveciq, bet jis gales
pasniukstineti ir nustatyti, k~ is tamq bull! galima papirkti u:l kelet~
svarq.
Dzeningsas atsikele anksti ryte, patikrino fotoaparatus, servetele
nusivale linzes ir isspaude ant veid10 isaugusi spuog~. Jam buvo jau
trisdesimt astuoneri, bet ados spuogai ji persekiojo nuolat. Matyt, tai
buvo jo darbo pasekme - reporter::is pastoviai prie veido spaudZia
kamer~. Jis issitrauke is po bvos drabuZius ir aprenge savo lies~
~-
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Pries pat isvaZiavim~ jis pasirause popieriuose ir susirado pakvietimo lapelj. Pirforde buvo rengiama svente girp.tadienio proga:
Torno siinui sukako ketveri metai, is visq pusiq Pirfordo link jau
riedejo autobusai, pilni naslaiciq ir vaikq invalidq.
Vairuoti masin~prierniesciais buvo nesunku, ir Dzeningsas nusprende sustoti, pan1kyti opiumo irtruputj atsipalaiduoti. Po kurio laiko
jaJ!l pasirode, kad k~lias pats rieda po ratais, o ma8ina stovi vietoje,
ir jis parnirSo tikrov((, visiskai pasiner((S i savo pas~ones uZkampius. Jo vaizdiniai buvo pm1asus i spalvoto komikso paveikslelius,
kur pagrindiniu herojumi buvo jis pats.
,
Likus myliai iki Tornq dvaro, prie kelio stovejo policininkai,
stebintys masinas ir tikrinantys pakvietimq korteles. Koljie studijavo jo pakvietim4, Dzeningsas bukai Zvelge i priekj. Jis jau buvo prie
to priprat((s ir Zinojo, kad nereikia vaidinti pernelyg garbiligo
Zffiogaus, kurio pakvietimas negali biiti padirbtas.
Pagaliau j is atsidiire prie didZiuliq apkaustytq vartq ir pamegino
atsikratyti opiumo kvaituliu, Visame dvare siaute nuostabus karnavalas: ispuostose pievelese vire gyvenimas, vaikuciai narde tarp
cirko palapiniq ir karuseliq, o tarp jq vaikstinejo padavejai, siulydami visiems saldumynl)s ir vaisius. Jq balsus stelbe vargonq muzika,
pagal kuri~ vaikai siipuoklese kilo ir leidosi, pasibalnoj(( roZinius
arkliukus ir gulbes. Cia-buvo ir ateities biirejos palapine, o daugelis
iZyrniq Londono Zilloniq jau uZsieme prie jos eil((. MaZi skotiski
poniai be pasaitq begiojo po dv~, ir buvo net maZas drambliukas,
ispiestas raudonais obuoliais ir mielai Mantis riesutus is linksmq
vaikuCiq rankq. Pasel(( nuo sekrningo vakarelio, visur narde fotografai, bet Dzeningsui cia fotografuoti nebuvo k~. Nebent pastato
fasad~. Plytq sien~, kuri visiems kitiems atrode tikra.
- Kas tau, kolega? Baigesi juosta?
Tai buvo Gobis, pastoviai atstovaujantis "Heroldo Naujienoms".
Jis skubiai keite juostel((, atsirem((s i stal~ su kar8tornis desrelernis.
Dzeningsas priejo prie jo ir atsainiai jsimete nemenk~ maisto pofcij~.
- Laukiu kanonizacijos, - pilna burna pasake jis.
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- Kaip tave suprasti?
- Nezinau, kl! cia sveikina: Torno milijonq pavddetojll ar pat!
Jezq Kristq.
- Kvaily, tu gi viskl!praleisi! Ne taip jau daZnai mums tenka buti
panasiose vietose.
- Na ir kas? Jeigu kl!, as nusipirksiu sitas fotografijas is taV~tS.
-A, tu vellauki ko nors nepaprasto?
- Nieko kito man ir nereikia.
- Na gerai, linkiu sekmes. Nors vargu ar ji tau nusisypsos: Tomai
- pati geriausia seima sitoje Monako puseje.
Ypatinga fotografija. Stai ko reikejo Dzeningsui. Jsibrauti ! kl!
nors intymaus ir nepasiekiamo. Jis persekiojo savo aukas, betniekada negalejo buti tikras, kad is to kas nors iseis. Jeigu tik butq galima
patekti I VIOl}...
- Ei, aukle! Auklyte! - staiga susuko Gobis.- Zvilgtelkit cionai!
-Ir visi sui:iuro i mili:iniskl! toftll, kuri isveze is namo.
Vaiko aukle buvo aprengta klounu,jos veidas nupudruotas baltai,
0 liipas denge storas daZq sluoksnis, vaizduojantis placil! sypsenll.
Fotografai pasoko ir erne lakstyti aplinkjl!, o ji patenkinta kraipesi
ir glebesciavo Demjenq, terliodama ji savo grimu.
Di:eningsas i:vilgsniu permere minil! ir pastebejo Katerinl! Tom,
stovincil! toli nuo visq. IS jos israiskos reporteris suprato, kad jai visai
nepatinka tai, kas vyksta. Po sekundes Katerina nusieme pus~t veido
dengusil! kauk~t, ir Dzeningsas instinktyviai pakele kamefll ir kele~
kartq spragtelejo aparatu. Sventinis tortas sukele di:iaugsmingq
aplodismentq audfll, o Katerina zenge i prieki.
- Teguljam isprana5auja ateit!!- siiktelejo vienas is reporteriq.Imkim ir nuveskim ji pas biireW - Ir minia vieningai meresi pirmyn,
link ateities biirejos palapines, nusine5darna ~kartu ir aukl~t su jos
mylimu turtu.
- As ji nunesiu, - priejusi prie Cesos, pasake Katerina.
- As viskl! galiu padaryti pati, mem, - atsake aukle.
- Ne, as pati tai padarysiu, - saltai nusisypsojo Katerina.
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Po sekundes jq akys susitiko, ir aukle tyledama perdave bemiuk~
motinai. Niekas neatkreipe i tai demesio, minia nunese juos tolyn, ir
tiktai Dzeningsas visk~mate per savo kameros ieskikij. Minia praejo
pro sali, aukle liko viena, u2: jos nugaros i dangq kilo dvaro bokstai,
ir klouno kostiumas tik dar labiau pabreze jos vienatvl(. Dzeningsas
spejo padaryti dvi nuotraukas, kol Cesa nusisuko ir letai nuejo nama.
Prie bfrrejos palapines Katerina paprase visq reporteriq pasilikti
lauke, iejo i vidq ir, pasinerusi i prieblan~ ir ramybct, su palengvejimu atsikvepe.
- Sveikas, ma:Zyli.
Balsas sklido is po gobtuvo; bfrreja sedejo u2: ma:Zo :Zalio stalelio
ir stengesi, k~d balsas atrodytq paslaptingas. Jos veidas buvo nugrimuotas zaliai. Demjenas pasi:Ziiirejo ij~, isitempe ir isikibo i motinos
peq.
- Nebijok, D~mjenai, - nusijuoke Katerina. - Tai geroji feja. Juk
tiesa, kadjiis geroji feja?
- Zinoma, - atsake bfrreja, - as nepadarysiu tau nieko blogo.
- Ji pasakys, kas tavcts laukia ateityje, - megino jkalbeti siinq
Katerini.
- Eiks pas mane,- pakviete ji bureja,- ir duok man savo rankutl(.
Bet Demjenas tik dar smarkiau prisiglaude prie mamas. Tada
biireja nusieme guminct kaukct, ir pasirode mielas merginos veidas.
- Pasi:Zifrrek i mane. As tokia pat, kaip ir visi. Tau visai neskaudes.
Demjenas nusiramino ir istiese rank~. Katerina atsireine i kortq
stalelj.
-0, kokiaminksture, kokiamiela rankele! Tavcts laukia puiki, kuo
puikiausia ateitis.
Bet staiga ji u2:siciaupe ir suglumusi isispoksojo i deln~.
- Nagi, duok man ki~ rankutl(.
Demjenas istiese antr~, ir bfrreja nustebo dar labiau.
- Niekad nemaciau nieko panasaus, - tare mergina. - Stai jau treji
metai, kai as pranasauju ateiq vaikq sventese, bet tai matau pirm~
k~.
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..- ~jus rnatot?
.- PasiZiiirekit pati. Jo rankose nera linijq! Vien tiktai rauksleles.
-Kas?
Katerina paZ\'elge i sfinaus delnus.
- Jis nebuvo nusideginl(s?
- Zinoma, ne.- Tada pasiZiiirekit i savo rank~. Pa.Ziiirekiti sitas smulkias linijas.
Jo9 kiekvien~ is musq daro nepakartojam~. Tai- jfisq likimo linijos.
Stojo itempta tyla, bemiukas nustebl(s zifrrejo i savo rankutes
ne~uprasdamas, kas gi jose blogo.
- PasiZiiirelQt, kokie lygus jo pirstq galiukai, - pasake mergina. M~ rodos, nebutq net pirstq atspaudq!
Katerina isiZiiirejo ir suprato, kad is tikrqjq taip ir yra.
-Nair gerai,- nusijuoke mergina.- Jei jis apiples bank~, tai niekas
ni~kad jo neras.
- Ar negaletumet ispranasauti jo ateities? Sito mes pas jus ir
atejom, - Katerinos balsas drebejo, ji niekaip negalejo atsikratyti
nenmo.
- Zinoma.
Kai mergina paeme vaiko rank~, lauke pasigirdo sauksmas.
A.ukle Cesa sauke berniuk~.
- Demjenai! Demjenai! lseik! As turiu tau siurpriz~!
Pranasautoja nutilo. Cesos balse-girdejosi neviltis.
- Demjenai, ateik cia ir paZifirek: k~ as dabar padarysiu del taV((S!
Laikydama ant. rankq Demjen~, Katerina isejo is palapines ir
paZvelge i nama stogq. Ten, virsuje, stovejo Cesa, laikydamarankose
skalbiniq virvct. Ji pakele j~ rodydama, kad vienas jos galas uZdetas
ant kaklo. Minia apacioje erne Z\'algytis, o mazasis klounas virsuje
atsistojo ant stogo krasto ir sudejo rankas, lyg ruo~damasis sokti i
base in~,
- Zifirek, Demjenai!- suriko Cesa.- Visa tai del taV((S!- Ir zenge
f.lUO stogo pirmyn.
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Jos kfmas sunkiai nuskrido zemyn, virves prilaikomas sustojo ir
bejegiskai pakibo. Cesa buvo negyva.
.
Zmones pieveleje apstulbcr Ziurejo, kaip maZ:as aukles kiinas
siubuoja pagal karuseles muzik'l. Ir tada pasigirdo siaubo klyksmas.
Reke Katerina, ir keturi Z:mones riietesi prie jos, ramindami ir
vesdami i vid11.

Demjenas liko vienas savo kambaryje. Jis ziiirejo i tuSCil! pievelcr,
kurioje stovejo tik darbininkai irpardavejai, spoksantys aukstyn, ten,
kur paniurcrs policininkas uZ:lipo kopeciomis nupjauti virves. Kunas
nukrito zemyn, galva uZkliudcrs miir'l·. SudauZytas jis gulejo zoleje,
Cesos akys Z:velge i dan~, o veide vis dar sviere nupiesta klouno
sypsena.

Dienos pries Cesos laidotuves buvo niiirios. Dangus virs Pirfordo
papilkejo ir nuolat kriipCiojo nuo tolimo griausmo. Katerina visl:J,
laikq praleido viena tamsioje svetaineje, Z:velgdama i niekur. IS
tardytojo parasyto pranesimo paaiskejo, kad Cesos kraujyje pries
mirti buvo didelis kiekis benadrilo, vaistq nuo alergijos, bet tai tik dar
labiau viskl:!, supainiojo. Visi aplink tik ir tekalbejo apie aukles
savizudyb((. Kad neduotq peno visokiems reporterit! ismislams apie
tq ivyki, Tomas pasiliko namuose, visl!laikq skirdamas Z:monai. Jis
labai bijojo, kad ji atsidurs toje biikleje, kuri kankin~ j<t pries kelel'l
metq.
- Tu visai nusikamavai, brangioji, - kartl:j, pasake jis, jejcrs i
svetain((. - Juk ji nebuvo musq seimos nariu.
- Buvo, - tyliai atsake Katerina. - Ji sake, kad visada noretq
gyventi su mmnis.
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Tomas palingavo galva.
- Matyt, ji persigalvojo, - jis nenorejo, kad jo zodZiai skambetq
abejingai, ir bijojo tamsoje sutikti Katerinos akis.
- Atleisk,- pridiire jis.- Bet man nepatinka, kad tu taip pergyveni.
- Tai a8 viskuo kalta, Dzeremi.
- Tu?
- Gimimo dierlll buvo toks momentas ...
Tomas perejo kambaq ir atsisedo salia.
- Visi U!i kreipe demesi, - t~tse Katerina, - ir as emiau pavydeti. AS
atemiau is jos Demjen~!, nes pati norejau buti centrine figiira.
- Man rodos, tu sau pemelyg grieZta. Merginos psichika buvo
sutrikusi.
- Ir mano taip pat, - pratare Katerina. - Jeigu man taip svarbu buti
demesio centre.
Ji nutilo. Viskas jau buvo pasakyta. Tomas apkabino ZmOflll ir
palauke, kol ji uZmigs. Jos miegas buvo pana8us i U!, kuri jis
stebedavotuometu,kaijigerelibrijumll.irTornaspagalvojo,kadgal
Cesos mirtis jll taip sukrete, jog ji vel pradejo ji gerti. Jis .taip
prasedejo gal valand!l, o paskui atsargiai paeme Kateriflll ant rankq
ir nunese i miegam~iKifll dienll Katerina nuejo i Cesos laidotuves ir pasieme su savim
Demjeflll. Zmoniq buvo labai ma2:ai, tik merginos seima ir Katerina
su Demjenu. Viskas vyko ma2:ose priemiescio kapinaitese. Apeigose
dalyvavo plinkantis kunigas, kuris skaite Sventojo Rasto istraukas ir
tuo pat metu laike sau vir§ galvos perlenkflllaikrastj, gelbedamasis
nuo salto lietaus. Tomas, btigstaudamas del visuomenes nuomones,
atsisake dalyvauti laidotuvese ir perspejo Katerlflll, kad ji taip pat
neitq. Bet ji nepaklause, nes mylejo mergiflll ir norejo palydeti jll i
paskutin~t kelion~t.

Uz kapiniq tvoros gnidosi reporteriai, prilaikomi dviejq jiiros
pestininkq - amerikieciq, kuriuos paskutin~t akimirk!l is pasiuntinybes atsiunte Tomas. Tatp laikrastininkq buvo if Dzeningsas. Susisu-
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pt(s i platq neperslampam~ apsiaustq, apsiavtts ilgais batais,jis tvirtai
jsikiire tolimuose medZiuose, is ten steoedamas ceremonij~ teleskopinio objektyvo pagalba. Tai buvo net ne objektyvas, o kazl<:oks
pabaisiskas jrenginys, uzkeltas ant stovo. Su tokiu daikciuku lengvai
buvo galima nufotografuoti Menulyje besiporuojancias muses.
Reporteris atsargiai vedZiojo objektyv~ nuo vieno veido prie kito:
seima asaroja, Katerina prostracijos bflsenoj, salia jos bemiukas neramus, susijaudintts, deganCiomis, karsciuojanciomis akimis.
Dzenings~ sudomino biitent berniukas, ir jis nekantriai pradejo
laukti momenta, kada gales spragtelti aparatu. Ir toks momentas
atejo. Demjeno veido israiska ir akil! blizgesys pasikeite, lyg bemiuk~ biitq kas isg~sdint(S, bet po minutes jis vel buvo ramus, tartum
kaZ:kas jj sildytq po saltu stingdanciu lietumi. Demjeno akys buvo
nukreiptos i tolim~i kapinil! kamp~. Dzeningsas i tq paci~ pus((
nukreipe savo teleskopini objektyv~, bet nieko, isskyrus antkapius,
nepamate. Paskui tolumoje kaZkas sujudejo. Objektyve atsirado
tamsus, neaiskus siluetas, ir Dzeningsas padidino ryskum~. Tai buvo
Z:veris. Suo. DidZiulis irjuodas, giliai siaurame snukyje ismigusiomis
akimis. Apatinis jo Z:andikaulis issikiso i priekj, apnuogindamas
dantis. Niekas daugiau jo nepastebejo. Suo sustingo kaip statula,
jsmeigt(s i priekj akis. Dzeningsas keike save uZ: tai, kad jdejo
nespalvotq juostelt(: geltonos sWlS akys dare visq scenq baisiq ir
paslapting~. Jis nus tare diafragrn~ taip, kad fotografijoje jos atrodytq
visiskai baltos, po to nukreipe objektyvq i berniuk~ ir spragtelejo
aparatu.
Del tokios scenos vertejo sugaisti ~. ir, pakuodamas aparatq,
Dzeningsas pasijuto visiskai patenkintas, bet ne visiskai ramus. Jis
paZ:velge i kalvos virsiint( - karstq jau leido i duobt(. IS toli 5uo ir
bemiukas atrode visai maZ:yciai, bet j11 bezadis rysys buvo akivaizdus.
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Kill! dienll ivyko du dalykai: sustiprejo lietus, ir atsirado mlSls
Beilok, energinga aire, kuri priejo prie val:"tq ir pareiske, kad ji naujoji aukle. Sargybinis norejo jll sulaikyti, bet misis Beilok prasiverl:e pro ji, tokiu audringu puolimu issaukusiir pagarbl:!, ir bairn((.
- As zinau, jums dabar nelengva,~ vestibiulyje nusivilkdama
pall<!, pasake ji Tornams, - todel as neprtminsiu jums jusq skausmo.
Bet, tarp mfisq kalbant, kiekvienas, samdantis aukle tokil:! jallfill
mergait((, pats prasosi bedos.
Ji judejo labai greitai, ir atrode, kad net oras virpa nuo jos
drambloto kfino judesiq. Tomas ir Katerina tylejo, apstulbinti jos
pasitikejimo savimi.
- 0 ar zinot, kaip nustatyti, ar aukle gera? - Ji pradejo juoktis. Pagal krfitines apimq. Tos maZ:os mergaites su spuogeliais gali
keistis-kiekvienll savait((. 0 su tokia apimtim, kaip mano, pasilieka
ilgam. Nueikit i Haid Parkl:! ir isitikinsit, kad as teisi.
Ji sekundei nutilo ir pakele lagaminl:!.
- Na, ge~. 0 kur berniukas?
- As parodysiu, - tare Katerina, lipdama laiptais.
- Palikit mus kol kas vienus, gerai? Mes patys susipaZ:insim, pasiwe misis Beilok.
- Demjenas varl:osi nepaZ:istamq Z:moniq.
- Na, tik jau ne mantts, patikekit.
- Bet is tiesq...
- Niekai. As pameginsiu.
Tl:! pacil:! sekundtt ji pajudejo, ir masyvus jos kfinas dingo is
akiracio. Tyloje, stojusioje po jos isejimo, Tomai susiZvalge, po to
Dzeremis neZ:ymiai linktelejo.
- Man ji patinka, - tare jis.
- Ir man taip pat.
- Kur tu jll radai?
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- Kur as j~ radau? - perklause Katerina.
- Na taip.
- As jos neie~ojau. Maniau, kad tai tu j~ radai.
- T~ pat sekundcr Tamas pasauke nauj~~ auklcr:
- Misis Beilok!
Ji isejo i antrojo auksto aikstelcr iris virSaus pasi.Ziurejo i Tomus. _
- Taip?
- Atleiskit... Mes ne visiskai suprantam.
- Ir kas gi yra?
- Mums neaisku, kaip jus cia patekot.
- AtvaZ:iavau taksi. Bet as ji jau paleidau.
- Ne, as turiu galvoje ... kas jus atsiunte?
- Kontora.
- Kontora?
-IS laikrasciqjie st!Zinojo, kad jus netekot aukles, ir atsiunte ki~.
Mane.
Tomas zinojo, kaip sunku dabar Londone rasti darb~, ir toks
paaiskinimas pasirode itikimas.
- Jie gana veiklus, - pasake jis.
- Gal man paskambinti, kad jie visa tai patvirtintq? - pasiwe
Katerina.
- Zinoma,- saltai atsake moteris.- 0 man kol kas palaukti t1Z durq?
- Ne, ne ... - pamegino t!Z~laistyti kebli~ padetj Tomas.
- As panasi i t!Zsienio sniper? - gana gresmingai paklause misis
Beilok.
. - Na ne, nelabai, - priverstinai nusisypsojo Tomas.
- Nebilkit toks uZtikrintas, - atsake didziakrlite aukle. - Gal t1Z
mano korsaZ:o pilna magnetofonq. Galima butq pakviesti jaunuti
kareiveli - tegul mane apiesko.
Visi su palengvejimu nusijuoke, o misis Beilok garsia:u uZ vi sus.
- Gerai, eikit, - tare Tomas. - Mes paskui patikrinsim.
Tomai nuejo i kabine~. bet Katerina visgi paskambino i konto~.
Jai pasake, kad misis Beilok turi geras rekomendacijas ir didZiulcr
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praktilq. Vienintelis keblwnas tas, kad ji buvo iregistruota kaip
dirbanti Romoje. Bet, matyt, pasikeite kokios nors jos gyvenimo
aplinkybes, ir to tiesiog nespejo irasyti i popierius. Jie visk'! issiaiskins, kai tik po keturiq savaiciq atostogq gris kontoros menedZeris,
pasiunti(S j'! pas Tomus.
Katerina padejo rageli irpa.Zvelge i vytq. Jis gfiZtelejo peCiais, bet
buvo patenkintas, kad viskas paaiskejo. Misis Beilok atrode truputi
ekscentriska,, bet uZt:ai labai gyvybinga, kas dabar jq namuose buvo
svarbiausia...
Virsuje misis Beilok nesisypsodama ziiirejo i snaudZianti lovoje
bemiuk'!. Jis, ko gero, stebejo lietq ir taip u2:migo, atsireml(s
smakriuku i palangl( ir laikydamasis ranka Iango remo. Moteris
ziflrejo i ji, ir jos liipa pradejo drebeti, tartum ji hiitq isvydusi
nepaprasto grozio kflrini. Vaikas isgirdo nelygq kvepavim'!, atsimerke irsutiko jos Zvilgsni. Jis isitempeir atsisedo loveleje, prisispaudl(s
prie atramos.
- Nebijok, ma2:yli, - hizta.nciu balsu su5nabZdejo naujoji aukle.As arejau tavcts apginti.
Danguje netiketai sudundejo griaustinis. Lietus sustiprejo.
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KETViRTAS skyRius
Birl:elio menesi Anglijos kaime viskas pra2ydo. Netiketai ilgas
lietaus sezonas pad~e savo - visi Temzes intakai issiliejo ir prikele
gyvenimui net perd.Ziuvusias seklas. Atsiliepe i tai ir Pirfordo zemes:
jos tirstai suZaliavo ir atgijo; miskai, prasidedantys iskart uZ sodq,
tapa nejzengiami nuo zoliq ir slepe galyb~t gyvflnq. Gortonas,
baimindamasis, kad laukiniai triusiai netrukus prades traukti is
misko grauZti tulpiq, pastare jiems sp~stus: naktimis buvo galima
girdeti veriancius hereliq, patekusiq i kilpas, riksmus. Bet greitai
viskas baigesi, ir ne tik todel, kad to primygtinai reikalavo Katerina,
o taip pat ir todel, kad paCiam Gortonui buvo nemalonu vaikscioti i
misk~ ir rinkti nelaimingq triusiq liekanas. Be to, jis jausdavo i save
jsmeigt~ kaZkieno Zvilgsnj, tartum sekantiji pro bruzgynus. Kaijis
papasakojo apie tai savo Zffionai, si nusijuoke ir pasake, kad tai
greiciausiai karaliaus Henrika Penktojo smekla. Bet Gortonui visai
nebuvo juokinga, jis atsisake vaikScioti i misk~ ir labai nerimavo del
to, kad naujoji aukle, misis Beilok, damai vedasi ten Demjen~ ir
randa Dievai zino kokiq dalykq, linksminanciqjj valandq valandas.
Padedamas Zffionai skalbti, Gortonas taip pat pastebejo, kad bemiuko rubai apkib~t juodais plaukais, lyg jis butq zaidtts su kokiunors
gyvuliu. Bet jis negalejo rasti jokio rysio tarp plaukq ir kelioniq i
Pirfordo misk~, todel nusprende, kad tai tik dar viena nemaloni
Pirfordo namq paslaptis, kuriq vis daugejo.
Katerina vis maZiau laiko skyre vaikui, j~ pakeire naujoji aukle.
Misis Beilok is tiesq buvo puiki guvemante, ir kfldikis j~ parnilo. Tik
vienas dalykas kele nerim~ ir atrode nenamralus: bemiukas teike jai
pirmenybl( pries savo ti.kr<ti~ motin~. Tai pastebejo visi tamai ir
kalbejo apie tai, jiems buvo skaudu del seimininkes, kuri~ naujoji
aukle isstflme is sflnaus sirdies. Jie norejo, kad misis Beilok isvaZiuotq. Bet vietoje to jos padetis kiekvien~ dieil~ daresi vis tvirtesne, o
itaka namq seimininkams ~tiprejo.
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Katerina jaute t!! patj; bet nieko negalejo pakeisti. Ji nenorejo
rodyti pavydo Z:mogui, kuri mylejo jos vaikas. Ji jautesi kalta, kad
vienqsyk ateme is Demjeno mylim!! draug!!, ir nenorejo, kad tai
pasikartotq. Kai antrosios savaites pabaigoje misis Beilok papra5e
perkelti j!! i kambarj, esanq priesais Demjeno miegam!!,ji, Katerina
sutiko. Ko gero, turtingiems visada taip bfina. Pati Katerina buvo
auklejama kuklesneje seimoje, ir jos vieninteliu draugu ir gyneju
buvo tik motina. Bet cia gyvenimas kitoks. Ji buvo did.Ziuliq namq
seimininke, ir galbut atejo laikas panasiems poelgiams.
Katerina pilnai isnaudojo vel atgau1!! laisv~t: rytais jinai l1Zsiiminejo labdara, dien!! lanke arbateles, kuriose buvo kalbama apie
politikq. Vyras pritare jos l1Zsiemimams. Katerina nustojo buvusi
trapia gelele ·- ji tapa liute, pilna tokios energijos ir pasitikejimo,
kokiq jis niekad anksciau nebuvo joje pastebejl(s. Blltent toki!!
Z:monqjis svajojo tureti, ir, nors toks staigus charakterio pasikeitimas
sukele jam sioki toki nerim!!, jis jokiu blldu jai netrukde. Net lovoje
ji pasidare kitokia- agresyvesne ir aistringesne. Tomas nesuprato,
kad tai greiciau reiske nevilti negu geism!!.
Torno darbas uzeme vis!! jo laikl;b po paskyrin1o i Londonq jis
tapa centrine figllra naftos importo klausimais. JAV prezidentas
labai daug tikejosi is jo susitikimo su naftos seichais. Po keletos
savaiCiq Tomas turejo skristi i Saudo Arabijq, bet tiktai vienas, nes
arabai moters dalyvavimq dalykineje kelioneje laike vyro silpnumo
poZyffiiu.
• - As negaliu to suprasti, - pasake Katerina, kai jis jai viskq
paaiskino.
- Tai jq kultllros dalis,- atsake Tomas.- As vykstu ijq salj ir turiu
skaitytis su jq nacionaliniais paprociais.
- 0 jie neturi skaitytis su tavimi?
- Zinoma, turi.
-Bet as juk tavo kultllros dalis!
- Katerina!
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- Maciau as tuos seichus. Maciau tas moteris, kurias jie perka. Kur
jie beeitq, aplink juos visada sukiojasi prostitutes. Gal jie ir is tav((s
laukia to paties?
- Ties~ sakant, as nezinau ..
Jie kalbejosi miegamajame, buvo jau velu - ne pats geriausias
metas gincams.
- ~ tu turi galvoje? - tyliai paklause Katerina.
- Tai labai svarbi kelione, Keti.
- Ir jeigu jie panores, kad tu permiegotum su prostitute ...
- Jeigu jie nores, kad as permiegociau su jq eunuchu, as miegosiu
su jq eunuchu! Ar tu zinai, kas pastatyta ant kortos?
Katerina vos rado jegq atsakyti.
- 0 kokia visame tame mano role? - tyliai paklause ji.
- Tu busi cia. Viskas, k~ tu darai, yra ne maZ:iau svarbu.
- Man nereikalingas tavo globejiskas tonas!
-As tiesiog noriu, kad tu suprastum.. :
- Kad tu isgelbesi pasauli, jei darysi tai, ko jie panores?
- Galima sakyti, kad taip.
Ji pasiziurejo i ji taip, kaip niekad anksciau nebuvo ziiirejusi.
Jdemiai. Nedraugiskai. Jam pasidare nemalonu.
- Tikriausiai mes visi prostitutes, Dzeremi,- istare ji.- Tu- jiems,
o as - tau. T odeI eime i lov~.
.
Jis tycia ilgai uZtruko vonioje, tikedamasis rasti 2:rnon~ jau
mieganci~. Bet ji nemiegojo. Ji jo lauke, ir Tomas ufuode kvepalq
aroma~. Jis atsisedo ant lovos ir ilgai ziiirejo i j~. Pagaliau ji
nusisypsojo ir tare:
- Atleisk man. As viskq suprantu.
Ji apkabino jo galv~ ir prisitrauke artyn. Paskui jie mylejosi, bet
visiskai naujai. Katerina atsisake judeti, bet nepaleido vyro, prasydama, versdama ji atlikti visk~ iki galo. Kai viskas buvo baigta, ji
atleido rankas, ir jis sumis((S skausmingai pasizifrrejo i j~.
- Eik ir gelbek pasauli, - susnab:Zdejo Katerina. - Ir daryk visk'!,
kq jie tau lieps.
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T!} naktj Tomas negalejo uZIIligti, jis sedejo prie istiklintq
balkono durq ir gerejosi menesiena. Jis Ziftrejo i misk!}, nebylq ir
sustingusi, tartum kaZkoks mieguistas padaras.
Bet miskas nemiegojo, ir Tomui staiga pasivaideno, kad i ji
kaZkas Ziftri. Dzeremis priejo prie slenkscio, pasieme binokli ir
pakele ji ·prie akiq. IS pradZiq jis nemate nieko, isskyrus tams!}. Ir
staiga pastebejo akis! Du tamsiai geltoni arti svieciantys angliukai,
atspindintys menulio svieS!}. Tomas sudrebejo, nuleido binokli ir
atsitrauke atgal. Kuri laik!} jis sukrestas stovejo kambaryje, paskui
prisiverte iseiti, basomis kojomis nusileido laiptais prie durq ir letai
isejo i lauk!}. Buvo visiSkai tylu, nesigirdejo net svitpliq. Tomas letai
pajudejo pirmyn, tartum kaZkas butq ji traukcrs i misk!}. Tankmeje
jis sustojo. Nieko nebuvo. Du svieeiantys angliukai dingo. Jis apsisuko ir pataike koja i kaZk!} silt!} ir slapi~. Tomui uZkando Zlid!}, jis
pasitrauke i sali ir pasilenke prie Zemes. Tai buvo negyv~ triu8is,
k!} tik papjautas. Zverelis buvo be galvos ...
Kit!} ryt!} Tomas atsikele anksciau ir paklause Gortono, ar sis vis
darstato sp~stus triu8iams. Gortonas atsake neigiamai, irtada Tomas
nusivede ji i misk~, i t!} viet!}, kur gulejo Zverelio likuciai. Vir8
klinelio zvimbdamos skraide muses, Gortonas nuvaike jas sakele, o
po to pasilenke ir apZiurejo tai, kas buvo likct is triusio.
- ~ jlis manote? - paklause Tomas. - Ar cia pas mus atsirado
plesriinq?
- Negaliu suprasti, sere. Bet abejoju.
Jis pakele sustirusi~ skerden~ 'ir su pasibjaurejimu parade j~
Tomui.
- Plesriinai paprastai p a l i e k a galv~. one. sue d a . Tas; kuris
uZIIluse triu8i, padare tai malonumo delei.
Tomas liepe Gortonui ismesti liekanas irniekam apie tai nepasakoti. Jie nuejo pirmyn, bet Gortonas staiga sustojo.
- Man labai nepatinka sitas miskas, sere. Ir nepatinka, kad misis
Beilok vedZiojasi cia jlisq berniuk!}.
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Pasakykit jai, kad daugiau sito nedarytq, - atsake Tomas. Pieveleje taip pat yra daug idomiq dalykq.
Gortonas jvykde paliepim~, ir Tomas pirm~art pastebejo, kad
namuose ne viskas gerai. Misis Beilok vakare isiverZ:e ijo kabinet~
ir pareiske savo nepasitenkinim~ tuo, kad isakymai jai perduodami
pertamus.
- Zinoma, as visk~ padarysiu, - su panieka pasake ji, -bet manau,
kad isakyti man turetq pats seimininkas.
- Nematau jokio skirtumo, - atsake Tomas. Ji nustebino pursis,
su.Zib~ts moters akyse.
- Tai skirtumas tarp dideliqnamq irmaiq nameliq, rnisteri Tarnai.
As pradedu jausti, kad Cia nera pagrindinio :Zmogaus.
Ji pasisuko ant kulnq ir isejo, o Tomas taip ir nesuprato, k~ ji
turejo galvoje. Jeigu tamus, tai jiems komandavo Katerina. Be to,jo
damai nebfina namuose. Gal rnisis Beilok norejo pasakyti, kad cia
ne viskas taip gerai, kaip atrodo. Kad Katerinos elgesys galbiit
pasidare nebekontroliuojamas ...
4

Celsyje, treciajame savo vargano biisto aukste, nemiegojo reporteris Gaberis Dzeningsas. Jis Zifirejo i auganci~ Tomq fotografijq
galerij~, puosianci~ tamsaus kambario sie~. Laidotuvil! fotografijos, tamsios ir liii.dnos: stambiu planu suo tarp antkapil!, stambiu
planu bemiukas. Cia pat fotografijos, darytos gimtadienio metu:
Katerina ziii.ri i aukl~t, visiskai viena klounu apsirengusi aukle. Ji
ypac sudamina pastaroji fotografija, nes virs aukles galvos tamsavo
deme. Paprasciausias fotodefektas, bet dabar jis atrode lyg koks
nelaimes zenklas. Matyt, buvop8Zeista emulsija, irvirs aukles galvos
lengvo rii.ko pavidalu susidare Ziedas, krintantis jai ant kaklo.
Kitomis aplinkybemis tokia sugadinta fotografija bii.tq ismesta, bet
Siq vertejo pasilikti. Zinant, kas nutiko toliau, si demele tartum
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simbolizavo lemq, seseliu pakibusi~ virs nelaimingosios Cesos galvas. Paskutine fotografija - jos kiinas, pakibcts ant virves, - baisi
realybe, u.Zbaigianti rinkini. Visa si galerija sudare tartwn kaZk:okius
kosmaro fotou.Zrasus. Ir tai Dzeningsui patiko. Jis studijavo Tomus
visais prieinamais kanalais ir surado jq seimoje si til netprasto, ko
niekas iki jo nebuvo atrad((s. Jis pradejo raustis seimos istorijoje ir
del to u2:mezge kontaktus su amerikieciais.
Isaiskejo, kad Katerina buvo kilusi is rusq emigrantq seimos, ir
jos tevas gyvenim~ u.Zbaige saviZudybe: straipsnis "Mineapolio
Naujienose" pasakojo, kad jis Mineapolyje nusoko nuo savo kontoros stogo. Praejus dviems menesiams po savi2:udybes, gime Katerina, o jos motina istekejo an~ kar11l ir su vyru persikele i NiuhempSYJ1l. Katerina vadinosi jo pavarde, ir skurdZiuose interviu, kuriuos
ji buvo davusi per vis~ Uilaiq, niekada neminejo patevio. Reporterio
isitikinimas, kad jis yra teisingame kelyje, augo.
Jam tn1ko tik paties pasiuntinio fotografijos, ir Dzeningsas tikejosi padaryti j~ kitil dien~. Visq Sventqjq baZn.ycioje turejo ivykti
i2:ymiq asmenq sutuoktuves, ir Tomq seima tikriausiai ten dalyvaus.
Zinoma, tokie dalykai nebuvo Dzeningso stilius, bet kol kas jam
sekesi ir galbiit pasiseks vel.
... Likus dienai iki sutuoktuviq, Tomas paliko iprastinius sestadieninius pasiuntinybes darbus ir .isva:liavo su Katerina i u.Zmiestj. J~
nedave ramybes jq gincas ir keistas artumas, sekcts po jo, todel jis
norejo pabiiti su ja dviese ir issiaiskinti, kas jai darosi. Pirm~art per
pastaruosius kelet1lmenesiq Katerina prallliksmejo, megavosi kelione ir laike ji u.Z rankos, kol jiedu klaid:liojo gamtos prieglobstyje.
Vidurdieni jie atsidure Stredforde prie Evono ir nuejo i megejisk~
"Karaliaus Lyra" pastatym~. Katerina pasinere i pjes~ ir net apsiasarojo. Karaliaus Lyra monologas "Kadel suva kvepuoja, ziurke ...
jei tu nebekvepuoji jau... " sujaudino j~ iki sielos gelmiq,ji jau atvirai
apsiverke, irTomas ilgai ramino j~ tusciame teatre, kai pjese jau buvo
pasibaigusi ir Ziurovai issiskirst~.
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Jie gqzo i masin!f ir nuva:liavo toliau, Katerina lengvai spaude
vyro rank'!, ir sukilusios emocijos gr!f:lino artllm!f,jau seniai apleidusi jq santykius. Dabar ji buvo jautri viskam, ir, kai jie·sustojo prie
upes, Katerina vel pravirko. Ji papasakojo apie savo nerim!f, apie
baim~t netekti Demjeno, ji neislaikys, jeigu jam kas nors atsitiks.
- Tu neprarasi jo, Keti,- svelniai ramino j!f Tomas. - Gyvenirnas
negali buti toks Ziaurus.
Jis jau seniai nevadino jos Keti, irtie zod:liai taJytum primine apie
atstum!f, atsiradusi tarp jq pastaraisiais menesiais. Jie atsisedo ant
zoles po did:liuliu !f:luolu, ir Katerinos balsas pritilo iki snab:ldesio.
- As taip bijau, - tare ji.
- Visiskai nera ko bijoti.
Pro j!f ropojo did:liulis vabalas, ir ji zifirejo, kaip jis skverbiasi pro
zoleles.
- Kodel tu bijai, Katerina?
- 0 ko aS galiu nebijoti?
Jis :lvelge i j'l, laukdamas t~tsinio.·
- Bijau to, kas gera, nes tai praeis ... Bijau to, kas bloga, nes as labai
silpna... Bijau tavo pasisekimo ir-nesekmiq. Ir dar bijau, kad neturiu
su tuo nieko bendro. As bijau, kad tu tapsi Jungtiniq Valstijq
prezidentu, Dzererni ... ir tau teks pak~tsti :lrnon!f, kuri tav~ts neverta.
- Tu visk!f darai kuo puikiausiai, - pamegino j !l nurarninti Tomas.
-Bet man tai nepatinka!
Prisipazinimas buvo toks paprastas ir ka:lkaip juos nuramino,
ka:lk!f paaiskin~ts.
- Tave tai sokiruoja?- paklause Katerina.
- Truputi,- atsake Tomas.
- Ar tu zinai, ko as noreCiau labiausiai?
Jis papurte galv!f. ·
- As noreciau sugti:lti namo.
Jis issitiese zo}eje, :lvelgdamas i zalius ClZuO}O }apus.
- Labiau u:l visk'l, Dzeremi. ISvaziuoti ten, kur mes butume
saugfis. Ten, kur gimem.
•
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Seke ilga pauze. Ji atsigule greta, ir Tomas j~ apkabino.
- Cia taip pat saugu. Tavo glebyje.
- Taip.
Katerina uZ:simerke, ir jos veide nusvito svajinga sypsena.
- Juk tai Njudi:ersis, tiesa?- susnabzdejo ji. - 0 ten, ant kalvos, ar
ne mfisq maZyte ferma? Ta pati, kurioje mes dirham?
- Tai labai didele kalva, Katerina.
- As zinau. Zinau. Mums niekada jos neperkopti.
Pakilo lengvas vejelis ir perbego medi:io Iapais. Tomas ir Katerina tyledami stebejo, kaip saules zuikuciai zaidi:ia jq veiduose.
- Galbut Demjenas pajegs,- su5nabzdejo Dzerernis. - Galbut jis
taps puikiu fermeriu.
- Vargu. Jis toks panasus i tave.
Tomas neatsake.
- Tai tiesa,- t~tse Katerina.- Tarytum as is viso sujuo netureciau
nieko bendro.
Tomas pasikele ir pasiZifirejo i jos nuliudusi veid~.
- Kodel tu taip kalbi?
Ji gii:Ztelejo peeiais nezinodama, kaip paaiskinti.
- Jis labai savarankiskas. Atrodo, kad jam is viso nieko nereikia.
- Taip tik atrodo.
- Ir jis nernyli man~ts taip, kaip kfidikiai paprastai myli savo
motinas. 0 tu mylejai savo motin!l?
- Taip.
- 0 savo Z:rnon!!?
Jq akys susitiko, ir jis paglosre jos veirl!l. Katerina pabuciavo jo

ranla!.
-As nenoriu niekur is cia vaZ:iuoti,- su5nabZdejo ji.- As noriu taip
guleti vis!! gyvenim!l.
- Zinai, Keti,- po ilgos tylos prabilo Tomas,- kai as pamaciau tave
pirm!l karf!l, pagalvojau, kad tu esi pati gra2:iausia moteris pasaulyje.
Ji nusisypsojo atsidekodama.
- As iki siol taip galvoju, Keti, - susnabZdejo jis. - Iki siol.
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- As myliu tave, - pasake Katerina.
- As labai myliu tave, - atsake Tomas.
Ji suspaude lupas, akyse sublizgo asaros.
-As netnoreciau, kadmudu daugiau nieko nekalbetume. As noriu
prisiml.nti tai, kas pasakyta.
Kaiji vel atsimerke, buvo jau tamsu.
JPirford(!jie griZo velai, namuose jau visi rniegojo. Jie l1Zsidege
Zidinyje ugni, jsipyle vyno ir susedo greta ant minkstos, oda aptrauktos kusetes.
- 0 k<! mes veiksim Baltuosiuose Rfimuose? - paklause Katerina.
- Jie labai toli.
- 0 myletis ten galima?
- 0 kodel gi ne?
- 0 ar nebus bjauru tuo l1Zsiimti Linkolno rniegamajame?
- Bjauru?
- Kad mes taip zemai puolct.
- Linkolno rniegamajame?
- Tiesiog ant jo lovos!
- Na, jis, ko gero, pasislinks.
- 0, jis galetq prie musq prisideti.
Tomas nusijuoke ir priglaude j(! prie savets.
- Ir dar reikes priprasti prie turistq, - pridflre Katerina. - Jie eina
per Linkolno miegam<!ii tris kartus per dien(!.
- Mes uZrakinsim duris.
- Ne, taip netinka. Stai kas: mes imsim is jq papildom(! mokesq!
Jis vel nusijuoke, dZiaugdamasis gera jos nuotaika.
- PaZ:velkite' cionai, - toliau kvailiojo Katerina. - PaZiflrekit, kaip
prezidentas dulkina savo Z:mollil.
- Keti!
- Keti ir Dzeris drauge. Senelis Linkolnas vereiasi karste.
- Kas tau l1Zejo? - pamegino atvesti Z:mollil i proq-Tornas.
-Tu.
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Ji nusijuoke, ir Tomas prisidejo prie jos. Ir ta diena, ir ta naktis.
buvo bfltent tokios, apie kokias ji svajojo vis~ gyvenim~.

Sekimti diena prasidejo puikiai. Devin~ valan~ ryto Tomas
buvo jau pasiruosces vykti ijWigtuves ir linksmai nusileido i svetainct.
- Keti! - sflktelejo jis.
- As dar neapsirengusi, - pasigirdo is vonios jos balsas.
- Mes paveluosim.
- Tikriausiai.
- Jie mfisq lauks, todel paskubek.
- As stengiuosi.
- Demjenas jau aprengtas?
- Tikiuosi, kad taip.
- As negaliu paveluoti.
- Paprasyk misis Gorton paruosti skrebuciq.
- AS nenoriu pusryciauti.
-As noriu.
- Geriau paskubek.
Gortonas jau lauke prie durq su limuzinu. Tomas isejo i la~ ir
mostu paprase jo dar truputi palaukti, paskui greitai sugriZo i virtuvct.
Katerina isejo is vonios, risdama savo baltos sukneles cJ.irnl, ir
pasuko i Demjeno kambaq, garsiai sakydama:
- Eime, Demjenai! Visijau laukia!
Kambaryje bemiuko nebuvo. Ji isgirdo vandens teske~ vonioj.e, greitai nuejo ten ir sfiktelejo is pasipiktinimo: Demjenas vis dar
sedejo vonioje, o misis Beilok ji prause.
- Misis Beilok, - gresmingai tare Katerina, - a$ jusq prasiau, kad
berniukas bfltq aprengtas ne veliau kaip ...
- Jeigu jus nieko pries, mem, aS ~n:anau, kad jam butq geriau
pasivaiks~ioti parke.
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- As pasakiau, kad mes ruosiames veZt:is jj kartu i bamyci~!
- Bamycia - netinkama viefa mazam · berniukui toki~ saule~
dien~.

Moteris sypsojosi. Buvo akivaizdu, kad ji nesuprato visa padeties
rimtumo.
- Jus jau atleiskit, - Katerina bande kalbeti ramiai, - bet mums
labai svarbu buti bamycioje.
- Jis dar per maZ:as bamyciai. Jis ten isdykaus, - misis Beilok
laikesi savo.
- Atrodo, jus man~ts nesuprantat? - tvirtai pasake Kateri na. - As
noriu, kad jis su mumis vaZ:iuotq i baZ:nyci~.
Misis Beilok, jzeista Katerinos tono, jsitempe. Kudikis taip pat
pajuto kaZk~ negero ir pasislinko arciau prie aukles, 0 si, sededama
ant grindq, is apacios i virsq Ziurejo i jo motinl:!.
- Ar jis anksciau yra buv~ts bamycioje? - paklause misis Beilok.
- As nesuprantu, koki~ reiksm~t turi ...
- Keti!! - riktelejo Tomas.
- Einu! - atsiliepe ji ir grieZ:tai paZiurejo i moterj, bet toji atsake
tokiu pat Zvilgsniu:
- Atleiskit, kad as reiskiu savo nuomon~t, bet nejaugijus manot,
kadketveriq metq bemiukas supras bamytines katal~skqjungtuviq
ceremonijos apeigas?
. Katerinai uZkando zad~.
- As katalike, misis Beilok, ir mana vyras - taip pat!
- KaZkam reikia buti ir kataliku, - atreme moteris.
Katerina stovejo, net suakmenejusi nuo netiketo puolimo.
- Jums teks aprengti mana siinq, - kaip galima ramiau istare ji, ir atvesti prie masinos per penkias minutes. Arba jus gales it pasiieskoti sau darbo kitur.
- Gali buti, kad as taip ir padarysiu.
- Tai just! reikalas.
\
- As pagalvosiu apie tai.
- Tikiuosi.

..
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Stojo itempta tyla, paskui Katerina apsisuko ir jau norejo iseiti.
- Tatp kitko, kas del barnycios ... - pratare misis Beilok.
- Taip?
- Jus pasigailesit, kad pasiemet ji drauge.
Katerina isejo. Nepraejo ne penkios minutes, ir Demjenas, svarus
ir aprengtas, stovejo prie masinos.
Jie nuva.Ziavo per Seperton~, kur buvo statomas naujas plentas, ir
pateko i dideli kamstj. Ir taip jau masinoje viespatavusi jtampa dar
padidejo.
- Ka.Zkas atsitiko?- pas~Zifirej€(s i Z:mon~, paklause Tomas.
- Nieko ypatingo.
- Tu Iabai jpykusi.
- Niekai.
- Kas nutiko?
- A, menkniekis.
- Na gerai, papasakok.
- Misis Beilok, - atsiduso Katerina.
- Kas ten jai?
- Mes pasikalbejom.
- Apie k~?
- Ji norejo pasivaikScioti su Demjenu parke.
- Argi tai blogai?
- Vietoj baZl1ycios.
- Negaliu pasakyt, kad as btlciau tam'priestaraV€(S.
- Ji dare vis~, kad jis su mumis nevaZi.uotq.
- Matyt,jai be jo Iiudna.
- As nezinau, ar tai tikrai gerai.
Tomas gfiZtelejo peciais ir jreme Zvilgsni i prielq. Tuo metu jie
brovesi pro riaumojancil! automobilil! virtin€(.
- Ar niekaip negalima apva.Ziuoti, Gortonai? - paklause jis.
- Ne, sere, - atsake Gortonas, - bet jeigu jfis nepriestarausit, as
noreciau sj ~ pasakyti apie misis Beilok.
Tomas ir Katerina susiZ:valge, nustebinti jo zodZi.l!.
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- Kalbekit,- tare Tomas.
- Nenoreciau kalbeti prie berniuko.
Katerina pa.Zvelge i Demjen~. Jis zaide savo naujq bateliq raisteliais ir, zinoma, nesidomejo pokalbiu.
- Viskas tvarkoje, - pasake Katerina.
-Man rodos,ji daro jam blog~ jtak~,- t<rse Gortonas.- Ji nesilaiko
namuose jvestq taisykliq.
- Kokiq taisykliq? - paklause Tomas.
- As nenoreciau leistis i smulkmenas, sere.
- Prasau.
- Na, kad ir tai: pas mus priirnta, kad tamai valgo kartu, o indus
plauna pagal eil<r.
Tomas pa.Zvelge i Katerin~. Zinoma, nieko baisaus tame nebuvo.
- Ji su murnis niekada nevafgo, - t<rse Gortonas. - Tikriausiai ji
nulipa po to, kai visi jau biina pavalg<r, ir pasiirna savo mais~.
- Suprantu, - vaidindamas susiriipinusj, linktelejo Tomas.
- Ir paskui palieka savo lekstes.
- Manau, galirna butq jos paprasyti, kad daugiau taip nedarytq.
- Taip pat pas mus priirnta nebevaikscioti i lauk~ po to, kai
namuose 11Zgesinama sviesa, - t<rse Gortonas, - o a5 ne k~ maeiau,
kaip ji vidumaktj ejo i misk~. Ir ejo labai tyliai, aiskiai noredama, kad
niekas jos neisgirStq.
Tomai susirn~ste. Gortono zodZiai juos labai nustebino.
- Tai kaZkaip keista... - sumurmejo Dzeremis.
- Ir dar vienas delikatus dalykelis. Jus jau man atleiskit, - pasake
Gortonas, -bet mes pastebejom, kad ji nesinaudoja tualetiniu popierium. Mes nekeirem rulono jos kabinoje nuo to laiko, kaiji pas mus
pasirode.
U2:pakal_ineje sedyneje sedintys Tomai susiZvalge. Istorija daresi
nebesuprantama.
- As manau, kad ji visa tai atlieka miske, o tai visai nepanasu i
civilizuoto 2:mogaus elgesi.
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Stojo tyla. Tarnai buvo pritrenkti.
- Ir dar vienas dalykas, sere. Dar vienas negeras dalykas.
- K.as dar, Gortonai?- su siaubu paklause Tomas.
- Ji uzsisakineja telefonu tarptautinius pasikalbejimus su Roma.
Uzbaig~ts savo kalb~b Gortonas surado laisv~ vietq tarp masinq ir
greitai isvaZiavo is kamscio. Pries akis sumirgejo kalvotas gamtovaizdis, Katerina ir Tomas tyliai kalbejosi, retkarciais Z:vilgteldami
•
viens i kit~.
- Siandien ji elgesi issaukianciai, - tare Katerina.
- Tu noretum j~ atleisti?
- Nezinau. 0 tu?
Tomas gfi.Ztelejo peciais.
- Atrodo, kad Demjenas prie jos priprato.
-As Zinau.
- Su tuo reikia skaitytis.
- Taip, - atsiduso K.aterina. - Zinoma.
- Bet jeigu tu nori, mes galim j~ atleisti.
K.aterina trupuq patylejo.
- As manau, kad ji pati iseis.
Demjenas sedejo tarp jq, ziuredamas i grindis-: Masina ivaziavo
i miestq.
Visq Sventqjq baZ:nycia buvo gigantiskas statinys. Jame susiliejo
17, 18, 19 ir 20 amziaus kulturos elementai. DidZiules lauko durys
visuomet buvo atviros, viduje dien~ ir nakti dege sviesa. Laiptai,
vedantys link durq, siandien buvo padengti geliq kiliml1, ir abipus jo
stovejo iskilmingai pasipuostt pajauniai. I iskilmes susirinko galybe
Z:moniq, ir sargybiniai vargiai begalejo sulaikyti miniq. Tai ateme
daug laiko, ir limuzinams, laukiantiems savo eiles, teko issirikiuoti
i eiluttt. Jie privaZ:iuodavo prie baZ:nycios durq ir islaipindavo savo
keleivius.
Del pavelavimo TOfi!.4 limuzinas atsidure uz kitq masinq. Cia
apsaugos nebuvo, ir masin~ apsupo Z:mones, be jokiq ceremonijq
zvilgciojantys i vidq. Automobilis letai judejo pirmyn, o minia vis
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tirstejo. Iki tol snaudcts Demjenas pabudo, ir ji isgl'lsdino zmones,
ziii.rintys pro !angus. Katerina priglaude bemiuk~ prie SaVC(S ir
pa:lvelge i prieki. Zmoniq daresi vis daugiau, ir jie jau pradejo stumti
masin~. Prie langelio priartejo bjauri ka:lkokio issigimelio galva, ir
jis erne belsti i stikl~, tartum prasydamasis i vidq.
Katerinai pasidare negera, ir ji n1,1sisuko, o luosys nusikvatojo ir
pasake kaZkoki~ nes~onct.
- Dieve mano,- tare Katerina, iveikusi pykinim~.- Kas cia darosi?
- Susigrfidirnas per vis~ kvartal~, - atsake Gortonas.
- 0 apva:liuoti niekaip negalirna?
- Masinos stovi viena prie kitos ir prieky, ir u:l nugaros.
Barbenirnas i stikl~ tctsesi, ir Katerina u:lsimerke, stengdamasi
negirdeti vis stiprejancio nemalonaus garso.
- Nejaugi niekaip negalima is cia istriikti?
Demjenas taip pat u:lsikrete motinos nerimu, jo akyse pasirode
bairne.
- Viskas gerai ... viskas tvarkoje, - parnatcts tai, rarnino ma:lyli
Tomas. - Sie :lrnones mllsq nenuskriaus, jie tik nori paZiureti, kas
sedi ma5inoje.
Bet vaiko akys is siaubo pradejo plestis, tik zillrejo jis ne i m~,
o aukSciau, - i visai greta kylanti aukstyn baZn.ycios bokst~.
- Nereikia bijoti, Demjenai, - tare Tomas. - Mes va:liuojarn
pasizillreti vestuviq.
Bemiuko bairne augo, jo veidas isitempe. Masina nepermaldaujamai artejo prie baZ:nycios.
- Demjenai ...
Tomas pasizillrejo i Katerin~, nenuleidZianci~ nuo berniuko
akiq. Demjeno veidas visai suakmenejo, jis visas susigll:le, nors
minia jau seniai buvo atsitraukusi ir pries juos iskilo galingi maldos
narna1.
- Viskas tvarkoje, Demjenai, - susnibzdejo Katerina. - Zmones
jaunuejo ...
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Bet sustingusios is siaubo vaiko akys vis dar buvo jsmeigtos
bamyciq.
- Kas jam atsitiko? - grieZtai paklause Tomas.
- Nezinau.
- Kas tau, Demjenai?
- Jis mirtinai issigandc;s.
Katerina istiese berniukui rankq, ir jis isikirto i jq, beviltiskai
zvilgciodamas tai i jos, tai i Torno akis.
- Juk tai tik bafuycia, brangusis, - jsitempusi prabilo Katerina.
Bemiukas staigiai nusisuko. Jo liipos perdZiiivo,jis visai pasidave panikai: veide neliko ne laselio kraujo, kvepavimas pasidare
triikciojantis.
- Dieve mano! - aiktelejo Katerina.
-Jam bloga?
- Jis pasidare kaip ledas. Saltas kaip ledas!
Limuzinas sustojo prie bafuycios, dureles atsidare: vienas pabrolys istiese Demjenui rankq, ir sis erne blaskytis is siaubo, isikibc;s i
Katerinos suknelc;.
- Demjenai!- suriko Katerina.- Demjenai!
Ji megino atgniauZti jo pirStus, bet jis tik su dar didesne neviltirn
kabinosi i suknelc;.
- Dzeremi!- Katerina beveik nebesivalde.
- Demjenai! - riktelejo ant jo Tomas.
- Jis pleso mano suknelc;!
Tomas pasilenke prie bemiuko, bet sis tik dar tvirciau jsikibo i
motinq, draskydamas jai veidq, griebdamas plaukus, beviltiskai
megindamas issilaikyti.
- Padekit! Dieve mano!- suklyke Katerina.
- Demjenai!- suriaumojo Tomas, bergZdZiai stengdamasis atplesti vaik!l.- Demjenai! Paleisk!
Demjenas is siaubo veriamai sukliko. Aplinkui susirinko smalsuoliq rninia. Gortonas, megindamas kaip nors padeti, atsisuko is
priekines sedynes ir pabande ji pastumti, kad biitq galima istraukti
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!auk. Bet bemiukas virto tikru fverimi, jis stauge, o jo pirstai su
astriais nagais smigo i Katerinos veid~ ir galv~. Jam net pavyko
israuti jai gerq kuoks~ plaukq.
- Paimkit jj! - susuko Katerina.
Paklaikusi ji pradejo musti Demjen~, stengdamasi iSsukti rank~,
jkibusi~ jjos vei~. Staigiujudesiu Tomas atplese vaik~, ciupo ji i
glebi ir prispaude prie sav((s.
- VaZ:iuojam!- uZdUSI(S riktelejo Gortonuijis.- VaZiuojam is cia!
Bemiukas vis dar dauZ:esi. Gortonas uZt:renke dureles ir limuzinas
sove i priekj.
- Dieve mano, - kiikciojo Katerina, apkabinusi rankomis galv~. Dieve ... mano ...
Limuzinas leke pirmyn, ir vaiko traukuliai palaipsniui slopo,
visiskai issek((s jis atlose galv~. Gortonas isvaZiavo i plen~, ir po
keliq minuciq pasidare tylu. Demjeno akys dege, veid~ ispyleprakaito laSeliai. Tomas vis dar nepaleido jo rankos. Salia jo sedejo
Katerina - sukresta, suveltais plaukais, uZtinusia akirni. VaZ:iavo
tyledami, niekas nedrjso prabilti.
Gqz(( i Pirford~, jie nuvede Demje~ i jo kambaq ir truputi
pasedejo su juo. Beniiuko kakta buvo salta, ir kviesti gydytojo
nereikejo. Demjenas stengesi i juos neZifireti: atrode, kad jis ir pats
issigando to, k~ padare.
- As juo pasiriipinsiu, - ramiai tare misis Beilok, ieidama · i
kambaq.
J~ pamat<!5,_Demjenas truputi nusiramino.
- Jis labai issigand((s, - pasake Katerina.
-Jam nepatinka bamyCios,- atsake tarnaite.- As gi norejau vestis
ji i park~.
- Jis pasidare ... visiskai laukinis,- pratare Tomas.
- Jis tiesiog perpyko. - Misis Beilok praejo pro juos ir paeme
Demjen~ ant rankq. Jis prigludo prie jos, o Tomai tyledami zifirejo
ijuos. Po to letai isejo is kambario...
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- Cia kaikas ne taip, - tare nakti savo Zm.onai Gortonas.
Ji tyledama isklause jo pasakojirn~ apie tai, kas ivyko dien~.
- KaZkas ne taip su ta misis Beilok,- ~se jis,- ir kaZkas ne taip su
tuo bemiuku, ir apskritai siuose namuose kaZkas ne taip.
- Tu pemelyg rirntai i visk~ zifiri, - atsake ji.
- Jeigu tu butum visa tai maCiusi, suprastum mane.
- V aikiskas irzlumo protrukis.
- Zveriskas protrukis.
- Jis labai isikarsciuoja, stai ir viskas.
- Nuo kada?
Ji palingavo galva ir nieko neatsake.
- Ar tu kada nors Ziurejai jam i akis? - paklause Gortonas. - Tas
pats, kaip paivelgus i Zveq. Tos akys stebi. Jos laukia. Jos zino tai,
ko neZinai tu. Jos prisirnena vietas, kuriose roes niekad nebuvom.
- Ir vel tu su savo prietaringa bairne.
- Palauk, irpati pamatysi,- tikino jll Gortonas.- Cia vyksta kaZkas
negero.
- Visur vyksta kaZkas negero.
- Man visa tai nepatinka, - nifiriai pasake jis. - Manau, kad mums
reikia is cia isvaZiuoti.
Tomai tuo metu sedejo vidiniame kiemelyje. Buvo jau velu.
Demjenas miegojo. Jie tylejo ir Zvelge i nakti. Katerinos veidas
istino, matesi krimjosruvos, ir ji ritmiskai prie skaudamos vietos
spaude servetel~, kartkartemis suvilgydama jll vandemu is salia
stovincio ~socio.
- Na, - pagaliau prabilo ji, - visq geriausia, k!l galirna padaryti su
nesekminga diena, yra j~ baigti. As einu miegoti.
- As dar trupuq pasedesiu ir tuoj ateisiu.
Zmonos zingsniai nutilo, ir Dzeremis liko vienas su savo minti-

rnis.
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Jis :liiirejo i misk'!, bet vietoje jo mare ligonintt Romoje, save,
stovmti prie stiklines pertvaros ir duodanti sutikim'! isunyti kfidilq.
Kodel gijis nieko nepaklause apie Demjeno motin<!? Kas ji? IS kur?
Kas kfidikio tevas, ir kodel jis neatejo? Per tuos metus jis padare kai
kurias prielaidas, ir jos apramino jo bairn((. Galbtit tikroji Demjeno...
motina buvo paprasta religinga valstiete, ir todel atejo gimdyti i
katalikq ligonintt~ Tai buvo brangi ligonine, ir ji, neturedama rysiq,
nebtitq galejusi ten pakliuti. Gal ji buvo naslaite, ir todel neliko
giminiq, o kfidikis buvo nesantuokinis, - tuo galima paaiskinti tai,
kad tevas nepasirode. K<! dar reikejo zinoti? Kudikis 'gime judrus,
gra:lus ir "visiskai sveika:s".
Tomas buvo nepratt(S abejoti savo poelgiais ir kaltinti save, jo
smegenys atkakliai teige, kad jis pasielge teisingai. Jis tada buvo
visai nusimint(s. Pernelyg pa:leid:liamas ir jautrus, jis tada galejo
lengvai pasiduoti itaigai. Gali buti, kad jis pasielge neteisingai. Gal
vertejo su:linoti daugiau?
Atsakymo i siuos klausimus Tomas taip ir nesJllauke.
Juos zinojo tik ma:lyte saujele :lrnoniq, bet dabar jie buvo iS5imettt
po vis'! zemes rutuli. Sesuo Terese, tevas Spileto, revas Tasone. Tik
jie zinojo. Tik jq s<!Zintt siege si paslaptis. Tos to limos nakties tamsoj
jie dirbo savo darbq did:liuodamiesi, kad isrinko btitentjuos. Per vis'!
:Zemes istorij<! tik du kartus buvo meginta atlikti ka:lk<! panasaus, bet
tik dabar viskas turejo pavykti. Jie buvo trys, darbas nepriekaistingai
judejo pirmyn, ir ne viena gyva butybe neitare, kas cia vyksta. Po
Demjeno girnimo sesuo Terese ji paruose: depiliatoriumi panaikino
viln'! nuo kaktos ir rankq, nupudravo, kad vaikas gerai atrodytq tuo
momentu; kai pasirodys Tomas. Plaukai ant naujagimio galvos buvo
labai tankfis, kaip jie ir tikejosi. Ji isptite juos fenu, is pmd:liq
patikrinusi, ·aryraant skalpo apgamas. Tomas niekadanepamatys nei
sesers Tereses, nei menkesnes figiiros- tevoTasones, kuris tuo metu
riisyje krove i krepsius du konus, ruosdamasis juos isve:lti: Pirmasis
jll buvo Torno kfidikio-jis nutilo pirmiau, nei spejo surikti, o antrasis
- motinos to, kuris liko gyvas. Lauke lauke sunkve:limis, pasiruostts
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nuveZti lavonus i Cerveteri, kur Sent And.Zelo kapiniq tyloje prie
antkapiq jau lauke duobkasys.
Plan~t ruose Setono garbintojq draugija, ir svarbiausias asmuo cia
buvo Spileto. Jis su dideliu atsargumu rinkosi bendrininkus. Sesuo
Terese visiskai jjpatenkino, betpaskutinemis minuremis nerim~tjam
sukele tevas Tasone, kurio tikejimas buvo kilcrs is baimes. Paskutinct
diefllt jis neteko ryZto, ir revas Spileto susim~tste. Tasone buvo
energingas, bet jo energija buvo nukreipta tik i save paq, jis visk~t
dare ant nevilties ribos. Tasone pamirSo jl! misijos svarb~t ir vietoje
to visiskai isijaute i savo rolcr. Tai kele susierzinilrul, ir Spileto norejo
isbraukti Tasoncr is Zaidimo. Jei bent vienas is jl! neislaikys, atsakyti
teks visiems trims. Bet svarbiausia, kad visklt teks atideti dar tiikstanciui metq.
Gal~ gale Tasone pateisino sudetas Ui viltis, dirbdamas uoliai ir
istikimai, ir netgi susidorojo su atsitiktinumu, kurio niekas negalejo
n~tyti. Kai krepsi krove i masin~t, kiidikis buvo dar gyvas irverke.
Greitai nukelcrs krepsi, Tasone griZo su juo i nisi ir pasistenge, kad
kiidikis daugiau niekad nebeisleistq ne garso. Jis buvo stipriai
sukrestas. Bet jis tai padare, o visa kita buvo nesvarbu.
T~t nakt:i viskas aplink atrode taip, kaip ir paprastai: gydytojai ir
seseles dirbo savo kasdienini darb~t, ne nejtardami apie tai, kas vyko
visiskai greta. Viskas buvo atlikta kuo atsargiausiai, ir niekas, o ypac
Tomas, negalejo nieko su2:inoti.

Jis sedejo vidiniame kieme ir Zvelge i nakq. Staiga Tomas
suvoke, kad Pirfordo miskas nebesukelia jam blogos nuojautos.
Dabar miskas atrode taikus, varies ir Ziogai kele iPrast~t triukSrn!l,
raminanq ir sukelianti mintis apie tai, kad gyvenimas visur eina savo
keliu. Dzeremis nukreipe Zvilgsni i nam~t, i Demjeno kambaq. Ten
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dege naktine lempa, ir T~mas pamegino jsivaizduoti mieganc10
bemiuko veid'l:. Dabar, baigiantis siai baisiai dienai, vertejo Zvilgteleti i Demjen'!:. Dzeremis atsistojo, liZgesino svies'l: irpasuko miegancio namo link.
Viduje buvo visiskai tarnsu, tyla spenge ausyse. Tomas apgraibomis surado laiptus ir uzlipo aukstyn. Jis bergzdZiai pamegino
surasti jungikli ir nuejo toliau. Viskas aplinkui ji dvelke miegu, ir
Dzeremis letai judejo palei siell'l:, paskui pasuko liZ kampo. Priekyje
buvo Demjeho kambarys, is po durq driekesi silpnas naktines lempos
atSvaitas. Staiga Tomas sustojo kaip ibestas: jam pasirode, kad jis
girdi gars'!:. Tas garsas panesejo i vibracij'l: arba i duslq griaudejim'l:,
kuris nutilo greiCiau, nei Tomas spejo susigaudyti. Vel isiviespatavo
tyla. Tomas jau ruosesi zengti i priekj, bet garsas pasikartojo, si kaft'l:
jau stipriau, ir Dzeremio sirdis vos nesprogo nuo savo paCios dau.Zymosi. Jis Zvilgtelejo zemyn ir pamare akis. Jam liZeme kvap'l:, ir
suakmenejl(s Tomas prisispaude prie sienos; urzgimas sustiprejo, is
tarnsos isniro suo ir lyg sargas metesi prie vaiko durq. I Zrllogq
ismeigtos akys dege, urzgimas nesiliove.
- Na... na, -liiZtanciu balsu istare Tomas, ir nuo jo balsa Zveris
pritiipe, ruosdamasis suoliui.
- Ramiai;- tare misis Beilok, pasirodZiusi savo kambario tarpduryje.- Ramiai. Tai namo seimininkas.
Suo issyk nurimo, itarnpa issisklaide. Misis Beilok paliere jungikli ir koridori1p1zliejo sviesa. Tomas, neatitraukdamas nuo suns akiq,
sulaike kvepavim'l:.
- Kas ... tai? - isspaude jis.
- Sere? - ramiai paklause misis Beilok.
- Tas suo.
- Man rodos, aviganis. GraZu.s? Mes radom ji miske.
Suo, netiketai nuriml(s, atsigule prie jos kojq.
- Kas jums leido ...
- As pamaniau, kad mums gali praversti sarginis suo, o ir bemiukas ji labai myli.
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Prie sienos stovinti Torn'! nuo itampos vis dar krete drebulys, ir
misis Beilok smalsiai paklause:
- Jis jus isg'!sdino?
- Taip.
- Stai matot, koks jis geras. Ta prasme, kaip sargas. Patikekit,jus
busit man dekingas l1Z ji, kai isvyksit.
- Kur isvyksiu? - paklause Tomas.
- Argijus nesiruosiate i Saudo Arabij<!?
- IS kur jus zinot apie Saudo Arabij<!?
Ji giiZtelejo peCiais.
- As nezinojau, kad tai tokia paslaptis.
- As niekam nepasakojau apie kelion((.
- Man pasake misis Gorton.
Tomas linktelejo ir vel pasiZiflrejo i suni.
- Jis niekam netrukdys, - tikino ji moteris. - Mes maitinsim ji
atliekomis ...
- As nenoriu, kad jis cia pasiliktq, - nukirto Tomas.
Misis Beilok nustebusi pasiZiflrejo i ji.
-Jus nemylit sunq?
- Kai as noresiu isigyti suil.i, issirinksin ji pats.
- Bet jis labai patinka bemiukui, sere, jis jam reikalingas.
- As pats nuspr((siu, koks suo jam reikalingas.
- Vaikai gyvflnus laiko savo gynejais, sere. Kitas jq nedomina.
Ji paZ:velge i ji taip, lyg ruostqsi pasakyti kaZk'! svarbaus.
- Jus ... norit dar kaZk'! pasakyti?
- As nedristu, sere.
Bet jos isvaizda Tornui sukele nerim'!.
- Misis Beilok, jeigu jus norit k'! nors pasakyti, as su malonumu
jus isklausysiu.
- Ne, sere. Jus ir be to labai uzimtas ...
- Juk pasakiau, kad jus isklausysiu.
- Man atrodo, kad berniukas jauciasi vienisas.
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- Kodel gi jis turetq buti vienisas?
- Jo ~otina ne itin palankiai ziiiri i ji.
Nuo tos pastabos Tomas sustingo.
- Stai matot? - tare ji. - Man nereikejo to sakyti.
- Ne itin palankiai?
- Man atrodo, kad ji jo nemyli. Ir jis tai jaucia.
Tomas nutylejo. Jis nezinojo, q pasakyti.
- Kartais man atrodo, kad Demjenas nieko daugiau neturi, isskyrus mane, - pridfire moteris.
- As manau, kad jus klystat.
- 0 dabar jis turi suni, kuris jam patinka. Dei· vaiko, sere,
neisvarykit suns.
Tomas pa:Zvelge zemyn i miiZiniskq suni ir papurte galv~:
- Man nepatinka tas suo. Rytoj pat ji is'varykit.
- ISvaryti - kur? - apstulbusi paklause ji.
- Atiduokit sungaud:liams.
- Betgi ten juos UZMUSA!
- Tada paprasciausiai isvykit.Kad rytoj jo cia nebutq.
Misis Beilok veidas suakmenejo, ir Tomas nusisuko. Moteris ir
suo :lvelge jam pavymui; jq akyse dege neapykanta.
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PENkTAS skyRius
Tomas praleido bemiegc; naktj. Jis sedejo miegamojo terasoje ir
nike, nors cigareciq skonis jau pasidare bjaurus. Is kambario
girdejosi K.aterinos aimanos, ir jis susim~ste apie tai, su kokiu priesu
ji kaunasi savo sapne. Ar tik nesugriZo jos persekioti senasis
depresijos demonas? 0 galji sapnavo praejusios dienos kosm~?
Nenoredamas galvoti apie tikrovc;, Tomas erne svajoti irpasinere
i savo fantazijas, pamirs~ts realius rfipesCius ir nerim~. Taip jis
praleido vis~ naktj.
Kai K.aterina pabudo, jos sl!Zeista akis buvo visai uZtinusi. ISeidamas Tomas jai patare vis delto kreiptis i gydytoj~. Daugiau apie
niek~jienesikalbejo. K.aterina tylejo, o Tomas buvouzsiemc;s naujos
dienos problemomis. Reikejo dar keleto smulkmenqkelionei i Saudo
Arabij~, bet Torno neapleido nuojauta, kad jam dabar negalima
isvaZiuoti. Jis bijojo. Del K.aterinos, del Demjeno, del sav~ts paties,
irnegalejo suprastikodel. Ore tvyrojo jtampa, atrode, kadgyvenimas
kabo ant plauko. Tomas niekada anksciau nebuvo susim~stc;s apie
mirtj, seniau ji pleveno kaZkur labai toli. Bet dabar visas. jo mintis
l!Zvalde supratimas, kad jo gyvybei kaZkodel gresia pavojus.
Pakeliui i pasiuntinybc; jis limuzine atsainiai l!Zpilde draudimo
polisq blankus irpazymejo kele~ nurodymq, kuriqreikejo laikytis jo
mirties atveju. Dzeremis visk~ dare automatiskai, net nepastebedamas, kad sitaip elgiasi pirm~ ~ savo gyvenime. Ir tik tada, kai
baige rasyti, Tomas pajuto siaub~; jtemptoj tylojjis susting~ts sedejo
tol, kol automobilis pasieke pasiuntinybct. Dzeremio neapleido nuojauta, kad jvyks kaZkas baisaus.
Limuzinas sustojo, Tomas islipo ir palauke, kol automobilis
nuvaZiuos. Jis pamate, kaip prie jo skuba du vyriskiai. Vienas
spragtelejo fotoaparatu, o kitas pasiruose berti klausimus. Tomas
pasuko i pasiuntinybc;, bet jie pastojo jam keli~.
- Ar jus siandien skaitet "Reporter(, misteri Tomai?
- Ne, neskaiciau...
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- Ten yra straipsnis apie jfisq auld~t, apie U!, kuri nusoko ...
- As nemaciau.
- Ten raso, kad toji aukle paliko rastelj.
-Nes~one.

- Prasau pasiZifireti i sit! pus~t, - tai buvo Dreningsas, jis begiojo
aplink ir spragsejo aparatu.
- Leiskit man praeiti,- paprase Tomas, kai Dzeningsas uZtvere
jam keli~.
- Ar tai tiesa, kad ji vartojo narkotiklls? - paklause antrasis
reporteris.
- Zinoma, ne.
- Po skrodimo kraujyje buvo rasta vaistq.
- Tai buvo vaistai nuo alergijos,- sukand~ts dantis, atsake Tomas.
- Ji sirgo alergija...
- Sako, kad buvo perdozuota...
- Nejudekit sekund~t, - paprase Dzeningsas.
- Traukires is kelio!- suriko Tomas.
- Tai mfisq darbas, sere.
Tomas zenge i salj, bet jie neatsiliko ir vel uZtvere jam keli~.
- Tai ar ji vartojo narkotikus, misteri Tomai?
- As jau sakiau jurns.
- 0 straipsnyje rasoma...
-Man nusispjaut, kas raSoma tame straipsnyje!
- Puiku! - su8uko Dzeningsas. - Dar sekund~t nejudekit!
Jis per greitprikiso fotoapara~ Tomas smarkiai stuktelejo perji
ir ismuse Dzeningsui is rankq. Fotoaparatas su trenksmu suduzo ant.
saligatvio, ir akimirkai visi sustingo, apstulbinti tokio pykCio protrfikio.
- Argijfis nejauciatjokios pagarbos?- isspaude Tomas.
Dzeningsas parpuole ant keliq ir pasiZifirejo Ui is apacios i virsq.
- Atleiskit,- prislegtas tare Tomas. Jo balsas drebejo. - Atsiqskit
man s~skai~ nuostoliams padengti.
Dzeningsas pakele suda~ aparat!, letai atsistojo ir, Zifiredamas Tomui i akis, gfiZtelejo peciais.
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- Viskas gerai, misteri pasiuntiny, - pasake jis. - Manysim ... kad
jus man "skolingas" .
Nesmagiai linktelejcrs, Tomas nusisuko ir nuejo i pasiuntinybcr,
tuo pat metu is ten isbego jflrq pestininkas. Bet buvo jau per velu, ir
jis pamate tik susidurimo pasekmes.
- Jis sudau2:e mana kamel<j,, - pasake kareiviui Dzeningsas. Pasiuntinys sudau2:e mana kamel<j,.
Pasimetcrjie dartrupuqpastovejo, o paskui kiekvienas nuejo savo
keliu.
Torno kabinete kilo s!pllysis. Kelionei i Saudo Arabij~ iskilo
pavojus, nes Tomas atsisake vaziuoti ir nieko daugiau ne~:tiskino.
Keliones planq paruosimas truko beveik dvi savaites, ir dabar padejejai reikalavo jo pasiaiskinimo manydami, kad jis juos apgavo ir
visas darbas nuejo suniui ant uodegos.
- Jus negalit jos atSaukti, - bande jtikinti jj vienas is jt!. - Po visa
paruosiamojo darbo jfis negalit paprasciausiai imti ir pasakyti...
- Ji neatSaukiama, - papriestaravo Tomas, - ji atidedama.
- Jie tai priims kaip jZeidim~.
- Tegul ir taip.
-Bet kodel?
- As dabar negaliu isvaZiuoti, - pasake Tomas. - Dabar netinkamas metas.
- Ar jus suprantat, kas pastatyta ant kortos? - paklause kitas
padejejas.
- Diplomatija, - atsake Tomas.
- Kur kas daugiau.
- As pasiqsiu k~ nors ki~.
- Prezidentas norejo, kad vaZiuotumet jus.
- As pasikalbesiu su juo. As vis~ paaiskinsiu.
- Dieve mana, Dzeremi! Mes d~ savaites planavom!
- Tai perplanuokit! - riktelejo Tomas.
Toks netiketas pykcio protrfikis priverte visus nutilti. Suskambejo selektorius, ir Tomas istiese link jo rank~.
- Taip?
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- Jus nori matyti tevas Tasone, - pasigirdo sekretores balsas.
-Kas?
- Tevas Tasone is Romos. Jis sako, kad turi skubq ir svarbq
reikal~.

- As niekad apie ji negirdejau, - atsake Tomas.
-- Jis sako, kad tai is jusq atims tik minutl(. KaZkas delligonines.
- Tikriausiai paprasys paaukoti, - sumurmejo vienas is Torno
padejejq.
- Arba labdaros, - pridure kitas.
- Gerai, - atsiduso Tomas. - Ileiskit ji.
- 0 as ir nezinojau, kad jus taip lengva sujaudinti, - pastebejo
vienas is padejejq.
- Visuomeniniai reikalai, - sumurmejo Tomas.
- Dar nepriimkit galutinio sprendimo del Saudo Arabijos. Gerai?
Jusq nuotaika siandien prasta. Palaukim.
- Sprendimas jau priimtas, -__pavargl(s atsake Tomas. - Arba
va2:iuoja kas nors kitas, arba kelione atidedarna.
- Kuriam laikui atidedama?
- V elesniam,- atsake Tomas.- Kol as pajusiu, kad galiu va2:iuoti.
Durys atsivere, ir didZiuleje angoje pasirode mazas zmogelis. Tai
buvo kunigas. Jo drabu2:iai buvo labai netvarkingi, irvisajo isvaizda
bylojo apie neatideliotin~ reikal~. Padejejai persimete klausiamais
2:vilgsniais neisitikinl(, ar jie gali dabar palikti kambaq.
.
- Ar galima... paprasyti, - su stipriu italisku akcentu prabilo
kunigas, - ... pasikalbeti su jumis vienu?
- Tai delligonines? - paklause Tomas.
- Si.
Tomas linktelejo, ir padejejai nenoriai pasuko link durq. Jiems
isejus, kunigas jas u2:dare, po to atsisuko su kancios israiska veide.
- Taip?- su ufuojauta pradejo Tomas.
- Mes turim ma2:ai laiko.
-~?

-Jus privalot mane isklausyti.
Kunigas nejudejo, nugara atsireml(s i duris.

53

- Ir apie kq gi jus kalbesit? - pasiteiravo Tomas.
- Jus privalot jtiketi Kristq, jusq ISgelbetoj'!. Jus privalot itiketi
tiesiog dabar.
Sekundl( buvo tylu.
- Prasau, sinjore ...
- Atleiskit man, - pertrauke jj Tomas. - Jei as teisingai supratau,
jus turejot svarbq asmeninj reikalq?
- Jus turit jtiketi, - tl(se kunigas, - isgerkit Kristaus kraujq ir
suvalgykit jo kfinq, nes tik tuomet jis bus jumyse ir jus pajegsit
nugaleti setono sfinq.
Atmosfera kabinete kaito. Tomas istiese rankq prie selektoriaus.
- Vienq kartqjis jau nufude,- susnabzdejo kunigas,- ir 2:udys vel.
Jis 2:udys tol, kol visas jusq turtas atiteks jam.
- Jeigu jus truputi palaukturnet koridoriuje ...
Kunigas pradejo eiti artyn, jaudulys jo balse augo.
- Tik su Kristaus pagalba jus pajegsit su juo kovoti, - gresmingai
istare jis. - Itikekit Kristq. ISgerkit jo kraujo.
Tomas u2:ciuope selektoriaus mygtukq ir paspaude ji.
-As uZrakinau duris, misteri Tomai,- pasake kunigas.
Tomas jsitempe, ji isgqsdino kunigo tonas.
- Taip?- pasigirdo selektoriuje sekretores balsas.- Atsiqskit apsaugq, - atsake Tomas.
- Kas nutiko, sere?
-As maldauju, sinjore, -susuko kunigas,- paklausykit, kq as jums
pasakysiu.
- Sere? - pakartojo sekretore.
-As buvau ligonineje, misteri Tomai,- tare kunigas,- tq nakq, kai
gime jusq sfinus.
Tomas sustingo. Jis negalejo atplesti akiq nuo tevo Tasones.
- As buvau... akuseris, - kliudamas istare kunigas. - AS... buvau ...
gimimo liudininkas.
vel pasigirdo sekretores balsas, bet si kartq jame suskambo
nenmas.
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- Misteri Tomai? - paklause ji. - Atleiskit, as neisgirdau jusq.
- Nieko, - atsake Tomas. - Tiesiog ... bokit vietoj.
Jis atleido mygtllq, su siaubu Ziiiredamas .i kunig~.
-As jusq maldauju... - istare Tasone, vos benulaikydamas asaras.
- Ko jums reikia?
- ISgelbetijus, misteri Tornai. Kad Kristus man atleistq.
- ~ jfis zinot apie mano sfinq?
-Vis~.
-~jus Zinot?- grieZtai perklause Tomas.
Kunigas kriiptelejo, ir jo balsas nuo susijaudinimo sudrebejo.
- As rnaciau jo motin~, - atsake jis.
- Jus maret mano 2:moiu!?
- JO MOTIN.t\ , misteri Tomai!
Torno veidas sugriezrejo.
- Tai santaZas? - tyliai paklause jis.
- Ne, sere.
- Tuomet ko gi jfis norit?
- PAPASAKOTI jums, sere.
- ~ papasak:oti?
- Jo motina, sere ...
- Tctskit, kas ten su jo motina?
- Jo motina, sere ... bU:vo sa k a I o pate I e ! - Kunigas suvaitojo.
- Jis gime nuo s a k a I o . As pats tai maciau.
Pasigirdo trenksmas, ir durys atsidare.l kabinef<l jsiver2:e kareivis, paskui ji Torno padejejai ir sekretore. Mirtinai isbalcts Tomas
sedejo nejudedamas. Kunigo veidu ritosi a8aros.
·- Ar cia kas nors atsitiko, sere? - paklause kareivis.
- Jusq buvo toks keistas balsas, - pridiire sekretore. - 0 durys buvo
uZrakintos.
-As noriu, kad isvestumet is cia sif<l 2:mogq, -_pasake Tomas.- 0
jeigu jis dar kada nors cia pasirodys ... pasodinkit ji i kalejim~.
Niekas nepajudejo. Kareivis nezinojo, kaip jam elgtis su kunigu.
Tasone letai pasisuko irnuejo durq link. 'ciajis vel atsisuko i Tom~.
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- Jtikekit Kristq. Kiekvien'! dien'! gerkit Kristaus krauj'!, -liudnai
sukuZdejo jis ir isejo. '
- f<.o jis norejo? - paklause vienas is padejejq.
- Nezinau, - ty liai atsake T ornas, Zifiredamas kunigui jkandin. - Jis

pamiS((S.

Gatveje salia pasiuntinybes Gaberis Dzeningsas atsireme i automobili ir, padejys i sali suda~ fotoaparat'!, patikrino atsarginj. Jis
pamate, kaip kareivis is pasiuntinybes islydi kunig'!, ir padare kelet<!
nuotraukq. Kareivis pastebejo Dzenings'! ir nepatenkintas priejo
artyn.
- Ar jums dar negana rfipesciq su situo daiktu? - paklause jis,
rodydamas fotoaparat'!.
- Rfipesciq? Jll niekada nebfina gana, - nusisypsojo Dzeningsas,
dar kaitq fotografuodamas ma2l!ii kunig'!, nykstanti tolumoje.
V elai vakare Dzeningsas sedejo savo tamsiame kambarelyje ir
zifirinejo fotografijas. Noredamas patikrinti, ar gerai veikia atsargine
kamera, jis padare trisdesimt sesias nuotraukas su skirtingu islaikymu ir diafragma, ir trys is jll nepavyko. Tai buvo toks pat defektas,
kaip ir pries kelis menesius, kai jis Tornll dvare per girntadierti
fotogt;afavo aukl((. Dabar kaZkas panasaus atsitiko irnuotraukoms su
kunigu. Vel atrode, kad buvo sugadinta emulsija, bet dabar taip
atsitiko ne su viena nuotrauka. Du negatyvai buvo brokuoti, po to
seke du geri kadrai, paskui vel toks pat brokas. Taciau labiausiai
stebino tai, kad brokas tartum persekiojo tam tiJsr'! Zilla~: keista
blausi deme kabojo virS kunigo galvos.
Dzeningsas istrauke is ryskalll penkias fotografijas ir erne apziflrineti jas is arti. Dvi kunigo nuotraukos su kareiviu, dvi kareivio
nuotraukos stambiu planu ir dar viena, su tolstanciu kunigu. Paskutineje nuotraukoje deme buvo ma2esne, kaip kad ir pats kunigas.
Kaip ir anksciau, sitas brokas primine kaZkoki svytejim'!, bet skirtin-
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gai nei fotografijose su aukle, deme buvo pailgos formos ir kybojo
virs kunigo. Ji atrode lyg ietis, pasiruosusi tuoj tuoj prismeigti kunig'!
prie zemes.
Dzeningsas pasieme opiumo ir pasinere i apm'!stymus. KaZkada
jis buvo skaitcts, kad fotojuostos emulsija yra labai jautri stipriai
silumai, taip pat, kaip ir sviesai.
- Galbut, siluma, kuri issiskiria stipriai susijaudinus, issiveclia is '
Zffiogaus kflno, ir tai galima nufotografuoti kartu su Zffiogumi, kuris
yra streso bflkleje.
Visa tai sujaudino Dzenings'!, ir jis pradejo raustis zinynuose,
ieskodamas pacios jautriausios pasaulyje fotojuostos pavyzdZio numeris Trys-X-600. Juostele pradeta gaminti visai neseniai. Jos
jautrumas buvo toks, kad galejai fotografuoti daiktus, apsviestus
Zvakes sviesa. Matyt, ji buvo taip pat jautri ir silumai.
Kil'! ryi'! Dzeningsas nusipirko dvidesimtketurias juosteles Trys~
X -600 kasetes ir atitinkamq filtrq rinkini, noredamas isbandyti
juosl'! lauke. Filtrai mdengs dali sviesos, bet tuo pat metu praleis
silum'!, ir tokiu bfldu jis greiciau suras tai, ko iesko. Jam reikejo
Zffioniq, esanciq stipraus streso bflkleje, todeljis leidosi i ligoninct ir
pasleptakamera fotografavo mirciai pasmerktus ligonius. Rezultatai
ji nuvyle- ne ~iename kadre is desimties stmaudotqjuosteliq demes
nebuvo. Dabarpaaiskejo: k'! bereikStq tos demes,jos neturejo nieko
bendro su mirties nuojauta.
Sio filmavimo rezultatai truputi aparde Dzeningso teorij'!, betjls
nenusimine, intuityviaijausdamas, kad yra teisingame kelyje.. Gqzcts i savo tamsq kambaq, jis padare dar kelet'! aukles ir kunigo
fotografijq ant skirtingo fotopopieriaus ir istyrinejo kiekvien'! task'!
jose; Smarkiai padidinus akivaizdZiai matesi, kad ten is tiesq kaZkas
yra. Paprasta akim to nebuvo galirna iZiflreti, bet nitratas sureagavo. Vis'! paskutini~'! savaitct Dzeningso mintys ir laikas buvo skirti
tiems paslaptingiems reiskiniams. 0 paskui jis nusprende dar kart<!
pasidometi Tornu.
Tomas kalbedavo vietiniame universitete, dalykiniq pusrytiq
metu, net fabrikuose, ir bet kas galejo ateii'f jo pasiklausyti. Pasiun#
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tinys buvo labai iskalbingas, kalbejo aistringai ir, kur bepasirodydavo, visada l!Zvaldydavo publilq.
- Pas mus tiek daug pasidalijimo! - sllkavo pasiuntinys. - Seni ir
jauni, turtingi ir vargsai ... bet pats svarbiausias padalijimas- i tuos,
kurie turi galimybt(, ir tuos, kurie ne! Demokratija - tai vienodos
galimybes! 0 be galimybiq lygybes zodis "demokratija" virstamelu!
Tokiq pasirodymq metu Tomas atsakim!davo i klausimus ir
kontaktuodavo su publika, bet pats vertingiausias dalykas buvo tas,
kad jis galejo priversti Zm.ones p a t i k e t i
Ta aistra; i kuri!l taip noriai atsiliepdavo Zm.ones, gime is nevilties.
Tomas bego pats nuo savt(s, stengdamasis uZpildyti savo gyvenim!l
visuomeniniais reikalais, nes ji pradejo persekioti auganti siaubo
nuojauta. Minioje, susirinkusioje i jo pasirodymus, jis du kartus
pastebejo paZistam!ljuod!! kunigo rfib!l. Tomas bijojo kam nors apie
tai papasakoti, juk visa tai galejo buti tik jo pakrikusios vaizduotes
vaisius. Visuose susitikimuose Torno Zvilgsnis klaidZiojo minioje,
bijodamas atrasti pazistam!l figfu!l. Jis neprieme Tasones zodziq
rimtai: paprasciausias Zm.ogus, religinis fanatikas, persekiojantis
politini veikej!l, pamiselis, o tai, kad jis paminejo Torno kfidiki,
galejo buti tiesiog sutapimas. Ir vis delta kunigo zodZiai isireze jo
atrnintin. Jam buvo sovusi mintis, kad gal tas kunigas yra potencialus
Zm.ogfudys, bet Tomas atrnete t!l speliont(. Argi jis galetq kur nors
eiti, jei vis!llaik!l galvotq, kad minioje jo gali laukti mirtis? Ir vis tik
Tasone buvo plesrfinas, o Tomas- auka. Jis jautesi kaip lauko pele,
besisauganti aukstai danguje vir5 jos ratus sukancio vanago.
Pirforde viskas atrode ramu. Bet uZ isorines ramybes slepesi
nerimas. Tomas ir Katerina matesi retai: del savo pasirodymq jis
pastoviai turejo isvaZiuoti. 0 susitikt( jie kalbedavosi tik apie menkniekius, vengdami temq, kurios galejo sugadinti jiems nuotaik!l.
Katerina pradejo daugiau laiko skirti Demjenui. Bet tai tik pabreze jtl
susvetimejin1!l: su ja bemiukas bfidavo tylus, t1Zsidari(s ir ilgas
valandas kankindavosi, laukdamas misis Beilok sugrizimo.
0
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Su aukle Demjenas zaisdavo ir juokdavosi, o Katerina visuomet
sukeldavo jame stingulj. Ir ko tik ji nebande, noredama pagaliau
pramusti 14 sienq! Ji pirko vaikiskas knygeles ir piesirno albumus,
konstruktorius ir prisukamus zaislus, bet jis viskq priirndavo vienodai abejingai. Tie sa, vienq kartq vaikas susidomej o albumu su meriq
piesiniais, ir tada Katerina nusprende vaZiuoti su juo i zoologijos
sodq.
Ruosdamasl isvykai,ji staiga pagalvojo apie tai, kaip smarkiaijq
gyvenirnas skiriasi nuo paprastq Zffioniq gyvenimo. Jos siinui buvo
ketveri su puse, o jis darne karto nebuvo zoologijos sode. Pasiuntinio
seirnai viskas buvo paduota ant leksteles, ir jie retai ieskodavo
pramogq liZ savo nama sienq. Gal butent tai, kad nebuvo kelioniq ir
jspudZiq, ir ateme is Demjeno sugebejimq linksmintis. Bet siandien
jo akys buvo linksmos, ir, kai jis atsisedo masinoje greta jos, Katerina
pajuto, kad pagaliau zenge teisingq zingsni. Jis net pradejo kalbetis
su ja: bande istarti zodi "hipopotamas" ir, kai jam pagaliau pavyko,
nusijuoke. Tos smulkmenos pakako, kad Katerina pasijustq lairninga. Pakeliui i miestt jibe perstojo piepejo, ir Demjenas jdemiai jos
klausesi ... Tigrai panasus i didelius katinus, o gorilos - tai tik dideles
bezdZiones, voveraites tokios pat, kaip ir peles, o arkliai - kaip
asiliukai. Vaikas buvo suzavetas, stengesi viskq jsirninti, o Katerina
sugalvojo net kaZkq panasaus i eilerastukq ir kartojo jj kelyje. "Tigrai
tartum katinai, o arkliukai- asilai. Voveraites lyg pelytes, o gorilos
- bezdZionytes" . Ji greit jj pakartojo, ir Demjenas nusijuoke, paskui
ji pasake eilerastukq dar greiciau, ir jis nusijuoke garsiau. Jiedu
kvatojosi visu keliu iki zoologijos soda.
Tq ziemos sekmadieni Londone sviete saule, ir zoologijos sodas
buvo pilnas lankytojq. Zverys irgimegavosi saule,jq balsai girdejosi
visur, netgi prie vartq, kur Katerina isnuomojo Demjenui vezirneli
iskylai.
Jiedu sustojo prie gulbiq ir stebejo, kaip vaikuciai lesina tuos
graZius paukscius. Katerina su Demjenu priejo arciau, bet tq: akirnirkq gulbes staiga nustojo lesti ir, didingai apsisukusios, letai nuplauke
i tvenkinio vidurj. Tenjos sustojo ir su karalisku isdidumu zvelge i
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vaikus, mecincius joms duon'! ir kvieciancius griZti. Bet gulbes
nejudejo is vietos. Kai Katerina su Demjenu nuejo i sali, gulbes vel
pasuko link vaikq.
. Artejo pietq metas, ir :Zmoniq vis daugejo. Katerina bande atrasti
narv'!, prie kurio stovetq maZiau ziflrovq. Desineje kabejo plakatas
"Usiiriniai sunys", ir jie pasuko i 1<! pus~. Pakeliui ji papasakojo
Demjenui visk'!, q zinojo apie tuos sunelius. Kai jie priejo prie
voljero, Katerina pamate, kad ir cia ne maZiau :Zmoniq.
Netiketai gyvuliai puole sleptis i savo urvus, o minia is nusivylimo su5urmuliavo ir erne skirstytis. Kai Demjenas istempe kakl<!, kad
pamatytq sunis, jis isvydo tik purvo kn1vas ir nusivyl~s paZ:velge i

illaffi<!.
- Turbut jie taip pat nuejo papietauti,- gfiZtelejusi peciais, pasake
Katerina.
Jie nuejo toliau, nusipirko bandeliq su desrelemis ir ant suoliuko
papietavo.
- Mes eisim pasiZiflreti bezdZioniq, - tare Katerina. - Tu nori
pamatyti bezdZiones?
Pakeliui i beZ:dZioniq voljer'! stovejo lenteles su fveriq pavadinimais, ir jie priejo istisq eil~ narvq. Demjeno akys suZibo nekantrumu,
kai jis pamate pirm<lli fveq. Tai buvo abejingas minios klegesiui
lokys, liudnai vaikstantis savo narve pirmyn ir atgal. Bet tereikejo
Katerinai su Demjenu prieiti arciau, ir lokys kn1ptelejo. Jis sustojo,
pasiZiflrejo i juos ir iskart pasisalino i savo urv'!. Gretimam narve
tupejo didZiule laukine kate; ji sustingo, nenuleisdama nuo jq savo
geltonq akiq. Toliau gyveno babunas, kuris netiketai issisiepe, isskyr~s juos is einanciq pro sali Z:moniq minios. Katerina pajuto poveiki,
kuri jie dare fverims, ir, eidama pro narvus, idemiai stebejo jq
gyventojus. Jie nenuleido akiq nuo Demjeno. Jis irgi tai pajuto.
- Turbfit tujiems atrodai labai skanus, ·_ nusisypsojo Katerina.Tikriausiai taip ir yra.
Ji pasuko vezimeli i gretim'! takeli. IS paviljono sklido sfikaliojimai ir linksmas juokas, it Katerina suprato, kad priekyje voljeras su
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bezd.Zionemis. Ji paliko vezimeli prie iejimo ir paeme Demjen~ ant
rankq.
Vi.dujebuvo karsta ir bjauriai smirdejo, visur aidejo vaikq balsai,
ir tas garsas, atsimusdarnas nuo sienq, atrode dar stipresnis. Jie
stovejo prie durq ir nieko nemare, bet pagal lankytojq reakcij~
Katerina suprato, kad bezd.Ziones zaidZia galiniarne narve. Ji prasibrove i prieki ir pagaliau parnate, kas ten vyksta. Tai buvo kuo
puikiausiai nusiteikusios vorines bezd.Ziones: jos suposi ant padangq, lakste po narv~, linksmindarnos publ~ akrobatiniais triukais.
Demjenui tai patiko, ir jis pradejo juoktis. Katerina toliau brovesi i
prieki,ji norejo atsidurti pacioje pirrnoje eileje. Bezd.Ziones nekreipe
demesio i Z:mones, bet, kai Katerina ir Demjenas priejo arCiau, jq
nuotaika staiga pasikeite. Zaidimas iskart nutriiko, bezd.Ziones
pradejo nervingai kaZ:ko ieskoti minioje. Zmones taip pat nutilo
stebedarniesi, kodel pritilo Z:verys. Visi sypsodarniesi lauke, kad jie
vel taip pat netiketai pradetq zaisti. Staiga narve pasigirdo klyksmas
- nerimo ir pavojaus signalas. Prie jo prisijunge ir kitq bezdZioniq
klyksmai. Zverys pradejo blaskytis narve, stengdarniesi issokti lauk.
Jie dauZ:esi i visas puses, lauZ:e vielini tinkl~, paklaik(( draske vienas
kit~, paleid(( i darb~ dantis ir nagus,jq suzeisti ktmai pasruvo krauju.
Minia pasiurpusi pritilo, o Demjenas kvatojo, rodydarnas i bezdZiones, ir su malonumu stebejo kruvin~ seen~. Siaubas narve vis augo,
ir viena didele bezdZione metesi i virsq, prie vielinio tinklo lqbq,
uZ:sikabino kaklu uZ: vielos, jos ktmas pradejo tampytis, o po to
bejegiskai pakibo. Pasiurp(( Z:mones pradejo saukti, daugelis puole
prie durq, bet jq balsai skendo gyvuliq klyksme. ISsprogusiomis
akimis ir issieptais nasrais bezd.Ziones meresi nuo sienos prie sienos.
Viena is jq erne dauZ:ytis i betonines grindis ir nukrito, ~soma
traukuliq, kitos sokinejo salia ir Z:viege is siaubo. Zmones stumdydamiesi puole prie isejimo. UZ:uot bpgusi tolyn nuo voljero, Katerina
stovejo lyg suakmenejusi. Jos kiidikis kvatojo. Jis rode pirStu i krauju
apsipylusias bezdZiones ir netvere juoku. Tai butent JO jos sitaip
issigando. Tai TIS visk!l padare. Ir kai skerdynes narve paastrejo,
Katerina verianciai suklyke.
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SEsTAS

skyRius

Pirforde jos lauke Dzeremis. Jis tikejosi, kad Katerina gris gerai
nusiteikusi, irpaprase nepaduoti pietq iki jos atvykimo. Jie sedejo u2
ma2o stalelio, Tomas ziiirejo i Katerin'J:, besistengianci'l: valgyti
ramiai, nors j'J: kauste itampa.
-AI tu geraijautiesi, Katerina?
- Taip.
- Tu vis'!: laik'l: tyli.
- Turbfit paprasciausiai pavargau.
- Daug ispfldZiq?
- Taip.
Ji atsakinejo trurnpai, lyg nenoretq buti klausinejama.
- Patiko?
- Taip.
- Tqlyg susijaudinusi.
- Aigi?

- Kas atsitiko?
- Kas galejo atsitikti?
- Nezinau. Bet tu ka2ko nusiminusi.
- Tiesiog pavargau. Man reikia pamiegoti.
Ji pamegino isspausti sypsen'J:, bet jai nepavyko. Tomas sunenmo.
- AI su Demjenu viskas gerai?

- Taip.
- Esi tikra?
- Taip.
Jis idemiai pasiZiOrejo i 2mon'J:.
_ - Jeigu kas nors butq ne taip ... tu juk man papasakotum, tiesa? As
noriu pasakyti ... del Demjeno.
- Demjeno? Kas gali atsitikti Demjenui, Dzeremi? Kas gali
atsitikti mfisq sflnui? Mes juk tokie laimingi!
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K.aterina syptelejo, bet jos veido israiska paliko lifidna.
- As norejau pasakyti, kad mfisq namq durys atviros tik geriui.
Tamsfis debesys aplenkia mfisq namus.
- Ir vis delta, kas at s i t i k o ? - tyliai paklause Tomas.
K.aterina nuleido galv!l.
- Man regis ... - atsake ji, stengdamasi suvaldyti bals!l, - kad man
reiketq kreiptis i gydytojll. - Jos akyse sustingo neviltis. - Mane
kamuoja... baime. Ir dar tokia baime, kokios normalus Z:mogus
tiesiog negali jausti.
- Keti, - susnabzdejo Tomas. - ... Kokia baime?
- Jeigu as tau papasakosiu, tu mane kur nors uZ:darysi.
- Ne, - itikinanciai atsake jis. - Ne ... a5 myliu tave.
- Tada padek man, - melde ji. - Surask gydytojll.
Skruostu nusirito asara, ir Tomas paeme jll uZ: rankq.
- Zinoma, - atsake jis. - Zinoma.
Ir K.aterina pravirko. Tai, kas ivyko diell!l, liko guleti akmeniu jos
sirdy.
Anglijoje surasti psichiatr!l buvo ne taip lengva, kaip Amerikoje,
bet Tomui visgi pavyko rasti toki, kuriuo galima buvo pasikliauti. Jis
buvo amerikietis, tiesa, jaunesnis, nei Tomas biitq norejl(s, bet su
geromis rekomendacijomis ir milZiniska patirtim. Jis vadinosi Carlzas Grijeris, mokesi Prinstone ir dirbo intemu Beleve. Vertingiausia
buvo tai, kad jis kuri laik!l gyveno DzordZijoje ir gyde kelias
senatoriq Z:monas.
- DaZniausiai pasitaikanti politiniq veikejq Z:monq problema alkoholizrnas,- pasake Grijeris, kai Tomas isitaise jo kabinete.- AS
manau, kad tai vienatves jausmo padarinys. Asmeninio nepilnavertiskumo jausmo. Supratimo, kad jos nera vertinamos, kaip asmenybes.
- Jus, Zinoma, suprantat, kad miisq pokalbis yra labai konfidencialus, - tare Tomas.
- Be abejo, - nusisypsojo psichiatras. - Zmones manimi pasitiki,
ir, atvirai snekant, nieko daugiau as jiems ir negaliu pasiiilyti. Jie
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neaptarineja savo problemt! su kitais bijodami, kad jq atvirumas
jiems kaip nors neatsilieptq. 0 su manimi galima. Daug zadeti
negaliu, bet hiitent tai - galiu.
- Ji turi ateiti pas jus?
- Tiesiog duokit jai mano numeq. N e v e r s k i t jos ateiti.
- Na ne, ji pati nori ateiti. Ji man~ts prase ...
- Gerai.
Tomas atsistojo, ir jaunasis gydytojas nusisypsojo.
- Jus paskambinsit man po ~o, kai pasikalbesit su ja? - p~ause
Tomas.
- Abejoju, - paprastai atsake Grijeris.
- As turejau galvoje ... jeigu bus k'l pasakyti.
- Visk'l, k'l turesiu pasakyti, as pasakysiu JAI.
- Ta prasme,jeigujus BIJOSIT deljos.
- Ji linkusi i savi:ludyb((?
,
- ... Ne.
- Tuomet man nera ko del jos bijoti. Esu tikras, kad viskas ne taip
rimta, kaip jums atrodo.
PadfClsej((s Tomas
. pasuko link durq..
- Misteri Tarnai?
- Taip?
- 0 kodel jlis atejot pas mane?
- Kad pamatyciau jus.
-Kam?
Tomas gU:ltelejo peciais.
- Turbut norejau pasi:liureti, kaip jus atrodot.
- Jus norejot pranesti man k'! nors svarbaus?
Tomas pasijuto nejaukiai. Truputi pagalvoj((s,jis papll!1e galv'l.
-Jus norejot pasakyti, kad man Pl:lCiam reikia psichiatro? As taip
atrodau?
-Oas?
-Ne.
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- 0 a5 turiu savo gydytoj~, - syptelejo Grijeris. - Dirbant mano
be jo tiesiog neapsieisi.
Tas pokalbis nuliudino TollUI: ir, grizc;s i savo kontofll, jis vis~
dien~ galvojo apie ji. Sededarnas pas Grijeq, pajuto, kad reikia viskll
papasakoti, visJcl!, ko niekam niekad nesake. Bet ar galejo is to buti
kas gero? Ta apgaule jau tapo jo gyvenimo dalimi.
Diena slinko letai, ir Tomas pamegino paruosti vienq svarbi~
kalbl!·· Ji buvo reikalinga kito vakaro susitikimui su grupe Zymiq
verslininkq, ten dalyvaus ir na:ftos kompanijq atstovai. Tomas sieke
savo pasirodymu pasitarnauti tam, kad Artimuosiuose Rytuose galq
gale btitq sudaryta taika. Del uzsitc;susio Arabq-I:n:aelio konflikto
Arabq blokas tolo nuo JAV vis tolyn. Tomas Zinojo, kad toji
nesaniaika buvo istorine, o jos saknys sieke Svennui Ras~. Todeljis
nusprende isstudijuoti net tris Biblijos leidinius, tikedamasis si ~
issiaiskinti su simtmeciq isminties pagalba. Be to, tame buvo dar ir
praktinis tiksl~s, nes visame pasaulyje butq sunku rasti auditorij~
kuriai citatos is Biblijos nedarytq ispfld.Zio.
Kabineto tyloje Tomas isgirdo dejonc;, sklindanci~ is virSuje
esancio kambario. Ji pasikartojo dar du kartus ir nutilo. Tomas isejo
is kabineto ir tyliai u2:lipo i Katerinos kambaq. Ji neramiai miegojo,
veidas buvo ismustas prakaito. D2:eremis palauke, kol jos kvepavimas pasidare lygus, o po to isejo is kambario ir pasuko iink laiptq.
Eidamas tamsiukoridoriumi,jis pastebejo, kad misis Beilok kambario durys truputi pravertos. Menulio apsviesta didZiule moteris
• miegojo ant nugaros. Tomas jau norejo eiti toliau, bet staiga
sustingo, apstulbintas jos isvaizdos. Vei~ denge storas baltos pudros sluoksnis, lupos neskoningai nuteptos ryskiai raudonais daZais.
Jis pasijuto kaip nesavas. Pabande rasti tam koki nors paaiskinim~,
bet negalejo nieko sugalvoti.
Uzdar~s duris, Tomas grizo i kabinetll ir pasiZiurejo i isdeliotas
knygas. Jis jaute-neriml!, niekaip negalejo susikaupti, ir jo akys be
tikslo klaidZiojo puslapiais. Biblija buvo atversta ties Daniel,iaus
knyga, ir jis tyledarnas isispoksojo i j~.
darb~,
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" ... Irpakils jo vi:ton niekingasis, irnebus jam Qarodytakaraliska
pagarba, bet jis ate is be triuksmo ir meilikavirnu pavergs karalystf(. Jis nuskandins ir sutriuskins minias ir kariaunas ... jis ate is
apgaule ir pakils ir nugales mal:!! taut'!. Jis ateis i taikias ir
derlingas salis ir padarys tai, ko nedare jo tevai ir jo tevq tevai.
Pagrobt!! man!'! ir tur1'! dalins saviesiems ir tvirtoveje tures savo
keslus. Ir elgsis tas karalius pagal savo vali'!, ir iskils, ir bus
isaukstintas labiau visq dievq, ir koneveiks dievq Diev'!, ir tures
pasisekirn'!, pakol neissipildys riistybe: nes kas lemta, tas
ivyks."
Tomas pasirause stalo stalciuose, surado cigaretes, paskui isipyle
stiklq vyno, bandydamas uZ:siirnti svarstynu ir negalvoti apie tai, kq
mate virsuje. Jis vel erne vartyti knygq.
"Vargas jums, zemeje ir jlirose, nes setonas riistybeje siuncia
Zveq, nes Zino, kad laiko jis turi mal:ai... Cia ismintis. Kas turi
proto, tesuskaiciuoja skaitmeni Zveries. Nes tas skaitmuo Zffiogiskas. Tas skaitmuo sesi sirntai sesiasesirnt sesi."
/

Armagedonas. Pasaulio pabaiga.
" ... ir ateis Viespats ... ir stoves Alyvq kalne, kur pries Jeruzalf(,
rytineje jos puseje... Ir Viespats Dievas ateis su visais savo
sventaisiais."

Tomas uZ:verte knygas ir isjunge stalin{( lempq. Ilg'! laikq jis
sedejo tyloje, mqstydamas apie Biblijos knygas, apie tuos, kas jas
klire, ir kam aplamai jos buvo parasytos, paskui prigule ant lovos ir
uZmigo. Jam prisisapnavo baisus sapnas. Jis mate save moteriskais
drabuZ:iais, nors zinojo, kad jis - vyras. Jis buvo triuksmingoje
gatveje. Priejf(s prie policininko, megino paaiskinti, kad paklydo ir
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kad jam baisu. Bet policininkas nesiklause, o toliau reguliavo eismq.
Kai masinos priartejo prie Tomo,jis pajuto vejeli. Vejas stiprejo, ir
masinos pradejo va.Ziuoti greiciau. Jam pasirode, kad pateko i
stormq. Vejas pasidare toks stiprus, kad jis pradejo dusti. Dzeremis
stveresi u2: policininko, bet tas jo ne nepastebejo.
Dzeremis pradejo rekti, bet sauksmas paskendo selstanciam vejy.
Juoda masina netiketai pasuko i ji, ir Dzeremis negalejo pajudeti is
vietos. Masina artejo, ir jis isvydo vairuotojo veidq. Tame veide
nebuvo ne vieno Z:mogisko bruozo, vairuotojas erne kvatoti; toje
vietoje, kur turejo biiti burna, oda prasiskyre, is ten pliiiptelejo
kraujas, ir ma5ina uZ:leke ant jo.
Tuo momentu Tomas pabudo. Jis duso ir buvo permirktts prakaitu. Visi dar miegojo. Tomas vos begalejo susivaldyt nepravirktts.
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SEpTiNTAS skyRius
Tomas turejo pasakyti kalb<! verslininkams "Meiferio" viesbutyje. Septint'! valand<! sis buvo sausakimsas. Pasiuntinys pareiske
padejejams,jog noretq, kad si kalba pasiektq ir spaud<!, todellaikrasCiai dieniniuose numeriuose isspausdino zinuty apie susirinkimq.
Z~onill prisirinko daug, atejo nema:lai reporterill ir net siaip zmonill
is gatves, kuriems buvo leista stoveti paskutinese eilese.
Eidamas i savo vietq, _tarp nedideles fotoreporterill gropes Tomas
pastebejo tq pati, kuriam prie pasiuntinybes buvo sudauzys kamerq.
Fotografas nusisypsojo ir pakele aukstyn naujq aparatq. Tomas '
atsakydamas jam nusisypsojo, nudziugys del tokio taikaus gesto.
Paskui palauke, kol minia nutils, ir pradejo savo kalbq. Jis kalbejo
apie pasauliny ekonominy struktfirq ir apie Bendrosios rinkos reiksm((. Bet kurioje visuomeneje, net demokratineje, rinka/vaidino
did:liuli vaidmenj, ji buvo tartuin bendras ivairill ~ltfirl.l vardiklis.
Kai vi~nas nori parduoti, o kitas pirkti, atsiranda pagrindas taikiam
bendradarbiavimui. 0 kai vienas nori pirkti, o kitas a t s i s a k o
parduoti, tuomet mes ir zengiam pirm~i Zingsni karo link. Tomas
kalbejo apie zmonijq, apie tai, kad visi :lmones- broliai, paveldintys
zemes turtus, kurie privalo atitekti vi~ms.
- Mes gyvename visi kartu, - tare jis, cituodamas Henri Bestonq,
- laiko tinkluose. Visi mes esam prabangos ir sunkaus darbo zemeje
belaisviai.
Kalba zavejo, ir publika atidziai gaude kiekvienq zodi. Paskui
pasiuntinys perejo prie politines suirutes ir jos poveikio ekonomikai
klausimll. Tomas saleje pastebejo arabll grup(( ir kreipesi tiesiai i
JUOS.

- Lengva suprasti, kq bendro turi suirutes ir skurdas, - pasake jis,
- bet dar reikia prisiminti ir tai, kad civilizacijoms gali gresti smukimas ir nuo per dideles prabangos.
·
Tomas kalbejo aistringai, ir Dzening_sas, stovedamas prie sienos,
sugavo jo veidq objektyvu ir pradejo skubiai spragseti aparatu.
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- Yra viena liudna ir paradoksali tiesa, - t((se Tomas, - Savo
saknimis siekianti karaliaus Saliamono laikUs. Tie, kurie gime
prabangai ir kilmingai padeciai ...
- Jaujus tai tikrai turit si tq apie tai zinoti!- staiga suktelejo kazkas
is paskutiniqjt! eiliq. Tomas nutilo, megindamas jZiun!ti jj minioje.
Balsas nutilo, ir Tomas t((se:
- Dar faraonq laikais Egipte tie, kas gime prabangai ir kilmingai
padeciai ...
- Na, na, papasakokit mums apie tai! - vel pasigirdo tas pats
balsas, ir sj kartq minia pasipiktinusi susurmuliavo. Tomas jtempe
regejimq. Replikas mete kazkoks barzdotas studentas nutrintais
dzinsais.
- Kqjus ismanot apie skurdq, Tomai?- t((se jis.- Jums gine vienos
dienos gyvenime neteko lenkti nugaros!
. Minia aplink studentq nepatenkintai susnypste, kai kurie net
pradejo svilpti, bet Tomas pakele rankas, reikalaudamas tylos.
- Jaunuolis nori kaZ:kq pasakyti. ISklausykimjj.
Stude~tas isejo i priekj, ir Tomas pasiruose viskq isklausyti.
- Jeigu jums taip rupi padalinti visus turtus, kodel nesidalinat
savaisiais? - garsiai tare vaikinas. - Ar jus zinot, kiek milijonq jus
turit? 0 ar Zinot, kiek Z:moniq pasaulyje badauja? Ar Zinot, kiek
galima butq nuveikti su jusq kisenpinigiais? Uz tuos pinigus, kuriuos
mokat savo vairuotojui, jflS galetumet lndijoje ViSq seimq maifinti
istisq menesj! 0 ji).sq derlinga keturiasdesimties akrq pievele priesais
namus galetq ismaitinti pus(( Bangladeso gyventojq! Uz pinigus,
kuriuos jus isleidZiat savo vaiko vakareliams, galima butq pastatyti
ligonin(( tiesiog cia, Londono pietuose! Jeigujus kvieciat Z:mones
dalintis turtais, parodykit pavyzdj! Nestovekite cia pries mus, apsireng((s keturiq simtq doleriq vertes kostiumu, ir nepostringaukit apie
skurdq! Veikite!
Studento issisokimas patiko publikai. Vaikinas aiskiai laimejo
raundq. Pasigirdo net aplodismentai, ir visi apmire, ·laukdami, kq
atsakys Tomas.
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- Jus jau baiget? - mandagiai paklause sis.
- Kokio dydzio jusq turtas, Tornai?- riktelejo jaunuo lis. - Kaip
Rokfelerio?
- Kur kas maZesnis.
- Kai Rokfeleq isrinko viceprezidentu, laikrasciai pranese, kad jo
nuosavybe sudaro truputi daugiau nei tris simtus milijonq. 0 arzinot,
kas tai yra "truputj daugiau"? Tai dar trisdesimt trys ~iijonai! Tai
net nesiskaito! Tai jo kisenpinigiai, kai Zemeje tuo pat metu puse
gyventojq mirSta nuo bado! Cia nera nieko izeidZiancio? Nejaugi
vienam ZmOgui reikia sitiek pinigq?
- As ne misteris Rokfeleris ...
- Mes tai matom!
- Ar jus leisit man atsakyti?
- Vienas kfldikis! Vienas badaujantis kfldikis! Padekit bent vienam badaujanciamkfldikiui! Tadames jumis patikesim! Istieskitjam
raniGl vietoj savo kalbq, istieskitjq badaujanciam kfldikiui!
- G_ali buti, kad a§ taijau padariau,- ramiai atsake Tomas.
- Na, ir kurgi jis? - paklause vaikinas. - Kur tas kfldikis? K!J: jfls
isgelbejot, Tornai? Kqjfls bandot isgelbeti?
- Kai kurie is mflsq turi pareigas, toli pranokstancias vieno
badaujancio kfldikio interesus.
- Jfls negalesit isgelbeti pasaulio, Tornai, kol nepadesit vienam
vieninteliam badaujanciam kfldikiui.
Publika aiskiai buvo studento puseje.
-AS esunepalankioj padety, -lygiu balsu tare Tomas.- Jus stovite
tamsoje ir is ten sakote savo kaltinimus...
- Tuomet atsukite sviesq i mane, bet a§ pradesiu kalbeti garsiau!
Publika pradejo juoktis, ir prozektoriai erne suktis. IS savo vietq
p~lo fotografai. Dzeningsas keike save, kad nepasieme teleskopiniq objektyvq, ir nukreipe aparal!J: i ZIIloniq groper, kurioje buvo
iPYkcts studentas.
Tomas elgesi ramiai, bet, kai tik prozektoriai apsviete ZIIlones
paskutinese eilese, jo elgesys iSkart pasikeite. Jis ziurejo ne i
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jaunuolj, o i kaZk:~ salia jo. Laikydamas rankose skrybel((, ten stovejo
neaukstas kunigas. Tai buvo Tasone. Tomas paZino savo keis14ij
lankytoj~ ir sustingo.
- K.as atsitiko, Tornai? - paerzino ji studentas. - Jus neturit k~
pasakyti?
Visas Torno tkar8tis kaZk:ur dingo, ji 11Zliejo siaubo banga, jis
tyliai stovejo, Z:velgdamas i tams~. DZeningsas nukreipe kame~ ten,
kur buvo jsmeigtas Torno Z:vilgsnis, ir .padare kele~ nuotraukq.
- Nagi, Tornai! - pareikalavo studentas.- Dabar, kai jus mane
matot, k~ galite man pasakyti?
-As manau... - trfikinejanciu balsu pradejo Tomas,- ... jus teisus.
Mes visi turetume pasidalinti savo turtu. As ... as pameginsiu k~ nors
padaryti.
Jaunuolis kaZk:aip vaikiskai nusisypsojo, ir jtampa saleje nuslugo. KaZkas paprase, kad nusuktq prozektorius. Tomas bande atsigauti, bet jo Zvilgsnis vis gri:ldavo i tams~, kur smeksciojo pa:ljstama
figfira.
Dzeningsas grjzo namo velai vakare ir jmerke juosteles i ryskalus. Pasiuntinys, kaip paprastai, padare jam dideli jspudj ir dar labiau
sudomino. Jo akyse reporteris pamate siaub~,jis ji u:luode, kaip kad
Ziurke u:luodZia sfiri. Tai nebuvo nepagrjstas siaubas. Akivaizdu,
kad Tomas auditorijos gale ka:lk~ pamate. Sviesos buvo labai m.aZai,
o filmavimo kampas pernelyg didelis, bet Dzeningsas tikejosi
isryskintoj juostelej k~ 'nors pamatyti. Belaukdamas jis pasijuto
alkanas ir perplese pake~ su maistu, kuri buvo pirk((s pakeliui i
namus.ISsitrauk((s nedideli kep~ visCiuk~ ir buteli putojancio vyno,
Dzeningsas issideliojo visk~ priesais save ir susiruose puotauti.
Suzvin1be taimeris. Jis nuejo i tamsl! kambareij ir :lnyplemis
istrauke is bakelio juostas. Jis taip nudZiu~o, jas pamat((s, kad net
sfiktelejo is dziaugsmo, paskui jdejo juostel(( i didintuv~ ir sviesoje
pradejo apzifirineti nuostabius Torno ir studento dvikovos kadrus.
Toliau ejo visa serija nuotraukq, vaizduojancil! tolim<U~ sales dalj.
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Tamsoje nebuvo galirna aiskiai atskirti ne vieno veido ar figii.ros, bet
kiekvienam kadre matesi pimasi i dfunus ieties pavidalo atauga.
Nuotraukose buvo jamZintas kaZkoks stomlis su cigam. Atauga
visiskai galejo pasirodyti besanti paprastas dfunas. GriZ((s prie negatyvq, Dzeningsas atriRko geriausius, idejo juos i didintuvl:l ir gal
penkiolika minuciq tyrinejo juostas su auganciu susidomejirnu.
Ne. Tai buvo ne dfunai. Spalva irtekstii.ra buvo kitokie, taip pat, kaip
ir Sl:llyginis atstumas iki kameros. Jeigu tai biitq cigaro dfunai, tai
stomliui biltq tek(( pemelyg daug riikyti, norint sukurti toki debesj.
Tai turbiit nebiitq patik(( stovintiems salia, jie gi, atvirksciai,
nekreipe i riikantijijokio demesio ir rarniai zifirejo i priekj. Menama
atauga kilo kaZkur is sales galo. Dzeningsas nustate papildoml:l
didinirnq ir pradejo dar detaliau studijuoti nuotraukas. Po diimais jis
pastebejo krasteli rubo - tokio, koki devi kunigai. Reporteris pakele
rankas aukstyn ir pergalingai suriko. Ir vel tas mazasis kunigas! Ir
kaZkokiu biidu jis jau seniai susij((s su Tomu.
- Kunigas! - riktelejo Dzeningsas.- Vel tas velnio kunigas!
D~iiigaudam~s jis grizo prie st;;tlo, nulau:le visciukui spamus ir
nugrau:le juos iki kaulq.
- As surasiu 1'l parazi~! - nusikvatojo jis. - As ji suseksiu!
... Kitl:l ~ reporteris pasieme vienl:l is kunigo nuotraukq,
darytq prie pasiuntinybes. Jis parade jl:l keliose ba:lnyciose, o
paskui Londono parapijos regionineje kontoroje. Bet niekas nepa:lino nuotraukoje jamzinto :lmogaus. Reporteq tikino, kad, jei sis
kunigas tamautq mieste, tai ji tikrai pazinotq. Jis aiskiai buvo
nevietinis. Reikalas daresi sudetingas. Dzerpngsas nuejo i Skotland
Jardq ir pasieme knygas su nusikalteliq fotografijomis, bet ir ten
nieko nerado. Liko tik viena. Pirmqkart jis pamate tl:l kunigq, jam
iseinant is pasiuntinybes pastato. Galbilt ten apie jj kq nors zinojo.
Pasirode, kad patekti i pasiuntinyb(( nera lengva. Sargybiniai
ilgai tikrino jo do~entus, bet i vidq nejleido.
- Noreciau pamatyti pasiuntini, - pareiske Dzeningsas. - Misteris Tomas sake, kad apmokes man uz sudau:ly~ fotokamerl:l.
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· Sargybiniai paskambino i virsq, o paskui, Dzeningso nuostabai,
paprase jo pereiti i vestibiulj pasak((, kad jam ten paskambins is
kabineto. Po keliq sekundZiq Dzeningsas jau kalbejosi su Torno
sekretore, kuri domejosi, koki~ sum~ ir kokiu adresu turetq atsiqsti
pasiuntinys.
.
- As noreciau asmeniskai jam paaiskinti, - tare Dzeningsas. As noreciau jam parodyti, k~ galirna nupirkti u2: tokius pinigus.
Ji atsake, kad tai nejmanoma, nes vyksta labai svarbus susitikimas, ir Dzeningsas nusprende pulti, nepaisydamas kliuciq.
- Ties~ sakant, as tikejausi, kad jis gales man padeti asmeniniu
klausirnu. 0 gal ir jus galesit. AS ieskau vieno kunigo. Tai mano
girninaitis. Jis turejo ka2:kokj reikal~ Sioje pasiuntinybeje, ir as
pamaniau, kad gal jj cia kas nors mate ir galetq padeti surasti.
Ta( buvo labai keistas prasymas, ir sekretore patylejo.
- Jis nedidelio ugio, - pridejo Dzeningsas.
- Italas?
- Manau, kad kurj laik~jis praleido Italijoje,- issisukinedamas
atsake Dzeningsas, laukdamas, kokj jspudjpadarys toks pareiskirnas.
- Ar jis vardu Tasone? - paklause sekretore.
- Matot, as nesu tuo tikras. Ieskau dingusio giminaiCio. Suprantat, mano motina ir jos brolis buvo isskirti dar vaikysteje, ir jis
pakeite pavard((. Mano motina dabar jau arti mirties ir noretq jj
pamatyti. Mes nezinom jo pavardes, tik isorines Z:ymes. Mes zinom,
kad jis labai ma2:as, kaip irmano mama, ir kad jis tapo kunigu. Vienas
mano paZjstamas mate, kaip is pasiuntinybes ma2:daug pries savait((
isejo kunigas. Jis tvirtina, kad tas kunigas buvo labai panasus i mano
motin~.

- Cia buvo vienas kunigas, - pasake sekretore. - Jis sake, kad
atvyko is Romos, ir vadinosi, man regis, Tasone.
- Jus zinot, kur jis gyvena?

-Ne.
- Jis turejo kokj nors reikal~ pas pasiuntinj?
- Ko gero, taip.

- 0 gal pasiuntinys Zino, kur jis gyvena?
- Nemanau. Vargu.
- Ar galima butq jo paklausti?
- Taip, as paklausiu.
- Kada?
- Veliau.
- Mano motina labai serga. Ji dabar ligonineje, ir as bijau, kad
brangi kiek:viena minute.
Torno kabinete suskarnbo selektoriaus signalas. Sekreton~ teiravosi, ar jis kartais nezino, kaip rasti kunig!!,, kuris pries dvi savaites
buvo a~ejt;s pas ji. Tomui pasidare salta.
- Kas to klausia?
- KaZkoks Zffiogus, kuris tvirtina, kad jus sudauZet jo kamef!!:.
Tas kunigas - jo giminaitis, bent jis taip galvoja.
Sekundt; patylejt;s, Tomas iStare:
- Paprasykit ji uZeiti:
Dzeningsas iskart surado Torno kabine1!j,. Viskas aplink buvo
apstatyta pagal siuolaikini stiliq. Kabinetas buvo gale ilgo koridoriaus, kurio abi sienas puose visq Amerikos pasitmtiniq Londone
portretai. Eidamas pro juos, Dzeningsas su nuostaba pamate, kad
Dzonas Kvinsi Adamsas ir Dzeimsas Monro taip pat uZeme si
pos1!j,, pries tapdami Amerikos prezidentais. Nebloga karjeros pradZia. Galbut senis Tomas lemties valia irgi taps didZiu.
- Jeikit, - nusisypsojo Tomas, kai reporteris pravere kabineto
duris.
- Atleiskit, kad aS bratmuosi ...
- Nieko.
Per visus savo fotomedZiotojo darbo metus Dzeningsas pirm!j,
kar1!!, atsidflre taip arti savo aukos. Patekti cia buvo lengviau, nei jis
tikejosi. 0 dabar ji krete drebulys: drebejo keliai, greiciau dauZesi
sirdis. Susijaudinimas buvo toks, kad beveik prilygo seksualiniam.
- As noreciau dar kar1!!, atsiprasyti uZ sudauZy1!!, kamef!!:, pasake Tomas.

74

- Ji vis tiek jau buvo sena.
- Noreciau padengti jusl.J nuostolius.
- Ne, ne ...
- As labai noreciau. Ir jOs turit man padeti.
Dzeningsas giilielejo peciais ir linktelejo.
- Pasakykit, kokia kamera yra pati geriausia, ir jums j'! pristatys.
- Na... Jfls pemelyg dosnus.
- Tiesiog ivardinkit paci'! geriausi'!.
- Vokiecil.! gamybos. "Pentaflex - 300" .
- Sutarta. Praneskit mana sekretorei savo adres'!.
Tomas studijavo reporteq, apZiOrejo kiekviell'! smulkmen::j,, nuo
skirtingl.J kojinil.! iki siulo, kybancio nuo jo striukes apykakles.
Dzeningsui patiko issaukianciai rengtis. Jis zinojo, kad jo isvaizda
stato Zffiones i aklaviett;. KaZkokia iskreipta prasme tai padedavo
jam darbe uZkabinti 1'!, q reikia.
-AS maCiau jus susirinkime,- tare Tomas.
- As visuomet stengiuosi buti reikiamoj vietoj ir laiku.
- Jus labai uolus.
- Dekoju.
Tomas atsistojo, priejo prie baro ir atkimso brendZio buteli.
Dzeningsas stebejo, kaip jis pila gerim'!, paskui paeme pasiulYl'!
taurt;.
- Jfls puikiai kalbejot vakar vakare su tuo vaikinu, - pasake
Dzeningsas.
- Jfls taip manot?
- Taip.
- 0 aS nesu tikras.
Jie tempe laik'!, ir abu tai jaute laukdami, kad pasnekovas pirmas
pradetq kalbeti apie reikal'!.
- As su juo sutinku, - pridejo Tomas. - Labai greitai laikrasciai
apsauks mane komunistu.
- Na, jus gi zinot spaudos Vert((.
- Taip.
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- Jiems irgi reikia kazkaip gyventi.
- Teisybe.
Jie ma2:ais gurksneliais gere brendi. Tomas priejo prie Iango,
pa2:velge pro ji ir paklause:
- Jus ieskot giminaicio?
- Taip, sere.
- Tai dvasininkas, pavarde Tasone?
- Jis dvasininkas, bet as nesu tikras del jo vardo. Jis - mano
motinos brolis. Jie buvo isskirti dar vaikysteje.
Tomas pasiZiurejo i Dzenings~, ir reporteris tame 2:vilgsnyje
pajuto nusivylim~.
- Taigi jus asmeniskai jo nepa2:istat? - paklimse pasiuntinys.
- Ne, sere. As tiesiog stengiuosi ji surasti.
Tomas·paniuro ir atsisedo i kresl~.
- Ar galeciau paklausti ... - pradejo Dzeqingsas.- Jeigu as zinociau, kokiu reikalu jis lankesi pas jus, as galeciau ...
- Tai buvo prasymas del vienos ligonines. Jis prase ... paaukoti.
- Kokios ligonines?
- Romoje. Tiksliai neatsimenu.
- Jis nepaliko savo adreso?
-:. Ne. Matot, as ir pats del to siek tiek pergyvenu, kadangi
pa2:adejau pasiqsti ceki ir dabar nezinau, kur butent.
Dzeningsas linktelejo.
- Atrodo, kad mes abu einam tais paciais pedsakais.
- Matyt, kad taip, - atsake Tomas.
- Jis tiesiog atejo ir isejo?
- Taip.
- Ir daugiau jus jo nematet?
Torno veidas isitempe. Dzeningsas tai pastebejo ir nusprende,
kad pasiuntinys kaZk~ slepia.
- Daugiau ne.
- As pamaniau... galbut jis lankesi jusq pasirodymuose?
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Jq :lvilgsniai susitiko, ir Tomas pajuto, kad su juo zaid.Ziamas
kaZkoks zaidimas.
- Kuo jus vardu? - paklause jis.
- Dzeningsas. Gaberis Dzeningsas.
- Misteri Dzeningsai ...
- Gaberi.
- Gaberi. -Tomas kuq laik~ studijavo jo vei~, po to nusisuko ir
vel pa:lvelge pro lang~. - Man taip pat labai svarbu surasti ~ Z:mogq.
T~ kunig~, kuris cia lankesi. Man rodos, as buvau su juo per grubus,
ir noreciau atsiprasyti.
- Kaip suprasti - per grubus?
- As gana grubiai isprasiau ji pro duris, net neisklaus~ts, k' jis
norejo man pasakyti.
_'
- Esu isitikin~ts, kad jis prie to priprat~ts. Kai tenka prasyti aukq...
- As noreciau ji surasti. Man tai labai svarbu.
PasiZiftrejus i Tom~, lengvai buvo galirna isitikinti, kad taip ir
yra. Dzeningsas suprato, kad yra teisingamkely, bet nezinojo, kurtas
kelias nuves. Viskas, k~ dabar jis galejo, - tai zaisti atvirai.
- Jei as ji rasiu, pranesiu jums, - tare jis.
- Bllkite toks malonus.
- Zinoma.
Tomas linktelejo. Dzeningsas atsistojo, priejo prie Torno ir
paspaude jam rank~.
-Jus kaZko susirupin~ts, misteri pasiuntiny. Tikiuosi, pasaulis
nezada sprogti?
- 0 ne,- syptelej~ts atsake Tomas.
-As jusl! gerbejas. Todel ir sekioju is paskos.
- Dekoju.
Dzeningsas pasuko link durq, bet Tomas ji sustabde.
- Misteri Dzeningsai?
- Taip, sere.
-As norejau suzinoti ... Jukjus niekada nematet to kunigo?

-Ne.

~
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- Jus saket, kad jis galejo ateiti i mano pasirodymus. As pagalvojau, kad gal...
-Kas?
- Nieko. Tai nesvarbu.
- 0 galima, as kada nors padarysiu jfisq nuotraukq namuosei staiga paprase Dzeningsas. - Kaip sakarit, seirnos rate.
- Dabar tam ne pats geriausias metas.
- 0 gal man jums paskambinti po poros dienq?
- Taip, butq neblogai.
- Gerai, as paskambinsiu.
Reporteris isejo, ir Tomas jdemiai Zifirejo jam jkandin. Tas
:Zmogus tikrai ka:Zkq Zino, ka:Zkq tokio, ko negalirna skelbti. Bet kq
jis galetq Zinoti apie kunigq? Ar tai gali buti tik paprastas sutapirnas,
kad :Zmogus, su kuriuo jis susipa:Zino visai atsitiktinai, iesko to paties
dvasininko, kuris persekioja jj dienq ir nakti? Tomas ilgai galvojo,
bet taip nieko ir nenusprende. Kaip ir daugelis kitq netolirnl! jo
gyvelftmo ivykil!, taip ir sis atrode esqs tiesiog sutapirnas, u:Z kurio
visgi slepesi ka:Zkas daugiau.
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AsTUNTAs skyRius
Edgardui Emilijui Tasonei gyvenimas Zetm!je nebuvo geresnis
ui gyvenimq skaistykloje. Del to jis, kaip ir daugelis kitq, prisidejo
prie Romos satanistq draugijos. Pats Tasone buvo portugalas, Zvejo
swms. Jo tevas fuvo prie Niufaundlendo krantq, gaudydamas
menkes. Is vaikystes prisiminimq liko tik fuvies kvapas. AStuoneriq
metq Tasone liko naslaitis, ir buvo paimtas i vienuolynq. Vienuoliai
mu§e ji dienq ir nakti, kad jis ispa2:intq visas savo zemiskqsias
nuodemes. Sulaukys desimties, jis jau buvo isganytas ir galejo
priglusti prie Kristaus, bet uZtai jam prasidejo stuburo skausrnai kaip tik ten, kur jam kale tikejimq.
Del baimes pries Dievq jis visq savo gyvenimq paskyre Ba2:nyciai, a5tuonerius metus mokesi seminarijoje, dienq ir nakti studijuodamas Biblijq. Jis skaire apie Dievo meily ir rfisti ir, sulaukys
dvidesimt penkeriq, leidosi i pasauij gelbeti nuodemingqjq nuo
pragaro liepsnos. Jis tapo misionieriurni, is pradZiq nukeliavo i
I~panijq, paskui i Marokq, visur skelbdamas Dievo zodi. IS Maroko
jis iSkeliavo i Afrikas pietrycius ir ten atrado gentis, kurias reikejo
atversti i tikejimq. Jis pradejo mu§ti nelaiminguosius, kaip kad savo
laiku muSe ji paf.i, irnetrukus suprato, kad jq kancios kelia jam beveik
fi.Zini pasitenkinimq.
Mirtis persekiojo ji, ejo jo pedomis, ir kaskart jau atrode, kad jis
taps jos auka. Nairobyje jis susipaZino su maloniu kunigu, tevu
Spileto, ir ispa2:ino jam savo nuodemes. Spileto pa2:adejo ji apginti
ir pasieme drauge i Romq. Bfi.tent cia, Romos susirinkime, jis buvo
supa2:indintas su Pragaro gerbejq dogmomis. Satanistai pasirflpindavo tais, kurie slapstesi nuo Dievo rfistybes. Jie gyveno, megaudamiesi kfmiskais malonumais, ir Tasone dalinosi savo kfmu su tais, kurie
jam patiko. Tai buvo istremtqjq grupe, iJ susivienijy jie galejo
atsilaikyti pries likusius. Setonas buvo garbinamas niekinant Dievq.
Bfi.tenttuo metu, paciame sekmingq satanistq veiksmq rydejime,
bibliniai simboliai rode artejant momentq, kai Zemes istorija bus
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netiketai ir neatSaukiamai pakeista. Treci~i kart!!: per planetos egzistavirno laik!J: Nelabasis gales pasiqsti jpedini ir patiketi jo auklejirn!J:
iki brandos savo m~kiniams zemeje. Du kartus jau buo meginta tai
padaryti, bet abu kartus nesekmingai: sarginiai Kristaus sunys aptikdavo Zveq ir nuZudydavo jj, kol jis dar biidavo visai mllZas. Sj karf!J:
negalejo nepavykti. Planas buvo apgalvotas iki smulkmenq.
Nenuostabu, kad Spileto parinko Tasonct vienu is trijq plano
vykdytojq. Tas mllZas mokytas kunigas buvo suniskai istikirnas ir
vykde isakymus be svarstymq ir dvejoniq. Todel jo daliai ir teko pati
Ziauriausia plano dalis: nuZudyti nekalt!J: kiidiki; kuris, savo nelaimei,
irgi buvo plano dalis. Spileto turejo surasti seirn!J: ir pasirfipinti, kad
brangusis kiidikis bi1tq i j!J: priimtas. Sesuo Marija Terese (kuri
anksciau buvo zinoma Baalok vardu) turejo sekti nestum~~: ir padeti
gimdant. Tasonei reikejo priZiiireti, kad neliktq jokiq jkalciq, ir
palaidoti kiinus kapinese.
Tasone su dZiaugsmu prisidejo prie S!J:ffiOkslo, n~s suprato, kad
nuo siol jis sektoje jau nebe naujokas. Ji prisimins ir gerbs: jis,
kaZkada buvcts naslaiciu tremtiniu, dabar yra Isrinktqjq tarpe, jis
dabar s~ungoje su paciu Setonu! Taciau, likus keletui dienq iki
ivykio, Tasonei pradejo kaZkas darytis. Jegos ji apleido. Pradejo
maustinugaros randus. Kiekvien!J: naktj, guledamas lovoje,jis bergz;;.
dZiai stengesi uZmigti, skausmai stiprejo. Penkias dienas jis vartesi
patale, vydamas salinkylancius pries akis neramius vaizdus. Tasone
pradejo gerti zoliq antpilus, sukeliancius mieg!J:, bet nieko negalejo
padaryti su kosmarais, kurie dabar erne ji persekioti sapne.
Jis mate Tob!J:, afrikietj bemiuk!J:, maldaujanti pasigaileti. Jis mate
Zffiogaus figfir!J: be odos, akiq obuoliai buvo ismeigti Ui, matesi visi
veido raumenys ir sausgysles, behipe burna reke, melde pasigaileti.
Tasone pamate save dar vaik!J:: jis stovi ant kranto ir laukia sugriZtant
tevo. Paskui jis isvydo s~vo motin!J: miriies patale. Ji maldavo atleisti
.
jai uZ tai, kad mirSta ir palieka ji vien!J:, toki bejegi pries likim!J:. T!J:
nakti-:jis pabudo apsiasarojcts, tarfum pats butq motina, meldZianti
atleidimo. 0 kai ji vel iveike miegas, prie lovos atsirado Kristaus

.
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figOra. Kristus visame savo nekaltame grafume, su randais liekname
kiine, atsiklaupe prie Tasones Iovas ir pasake, kad kelias i dangaus
karalyst~t jam ne11Zvertas, kad jam gali buti atleista. _Reikia tiktai
atgailauti.
Tie kosmarai taip sukrete Tasonft, kad tai pastebejo ir Spileto. Jis
pasikviete Tasonft, tikedamasis issiaiskinti, kas nutiko. Bet Tasone
zinojo,jog nueita jau pemelyg tali, irjo gyvybe gali atsidurti·pavojuj,
jei jis parodys, kad erne abejoti. Tasone paaiskino, kad ji kamuoja
nugaros skausmai, ir Spileto dave jam buteliukq su tabletemis,
malsinanciomis skausmq. Iki pat paskutinio momenta Tasone gyveno narkotinio transo bfikleje, ir Krista~s vaizdiniai nustojo ji persekioti.
Arejo naktis i birZelio seSt~q. Sestasis menuo, sestoji diena, sesta
valanda. Jvyko tai, kas veliau kankino Tason~t iki pat jo dienq gala.
Arttikristo motinai prasidejo sqremiai, ir ji pradejo kaukti. Sesuo
Marija Terese nuramino jq eteriu, ir gigantiskas vaisius issivet'Ze,
perplesdamas motinq. Tasone pribaige gimdyvQ akmeniu, kuqjam
padave Spileto. Jis sutraiske jos galvq ir tokiu budu pasiruose tam, kq
turejo padaryti ir 2:mogaus kfidikiui. Bet kai jam atnese naujagimi~jis
pasimete, nes kfidikis buvo nepaprastai graZus. Jis paZvelge ijuos:
greta gulejo du maZyliai. Vienas kruvinas, apaug((s tankia vilna; ir
salia jo svelnus, rozinis, nuostabus kfidikis, zifirintis i Tason~t su
begaliniu pasitikejimu. Tasone zinojo, kqjam reikia atlikti, ir jis tai
padare, bet padare nesekmingai. Reikejo pakartoti dar kart~ ir jis
raudojo, atidarydamas kreps}. Akimirkq Tasone pajuto nesulaikomq
norq ciupti tq kudiki ir begti su juo, begti kuo toliau nuo cia, ten, kur
jie butq saugfis. Bet jis pamate, kad kfidikis jau beveik nebegyvas, ir
dar kartq smoge akmeniu. Ir dar kartq. Ir dar. Kol nutilo verksmas, ir
kfinas nurimo affiZiams.
Tos pacios nakties tamsoj niekas nemate asal1b riedanciq Tasones skruostais: dar daugiau, po tos nakties niekas daugiau nebemate
jo sektoje. Kitq rytqjis paliko Romq ir ketverius metus gyven'? lyg
tamsoje. Jis nuvaZiavo i Belgijq ir dirbo tarp vargetq, paskui pateko
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i klinikl!, kur rado bu~ gauti narkotikq. Dabarj ie buvo jam reikalingi
ne tik tam, kad nurimtq nugaros skausmai, bet ir tam, kad gaU:tq
atsilaikyti pries jj persekiojancius tos nakties prisiminimus. Jegos
pamafu jj apleido. Kai jis pagaliau kreipesi i ligonin((, jo diagnoze
greitai pasitvirtino. Skausmus nugaroje kele piktybinis auglys, bet
del jo padeties stubure operacija buvo nejmanoma.
Tasone merdejo ir norejo gauti Dievo atleidiml!.
Sukaup((s paskutines jegas, jis isvyko i lzraeli, pasiem((s keturis
buteliukus su morfijum, kad apramintq nugaroje pulsuojantj skausIDl!. Jam reikejo surasti Zlllogq, pavarde Bugengagenas. Tas vardas
susij((s su Setonu nuo patZemes istorijos pradZios. Bfitent Bugengagenas 1092 metais surado pirm~i Setono jpedinj ir areme is jo
galimyb(( kokiu nors budu uZ:valdyti Zem((. 0 1710 l!letais jau kitas
Bugengagenas surado antr~i iPedini ir pasiunte jj myriop. Tai buvo
religiniai fanatikai, tikri sarginiai Kristaus sunys. Jq l1Zdavinys buvo
neleisti Setonui isiviespatauti Zemeje.
Tasone sugaiso septynis menesius, kol surado paskutini)i Bugengagenq palikuonj. Jis gyveno, pasislep((s pozemineje tvirtoveje. Cia
jis, kaip ir Tasone, lauke savo mirties, kamuojamas amZiaus suiruciq
ir to, kad neatliko savo misijos. Jis· zinojo, kad laiko liko mazai, bet
buvo bejegis ir negalejo pasipriesinti Setono sfinaus gimimui Zemeje.
Tasone surado seni ir papasakojo jam vis~ istorijl!, paminej((s ir
apie savo vaidmenj Zveries gimime. Bugengagenas nusimin((s jo
klausesi, bet negalejo padaryti jokios itakos jvykiq eigai, nedqsdamas iseiti is savo pozeminio kalejimo. Pas ji turejo ateiti Zlllogus,
betarpiskai susij((s su kfidikiu.
Bijodamas prarasti brangq laikl!, Tasone isvyko i Londonl!,
noredamas surasti Tomll ir itikinti jj aplankyti Bugengagenq,.
Jis issinuomojo vieno kambario bu~ Soho rajone ir paverte ji
tvirtove, tokia pat patikima, kaip ir bamycia. Pagrindiniu jo ginklu
buvo Sventasis Rastas. Visas sienas ir langus jis apklijavo Biblijos
puslapiais. Tam prireike septyniasdesimties Biblijq. Visur kabejo
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kryZiai, jis stengesi neiti i gatvl(, jeigu kryZiuje, kabanciame ant jo
kaklo ir nusetame veidrodZio sukemis, neatsispindedavo saules
sviesa. Skausmas nugaroje stiprejo, vizitas i Torno kabinetq buvo
nesekmingas. DabarTasone sekiojo pasiuntinio pedomis, ir jo neviltis vis augo. Siandien ryte jis stebejo Tom~, kuris su grope aukstq
valdininla! visuomenes labui perdave busim~ gyvenam~ nam~ skurdZiame Celsio rajone.

- ... As laimingas, galedamas pradeti igyvendinti butent si projek- garsiai kalbejo Tomas, perrekdamas vejo keliam~ triuksm~ ir
kreipdamasis i gal simt~ji stebinciq Zn1oniq.- ... nes tai rodo paCios
visuomenes no~ pagerinti pragyvenimo lygi.
Po tq zodZiq jis pakabino kastuv~ zerniq. Orkestras pradejo groti
polkl!, ir Tomas pasuko link gelezines tvoros paspausti Ziflrovams
rankq, tiesiamq pro tinkl~. Jis stengesi paspausti kiekvie~ istiestq
rankll ir keletq kartq net prisiglaude prie tvoros pabuciuoti atkistq
lupq. Staiga Tomas sustingo: kaZkieno rankos su nepaprasta jega
pritrauke ji uZ svarko atvartq prie pat tvoros.
- Rytoj, - tiesiai i veid~ issigandusiam pasiuntiniui iskvepe
Tasone. - Pirrn~ valan~ dienos, Kju Gardense ...
- Paleiskit mime!- duso Tomas.
- Penkios minutes, ir jus daugiau niekada man~s nepamatysit.
- Patraukite savo rankas ...
- Jusq Zmona pavojuj. Jeigu jus neateisit, ji rnirs.
Tomas atsoko, ir kunigas taip pat netiketai dingo.
Tomas ilgai m~ste, kaip jam pasielgti. Jis galejo pasiqsti
susitikimo vietq policininkus, bet jam kele nerim~ kaltinimas, kuri
butq turej~s pateikti. Kunig~ prades klausineti, byla pasidarys Zinoma visuomenei. Ne, tai ne iseitis. Bent jau dabar. Tomas niekaip
negalejo suprasti, k~jam nori papasakoti kunigas. Jis kalbejo kaZk~
t~ ...
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apie vaiko gimim~: baisiausias sutapimas kaip tik ir buvo tas, kad
butent siuo klausimu Tomas buvo priverstas isla$yti savo paslapq.
0 gal i ~ susitikim~ reikia pasiqsti koki nors zmogq, kuris arba gerai
uZ:moketqkunigui, arba prig~sdintqji taip, kad jis pranyktq is cia. Bet
ir tuo atveju tektq k~ nors iPainioti.
Jis prisimine apie Dzenings~, fotograf~, ir panora paskambinti
jam ir pranesti, kad atsirado zmogus, kurio jis iesko. Bet ir toks
variantas netiko. Nera nieko pavojingesnio, kaip iPainioti spaudos
atstov~. Ir vis delta jam norejosi, kad su juo bfitq dar kas nors, su kuo
hiitq galima pasidalinti. Jis is tiesq bijojo, bijojo to, KA jam galejo
papasakoti kunigas.
Ki~ ryt~ Tomas pasieme savo masin~, pareiskcrs Gortonui, kad
noretq kuri laik~ pabfiti vienas, ir vis~ ~ praleido uZ: vairo, vengdamas pasirodyti ofise. Jam atejo i galv~, kadjis gali tiesiog nekreipti
demesio i kunigo reikalavim~, ir toks atsakymas galbfit priverstq
kunig~ liautis juo domejusis ir dingti. Bet ir tai jo nepatenkino, nes ir
pats Tomas norejo su juo susitikti. Jis privalo susitikti su tuo Z:mogumi akis i aki ir isklausyti visk~, ~ jis sakys. Kunigas sake, kad
Katerinai gresia pavojus, ir ji mirs, jei Tomas neateis. Katerinai
negalejo gresti pavojus, bet Tornui kele nerim~ tai, kad nenormalaus
Z:mogaus ikaitusioj smegeninej dabar ir ji pasidare viena is centriniq
figfirq.
Tomas atvaZ:iavo puscr pirmos, pastate masin~ uZ: kampo ir erM
itemptai laukti.
Lygiai pirm~ valand~ Tomas susikaupe ir letai nuejo i par~. Jis
apsivilko lietpalq, uZ:sidejo tamsius akinius, kad jo nepaZintq, bet
meginimas pakeisti isorcr tik dar labiau sustiprino jo jaudinimqsi.
Tomas erne Z:vilgsniu ieskoti kunigo figfiros. Tasone vienisas sedejo
ant suolelio nugara Ui- Tomas lengvai galejo nueiti ir likti nepastebetas, bet vietoje to nuejo pirmyn, kunigo link.
Netiketai isvydcrs Torn~, Tasone krfiptelejo. Jo veidas isitempe ir
apsipyle prakaito laseliais, tartum jis butq kankincrsis nuo nepakeliamo skausmo. Ilg~ la~ abu tylejo.
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- Man reikejo cia ateiti su policija, - trumpai mete Tomas.
- Jie jums nepades.
- Katbelcit. ~jus norejot man pranesti?
Tasone sumirksejo, jo rankos sudrebejo. Jis buvo baisiai jsitemp~s ir tuo pat metu kovojo su skausmu.
- ... Kai eydas ateis i Sion~ ... - susnabZdejo jis.
-~?

- Kai eydas ateis i Sion~. lrdangfis kome~ pasiqs. Ir Roma paZins
savo sfinq. Daugiau ... neisvysim sviesos.
Tomui vos neplyso sirdis. Tas :Zmogus tikrai beprotis! Jis skaite
eiles,jo veidas ne nekrustelejo, kaip transe, o balsas palaipsniui kilo.
-IS amZ:inos jflros pakils tas Zveris. Ir kariaurios zygiuos pasitikti
mirties. Brolis broli Z:udys ir kardq jq neliks. Kol plakimas nutils
paskutines sirdies.
Tomas stebejo kunig~, o sis ekstazeje vos spaude zodi po zodZio.
- Tai ispranasavo Apreiskimq Knyga! - galq gale riktelejo jis.
- As cia ne tam, kad klausyciausi religiniq pamokslq, - sausai tare
Tomas.
- Tik per :Zmogq, esntj visiskoje jo valdZioje, Setonas gales
pradeti savo paskutini ir pati baisiausil! puoliml!. Danieliaus evangelija, Luko evangelija...
-Jus saket, kad mano :Zmona pavojuj.
- V a:liuokit i Megido mies~,- jsitemp~s pratare Tasone.- Sename
Dzezrilio mieste jus surasif senj Bugengagelll!. Tik jis vienas gali
pasakyti, kaip turi mirti Setono sfinus.
- Matot...
- T~, kurio neisgelbes Avinelis, sudraskys Zveris!
- Nmtokit! !
Tasone nutilo, drebancia ranka nusibrauke prakaitq, ispylusi jo

kak4.
- As Cia atejau, - tyliai tare Tomas, - nes jfls pasaket, kad mano
:Zmonai gresia pavojus.
- Mane aplanke regejimas, misteri Tomai.

85

- Jus saket, kad mano Zm.ona ...
- Ji nescia!
Tomas nutilo ir atsitrauke.
- Jus klystat.
- Ne. Ji is tiesq nescia.
- Nes~one.
neleis gimti siam kiidikiui.
nufudys jj, kol tas dar miega
jsciose.
Kunigas sudejavo is skausmo.
- Apie qjiis kalbat?- paklause Tomas. Jam buvo sunkukvepuoti.
- Jiisq siinus, misteri Tomai! Tai SETONO SONuS! Jis nufudys
negimusi kiidikj, o po to nufudys ir jiisq Zm.on~! 0 kai bus tikras, kad
visas jiisq turtas atiteks jam, tada, misteri Tomai, jis nufudys ir jus!
- Gana!
- Turedamas jiisq vald.Zi~ ir turtus, jis sukurs cia, Zemeje, savo
baisi~ karalystct, gaudamas jsakymus tiesiai is Setono .
. - Jiis beprotis,- kimiai pratare Tomas.
- Jis PRIVALO mirti, misteri Tornai!
Kunigas l.lZduso, ir is jo akiq pabiro asaros.
- Prasau jiisq, misteri Tomai .. .
- Jus prasete penkiq minuciq.. .
- VaZiuokit i Megido mies~, - maldavo Tasone. - Suraskit
Bugengagen~, kol dar nevelu!
Tomas papurte galv~, drebanciu pirStu rodydamas i kunig~.
-AS jus isklausiau, pasake jis su jspejimo gaidele balse, - ir dabar
noriu, kad jiis paklausytumet mancts. Jeigu aS dar kada nors jus
pamatysiu, jus biisit arestuotas.
Staigiai nusisukcts, Tomas nl.lZingsniavo tolyn. Tasone pro asaras
riktelejo jam pavymui:
- Susitiksime pragare, misteri Tomai! Mes ten drauge kalesime
l1Z bausmct!
Po keliq sekund.Ziq Tomas dingo, o Tasone liko vienas . .Viskas
baigta, jis pralaimejo.

-ns
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Letai atsistojC(s, kunigas apzvelge istustejusi parkl:l. Aplink
tvyrojo pikta lemianti tyla. Ir tada Tasone isgirdo kaZkokj garsl:\.
Garsas sklido is kaZkur toli, tarytum butq gimC(s jo paties smegenyse,
ir palaipsniui stiprejo, kol l1Zpilde viskl:l aplink. Tai buvo garsas
"OHM!". Ir kaijis tapo garsus iki skausmo, Tasone griebe rankomis
kryziq ir paklaikcts apsidaire aplink. Danguje tirstejo debesys,
pakilo vejas, kuris tolydZio vis stiprejo, ir medZiq vainikai gresmingai suose.
Abiem rankom spausdamas kryZiq, Tasone nuejo pirmyn, ieskodamas saugios vieteles. Bet vejas netiketai dar sustiprejo, popieriai
ir kitos gatves siuksles erne suktis apie jo kojas, kunigas susvyravo
ir vos neu2:duso nuo vejo gfisio, smogusio jam tiesiai i vei~. Kitoje
gatves puseje jis pastebejo ba2:nycil:l, bet ji tartum uraganas u2:griuvo
vejas. Garsas "OHM!" dabarskambejo jam ausyse, maisydamasis su
stiprejancio vejo aimanom. Tasone brovesi i priekj. Dulkiq debesys
neleido jam ifiureti kelio. Jis nepamate, kaip priesais ji sustojo
sunk:veZimis, neisgirdo milZiniskq ratq Zviegimo l1Z keliq coliq nuo
savC(s. Automobilis metesi i autobusq stoteles pusct ir staiga apmire.
Pasigirdo diiZtancio stiklo garsas.
Vejas netiketai nurimo, ir 2:mones saukdami pasileido pro Tasonct link sudauZyto sunkveZimio. Vairuotojo kfinas buvo bejegiSkai
isirezcts i vairl:l, stiklas aptaSky~ krauju. Tasone stovejo gatves
vidury ir verke is baimes. Danguje sugriaudejo griaustinis; baZn.ycil:l
apsviete plykstelejcts Zaibas, ir Tasone apsisukcts vel pasileido ·i
par~. Raudodamas is siaubo, jis paslydo ir nugriuvo i purvl:\. Tuo
momentu, kai Tasone stengesi atsistoti ant kojq, salia blykstelejo
ryskus zaibas ir artimiausil:l suoleli paverte rusenanciomis skiedromis. Ap_sisukcts jis prasibrove pro krfimus ir isejo i gatvC(.
Kfikciodamas ir sverdedamas ma2:asis kunigas ejo i priekj, Ziuredamas tiesiai i gresmin~ dangq. Lietus sustiprejo, degindamas jo
vei~, miestas iSsiliejo permatomo vandens sraute. Visame Londone
Zn1ones begiojo, ieskodami prieglobscio, u2:darinejo langus, ir u2:
sesiq kvartalq priekyje mokytoja '-'liekaip negalejo susidoroti su
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senovisku smaigu orlaidZiq U:Zdarymui, o jos ma2i mokiniai ziurejo

U<!- Ji niekada nebuvo girdejusi apie kunig'! Tasony ir nezinojo, kad
likimas juodu sujungs. 0 tuo metu slapiomis ir slidZiomis gatvemis
Tasone nepermaldaujamai artejo prie mokyklos pastato: Dusdamas
jis klaidziojo siaurais skersgatviais, bego be jokio aiskaus tikslo,
jausdamas i save nukreipt'! neatstojanci'! rflstyby. Tasones jegos
seko, sirdis dauZ:esi is nevilties.Jis apejo pastato kamp'! ir sustojo
atsipusti, godZiai traukdamas or'! atvira burna. Ma2asis kunigas ne
nepagalvojo pasiZiureti aukstyn, kur t'! akimirk'! sis tas ivyko.
Treciajame aukste,tiesiai virs jo galvos, gelezinis orlaides uZ:darymo
smaigas isslydo moteriskei is rankq, ir ji bergzdZiai megino ji
sulaikyti. Smaigas nuleke zemyn, jo antgalis skrode or'! kaip ietis,
sviesta is dangaus i zemy.
Smaigas pramuse kunigui galv'!, perskrode kiaurai jo kiin'! ir
prikale Z:mogq prie zemes.
Ir tuo momentu lietus netiketai liovesi. Pro treciojo mokyklos
auksto lang'! paZ:velge mokytoja ir sukliko. IS kitos parka puses
zmones nese negyv'! sudauZ:yto sunkvezirnio vairuotoj'!, kurio kaktoje liko kruvinas vairo pedsakas.
Debesys issisklaide, ir zemy paliete saules spinduliai. Aplink
persmei~ kunig'! susirinko burelis vaikq. Vandens lasai varvejo jo
skrybele, veidu, kuriame sustingo didZiausios nuostabos israiska.
To, kuri vadino Tasone, burna buvo pravira. Greta prazvimbe aklys
ir nutupe ant atvertq jo lupq.

Kit'! ryt'! Gortonas iseme laikrascius is deZ:utes, esancws prie
Pirfordo vartq, ir atnese juos i kambaq, kur tuo metu pusryciavo
Tomas ir Katerina. ISeidamas Gortonas pastebejo, kad misis Tom
veidas buvo pavargls ir isitempys. Sitaip ji atrode jau kelet<! savaiciq,
ir jis galvojo, kad ta1 susijy su apsilankymais pas gydytoj'!. Is pradZiq

88

jis mane, kad jt serga kokia nors kiino liga, bet paskui ligonines
vestibiulyje perskaite, kad jos gydytojas, misteris Grijeris, yra psichiatrijos specialistas. Paciam Gortonui,niekada nereikejo psichiatro, ir jis nepa2:inojo 2:moniq, kurie butq i juos kreipctsi. Jis vis~laik
mane, kad psichiatrai reikalingi tik tam, kad varytq 2:mones is proto.
Kai laikrasciuose rasydavo apie 2:mones, padariusius k~ nors :Ziauraus, paprastai budavo pranesama, kad jie lankesi pas psichia~.
Priezastys ir pasekmes pakankamai akivaizdZios. Dabar, stebedamas misis Tom,jis mate tik savo teorijos patvirtinim~. Kokia smagi
ir linksma bebUtq buvus Katerina pakeliui i London~, va2:iuojant
atgal ji visada tyledavo ir atrodydavo ypatingai blogai.
· Nuo to laijm, kai prasidej~ tie vizitai, jos nuotaika blogejo, ir
dabar ji gyveno pastovioj itampoj. Jos santykiai su tamais apsiribojo
grie:ltais isakymais, o santykiuose su vaiku buvo visko, isskyrus
motiniskus jausmus. Baisiausia buvo tai, kad dabar Demjenas pats
ieskojo kontakto su ja. Ilgos savaites, kai ji stengesi susigtq:Zinti jo
meilct, nepraejo veltui. Bet dabar, kai Demjenas ieskojo motinos,jos
niekur nebuvo.
Paci~ Kate~ psichoterapija baugino: po isorine baime ji atrado
nerimo ir nevilties praraj~. Ji nesuprato, kas gi ji tokia is tiesq. Ji
prisimine, kas ji buvo ANKSCIAU, prisirnine savo noms, bet dabar
viskas praejo, ir ji nebemate sau ateities. Kiekviena smulkmena
sukeldavo jai siaub~: telefono skambutis, taimerio dflzgimas, arbatinuko svilpukas ... Viskas aplinktartumreikalavo demesio. Jos savijauta
buvo tokia, kad bendrauti su ja pasidare beveik neimanoma, o ~
dien~ buvo ypac sunku, kadangi ji atrado ka:lq, reikalaujanq neatideliotinq veiksmq. Reikejo rimtai pasikalbeti su vyru, ir ji vis dar
negalejo ryztis tam pokalbiui, o dabar, be viso kito, visur maisesi
bemiukas. Jis pradejo listi prie jos rytais, stengdamasis atkreipti jos
demesi. Siandien Demjenas su triukSmais ir trenksmais vaZinejosi
minamu autobobiliu po parke~, nuolat atsitrenkdamas ijos kedct ir
klykdamas lyg garve:lys.
- Misis Beilok !! - suriko Katerina.
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Torn'!, sedintj priesais ZmOfi'l ir besiruosiantj atsiversti laikra5cius, nustebino inirSio gaideles, suskambusios jos balse. ·
- Kas nors atsitiko?- paklause jis.
- Tai vis Demjenas. As negaliu pak~sti tokio triuksmo!
- Man regis, ne taip jau ir garsiai.
- Misis Beilok! - vel riktelejo ji.
Tarpdury pasirode dramblota moteris.
-Mem?
- Paimkite ji is cia, - sukomandavo Katerina.
- Betjis gi tik Z:aidZia,- megino papriestarauti Tomas.
- As pasakiau, pairnkite ji is cia!
- Taip, mem, - atsake misis Beilok.
Ji paeme Demjefi<l liZ rankos ir issivede is kambario. Berniukas
pasi.ZiOrejo i motin'l, ir jo akyse spindejo riuoskauda. Tomas tai
pastebejo ir su apmaudu pasisuko i Katerin'l. Ji toliau valge, vengdama jo :lvilgsnio.
- Kodel mes nusprendem tureti kiidiki,. Katerina?
- Musq gyvenirno budas ... - atsake ji.

-.... KC!?
- 0 kaipgi mes galejom be kiidikio, Dzeremi? Ar esi kada
girdej~s, kad nuostabioj seimoj nebutq nuostabaus kiidikio?
Tomas, apstulbintas jos zodZiq, neatsake.
- Katerina...
- Juk tai tiesa, ar ne? Mes paprasciausiai nepagalvojom, k'l tai
reiSkia aukleti kiidiki. Mes tiesiog m'lstem, kaip atrodys musq
fotografijos laikrasciuose.
Tomas nusteb~s pasiZiOrejo U'l, betji ramiai atlaike tl :lvilgsni.
- Juk taip?- paklause ji.
- Tavo gydytojas kalbejo su tavimi apie tai?
- Taip.
- Tuomet ir man reikes su juo pasisneketi.
- Taip, jis irgi norejo susitikti su tavim.
Ji kalbejo saltai iratvirai. IrTornas staiga issigando to, k'lji dabar
galejo jam pasakyti.
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- Apie k~ gi jis man papasakos? - paklause jis.
- Mes turim problem~, Dzeremi, - pasake ji.
- ... Tikrai?
- As nebenoriu daugiau tureti vaikq. Niekada.
Tomas jdemiai pasiZiurejo ij~.
- Gerai? - paklause ji.
- Jeigu jau tu taip nori ... - atsake jis.
- Tada tu duosi sutikim~ del aborto.
Tomas sustingo. Jis buvo pritrenktas.
- As nescia, Dzeremi. SuZinojau tai vakar ryte.
Stojo tyla. Tomui pradejo svaigti galva.
- Tu girdi mane? - paklause Katerina.
- Kaip tai galejo atsitikti?- susnabZdejo Tomas.
- Spirale. Kartais ji nepadeda.
- Tu nescia? - apstulbc;s perklause jis.
- Neseniai.
Tomas pabalo. Jis jsmeige Zvilgsnj i stala, jo rankos drebejo.
- Tu kam nors sakei apie tai? - paklause jis.
- Tiktai daktarui Grijeriui.
- Esi jsitikinusi?
- Tuo, kad daugiau nebenoriu tureti vaikq?
- Kad tu nesCia...
- Taip.
Suskambo telefonas, ir Tomas automatiskai pakele ragelj.
- Kausau. - Jis nutilo, nepaZin<;s balso. - Taip, tai as. - Paskui
nustebc;s paZvelge i Katerin~.- 1<4? Kas kalba? Alio, alio!
Ragelyje pasigirdo trumpi signalai. Tomas nejudejo, jo akyse
augo nerimas.
-Kasten?- paklause Katerina.
- Dellaikrasciq...
- Ir kas gi ten dellaikrasciq?
- KaZkas dabarpaskambino... irpasake "perskaitykite laikraScius".
Jis pasiZiilrejo i perlenkq laikrasti, letai jj atsiverte ir susigiiZe,
isvydc;s fotogra~jlJ: pirmajame puslapyje.
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-Kasten?- paklause Katerina. - Kas atsitiko?- Ji paeme is jo
rankq laikrasq ir atkreipe demesi i fotografijl!. Tai buvo persmeigto
lango smaigu kunigo nuotrauka. Antraste po juo skelbe: "Del kunigo
.mirties kaltinamas tik atsitiktinumas" .
Katerina pasiZifirejo i vyrll ir pamate, kad jis dreba. Ji sumisusi
paeme ji uz rankos. Ranka buvo kaip ledas.
- Dzeri ...
Tomas letai atsistojo.
- Tu ji paZinojai? - paklause Katerina.
Bet jis neatsake. Katerina vel paZ:velge i fotografijll ir, skaitydama straipsni, isgirdo, kaip uZ:sivede ir nuvaZiavo Torno masina.
Straipsnyje buvo rasoma:
"Misis Akriuijan, treciosios klases mokytojai is Bisopso, Pramones Mokyklos, diena prasidejo, kaip ir paprastai. Buvo
penktadienis, ir tuo metu, kai prasidejo lietus, jos klases mokiniai
ruosesi skaityti balsu. Nors lietaus lasai ir nepateko i klas((, ji
nusprende uZ:daryti langl!, kad biitq maZiau triuksmo. Ji ir anksciau skqsdavosi senoviskais langais, kadangi negalejo pasiekti
virsuje ifengtq orlaidZiq, ir visuomet pasistatydavo taburet((, net
irturedama rankose smaigll. Nepataikiusi si karlll i metalini tango
Zierl1! smaigo kabliuku, ji iskiso smaigl!laukan, tikedamasi pasiekti laukan atsikisusill orlaides dali ir prisitraukti jll artyn.
Smaigas isspriido jai is rankq ir persmeige atsitiktini praeivi,
sustojusi prie pastato ir, matyt, ieskojusi prieglobscio nuo lietaus.
Zuvusiojo asmenyb(( esamu momentu banda nustatyti policija,
noredama surastijo gimines."
Katerina nieko negalejo suprasti. Ji paskambino i Torno kontofll
irpaprase, kad jis paskambintqjai, kai tik pasirodys. Paskui Katerina
paskambino daktarui Grijeriui, bet jis buvo toks uZ:siem((s, kad·net
negalejo prieiti prie telefono. Po to ji susisieke su ligonine, noredama
susitarti del aborto.
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DEviNTAs skyRius
Pamatcts kwrigo fotografij~, Tomas iskart isvyko i London~,
nervingai perrinkinedamas galvoje visk~, kas tik galejo padeti susigaudyti siame reikale. Katerina BUVO nescia, kunigas pasirode es~s
teisus. Ir dabar Tomas j au negalejo ignoruoti kitq Tasones zodZiq. Jis
bande prisirninti jq susitikim~ parke: vardus, vietas, kur jis turejo
vaZiuoti Tasones reikalavirnu. Jis pamegino nusiraminti, prisirninti
visus netolirnus jvykius: pokalbi su Katerina, anonirnini telefono
skambutj. "Perskaitykite laikrascius", - pasake paZjstamas balsas,
bet Tomas niekaip negalejo prisiminti, kas tai galejo buti. Kas
apskritai zinojo, kad jis susijcts su kunigu? Fotografas! Tai buvo jo
balsas! Gaberis Dzeningsas!
AtvaZiavcts i ofis~, Tomas msidare kabinete. Jis selektorlumi
susisieke su sekretore ir paprase jos paskarnbinti Dzeningsui. Dzeningso nebuvo namuose. Ji pranese apie tai Tornui ir pridflre, kad
skambino Katerina, bet jis nusprende paskambinti jai veliau. Ji nares
pasikalbeti apie abo~, o jis dar nebuvo pasiruoscts jai atsakyti.
"Jis numdys ji'', - prisirnine kwrigo zodZius Tomas. "Jis numdys
ji, kol tas dar miega isciose".
Tomas greitai surado Grijerio telefono numeq irpaaiskino jam,
kad jiems reikia skubiai susitikti .
... Torno viZitas nenustebino Grijerio. Tarp Katerinos nerirllo ir
nevilties dabar beveik nebebuvo ribos, ir daktaras mate, kad kele~
kartq ji jau peclenge ~ rib~. Moters siaubas vis augo, ir jan1 kele
nerimq, mintis, kad Katerina gali ryZtis savifudybei.
- Niekad negali atspeti, kiek toli sieks sitos bairnes, - tare gydytojas Tornui kabinete. - Bet, kalbant atvirai, as turiu pripazinti, kad
ji ruosiasi rimciausiam emociniam sukretimui.
Tomas jsitempcts sedejo ant kietos kedes, o jaunas psichiatras
stipriai trauke tabako dfmrus, stengdamasis palaikyti pypkeje ugni, ir.
vaiksciojo po kambaq.
- Jai pablogejo? - drebanciu balsu paklause Tomas.
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- Tarkim taip - liga progresuoja.
- Ar jus galite kaip nors padeti?
- AS matau j~ du kartus per savait(( ir manau, kad jai reiketq
konsultuotis dafuiau.
- Jiis norit pasakyti, kad ji beprote?
- Ji gyvena savo fantazijq pasauly. Tos fantazijos labai baisios, ir
ji reaguoja i ~ kosm~.
- Kasper fantazijos? - paklause.Tomas.
Grijeris patylejo m~stydamas, ar verta jam vis~ papasakoti.
Paskui stmkiai susmuko i ked(( ir paZ\'elge Tomui tiesiai i akis.
- Visq pirma,ji isgalvojo, kad jos kiidikis is tiesq yra visai ne jos.
Si fraze pribloske Tom~ kaip perkiinas is giedro dangaus. Jis
sustingo ir nieko negalejo atsakyti.
- Atvirai kalbant, as Ziiiriu i tai ne kaip i bairn((, o kaip i troskim~.
Pa~oneje ji nori biiti b e v a i k e . AS taip sitai traktuoju. Bent
jau emociniame lygyje.
Tomas suglum((s sedejo ir tylejo toliau.
- Zinoma, aS negaliu sakyti, kad kiidikis neturijai jokios reikSmes, - t((se Grijeris. - Atvirksciai, tai jai -vieninteiis ir pats svarbiausias dalykas pasaulyje! Bet ji kaZkodel galvoja, kad kiidikis - tai
gresrne jai. AS neZinau, is kur biitent kilo ta baime, is rnotinystes
jausrno, emocinio prisirisirno m- tiesiog minties, kad ji nepilnaverte.
Kad ji riesusidoros.
- Bet ji pati n o r e j o kiidikio, - pagaliau isspaude Tomas.
- Del jiisq.

-Ne ...
- Pas~oneje. Ji stengesi jrodyti, kad yra Jusq verta. 0 kaip
geriau tai jrodyti, nei pagirndant jums kiidiki?
_
Tomas Z\'elge tiesiai pries save, jo akyse dege neviltis.
- 0 dabar pasirode, kad ji nesusidoroja su realiu gyvenimu, - t((se
Grijeris. - Ir ji stengiasi surasti prieZasti, jrodanci~ jos pilnavertiskum~. Ji sugalvoja, kad kiidikis ne jos, kad kiidikis - tai blogis ...
- ... Kas?
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- Kad ji negali jo pamilti, - paaiskino Grijeris. - Todel iesko
priezasties, del ko jis nera vertas jos meiles.
- Katerina galvoj~, kad kiidikis - tai blogis?
Tomas buvo sukrestas, jo veide atsispindejo baime.
- Dabar jai bfitina tai jausti,- paaiskino Grijeris. -Bet reikalas tas,
kad kitas kiidikis bii.tq jos praZii.tis.
- Vis ta pacia prasme, kad kiidikis - blogis?
- Tai tiktai jos fantazijos. Taip pat, kaip ir tai, kad kiidikis- ne jos.
Tomui pasidare sunku kvepuoti, gerkleje pakilo gumulas.
- Nereikia nusimiiiti,- bande pad.n!sintiji Grijeris.
- Daktare ...
- Taip?
Tomas negalejo tctsti. Abu sedejo tyledarni ir ziii.rejo per stall!
vienas i kitl!.
- Jus norejote kaZkl! pasakyti? - paklause Grijeris.
Daktaro veide pasirode rupestis. Sedintis priesais ji 2mogus
tiesiog bijojo prabilti.
- Misteri Tomai, ar viskas gerai?
-Man baisu,- su5nabZdejo Tomas.
- Zinoma, jums baisu.
- As norejau pasakyti ... as bijau.
- Tai natii.ralu.
- Darosi... kaZkas siaubinga.
- Taip. Bet jii.s abu tai pergyvensit.
- Jii.s nesuprantate.
- Suprantu.
-Ne.
- Patikekit manimi, as viskl! suprantu.
Beveik verkdamas, Tomas rankornis susieme galvl!.
- Jii.s taip pat labai pervargcts, rnisteri Tomai. Ko gero, daug
labiau, nei pats manote.
-As nezinau, kl! man daryti,- sudejavo Tomas.
- Visl.! pirma, jus turite duoti sutikiml! del aborto.
Tomas pakele akis i Grijeq.
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- Ne, - tare jis.
- Jeigu tai del jusq religihiq isitikinimq...
-Ne.
- Bet jus turite suprasti, kad butina...
- As neduosiu sutikimo, - tvirtai pasake Tomas.
- Jus privalot.
-Ne!
Grijeris atsilose kedeje ir pasiurp<ts paZ\'elge i pasiuntini.
- As noreciau zinoti priezasq, - tyliai flasake jis.
Tomas Ziftrejo Ui ir nejudejo.
-:- Man ispranasavo, kad tas nestumas bus nutrauktas. As noriu
ifodyti, kad tai neivyks.
Be galo nusteb<ts gydytojas ismeige i ji akis.
- As zinau, kad tai skamba kvailai. Galbut, as ... i s e j au i s
proto.
- Kadel jus taip sakot?
Tomas sunkiai pasiZinrejo iji ir prabilo vos tardamas zodZius.
- Nes sis nestumas turi t<tstis, kad as pats nepradeciau tiketi...
- Tiketi? ..
- Kaip ir mano Z:mona. Kad klldikis - tai. ..
Zodi:iai istrigo jo gerkleje,jis atsistojo irpajuto neriml:!. Ji apeme
bloga nuojauta. Tomas pajuto, kad dabar turi kaZkas atsitikti.
- Misteri Tarnai?
- Atleiskit man...
- Seskites, prasau.
GrieZtai papurt<ts galvl:!, Tomas isejo is kabineto irskubiai pasuko
link laiptq, vedanciq i laukl:!. Atsidftr<ts gatveje, jis puole prie masinos, pakeliui issitraukdamas raktus. Panisko siaubo jausmas augo.
Jam reikia kuo greiciau griZti namo. Uung<ts varikli, Tomas taip
staigiai apsisuko, kad net suZviege padangos, ir sove plento pusen.
Iki Pirfordo reikejo vaZiuoti pus<t valandos, irjis kaZkodel bijojo, kad
nesuspes laiku. Londono gatves buvo pilnos transporto, ir jis pastoviai signalizavo, lenkdamas masinas, lekdamas per raudonq sviesq,
o nerimo jausmas vis augo ir augo ...
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Katerina taip pat pajuto slegianti neriml! ir nusprende uzsiimti
namq reikalais, kad nugaletq bairn!(. Ji stovejo treciojo auksto laiptq
aiksteleje su l!Sociu rankoje ir mqste, kaip jai palieti geles, pakabintas
virS tureklq. Jai nesinorejo aplaistyti plytelemis klotq grindq. Uz jos
nugaros, vaikq kambaryje, Demjenas vaZinejosi savo ma5ina, puskuodamas lyg garveZ:ys, ir, ma5inai vis labiau isibegejant, tas garsas daresi
vis stipresnis. Katerinos nepastebeta, misis Beilok atsistojo tolirniausiame kambario kampe ir uZ:simerke, tartum melsdamasi mintyse...
Plentu didZiausiu greiCiu leke Tomas. Jis jau pasieke magistral!(
M-40, vedanciq tiesiai i namus. Jo veidas buvo isitempl(s, jis isyisq
jegq spaude vairq, kiekviena jo kllno lqstele tartum stengesi paskubinti masinl!, priversti jq vaZ:iuoti dar greiciau. Automobilis skriejo
plentu, Tomas signalizavo. masinoms, ir visi dave jam kelil!. Jis
pagalvojo apie policijll ir pasiziiirejo i veidrodeli. Tai, kl! jame
pamate, ji sukrete: paskui ji seke didZiule juoda mas ina- katafalkas.
Katafalkas ji pasivijo, ir Torno veidas suakmenejo ...
Pirforde Demjenas vis labiau isibegejo su savo Z:aisline masina,
sokinedamas ant jos kaip ant lenktyninio arklio. Koridoriuje Katerina uZ:lipo ant taburetes. Demjeno kambaryje misis Beilok idemiai
ziiirejo i berniukq, savo valios jega nukreipdama jo veiksmus ir
versdama ji vaZiuoti vis greiCiau ir greiciau. Berniukas isibegejo,
akyse ir veide atsispindejo beprotybe.
Automobilyje Tomas suvaitojo nuo itampos. Spidometro rodykle rode devyniasdesimt myliq, paskui sim~, bet katafalkas neatsiliko, atkakliai ji persekiodamas. Tomas jau nebegalejo sustoti, negalejo leistis aplenkiamas. Masinos variklis riaumojo, bet katafalkas
artejo ir pagaliau susilygino su smeliniu Torno automobiliu.
- Ne ... - sudejavo Tomas.- Ne!
Kuri laikqjie vaZiavo greta, paskui katafalkas erne letaiji lenkti.
Tomas uZ:gule Vairl!, isakydamas masinai vaZiuoti greiciau, bet
katafalkas vis tolo. Jame pastatytas karstas pamaZ:u siubavo ...
Torri.q namuose Demjenas isibegejo dar smarki~u. Jam lekiant
per kambaq, masina pasviro, o koridoriuje Katerina susvyravo ir
istiese rankas i prieki, stengdamasi issilaikyti ant taburetes.
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Plente katafalkas netiketai smarkiai padidino greiq ir metesi
pirmyn. Tomas klaikiai suriko. Tuo momentu Demjenas kaip kulka
isleke is kambario ir susidure su Katerina. Ji nukrito nuo taburetes,
meslungiskai stengdamasi l1Z ko norS nusitverti, numuse ranka
apvalq akvarilllllll su auksinemis fuvelemis, irjis nul eke~ is paskos.
Po akimirkos akvariumas nukrito ir sudl1Zo i macycius gabalelius.
Katerina gulejo nejudedama. Salia jos antplytelemis klotq grindq
dal1Zesi auksine fuvele.

Kai Tomas atvaZiavo i ligonin~, ten jau buvo spej~ susirinkti
reporteriai. Jie apipyle ji klausirnais ir akino fotokamerq blyksniais,
o jis narsiai stengesi prasibrauti pro jq gretas prie durq su l1Zrasu
"Intensyvi terapija". Parvaziav~s namo, jis rado isterikuojancil:!
misis Beilok: ji tesugebejo pasakyti jam, kad Katerina nukrito, ir
"Greitoji" isveze jll i miesto ligonin~.
- Pasakykite kl:! nors apie 2:monos biikl~, misteri Tarnai!- siiktelejo vienas reporteris.
- Nesdinkites is cia!
- Sako, kad ji nukrito.
- Ar nieko blogo neatsitiko?
Laikrastininkai megino sulaikyti Tom~:!, bet jis praejo pro dvigubas duris ir nubego koridoriumi, palikdamas reporterius l1Z nugaros.
Jo pasitikti skubejo gydytojas.
- Mano pavarde Bekeris, - tare jis.
- Kaip ji? Ar viskas gerai? - skubiai paklause Tomas.
- Ji pasitaisys. Sutrenktos smegenys, h:iz~s raktikaulis irnedidelis
vidinis kraujo issillejirnas.
- Ji nescia.
- Bijau, kad jau ne.
- Jvyko persileidimas? - Tomui pritn1ko oro.
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- Tiesiog ant grindq, kaiji nukrito. As norejau atlikti tyrim~, bet
jusq tarnaire jau buvo visk~ sutvarkiusi iki musq atvykimo.
Tomas sudrebejo, atsireme i sien~ irpajuto, kaip jo kllnu zliaugia
prakaitas.
- Zinoma, - ~se gydytojas, - smulkmenq mes nepranesinesime.
Kuo I1lllZiau Zffioniq zinos apie tai, tuo geriau.
Tomas jsmeige iji akis, ir gydytojas suprato, kad jis nieko neZino.
- Jus gi ZINOTE , kad ji pati soko zemyn, - pasake jis.
- ... Soko?
- IS treciojo auksto. Kudikio ir jo aukles akyse.
Tomas bukai Ziurejo i jj, paskui nusisuko i sien~. Jo peciai
suvirpejo, ir gydytojas suprato, kad Tomas verkia.
- Nuo panasiq kritimq, - prid-ure gydytojas, - paprastai labiausiai
nukenCia galva. Todel galima sakyti, kad jums pasiseke.
Tomas linktelejo, stengdamasis sulaikyti asaras.
- Ir aplamai jums daug kur pasiseke, - tare gydytojas. - Ji gyva ir,
teisingai gydant, daugiau niekada to nepakartos. Mano brolio Zffiona
taip pat buvo linkusi i saviZudyb'(. K.artl!ji i]indo i voni~ ir pasieme
tosteq. Nusprende ji ijungti ir nusiZudyti.
Tomas atsigr'(ze i gydytoj'!:.
- Reikalas tas, kad jai pasiseke likti gyvai, ir ji niekada daugiau
nieko panasaus nedare. Praejo jau ketveri metai, ir su ja viskas gerai.
- Kur ji?- paklause Tomas.
- Gyvena Sveicarijoje.
- Mano Zffiona!
- Palatoje numeris 4A. Ji netrukus atsigaus.
Katerinos palatoje buvo tylu ir tarnsu. Kampe su Zurnalu rankoje
sedejo sesele. Tomas jejo ir sustojo, sukrestas to, k'!:pamate. Katerina
atrode baisiai: baltas, istin'(S veidas, laseline su plazma. Ranka
s\.1gipsuota ir keistai persukta. Susting'(s veidas nerode gyvybes

Zymiq.
- Ji miega, ~ pasake sesele. Tomas letai priejo prie lovos. Tartum
pajutusi, kad jis yra salia, Katerina sudejavo ir letai pasuko galv~.
- Jai skauda?- drebanciu balsu paklause Tomas.
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- Dabar ji septintam danguj, - atsake sesele. - Natrio pentatolas.
Tomas atsisedo salia, atsireme kakta i lovos gal~ ir pravirko. Po
kurio laiko jis pajuto, kad.K.aterinos ranka paliete jo galv~.
- Dzeri ... - susnibzdejo ji.
Jis pas.iziiirejo i j~.
- Keti ... - pro asaras isspaude jis.
- Neleiskjam man~ts nu.Zudyti.
Po to ji u2:simerke ir nugrimzdo i mieg~.

Tomas parva2:iavo namo po vidumakcio irilgai stovejo tamsiame
foje, ziiiredamas i ~ plytelem klotq grindq vie~, k.ur nukrito K.aterina. Jis pavargo, itampa nema2:ejo, ir Tomas labai norejo uZmigti, kad
bent trumpam gaietq pamirSti jvykusi~ tragedij~.
Jis n~ijunge sviesos ir dar kuri laik~ pastovejo tamsoje, 2:velgdamas i vir§q, i treciojo auksto aikstel~t.Jis pamegino . isivaizduoti
Kat~, stovinci~ virsuje ir apgalvojanci~ savo suoli. Kodel gi ji,
rimtai misprendusi nusiZudyti, nesoko nuo stogo? Namuose buvo
galybe tableciq, skutimosi peiliukq, desimtys kitq daiktq, padedanciq baigti gyvenirrnl saviZudybe. Kadel butent taip? Ir kodel Demjeno ir misis Beilok akyse?
Jis vel prisimine kunig~ ir jo perspejimus. "Jis nuZudys negimusi
kfidiki, kol tas darmiega isciose. Po to jis nuZildys jusq 2:mon~. Po to,
kai isitikins, kad paveldes v~sk~, kas priklauso jums..." - Tomas
u2:simerke, stengdamasis isbraukti tuos zodZi.us is atminties. Jis
pagalvojo apie Tasonft, perve~ smaigu, apie Dzeningso telefono
skambuq, apie beproti~ p~. apemusi~ji lenktyniq su katafalku
metu. Psichiatras buvo teisus. Jis pel"Vargo, ir toks elgesys tik
patvirtina tai. K.aterinos baime apeme ir ji, jos-fantazijos kaZkokiu
budu pasidare uZkreciancios. Bet daugiau jis tam nepasiduos! Dabar
kaip niekad jam reikejo aiskaus proto.
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Jausdamas fizini nusilpim~, jis erne lipti laiptais, tamsoje ciuopdamas pakopas. Jis issimiegos ir ryte atsibus pailsejl(S, pilnas energijos ir gales veikti.
Eidamas link savo durq, Tomas sustojo, :lvelgdamas i Demjeno
miegamojo pUS((. IS po durq sklido blausi naktines lempos sviesa.
Tomas jsivaizdavo nekal~ ramiai miegancio savo kambaryje vaiko
vei~. Pasidavtrs troskimui pasiziureti i bemiu4, jis letai nuejo link
Demjeno rniegamojo, tikindamas save, kad cia jam nera ko bijoti.
Bet, atidartrs kambario duris, jis pamate kaZk~ tokio, kas priverte ji
krtipteleti. Vaikas rniegojo, bet jis buvo ne vienas. Vienoje lovos
puseje sedejo ntisis Beilok, sudejusi rankas ir spoksanti i erdvtr
priesais save, kitoje puseje matesi milzinisko suns kontiirai. Tai buvo
tas pats suo, kuriuo jis prase atsikratyti. Dabar suo gulejo cia,
saugodamas jo sflnaus rnieg~. Sulaiktrs kvepavim~, Tomas tyliai
privere duris, sugrizo i koridoriq ir nuejo i savo kambaq. Cia jis
pamegino nusirarninti ir suprato, kad ji krecia drebulys. Staiga tyl~
perskrode telefono skambutis, ir Tofllas begte puole prie ragelio.
- Alio!
- Tai D2:eningsas, - pasigirdo balsas. - Pamenate, tas pats, kuriam
j11s sudau2:et fotokame~.
- Taip.
- As gyvenu Celsyje, Grosvemomo ir Penktosios gatviq kampe,
ir manau, kad jums butq geriausia atva2:iuoti tiesiog dabar.
- Kaip norit.
- KaZkas vyksta, misteri Tarnai. Vyksta kaZkas tokio, apie 4jfls
privalot zinoti.

Dzeningsas gyveno pigiame, painiame rajone, ir Tomui teko
ilgokai paie5koti jo buto. Lijo, prastai matesi, ir jis buvo jau beveik
visai praradtrs vilti, kai aukstai bokstelyje pastebejo raudon~ svies~.
Lange jis pamate Dzenings~, sis pamojavo, po to sugqzo i kambaq
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nusprendl(s, kad del tokio svecio galima butq truputj apsitvarkyti. Jis
bet kaip sugrudo i spintl:! drabu2:ius ir erne laukti Torn<\& Pasiuntinys
netrukus pasirode, sunkiai kvepuodarnas nuo kopimo laiptais i
penkutji aukstl:!.
- As turiu brendZio, - pasiule Dzeningsas.
- Jeigu galima.
- Zinoma, ne tokio, prie kurio jus jpratl(s.
Dzeningsas u2:dare lauko duris ir dingo gilioje nisoje, kol Tomas
pavir5utiniskai apzilirinejo tamsq jo karnbarj. Jis buvo apsviestas
raudonai, sviesa sklido is pagalbinio kambarelio, apkabineto fotografijomis.
- Stai ir as, - tare Dzeningsas, laikydamas rankose buteli ir stiklus.
- Trupuq isgerkit, ir eisim prie reikalo.
Tornai paeme is jo stikhb ir Dzeningsas ispilste brendi. Paskui
fotografas atsisedo ant lovos ir mostelejo i krliv~ pagalveliq ant
grindq, bet Tomas liko stoveti.
- Ar nenorit u2:sirukyti? - paklause Dzeningsas.
Tomas papurte galv'l, bet ji jau pradejo erzinti nerupestingas
seimininko tonas.
-Jus saket, kad kaZkas vyksta.
- Taip ir yra.
-As norejau suZinoti, kqju.s turejot omeny.
Dzeningsas idemiai pasiZilirejo i Toffi!l.
- Jlis dar nesupratot?

-Ne.
- Tuomet kodel ju.s cia?
- Todel, kad ju.s nepanorot paaiskinti telefonu ..
Dzeningsas linktelejo ir padejo stikl!l.
- As negalejau paaiskinti todel, kad jums reikia si t! pamatyti.
- Ir kas gi tai?
- Fotografijos. - Jis atsistojo ir nuejo i tamsq kambarj, mostu
pakvietl(s Torn'! sekti paskuiji.- Pamaniau, kad noresit susipaZinti
is arciau.
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-As labai pavarg~s.
- Gerai, tuoj pasijusit Zvaliau.
Jis ijunge nedidel~ lempl!, apsvieeiancil! fotografijq serijl!. Tornas jejo ir atsisedo ant taburetes salia Dzeningso.
- Atpa2;istat?
Tai buvo nuotraukos is gimtadienio, kai Demjenui sukako ketveri
metai. Vaikuciai karuseleje, juos stebinti Katerina.
- Taip, - atsake Tomas.
- Dabar paZiii.rekit cia.
Dzeningsas nueme virSutines fotografijas irparode Cesos, pirmosios Demjeno aukles, nuotrauq. Ji klouno kostiumu stovejo viena
namofone.
- Ar matote q nors nefiuasto?- paklause Dzeningsas.
-Ne.
Dzeningsas paliete fotografijl!, apvesdarnas pirstu vos jZiii.riffill
nikl!, kybanq virS jos galvos ir kaklo.
- IS pradZiq as galvojau, kad tai juostos defektas, - pasake
Dzeningsas. - Bet dabar pasiZiii.rekit toliau.
Jis paeme pakibusios virveje Cesos fotografijl!.
- Nesuprantu, - tare Tomas.
- Sekit minq.
Dzeningsas padejo tl! nuotraukq kriivl! i sali ir paeme kitl!. Ant
virSaus gulejo ma2:ojo kunigo Tasones fotografija, daryta tuo metu,
kai jis ejo is pasiuntinybes.
- 0 kaip del sios?
Tomas pasiurp~s pasiZiii.rejo i ji.
- IS kur jll gavot?
- Pats padariau.
-As maniau, kad jus i e s k o t e sito 2:mogaus. Jus saket, kad jis
yra jflsq giminaitis.
- AS sakiau netiesll. PasiZiii.rekit i nuotrauq.
Dzeningsas vel paliere fotografijl!, rodydamas i miglotl! briiksrq,
kybanq viiS kunigo galvos.
-Stai tas seselis virS jo galvos? - paklause Tomas.
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- Taip. 0 dabarpasiziurekit cia. Ta nuotrauka daryta po desimties
dien\!.
Jis paeme kill! foto,grafij~ ir atsuko j~ i svies~. Tai buvo grupe
Z:monil!, stovinciq galinese auditorijos eilese, stambiu planu. Tasones veido nesimate,tik rubq konturai, bet kaip tik ten, kur turejo bflti
galva, kabojo tas pats pailgas miglotas bruksnys.
- Man atrodo, kad Cia tas pats Z:mogus. Veido nematyt, bet uZ:tai
gerai matosi, kas kabo virs jo.
Tomas suglum~ts ir abejodamas studijavo fotografij~.
- Si kafU!jis kabo zemiau,- ti(Se Dzeningsas.- Jeigujus mintyse
apibreZ:turnet jo veidq, butq akivaizdu, kad tas miglotas daiktas
beveik liecia jo galv~. Kas tai bebutq, jis nusileido.
Tomas tyledamas Ziiirejo i fotografij~. Dzeningsas j~ paeme ir
padejo ant stalo laikra5cio iskarp~, kurioje buvo jamZ:intas kunigas,
I
persmeigtas ieties pavidalo smaigu.
- NujauCiate rysj?- paklause Dzeningsas.
\
Uz nugaros suzvimbe taimeris, ir Dzeningsas uunge dar vien~
lemputl(. Jis sutiko susijaudinusi Torno Zvilgsnj. _
- IS pradZiq as negalejau to paaiskinti, - pasake Dzeningsas. Todel ir pradejau knaisiotis.
fis pasisuko i voneles, pincetu iStrauke padidinll! nuotrauk~,
nukrare nuo jos fiksaZ:o lasus ir prinese prie sviesos.
-As turiu pazjstamq policijoje. Jie dave man kelell! negatyvq, is
kuril! as padariau nuotraukas. Pagal patologoanatomo isvadas, Tasone sirgo veziu. Jis beveik vis~ laik~ vartojo. morfijq, leisdamasis
vaistus du tris kartus per dien~.
Tomas Zvilgtelejo i fotografijas. Pries jo akis jvairiose pozose
buvo nuogas kunigo kiinas.
-IS paZ:iiiros jo kflnas visiskai sveikas ir nera nieko keisto, - t~tse
Dzeningsas, - isskyrus vien~ maZ:~ Z:ymel~t vidineje kaires kojos
puseje.
Jis perdave Tomui didinam'!ii stikl~ ir stumtelejo jo rank~ prie
paskutines fotografijos. Tomas jdemiai jsiZiii:rejo ir pamate zenkl~,
panasq i tatuiruotl(.
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- Kas tai? - paklause jis.
- Trys sesetai. Sesi simtai sesiasdesimt sesi.
- Konclageris?
-As irgi taip maniau, bet biopsija parade, kad zenklas jame tartum
iSgraviruotas. Konclageriuose sito nedare. As manau, kad tai padare
jis pats.
Tomas ir Dzeningsas susiZvalge.
- Pasiziurekit toliau, - tare Dzeningsas ir prinese prie sviesos dar
vien~ fotografij~. - Stai kambarys, kuriame jis gyveno. Soho kvartale, butas be karsto vandens. Kai mes iejom i vidq, jame knibzdete
knibzdejo ziurkes. Jis paliko ant .stalo nebai~ sUdytos mesos
gabaleli.
Tomas erne apziitrineti fotografij~. Ma2:a karnarele, kurioje stovejo tik stalas, lava ir spintele. Sienas denge kaZkokie popieriai,
visur kabojo dideli kryziai.
- Stai taip viskas ir buvo. Lapeliai ant sienos - tai Biblijos
puslapiai. Tiikstanciai puslapiq. Jais buvo isklijuotas kiekvienas
sienq colis, net langai. Tartum jis biitq kaZko saugoj~tsis.
Tomas sedejo ir pritrenktas spoksojo i keis~ fotografijl!.
- Ir kryZiai taip pat. Vien tik ant lauko durq jis buvo pritvirtincts
keturiasdesimt septynis.
- Jis buvo ... beprotis?- susriabZdejo Tomas. Dzeningsas pa2:velge
jam tiesiai i akis.
- Jums geriau zioot.
Pasisukcts kedeje, Dzeningsas atidare stalo stalciq ir istrauke
apiplysusi aplank~.
- Policija nusprende, kad jis buvo pamiscts, - tare jis. - Todel jie
leido pasir~usti j o daiktuose ir pasiimti visk~, kas gali buti reik!llinga.
Tokiu biidu as gavau tai.
Dzeningsas atsistojo irnuejo i gyvenamll kambaq. Tomas nuseke
paskui ji. Cia fotografas atsiverte aplanq ir ispyle jo turini ant stalo.
- Visq pirma, cia yra dienorastis, - pasake jis, is popieriq kriivos
traukdamas nusiurusi~ knygelct. - Bet jame kalbama ne apie kunig~,
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o apie JUS, apie JUSl) veikl!!: kada jus iseinate is kontoros, kokiuose
restoranuose maitinates, kur pasirodote ...
- Ar galeciau pasi.Ziflreti?
-Zinoma.
Tomas drebanciomis rankomis paeme dienorastj irperverte lapus.
- Paskutinis trasas skelbia, kad jus turit su juo susitikti, - ~se
Dzeningsas,- Kju Gardense. T!! paci~ dien~jis ir ruvo.
Tomas pakele akis ir sutiko Dzeningso Z:vilgsni.
- Jis buvo pamis((s, - tare pasiuntinys.
- Argi?
Dzeningso balse nuskambejo pasl~pta gresme, ir Tomas apmire
nuo jo Z:vilgsnio.
- Ko jums reikia?
- Jus -susitikot su juo?
-N-ne ...
-As turiu dar kai k~, misteri pasiuntiny, bet nieko nesakysiu,
jeigu jus man kalbesit neties!l.
- 0 koks jflsQ reikalas? - Kimiai paklause Tomas.
- As jusQ draugas ir noriu jums padeti, - atsake Dzeningsas.
Tomas toliau isitemp((S ziurejo iji.
- Svarbiausias dalykas yra cia, - rodydamas i stal~, ~se Dzeningsas. - Tai jus kalbesit ar iseisit?
Tomas sukando dantis.
- K!!jus norit suZinoti?
- Ar jus susitikot parke?
- Taip.
- K!!jis jums sake?
- Jis mane perspejo.
- Delko?
- Jis sake, kad mano gyvybei gresia pavojus.
- Koks pavojus?
- As ne visiskai supratau.
- Nelaikykit man((S kvailiu.
- As sakau ties~. Jis kalbejo neaiskiai.
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Dzeningsas atsitrauke ir nepasitikedamas pasiZifi!ejo i Tom~.
- Tai buvo kaZkas is Biblijos, - pridiire pasiuntinys. - KaZkokios
eiles. As jq neatsimenu. Pagalvojau, kad jis nenormalus! AS neatsimenu eiliq ir negaliu jq suprasti!
Dzeningsas skeptiskai ziiirejo i jj, ir Tomas erne nervintis.
- Manau, kad jus turettunete pasitiketi manimi, - tare fotografas.
- Jfis saket, kad turit dar kai k~.
- Bet as dar ne visq is jusq isgirdau.
- Daugiau neturiu k~ pasakyti.
Dzeningsas linktelejo parodydamas, kad ir to uZ:teks, ir grizo prie
popieriq ant stalo. {jung~s pakabin~ virs stalo lemp~ be gaubto, jis
surado laikrascio iskarp~ ir istiese j~ Tornui.
- Tai .is menesinio astrologq Z:urnalo. Astrologo zinute apie
nepapras~ reiskinj. Kometa, virtusi spindincia Z:vaigzde. Kaip Betliejaus Z:vaigZ:de pries du tukstancius metq.
Braukdamas nuo kaktos prakai~, Tomas studijavo Zinut~.
- Tik T AI jvyko virs KITO zemyno,- t~se Dzeningsas.- Europoje.
Pries ketverius metus su trupuciu. Tiksliau, birZ:elio sestqj~. Ta data
jums k~ nors sako?
- Taip,- kirniai atsake Tomas.
- Tadajiis paZinsit anmu~ iskarp~,- pasake fotografas, pakeldamas nuo stalo dar vien~ lapelj, - is paskutiniojo Romos laikrascio
puslapio.
Tomas paeme Zinu~ ir iskart j~ paZino. Lygiai toki~ pat savo
uZ:rasq knygeleje saugojo Katerina.
- Tai pranesimas apie jfisq sfinaus gimim~. Tai jvyko taip pat
birZelio sestqj~, pries ketverius metus. AS sakyciau, kad tai sutapimas. 0 jfis?
Torno rankos taip drebejo, kadjis vos galejo perskaityti lapelj.
- Jusq sfinus gime ses~ valan~ ryto?
Tomas atsisuko jjj, jo akyse spindejo nepakeliamas skausmas.
- As noriu issiaiskinti, kas per zenklas ant kunigo kojos. Trys
sesetai. Manau, kad tai kaZkaip susij~ su jfisq sfinurni. Sestas menuo,
sesta diena...
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- MANO sunus MIRE! -isn!ke Tomas.- MANO siinus MIRE. As
neZ:inau, kl:! auginu.
Jis u.Zsidenge rankomi~ veidl:! ir nusisuko i tams~:!. Dzeningsas
nenuleido nuo jo akiq.
- Jeigu jus nepriestarautumet, - tyliai tare jis, - as galeCiau tai
issiaiskinti.
- Ne, - sudejavo Tomas. - Tai mana reikalas.
- Cia jus suklydot, sere. Dabar tai ir MANO reikalas.
Tomas atsisuko, ir jq akys susitiko. Dzeningsas letai nueJo !
tarnstl kambaq ir gqzo su fotografija rankoje. Jis istiese jl:! pasiuntirum.
- Kunigo kamaraites kampe buvo nedidelis veidrodis, - su vargu
isspaude Dzeningsas.- Fotografuodamas atsitiktinai jame atsispindejau as pats. Ar jums neatrodo, kad tai gana nejprastas efektas?
Jis pristflme lempl:! arCiau, kad geriau matytqsi. Fotografijoje
Tomas pamate nedideli veidrodi Tasones kambario kampe. Jame
atsispindejo Dzeningsas su pakeltu prie veido fotoaparatu. Nebuvo
nieko nepaprasto, kad fotografas pagavo savo atvaizdl:!. Bet sioje
nuotraukoje aiskiai kaZko trflko.
Dzeningsas neturejo kaklo.
· Jo galvl:! nuo kiino skyre tarnsi miglota deme ...
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DEsiMTAs skyRius
Kai pasklido Zinia apie Katerinos nelaim~, Tomui nebuvo sunku
paaiskinti, kodel jis keletl:! dienq neatvyks i ofisl:!. Jis pasake, kad
skris i Rom~:! parsive:Zti traumatologo, nors is tiesq keliones tikslas
buvo visai kitoks. Dzeningsas jtikino jj, kad pradeti reikia nuo pat
pradZiq, tai yra, vykti i 11:! pacil:! ligonin~, kurioje gime Demjenas. Ir
ten jie po kruopelyt~ prades atkurti ties~:!.
Viskas buvo sutvarkyta greitai ir be triuksmo. Tomas isnuomojo
privatq lektuvl:!, kad galetq isskristi is Londono, neatkreipdarnas
publikos demesio. Likus kelioms valandoms iki skrydZio, Dzeningsas surinko siokil:! tokil:! medZiagl:! tyrinejimams: kele11:! Biblijos
variantq, tris knygas apie okultinius mokslus. Tomas griZo i Pirfor~
pasiimti daiktq ir didZiules skrybeles, su kuria jis daresi neatpaZjstamas.
Pirforde buvo nejprastai tylu, masinos stovejo garaZe ir atrode
taip, tartum jomis niekas daugiau nebesiruose vaZineti. Gortonq
nebuvo.
- Jie abu isvaZiavo, - paaiskino misis Beilok, kai jis .mejo i
virtuv~.

Moteris stovejo prie kriaukles irpjauste darZoves lygiai taip, kaip
tai darydavo misis Gorton.
'
- Kaip isvaZiavo?- paklause Tomas.
- Visai. Susirinko daiktus ir isvaZiavo. Jie paliko adresl:!, kadjiis
galetumet jiems persiqsti pa~kutinio menesio algi:!.
Tomas buvo pritrenktas.
- Jie nepaaiskino priezasties? - paklause jis.
- Tai nesvarbu, sere. As pati susidorosiu...
- Jie turejo paaiskinti...
- Bent jau man jie nieko nesake. Nors jie apskritai su manum
maZai kalbedavo. Misteris Gortonas primygtinai reikalavo isvaZiuoti. Man pasirode, kad misis Gorton norejo pasilikti.
Tomas sunerim~s pasiZiOrejo i misis Beilok. Jis bijojo palikti jl:!
su Demjenu. Bet kitos iseities nebuvo. Jis privalejo vaZiuoti.
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- Ar jiis cia viena susidorosit, jei as kelioms dienoms isvyksiu?

- Manau, kad taip, sere. Produktq mums uZteks kelioms savairems, o berniukui tylus namai nepakenks.
Tomas linktelejo ir jau norejo iseiti, bet staiga sustojo:
- Misis Beilok. ..
- Taip, sere?
- Tas suo.
- Taip, as Zinau. Vakare jo jau nebus.
- Kodeljis dar cia?
- Mes nuvedem ji i misk~ ir ten paleidom, bet jis pats rado keli~
atgal. Jis tupejo vakar gatveje po ... po nelaimes, o bemiukas buvo
toks nusimin~s ir papra§e, kad suo pasiliktq jo kambaryje. As
pasakiau Demjenui, kad jums tai nepatiks, bet tokiomis aplinkybemis, as pamaniau...
- As noriu, kad jo cia nebutq.
- As siandien pat paskambinsiu, kad ji isveZtq.
Tomas pasisuko i duris.
- Misteri Tornai?
- Taip?
- 0 kaip jusq Zn1ona?
- Ji taisosi.
- Kol jusq nebus, ar galima mums su berniuku j~ aplankyti?
Tomas susim~sre, stebedamas moteq, besisluostanc~ rankas
virtuves ranksluosciu.Ji buvo tikras namq seimininkes isikiinijimas,
ir jis nusistebejo, kodel jos taip nemegsta.
- Geriau nereikia. GqZ~s a§ pats su juo nueisiu.
- Gerai, sere.
Jie atsisveikino, irTomas nuvaZiavo i ligonin~. Tenjis pasikon"' sultavo su daktaru Beker_iu, kuris pranese, kad Katerina nemiega ir
jauciasi geriau. Daktaras paklause, ar galima biitq jai pakviesti
psichia1nl, ir Tomas dave jam Carlzo Grijerio telefono numeq.
Paskui jis nuejo pas Katerin~. Ji isvydusi, ji silpnai nusisypsojo.
- Sveika, - tare jis.
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- Sveikas, - su5nibZdejo ji.
- Tau geriau?
- Trupuq.
- Sako, kad tu greitai pasitaisysi.
-As Zinau.
Tomas pristflme kedy prie lovos ir atsisedo. Jis buvo nustebintas,
kokia graZi ji buvo net ir tokioj bii:klej. Pro langll ispindusi saule
.
svelniai apsviere jos plaukus.
- Tu puikiai atrodai,- pasake ji.
- As galvojau apie tave, - atsake jis.
- lsivaizduoju, kaip aS atrodau, - itemptai syptelej? ji.
Tomas paeme jos rankl!, ir jie tyledami zifirejo vienas i ki~.
- Keisti laikai, - tyliai istare ji.
- Taip.
- Nejaugi kada nors viskas susitvarkys?
- Manau, kad taip.
Ji liiidnai nusisypsojo, ir jis istiese rankl!, taisydamas plaukq
sruogl!, uZkritusi~ jai ant akiq.
- Mes juk geri Zffiones, Dzeremi, ar ne?
- Manau, kad taip.
- Tuomet kodel viskas pries mus?
Jis palingavo galvl!, negaledamas nieko atsakyti.
- Jeigu mes biitume pikti, - tyliai kalbejo Katerina, - a8 galvoeiau,
kad viskas gerai. Galbiit tai yra tai, q mes uZsitarnavom. Bet q mes
padarem ne taip? ~ mes kada nors padarem ne taip?
- As neZinau, - sunkiai atsake jis.
Ji atrode tokia nelaiminga, kad gailestis pripilde vis~ jo siell!.
- Tu cia saugi,- susnabzdejo Tomas.- 0 a8 kelioms dienoms
isvaZiuoju.
Ji neatsake. Net nepaklause, kur jis vaZiuoja.
- Reikalai. Tai labai svarbu.
- llgam?
- Trim dienoms. As kasdien tau skambinsiu.
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Katerina linktelejo, jis letai atsistojo, po to pasilenke ir svelniai
pabuciavo jos isblyskusj apdraskyt!.l skruos1!.!.
- Dzeri?
- Taip?
- Jie pasake man, kad as pati nusokau. - Vaikiskai nustebusi, ji
nekaltai fvilgtelejo iji.- Ir TAU jie pasake 11.! pati?
- Taip.
- Kodel as buciau turejusi tai daryti?
- Nezinau, - susnabzdejo Tomas. - Bet mes issiaiskinsim.
- As isprotejau? - paprastai paklause ji.
Tomas pasiZifirejo U!.! ir letai palingavo galv!.l.
- Gal but mes visi isprotejom, - atsake jis.
Ji pasikele, ir jis vel pasilenke, skruostu liesdamas jos skruos1!.!.
- AS nesokau, - sukuZdejo ji. - Mane ... nustfirne Demjenas.
Stojo ilga tyla, ir Tomas letai isejo is kabineto.

Sesiavietis "Lyras" veze tiktai Tom!.! ir Dzenings!.l. Jis leke
Romos kryptimi, skrosdamas naktj, jo viduje buvo tylu ir neramu.
Dzeningsas issideliojo aplink save knygas ir verte Tom!.! prisiminti
visq, k!.l sake Tasone.
- AS negaliu, - nusikamav((s pratare Tomas. - Viskas kaip per
rnigl!.l.
- Pradekit vel is naujo. Papasakokit man visk!.l, k!.l atsimenat.
Tomas pakartojo pasakojim!.l apie savo pirm!.l.ii susitikim!.l su
Tasone, apie veliau prasidejusi persekiojiffi!.l, pagaliau apie susitikim!.l parke. Sio pasimatymo metu kunigas skaite eiles.
- KaZkas apie ... pakilim!.l is jfirq... - stengdamasis prisiminti,
murmejo Tomas. - Apie ffiirti ... ir ;:irmij!.l··· ir Rom!.!···
- Pasistenkit prisiminti geriau.
- As buvau labai nusivyl((s ir pagalvojau, kad jis pamis((s! As
apskritai jo neklausiau.
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- Bet jiis girdejot. Tai reiskia, kad galit prisiminti. Pameginkit gi!
- As negaliu!
- Pabandykit dark~!
Torno veidas reiske nevilq. Jis l1Zsimerke ir stengesi prisiversti
prisiminti, bet jam niekaip nesiseke.
- AS atsimenu... jis melde mane priimti tikejim'l. "Gerk Kristaus
krauj'l"· Taip jis pasake. "Gerk Kristaus krauj'l"···
-Kam?
- Kad nugaleciau setono siinq. Jis pasake - gerk Kristaus krauj'l,
kad pajegtum nugaleti setono siinq.
- Kas dar?~ nenurimo Dzeningsas.
- Senis. KaZkas apie senj.
- Koki senj?
- Jis sake, kad man reikia susitikti su seniu.
- Tyskit...
- As negaliu prisiminti! ..
- Jis pasake vard<!?
- M... Magdo. Magdo. Megido. Ne, tai miesto pavadinimas.
- Kokio miesto?- neatstojo Dzeningsas.
- Miesto, jkuqman, pasakjo, reikejovaZiuoti. MEGIDO. Esu tuo
jsitikin((S. Man reikejo vaZiuoti i Megido.
Dzeningsas pagyvejys erne raustis savo portfelyje, ieskodamas
zemelapio.
- Megido ... - munnejo jis. - Megido ...
- Jiis kada nors esat girdejys apie jj? - paklause Tomas.
- Galiu laZintis, kad tai Italijoj.
Betjo nebuvo ne vienoj Europos saly. Dzeningsas varte zemelapj
ger'lpusvalandj, o po to,"papurt((s galv(!, padejo jj i son'!. Jis paZvelge
i pasiuntini ir pamate, kad tas l1Zsniido. F,otografas jo nezadino, o tik
vel jniko i savo okultines knygas. MaZytis lelctuvas riaumojo naktyje,
o Dzeningsas pasinere i pranasystes apie antrqji Kristaus nuzengiID<!. Jis buvo susijys su Antikristo, Nelabojo siinaus, Zveries,
Laukinio Mesijo atejimu.
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" ... Ir ateis i zemC( laukinis Mesijas, Setono palikuonis :Zmogaus
pavidalu. Jo gimdyve bus iSprievartau~s keturkojis gyvulys. Kaip
jaunasis Kristus sejo pasaulyje meilC( ir geq, taip Antikristas pases
neapykantl ir siaub~... gaudamas isakymus tiesiai is pragaro ... "
Lektuvas nusileido, smarkiai trinktelej~ts i nusileidimo juostl.
Dzeningsas puole rinkti i visas puses issibarsciusiq knygq.
Romoje lijo. Greitai perejC( tuSci~ aerouostl, jie pasuko prie taksi
sustojimo. Dzeningsas u:Zsniido, o Tomas, :Zvelgdamas i apsviestas
statulas Via Vento, prisimine, kaip jis ir Katerina, dar jauni ir kupini
vilciq, klaid:Ziojo siomis gatvemis, laikydamiesi uZ rankq. Jie buvo
nekalti ir mylejo vienas kitl. Jis prisimine jos kvepalq aromatl, jos
u:Zburianti juo~. Isimylejeliai atrado savo Ro~ kaip ka:Zkada
Kolumbas atrado Am~. Jie laike miestl savo nuosavybe. Cia jie
p~art atsidave vienas kitam. Zvelgdamas i nakq, Tomas m~ste,
ar jiedu apskritai kada nors gales myletis ...
- Centrine ligonine,- pasake taksi vairuotojas ir staigiai_sustabde
automobili.
Dzeningsas pabudo. Tomas pasi:Ziiirejo pro lang~ ir nieko negalejo suprasti.
- Tai ne cia, - tare jis.
- Si. Centrine ligonine.
- Ne, ji buvo sena. MUrine. AS gi pamenu.
- AI jilsq adresas teisingas? - pasiteiravo D:Zeningsas.
- Centrine ligonine, - pakartojo vairuotojas.
- E differente*,- Tomas laikesi savo.
-Fuoco**,- paaiskino jam vairuotojas.- Tre anni piu o meno***.
- ~jis sako?- paklause Dzeningsas.
- Gaisras,- atsake Tomas.- "Fuoko" reiskia "gaisras".
- Si; - pridiire vairuotojas. - Tre anni.
-Kasten del to gaisro?- vel paklause Dzenings'as.
- Matyt, sudege senoji ligonine. 0 dabar j~ pe~tate.

* Tai kita vieta (ital.).
** Gaisras (ital.).
*** Maidaug pries trejus metus (ital)114

- Tre anni piu o meno. Multo moite.
Tomas pasi.ZiJ?rejo i Dzeningsll.
- Pries trejus metus. Daug mirusiq.
Jie u:Zmokejo taksistui ir paprase jo palaukti. Sis pradejo atsisakineti, bet pamatf(s, kiek jam dave, noriai sutiko. Lau.Zyta italq kalba
Tomas jam paaiskino, kad jie noretq naudotis jo paslaugomis, kol
bus Romoje.
'
Ligonineje jq lauke nusivylimas. Buvo velu, vadovybe isejusi.
Dzeningsas nusprende surasti nors kll nors, o Tomas tuo metu
susitiko angliskai kalbancill vienuolf?, kuri patvirtino, kad pries trejus
metus gaisras iki pat pamatq nuniokojo ligoninf(.
-Bet jis gi negalejo sunaikinti visko,- neatstojo Tomas.- Jrasai...
Jie turejo islikti.
- Tuo metu manf(s cia nebuvo, - lau.Zyta anglq kalba paaiskino
vienuole. - Bet :Zmones kalba, kad ugnis sunaikino viskll.
- Bet galbiit kokie nors popieriai buvo saugomi kitoje vietoje?
- Sito as ne:Zinau.
Tomas buvo labai nusivyl~s, o vienuole gii:Ztelejo peciais parodydama, kad nebeiuri ko prideti.
- Paklausykit, - tare Tomas. - Man tai labai svarbu. As cia
isisiinijau kiidiki, ir man reikia duomenq apie jo ~·
- Cia nebuvo isisiinijimq.
- VIENAS buvo. Tai yra, tai buvo ne visai isisiinijirnas...
- Jns klystat. Pas mus visi ivaikinimai atliekami per pagalbos
teikimo ir atleidimo nuo atsakomybes Agentiirll.
- Arpas jus isliko gimimq irasai? Ar saugote dokumentus apie cia
gimusius vaikus?
- Taip, Zinoma.
- Galbut jei aS pasakyciau datl!···
- Nera prasmes, - pertrauke ji Dzeningsas. Jis priejo prie Torno,
ir sis jo veide pamate visiskos nevilties israiskll.
- Gaisras prasidejo biitent dokumentacijos saleje. Rnsyje, kur
gulejo visi popieriai. Paskui liepsna persimete laiptais aukstyn, ir
treciasis aukstas virto tikru pragaru.
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- Treciasis aukstas? ..
- Gim:dymq skyrius, -linktelejo Dzenings~s. - Liko tik pelenai.
Tomas susigii.Ze ir atsireme i sien~.
- Atleisk:it man... - istare vienuole.
- Palauk:it,- paprase Tomas.- 0 tamautojai? Juk KAS NORS liko
gyvas?
- Taip. Nedaugelis.
-Cia buvo vienas aukstas vyrisk:is. Dvasininkas. Tikras milZinas.
- Spileto?
- Taip,- susijaudintts atsake Tomas.- Spileto.
- Jis buvo cia vyriausias.
.
- Taip, vyriausias. Jis ...
- Jis liko gyvas.
Torno sirdyje isiZiebe viltis.
- Jis cia?
-Ne.
-0 kurgi?
- Subj~o vienuolyne. Ten pasiunte nemaZai nukentejusiqjq.
Dau~elis mire, be!jis liko gyvas. As pamenu, kalbejo, kad tai tiesiog
stebuklas, nes gaisro metu jis buvo treciajame aukste.
- Subjako? - pasitikslino Dzeningsas.
Vienuole linktelejo:
- San Benedeto vienuolynas.
Puoltt link masinos, jie iskart pradejo raustis zemelapiuose.
Subjako miestelis buvo p_rie pietines ltalijos sienos, ir, norint ten
patekti, reikejo vaZiuoti masina vis~ nakti. Taksistas raudonu piestuku p~skino zemelapyje mar5ru14, kad galetq ramiai vaZiuoti, kol jie
miegos.

San Benedeto vienuolynas buvo pusiau sugriuvt(s, bet milZiniska
tvirtove islaike savo gali~ ir didybt(. Ji affiZiq affiZius stovejo cia,
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Jtalijos pietuose, ir atlaike ne vien!l apgulq. Antro pasaulinio karo
metu vokieciai, pavert(( tvirtov(( · savo stabu, n11Zude visus jos
vienuolius. 1946 metais patys italai apsaude j!l is minosvaidZiq,
tarytum kersydami u2: blogi, ivykusi tarp jos sienq.
NeZiiirint i visus isbandymus, San Benedeto liko sventa vieta,
didingai iskilusia ant kalvos, ir am.Ziq begyje jos sienas maitino
maldl! aidai.
Ma1:as, purvu aptaskytas taksi sustojo prie vienuolyno sienos.
Vairuotojui teko papurtyti jmigusius keleivius.
- Sinjorai?
Tomas sujudejo. Dzeningsas nuleido langelio stikl!l ir, dairydamasis i salis, jkvepe rytinio oro.
- San Benedeto, - sumurmejo pavarg((s vairuotojas.
Tomas prasitryne akis ir isvydo diding!l vienuolyno siluel!l rausvo ryto dangaus fone.
- PaZ;velkite cia... - su baiminga pagarba susnabzdejo Dzeningsas.
- Ar negalirna priva1:iuoti arciau? - paklause Tomas.
Vairuotojas neigiamai papurte galv!l.
Pasiiil(( jam issimiegoti,jiedu nuejo pesciornis irnetrukus kiaurai
perrnirko aukstoje zoleje. Eiti pasidare sunku, drabui:iai netiko
tokiam pasivaiksciojimui: jie tiesiog lipo prie kii.no, kol jie per lauk!l
brovesi pirmyn.Sunkiai kvepuodamas, Dzeningsas sustojo, paeme
kamef!! ir isfotografavo ger!l pus(( juostos.
- Neitiketina, - susnabZdejo jis. - Neitiketina, po velniq.
Tomas nekantriai atsigr((ze, ir Dzeningsas paskubomis ji prisivijo. Jie toliau nuejo kartu, jsiklausydami i savo kvepavim!l ir tolimus
giesmes garsus, primenancius dejones, sklindancius is vienuolyno
vidaus.
- Kiek daug cia liudesio, - istare Dzeningsas, kai jie pagaliau
pasieke iejifll!l. - PasiZiflrek, koks purvas.
Priekyje matesi rudas takelis. Daugeli simtmeCiq is eiles cia
vaikscioj(( Zffiones savo kojornis pratryne akmenyje vag!!, ir liuciq
metu cia tekejo vanduo. Takelis vede prie rnilZiniskos akmenines
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rotondos su l!Zdarytomis medinemis durimis. Jie priejo artyn, ir
giedojimas erne girdetis aiskiau. Pravertt duris, Tomas ir Dzeningsas
pagarbiai stebejo tai, kas vyko rotondos viduje. Atrode, kad netiketai
jie atsidfrre viduraffiZiuose - taip stipriai cia jautesi Dievo buvimas
ir dvasingumas. Jie isvydo erdvi!l senovintt salt(. Akmeniniai laipteliai vede link altoriaus, kuriame kilo medinis kryzius su nukryziuoto
Kristaus figiira, iskalta is akmens. Pati rotonda buvo pastatyta iS
akmeniniq blokq, papuostq vynuogienojais ir besijungianciq kupolo
centre. Dabar is kupolo virsfines sklido saules sviesa ir apsviere
Kristaus figiir!l.
- Sventa vieta, - susnabzdejo Dzeningsas.
Tomas linktelejo ir toliau apZiiirinejo patalp!l. Jo Zvilgsnis nukrypo i grupt( klupanciq ir besimeldZianciq vienuoliq su gobtuvais. Jq
giedojimas buvo labai emocionalus, jis tai tilo, tai stiprejo vel.
Dzeningsas issitrauke eksponometr11 irprietemoje pamegino izifireti
jo parodymus.
- Pasidek,- susnabzdejo Tomas.
- Reikejo pasiimti blykstt(.
- Pasidek, sakau.
Dzeningsas nustebtts Zvilgtelejo i Torn11, bet paklaiise. Tomas
atrode be galo susijaudint(S, jo keliai drebejo, tartum kfinas butq
Jiept(s klauptis ir prisijungti prie maldos.
- Ar tu gerai jautiesi? - snipstelejo Dzeningsas.
- ... As katalikas,- tyliai atsake Tomas.
Staiga jo Zvilgsnis, is:Qleigtas kaZkur i tams!!, sustingo. Dzeningsas pamate invalido kresl!l-veZimeli ir jame sedinti nerangq Zffiogq.
Skirtingai nei kiti, klupantys ant keliq nuleistomis galvomis, ~is
tiesiai sedejo vezimelyje, jo galva buvo lyg suakmenejusi, rankos
persuktos kaip paral)'Ziuoto Zffiogaus.
- Tai jis? - snipstelejo Dzeningsas.
Tomas linktelejo,jo akys issiplete, lyg nuo blogos nuojautos. Jie
priejo arciau, ir, pamatt(S invalido veirl!l, Dzeningsas surauke kakt!l.
Puse jo buvo tartum islydyta, miglotos aklos akys Zifirejo aukstyn.
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Vietoje desines rankos is placios rankoves kysojo tile suluosinta j?s
dalis.
- Mes nezinom, ar jis gali matyti ir girdeti, - prabilo vienuolis,
stovej~s greta Spileto vidiniame vienuolyno kiemelyje. - Po gaisro
jis nebepratare ne zodZio.
Jie buvo apleistame sode, u2:verstam statulq skeveldromis. Po
pamaldq vienuolis isveze Spileto ve:Z:imeli is rotondos, ir abu keliautojai nuseke paskui ji.
- Broliai juo nipinasi, - t~se vienuolis, - ir mes melsimes u2: jo
pagijim~ kai pasibaigs epitimija.
- Epitimija?- paklause Tomas.
Vienuolis linktelejo.
- "Vargas piemeniui, palikusiam savo avis. Tegul nudZius jo
desine ranka, o desine akis teapaks."
- Jis nusidejo?- paklause Tomas.
- Taip.
- 0 ar galima paklausti kaip?
- Jis apleido Kristq.
Tomas ir Dzeningsas susiZvalge.
- Bet kaip jus suZinojot, kad jis apleido Kristq? - paklause
vienuolio Tomas.
- ISpaZintis.
- Bet jis nekalba.
- Tai buvo ra§ytine ispa2:intis. Jis gali judinti kair~ rank!!.
- Ir koks tai buvo prisipaZinimas? - neatstojo Tomas.
- 0 ar galeciau suZinoti jfisq klausimq prie2:asq?
- Tai be gala svarbu,- nuosirdZiai tare Tomas.- As maldaujujus
padeti. Ant kortos pastatyta gyvybe.
Vienuolis idemiai paZiurejo i Tom!! ir linktelejo.
- Eikite su manimi.
Spileto cele buvo visai tuscia: tik siaudinis ciuZinys ir akmeninis
stalas. Po vakaryksCio lietaus ant grindq telksojo bala. Tomas pastebejo, kad ir ciuZinys buvo dregnas. Nejaugi, pagalvojo jis, jie visi
kencia toki nepritekliq, arba gal tai yra Spileto epitimijos dalis?
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- Piesinys ant stalo, - istare vienuolis, kai jie iejo i vidq. - lis
nupiese ji anglimi.
VeZimelis,judedamas nelygiais akme~s, girgzdejo. Jie apstojo ratu nedideli stalq, apzilirinedami keistl Spileto piesifli.
- Jis tai padare, kai pirm!lkart atsidiire cia, - ~se vienuolis. - Mes
palikom angliuk!l ant stalo, bet daugiau jis nieko nepiese.
Ant stalo buvo nedailiai nubraiZyta nerangi figiirele. Ji buvo
sulenkta ir perkreipta, galva apvesta ratu. Dzeningso demesi iskart
patrauke trys skaitmenys, isbreZti virs susilenkusios figiiros galvos.
Tai buvo sesetai. Trys. K.aip ir ant Tasones kojos.
- Matote tllinij'l virs galvos? - paklause vienuolis. - Ji reiskia
vienuolio gobtuv'l.
- Tai autoportretas? - pasiteiravo Dzeningsas.
- Mes taip manom.
- 0 kokie cia sesetai?
- Sesi - tai velnio zenklas, - atsake vienuolis. - Idealus skaitmuo
yra septyni, tai Kristaus skaitmuo. o sesetas - setono skaicius.
- 0 kodel jie trys?
- Mes manom, kad tai reiskia velniskl\ Trejyb~t. Setonas, Antikristas ir Melo Pranasas.
- Dievas Tevas, Dievas Siinus ir Dievas Sventoji Dvasia, pastebejo Tomas.
Vienuolis linktelejo.
- Kiekvienas sventasis turi savo nelabajj. Tai ir yra pagundos
esme.
- Bet kodel jus manot, kad tai yra ispaZintis? - paklause Dzeningsas.
- Jus pavadinot piesineli autoportretu, ar kaZkaip panasiai. Ji
simbqliskai supa pragaro Trejybe.
- Bet jus gi neZinot konkreciai, k'l jis norejo pasakyti?
- Detales nera taip svarbu, - pasake vienuolis. - Svarbiausia yra
tai, kad jis atgailauja.
Dzeningsas ir Tomas atidZiai pasiZillrejo vienas i kitl. Tom'l
apeme neviltis.
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- Ar galeciau su juo pasikalbeti? - paklause jis.
- Tai jums nepades.
Tomas paZ\'elge i Spileto ir sudrebejo nuojo sustingusio, sudarkyto veido vaizdo.
- Teve Spileto, - tvirtai istare jis. - Mano pavarde Tomas.
Kunigas ziilrejo aukstyn. Jis nejudejo ir negirdejo Dzeremio.
- Beviltiska, - tare vienuolis.
Bet sulaikyti Tom~ buvo jau neimanoma.
- Teve Spileto,- pakartojo Tomas.- Ar pamenat ~ KODIIq? As
noriu Zinoti, is kur jis.
- As prasiau jfisl!, sinjore, - ispejo ji-vienuolis.
-Jus prisipaZ:inote TIEMS,- suriko Tomas,- dabar prisipaZinkit
MAN! AS noriu zinoti, is kur tas kfidikis!
- Man teks paprasyti jii.sl!...
Vienuolis norejo patraukti Spileto kresl~ bet Dzeningsas uZtvere
jam keli~.
- Teve ·spileto! - suriko Tomasi nebylq, nejudrq veid~. -As
maldaujujfisl!! KURTI? KAS ll?! Prasau! Atsakykite gi!.
Staiga viskas erne gausti. BaZ:nyCioje pradejo skambinti varpais.
Garsas buvo nepakeliamas, Tomas ir Dzeningsas sudrebejo nuo
baisaus skambesio, atsimusancio nuo akmeninil! vienuolyno sienq.
Tomas paZ\'elge zemyn ir pmilate, kad kunigo ranka po truputi kyla.
- Anglies! - suriko jis.- Duokite jam angli!
Dzeningsas tuojau pat metesi i priekj, Ciupo nuo stalo gabaleli
anglies ir ispraude ji i drebanci~ rank~. Varpai skambejo toliau,
~igo ranka trfikciodama breze ant stalo kreivas raides ir drebejo
sulig kiekvienu duziu.
- Tai kaZ:in koks zodis, - susijaudinys sfiktelejo Dzeningsas. - C...
E... R. ..
Kunigas pradejo drebeti visu kfinu, stengdamasis rasyti toliau,
skall,smas ir jtampa daresi nebepakeliami, jis issiZiojo, ir is burnos
pasigirdo kaZkokia gyvuliska aimana.
- Tyskite gi! - reikalavo Tomas.
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- V. .. - skaite Dzeningsas. - E ... T ...
Netiketai varpai nutilo. Kunigas paleido angli is meslungiskai
suspaustq pirStq, ir jo galva atsilose i kreslo atkaltl(. ISkankintos akys
spoksojo i dang\!, veidu varvejo prakaitas.
Visi nutill! stovejo ir ziOrejo i zodj, isbreZt! ant stalo.
- Cervet? .. - paklause T~rnas.
- Cervet, - atsiliepe Dzeningsas.
- Tai italiskai?
Jie atsigrl(ze i vienuoli, kuris irgi ziOrejo i zodi, o po to i Spileto.
- Jums sitas zodis k::t nors sako?- paklause Tomas.
- Cerveteri, - atsake vienuolis. - As manau, kad tai Cerveteri.
- Kas tai? - paklause Dzeningsas.
- Tai senos kapines. Etrusk:q. Di Sent AndZelo kapines.
Kunigo kiinas vel sudrebejo, jis suvaitojo, megindamas kaZk::t
pasakyti, bet po to staiga nutilo.
Tomas ir Dzeningsas pa2:velge i vienuoli, tas papurte galv::t ir
pasibjauredamas istare:
- Cerveteri - tai istisi griuvesiai. Tecalko antkapio liekanos.
- Tecalko? - perklause Dzeningsas.
- Etrusk:q dievo- setono. Jie patys buvo setono garbintojai. Jo
palaidojimo vieta buvo laikoma sventa.
- Kodel jis tai parase? - paklause Tomas.
- Nezinau.
- Kur jos yra? - pasidomejo Dzeningsas.
-Ten nieko nera, sinjore, isskyrus kapus ir... sulaukejusius sunis.
- Kur jos?- nekantriai dar kart::t paklause Tomas.
- Jfisll vairuotojas turetq zinoti. Apie penkiasdesimt kilometrq i
siaurl( nuo Romos.

Audra is Romos persikele i u2:miesfi, smarkus lietus stabde jl!
kelionl(, ypac po to, kai jie pasuko is pagrindinio plento i sen::t,
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purvin'l ir isdaueytll keli~. Karti! masina buvo u.Zstrigusi, kairiam
uZpakaliniam ratui papuolus i duoby, ir jie:ms teko islipti ir stumti j~.
Artejo rytas, svita. Dzeningsas sumirksejo, megindamas jZiilreti,
kur jie atvaZiavo. Palaipsniui jis suprato, kad tai jau Cerveteri. Pries
juos stovejo geleZine tvora, o u.Zjos svintancio dangaus fane matesi
antkapiq siluetai.
Dzeningsas gqzo prie masinos, pasieme rakteij, atidare bagaZin((,
susirado savo aparatll ir jdejo nauj'ljuostll. Jo Zvilgsnis u.Zkliuvo u.Z
gelezinio lau.Ztuvelio, besivoliojancio baga2:ines kampe tarp tepaluotq skudurq.Dzeningsas issitrauke jj, apziilrejo ir u.Zsikiso u.Z dirZo,
paskui atsargiai u.Zdare bagazin(( ir nuejo link surfidijusios geleZines
tvoros. Zeme buvo dregna, ir DzeningS<! krete saltis. Jis ejo palei
tvof<! ir ieskojo vartq. Betjq nebuvo. Dar kartll patikrin((s fotoaparatll,
jis jlipo i medj, u.Zsoko ant tvoros, akimirkai prarado pusiausvyr'l ir,
nesekrningai nusileid((s kitoje puseje, persiplese paltll. Atsikel((s ir
pasitais((s kamer'!, fotografas patrauke i kapiniq gilum<!. Daresi vis
sviesiau, ir dabar aplink buvo galirna jziilreti antkapius ir sudauZytas
statulas. Nors ir taip smarkiai suniokotos, jos atrode atliktos gana
meniskai. Subjauroti akmeniniai veidai saltai ir abejingai stebejo
apacioje zujancius grau.Zikus.
Nors buvo salta, Dzeningsas pajuto, kad ji musa prakaitas. Jis
nervingai apsidaire ir nuejo tolyn. Dzeningso nepaliko nuojauta, kad
jj kaZkas stebi. Atrode, kad tuScios statulq akys seka jj, einanq pro
saij. Noredamas nusiraminti, fotografas sustojo ir pasiZiilrejo aukstyn. Tiesiai virs jo kilo milZiniska statula, is virsaus zillrinti zemyn i
pzenings'l; stabo veide buvo sustingusi rOstybe. Dzeningsui u2eme
kvap<!, issprogusios stabo akys tartum reikalavo, kad jis nesdintqsi is
cia. Plaukais apaugusi kakta, mesinga nosis, piktai issiepta burna
storomis lupomis. Dzeningsas nugalejo bairn((, pakele aparatll ir
padare tris nuotraukas su blykste, 2:aibu nu8viesdamas akmenini
statulos veid<!...
Tomas atsin1erke ir pastebejo, kad Dzeningsas ding((s. Jis islipo
is masinos ir priesais save isvydo kapines, ant sudau.Zytq statulq krito
pirmieji saules spinduliai.
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- Dzeningsai?!
Atsakymo nebuvo. Tomas priejo prie tvoros irpasauke dar kart~.
Tolumoje pasigirdo garsas. Tomas isikibo i slidZius virbus irvargais
negalais perlipo tvor~.
- Dzeningsai? ..
Garsai nutilo. Tomas ieskojo Dzeningso pusiau sugriautq statulq
labirinte. Jis letai ejo i priekj. Batai zliugsejo purve. Staiga priesais
ji isdygo pabaisos skulptii.ra; ir jis pasijuto nejaukiai. Kapiniq tyla
slege. Atrode, kad viskas aplinkui staiga sustingo. Bet toki jausm~
Tomas buvo patyrys .ir anksciau. Tada, Pirforde, jis pastebeJo dvi
zerincias akis, sekancias jq narn~. Tomas sustojo nusprendys, kad ir
si ~ ji gali sekti. Jis apziflrejo statui~ ir salia pastebejo dideli
kryziq, ikas~ i zemy. Dzeremis apmire. KaZkur uz krtunq pasigirdo
triuksmas, greitai artejo kaZ:kieno zingsniai. Tomas norejo begti, bet
kojos neklause, ir jis sustojo kaip ibestas, is siaubo issipletusiomis
akimis.
-Tarnai!
Tai buvo Dzeningsas. Uzdusys, paklaikusiu Zvilgsniu,jis prasibrove pro krtunus ir greitai priejo prie Torno, rankose spausdamas
geleZini lauztuveli.
-As radau! - iskvepe jis.- As radau!
- ~radai?
- Eirne! Eime su manim!
Jie pajudejo i priekj .. Dzeningsas lengvai sokinejo per antkapius,
Tomas is paskutiniqjq stengesi neatsilikti.
_· Stai! PaZ:velk cionai! Tai tie patys! - sfiktelejo Dzeningsas ir
sustojo tuscioje aiksteleje prie salia supiltq dviejq kapq. Skirtingai
nei visi kiti, sie kapai buvo iskasti palyginti neseniai. Vienas is jq
buvo didelis, kitas - maZytis. Antkapiai atrode kukliai: tik datos ir
vardai.
- Ar matot da~? - susijaudin<ts paklause Dzeningsas. - BirZ:elio
ses~oji. B i r z e 1 i o s e s t o j i ! Pries ketverius metus. Motina ir

kfidikis ...
124

Tomas letai priejo prie kapq ir sustojo, Z\'elgdamas i kauburelius.
- Jie - vieninteliai svieZi visose kapinese, - isdidZiai pareiske
Dzeningsas. - Kiti tokie seni, kad net uZ:rasq negalima iskaityti.
Tomas neatsake. Jis atsiklaupe ir nubrauke nuo akrnenq pridZiuvusi purv!l, noredamas perskaityti uZ:rasus.
- ... Marija Avedici Santoja... Kudikis Santoja... In Morte e in
Nate Ampleksaranur Generaciones.
- Kaip ten parasyta?
- LotyniSkai.
-K!! tai reiskia?
- ... Mirtyje .._. ir gimime ... kartos susivienija.
- Tai bent radinys!
Dzeningsas atsiklaupe salia Torno ir nustebcts pamate, kad jo
biciulis verkia. Nuleidcts galv!!, Tomas raudojo. Dzeningsas palauke,
kol jis nusiramino.
- Stai jis, - sudejavo Dzeremis. - Dabar as zinau. Cia palaidotas
mano kfidikis.
- Ir galbut moteris, pagimdZiusi vaik!l, kuri jus dabar auginat.
Tomas paZ\'elge i Dzenings!l.
- Marija Santoja, - tare sis, rodydamas i antkapi. - Cia motina ir
kfidikis.
Tomas papurte galv!!, stengdamasis suvokti zodZiq ptasmct.
- Paklausyk,- tctse Dzeningsas. - Mes juk reikalavom, kad Spileto
pasakytq, kur motina. Stai motina. 0 cia galbut jfisq kfidikis.
- Bet kodel Cia? Kodel tokioje vietoje?
- NeZinau.
- Kodel tokioje siaubingoje vietoje?
Dzeningsas pasiZifirejo i Tom!!. Jis pats nieko nesuprato.
- Yra tik Vienas budas suZinoti. Svarbiausia, kad mes juos radom,
dabar galim issiaiskinti ir visa kita.
Jis pakele lauZtuv!l ir ismeige ji giliai i zemct. LauZtuvas sulindo
iki pat rankenos ir, kurciai 9ukstelejcts, sustojo.
- Tai ne taip jau ir sudetinga. Jie viso labo uZ: pedos.
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Jis lauZtuvu ispureno zem~, 0 paskui erne j~ kasti rankomfs.
- Ar nenoretum padeti? - paklause jis Torno, ir tas be ypatingo
noro sugrubusiais nuo salcio pirStais prisidejo prie jo.
Uz pusvalandZio, purvini ir permirk~ prakaitu, jie vale paskutini
zemiq sluoksnj DUO betoniniq ploksciq. Visk~ uZbaig~, jie jsmeige
akis i karstq plokstes.
- Jauciate kvap~?- paklause Dzeningsas.
- Taip .
.: Turbut viskas buvo daroma paskubomis, nesilaikant taisykliq.
Tomas neatsake, kancia buvo pemelyg baisi.
- Kuq pirma? - paklause Dzeningsas.
- 0 gal nereikia to daryti?
- Reikia.
- Tai kaZkaip neZffioniska.
- Jei norit, as pakviesiu vairuotoj~.
Tomas sukando dantis ir papurte galv~.
- Tada pradesim, - tare reporteris. - IS pradZiq didijj.
Dzeningsas pakiso lauZtuv~ po plokSte. Po to, panaudodamas ji
kaip sv~, pastume karsto dangti lygiai tiek, kad po juo galima butq
pakisti pirStus.
- Na, velniai griebtq, pade~! - suriko jis, ir Tomas atejo i pagalb~.
Jo rankos drebejo nuo jtampos, kaijiedu su Dzeningsu kele sunkiq
plokSt~.

- Sveria ne maZiau kaip ton~! .. - sumyke Dzeningsas. Visu kflnu
tiZgulus plokst~,jiems pavyko pakelti j~ irpalaikyti, kol akys tyrinejo
tamsi~ duo~.

- Dieve mano! - istrflko DZeningsui.
Karste gulejo sakalo lavonas.
IS visq pusiq jj buvo aplip~ lervos ir vabzdZiai, sliatiZiojantys
kflno liekanomis, kaZkokiu budu isliko skele~ dengianti oda.
Tomas sudrebejo ir atSoko atgal. PlokSte isslydo is rankq ir,
sudliZusi i gabalus, su trenksmu nukrito i rusj. l virSq pakilo mush!
debesis. Pasiurp~s DZeningsas puole prie Torno, paslydo purve ir,
apkabin~s ji, pamegino nusivesti tolyn.
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- Ne!!! - suriaumojo Dzeremis.
- Eime!
- Ne! - toliau n!ke Tomas. - .ANTRA!
- Kam? Mes pamatem vis~Gi, ko mums reikejo.
- Ne, antfll, - beviltiskai sudejavo Tomas. - 0 gal ten irgi Zveris!
- Na irkas?
- Tada galbflt mano kfldikis kaZkur gyvena!
Paklaikc;s Torno Zvilgsnis sustabde fotoreporteri. Pakelc;s lauZtuVlb jis pakiso ji po maZ)'ciu dangciu. Tomas priejo prie jo ir pakiso
po plokSte pirStus. Po sekundes ji nuleke, ir kancia perkreipe Torno
vei<lfl. MaZyciam rflsy gulejo kfldikio liekanos, jo mafute kaukole
buvo sudauZyta i gabalelius.
-Galva... ~ kflkciojo Tomas.
- ... Dieve ...
- Jie nufude ji!
- Eime is cia.
- Jie nufude mano sflnl!! -is visl! jegl! suriko Tomas. Dangtis
nukrito, ir abu pasiurpc; ziflrejo Ui- Jie nufude ji! - raudojo Tomas. - Jie nufude mano sflnl!!
Dzeningsas pastare Tofllll ant kojl! ir jega nutempe salin. Bet
staiga jis sustojo, sudrebejc;s is siaubo.
- Tomai, Ziurek.
Tomas paZvelge ten, kur rode Dzeningsas, ir pamare juodfl
vokiecil! aviganio galvll. Jo Zibancios akys buvo susmigusios viena
arti kitos, is pravertl! nasfl! tekejo seiles. KaZirur salia pasigirdo
piktas riaumojimas. Tomas ir Dzeningsas nejudejo; Zveris letai isejo
is uZ krflml! ir sustojo pries juos visam graZume. Jis buvo liesas,
randuotas, sone maresi svieZia Zaizda. Suslamejo gretimi krflmai, ir
pasirode dar vienas suns snukis, pilkas ir subjaurotas. Po to pasirode
dar, ir darvienas, irvisos kapines atgijo. IS visur kilo tamsfls siluetai,
dab~ jl! buvo ne maZiau kaip desimt - pasiutusil! alkanl! sun\!. Nuo
snukil! varvejo seiles.
Dzeningsas irTornas apmire, bijodami net paZvelgti vienas i kill!.
Urzgianti gauja kol kas laikesi atokiai.
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- Jie pajuto ... lavonus, - susnabzdejo Dzeningsas. - Reikia eiti ...
atgal.
Sulaikl( kvepavim~, jie pradejo letai trauktis atgal, ir ~ paci~
akimirk~ sunys pajudejo paskui juos, zemai nuleidl( galvas, lyg
sekdami grobi. Tomas suklupo ir nejuciomis riktelejo, Dze$gsas
tuojau pat isikibo Ui ir, stengdamasis islikti ramus, susnabMejo:
- Nebegti ... jiems reikalingi ... tik lavonai...
Bet, aplenkl( atidengtus kapus, sunys ne nesustodami nuseke
paskui gyvus 2:mones. Juos skiriantis atstumas ma2:ejo, 2:verys vis
artejo. Tomas vel suklupo ir stveresi u2: Dzeningso, juos abu krete
drebulys. Jiedu vis traukesi, kol.nugarornis atsireme i kaZk~ kieta.
Sudrebejl(s Tomas atsigrl(ze. Jie stovejo akmeninio stabo papedeje,
tai buvo sp~stai. Sunys apsupo 2:mones ratu, uZtverdami visus galimus pabegimo kelius. Ir grobuonys, ir jq aukos, stovinCios issieptq
nasrq apsupty, akirnirkai sustingo. Saule jau buvo aukstai irrausvais
atspindZiais daZe antkapius. Sunys apmire, laukdami signalo pulti.
Bego sekundes, 2:mones vis labiau ir labiau spaudesi vienas prie kito,
sunys pritiipe, ruosdamiesi suoliui.
Karingai surikl(s, Dzeningsas u2:simojo lauZtuvu, taikydamas i
gaujos va~, ir sunys tuojau pat puole ant jq. Dzenings~ parmuse ant
zemes ir megino perk~sti jam gerkll(. Reporteris voliojosi purve,
fotoaparato dir2:ai tvirtai tvirtai prigludo prie jo kaklo, o 2:verys lakste
aplink, stengdamiesi pasiektijo kiin~. Bejegiskai gindamasis, Dzeningsas pajuto po smakru kamer~. Suns dantyse sutraskejo linzes,
2:verys draske j~, noredami atplesti nuo 2:mogaus.
Tomui pavyko nubegti prie tvoros, ir tuo momentu ant jo soko
milZiniskas suo, u2: nugaros kaukStelejo zandikauliai. Dzeremis
parkrifo ant keliq, kiti sunys puole ant jo. Kauksejo dantys, tisko
seiles. Tomas dau2:esi, stengdamasis prisliau2:ti arciau tvoros. Jis
susigiize i kamuoli, gindamasis nuo iffirsusiq 2:veriq dantq. Kazkuri~
sekundes dali jam pavyko pamatyti Dzenings~, besivolio]anti ant
zemes, ir sunis, inirtingai bandancius pasiekti jo kakl~. Tomas
nejaute skausmo, ji valde tikvienas aistringas troskimas- pabegti!

..
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Dzeremis atsistojo keturpescias- iltys smigo jam i nugar(!- irtaip t((se
savo kelion(( link tvoros. Jo ranka atsireme i kaZk'! salta. Tai buvo
Dzeningso numestas lauZtuvas. Jis suspaude jranki ir smoge juo
atgal, ten, kur buvo 2vecys. Pasigirdo kraupus staugimas, ir jis
suprato, kasJ.pataike. Kraujas kliustelejo jam ant peciq, ir atsisuk((s
Tomas pmnate, kad vienas suo neteko akies. Sis reginys suteike jam
dr(!sos, jis pradejo mojuoti lauZtuvu i kair(( ir i desin((, ir netrukus
galejo atsistoti ant kojq.
Dzeningsas atsirito prie medZio. Jnirs(( sunys toliau puldinejo ant
jo, dantimis plesydami fotoaparato dirZus. Kautyniq metu netiketai
suveike blykste, ir 2vecys issigand(( atSoko. Tomas jau stovejo ant
kojq ir inirtingai mojavo lauZtuvu, traukdamasis link uztvaros.
Dzeningsas susigllZ((S slinko linkjo, atstat((s ·priesais save blykst((, ir
kaskart, kai sunys pemelyg priartedavo, spausdavo mygtuk(!. Galq
gale jis pasieke tv or(!.
Blykste sulaikydamas sunis, jis greitai pribego prie Torno. Sis
u2lipo ant tvoros ir ten, nesekmingai pasisuk((s, vienu surudijusiu
virbu persismeige pazasfi. Suklik((s is skausmo,jis trllktelejo rank(!,
metesi pirmyn ir nukrito ant zemes kitoje tvoros puseje. D~eningsas
paseke juo, kartkartemis iiungdamas blykst((, 0 paskui, sokdamas
nuo tvoros, mete kamer(! i sunis. Tomas svirduliavo. Dzeningsas
sunkiai nutempe ji i masin(!. Vairuotojas, susting((s is siaubo, Zillrejo
ijuos. Jis norejo u2vesti masin(!, bet nebuvo raktq. Tada jis issoko is
automobilio ir· padejo Dzeningsui pasodinti Tom(! ant galines
sedynes. Dzeningsas nubego piie baga2ines atnesti raktq, ir tuo metu
• vel pamate sunis. Jie puldinejo ant tvoros ir stauge is inirsio, vienas
is jq pamegino persokti kliuti, ir beveik jveike j'!, bet virbas pervere
jam gerkl((, ir is zaizdos fontanu pliuptelejo kraujas. Pajut(( krauj(!,
likusieji puole ant jo ir dar gyv(! sudraske i gabalus.
Masina sove i priekj. Sutrinksejo neu2dacytos ducys, vairuotojas
pasiurp((s zillrejo veidrodelyje i savo keleivius. Jq kllnai tuo momentu atrode kaip tikras kraujo ir skarmalq misinys. Stipriai prisispaud((
vienas prie kito, Tomas ir Dzeningsas raudojo kaip vaikai.
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ViENuolikTAs skyRius
Taksi vairuotojas nuveze juos iki greitosios pagalbos skyriaus,
istrauke is ma5inos jq bag~ ir nuvaZiavo. Tomas buvo toks sukrestas to, kas ivyko, kad i visus klausimus turejo atsakyti Dzeningsas.
Jis pasake isgalvotus vardus ir isdesre tokiq istorijq, kad ligonines
valdZia liko visiskai patenkinta. Jis papasakojo, kad jiedu gerokai
isgere ir nuklydo i privacias valdas, kur kabojo lenteles, ispejancios,
kad teritorijq saugo sarginiai sunys. Tai ivyko priemiestyje, bet kur
biitent, jis nepamena, ten buvo auksta geleZine tvora, nuo kurios
nuvirto jo draugas. Jiems aptvarste Z:aizdas, suleido vaistq nuo
stabliges ir liepe pasirodyti po savaites kraujo tyrimams, kad hiitq
galima patikrinti vaistq poveiki. Jie persirenge ir isejo, -paskui
susirado nedideli viesbuti irpasirase isgalvotais vardais. Tamautojas
pareikalavo, kad jie sumoketqi prieki, irpo to padave jiems kambario
raktus.
Tomas tuojau pat puole prie telefono ir, kol Dzeningsas blaskesi
po kambari, nesekmingai stengesi susisiekti su Katerina.
- Jie butq galejct nuZ:udyti tave, betnenuZ:ude,- issigandcts kalbejo
Dzeningsas. - Jie persekiojo MANE , megino pasiekti mano kiUdq.
Tomas pakele rankq, maldaudamas nutilti, pro mar5kinius matesi
tamsi kruvina deme.
- Tu girdi, kq as tau sakau, Tomai?! Jiems reikejo mano kaklo!
- Tai ligonine? Taip,ji palatoje 4A.
- Dieve mano, jeigu ne kamera... - nenurimo Dzeningsas.
- Palauk trupuq, man reikia skubiai pasikalbeti.
- Mes turim kaZkq daryti, Tomai. Girdi?
DZ:eremis atsisuko i Dzeningsq ir isiZiiirejo i Z:aizdas ant jo kaklo.
- Surask man Megido miestq, - tyliai tare jis.
- Kaip, po velniq, as ji rasiu?
- Nezinau.. Nueik i bibliotekq.
-I bibliotekq? Jezau .Kristau!
- Alio? - i rageli tare Tomas. - Katerina?
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Katerina, pajutusi nerim11 vyro balse, pasikele ir atsisedo ligonines lovoje. Ji laike rageli sveooua ranka, antroji, sugipsuota, gulejo
ant apkloto.
- Ar tau viskas gerai? - sunerim~s paklause Tomas.
- Taip. 0 tau?
- Taip. As tiesiog norejau isitikinti...
- Kurtu?
- Romoje. "lmperatoriaus" vieSbutyje.
- Kas nutiko?
- Nieko.
- Tu nesergi?
- Ne, as bijau...
- SugriZk, DZeri.
- As negaliu dabar sugri.Zti.
-Man baisu. ..
- Tau nera ko bijoti.
- As skambinau namo, bet ten niekas neatsako.
Tomas Zvilgtelejo i DZenings11. Tas vilkosi kitus marikinius ir
ruosesi iseiti.
- Dreri, - tare Katerina. - AS manau, man b11tq geriau eiti namo.
- Pasilik ten, kur esi,- paprase Tomas.
- AS jaudinuosi del Demjeno.
- Ne nesiartink prie namo, Katerina!
- Man REIK.IA...
- Paklausyk man~s, Katerina. Nesiartink prie namo!
Katerina nutilo, isg11sdinta jo tono.
- Jeigu tu bijai del man~,- prabilo ji,- tai neverta. As pasikalbejau
su psichiatru ir pradejau kai k11 suprasti. Tai ne del Demjeno, viskas
del man~s pacios.
- Katerina...
- Paklausyk man~s. Dabar as vartoju litijum11. Tai del depresijos.
Irman padeda. AS noriunamo. As noriu, kad tu sugriZtum. - Ji nutilo,
jos balsas staiga prikimo. - Ir as noriu, kad viskas bfitq gerai.
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- Kas dave tau vaistus?- paklause Tomas.
- Daktaras Grijeris.
- Pasilik ligonineje, Katerina Neiseik, kol as negrisiu.
- As noriu nama, Dzeri.
-Del Dievo ...
-As geraijauCiuosi!
- Ne, negerai!
- Nesijaudink.
- Katerina...
- A~ eisiu nama, Dzeri.
- Ne! As grisiu.
- Kada?
- Ryte.
-0 jeigu namuose kaZkas atsitiko? As ten skambinau...
- Taip, namuose KAZKAS atsitiko, Katerina.
Ji vel nutilo, nu6 tq zod.Ziqj!! erne kresti drebulys.
- Dzeri? - tyliai paklause ji. - Kas atsitiko?
- Ne telefonu, - maldaudamas istare jis.
- Kas atsitiko? Kas ivyko miisq namuose?
- Lauk man~s. Neiseik is ligonines. As ryte grisiu ir visk!! tau
paaiskinsiu.
- Prasau, nereikia...
- Tai ne delTA~S, Katerina. Su tavirni viskas gerai.
- K!! tu kalbi?
Dzeningsas Zvilgtelejo i Tom!! ir nifiriai palingavo galva.
- Dzeri?
- Tai ne miisq kfidikis, Katerina. Demjenas priklauso ne mums.
- K!!?
- Neik nama, - perspejo Tomas. - Lauk man~s.
Jis padejo rageli; pritrenkta Katerinanejudedama sedejo tamsoje.
Staigaji pajuto, kad paniskas siaubas j!! apleid.Zia. V aistai veike, irjos
mintys buvo aiskios. Katerina vel pakele rageli ir surinko namq
numeti. Niekas neatsiliepe. Tada ji pasisuko prie selektoriaus virS
lovos ir vargais negalais paspaude my~.
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- Taip, mem?- pasigirdo balsas.
- Man reikia iseiti is ligonines. Ar tureciau del to su kuo nors
pasikalbeti?
- Jus turite gauti gydytojo leidiml!.
- Prasau surasti ji.
.- Pameginsiu.
Balsas nu~lo, ir Katerina vel atsidu.re visiskoje tyloje. Slauge
atnese pietus, bet ji visai neturej o apetito. Ant padeklo stovejo ma2as
indelis zele. Katerina atsitiktinai prisiliete prie jo, drebuciai atrode
vesus ir paveike raminanciai. Katerina letai sutryne juos tarp pirstq.
Uz simtq myliq nuo ligonines, Cerveteri kapinese, viskas atrode
ramu, dangus niaukesi, girdejosi tik tylu~ krebzdesys,lyg kaZkas
butq kastts zemtt. Prie israustq kapq du sunys grernZe zemes, mechaniskai dirbdami letenomis ir liZversdami atvirus rusius. Uz jq, ant
gelezines tvoros, kabojo negyvas subjaurotas kUnas. Vienas is sunq
u2verte snuki ir liudnai sukauke zemu balsu. Ta suniska aimana
suskambejo visose kapinese, palaipsniui stipredama, ir kiti zverys
prisijunge prie jo, kol viskl! aplink t1Zpilde jq nedarnus staugiantis
charas.

Palatoje Katerina vel istiese rankl! prie selektoriaus, jos balsas
buvo nekantrus.
-Ax: yra kas nors? - paklause ji.
- Klausau jusq.
- As prasiau surasti man gydytojl!.
- Bijau, kad tai netmanoma. Jis operacineje.
Katerinos veide pasirode susierzinimas.
- Ar negaletumet ateiti cia ir padeti man?
- As kl! nors atsiqsiu.
- Prasau paskubeti.
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- Pasistengsiu.
Katerina sunkiai atsikele is lovos ir priejo prie spintos, kurioje
issyk surado savo drabl1Zius. Suknele buvo susiauciama, ir apsivilkti
j~ buvo lengva, bet naktiniai mar8kiniai 11Zsegioti iki kaklo, ir,
paZ\'elgusi i save veidrodyje, Katerina pagalvojo, kad su sugipsuota
ranka jai vargu ar pavyks nusivilkti tuos purpurinius silko mar8kinius. Ji timptelejo sagas, sios atsisege pacios, ir Katerina, megindama
nusivilkti mar8kinius per galv~, visi§kai susipainiojo tuose purpuriniuose sp~tuose. Ji kovojo su silkine medZiaga, vis tarnpriau vyniodama j~ aplink kakl~, ir jaute, kaip j~ apima bairne. Staiga atsidare
durys, ir moteris su palengvejimu atsiduso - pagaliau atskubejo
pagalba.
- Ei, - prabilo Katerina, pro plonyti purp~ stengdamasi iZilireti,
kas atejo.
Niekas neatsiliepe.
- Ar cia yra kas nors?
Ir staiga ji sustingo.
Priesais j~ stovejo misis Beilok. Jos veidas buvo smarkiai nupudruotas, ant lupq ryskiais daZais ispiesta klaiki sypsena. Katerina
tylornis stebejo, kaip misis Beilok letai praejo pro j~, atvere lang~ ir
pasi.Zitirejo zemyn.
- Ar negaletumet man padeti ... - su§nabzdejo Katerina. - Man
regis ... as trupuq susipainiojau.
Misis Beilok tik kreivai syptelejo, ir nuo tos sypsenos Katerinai
pasidare salta.
- Nuostabi diena, Katerina, - pasake moteris. - Puiki dienele
skryd.Ziui.
Ji tvirtai sugriebe Katerin~ 11Znaktiniq mar8kiniq irzenge pirmyn.
- PraSau jusq, - maldaudama prabilo Katerina.
Jq akys susitiko paskutini k~.
- Jus tokia gra:Zi, - pasake misis Beilok. - Atsiqskite gi mums oro
bucini.
Ji u:lvirto ant Katerinos ir, prispaudusi j~ prie palanges, galingomis rankomis isstfime pro lang~.
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Prie priemimo skyriaus privaziavo greitosios pagalbos masina su
besisukanciaraudona lempute irveikiancia sirena. Tuo momentu pro
septintojo auksto lang'! iskrito moteris, jos veidas buvo apvyniotas
purpuriniu silku. Ji krito labai ilgai, bet niekas nesuspejo jos pastebeti, kolji neatsitrenke i greitosios pagalbos automobilio stog'l. Po to
jos'kiinas dar kart<i suvirpejo ir nurimo ain.Ziams.
T<i pat minutct Cerveteri kapinese isivyravo tyla. Kapai buvo
uZkasti, ir 8unys dingo kriimuose.

Tomas siaubingai pavargo ir iskart11Zsnudo. Ji p!lZadino telefono
skambutis. Buvo jau tamsu, Dzeningsas dar negriz~ts.
- Kausau,- mieguistu balsu atsiliepe Tomas.
Skambino daktaras Bekeris, drebantis balsas isdave jo susijaudi-

flim'l.
- Dziaugiuosi, kad suradau jus,- tare jis.- Viesbucio pavadinimas
buvo uZra8ytas ant Katerinos naktinio stalelio, bet a8 sunkiai nidau...
- Kas atsitiko?
- Katerina issoko pro ligonines lang'l.
- ... Kil?- vos pratare Tomas.
- Ji mire, misteri Tornai. Mes padarem visk'l, k'! galejom.
Torno gerkleje liZstrigo gumulas,jis migalejo kalbeti.
- Mes nezinom tiksliai, kas ivyko. Ji norejo iseiti is ligonines, o
paskui mes j'l radom gatveje.
- Ji mire? .. - vos istare Tomas.
- Is karto. Jai buvo sulauZyta kaukole.
Tomas sudejavo ir prispaude rageli prie krutines.
- Misteri Tornai ...
Bet jis raudodamas padejo rageli.
Vidurnakti grizo Dzeningsas, jo nerangi figfira linko is nuovargio. Jis Zvilgtelejo i lovoje gulinq Dzeremi.
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- Tomai?
- Taip, - susnabzdejo sis.
- As vaiksciojau po bibliotekas, paskui nuejau i autoklub~b o po
to pasiteiravau Karaliskojoje Geografq Draugijoje.
Tomas neatsake, ir Dzeningsas sunkiai sudribo ant lovos. Jis
pastebejo, kad kruvina deme ant Torno mar8kinil! padidejo.
- As meginau issiaiskinti del Megido miesto. Pavadinirnas pairntas is zodZio "Armagedon". "Pasaulio pabaiga".
- Kur jis? - abejingai paklause Tomas.
- Bijau, kad jis mazdaug penkiasdesirnt pedl! po zeme. Jeruzales
priemiestyje. Ten dabar vyksta kasinejimai. Man rodos, tuo u2:siima
kaZkoks Amerikos universitetas.
Atsakymo nebuvo. Dzeningsas atsigule ir atsipalaidavo. Jis atrode labai pavargl(s·.
- As noriu ten nuvaZiuoti, - pasnibzdomis tare Tomas.
•
Dzeningsas linktelejo ir giliai atsikvepe.
- Jeigu tik pavyktq prisirninti senio var<ll!...
- Bugengagenas.
- Bugengagenas?
- Taip. Eiles as taip pat prisirniniau.
Dzeningsas nesusivokdamas pasiZiflrejo i Tom~.
- Zmogus, su kuriuo mes turirn susitikti, vardu Bugengagenas?
- Taip.
- Bugengagenas - tai zmogus, isvarantis seton~ jis gyveno
septynioliktame amZiuje ir buvo minimas vienoje is musq knygl!.
! Butent sitas vardas, - abejingai atsake Tomas. -As prisirniniau
viskq. Visk~, ·k~ jis sake.
- Aleliuja! - atsiduso Dzeningsas.
- "Kai 2:ydas ateis i Sion~... - beveik pasnibZdom pradejo Tomas.
- Ir dang11s kome~ pasil!s ... Ir Roma paZins savo sfinll··· Daugiau
neisvysim sviesos."
Dzeningsas itemptai klausesi jo tamsoje. Paskui, negyvo Torno
balso pakeretas, jis suprato, kad jame kaZkas staiga ir negriZtamai
pasikeite.
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-"IS am.Zinos jfiros pakils tas Zveris ... - tC(se Tomas.- Ir kariaunos
zygiuos pasitikti mirties ... Brolis broli fudys ir kardqjq neliks ... Kol
plakimas nutils paskutines sirdies."'
Jis baige. Dzeningsas palauke, kol nutils pravaZiuojanCios policijos masinos sirena, ir priejo prie Iango.
- Kas atsitiko? - paklause jis.
- Zuvo Katerina, -lygiu balsu atsake Tomas.- Ir as noriu, kad tas
vaikas numirtq taip pat.
Jie jau neuZffiigo iki pat ausros, klausydarniesi gatves triuksmo.
Astuntq valandq Tomas paskambino EL - AL numeriu ir msake
bilietus dieniniam reisui i Izraeli.
Tomas dainai keliaudavo, bet lzraelyje niekada nebuvo. Visos jo
zinios apie siq sali apsiribojo laikra8Ciq naujienomis ir nesena citatq
paieska Biblijoje. Jis nustebo, kad Izraelis pasirode esqs siuolaikine
valstybe. Salis, gyvavusi dar faraonq laikais, bet atgimusi tiktai
dabar, asfalto ir betono am.Ziuje, buvo panasi i milZiniskq tinko
gabalq, pamestq dykumos viduryje. Sis dangus kaZkada regejo Zydq
begimq is Egipto; o dabar ji smaigsre daugiaaukSciai ·pastatai ir
viesbuciai.
Visur aidejo statybq triuksmas. MilZiniski kranai, tartum mechaniniai "drambliai", letai kilnojo krovinius savo "straubliais". Miestas tarytum skubejo kuo greiciau issiplesti i visas puses. Asfaltas
daugelyje vietq buvo isdauZytas, ir keliai, nutiesti visai neseniai, bet
jau pasenC(, dabar buvo statomi is naujo. Visur kabojo plakatai,
kvieciantys keliauti i Sventajq zemy. Policijai irgi pakako darbo: jie
tikrino lagaminus ir krepsius, ieskodami potencialiq diversantq.
Tomq ir Dzeningsq sulaike aerouoste, jq jdreskimai ir melynes
kele jtarimq. Tomas pateike savo civilini pasq, noredarnas nuslepti,
jog priklauso amerikieciq administracijai.
Su taksi jie pasieke "Hittono" viesbuq, paskui vyriskq drabuZiq
parduotuveje nusipirko lengvus kostiumus. Kar8tis kilo. Prakaitas
prasisunke i Torno zaizdq ir sukele stiprq skaUSirul. Zaizda vis dar
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tebekraujavo, ir Dzeningsas pasio.le Tornui kreiptis i gydytoj1!. Bet
sis teturejo vien1! troskim1! - surasti sent Bugengagen1!.
Jiedu pasuko turgaus pusen, visq is eiles klausinedarni, ar kas
girdejo Bugengageno var~. Tas vardas niekarn nieko nesake, ir jie
tctse savo paiesk~. Tomas beveik neteko vilties;jis vos vilko kojas.
0 Dzeningsas, priesingai, buvo Zvalus ir laksre po mies~, landZiojo
po parduotuves, uZbegdavo i fabrikus patikrinti telefonq S1lfasq, ir
vien'! ka~ pabuvojo net policijoje.
- Galbii.t jis pakeite pavardct, - ki~ I)'t! atsidusdamas tare jis, kai
jiedu su Tornu prisedo ant suolelio parke. - Galbii.t jis dabar Dzonas
Bugenas. Arba DZimis Gagenas. Arba Izis Gagenbergas.
Ki~ dienl! jie pervaZiavo i Jeruzalct ir ten issinuomojo karnbarj
nedideliarne viesbutyje. Vel ir vel_jie skverbesi pro Zffioniq minias
it ieskojo to, kuris bii.tq bent.girdejcts ~ keis~ var~. Bet viskas buvo
veltui.
- Atrodo, kad jau laikas pasiduoti, -tare Dzeningsas, Ziii.redamas
pro viesbucio lang'!.
Karnbaryje buvo karsta, Tomas, apsipylcts prakaitu, gulejo ant
lovos.
- Jeigu cia yra vienas vienintelis Bugengagenas, tai mes neturim
ne menkiausio sanso jj surasti. 0 kol kas tera vienintelis faktas, kad
jis apskritai neegzistuoja.
Jis atejo i karnbarj ir erne ieskoti cigareciq.
- Velniai rautq, tas maZiukas kunigas vis1!laik'! leidosi morfijq, o
mes visus jo zodZius priimarn uZ ~ pinigl!. Garbe Dievui, kad jis
nepatare tau skristi i Menulj, nes mes jau bii.tume nusalct savo
uZpakalius.
Jis sunkiai s~dribo ant lovos ir pasiZiii.rejo i Torn1!.
- As nesuprantu, Tarnai. Dar pries kele~ dienq buvau isitikincts,
kad bii.tina jo ieskoti, o dabar visa tai man atrodo beprasmiska.
Tomas linktelejo ir, susiraukcts is skausmo, atsisedo ant lovos. Jis
nusiriso tvarsq, ir Dzeningsas nusipurte, parnatcts a~ zaiz~.
- Tas dalykas man nepatinka.
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- Vislqis gerai.
- Ko gero, prasideda uZkretimas.
- Viskas gerai,- pakartojo Tomas.
- Kodel tu nenori, kad as surasciau gydytoj~?
- Geriau surask senj, - atkirto Dzeremis. - Jis ,yra vienintelis
Zffiogus, kwi as noriu surasti.
Dzeningsas jau norejo atsakyti, bet ji sulaike tylus beldimas i
duris. Atidar~s jas, jis isvydo elge~. Tai buvo iki puses nuogas
neaukStas pagyven~s arabas. Jis nusisypsojo, pademonstruodamas
auksinj danq, ir pemelyg mandagiai nusilenke.
- Ko jums reikia? - paklause Dzeningsas.
- Ar tai jus ieskote senio?
Dzeningsas ir Tomas skubiai susiZvalge.
- Kokio senio? - atsargiai paklause DZeningsas.
- Man turguje pasake, kad jfls ieskote senio.
- Taip, mes ieSkom vieno Zffiogaus.
- AS jus nuvesiu pas ji.
Tomas sunkiai atsikele ir daugiareiksmiskai· pasi.Ziflrejo i Drening~.

-GreiCiau, greiciau,- skubino juos arabas.- Jis sako, kad jfls atejot
kaip tik laiku.
Jie pesCiomis nuejo Jeruzales skersgatviais. Ejo greitai irtylomis. ·
MaZa8is arabas rode jiems keli~ nepaprastai mitriai skuosdamas
pirmyn. Tomas ir Dzeningsas stengesi nepaleisti jo is akiq, o jis
vikriai landZiojo kreivais uZkaboriais irpatvoremis. Kai j iedu mdus~
pagaliau ji pasivijo, arabas sypsojosi kaip C:esyro katinas. Matyt, cia
buvo jq kelio galas, bet pries juos stovejo auksta mUrine tvora.
Dzeningsas ir Tomas staiga pagalvojo, kad juos paprasciausiai
apgavo.
- Zemyn, - tare arabas, pakele groteles ir parode, kur jiems reikia
listi.
- Kas cia per velniava?- pasipiktino Dzeningsas.
- Skubiai, skubiai. - lr arabas vel nusisaipe.
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Torrias ir Dzeningsas susiZvalge ir-tyledami pakluso. Arabas
nusileido paskui juos. Apacioje buvo tamsu, ir arab~s uZdege fakel~.
Jis speriai risnojo priekyje ir vede juos vis giliau ir giliau i pozemi ..
Silpnoje sviesoje keliautojai suspejo jnfireti slidZius grubaus akmens laiptus. Salia buvo nutiesta kanalizacijos sistema, ir visk~
aplink denge slidus rudi augalai, kurie bjauriai dvoke ir trukde eiti.
Zmones leidosi letai ir atsargiai, bet kai tik laiptai pasibaige, arabas
vel pasileido ristele. Tomas su Dzeningsu pamegino begti, bet
nepajege issilaikyti ant slapiq akmenq. Arabas tolo, ir jo fakelas
pasidare panasus i maZyti sviecianti taskeli. Juodu abu gaube prietema, tunelis priekyje siaurejo, ir jie vargiai tilpo siaurame praejime.
Tas tunelis primine irigacines sistemas daij, ir Dzeningsas staiga
p,agalvojo, kad jie galbut kaip tik ir keliauja tomis paciomis "sudetingomis ir painiomis kan'alq sistemomis", apie brias kalbejo archeologai dykumoje. Jie aklai brovesi pirmyn, supami tylos ir
akmenq. Jtemptoje tyloje skardZiai aidejo zingsniai. svieCiantis
fakelo taskas pranyko galutinai ir, suletin~ Zingsfli,jie staiga suvoke,
kad yra visiskai vieni, ir vienas kito buvim~ jaute tik is sunkaus
kvepavimo.
- Dzeningsai,- uZdus~s pratare Tomas.
-As Cia.
- As nematau.. .
- Tas niekSas .. .
- Palauk man~.
- Nera prasmes,- atreze DZeningsas.- Mes atsiremem i sien~.
Tomas pajudejo pirmyn, paliete Dzenings~, o po to prisiliete prie
sienos. Aklaviete. Arabas dingo.
- Jis negalejo nueiti kitu keliu,- sumurmejo D~eningsas. - Esu tuo
tikras.
Jis uZdege degtuk~, ir sis apsviete nedideli ploteli aplink juos,
panasq i rust: juos beveik prislege akmeninis skliautas, dn!gnuose
plysiuose knibZdejo tarakonai.
- Kas cia- nutekamasis vamzdis?- paklause Tomas.
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-Cia dregna,- pastebejo Dzeningsas:- Kuril! velnil! cia dregna?
Degtukas uZgeso; ir jie vel pasinere i tamsq.
- Tai sausa dyk:uma. IS kur, po velnil!, cia vanduo?
- Turbiit kur nors yra pozeminis saltini.s ... - balsu pagalvojo
Tomas.
- Arba rezervuarai. Nenustebcia~ suZinoj((s, kad mes esam salia
vandentiekio.
Tomas vis dar negalejo atgauti kvapo.
- Eime, - pratare jis.
-Pro sienq?
- Atgal. Reikia issikapstyti is cia.
Jie ejo atgal apgraibomis, delnais braukdami per dregnas akmenines sienas. Keliautojai vos judejo tamsoje, ir kiekvienas colis jiems
atrode ne maZiau kaip mylia. Staiga Dzeningso ranka pakibo ore: jis
pajuto tusciq erdv((.
-Tarnai?
J?zeningsas paeme Torno rankq irprisitrauke artyn. Saliajl! staciu
kampu i tuneli remesi praejimas. Matyt, jie nepastebejo jo tamsoje ir
praejo pro salj.
- Ten apacioje sviesa, - sukuZdejo Tomas.
- Tikriausiai tai miisl! sqmojingasis palydovas.
Jiedu letai nukiiitino praejimu. Po kurio laiko jis isiliejo i olq;
grindys cia buvo gristos akmenimis, dantytos sienos nesieke lubl!.
Jie jZiiirejo, kad olq apsviecia ne vienas fakelas. Tai buvo sviesi
akmenine sale, kurios centre stovejo du Zffiones ir, matyt, lauke jl!
pasirodant. Vienasis jl! buvo tas pats elgeta arabas. Atokiau voliojosi
jo uZgesintas fakelas. Antrasis buvo pagyven((s Zffiogus, vilkintis
chaki spalvos sortus ir mar8kinius trumpo~s rankovernis. Jis buvo
rimtas, jo veidas atrode isvarg((s, prakaitu permirk(( mar5kiniai lipo
prie kiino. Uz senio Tomas ir Dzeningsas iziiirejo medini stalq,
apkrautq popieriq ritiniais.
Dzeningsas ir Tomas iejo i olos vidt!. Jie stovejo tyledami ir
marksresi nuo ryskios sviesos. Sal(( apsviere desimtys pakabintq
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sviestuvq, sienose matesi blausfis pastatq, laiptq icontiirai, rorlos,
ilituoti tiesiai i uolas. p~ kojomis buvo paprasta zeme, bet kai "kur
aiSkiai matesi gristos krantines fragmentai, liudijantys, karl senoveje
cia ejo gatve.
- Du simtai drachmq, - pasake arabas ir istiese l"8Illa!.
- Ar galite jam sumoketi? - paklause sortais vilkintis :Zmogus ir,
lyg atsipra&ydamas, gfiZtelejo peeiais.
- Jiis ... - Dzeningsas u:Zsiciaupe, nes senis patvirtindamas linktelejo. - Jiis ... Bugengagenas?
- Taip.
DZeningsas itartinai pasiZiurejo i ji.
- Bugengagenas- tai :Zmogus, isvar~s setoJUl ir gyven~s septynioliktame am:Ziuje.
- Tai ivyko prieS rlevynias kartas.
- Betjfis...
- As paskutinis, - vel pertrauke ji senis, - ir pats nesekmingiausias
isjq.
Jis priejo prie savo stalo ir sunkiai atsisedo ant jo. Lempa apsviete
jo veid<!: jis buvo toks isblysk~s, karl atrorle permatomas, pro ode!
ryskejo venos.
- Kokia cia vieta?- paklause Tomas.
- Dzezrilis, Megirlo miestas, - abejingai atsake tas. - Mano
tvirtove, mano kalejimas. Cia prasirlejo Krikscionybe.
- Jiisq kalejimas?- nesuprato Tomas.
- Geografiniu po:Zifiriu cia ir yra Krikscionybes sirdis. Torlel, kol
esu cia, niekas negali man pakenkti.
Jis nutilo, matyt, laukdamas jq reakcijos. Torno ir Dzeningso
veirlai atrorle be galo nuste~.
- Ar galetumet sumoketi mano pasiuntiniui? - paklause senis.
Tomas ikiso I"8I1la! i kisen~ ir istrauke is ten keleU! banknotq.
Arabas paeme pinigus ir tuetuojau dingo, palik~s juos trise. Kambaryje buvo salta ir dregna, Tomas ir Dzeningsas drebejo, dairydamiesi
aplink.
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- Sioje kaimo aiksreje,- t~se Bugengagenas,- kaZkada, mai'Siravo
Romos kariauna, o seniai, sededami ant akmeniniq suoleliq, liefuvavo apie Kristaus gimim~. Tai, k~jie kalbejo, buvo 11Zrasyta cia,jis mostelejo ranka i sienas, - siame pastate, labai kruopsCiai, ir
surinkta i knygas, mums Zinomas Biblijos vardu.
Dzeningsas Ziilrejo i tamsi~ oh! uZ jl.J nugarq, ir Bugengagenas
sugavo jo Zvilgsni.
- Cia yra visas miestas. Tris!iesimt penkis kilometrus is siaures i
pietus. DidZioji dalis dar praeinama. Ten, virSuje, vyksta kasinejimai, ir del to pasitaiko griucil.J. Kai jie prisikas iki cia, bus lik~ tik
griuvesiai. Bet tai taip panasu i Zffiom, galvojanti, kad visa, kas
matorna, turi buti pavirsiuje.
Tomas ir Dzeningsas stovejo tyledami, stengdamiesi suprasti
visk~ ~ cia pamate ir isgirdo.
-0 tas ma.Zasis kunigas,- paklause Bugengagenas.- Jis jaumir~?
Tomas atsisuko i ji, su siaub~ prisimin~s Tason~.
- Taip, - atsake jis.
- Tada seskires, misteri Tomai. Mums geriau is karto eiti prie
reikalo.
Tornasnepajudejo, senis nuk:reipe Zvilgsni i Dzenings~.
- J-os atleiskite mums. Bet tai turi Zinoti tik misteris Tomas.
- Siame reikale mes su juo DRAUGE, - atsake Dzeningsas.
"' Bijau, kad ne.
- Tai a8 atveZiau ji cia.
- Esu tikras, kad jis jums uZ tai dekingas.
- Tornai? ..
- Daryk, kaip jis sako, - atkirto Tomas.
Dzeningso veido raumenys isitempe is nuoskaudos.
- Ir kur, po velnil.J, man jo laukti?
- Pasiimkite vien~ lemp~, - tare Bugengagenas.
Dzeningsui teko paklusti. Met~s Tomui p~ Zvilgsni, jis pasi!me nuo lentynos lemp~ ir pasuko i tams~.
Stojo nejauki pauze, senis atsikele nuo stalo ir palauke, kol nutils
~lstantys Dzeningso Zingsniai.
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- Jus juo pasitikite? - paklause Bugengagenas.
- Taip.
- Nepasitikekite niekuo.
Jis nusisuko ir erne raustis uoloje iskaltoj spintoj, paskui istrauke
is ten audeklu apvyniotq rysuli.
- 0 ar privalau pasitiketijumis?- paklause Tomas.
Senis sugrizo prie stalo ir isvyniojo rysuli. Jame gulejo septyni
stiletai, saltai spindintys sviesoje. Jie buvo labai siauri, rankenos
isdroZtos is dramblio kaulo, kiekvienas is jq vaizdavo nukryziuoto
Krista'us figfirl!.
- Pasitikekite jais, - pasake senis. - Tik jie gali jus isgelbeti.
Aplink tvyrojo kapq tyla. Dzeningsas pasilenk~s ejo pirmyn.
Tiesiai virS jo kabojo nelygios uoletos lubos. Dzeningsas su baime
dairesi po lempos apsviestq erdv~. Jis mate akmenyje ikalintas namq
sienas, uolose uZmfirytus skeletus, atrode, kad jie tuoj tuoj islips is
akmeniniq nutekamqjq grioviq, kaZkada reminusiq senovin~ gatv~.
Dzeningsas slinko tolyn, ir koridorius priekyje erne siaureti ...
Sviesa kvadratineje saleje buvo jau prigesusi, Tomas su siaubu
Zvelge i stall!. Septylli stiletai buvo. sudelioti kryZiaus forma.
- Tai reikia padaryti sventintoje zemeje~- kuZdejo senis. - Bamycios zemeje. 0 jo krauju apslakstyti Dievo altoriq.
ZodZiai aiskiai girdejosi tyloje, bet senis idemiai stebejo Tom'!,
noredamas isitikinti, ar sis gerai ji supranta.
- Kiekvien'l peili reikia ismeigti iki rankenos. Iki Kristaus kojlf
ant kiekvieno peilio koto ... ir taip, kad jie sudaryq! kryZiaus zenkll!.
Jis istiese isdZiuvusil!, gumbuot:q rank'! ir sunkiai istrauke viduryje ismeigtq peili.
- Pirmasis durklas - pats svarbiausias. Jis atima fizin~t gyvybl( ir
tamp·a kryZiaus centru. Kiti durklai atima dvasin~t gyvyb~. ir smeigti
juos reikia tokia tvarka...
Jis nutilo ir vd paZvelge i Tom'!.
- Jfis turite buti negailestingas,- paaiskino jis.- Tai ne Zffiogaus
sfinus.
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Tomas pabande pmbilti. Kaijam grii:o balsas,jis buvo kaZkoks
svetimas, grubus ir trii.kciojantis, i~duodantis DZeremio bOkl~t.
- 0 jeigu jus klystat? - paklause jis. - 0 jeigu jis ne ...
- K.laidos cia negali buti.
- Juk turi buti ka.Zkoks ifodymas...
- Jis turi igimt! Zym~t. Tris sesetus.
Tomui uZ:gniauZ:e kvap~.
- Ne, - su8nabzdejo jis.
- Taip pasakyta Biblijoje, tokiu :Zenklu pa:Zymeti visi Setono
apastalai.
- Bet jis neturi Zyn1es.
- Dvyliktoji psalme, sestosios eiles. "Turintis prot! skaitmenj
isskaiciuos Niekingo Zveries, nesancio mifti. Skaitmuo ir Z:mogus
visados sutampa. sesi simtai jis, sesios desimtys ir sesi."
- Sakau jums, jis neturi sito zenklo.
- Zenklas TURI bUti.
- Asji MAUDZIAU. Zinau kiekvien~jo odos centimettq.
- Jo nematyt ant kUno. Jus atmsit zenkl~ po plaukais. Juk bemiukas gime su tankiais plaukais, ar ne?
Tomas prisimine moment!, kai pinn¥ari isvydo kUdikj. Jis
prisimine savo nuostab~ del vesliq ir ilgq plaukq.
- Nus~skite plaukus, - patare Bugengagenas. - Ir po jais j11s
pamatysit ~ Zym~t.
Tomas uZ:simerke ir nuleido galv~ ant ranicq.
- Nuo pat pradZiq jus turite atmesti bet kokias dvejones. Jfis
abejojate mano zodZiais?
-As nezinau,- atsidus~ts atsake Tomas.
Senis atsilose ir pa:Zvelge iji.
- Negim~ts kUdikis buvo nuZ:udytas, kaip ir pranasauta. Jusq
Z:monafuvo.
- Tai k u d i k i's !
- Jums reikia dar ifodymq?
- Taip.
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- Tuomet laukit jl.!, - tare Bugengagenas. - Bet zinokit, kad jums
reikalingas tikejimas. Kitaip jiis nesusidorosit. Jeigu abejosit,jie jus
jveiks.
- Jie?
- Jii.s saket, kad namuose dar yra moteris. Tarnaite, kuri priziii.ri
vaiklJ:...
- Misis Beilok. ..
Senis linktelejo galva, tartum kaZklJ: prisimin~ts.
- Tikrasis jos vardas Baalok. Tai setono regentas. Ji visklJ:padarys,
kad tik sutrukdyt\! jums atlikti tai, kl!: reikia.
Jie nutilo. Oloje pasigirdo Zingsniai. Is tamsos letai isniro Dzeningsas, jo veide atsispindejo begaline nuostaba.
- ... Tii.kstanciai skeletti... - susnabZdejo jis.
- Septyni tii.kstanciai, - patikslino Bugengagenas.
- Kas cia jvyko?
- Megido - Armagedono vieta. Pasaulio pabaiga.
Dzeningsas zenge pirmyn, jis vis dar drebejo is nuostabos.
- Jii.s norit pasakyti... Armagedonas jau buvo?
- 0 taip, - atsake senis. - Ir bus dar daug kar!l.!.
Sulig tais zodZiais jis perdave rysuli Tomui.
Sis pamegino atsisakyti, bet Bugengagenas tiesiog ibruko pake!lJ:
jam i rankas, ir, kai Tomas atsistojo, jl.! akys susitiko.
- AS gyvenau labai ilgai, - ~ciojanciu balsu pasake Bugengagenas.- Ir aS meldZiuosi, kad mano gyvenimas nebiitti praej((s veltui.
Tomas nuseke paskui DzeningslJ: i tamslJ:, ten, is kur jie atejo. Jis
atsisuko tik kar!lJ:, betkambarys jau buvo ding((s. SvieSl.! nebesimate,
ir viskas istirpo tamsoje.
Jietyledami ejo per Jeruzal~t. Tomas tvirtai spaude rysuli rankose. Jo nuotaika buvo prislegta, jis ejo kaip automatas, i nieklJ:
nekreipdamas demesio, fvelgdamas tiesiai prieSais save. Dzeningsas pofl!: karttijo kaZko paklause, bet Tomas neatsake. Jie pasuko i
siallfl!: skersgatvj, kur vyko statybos, ir fotografas priejo prie pat
Torno, stengdamasis perrekti dirbancil.! kranl.! triuksmlJ:.

146

- Paklausyk, a5 tik noriu suZinoti, k'l tau pasake senis. Juk as irgi
turiu tam teis<r, taip ar ne?
Bet Tomas atkakliai ejo pirmyn, vis spartindamas Zingsni, tartum
noredamas atsikratyti pakeleiviu.
- Tomai! AS noriu su2:inoti, k'!jis pasake?
Dzeningsas puole i prieki ir sugriebe Tomll u2: rankoves.
- Ei! As gi ne pa5alinis stebetojas! Juk tai AS 1J RADAU!
Tomas sustojo ir pa2:velge Dzeningsui tiesiai i akis.
- Taip. Teisingai. Tai tu radai MUS VISUS.
- Kl:! tu nori tuo pasakyti?
- Tu tikini, kad visa tai tiesa. Tu kalei man ~ kliedesi i galvll! ..
- Palauk minutel<r···
- Tu padarei visas tas nuotraukas!
- Palauk ...
- Tu atsivezei mane cia!
- Kas tau?
-As net neZinau, kas is tikrqjq TU esi!
Tomas issiver2:e is Dzeningso rankq, bet sis vel pritraukeji artyn.
;- 0 dabar minutel<r palauk ir paklausyk, kll a5 tau pasakysiu.
- As jau girdejau pakankamai.
-As stengiuosi padeti!
- UZteks!
Jie Ziii.rejo vienas i ki~ ismeig<r akis. Tomas drebejo is inirsio.
- Ir a5 galejau is tikrqjq tuo patiketi! PATIKETI!
-Tomai...
. - Tas tavo senis viso labo tik eilinis fakyras, prekiaujantis pigiais
peiliais! ·
- Apie kq tu kalbi?
Tomas mostelejo rysuliu.
- Stai cia yra PEILIAI! GINKLAI! Jis nori, kad a5 ji u2:badyciau!
Jis mano, kad a5 privalau u2:musti ~ kiidiki!
- Tai ne kiidikis!
-Kudikis!
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- Del Dievo meiles; kokiq dar ifodymq...
- Kuo tu mane laikai?
- Nusimmink ...
- Ne! - suriko Tomas. - AS to n~darysiu! As nebedalyvauju!
Nl.lZudyti vaik'l? KUO gijfis mane laikote?
Tomas iffirScts l1Zsimojo ir nusviede rysuli tolyn. Sis atsitrenke i
namo siell'l ir dingo. Dzeningsas nutilo ir pasisuko eiti, bet Tomas
ji sustabde.
- Dzeningsai ...
- Taip, sere?
- As daugiau nebenoriu jfisq matyti. As nebedalyvauju.
Sukandcts dantis, DZ:eningsas greitai perejo gatv_ct, megindamas
·atrasti prie sienos peilius. Zeme buvo nuseta siukSiem, oras virpejo
nuo dirbanciq masinq ir kranq riaumojimo. Dzeningsas sparde
siuksles, vildamasis pamatyti maZ<l rysuleli. Pagaliau pastebejo ji
prie purvino kibiro ir pasilenke paimti, neatkreipcts demesio i krano
strelct,judanci'l tiesiai virSjo galvos. Akimirkaiji tartum suklupo, ir
is milZinisko Iango remo nuo postfimio isleke stiklas.
Stiklas suveike giljotinos tikslumu.
Jis nukirto Dzeningso galv'l lygiai ties apykakle ir subyrejo i
milijonus skeveldrq.
Tomas isgirdo skambesi, po to sauksmus, pamate Z:mones, begancius i gatvct, kurioje dingo Dzeningsas. Jis nuseke paskui juos ir
prasibrove f,ro miniq.
Ant zemes gulejo begalvis kfinas, kraujas svirkste is baisingos
zaizdos, tartum sirdis butq .dar plakusi. Tiesiai virs jq balkone
stovint! moteris isteriskai kvatojo ir rode zemyn. Siuksliq kibire
gulejo nukirsta galva ir nernatanciomis akimis Ziurejo i dangq.
Jveikcts save, Tomas praejo i prieki ir pakele rysuli su peiliais,
gulinti prie negyvos Dzeningso rankos. Nieko nebematydaffias, jis
issikrapste is skersgatvio ir nukiutino link viesbucio.
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DvylikTAS

skyR~us

Skrydis atgal i London~! truko astuonias valandas. Tomas sedejo
ir tylejo- jo smegenys atsisake dirbti. Daugiau nebebuvo nei baimes,
nei sielvarto, nei dvejoniq- tik negincytinas suvokimas to, kll reikejo
atlikti.
Londono aerouoste stiuardese gxqZino jam pakefll su peiliais,
kuris leidZiantis buvo is jo paimtas saugumo sumetimais. Ji pastebe~
jo,kaddurkl~ilabaigraZiis,irpaklauseTomo,kurjampavykotokius

jsigyti. Jis sumurmejo kaZkll neaiskaus, isimete juos i svarko kisencr
ir praejo pro salj. Buvo jau vidumaktis, aerouostas u.Zsidarinejo- tai
buvo paskutinis reisas, leidZiamas pagalleistino matomumo standartus. Miestas grimzdo tirstoje migloje, ir net taksistai atsis~ejo/
veZti jj i Pirfordl!.
Tomas pajuto, kad ji apgaubia ilgesinga vienatve.
Pagaliau jis sedo i taksi, atrode, kad masina pakibo riike. Tai
kaZkodel padejo Tomui negalvoti apie tai, kas jo laukia ateityje.
Praeitis negriZtamai isejo, o atspeti ateiti buvo neiffianoma. Buvo tik
dabartis, tik sis momentas, kuris tcrsesi visll am.Zinybcr. Ma5ina
ivaziavo i Pirfordl!. Tomas islipo is taksi ir sustojo, Ziuredamas i
na.rtl!l• kuriame dar taip neseniai jie ramiai ir laimingai gyveno, ir
Tomll erne kankinti praejusiq jvykiq vaizdai. Jis mate sode Katerin!l,
zaidZianCill su Demjenu, besijuokimcill Cesll, pilnll venindl! sveciq.
Netiketai vaizdiniai dingo, ir jis pajuto, kaip dau.Zosi jo paties sirdis
ir gyslose pulsuoja kraujas.
Sukaupcrs visll savo drasl!, Tomas pajudejo durq link ir ledinemis
rankomis jkiso rakfll i spyn!l. IS u.Z nugaros pasigirdo kaZkoks garsas.
Jiun pasirode, kad kaZkas iSsoko is Pirfordo misko. Dzeremiui
u.Zgniau.Ze kvapll; jejcrs i vidq, jis u.Ztrenke duris ir trupuq pastovejo
tamsoje, jsiklausydamas i namo garsus. Perejcrs svetaincr, Tomas
pasieke virtuvcr, atidare garaZo duris, priejo prie "Mersedeso" ir jkiso
rakfll i uZvedimo spynelcr. Benzino buvo ketvirtis bako, tiek visiskai
pakako Londonui pasiekti. Po to jis sugrizo atgal i virtuvcr, u.Zdare
duris ir jsiklause.
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Virtuveje viskas buvo taip, kaip ir anksciau,- tarturn seiminirikas
butq griZC(s po darbo dienos. Termostate ant virykles stovejo puodelis
su kose pusryciarns. Tai sukrete Tofllll.
Priej((s prie bufeto, Tomas issieme rysuleli ir isdeliojo jo turini
priesais save. Visi septyni peiliai gulejo drauge. Ziilredarnasijuos
is virSaus, isgalqstose gelezrese Tomas isvydo savo akis- saltas ir
ryZtingas. Dzeremis vel suvyniojo peilius ir drebanciomis rankomis
isidejo rysuli i palto kisen((.
Jis nuejo i sandeliukq ir siaurais mediniais laiptais erne kopti i
virSq.
Tomas pasieke aikStel((, vedanci~ i antrqji aukstq, ir pasuko i
tarnsq koridoriq. Sielon vel skverbesi dvejones, apnikusios ji pries
Dzeningso mifti. Jis pasimelde, kad Demjeno nebiltq vaikq karnbaryje, kad misis Beilok biltq spejusi isveZti ji is sito narno. Bet
Dzeremis jau girdejo jq kvepavimq, ir jo sirdis pradejo nerarniai
dauZytis. Moters knarkimas uZ:goze lengvq vaiko kvepavimq. Seniau
Tomq daZnai aplankydavo nuojauta, kad miego metu siuose karnbariuose jq gyvenimai tartum susijungia. Jis prisispaude prie sienos ir
isiklause, paskui greitai nuejo i savo kambari ir u2:sidege sviesq.
Lova buvo paklota, tarytum jo butq lauk((. Jis priejo prie jos ir
sunkiai atsisedo. Jo Zvilgsnis ismigo i jremintq fotografijq ant
naktinio stalelio. Kokie jauni ir laimingi atrode Dzeremis ir Katerina.
Tomas atsigule ir pajuto, kaip i akis plilsta asaros.
ApaCioje laikrodis iSmuse antrq valandq, Tomas atsikele, nuejo i
voniq, ijunge Sviesq ir pasiurp((S atsoko. Katerinos spintele buvo
apversta, visa jos kosmetika ismetyta aplink, tarturn cia biitq vykusi
laukine orgija.lndeliai su kremais ir pudromis istraiskyti ant grindq,
sienos isterliotos lilpq daZais, unitazas uZ:kimstas plaukq sepeciais ir
bigudi. Visas vaizdas bylojo apie baisqjnirsi, irnors Tomasnegalejo
_nieko suprasti, jis aiskiai mare, kad tas inirSis buvo nukreiptas pries
KateriJll!. Sukelti tokj jovalq galejo tik suaug((s 2:mogus: indeliai
sutraiskyti su baisia jega, o lupq daZq pedsakai pemelyg aukstai. Cia
siautejo beprotis. Neapykantos kupinas beprotis. Tomas sustingo ir
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Zvilgtelejo i savo atvaizd<! sudauZytame veidrodyje. Veido bruoZlii
dar labiau paastrejo, pasidare siurkStesni, Dzerernis pasilenke ir
atsidare spintelct. Jis rausesi joje tol, kol rado savo elektrini skustuvll.
Tomas paspaude jungildi, ir skustuvas suzvimbe jo rankoje. Kai ji
isjunge,jam staiga pasigirdo, kad jis isgirdo triukSrnll. Grindq girgZdesi virs galvos. Tomas apmire ir, sulaikcts kvepavimll, isiklause.
Garsas nebepasikartojo.
VirSutinct Torno liipll nusejo prakaito la5eliai, jis nusibrauke juos
drebancia ranka, paskui isejo is vonios ir, girgZdindamas grindis,
pasuko tamsiu koridoriumi. Vaiko rniegamasis buvo uZ misis Beilok
rniegamojo, ir, eidamas pro jos duris, Tomas sustojo. Durys buvo
praviros, ir Dzeremis isvydo rnoteq. Ji gulejo ant nugaros, viena
ranka buvo nukarusi zernyn, nagai nutepti ryskiai raudonu laku,
veidas vel isda.Zytas kaip sliundros. Ji knarke, ir milZiniskas jos
pilvas tai kilo, tai leidosi.
Drebanciais pirstais Tomas privere duris irprisiverte eiti pirmyn,
i isftnio miegarruYi- Dernjenas miegojo, jo veidas buvo ramus ir
nekaltas, ir Tomas nusuko akis, isiternpe, giliai atsiduso ir paj~dejo
i prieki, tvirtai spausdamas rankoje skustuvll; sis suzvimbe ir garsas
pasklido po kambaq. Bemiukas miegojo. Tomas pasilenke, ir jo
rankos sudrebejo. Jis pakele veikianti skustuv!l, sprigtelejcts isstfime
is korpuso kirpimo prietaisll ir priliere vaiko seveliii.tq. Plaukq sruoga
nukrito salia, ir Tom!! nukrare drebulys: baltas skalpas tamsiq plaukq
kupetoje atrode lyg bjaurus randas. Jis vel prispaude skustuvll, ir sis
dar kaftll perbego galva, palikdamas apnuoginf!! odll. Plaukai tyliai
krito ant pagalves. Kii.dikis sudejavo per miegus ir sujudejo. Dusdarnas is baimes ir nevilties, Tomas dar greiciau erne vedZioti skustuvu; nuo galvos nukrito dar keletas sruogq, berniuko vokai suvitpejo,
jis pradejo rnuistyti galvll, instinktyviai stengdamasis istrii.kti. Demjenas budo. Tomas pajuto paniskos baimes antplii.di ir erne spausti
jo galvll prie.pagalves. ISsigandcts vaikas pamegino issivaduoti, bet
Tomas prispaude ji dar stipriau ir sudejavo nuo itampos, nepaleisdarnas is rankq skustuvo ir kirpdamas vis daugiau ir daugiau plaukq.
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Dabar Demjenas vartesi irdau.Zesi jo rankose,jo prislopjntas rik~mas
daresi vis beviltiskesnis. Bet Tomas laike ji toliau. Beveik visa
berniuko kaukole jau buvo plika. Tomas duso, stengdamasis islaikyti
vaik~:t, kurio kiinelis tampesi irmuistesi, - berniukui taip pat trii.ko oro.
Ir staiga Torno akys issiplere- jis perbrauke skustuvu per Demjeno
pakaust. Stai ji. lgimta Zyn1e. Panasi i kaubureli. Skustuvas isireze i
j!:l,ji kraujavo, be! vis del to apgarnas..ryskiai matesi baltos odos fone.
Sesetai! Trys sesetai, isdestyti klevo lapo pavidalu, uodegelemis
jungesi centre.
Tomas atSoko. Verkdamas ir dusdamas, berniukas issigandcrs
Zifirejo i tev!:l. Jo rankos ciupinejo nuskus~ galv!:!. Parnatcrs savo
kruvinus delnus, Demjenas s~iko. Tomas sustingo, isvydcrs jo
akyse beviltiSk!:l
siaub!:!. Jis pats pravirko matydamas, kaip kruvinos
'
vaiko rankutes tiesiasi i ji, maldaudamos padeti.
- Demjenai!
Tuo momentu u.Z jo nugaros atsidare durys, ir i kambari isivecle
misis Beilok. Inirtingas riksmas veclesi pro jos raudonas liipas.
Tomas norejo pagriebti vaik!:l, bet moteris ji atStiime, ir jis nukrito
prie durq. Demjenas suklyke is siaubo ir nusoko nuo lovos. Moteris
u.Zgriuvo Tom!:!, o sis stengesi sugriebti j!:l u.Z rankq, kuriomis ji bande
isikibti jam i akis ir gerklcr. Moters svoris buvo pemelyg didelis, jos
mesingos rankos jau graibesi jam apie kakl!:! ir erne spausti gerklcr
taip, kad vos neissprogo akys. ~siutintas Tomas issilenke, bet misis
Beilok spejo isikirsti dantirnis jam i rank!:!. Visai salia jq nuo stalelio
nukrito lempa, Tomas sugriebe j!:l iris visqjegq trenke misis Beilok
per galvq. Lempos pagrindas perskilo, ir moteris bejegiskai sudribo
ant grindq. Tomas trenke jai dar k~. Kaukole trekstelejo, ir
nupudruotais skruostais erne teketi kraujas. Tomas pa8oko ant kojq,
svyruodamas priejo prie sienos, kur stovejo paklaikcrs is baimes
berniukas, paciupo ji, istempe is kambario, nuvilko koridoriumi link
atsarginiq laiptq ir u.Ztrenke u.Z nugaros duris. Demjenas griebesi uz
durq rankenos, ir Tomas stipriai issuko jam rankas. Tada bemiukas
kibo nagais jam i veidq, irji~ vos nenusirito nuo laiptq. Stengdamasis

.
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islaikyti pusiausvyrq, Demjenas griebe elektros _laidq. Tomas is visq
jegq stengesi atgniauZti jo pirStus, ir tuomet juos trenke srove ...
Atgavtts scpnontt ant sandeliuko grindq, Tomas atsistojo keturpescias ir apsidaire. Salia nejudedamas gulejo Demjenas. Tomas
pamegino ji pakelti, bet jam nepavyko. Jis susvyravo, nugriuvo ant
sono ir staiga isgirdo atidaromq virtuves durq girgZdesi. Tomas
sunkiai pasUko galvll. Pri~sais ji stovejo misis Beilok. Jai nuo galvos
varvejo kraujas. Ji ciupo Tomll l1Z palto ir parv~rte ant zemes. Jis
beviltiskai pamegino nusitverti l1Z stalciq, bet jie isvirto, jq turinys
issibarste ant grindq. Moteris 11Zgriuvo ji ir istiese kruvinas rankas
prie jo gerkles. Misis Beilok veidq denge rozine pudros ir kraujo
kose. Burna buvo pravira, ji urzge nuo itampos.
·
Tomas duso. Jis mate paklaikusias misis Beilok akis ir besiartinanq baisq veidq; jos lii.pos tuoj tuoj turejo paliesti jo lii.pas. Aplinkui
voliojosi virtuves rakandai. Tomas beviltiskai graibe rankomis grindis. Staiga jis 11Zciuope dvi sakutes, suspaude jas rankose iris visq
jegq smeige misis Beilok i smilkinius. Ji suspigo ir atsoko atgal.
Tomas sunkiai atsistojo ant kojq. Moteris klykdama blaskesi po
kambaq, beviltiskai stengdamasi istraukti sakutes, styra.rlcias jai is
galvos.
Tomas metesi i sandeliukll, pakele vis dar neatgavusi scpnones
berniuq ir puole pro virtuves duris link garaZ:o. Masinos dureles
buvo atdaros, betnetiketai greta savets jis isgirdo gresmingll urzgimll.
Ore smestelejo juoda figii.ra ir smii.giu i peti isverte ji is kojq. Tomas
parvi1Jo tiesiai i masinll. Milziniskas suo inirtingai tempe iltirnis ji l1Z
rankos, stengdamasis istraukti is masinos. Demjenas gulejo salia ant sedynes. Laisva ranka Tomas is visqjegq trenke suniui per snuki.
Pasipyle kraujas, suo sustflgo is skausmo ir paleido rankll. Dureles
uzsitrenke.
Tomas meslungiskai ieskojo raktq, o lauke siautejo suo. Jis
sokinejo ant kapoto ir su baisia jega dauzesi i sonini stikll:!; sis
pavojingai traskejo. Drebancia ranka Tomas pagaliau uzciuope
raktus. Kudikis sujudejo ir sudejavo, o suo tebesidal1Ze i jau skilusi
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stild~. Tomas paZ\Telge i prieki ir sustingo is siaubo. Jis pamate misis
Beilok. Ji buvo gyva ir, sukaupusi paskutines jegas, keblino link
masinos, vilkdama didziuli kiiji. Tomas u:lvede masin~, ir tuo
momentu, kai masina pajudejo, misis Beilok sviede kuji ir pramu8e
soniniame stikle nemenk~ skylt;. Tuojau pat angoje pasirode suns
snukis. Jis kauksejo dantimis, is nasft! tisko seiles. Tomas atsilose i
sedynes atlas~ ir susigU:le, o suns dantys kaukstelejo u:l poros coliq
nuo jo. Viena ranka jis issitrauke is pal to kisenes stile~ iris visqjegq
smeige ji i suns galv~ tarp arti esanciq akiq. Stiletas susrnigo iki pat
rankenos. Nasrai atsivere, suo sustugo greiciau kaip liutas, negukaip
suo, metesi atgal, nuciuoze nuo kapoto ir erne suktis ant u:lpakaliniq
kojq. Gara:le nuaidejo priesmirtinis kauksmas. Tomas ijunge atbulini begi ir paleido masin~. Misis Beilok svyruodama stovejo prie
Iango ir paklaikusi terliojo po veid~ kruvin~ kost;.
- Mano ma:lylis ... - vapejo ji. - Mano ma:lylis ...
Masina pajudejo is vietos, moteris puole ant kelio ir beviltiskai
pamegino uZtvertijai keli~. Tomas galejo j~ aplenkti, bet to nepadare. Sukandt;s dantis,jis nuspaude greicio pedal~ iki galo, ir akimirkai
Zibintq sviesoje smestelejo jos veidas. Masina isireze i rnisis Beilok,
ir si isleke i o~. Dzeremis :lvilgtelejo i u:lpakalinio vaizdo veidrodeij.
Jis isvydo moters kiin~ - gigantisk~ negyvq, mast;, sustingusi~ ant
asfalto, -ant pieveles blyskioje menulio sviesoje gulejo suo, tampamas prie8mirtiniq konvulsijq.
.
Tomas vel didino greiq ir isva:liavo i keli~; aplenkusi akmenini
namo kampq,, masina nuleke i plento pust;. Greta vis dar be s~ones
gulejo Demjenas. Tomas isva:liavo i plen~, vedanti i Londonq,.
Artinosi ausra, rukas pradejo sklaidytis. Torno masina skriejo tusciu
plentu, ir motoras gaude nuo augancio greiCio.
Berniukas pradejo atsipeiketi, sujudejo ir sudejavo is skausmo.
Tomas vis~ savo demesi nukreipe i keli~, stengdamasis negalvoti,
kad vaikas yra gretajo.
- Taine :lmogaus kiidikis!- snibZdejo jis pro suk~stus dantis.- Tai
ne :lmogaus kiidikis!
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Masina leke pirmyn, o bemiukas, vis dar galutinai neatsikvosej((s, dejavo toliau.
Posiikis i keliq pasirode esqs per staigus, Tomui nepasiseke
suvaldyti masinos,ji sumete, ir Demjenas nuvirto ant grindq. Dabar
jie pasuko i Visq Sventqjq baznyciq. Tomas jau mate priekyje jos
aukstus bokstus, bet nuo staigaus stabdymo bemiukas atsigavo rr
issigandusiomis akimis Ziurejo i Dzeremi;
- NeZiurek i mane ... - suurzge Tomas.
- As u:Zsigavau... - pravirko vaikas.
- NeZiurek i mane!
Bemiukas paklusniai nusisuko i grindis. Padangos Zviege;jie jau
artejo prie ba:Znycios, kai Tomas, :Zvilgtelej((s i virs11, apstulbo: taip
netiketai virs jq sutemo dangus. Tamsa tirstejo, atrode, kad i zemct
gq:Zta naktis. Pajuodcts dangaus skliautas staigiai leidosi, ir stai jijau
perplese zaibai, smingantys i zemy.
- Teti ... - sniurksciojo Demjenas.
- Nutilk!
-Man bloga.
Vaikas pradejo vemti. Tomas erne garsiai saukti, kad negirdetq
Demjeno. Prapliupo klaiki liutis, vejas tiesiai i priekin! stiklq svaide
gatves siukSles. Tomas sustabde masinq prie ba:Znycios ir atplese
dureles. Jsikibcts i Demjeno pizamos apykaklct, jis nutempe ji per
sedyn((. Bemiukas pradejo Zviegti ir spardytis, stipriai smogdamas
kojomis Tomui i pilvq, kol atstume ji nuo automobilio. Tomas vel
puole prie masinos, griebe bemiukq uZ kojos ir istempe lauk.
Demjenas issisuko ir metesi begti. Tomas puole paskui ji, pagriebe
u:Z pizamos ir partrenke ant asfalto. Dangumi nudundejo griausmas,
zaibas trenke visai salia masinos, o Demjenas erne raiciotis zeme,
stengdamasis istriikti is Torno rankq. Dzeremis_u:Zgriuvo ant jo,
suspaude irtvirtai apkabino per krfltin((. Demjenas toliau spardesi ir
spiege, kol Tomas tempe ji ba:Znycios link.
Kitoje gatves puseje atsidare langas ir ka:Zkoks vyriskis siiktelejo
Tomui, bet Dzeremis skverbesi per nesiliaujancio lietaus uzdangq,
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i niekq nekreipdamas demesio. Jo veidas pasidare

panasus i baisiq
kaukcr- Vejas tranke Tomui per veidq, verte is kojq, ir jis vos vos
judejo i priekj. Vaikas rangesijo rankose, dantimis isikirto i kaklq,
Tomas sauke is skausmo, bet ejo toliau. Pro griausmq pasigirdo
policijos masinos si.J;ena, 0 pro langq islindcrs vyriskis beviltiskai reke
Tomui, kad paleistq vaikq. Bet Dzeremis nieko negirdejo,jis artejo
prie baZ:nycios slenkscio. V ejas sustiigo, ir Demjenas rankomis
isikibo Tomui i veidq. Vienas pirstas pataike i akj, Dzeremis parpuole ant keliq ir beveik apgraibom nutempe vaikq link aukstq laiptq.
Zaibas tvykstelejo zemyn ir kirto visai salia, bet Tomas jau buvo ant
slenkscio ir kaupe paskutines jegas, tempdamas bemiukq laiptais.
Demjenas kaip pasiutcrs draske nagais Dzeremio veidq ir be
perstojo kojomis sf>arde pilvq. NeZinoniskomis pastangomis Tomui
pasiseke pargriauti vaikq, jis ikiso rankq i kiseq~ ir erne ieskoti peiliq.
Demjenas klaikiai suriko ir ismuse paketq jam is rankq. Stiletai
issibarste ant laiptq. Tomas griebe vienq is jq, kita ranka stengdamasis islaikyti Demjenq. Dar kartq sukauke policijos sirena ir nutilo.
Tomas uZ:simojo stiletu.
- Stok!- Balsas sklido is gatves, iris lietaus isniro du policininkai.
Vienas is jq eidamas trauke is deklo revo~veq. Tomas Z:vilgtelejo i
juos, paskui i vaikq ir, surikcrs is inirSio, staigiai nuleido zetnyn rankq
su stiletu. Vaiko klyksmas irpistoleto sfivis pasigirdo tuo paciu metu.
Stojo t)rla- policininkai taitum suakmenejo. Tomas sustingo ant
laiptq, vaiko kfinas isdrikcrs gulejo pries ji. Paskui atsilapojo baZ:nycios durys, ir is ten pro lietaus uZ:dangq isejo kunigas. J~s pasiurpcrs
ismeige akis i baisq sustingusi regini.
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TRylikTAS skyaius
Pranesimas apie tragedijq apskriejo visq Londonq. Pasakojimas
igaudavo keisciausias formas, smulkmenos priestaravo viena kitai, ir
keturiasdesimt a8tuonias valandas reporteriai laike apgul<; miesto
ligonines priimam!lli, stengdamiesi is gydytojq sl!Zinoti, kas gi vis
delto nutiko. Kitq rytq gydytojai susirinko viename is kambariq, ir,
dar pries jiems pradedant skaityti oficialq pranesimq, kameros jau
ikYriai diizge. Specialusis chirurgas Grutas Suras, atskrid<;s is Pietq
Afrikos ligonines, perskaire baigiam!!ii pranesimq.
- As noriu paaiskinti ... rnirtis istiko ryte, astuntq valandq trisdesimt minuciq. Mes padareme viskq, kad isgelbeturne jo gyvyb<;, bet
sl!Zeidimas neteike jokiq vilciq.
Reporteriq minioje pasigirdo sielvartingi atodusiai, ir gydytojas
palauke, kol jie nutils.
- Daugiau pranesimq nebus. Misios vyks Visq Sventqjq ba.Znycioje. Po to kfi.nas bus perveZtas laidoti i Jungtines Valstijas .
... Niujorke ant katafalko, uZ kurio issirikiavo ilga limu.zip.q eile,
greta stovejo du karstai. Priekyje motociklu vaZiavo policininkas.
Kai laidotuviq procesija pasieke kapines, ten jau buvo prisirink<;
daugybe Z:moniq. Apsauga is saugumo tarnybos prilaike smalsuolius, o oficialioji grope priejo prie tikkq iskastq duobiq. Prie kolonos
su Jungtiniq Valstijq veliava stovejo kunigas balta sutana. Suskambo muzika, ir pries ji-sustate karstus. Darbininkas patikrino mechanizmus, kuriq pagalba karstai turejo buti nuleisti i duob<;.
- Mes siandien gedim, - prodainiu pradejo kunigas, - del dviejq is
musq pemelyg ankstyvos mirties. ISkeliaudami i a.mZinyb<;, jie
pasieme drauge ir miisq sielq dalel<;. Tad sielvartaukim ne del jq,
atradusiq savo ramyb<;, o del mfi.sq paciq. Kad ir koks trumpas buvo
jq gyvenimas, tas gyvenimas baigesi, ir mes turim but jiems dekingi
uZ tq trumpqlaikq, kuriuo jie pasidalino su mumis.
Mes siandien sakom" sudie" didelio Z:mogaus sfi.nui ... gimusiam
turte ir gerovej ... turejusiam visus zerniskus dZiaugsmus, apie kokius
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tik gali svajoti Z:mogus. Bet jo pavyzdy mes matom, kad viemi tik
zemiSkq gerybiq nepakanka.
Lauko puseje, uZ kapiniq tvoros, grudosi reporteriai ir spragsejo
fotoaparatais. Atokiau stovejo nedidele Z:moniq grupe ir aptarinejo
ivykius.
- Visa tai nepaprastai keista, ar ne?
- Nieko keisto. Pirmll kartll, ar lai, Z:mones uZmuSa gatvej?
- 0 kaip tas vyrukas, kuris mate juos ant laiptq? Tas pats, kuris
iskviete policij~?
- Jis buvo girtas. Jo krauj~ erne analizei ir isaiskino, kad jis buvo
gerokai i§me~.
- NeZinau, - atsiliepe trecias. -· KaZkaip keista... ~ jie galejo
veikti prie bamycios tok:iu metu?
- Mire pasiuntinio Z:mona, gal jie atejo pasimelsti.
- Koks idiotas galejo ivykdyti nusikalti~ ant bamycios laiptq?
- Tokiq pilna. Patikek manim.
- Nesuprantu, - isikiso dar vienas. - Atrodo, kad nuo miisq daug
k~ slepia.
- Ne Pirmll k~.
- Ir ne paskutini.
Du karstai letai leidosi i duobtr, ir kunigas istiese i dangq rankas.
Tarp gedinciqjq issiskyre atskirai stovinti pora. J~ supo asmens
sargybiniai ir persirengtr policininkai, slapcia stebintys min~. Tai
buvo graZu8 didingos isvaizdos vyras ir juodai vilkinti moteris,
stovinti greta jo ir laikanti uZ rankos ketveriq metq berniulai. Antroji
vaiko ranka buvo subintuota ir kabojo prie kriitines.
- Palydedami i amZinos ramybes sali Dzeremi ir Kate~ Tomus,
- t~tse kunigas, - mes atkreipiam savo Zvilgsni i jq kiidiki Demje~,
paskutiniji toje didZioje seimoje. Kiidikis dabar pateks i ki~ se~.
Tegul jis klestimeileje, kuria apgaubs ji naujieji tevai, teguljis priima
savo tevo p~ ir tampa visos Z:monijos vadu.
Demjenas stovejo salia ir stebejo, kaip leidZiasi karstai. Jis isikibo
imoters~.

158.

- Irpagaliau, tegul tave, Demjenai Tomai,- israiskingai tiesdamas
i danm rankas, kalbejo kunigas, - lydi Dievo palaima ir malone... te
dovanoja tau Kristus savo amZin~!l meil~t.
IS giedro dangaus gilumos pasigirdo to Iimas griaustinis, ir minia
pradejo po truputi skirstytis. Naujieji Demjeno tevai kantriai lauke,
kol visi issiskirstys, po to priejo prie kapq, ir bemiukas suklupo prie
jq, snabzdedamas maid!!. Zmones atsigr~tze ir sustingo vietose.
Dauguma pravirko. Pagaliau vaikas atsistojo ir su savo iteviais nuejo
tolyn nuo kapq. IS visq pusiq juos apsupo asmens sargybiniai ir
palydejo iki prezidento limuzino.
Keturi policininkai ant motociklq lydejo automobiij per mini!!
reporteriq, fotografuojanciq bemiuk!l. Demjenas sedejo ant uZpakalines limuzino sedynes ir idemiai Ziiirejo i juos pro galini stikl!l.
Taciau visos fotogra:fijos pasirode besancios sugadintos. Jose aiskiai
maresi deme, matyt, emulsinis juosteles brokas. Savo neryskiais
kontiirais deme primine syrl!l.
Tas sydas nepermaldaujamai kybojo virs prezidento limuzino.
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