Hipotezė, kad Bamardo žvaigždė turi palydovą, o tai reiškia, kad Saulės sistema Visatoje nevieniša,
dabar beveik visų pripažinta.
(Jš spaudos pranešimų)
PIRMOJI DALIS
i
Tyli ankstyvo pavasario naktis. Nors virš tolimo miško dar tvyro balzgani vakaro gaisų atšvaitai, bet
vis tamsėjanti bedugnė jau pasipuošė švytinčiais brangakmeniais, kurių balzgana šviesa viliote vilioja
visus, kurie tik pakelia aukštyn akis. Neapsakomo ilgesio jausmas apima keleivį, atsidūrusį toli
laukuose, pareigūną, stropiai saugantį žmonių ramybę, įsimylėjėlių porelę, besislapstančią po nakties
šydu.
Tamsa vis labiau globia visas kerteles, pamažu merkiasi langų akys, jau išnyko vakaro gaisų
atšvaitai, ir dangaus skliaute vis ryškiau žėri žvaigždžių spiečiai.
Profesorius Robertas Netas atsitraukė nuo praverto lango, patogiai įsitaisė kėdėje ir įprastu judesiu
įjungė teleskopą. Ekrane ėmė sekti dangaus skliautu slenkančio didžiulio violetinio rutulio paviršių.
Tolimoji planeta atrodo grėsminga ir rūsti, bet Netui ji patinka. Jį traukia ši dar mažai pažįstama
kosminė kaimynė ir jis mielai sutiktų apžiūrėti ją iš arčiau.
Mokslininkas ilgai ir kantriai ieškojo nuostabiosios planetos — jo planetos. Hipotezė, kad Bamardo
žvaigždė, esanti per šešis šviesmečius nuo Saulės, turi planetas palydovus, seniai jį domino. Nors
Netas save laikė tik astronomu mėgėju, bet visą atliekamą laiką praleisdavo stebėdamas dangų. Galų
gale jam pasisekė: nustatė, kad aplink Bamardo žvaigždę sukasi trys planetos. Pavyko apskaičiuoti ir
jų orbitas. Labiausiai jį patraukė arčiausiai Bamardo žvaigždės skriejanti didesnioji planeta.
Teoriniai skaičiavimai sužadino dar didesnį profesoriaus Neto smalsumą, jis pajuto nenugalimą norą
pamatyti šią planetą. Daug bemiegių naktų jam teko praleisti, kol išsipildė jo troškimas. Ilgai dirbęs,
kūręs, ieškojęs, galiausiai pasidirbdino ir instituto observatorijoje įsirengė bandomąjį teleskopą.
Tai nebuvo paprastas teleskopas. Nuo savo pirmtakų jis skyrėsi tuo, kad tolimiems dangaus kūnams
stebėti tarnavo ne didžiulio skersmens stiklo lęšiai, o silamito spinduliuojama energija. Per silamitinį
teleskopą planeta, esanti už šešių šviesmečių, atrodė keliolika kartų didesnė už Mėnulį, matomą plika
akimi.
Profesorius Netas ištisas naktis leido observatorijoje, nesitraukdamas nuo teleskopo. Norėjo kuo
greičiau įsitikinti, kad jo teoriniai apskaičiavimai teisingi. Už kantrybę ir atkaklumą profesoriui buvo
atlyginta: galų gale jis pamatė ieškomą planetą. Ir dabar lietas toliau stebėjo jos paviršių. Mat spėjo,
kad ji gali būti gyvenama, kad ten esama protingų būtybių.

Bamardo žvaigždės palydovė buvo pavadinta jos atradėjo profesoriaus vardo ir pavardės
pirmosiomis raidėmis — Roneta. Ilgas naktis budėdamas prie teleskopo ir stebėdamas žydrai
violetinės Ronetos paviršių, profesorius Netas vylėsi galėsiąs netolimoje ateityje į ją nukeliauti. Jam ir
į galvą neatėjo, kad jo gyvenime ši šalta, bejausmė planeta suvaidins be galo svarbų vaidmenį. O dabar
mokslininkas tik kreipė žvilgsnį į Ronetą, ir vaizduotė jam piešė ten gyvenančius žmones arba į juos
panašias protingas būtybes, svajonėse matė tarp Žemės ir Ronetos nutiestą informacijos perdavimo
ryšį.
Profesorius Netas buvo energingas ir sumanus dvidešimt aštuonerių metų dailiai nuaugęs vyras.
Baigęs Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, kaip gabus studentas toliau, žinias gilino Leningrade.
Įvaldęs šaltųjų elektronų srautus, gavo mokslų kandidato laipsnį ir po trejų metų grįžo į Vilnių. Čia
tyrinėjimo objektu pasirinko silamito skleidžiamos energijos spindulių srauto panaudojimą. Netrukus
buvo paskirtas naujai kuriamo ryšių tarp Saulės sistemos planetų sektoriaus vadovu.
Netui sekėsi. Per trejus metus sparčiai pažengė į priekį: jo sukurtu cet-mi įrenginiu, naudojant
silamito skleidžiamos energijos spindulius, akies mirksniu perduodama informacija į visas Saulės
sistemos planetas. Šis įrenginys padeda palaikyti nuolatinį ryšį su ekspedicijomis, tiriančiomis Saulės
sistemą. Cet-mi tapo nepakeičiamu palaikant ryšį su Mėnulyje ir Marse esančiomis tyrimų stotimis. Už
cet-mi sukūrimą ir jo praktinį pritaikymą tarpplanetiniams ryšiams Mokslinė taryba suteikė Netui
mokslų daktaro laipsnį ir profesoriaus vardą.
Jaunas, atviro ir nuoširdaus būdo profesorius institute buvo visų mėgstamas, savo gražia išvaizda —
buvo aukštas, juodbruvis, garbanotais plaukais — jis ypač žavėjo bendradarbes. Nors ir santūrus, bet
neužsisklendęs savyje, kokie paprastai būna genialūs mokslininkai, Netas mokėjo su visais bendrauti.
Pakakdavo jam pasirodyti kuriame nors sektoriuje, tuoj užsimegzdavo gyvas pokalbis ar diskusija.
Negailėdamas savo laiko, jis stengėsi visiems padėti, patarti, prireikus ir padirbėti už kitus. Nuo jo
veido niekada nedingdavo šypsena, mėgo pasišaipyti iš kitų silpnybių, bet ir pats neįsižeisdavo, jeigu ir
jį kas nors patraukdavo per. dantį. Draugai ir bendradarbiai vadino jį Robiu. Nors moterys juo
žavėjosi, profesorius jų beveik nepastebėdavo. Visos jo mintys klaidžiojo po galaktiką, o moterys jam
buvo už galaktikos ribų. Darbas, kurį dirbo Netas, iš tikrųjų buvo labai įdomus.
Robis žinojo, kad silamito energijos spindulių panaudojimas yra begalinis. Reikėjo tik sukurti
įrenginį, kuriuo būtų galima akimirksniu pasikeisti informacija su tolimiausiomis kitų žvaigždžių
planetomis. Ronetos atradimas paskatino mokslininką su dar didesne energija pasinerti į mokslinį
darbą. Ir štai rezultatas — sukurtas naujas tobulesnis cet-mi įrenginys, kuriuo galima perduoti
informaciją iki trisdešimties šviesmečių atstumu. Informacija pasiekia kosminį kūną per porą
sekundžių.
Robis atsitraukė nuo ekrano ir tuojau pat palinko prie popierių. Po ilgai trukusio planetos stebėjimo
akyse tvyrojo žydrai violetinis kamuolys ir trukdė susikaupti. O rytoj svarbus instituto Mokslinės

tarybos posėdis, kuriame bus nulemtas tolesnis silamito energijos spindulių srauto panaudojimo ryšiams su planetomis likimas. Rytoj jis turi skaityti savo pranešimą, todėl reikia gerai pasiruošti.
Geriausia tam vieta observatorijoje. Čia tylu, ramu, lengviau susikaupti, niekas netrukdys.
Bendradarbiai žino: jeigu jau Robis užsidarė observatorijoje, vadinasi, reikalas rimtas ir trukdyti
negalima. Iš tikrųjų, atradus Ronetą, observatorija Netui tapo lyg šventovė, rimtų apmąstymų vieta. Per
visą žiemą, kai pamatė Ronetą, Robis čia kiūtodavo kiekvieną vakarą. Viengungio butą mieste beveik
pamiršo, tik retkarčiais ten užsukdavo, kai reikėdavo pasikeisti drabužius, paimti namų adresu gautą
korespondenciją.
Versdamas lapą po lapo, dar ir dar skaitinėjo pranešimą. Atrodo, viskas pasakyta, viskas įtikinamai
pagrįsta. Cet-mi įrenginys iki šiol naudojamas palyginti netolimais atstumais — susisiekti su
artimiausiais Žemės kaimynais Mėnuliu ir Marsu. Jo siūlomas naujasis įrenginys nutiestų kelią į
Ronetą ar dar toliau, bet... Norint išbandyti naująjį cet-mi, reikia, kad tolimose planetose gyventų
žmonės ar kitos protingos būtybės, kurios ne tik priimtų iš Žemės siunčiamą informaciją, bet ir siųstų
ją į Žemę. Ar yra tokių būtybių Ronetoje? O jeigu yra, ar pavyks jomis užmegzti ryšį? Jeigu tokių
būtybių iš tikrųjų yra, ir ryšys bus užmegztas, ar suprasime vieni kitus? Ar tai bus naudinga Žemės
gyventojams? O jei paaiškės, kad ten gyvena agresyvios būtybės, siekiančios pavergti kitus pasaulius?
Stai tokios mintys kvaršino jaunojo mokslininko galvą.
Aišku, ne visi Mokslinės tarybos nariai pritars jo pasiūlymui. Akademikas Norkus tikriausiai
pavadins jį fantazuotojų ir stengsis nuteikti tarybos narius prieš jo siūlymą. Suprantamas Norkaus
nerimas. Priėmus Robio siūlymą, akademikas netektų geriausio darbuotojo ir įgytų varžovą, su kuriuo
reikėtų dalytis kukliomis silamito atsargomis, kurias gauna jo sektorius.
Dar kartą peržvelgė savo argumentus. Šmėstelėjo mintis, jog rytoj gali ir nepasisekti, nes jam
nepavyko priartėti prie savo tikslo — išgirsti Ronetos gyventojų balsą. Todėl atsidėjęs svarstė, kaip
trumpiau ir įtaigiau išdėstyti prašymą, kad jį atleistų iš užimamų pareigų ir paskirtų vadovauti naujai
kuriamam sektoriui ryšiams su tolimomis planetomis užmegzti ir palaikyti.
Ryšių su Saulės sistemos planetomis sektorius pastaruoju metu gerokai išsiplėtė, atsirado galimybė jį
padalyti. Be to, tiriant silamito energijos spindulių srautus, išryškėjo, kad silamito teikiamą energiją
galima naudoti ne vien informacijai perduoti, o kur kas plačiau. Mokslininkai įsitikinę, kad,
panaudojus silamito energiją, galima akimirksniu perkelti materiją iš vienos planetos į kitą. Tiesa, kol
kas tai tik hipotezė, bet teoriniai skaičiavimai leidžia daryti gana palankias išvadas. Jei pavyktų
įgyvendinti šį sumanymą, kosmosui tirti atsivertų neapsakomos galimybės. Brangius ir nejudrius
kosminius laivus pakeistų planetose sumontuoti cet-mi įrenginiai. Krovinių pervežimas iš planetų į
planetas taptų reguliarus, o svarbiausia, labai patogus, nes pervežimo trukmė praktiškai būtų lygi
nuliui. Tai žadėjo tikrą kosminės erdvės įsavinimo revoliuciją.

Profesorius Netas raminosi, kad visa tai tik hipotezė, o jo siūlomas informacijos perdavimo būdas
pagrįstas ir realus, todėl dauguma Mokslinės tarybos narių turėtų jį palaikyti.
Atidėjęs į šalį pranešimą, pakilo nuo stalo ir vėl įjungęs teleskopą ėmė stebėti Ronetą. Tarsi
mylimosios veidą smalsiai apžiūrinėjo jos paviršių, kiekvieną dėmelę...
Be garso atsivėrė observatorijos durys, ir jose išdygo Ina. Žengė tyliai tarsi šešėlis, tačiau Robertas
pajuto jos buvimą ir neatsitraukdamas nuo ekrano viena akimi stebėjo Ronetą, o kita — priešais
esančiame veidrodyje įėjusią merginą.
Ina buvo daili mergina. Gražiai nuaugusi, liekna, juodbruvė, berniokiškai kirptais, truputį
garbanotais plaukais. Draugės sakydavo, kad trumpa šukuosena jai netinka, bet ji nemėgo, kai plaukai
trukdo darbui. Smulkus, truputį pablyškęs veidelis, mėlynose akyse šokinėjančios linksmos kibirkštėlės. Virš akių jauno mėnulio pjautuvėliu išlenkti antakiai, plonos lūpos lyg pasirengusios
pražysti nuostabia gėlyte, o kairiame skruoste maža duobutė jai šypsantis patraukdavo kiekvieną.
— Sveika, Inesa! — šūktelėjo Robis, net neatsigręžęs į merginą. Taip į ją kreipdavosi tik jis vienas,
kiti bendradarbiai ją vadino Ina.
Ina domėjosi garso įrašymo priemonėmis. Jau senokai mokslininkų nepatenkino esami informacijos
įrašymo būdai. Reikėjo ko nors naujo, kad mažytėje plokštelėje galima būtų sukaupti milžinišką
informacijos kiekį. Jauna aspirantė Ina Molytė informacijai užrašyti panaudojo kristalus. Pakakdavo
paimti storą knygą, įdėti į ją mokslininkės sukonstruotą prietaisą, ir per porą sekundžių į nedidelę
plokštelę būdavo įrašytas visas knygos turinys. Ir dar vienas išradimo privalumas — taip įrašyta
informacija buvo lengvai surandama ir naudojama.
Artimiau su Robertu Ina susipažino tada, kai jo sukurtam čet-mi įrenginiui prireikė greitaeigės
informacijos įrašymo plokštelės. Nuo to laiko juodu susitinka beveik kasdien.
Iš pradžių Inesą baugino šaltas ir beveik užgaulus Robio kalbos tonas. Jis kalbėdavo oficialiai, tik
apie tarnybinius reikalus, neištardamas nei vieno nereikalingo žodžio. Tačiau ilgainiui Inai jis ėmė
patikti. Ir net jo oficialus tonas, kuris ir išskyrė jį iš kitų bendradarbių.
Pajutusi simpatiją, kartais sugaudavo save besvajojančią, kaip gera būtų priglusti prie jo tvirtos,
vyriškos krūtinės. Dar netikėjo, kad tai tikroji meilė, o gal bijojo sau tą prisipažinti. Tačiau nebuvo jam
abejinga ir norėjo kuo dažniau matyti, girdėti jo balsą.
Prieš pusmetį, kai Robis pirmą kartą pažvelgė į Ronetą, jų santykiai pakrypo nauja linkme.. Tą naktį
Ina ilgai dirbo laboratorijoje, skubėjo išbandyti naują tobulesnę garso įrašymo plokštelę. Kai darbą
baigė ir pakėlė nuo nemigos paraudusias akis, pro langą jau skverbėsi brėkštančio ryto šviesa.
Laboratorijoje buvo tvanku, ir Ina išskubėjo į kiemą, kad įkvėptų nors keletą gurkšnių gaivaus
rytmečio oro. Įšokusi į besileidžiantį liftą, netikėtai susidūrė su labai susijaudinusiu Robiu. Sis čiupo
Iną už rankos, išbėgo su ja į kiemą ir, rodydamas į dangų, dusdamas iš-susijaudinimo, šūkčiojo:

— Suradau! Pamačiau! Savo akimis pamačiau! Ina nieko-nesuprato.
— Ką suradai?
— Vis dėlto pamačiau! Ji nepasislėpė nuo manęs! — kartojo tarsi pamišęs Robis. Šitaip išliejęs savo
susijaudinimą, susigriebė, kad kvailokai atrodo. Ina juk nieko nežino.
— Planetą, brangioji! — džiaugsmingai sušuko ir čiupo Iną į glėbį. Si nespėjo nė susivokti, o Robis
kelis kartus apsuko ją aplinkui.—Pla-ne-tą! — sušuko beveik i ausį.
Susėdo ant netoliese stovinčio suolelio, ir Robis papasakojo, kaip jam pirmajam pavyko pamatyti iki
tol buvusią nežinomą planetą.
— Beveik prieš pusę amžiaus astronomai teigė, kad Barnardo žvaigždė turi planetas palydovus,
tačiau niekas jų nematė, nes neturėjo tobulų ir galingų teleskopų. Tik su cet-mi spinduliniu įrenginiu
man tai pavyko,—kalbėjo vis dar jaudindamasis Robis.
Jam reikėjo išsipasakoti, išlieti savo jausmus, ir netikėtai sutikta pašnekovė buvo priversta išklausyti
visą atradimo istoriją. Inos nevargino pašnekesys. Atvirkščiai, jai patiko klausytis iš pradžių dėl
begalinio atradimo džiaugsmo griaudėjančio, o paskui pamažu rimstančio ir savimi pasitikinčio jo
baiso. Patiko, kad Robis jai pirmajai išsakė savo svajones. Jautė, kad šis atsitiktinis, o gal ir ne
atsitiktinis pokalbis nauja vaga pasuks juodviejų santykius.
Po šio ankstyvo ryto Robis vis dažniau užsukdavo į laboratoriją pasiteirauti Inos, kaip sekasi
bandymai su naująja garso įrašymo plokštele. Mergina nujautė, kad Robio domėjimasis jos bandymais
tebuvo tik dingstis pasimatyti, persimesti vienu kitu žodžiu, pasakyti ką nors malonaus. — Vargšelis
Robis, tuoj pusiaunaktis, o jis negali atsitraukti nuo savo mylimosios Ronetos.—Ina pamažėle artėjo
prie Robio. Jos švelnus ir mielas balsas džiugiai skambėjo tuščioje observatorijoje; Atsistojusi už
kėdės atlošo, dailiomis rankomis suėmė jo pečius.
— O ne, Inesa, Roneta — ne mylimoji. Ji šalta kaip ledas ir tolima...—Robis sugriebė Inos rankas,
gulinčias jam ant pečių, ir tvirtai suspaudęs priglaudė prie savo šiurkščių ski uostų,
Ina palinko virš Robio ir prisitraukė jo galvą prie savęs. Robis juto, kaip virpa Inos rankos, jautė
malonią jų šilumą. Tai tetruko akimirką, o jam atrodė, kad juodu amžinai šalia.
Nejučia susijaudinęs ištarė:
— Inesa, brangioji, aš tave myliu. Ar girdi, Inesa, aš myliu tave, - šie žodžiai išsiveržė savaime.—
Myliu tave, Inesa,—vis kartojo bučiuodamas jos karštus delnus.
Ina jau seniai laukė šių žodžių, bet tokie staiga išsiveržę Robio jausmai ją sutrikdė. Jos protas dar
nespėjo suvokti to, ką išgirdo, tik širdis suvirpo ir ėmė smarkiau plakti. Ina dar labiau palinko prie jo
veido ir susijaudinusi šnabždėjo:
— Robi, Robi. Ak, mielasis, Robi, mielasis.—Stipriai apkabino kaklą, ir juodviejų lūpos susiliejo.
Observatorijoje pasidarė tylu, tik dvi širdys neramiai plakė iškilmingo meilės maršo taktą...

Nežinia, kiek truko toji palaimingoji tyla. Staiga cet-mi garso įrašymo įrenginys spragtelėjo,
pasigirdo kontaktų traškesys, šoktelėjo kibirkštis. Kitu laiku šis įrenginio spragtelėjimas būtų vos
girdimas, o šioje palaimingoje tyloje nuaidėjo lyg perkūno trenksmas. Neįprastų garsų išgąsdinta Ina
atšoko atgal. Robis puolė prie ekrano. Gerai, kad įrenginys nebuvo išjungtas. Taupydamas energiją,
paprastai nepalikdavo įjungto, bet, pakerėtas meilės, visiškai apie jį užmiršo. Ronetos paviršiuje, C-2
kvadrate, spėjo pamatyti gęstantį žybsnį. Akimirksniu viskas nutilo, ir observatorijoje, kaip ir
anksčiau, tvyrojo tyla.
Ne, tai nebuvo toji palaimingoji tyla, sujaudinusi dvi mylinčias širdis. Tai buvo visiškai kitokia tyla,
kurios nesudrumstė nei Robis, nei Ina.
Žybsnis Ronetoje apstulbino Robį. Jis negalėjo patikėti, kad Roneta siunčia signalus į kosmosą. O
gal tai informacija skirta Žemei? Taip, tai tikriausiai Žemei perduodami signalai. Juk ryšio su Marsu
metu taip pat girdimas kontaktų traškesys ir pastebimas kibirkščiavimas. Taip, tai signalai Žemei iš
Ronetos. Vis dar neatitraukdamas akių nuo ekrano žiūrėjo į Ronetą, vildamasis pamatyti žybsnį,
įsitikinti, kad nesuklydo ir tikrai pastebėjo signalą. Apgailestavo, kad įrenginyje dar nebuvo garso
įrašymo plokštelės ir juostos vaizdui įrašyti. Jeigu būtų nujautęs, kad Roneta prabils, jau šiandien jis
turėtų duomenų, patvirtinančių, kad jo vieta čia, prie cet-mi įrenginio, o ne teoriniai tyrimai, kuriuos
gali tęsti profesorius Lašas arba kiti mokslininkai.
Žybsnis Ronetoje Robį tarsi užbūrė. Jis karštligiškai ieškojo paaiškinimo, ką galėtų reikšti netikėtas
signalas. Pamiršo viską pasaulyje, net ir Iną, be žado stovinčią viduryje kambario. Robį domino tik
pastebėtas žybsnis. Jo padedamas rytoj, o ne, ne rytoj, jau šiandien, nes laikrodis rodė dvi minutės po
pusiaunakčio, jis įrodys, kad reikia toliau tirti Ronetą, kuo greičiau perduoti jai plačią informaciją apie
Žemę ir laukti atsakyme.
Kokia netikėta laimė — Roneta prabilo! Tik buvo apmaudu, kad nepavyko užfiksuoti gautos
informacijos. Apgailestavo, kad jis laiku nepasirūpino gauti nors vieną garso įrašymo plokštelę. Koks
apsileidimas! Žinojo — trys eksperimentinės plokštelės guli seife pas vyriausiąjį. Netrukus bus pradėta
masinė jų gamyba. Tiesa, kol kas jos brangios, bet gauta iš Ronetos informacija gali būti tūkstantį
kartų vertingesnė. Tereikėjo vienos nedidelės plokštelės, ir jis pirmasis pasaulyje būtų išgirdęs Ronetos
gyventojų balsą. Kaip būtų nustebinęs šiuo balsu tarybos posėdžio dalyvius...
Robis negalėjo atplėšti akių nuo Ronetos. Nors žinojo, kad signalas gali pasikartoti ne anksčiau kaip
po 2-3 valandų. Bet vis dar tikėjosi, laukė. Mintimis jau buvo kartu su Ronetos gyventojais...
Triukšmas cet-mi įrenginyje ir dar tokiu momentu išgąsdino Iną, ir ji vis negalėjo atsigauti, jos
ausyse - dar skambėjo Robio tariami „Aš myliu tave, Inesa“, tačiau sąmonėn jau skverbėsi neaiški
artėjančios nelaimės nuojauta. Ilgai laukti meilės prisipažinimo žodžiai pamažu tilo. Ina išsigando. Jos
taip trokštamas meilės pasaulis grėsmingai sviro į prasivėrusią bedugnę.

— Robi,—tyliai sušnibždėjo Ina,—man baisu.—Tačiau mokslininkas nieko negirdėjo, nematė jos
ištiestų rankų. Jis neatitraukė akių nuo cet-mi įrenginio, ir Inai pasirodė, kad jos mielasis Robis
atitrūko nuo Žemės ir nuskriejo į Ronetą, dingo žvaigždėtame danguje. Iš siaubo jai apsvaigo galva.
Suvaitojusi: „Nepalik manęs, Robi!“, susmuko ant grindų.
Išgirdęs aimaną, Netas pašoko, sugriebė suglebusią Iną ir atsargiai pasodino į fotelį.
— Kas tau, mieloji? Ko tu išsigandai? — klausinėjo glostydamas mielą pablyškusį veidą. —
Nebijok, juk tai laimė, didžiulė laimė. Kažkur erdvėje, toli nuo Žemės gyvena protingos būtybės, gal
net tobulesnės už mus. Kokia laimė pasikeisti su jomis informacija, sužinoti, kad Roneta — civilizuotas pasaulis,— karštai dėstė Robis. Įsitaisęs greta Inos ant sofos, ilgai aiškino jai apie galimą
informacijos pasikeitimą su Roneta. Džiaugėsi jam palankiu likimu, įdavusiu į rankas svarbų kozirį.
Neabejojo, kad iškovos Mokslinės tarybos pritarimą įkurti sektorių Ronetos tyrimui, ir bus paskirtas
šio sektoriaus vadovu. Vaizdavosi, kad kalbasi su kito pasaulio gyventojais ir net... vaikšto tolimos
žydrosios planetos paviršiumi, susitinka su svetingais jos gyventojais.
Robis džiūgavo, o Inos širdį vis labiau spaudė liūdesys, lyg koks šaltas sunkumas būtų užgulęs
krūtinę, jėgos visai apleido.
Pagaliau Robis atsipeikėjo iš svajonių. Matydamas, kokia sugniužusi Ipa, pasiūlė jai pailsėti ir ketino
palydėti iki jos, kabineto. Jis dar turįs patikslinti pranešimą tarybos posėdžiui — nakties įvykiai viską
apvertė aukštyn kojomis, o ankstesni argumentai atrodė lėkšti ir primityvūs.
Ina nesutiko, kad ją lydėtų, ji esanti pakankamai stipri ir važiuosianti į miestą. Atsisveikino prie lifto.
Robis karštai išbučiavo jos rankas ir grįžo į observatoriją. Sėsdamas prie cet-mi įrenginio, išgirdo, kaip
suburzgė užvedamo automobilio variklis, už lango, skrosdamos nakties tamsą blykstelėjo prožektorių
šviesos.
Norėdamas susikaupti ir truputį aprimti, Robis įjungė teleskopą ir prigludo prie ekrano. Ilgaį stebėjo
planetą, bet, išskyrus žydrai violetinį jos paviršių, nieko daugiau nepastebėjo. Prieš akis pamažėle
plaukė Ronetos kontūrai. Dabar ji atrodė šalta ir atgrasi. Geroką pusvalandį pratūnojęs per teleskopo,
išjungė įrenginį, pakilo, priėjo prie atviro langu ir, žiūrėdamas į žvaigždėtą gegužės dangų, garsiai
pasakė:
— Privalau užkariauti Ronetą visiems laikams!
Giliai įkvėpė pavasariu dvelkiančio nakties oro, pasirąžė ir vėi atsisėdo prie stalo. Netrukus įsigilino
į pranešimo turinį. Įsitraukęs į darbą, pamiršo Inesą ir jai ištartus pirmuosius meilės žodžius.
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Netas pakėlė nuvargusias akis ir iš nuostabos prisimerkė. Pro atdarą langą švietė skaisti gegužės
saulė. Platūs laukai ir juos paįvairinantys miškeliai spinduliavo švelnia žaluma. Dangus buvo giedras,
tik kur ne kur lėtai slinko saulės nuauksinti nedideli debesėliai.

Buvo septinta valanda. Dešimtą renkasi taryba. Laiko nedaug, o dar reikia spėti palįsti po šaltu dušu,
kad neliktų nemiegotos nakties pėdsakų, nusiskusti, persirengti ir papusryčiauti. Įsidėjo pranešimą į
portfelį, apsivilko švarką ir išskubėjo. Po keleto sekundžių liftas jį nuskraidino į erdvų instituto vestibiulį. Ten prie pulto snūduriavo budintis sargas. Tokį ankstų rytmetį rūmuose dar buvo ramu. Robis
linktelėjo budinčiajam ir išskubėjo į kiemą.
Įjungė motorą, ir nuo rasos saulėje žvilgantis automobilis nučiuožė asfaltuotu keliuku į plačią
magistralę. Nepaisant nemiegotos nakties, Robiui ne pirmą kartą taip atsitiko, nuotaika buvo žvali.
Automobilis paniro po viaduku ir po staigaus posūkio išnėrė į plačią autostradą. Čia irgi buvo ramu,
aplinkui viskas maudėsi saulės spinduliuose. Paspaudė mygtuką, ir automobilio stogas nuslinko atgal.
Švelnus vėjas kedeno Robio garbanas.
Skaisti saulutė, maloniai gaivi vėsuma atitraukė nuo minčių, kamavusių jį visą naktį. Prieš akis iškilo
Ina. Jo mieloji Inesa. Ak, kaip jis ją myli. Jam nė mintis nekilo, kad naktį savo elgesiu įskaudino
merginą. Manė, kad ir jinai džiaugiasi jo laimėjimais.
Ką Inesa dabar veikia, tikriausiai dar miega. Pirmą sykį savo gyvenime pabandė įsivaizduoti, kaip ji
atrodo mieganti. Turbūt dar žavingesnė...
Mintys nutrūko netikėtai. Autostrados šalikelėje stovėjo mergina ir mosavo nosinaite, prasydama
sustoti. Robis sulėtino greitį ir, kol automobilis sustojo, spėjo įsidėmėti, kad jai galėjo būti ne daugiau
aštuoniolika. Apsirengusi kreminės spalvos kostiumėliu, išryškinančiu tobulas kūno linijas. Ant kaklo
plaikstėsi žydras šalikėlis. Robis išlipo iš automobilio.
— Labas rytas! Kokie vėjai jus čia atpūtė tokį ankstyvą metą?
— Atleiskite, ar negalėtumėte mane nugabenti, taip ir pasakė „nugabenti“, — į miestą.
Matydama, kad Robis lyg abejoja, pridūrė;
— Nenumanau, kas atsitiko su automobiliu. Nejuda iš vietos, o aš taip skubu, — ir kerinčiai
nusišypsojo.
Robis apsidairė, bet jokios mašinos niekur nesimatė. Klausiamai pažvelgė į pakeleivės veidą, iš kurio
dar nespėjo nuslinkti kerinti šypsena. Ji suprato jo nebylų klausimą.
—Ne, ne autostradoje, o štai ten už ano miškelio, —mostelėjo ranka beveik už kilometro dunksančio
šilo linkui. — Ten mažai kas pravažiuoja, o tokį ankstyvą rytą sunku sulaukti pagalbos, todėl čia
atėjau.
— Gal užsukime pažiūrėti, kas nutiko jūsų automobiliui, negi paliksime kelyje. — Robis žvilgtelėjo
į laikrodį, ar suspės?
— Ne, nereikia gaišti, matau, jūs irgi skubate, — supratusi jo mintis, užbėgo už akių nepažįstamoji.
— Automobilis nedings, o aš labai skubu. Gal leisite...

Robis linktelėjo ir atidarė dureles. Nepažįstamoji žengė prie automobilio, bet Robis sulaikė dureles ir
tarė:
— Gal susipažinsime? Aš Robis, — ištiesė savo kietą delną nepažįstamajai..
Jinai padavė ranką, švelniai, spustelėjo ir ištarė:
— Ronė.
— ?!...
— Nustebote dėl tokio neįprasto vardo, — švelniai nusijuokė.
— Iš tiesų pirmą kartą tokį girdžiu. Prašom Rone, negaiškim laiko, nes jo iš tikrųjų mažoka.
Užtrenkė dureles ir sėdo prie vairo. Automobilis negirdimai čiuožė pilka kelio juosta. Kur ne kur
autostradoje tarsi maži vabaliukai pasirodė pirmieji automobiliai.
— Iš kur keliaujat ir į kur? — norėdamas palaikyti pokalbį, pasiteiravo Robis. Jam patiko jos balsas
— tyliai čiurlenantis upelis tarp apsamanojusių akmenų.
— Iš toli, keliauju į Vilnių, — atsakė trumpai,tarsi vengdama pokalbio, ir maloniai nusišypsojo.
Ronės balse nuskambėjo nežymi akcento gaida. Matyt, ne lietuvaitė arba ilgai nebuvusi Lietuvoje,
pagalvojo.
— O iš kur? — rūpėjo kuo daugiau apie ją sužinoti. — Sunku trumpai paaiškinti.
— Jus pamatęs pamaniau, ar tik ne iš dangaus būsite nukritusi tokį ankstyvą rytą vienui viena
viduryje laukų.
— Gal ir iš dangaus, — mįslingai pritarė Ronė. Tariant šiuos žodžius jos veidas apniuko, lyg koks
nerimo šešėlis būtų nuslinkęs, bet tai truko tik akimirką. Po sekundės ji vėl žaismingai šypsojosi.
Pokalbis nesimezgė, ir Robis nežinojo, ką daugiau sakyti. Be to, jį truputį jaudino atsitiktinė
bendrakeleivė. Kiek laiko važiavo tylėdami. Neišleisdamas iš akių asfalto juostos, akies kampučiu
žvelgė į nuostabiai dailią, moteriškai patrauklią merginą. Stebėjo jos veidą, kaklą, krūtinę. Tai buvo
tobulo grožio kūrinys, kurio žodžiais apsakyti neįmanoma. Jos veide atsispindėjo gyvenimo
džiaugsmas, matyt, buvo labai laiminga. Gelsvos garbanos bangomis krito ant pečių. Pūstelėjus vėjui,
tarp prasiskleidusių plaukų pasirodydavo rožinis ausies kraštelis, kuriame kabojo visomis vaivorykštės
spalvomis žaižaruojantis auskaras. Kai retkarčiais pasisukdavo veidu į Robį, jis matydavo keistai
žiburiuojančias jos akis, kurių spalvos negalima buvo nusakyti. Prasiskleidus plaukams po auskaru
kairėje kaklo pusėje buvo matyti vos pastebimas, visai nežymus randukas, tarsi chirurgo skalpelio
pjūvis, tačiau tai nė kiek nemenkino jos žavumo.
Vis galvojo, kaip čia ją prakalbinti, įtraukti į atviresnį pokalbį. Pasijuto nedrąsus, lyg koks
mokinukas prieš mokytoją, ir nežinojo, nuo ko pradėti. O labai knietėjo išgirsti jos malonų balsą.
Pagaliau įsidrąsino ir pasuko galvą į merginą:
— Rone...

Prieš akis, pažeidęs eismo taisykles, iš šalutinio keliuko išniro didžiulis autofurgonas ir užtvėrė kelią.
Sucypė stabdžiai, kaktą išpylė prakaitas, iš baimės sudrėko delnai. Šimtoji dalis sekundės — ir iš
automobilio būtų likusi laužo krūva. O kas būtų atsitikę su juo ir gražiąja bendrakeleive? Atsipeikėjęs
pasisuko į Ronę norėdamas atsiprašyti, kad jis toks neatidus, bet mergina buvo visiškai rami, jos veide,
kaip ir anksčiau, žaidė ta pati švelni šypsena. Robis nustebo, kad Ronė nepajuto baimės, kuri sukaustė
visą jo kūną. Pamiršo, ką norėjo anksčiau pasakyti.
— Stiprius nervus turite?
— O ko čia baimintis, jeigu nieko neįvyko. Aš jumis pasitikiu.
Robiui pasidarė nesmagu. Iš pradžių pamanė, kad Ronė iš jo šaiposi, tačiau jos veide nesimatė nė
šešėlio ironijos.
Matydama, kad Robis suglumo, Ronė ėmė klausinėti, kas jis esąs, kuo užsiima, ar Vilnius įdomus
miestas. Prisipažino, kad Vilniuje ji pirmą kartą, todėl viskas esą labai įdomu.
Šnekučiuodamiesi nepajuto, kaip įvažiavo į miestą. Robis pasiteiravo, kur ją nuvežti.
— Į „Kosmosą“.
„Kosmosas“ — naujausias ir ištaigingiausias Vilniaus viešbutis — buvo čia pat, ir Robis pristabdė
automobilį. Lengvai iššokusi, ji mostelėjo ranka ir nuskubėjo prie įėjimo.
Robiui pasidarė gaila, kad neteko dailios ir įdomios pašnekovės. Tik dabar susizgribo, kad
nepasiklausė pavardės. Buvo bešokąs vytis, bet Ronė jau buvo dingusi už durų. Liko besėdįs lyg musę
krimtęs. Ketino važiuoti toliau, bet jo žvilgsnį patraukė ant sėdynės krašto, kur prieš keletą sekundžių
sėdėjo nepažįstamoji, kybanti nosinaitė. Toji pati, kuria Ronė mojo stabdydama. Robis čiupo nosinaitę,
ir norėjo bėgti į viešbutį, kad dar kartą pamatytų merginą, išgirstų švelnų jos balso, čiurlenimą. Jau
buvo beveriąs automobilio duris, bet šmėstelėjo netikėta mintis — o gal jinai tyčia paliko šią nosinaitę
prisiminimui.
Robis atidžiai ją apžiūrėjo. Apvali, plonyčio šilko, aplinkui papuošta lengvais tarsi rūkas žydrai
violetiniais mezginėliais, o viduryje auksu išsiuvinėta raidė R.
— Ronė, — balsu ištarė Robis. — Taip, tai jos nosinaitė ir ji nori, kad jos nepamirščiau. Tyčia
paliko.
Atsargiai sulankstė nosinaitę ir įsidėjo į vidinę švarko kišenę. Užvedė variklį, energingai spustelėjo
pedalą, ir automobilis tyliai šnarėdamas nučiuožė sostinės gatvėmis.
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Profesoriui Netui atvykus į Mokslinės tarybos posėdį, salė jau buvo beveik pilna. Fojė šnekučiavosi
tik keli tarybos nariai. Žvilgtelėjo į laikrodį, iki posėdžio likusios dar trys minutės. Netas mandagiai
linktelėjo besišnekančiųjų pusėn, pasisveikino ir įėjo į salę, kurioje sėdėjo visi instituto sektorių

vadovai ir vyriausieji specialistai. Pasiskirstę grupelėmis, dalijosi įspūdžiais apie paskutines futbolo
rungtynes, koncertus, kitus nereikšmingus dalykus. Salė dūzgė nuo garsų.
Už Mokslinės tarybos narių stalo sėdėjo akademikas Norkus ir profesorius Norvaiša. Netas, nors ir
buvo Mokslinės tarybos narys, šiandien nesėdo prie šio stalo. Pranešėjo vieta buvo už nedidelio
staliuko kairėje. Žengdamas per salę, žvilgsniu prabėgo sėdinčiųjų veidus. Trumpam susitiko su įdėmiu Inos žvilgsniu, linktelėjo pasisveikindamas ir atsisėdo į jam skirtą vietą. Išsitraukė reikalingus
popierius ir su jam būdingu kruopštumu ėmė juos tvarkyti.
Laikrodžio rodyklės priartėjo prie dešimtos. Visiems susėdus, įėjo Mokslinės tarybos pirmininkas
akademikas Jakaitis. Salė nuščiuvo. Robis pastebėjo, kad atėję visi devyni tarybos nariai. Tai ir
devynios nuomonės, nuo kurių šiandien priklauso jo tolesnis likimas. Žvalgėsi į visų susikaupusius
veidus, bandydamas įspėti, ką jie galvoja. Palaikys jo siūlymą ar, priešingai, sužlugdys ilgai puoselėtą
svajonę.
Pirmininkas Jakaitis peržvelgė susirinkusius ir paskelbė darbotvarkę. Prieštaravimų nebuvo. Zodį
suteikė profesoriui Netui.
— Didžiai gerbiami Mokslinės tarybos nariai, — pradėjo Robis ir pajuto, kad jo balsas šiandien
skamba kažkaip nedrąsiai. Jis buvo puikus oratorius, gėriai orientuodavosi svarstomuose klausimuose,
išsisukdavo iš kebliausios padėties. Šiandien gi džiūvo burna, liežuvis nenorėjo klausyti, visą kūną
purtė silpnas drebulys. „Ir ko čia dabar“, — pagalvojo, stengdamasis suimti save į nagą. Tyla truko dvi
ar tris sekundes. Pagaliau Robis susikaupė, pasijuto vėl stiprus ir ėmė kalbėti:
— Klausimas, kurį šiandien nagrinėjame, visiems čia esantiems gerai žinomas, todėl nekalbėsiu apie
praeitą etapą. Cet-mi spindulinis įrenginys garso bangoms priimti iš Saulės sistemos planetų ir joms
perduoti išbandytas ir, reikia manyti, gerai pasitarnaus žmonijai palaikant ryšį ne tik su Mėnuliu,
Marsu ir Jupiteriu, bet ir su kitomis planetomis, į kurias pateks žmogus. Tačiau tai ne riba. Prieš porą
metų mūsų sektorius pradėjo konstruoti įrenginį, kuris, kaip manome, leis palaikyti ryšį su planetomis,
esančiomis iki trisdešimt šviesmečių atstumu nuo Žemės. Šiandien jau galiu sakyti, kad toks įrenginys
yra. Teliko jį išbandyti. Teoriniai skaičiavimai tikslūs, ir vargu ar atsiras nors vienas mokslininkas,
kuris jais nepatikėtų. Tačiau lieka antroji, praktinė išbandymo pusė, sunkiausioji mūsų darbo dalis...
Robis nutilo, galvodamas, ar viską pakankamai aiškiai išdėstė. Pranešimui skirta dešimt minučių.
Akademikas Jakaitis, nemėgo plepių ir tuojau nutraukdavo pranešėją, jei baigdavosi nustatytas laikas,
nors tas ir nespėdavo išdėstyti svarbiausiųjų teiginių. Todėl Robis nedelsė. Trumpai apibūdino naująjį
cet-mi įrenginį, pateikė keletą formulių ir tęsė toliau:
— Prieš pusmetį atrasta žydroji planeta gali mums labai padėti. Ji yra už šešių šviesmečių nuo
žemės. Taigi turime galimybę išbandyti mūsų įrenginį užmezgant ryšį su Ronetos gyventojais. Kad šis
eksperimentas pasisektų, priklauso nuo vienos svarbios aplinkybės. Iki šiol naudojami įrenginiai

perduodavo garsinę informaciją į Marse įrengtą priėmimo įrenginį, t.y. abidvi pusės, perduodančioj i ir
priimančioji, veikė aktyviai. Naujasis įrenginys veiks vienpusiškai. Perduos signalus į dar neištirtą
planetą ir turės priimti signalus iš kosmoso. Tai nelengvas ir rizikingas darbas, todėl šiems
bandymams reikia tinkamai pasiruošti. Siūlau įkurti atskirą sektorių tolimiems ryšiams palaikyti su
kitų žvaigždžių sistemų planetomis. Sio sektoriaus darbuotojai nuolatos budėtų prie cet-mi garsinių
signalų perdavimo įrenginio bei spindulinio teleskopo ir tirtų surinktą informaciją.
Robis akimirkai nutilo ir pasižiūrėjo į tarybos narius, bet jų veiduose nieko neišskaitė. Nežinodamas,
ar pritaria jam, ar ne, dėstė toliau:
— Ryšių su žvaigždžių sistemos planetomis sektoriaus įkūrimas būtinas, nes turime duomenų, jog
Ronetos gyventojai siunčia į Žemę signalus. Dabar svarbiausia sugauti šiuos signalus ir juos iššifruoti.
Šiąnakt nulis valandų dvi minutės, sėdėdamas prie teleskopo, Ronetos C-2 kvadrate pastebėjau žybsnį,
o cet-mi įrenginyje pasigirdo spragtelėjimas ir traškesys, sukibirkščiavo kontaktai — šitaip būna ir
seansų su Marsu metu.
Robis pastebėjo, kaip pagyvėjo Mokslinės tarybos nariai, jie sukluso ir atidžiai sužiuro į jį. Net
akademikas Norkus nustojo kažką žymėjęs priešais jį gulinčiame popieriaus lape, padėjo į šalį pieštuką
ir ėmė atidžiai klausytis.
— Gaila, kad aparate nebuvo garso įrašymo plokštelės. Jeigu tuo būtų buvę pasirūpinta, jau dabar
galėčiau pademonstruoti Ronetos gyventojų balsą. — Robis žvilgtelėjo į laikrodį. Liko pusantros
minutės, todėl smulkesnį paaiškinimą paliko vėlesniam laikui, kai bus atsakinėjama į pateiktus
klausimus. Beliko suformuluoti pasiūlymus.
— Siūlau įkurti specialų sektorių ryšiams su Roneta palaikyti naudojant cet-mi įrenginį ir paskirti šio
sektoriaus vadovą.
Robis baigė. Jo pranešimas truko devynias minutes penkiasdešimt septynias sekundes. Atsisėdo, bet
nebuvo tikras, kad laimėjo.
— Ar klausimų yra? — pirmininkas kreipėsi į tarybos narius.
— Ar jus įsitikinę, kad Roneta iš tikrųjų siunčia į Žemę garsinius signalus? — paklausė akademikas
Norkus šiek tiek ironiškai ir pridūrė: — Jūs jau minėjote, kad garso negalėjote įrašyti. Tai gal turite
liudininkų, kurie tai patvirtintų. Gal tai buvo paprasta oro elektros krūvio iškrova?
— Taip, iš tiesų negalėjau įrašyti garsinių signalų, bet tai tikra tiesa. Ronetos C-2 kvadrate
pastebėjau blykstelėjimą, panašų į tuos, kuriuos matome Marse eilinio seanso metu. Sis žybsnis
tikriausiai buvo gerokai stipresnis, nes jį pastebėjau jo silpnėjimo momentu. Na, o dėl liudininkų, —
čia Robis staiga nutilo svarstydamas, ar jis turi teisę išduoti jo ir Inos paslaptį. Jeigu Ina būtų jo
sektoriaus darbuotoja arba įrenginyje būtų buvusi garso įrašymo plokštelė, tai niekas nesistebėtų, kodėl
mergina dalyvavo priimant Ronetos signalus. O dabar nėra kaip paaiškinti, kodėl ji lankėsi

observatorijoje tokiu neįprastu metu. Pagaliau nusprendė nieko apie tai neprasitarti. Jam ir į galvą
neatėjo mintis žvilgtelėti į Iną, kuri, supratusi, kas jį kankina, pritariamai linkčiojo galva. Inesa labai
norėjo padėti Robiui. Ir visai nesvarbu, ką pamanys bendradarbiai. Juk Robis dabar jos. Visą laiką lyg
švelni muzika ausyse skambėjo žodžiai: „Inesa, aš myliu tave“. Merginai pasirodė, jog praėjo visa
amžinybė, kol ji išgirdo:
— Observatorijoje buvau vienas ir liudininkų neturiu, — tvirtu balsu užbaigė Robis.
— Tai gal jums tik prisisapnavo, — nusijuokė Norkus ir nutilo.
Ėmė klausinėti kiti tarybos nariai, norėjo žinoti smulkmenas. Robis aiškino, kaip viskas nutiko, bet
matė, kad klausinėjama tik iš smalsumo, o ne tam, kad pritartų jo idėjoms. Iš klausimų buvo aišku, kad
jo pasiūlymui mažai kas pritaria. Mąstė, o gal reikėjo remtis Inesa, bet jautė negalėsiąs to padaryti.
Prasidėjo diskusijos. Dabar turėjo paaiškėti tarybos narių nuomonė, todėl Robis klausėsi atidžiai.
Pirmasis prabilo akademikas Norkus:
— Kaip teigia profesorius Netas, 30 sukonstruotas cet-mi įrenginys leidžia palaikyti garsinį ryšį su
planetomis, esančiomis už dešimčių šviesmečių. Tačiau iš įrenginio trumpo apibūdinimo sunku spręsti,
ar silamito energijos spinduliai neišsisklaidys beribėje erdvėje. Grįžkime prie Marso. Prieš keletą metų
perduotas vieno milimetro skersmens silamito spindulių pluoštas išsisklaidė keturiasdešimt kilometrų
spinduliu. Prisimenate, kokį įrašą tada gavome. Tai buvo girių ir kalnų dešimtas aidas. Tik
profesoriaus Neto pastangomis mums pavyko jį suglaudinti. Šiandien Marsą pasiekia dešimteriopai
platesnis spindulių pluoštas. Pasak profesoriaus Neto, dešimties centimetrų skersmens spindulių
pluoštas naujajame įrenginyje gali pasiekti Marsą praktiškai neišsiplėsdamas. Tačiau pradinis pluošto
galingumas sumažėja beveik per pusę. Saulės sistemos ribose tai, galima sakyti, labai puiku. Tačiau
nepamirškite, kad iki Ronetos yra šešių šviesmečių kelias ir, be abejonės, mūsų pasiųstas spindulių
pluoštas perduos tokio stiprumo garso bangas, kokias sukeltų už šimto kilometrų skrendančios musės
dūzgimas. Visai nenoriu paneigti profesoriaus Neto atradimo vertės, tai iš tikrųjų talentingo
mokslininko nuostabus pasiekimas, ir reikia, sakyčiau, būtina, toliau tęsti šį darbą. Tačiau ar verta
eikvoti jėgas vien garsinės informacijos perdavimui, kai mūsų laukia svarbesni ir praktiškesni
uždaviniai. Visi žinome, kokios mažos silamito rūdos atsargos Žemėje. Taip pat žinome, kad šių rūdų,
šimtą kartų sodresnių, gausu Jupiteryje. Nors ten jau dirba ekspedicija, bet ir naujausiomis kosminio
susisiekimo priemonėmis dar, negalime nugabenti į Jupiterį sudėtingų įrengimų šiam bran-' giam
metalui gauti. Jeigu ir pavyks perkelti ten visą gamyklą, tai ne anksčiau, kaip po šimto metų. Taigi
lieka viena išeitis — silamito energiją panaudoti materijai transportuoti. Apskaičiuota, kad naudojant
silamito energiją, galima perkelti materiją iš Žemės į kitas planetas. Todėl reikia plėsti tyrimus,
pirmiausia didinant cet-mi spindulių srautą. Trumpai tariant, mano nuomonė tokia: nėra reikalo
skaidyti jėgų menkaverčiams tyrimams. Jos reikalingos svarbiausiam uždaviniui. Kai išpešime iš

Jupiterio bent kilogramą silamito, tada galėsime sau leisti tokią prabangą, kaip meilūs pokalbiai su
Roneta. — Pastaruosius žodžius akademikas Norkus ištarė, turėdamas omenyje visiems žinomą Robio
susižavėjimą atrasta žydrai violetine planeta.
Pakilo profesorius Augus. Jis kalbėjo trumpai ir beveik pakartojo akademiko Norkaus mintis. Robis
suprato, kad ir profesorius Augus prieš jo pasiūlymą. O kaip kiti? Robio galvoje buvo tikra maišatis.
Nejaugi viskas sugrius? Jis tiek daug vylėsi iš šio posėdžio. Įsigilinęs į savo mintis, Robis net negirdėjo, ką kalbėjo akademikai Nosovas ir Tautkus. Siek tiek aprimęs, vėl ėmė klausytis. Jam atrodė, jog
visi tarybos nariai yra susitarę balsuoti prieš jo projektą..
Pagaliau diskusijos baigėsi. Tarybos pirmininkas kreipėsi į salėje esančius instituto darbuotojus, ar
šie neturi kokių pastabų ar pasiūlymų. Pirmininkas akimis perbėgo per eiles. Pasiūlymas pasisakyti
buvo daugiau formali procedūra. Retas kuris turėdavo ką nors pridurti. Jakaitis to tikėjosi ir šiandien.
Jau buvo besiruošiąs prabilti, bet pastebėjo, kaip atsistojo Ina.
— Aš norėčiau pasisakyti, — jos balsas virpėjo iš susijaudinimo.
Kol mergina ėjo prie tribūnos, visi ją lydėjo akimis. Įdomu, kuo ji gali padėti profesoriui Netui, kai
jau aišku, jog yra pralaimėjęs. Be to, Ina turėjo tik bendrą supratimą apie cet-mi spindulius. Jos
specialybė — garso įrašymo plokštelė, o ne spindulių pluošto perdavimo įrenginiai.
Ina labai jaudinosi, bet eidama spėjo susitvardyti ir dabar galėjo kalbėti ramiai. Tik trumpai
žvilgtelėjo į Robį, kuriam suspurdėjo širdis: iš džiaugsmo ir baimės. Jam buvo smagu, kad Ina išdrįso
garsiai papasakoti, ką žinojo tik juodu, kartu nerimavo dėl jos reputacijos. Jų žvilgsniai - susitiko, bet
Ina skubiai nukreipė akis ir prabilo:
— Žydroji planeta iš tikrųjų siunčia į Žemę signalus, šitai aš galiu paliudyti. Tuo metu kai...
profesorius Netas,— ji vos neištarė — Robis,— išgirdo triukšmą garso įrašymo aparate ir Ronetos C-2
kvadrate pastebėjo žybsnį, aš buvau observatorijoje. — Ina išpylė šiuos žodžius greitai, lyg bijodama,
kad kas nors nesutrukdytų to.pasakyti. Ir paskubomis pridūrė: — Mūsų pareiga pasirūpinti, kad
nenutrūktų ryšys su Roneta, kuri pirmoji kreipėsi į Žemės gyventojus.
Salėje pakilo šurmulys. Tarybos nariai iš netikėtumo sutriko ir ėmė tarpusavyje šnibždėtis. Ina
išsigando, kad ja gali nepatikėti. Institute niekam nebuvo paslaptis, kad ji simpatizuoja Robiui.
Bendradarbiai linksmai juokaudavo, kad profesorius Netas gamina aparatą, kuriuo kiekvienu momentu
galėtų surasti ir išgirsti Iną. Tada nereikėtų naudotis liftu, norint iš observatorijos pasiekti trečiąjį
aukštą, kur buvo jos laboratorija.
— Kodėl profesorius Netas nepasakė, kad turi liudininką,— paklausė akademikas Jakaitis,
kreipdamasis lyg į Iną, lyg į Robį.
— Jis nenorėjo manęs kompromituoti,— skubiai atsakė Ina, — juk nedera merginai vienai pasilikti
su jaunu nevedusiu vyriškiu...

— Ir dar pačiame vidurnaktyje,— užbaigė kažkas iš tarybos narių.
Visi nusijuokė, o Ina išraudusi bėgte nubėgo į savo vietą. Tarybos narių veidai pragiedrėjo. Robis
pajuto, jog nuomonių santykis keičiasi jo naudai. Jis buvo labai dėkingas Inai. „Kokia puiki
mergina“,— pagalvojo ir vėl ėmė sekti posėdžio eiga.
Pirmininkas Jakaitis kalbėjo trumpai. Nurodęs profesoriaus Neto atradimo reikšmę ir svarbą, jis
pareiškė nemanąs, jog visas jėgas reikėtų skirti Ronetai tyrinėti. Svarbiausiu uždaviniu jis ir toliau
laikė materijos perkėlimo į kitas planetas tyrimus.
— Tačiau negalima per daug siaurai žiūrėti į šį klausimą, tai tardamas Jakaitis nužvelgė akademiką
Norkų. — Kas gali paneigti, kad Ronetoje nėra protingų, gal net protingesnių už mus, būtybių.
Pasikeitimas informacija galėtų mums daug padėti. Gal jie ten jau išsprendė ir materijos perkėlimo iš
planetos į planetą problemą. Galbūt Ronetos gyventojai siunčia informaciją, norėdami mums padėti.
Institutas pajėgus spręsti keletą problemų. Manau, bus daugiau naudos, jeigu dirbsime keliomis
kryptimis. Taip greičiau pasieksime tikslą. O materijos perkėlimo naudojant silamito energiją sektoriui
vadovauti gali profesorius Lašas. Jis gerai susipažinęs su šia problema ir gali pavaduoti profesorių
Netą.
Akademikas Jakaitis pasiūlė balsuoti. Robiui atrodė, kad po tokios pirmininko kalbos visi pritars jo
pasiūlymui, tačiau pastebėjo, kaip nesvyruodamos pakilo tik trys rankos. Trys iš devynių. Pirmininkas
laukė. Tos kelios sekundės Robiui atrodė amžinybe. Pagaliau pakėlė ranką akademikas Tautkus, o
paskui jį ir pirmininkas.
Penki prieš tris, vienam susilaikius, tokie buvo balsavimo rezultatai. Robis švytėte švytėjo iš laimės,
visai nenumanydamas, kokį pokštą jam žada iškrėsti likimas.
Vos tik paskirtas tolimų kosminių ryšių tyrimo sektoriaus vadovu, Robis tuoj griebėsi darbo. Reikėjo
suburti kolektyvą, rūpintis antrojo cet-mi aparato gamyba. Gavęs garso įrašymo plokštelę, iš karto
įdėjo į cet-mi įrenginį. Kai nutildavo dienos triukšmas, visi išsiskirstydavo, Robis, likęs vienas,
sėsdavo prie teleskopo ir ilgai stebėdavo dangaus skliautu slenkantį didžiulį žydrai violetinį kamuolį.
Ypač laukdavo vidurnakčio, nes tikėjosi pasikartojančių Ronetos signalų. Kiekviena protinga būtybė
stengtųsi perduoti signalus periodiškai vienu ir tuo pačiu metu, taip lengviau juos pastebėti ir priimti.
Robis buvo įsitikinęs, jog Roneta prabils dar kartą. O tada... Jis nedrįso galvoti, kas bus tada, tik labai
norėjo visiems įrodyti, jog ne veltui įkurtas jo sektorius.
Per rūpesčius Robis ėmė neskirti dienos nuo nakties. Kiekvienu metu, kaip karys fronte, jis buvo
pasirengęs puolimui. Maitinosi kaip papuolė, miegojo mažai, jeigu iš viso nutaikydavo tam valandėlę.
Naktimis budėjo prie cet-mi įrenginio, o dienomis sukosi vadovavimo darbų sūkuryje. Viskas buvo
svarbu, visko reikėjo greitai, tuoj pat. Jis pamiršo ne tik save, bet ir Iną, jos švelnią, vos vos
prasiskleidusią meilę. Neturėjo laiko nors ir trumpam pas ją užsukti. Užgožtas rūpesčių, tiesiog

negalvojo apie tai. Jei likdavo laisva valandėlė, kaip negyvas krisdavo į fotelį, ant sofos ar užmigdavo
tiesiog prie stalo. Bet neilgam. Greitai nubusdavo ir vėl kaip užsuktas laikrodis eidavo, eidavo. Reikėjo
tik stebėtis jo ištverme.
Prabėgo daugiau kaip trys savaitės. Per šį laiką tik keletą kartų prabėgomis buvo susitikęs su Ina
valgykloje arba koridoriuje. Ir šie trumpi susitikimai — tik dėl Inos atkaklumo. Robis neidavo pietauti
skirtu laiku. Valgė tik tada, kai visai nusilpdavo ir neturėdavo jėgų dirbti. Ina tą žinojo, ir tik moteriška
nuojauta padėdavo jai atspėti, kada Robis atbėgs į valgyklą. Ji norėdavo su Robiu pasikalbėti ne tik
apie darbą, bet ir apie meilę, bet niekaip nepavykdavo jo sulaikyti. Keliais kąsniais nurijęs patiekalą,
jis šokdavo nuo stalo vos spėjęs persimesti su Ina keletu nereikšmingų žodžių.
Kartą susitiko lifte. Vieni du. Ina kilo kartu su Netu iki observatorijos. Užsimezgė trumpas pokalbis.
Ina švelniai jam priekaištavo, kad jis sulysęs, išbalęs, kad taip netvarkingai gyvendamas praras
sveikatą. Robis tik šyptelėjo:
— Palauk, Inesa. Duok laiko truputį susitvarkyti. Dar mėnuo kitas, ir viskas sugrįš į senas vėžes.
Ina norėjo pasakyti, kad jinai jį myli, ir jai ne vis tiek kaip jis gyvena, tačiau liftas sustojo, Robis
skubiai spustelėjo jos rankas ir bėgte nubėgo prie kabineto durų. Ina liko viena. Ji nedrįso kaip kadaise
užeiti į- observatoriją. Dabar tenai šeimininkavo nauji, Inai nepažįstami žmonės. Kaip gera buvo tada,
kai Robis vienas sėdėdavo tylioje observatorijos prieblandoje. Jinai troško, kad vėl grįžtų tie laikai,
kad ji galėtų kaip seniau nueiti ir tyliai be žodžių priglusti prie mylimojo peties. Kartais net
pasigailėdavo, kam per mokslinės tarybos posėdį stojo jį ginti. Tai ji pati užkrovė ant jo pečių tokią
sunkią naštą, už tai dabar abudu neturi ramybės.
Buvo neįprastai kaitri birželio diena. Toks metas, kada saulė ilgiausiai keliauja dangumi. Robis išėjo
iš instituto, įsėdo į automobilį ir pasuko į namus. Šį kartą jam pasisekė: greitai sutvarkė visus reikalus,
o dar tik pusdienis. Namuose išsimaudė ir nuvirto ant sofos...
Robis ėjo lauko keliuku. Iš abiejų pusių geltonavo pienių žiedai. Skaisčiai švietė saulė. Eiti buvo
gera ir lengva. Pasuko į laukus. Po kojomis pynėsi didžiuliai vijokliai. Užkliuvęs už vieno, nuvirto į
geltonų žiedų jūrą. Į akis jam šypsojosi didžiulis geltonas žiedas. Robis irgi nusijuokė. Staiga iš žiedo
išniro akys, nuostabios žėrinčios akys. Jos traukte traukė, viliojo Robį artyn. Ir jau ne žiedą jis matė, o
tik akis, vieninteles akis. Žiedlapiai išsiskleidė, susiliejo, virto auksinėmis garbanomis, kurios švelniai
glostė jo veidą.
Staiga vietoj gėlės priešais jį atsirado mergaitė. Ji maloniai šypsojosi ir viliojo prieiti arčiau. Robis
bandė keltis, bet rankos ir kojos neklausė. Gulėjo tarsi supančiotas, apraizgytas susipynusių vijoklių.
Liekna ir skaisti kaip rytmečio saulė mergaitė mojo jam dailia rankute, kviesdama prie savęs. Robis
dar kartą pabandė išsilaisvinti, bet nepavyko.. Betgi tai Ronė, nustebo Robis. Kaip ji čia atsirado?
— Rone, ar čia tu? — šūktelėjo.

— Aš mielasis, Robi, aš. Ateik, laukiu tavęs,— lyg upelis čiurleno jos balsas, o ranka vis mojo. —
Ateik.
Robis iš visų jėgų truktelėjo rankas, bet nepajudėjo iš vietos. Ronė vis tolo, ir jos veidas bei garbanos
nyko pievoje. Robį suėmė baimė. Pajuto, kad jį laiko violetinė ranka. „Kaip Roneta“, — dar spėjo
pagalvoti, ir toji ranka ėmė smaugti jo kaklą. Ronė dingo kažkur tolumoje, ir jis suvaitojo, nes
metalinis pjūklas, tempiamas violetinės rankos, jau pjovė jam rankas.
—Čyr, čyr, čyr,— dūzgė pjūklas, o jis vis dar veržėsi iš vijoklių negalėdamas pakilti. Vietoj Ronės
bolavo tik dulksva dėmė.
— Rone! Rone! — suriko iŠ visų jėgų įr atsibudo. Ant staliuko be perstojo čirškė telefonas, o rankos
buvo visai nutirpusios. Pasitrynė jas ir negrabiai pakėlė ragelį.
Skambino Arūnas Džiutas, visų vadinamas Aru. Jau penkeri metai, kai jis dirba informacijos įrašymo
plokštelių sektoriuje kartu su Ina. Aras ir Robis dar nuo studijų laikų buvo labai geri draugai. Kai
Robiui pavedė organizuoti tolimųjų kosminių ryšių tyrimo sektorių, Aras pasiprašė čia priimamas. Jį
viliojo kosmoso toliai, o čia kaip tik reikėjo informacijos įrašymo specialisto. Prieš tris dienas instituto
taryba patenkino jo prašymą, ir taip jis atsidūrė Robio observatorijoje.
Aras buvo susirūpinęs: jau devynios vakaro, o kažkas atsitiko su garso įrašymo indikatoriumi,
įrenginys neveikia. Jis čia tik trečia diena ir nespėjo perprasti cet-mi įrenginio, negali nustatyti gedimo.
— Nenusimink, Arai, už pusvalandžio būsiu pas jus. — Mieguistą nuotaiką lyg ranka nubraukė.
Padėjo ragelį ir šoko rengtis. Šviesaus vasarinio kostiumo rankovėje juodavo riebi dėmė. „Matyt, kai
siekiau pritvirtinti degimo laidą, prisiliečiau prie oro filtro, — pagalvojo ir nusviedė į kampą. Teks
atiduoti į valyklą. Skubėdamas apsivilko tamsoką švarką, kurio šiltomis vasaros dienomis jau senokai
nebedėvėjo. Žvilgtelėjo į veidrodį — bus gerai. Skubiai išbėgo į kiemą.
- Saulė jau siekė miško medžių viršūnes. Jos spindulių nurausvinti namai ir juos supanti žaluma
atrodė švyti nežemiška šviesa. Važiavo laviruodamas tarp automobilių srauto, užpildžiu-sio
vakarėjančio miesto gatves. Dar vienas staigus posūkis į ir jau autostradoje. Dabar galima atsikvėpti.
Atlėgus įtampai, Robis prisiminė sapną, o kartu ir tą ankstyvą gegužės rytą, kai pamatė Ronę.
Aiškiai, lyg šiandien būtų susitikęs“ prisiminė jos mielą šypseną ir nuostabias kibirkštėles akyse.
Vienu metu jam pasirodė, kad ji čia pat, automobilyje, sėdi šalimais net girdėti jos alsavimas, o
švelnios auksinės garbanos liečia jo skruostą. Širdis suvirpo, ėmė smarkiau plakti. Ji čia...
Žvilgtelėjo dešinėn ir liūdnai atsiduso. Vieta šalia jo buvo tuščia. Vizija išnyko, bet mintys apie
nepažįstamąją jo nepaliko. Įdomų, ar pasitaikys dar kada nors ją sutikti, kur dabar jinai, ką veikia? Ar
prisimena mane? Tokios mintys jį lydėjo visą kelią, rankos automatiškai sukiojo vairą.

Užsisvajojęs nepajuto, kaip automobilis sustojo įprastoje vietoje. Paskubomis puolė į observatoriją.
Bet paaiškėjo, kad skubėjo be reikalo,— jokio gedimo nebuvo. Nepatyręs asistentas, tikrindamas
indikatorių, suklydo ir. supainiojo kontaktus.
Robiui užteko poros minučių, ir paruoštas darbui įrenginys ėmė tyliai gausti.
Buvo dešimta valanda vakaro. Robis išmiegojo visą pusdienį, todėl jautėsi žvalus. Aptaręs su
kolegomis kai kuriuos svarbiausius klausimus, išleido juos pailsėti, nes rytą laukia nemažas darbas —
numatyta perduoti į Ronetą pirmą garsinę informaciją. Aras nenorėjo su tuo sutikti, bet Robis
nenusileido.
Pasilikęs vienas, patogiau įsitaisė fotelyje, apžvelgė visą žydrosios planetos kamuolį ir nusitaikė į C2 kvadratą. Iki vidurnačio liko pusantros valandos. Cet-mi įrenginys paruoštas darbui. Robis nemėgo
dykinėti. Nutarė patikrinti, ar viskas tiksliai apskaičiuota, kad pasisektų rytdienos eksperimentas. Šįryt
akademikas Jakaitis patarė, prieš pradedant eksperimentą, apskaičiuoti dar vieną variantą, nes gautoje
siuntoje silamito cheminė sudėtis kitokia, negu anksčiau gautojo. Jis nerimavo, nes galįs įvykti dalinis
spindulių lūžis ir tada sužlugsiąs bandymas. Kaip žinia, profesorius Netas turi priešininkų taryboje,
todėl nereikėtų jiems suteikti dingsties kalboms apie nereikalingai Švaistomas lėšas ir veltui
naudojamą silamitą.
Robis sutiko su Jakaičio pastabomis, užrašų knygutėje pasižymėjo silamito sudėties duomenis ir
pažadėjo viską patikrinti. Taigi dabar yra laiko paruošti duomenis skaičiavimo centrui. Įprastu judesiu
ranka siekė užrašų knygutės, bet kišenėje jos neužčiuopė.
— Po paraliais,— pusbalsiu nusikeikė nustebęs Robis ir tuojau prisiminė, kad jis vilki kitu švarku, o
knygutė likusi senajame. Na, nieko tokio. Anksti rytą paskambins Arui, tas užsuks į butą ir atveš.
Duomenims paruošti reikės ne daugiau kaip pusvalandžio, ir darbas dėl to nesustos.
Staiga jo pirštai vidinėje švarko kišenėje prisilietė prie kažko labai švelnaus. Atsargiai suėmė ir
pamažu ištraukė. Tai buvo nosinaitė. Ta pati Ronės nosinaitė, kurią jinai paliko automobilyje ant
sėdynės. Robis priglaudė nosinaitę prie veido ir vėl pajuto tą nuostabiai švelnų aromatą. Kvepėjo
pakalnutėmis. Ne, daug švelnesniu ir malonesniu. Sis kvapas priminė jam tą ankstyvą gegužės rytą,
žadino primirštas svajones. Užvaldė neapsakomas noras dar kartą ją pamatyti. Priekaištavo sau, kodėl
nepasiteiravo pavardės. Ir kodėl visą mėnesį jis nė karto nepabandė jos ieškoti. Ronė ne tokia kaip
kitos ir negali dingti be pėdsaką. Be to, matė, kur apsistojusi. Reikėjo pasiteirauti „Kosmoso“
registratūroje, ir būtų sužinojęs jos kambario numerį arba telefoną.
Tvirtai nusprendė: kad ir kas atsitiktų, rytoj būtinai užsuks į „Kosmosą“. Tiesa, gali būti ir per vėlu.
Juk ji galėjo jau kitą dieną išvykti iš Vilniaus, ir iš registratorių atminties išdilo jos išvaizda. Tačiau vis
tiek reikia pabandyti. Jis privalo dar kartą ją pamatyti.

Kai Robis atsipeikėjo iš svajonių, laikrodis rodė be aštuonių minučių dvyliktą. Dirstelėjo į
kalendorių, lyg norėdamas pasitikrinti, ar ne per ilgai svečiavosi svajonių šalyje. Birželio dvidešimtoji,— skelbė lapelis. Dar kartą pasižiūrėjo į laikrodį. Iki vidurnakčio likusios tik šešios minutės.
Galima perversti kalendoriaus lapelį — tegu bus birželio dvidešimt pirmoji. Paskui prigludo prie
ekrano ir neatitraukė akių nuo Ronetos. Jis matė šaltą žydrai violetinį Ronetos paviršių. Robis dar
tebebuvo apimtas neaiškaus jaudulio, dar nespėjęs atsikratyti jį užplūdusių minčių, todėl Roneta
šiandien jam atrodė kitoniška, rūsti, lyg pasirengusi jam atkeršyti už smalsumą, už tai, kad kėsinasi į
jos paslaptis. Juk jis pirmasis Žemės žmogus, kuris pasiryžęs pakelti violetinį Ronetos šydą ir
apnuogintą ją parodyti pasauliui: „Štai žiūrėkite, grožėkitės, čia jokių paslapčių negali būti“.
Robis atidžiai stebėjo planetą. Minutės bėgo viena po kitos. Jokio ženklo. Ir vėl jo laukia
nusivylimas. Ir vėl kaip daugelį kartų, atsitraukęs nuo ekrano, atsirems alkūnėmis į stalą, galvą suspaus
rankomis ir pasakys:
— Nejau tai buvo atsitiktinumas? O gal tai man tik pasivaideno?
Juk jau prabėgo mėnuo, o reikalai nepajudėjo iš vietos. Įgriso akademiko Norkaus pašaipios
pastabos. Susitikęs būtinai klausia:
— Vis flirtuoji. Ar dar nenusibodo?
Jau ir akademiko Jakaičio žvilgsnyje buvo jaučiamas nerimas. Atrodo, ims ir paklaus: „Ar visa tai ne
utopija?“
Robis nesitvėrė savame kailyje. Reikėjo ką nors daryti. Bet ką? Dideles viltis dėjo į rytdienos seansą.
Bus siunčiama informacija į Ronetą, gal ji sukels tolimosios planetos gyventojų smalsumą. Gal
pasiseks užmegzti ryšį...
Dvi minutės po dvyliktos. Robis Tarsi suaugo su ekranu. Ir staiga... Roneta prabilo — akinantis
žybsnis C-2 kvadrate ir garso įrašymo aparato pažįstamas spragsėjimas. Visa tai truko labai trumpai, ir
vėl tyla. Tik nebylus Ronetos veidas ramiai sau skriejo erdvėje.
Širdis dunksėjo lyg norėdama išsiveržti iš krūtinės. Sį kartą Ronetos signalams priimti buvo tinkamai
pasiruošta. Aparatas dirbo tobulai. Žybsnis truko 1,7 sekundės. Pradžia užregistruota nulis valandų dvi
minutės, pabaiga — nulis valandų dvi minutės viena ir septynios dešimtosios sekundės. Zybanio
vaizdas įrašytas į juostą, garsas — į plokštelę.
Dar keliolika minučių Robis stebėjo planetą. Tačiau nieko, kas jį domintų, nesimatė. Išjungė
įrenginį. Norėjo tuoj pat paskambinti Arui ir pradžiuginti ilgai laukta žinia. Tačiau susigriebė — kam jį
trukdyti. Tegu pailsi, šiandien laukia sunki diena. Gal pranešti akademikui Jakaičiui. Bet kuo jį
pradžiugins? Saitai viską apgalvojęs, rytą padarys išsamų pranešimą.
Įjungė projektorių ir ekrane pamatė, žybsnio vaizdą, kuris priminė gaunamą informaciją iš Marso.
Robis nudžiugo. Savo rankose jis turėjo daiktinį įrodymą, kad šią informaciją perduoda protingos

būtybės su panašiu į cet-mi ar sudėtingesniu įrenginiu. Vadinasi, ronetiečiai techniniu atžvilgiu bus
toliau pažengę už Žemės gyventojus.
Po to ėmė tyrinėti garso įrašymo plokštelę. Įdėjęs ją į klausomąjį aparatą, labai nusivylė: be traškesio
ir spragsėjimo, kurie būdingi daugelio dangaus kūnų skleidžiamiems kosminių bangų garsams, jis
daugiau nieko negirdėjo. Teko pripažinti, kad Ronetoje esantis informacijos perdavimo įrenginys
nutaikytas į kitą objektą arba signalai siunčiami neturint konkretaus objekto. Spindulių pluoštas
siauras, todėl garso pagauti nepavyko. Reikia kuo greičiau siųsti žinią iš Žemės, kad Ronetos
gyventojai galėtų kuo užfiksuoti perdavimo koordinates. Tik tada užsimegs abipusis ryšys.
Robis susijaudinęs žingsniavo po observatoriją, svarstydamas, kas nutiko ir ko galima tikėtis.
Ateinančią naktį Žemė perduos pirmąją garsinę informaciją Ronetai. Tačiau gali būti, kad Ronetoje jos
niekas nepriims. Antras toks seansas neįvyks be Mokslinės tarybos sprendimo. Reikia prašyti
akademiką Jakaitį, kad leistų surengti bent tris tokius seansus iš eilės. Bus didesnė tikimybė, kad
Ronetoje pastebės Žemės signalus. Jau tiesė ranką prie telefono ragelio, norėdamas paskambinti
Jakaičiui, bet susilaikė. Laikrodis rodė pusę antros. Dar anksti, reikia palaukti ryto.
Atsisėdo prie stalo, ir vėl žvilgsnis nukrypo į nosinaitę. Savo žydrai violetiniais mezginėliais ji
kažkuo priminė tolimąją Ronetą. Pasąmonėje dingtelėjo mintis, kad Ronė — tai sutrumpintas Ronetos
vardas. Iš tiesų, kaip jis anksčiau to nesuvokė. Toji šviesiaplaukė — tai jo Roneta. Jos pasirodymas tą
ankstų rytą, kai Robis naktį buvo pastebėjęs pirmąjį paslaptingosios planetos signalą, yra lemtingas.
Sią naktį jis vėl išgirdo Ronetos signalą. Jeigu šiandien susitiks Ronę, tai jinai taps jo žmona, —
pasakė sau mintyse ir pats nusigando savo sprendimo. Tačiau neapsakomai troško susitikti
nepažįstamąją. Jis būtinai turi ją surasti kad ir kur jinai būtų. Kai tik išauš, važiuos į miestą. Už
posūkio į autostradą, toje pat vietoje, kaip ir aną kartą jo lauks Ronė. Svajodamas nejučia ant tuščio
popieriaus, lapo didžiulėmis raidėmis keletą kartų parašė Roneta — Ronė, Ronė — Roneta.
Kai rytmečio aušra rausvai nudažė dangaus pakraštį, Robis paskambino Arui. Sis mieguistas iš karto
negalėjo suprasti, ko Robis iš jo nori. Supratęs kuo skubiausiai apsirengė ir bėgte nubėgo į automobilį.
Užsuko į Robio butą, paėmė užrašų knygutę ir, dar nepatekėjus saulei, jau buvo observatorijoje.
Pirmiausia Robis leido Arui peržiūrėti signalinio žybsnio vaizdo įrašą, po to davė garso įrašymo
plokštelę:
— Tu, Arai, šios srities specialistas, gal tau pasiseks ką nors daugiau už mane išgauti.
— Jeigu ten pateko nors menkiausias šnaresys, mes jį tuojau iššifruosim,—pasitikėdamas savo
žiniomis pasakė Aras.
Robis ėmė įrašinėti silamito cheminės sudėties duomenis. Kai po dvidešimt minučių baigęs darbą
priėjo prie Aro, šis tebeplušėjo su garso įrašymo plokštele, tačiau ir jis nieko daugiau neišgirdo.
Plokštelė tylėjo.

— Vadinasi, Roneta nenori praverti lūpų,— nusijuokė Robis. Paaiškinęs Arui, ką toliau daryti,
išskubėjo pas akademiką Jakaitį.
Nuo tyro rytmečio oro Robiui ėmė svaigti galva. Bet silpnumas greitai praėjo. Pagalvojo, kad tai dėl
nemiegotų naktų ir įtempto darbo. Sėdęs į automobilį, nėrė pro vartus ir viską pamiršo, nes galvoje
sukosi tik viena mintis — ar už posūkio sušmėžuos gelsvaplaukė. Išvažiavo į autostradą. Apsidairė.
Ryto saulės nutvieksti laukai dvelkė ramuma, bet Ronės nebuvo. Tik dabar suprato, kokios bergždžios
jo svajonės: kaip galima tikėtis, kad toje pat vietoje, praėjus mėnesiui, lauktų toji pati mergaitė. Taip
nebūna. Nebent romanuose. Nors suprato, kad jo svajonės buvo vaikiškos, bet lengviau nepasidarė.
Pajuto širdyje begalinę tuštumą, nes dabar žinojo, kad jo gražuolė Ronė dingo amžinai.
Tik atvažiavęs į miestą, Robis iš svajonių sugrįžo į realų pasaulį. Čiupo portfelį su brangiais
įrodymais ir bėgte užbėgo plačiais laiptais. Kaip audra įvirto į Jakaičio kabinetą. Cia sėdėjo Nosovas,
Tautkus ir Norkus. Robis mandagiai pasisveikino ir nieko neaiškindamas priėjo prie vaizdo
demonstravimo aparato. Netrukus ekrane suspindo gelsvas žiburėlis, kuris tolydžio plėsdamasis
užgožė visą ekraną, sušvytėjo visomis vaivorykštės spalvomis ir ėniė trauktis, mažėti, kol galutinai
užgeso. Akademikai sėdėjo nepratardami nė žodžio.
— O dabar ekrane pamatysite dū žybsnius — iš Ronetos ir Marso. Galėsite juos palyginti,— tarė
Robis, tvarkydamas demonstravimo aparatą.
Ekrane vienu metu įsižiebė du žiburėliai, iš pradžių augo, plėtėsi lyg dvyniai, paskui tas, kuris iš
Marso, užgeso tuo metu, kai kitas, Ronetos — pasiekė maksimumą.
O dabar paskutinis variantas, kai abiejų žybsnių vaizdo pradžia ir pabaiga sutampa. Tai įmanoma
leidžiant vaizdo įrašą nevienodu greičiu,— paaiškino Robis.
Iš tikrųjų žybsniai buvo tapatūs. Tik Ronetos žybsnis buvo gelsvas ir mažiau ryškus.
— Čia tai bent,— tarė Jakaitis, kai vaizdas ekrane užgeso. — Bet... Ar Ronetoje naudojama kitokia
energija, ar čia turi įtakos jos atmosfera?
Robis matė, kad akademikas Jakaitis labai apsidžiaugė, sužinojęs apie gautąjį signalą, ir ėmė aiškinti,
kada ir kaip visa tai nutiko. Norėdamas įrodyti, kad ne veltui įkurtas jo sektorius ir paerzinti akademiką
Norkų, neiškentė nepasigyręs:
— Šį kartą buvome pasiruošę priimti signalus, todėl ir visa informacija užfiksuota.
Akademikas Jakaitis pasitrynė iš džiaugsmo rankas.
— O kaip garsinė informacija? Gal jau iššifravote jų kalbą, ir mes išgirsime įdomių naujienų.
— Deja, šioje srityje neturiu kuo nudžiuginti,— tarsi atsiprašydamas kalbėjo Robis. — Iš garso
įrašymo plokštelės jokios informacijos negavome. Manome, kad spindulių srautas nukreiptas į šalį, o
spindulių lūžimo laipsnis visai nedidelis. Tiesa, šį sykį garso įrašymo aparatas reagavo kur kas silpniau

negu praeitą kartą. Gal jie informaciją perduoda įvairiomis kryptimis. Reikia siųsti signalus į Ronetą,
gal jie nukreips spindulį ir į mūsų cet-mi įrenginį.
Įjungė klausymo aparatą. Kaip ir anksčiau, girdėjosi tik traškėjimas.
— Čiulba lakštingala, tik ne mums,— sumurmėjo Norkus. Robiui
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ateiti su įrašytais
garsiniais signalais. Neiššifruotų jis, tuo užsiimtų kiti mokslininkai. Nagrinėtų, aiškintųsi, ginčytųsi.
Vyktų mokslinis disputas. O dabar... tik neaiškus traškėjimas. Robis pasiryžo veikti:
— Gerbiamas pirmininke,—kreipėsi jis į Jakaitį.— Šią naktį įvyks pirmasis garsinės informacijos
perdavimo į Ronetą seansas. Esame jam pasirengę. Spindulių srautą nukreipsime tiksliai į tą Ronetos
vietą, iš kurios siunčiami signalai. Jei ten yra protingų būtybių, jos sugebės priimti informaciją. Kita
vertus, gali atsitikti taip, kaip atsitiko mums pavasarį: ronetiečiai gali būti nepasirengę ir nepastebės
signalo. — Robis kalbėjo iš širdies, įsitikinęs savo teisumu, tačiau nebuvo tikras, kad visus įtikino,
todėl pasiūlymą išdėstė trumpai ir šiek tiek nedrąsiai: — Mūsų manymu, vieno seanso neužtenka.
Sėkmės galima tikėtis signalizuojant kelias, nors tris naktis iš eilės. — Norėjo sakyti bent šešias, bet,
pamatęs apniukusį Jakaičio veidą, pasitaisė į tris.
Akademikas neskubėjo tarti „taip“ arba „ne“. Kalba pakrypo kita linkme.
— Vadinasi,— kalbėjo jis susimąstęs.— Ronetoje yra protingų būtybių. Nežinome, ar jos panašios į
mus, o gal kokios baidyklės,— čia jis šyptelėjo, bet galime drąsiai tvirtinti, kad techniniu lygiu yra
mus pranokusios. Jų siunčiami garso signalai jau sklinda po kosminę erdvę. Čia jis žvilgtelėjo į Norkų
ir sarkastiškai šyptelėjo: — O gal ten Mokslinė taryba vieningesnės nuomonės ir lemtingais momentais
greičiau sutaria.
Akademikas Norkus pasijuto nejaukiai, bet į pastabą neatsakė.
— Kad ir kaip būtų, — toliau tęsė Jakaitis, mes neturėtume nusileisti. Todėl siūlau apsvarstyti
profesoriaus Neto prašymą.
Tai tardamas Jakaitis paspaudė mygtuką ir pakvietė esančius Mokslinės tarybos narius skubiai
atvykti į neeilinį posėdį. Po to paskambino į specialų skyrių, pasiteiravo apie esamas ir numatomas
gauti silamito atsargas, atsakymą pasižymėjo priešais jį gulinčiame bloknote. Tuo tarpu atėjo dar trys
tarybos nariai.
— Dalyvauja septyni tarybos nariai iš vienuolikos. Manyčiau, jog galime priimti nutarimą, turintį
įstatymo galią,— kreipėsi Jakaitis į tarybos narius.— Noriu atsiprašyti kolegų, kad posėdis šaukiamas
taip staiga. Tačiau jo iš tikrųjų negalima atidėti. Paprašysime profesorių Netą, kad jis dar kartą
pademonstruotų vaizdo įrašą, nes ne visi jį matė. Aš su malonumu jį dar kartą pasižiūrėsiu.
Iš naujo, ta pačia tvarka, trumpai paaiškindamas, Robis pademonstravo žybsnio vaizdo įrašus. Po to
įjungė garso įrašų plokštelę. Viską peržiūrėjus, Jakaitis paaiškino tarybos nariams:

— Turimų silamito atsargų šiuo metu užtektų trim signalų perdavimo seansams. Tačiau po trijų
mėnesių numatytas pirmasis materijos perkėlimo cet-mi spinduliais bandymas. Per tą laiką galėsime
sukaupti energijos dviem bandymams. Gerai, jeigu jie pavyks. Priešingu atveju bandymus tektų
nutraukti, o už tai, aišku, mūsų niekas nepaglostys.
Akademikas Jakaitis nutilo ii Umkė, ką pasakys !arybos nariai. Stojo tyla. Niekas neišdrįso prabilti
pirmas, o gal svarstė, kaip geriau butų šiuo atveju pasielgus. Zinnjo, kokios atsakomybės jie turi imtis.
O jeigu informacija į Ronetą nepateks arba ronetiečiai nenorės jos priimti, arba nesiųs atsakymo.
Praradus silamito atsargas, tektų atidėti materijos perkėlimo bandymus. Bet tada sušlubuotų instituto
prestižas, nes šio eksperimento laukia visa šalis.
Tylą nutraukė pats Jakaitis.
— Jei pavyktų pasikeisti informacija,— pradėjo jis iš lėto, tarsi pasverdamas kiekvieną žodį,—
Ronetos gyventojai galėtų mums daug pagelbėti. Jie tikriausiai jau žino ir materijos perkėlimo
paslaptį. Tokiu atveju laimėtume daugiau, negu galima tikėtis. Na, o jei nepasisektų,— prarandame
kelis gramus brangaus ir labai reikalingo metalo. O antrajam eksperimentui reikėtų ilgiau rengtis. Tai
kaip, ar rizikuosime? — kreipėsi į narius.
— Galima būtų rizikuoti,— prabilo Norkus,— bet ar esame tikri, kad sugebėsime jų informaciją
iššifruoti. Gal jų signalai bus mums tiek suprantami, kaip etruskų rašmenys trijų mėnesių kūdikiui.
Mano nuomone, tokia rizika pavojinga, juo labiau, kad neaišku, ar apskritai pavyks sugauti Ronetos
signalus.
Akademikas Norkus prieštaravo ne todėl, kad būtų norėjęs sužlugdyti Robio tyrimus. Jis nebuvo nei
kerštingas, nei pavydus. Tačiau jam labiausiai rūpėjo, kad „žalia gatvė“ būtų duota materijos
perkėlimo į kosmosą tyrimams. Jeigu pakaktų silamito, jis mielai pritartų ryšio su Roneta ieškojimams.
Nepaisant nepalankaus pasisakymo, visi pajuto, kad Norkus šiandien labiau susidomėjęs Ronetos
signalais. Vadinasi, pavyko šiek tiek pažengti priekį.
Tuo metu akademikas Jakaitis trumpai pasitarė su arčiau sėdėjusiais Nosovu ir Norvaiša.
— Siūlau štai ką,— prabilo Jakaitis: — šiandien perduoti informaciją, o rytoj ją pakartoti. Po to
palaukti tris ar keturias savaites. Pažiūrėsime, kaip reaguos Roneta. Gal per tą laiką kas nors pasikeis.
Be to, tikimės gauti šiek tiek papildomai silamito. Po mėnesio ar dviejų galėsime surengti dar du
seansus.
Robis norėjo prašyti skirti silamito būtinai trim seansams. Jau norėjo prabilti, bet apsigalvojo. Nors
Jakaitis ir labai jam palankus, net nenorėjo būti per daug įkyrus. Pagaliau toks sprendimas irgi buvo
laimėjimas.
Iš Jakaičio kabineto Robis išėjo jau gerokai po pietų. Norėjo sėsti į automobilį ir dumti į
observatoriją, bet pajuto silpnumą, rankos ėmė drebėti. Prisiminė, kad nuo vakar pietų nieko burnoje

neturėjęs. Žinojo netoliese esant jaukią kavinukę. Ten galima greit ir gerai pasistiprinti. Kojos pačios
pasuko ton pusėn.
Galvojo apie darbą. Naujo sektoriaus organizavimas atėmė daug laiko ir jėgų. Jautė, kad ilgai tokios
įtampos neišlaikys. Gerai, kad nors šiąnakt pavyko sugauti Ronetos signalus. Tai jau šioks toks
atpildas už bemieges naktis. Robis jautė, kad Jakaitis patenkintas tokia pradžia. Žinoma, žybsnio vaizdas ne kažin koks laimikis, bet vis tiek geriau negu nieko. Na, praeis dar truputis laiko, ir turėsime
abipusį ryšį.
Karštis tvyrojo gatvėje, kuria sruvo žmonių minia,— dar neprasidėjęs didysis poilsio metas, kai
miestas ištuštėja, o paplūdimiuose nėra vietos ir obuoliui nukristi. Karštis smelkėsi po švarku, juto,
kaip drėgsta kūnas nuo prakaito. Gerai būtų į vonią įlindus. Saulė jau slėpėsi po skysta debesų skraiste,
bet dėl to karštis nesumažėjo, atvirkščiai, pasidarė dar tvankiau. Gerai, kad padvelkė vėjelis, lengviau
darėsi kvėpuoti. Robis pakėlė akis. Žmonių minioje šmėstelėjo auksinės garbanos. Ranka perbraukė
akis. Negali būti. Negi tai jinai? Paspartino žingsnį, nenuleisdamas akių nuo tos vietos, kur pamatė jos
plaukus. Pūstelėjus vėjo gūsiui, virš minios sušvytravo žydras salikas ir vėl dingo. Ji, Robis nušoko
nuo šaligatvio ir gatvės asfaltu ėmė lenkti žmonių laviną. Iš tikrųjų tai buvo ji.
— Sveika, Rone, — šūktelėjo, vos beatgaudamas kvapą nuo skubėjimo ir iš susijaudinimo.
Ronė nustebusi grįžtelėjo jo pusėn.
— O Robis! Sveikas. Kaip gyvuoji?
Lyg senam pažįstamam padavė ranką. Elgėsi laisvai, nesivaržydama, pasitikinčiai, jausdama savo
vertę. Robis gi sumišo, ėjo šalia lyg supančiotas. Negalėjo ištarti nė žodžio, tarsi kas būtų gerklę
užspaudęs. Atrodė labai apgailėtina?
— Kaip gerai, kad susitikom,— vos vos pralemeno porą žodžių. O pačiam atrodė, kad kalba ne jis, o
kas nors kitas.
— Iš tikrųjų puiku. Aš irgi norėjau jus pamatyti,— ir vėl jos žodžiai čiurleno tarsi upelis, o veide
švietė nuostabi šypsena. Pastebėjusi, kad jis sumišęs, pridūrė:
— Dabar nuo manęs taip lengvai nepaspruksit.
Linksma, žaisminga Ronės kalba padėjo susitvardyti. Pasijuto laisviau, sumišimo lyg ir nebūta.
Todėl juokaujamu tonu atsakė:
— O aš ir nesirengiu bėgti. Mielai praleisiu laiką tokios dailios ir simpatingos merginos draugijoje.
Beje, ar nepalaikysite įžeidimu, jei pakviesiu papietauti šioje kavinėje. Visą parą nieko nevalgiau.—
Robis pažvelgė į žiburiuojančias akis. Jos buvo gilios ir švelnios, lyg dvi taurės, sklidinos ribuliuojančio gėrimo.
— Mielai prisidėsiu, nes ir man jau reikia užkąsti, nors esu pusryčiavusi.

Kavinėje buvo vėsu, jauku ir tuščia,— tik pora jaunuolių tingiai sriūbčiojo skaidrias apelsinų sultis.
Pasirinko staliuką kertėje prie lango.
— Čia mums niekas netrukdys, Roneta,— tarė Robis, atitraukdamas kėdę ir mostu kviesdamas sėsti.
— Iš kur sužinojai mano tikrąjį vardą? — nustebo ji.— Puikiai prisimenu, kad susipažįstant
pasivadinau Rone.
— Logiška mokslinė išvada,— rimtai ištarė Robis, žiūrėdamas į merginą, kuria vis labiau negalėjo
atsižavėti.
Priėjo padavėja. Robis užsakė sau keletą patiekalų beveik nesirinkdamas,— labai norėjo valgyti.
Ronė paprašė kavos. Ji dar nealkana, šiaip pasėdės jo draugijoje.
— Kad tu žinotum, kaip džiaugiuosi tave sutikęs,— tarė Robis, pasišalinus padavėjai. Jis taip
žavėjosi Rone ir laikė tokia artima, jog nepajuto, kad kreipėsi į ją „tu“.
— Aš taip pat ne mažiau patenkinta.
— Kaip gailėjau, kad aną kartą nepasiteiravau pavardės ar telefono.
— Kažin ar būtų pravertę. Tu juk buvai labai užsiėmęs. O domėtis moterimis ir dar
nepažįstamomis...
— Nejuokauk, Rone,— nutraukė ją Robis.— Iš tikro esu apsikrovęs darbais, bet vakar tai tikrai
gailėjausi, kad nežinau, kur tu esi. Rengiausi šiandien ieškoti tavęs.
— Ir suradai? — ji nusijuokė skambiai ir švelniai. Ro-bio širdis suvirpėjo. Jis prisiminė vakarykštį
vakarą, savo priesaiką. Jeigu šiandien sutiks Ronę, jinai taps jo žmona. Kokia neviltis jį buvo apėmusi,
kai kelyje į miestą jos nesutiko.
— Ko nusiminei? — susirūpinusi pasiteiravo Ronė ir lyg skaitydama jo mintis pridūrė: — Juk tavo
troškimas išsipildė. Suradai mane.
Robis nustebo: iš kur ji žino, ką jis galvoja? Ir dar labiau nusigando,— kad tik nebūtų savo minčių
balsiai išklojęs. Nežinojo, ką jai atsakyti, bet Ronė jau pakreipė pokalbį kita vaga.
— Taip ir neatsakei, iš kur sužinojai mano tikrąjį vardą?
Robis vėl norėjo pajuokauti, bet pajuto, kad jos klausimas tėra tik dingstis kuo daugiau apie jį
sužinoti. Juk juodu dar visai nepažįstami. Jautė, kad mergina jau pavergė jo širdį, bet ir pati nebuvo
jam abejinga. Tai maloniai glostė savimeilę. Jis troško būti mylimas moters, tokios kaip Ronė, todėl
ėmė pasakoti apie save. Kaip jis tapo mokslininku, kaip šalia Barnardo žvaigždės atrado planetą, kurią
pavadino savo vardo ir pavardės pirmosiomis raidėmis — Roneta. Papasakojo, kaip jam pavyko
užfiksuoti garsinės informacijos signalus. Kaip jie mėgins užmegzti ryšį su naująja planeta.
Ronė susidomėjusi klausėsi. Ji mokėjo klausytis. Jos akių žvilgsnis raginte ragino atvirai
išsipasakoti, o veide visą laiką žaidė šypsena. Tik vieną kartą, kai Robis paminėjo užfiksuotus Ronetos
informacijos signalus, Ronės veide lyg ir atsispindėjo nuostaba, bet tai truko gal tik pora sekundžių.

Juodu seniai papietavo, bet nė vienas nedrįso pirmasis pakilti. Nesinorėjo baigti įdomaus pokalbio.
Robis papasakojo ir apie automobilyje rastą nosinaitę, norėjo ją grąžinti merginai, bet kišenėje
nesurado. „Turbūt palikau ant stalo“, — pagalvojo.
— Pamaniau, kad Ronė negali būti tikras vardas. Mane irgi visi vadina Robiu, o iš tikrųjų esu
Robertas. Taigi atėjo tokia mintis, kad tavo vardas gali būti Roneta. Tiesa, jis truputį keistokas.
Apskritai moteris mėgstu vadinti nesutrumpintu vardu, nors mano draugai juos trumpina. Nežinau, ką
daryti su tavimi. Jeigu vadinsiu Rone — nusižengsiu savo įpročiams, jeigu — Roneta, tai bus neaišku,
ką turiu galvoje: tave ar tą žydrai violetinę planetą. Matyt, teks keisti įpročius, užmiršus tikrąjį tavo
vardą, toliau vadinti Rone. Juk nesutrumpinsi planetos pavadinimo.
— Būtų visai neblogai, jei mane vadintum Roneta, o planetą — Rone.
— Ką tu, juk negalėsiu ataskaitose rašyti, kad garsinius signalus pasiuntėme Ronei.
— Vadinasi, būsiu išimtis. Visas moteris vadini nesutrumpintais vardais, o mane sutrumpintai. Man
patinka būti išimtimi.
Abudu nusijuokė iš tokios Ronės išvados.
— O kokią informaciją ketinate perduoti Ronetai?
— Kokią? — Robis trumpam susimąstė, paskui staiga žvilgtelėjo į laikrodį ir nustėro: jau šešios. Su
Rone prasėdėjo daugiau kaip keturias valandas. Jau seniai reikėjo būti observatorijoje, rengtis seansui.
Protas liepė skubėti į darbą, o širdis norėjo pasilikti su Rone. Taip gera čia sėdėti ir žiūrėti į mielą
veidą, akis, nors žvilgsniu glamonėti švelnias garbanas, dailias rankas, pečius, krūtinę. Ronė pastebėjo
jo nerimą.
— Turbūt skubi, turi daug reikalų, o aš tave trukdau.
— O ne, ne, — karštai užginčijo Robis.— Man labai gera su tavimi, pamiršau visus reikalus. Nors
sykį pailsėsiu.— Robis bijojo išsiskirti. O jeigu tai bus paskutinis jų susitikimas. Išsiskirs ir daugiau
nebesueis. To jis daugiau neištvertų. Užtenka, kad vakar tiek kankinosi. O dabar dar daugiau prisirišo
prie jos. Ilgai nedrįso pasakyti, ką galvoja. Pagaliau pasiryžo.
— Rone, man tuojau teks važiuoti į observatoriją. Turiu daug darbų. Labai norėčiau, kad liktume
draugais. Tik nedink, kaip aną kartą. Sakyk, kur galėčiau tave surasti. Aš juk nežinau nei pavardės, nei
adreso.
— Gerai, — tarė Ronė. — Mano pavardė Jonaitytė. Bet tai visai nesvarbu. Geriau užsirašyk mano
telefoną. Prisiminęs paskambink. Aš retai kur išeinu, todėl visada pati atsiliepiu.
Robis prisiminė, kad užrašų knygutę su silamito duomenimis paliko Arui. Atidarė portfelį ir
posėdžio protokolo viršuje pieštuku užrašė: „Ronė 70-55-313“.
Reikėjo atsisveikinti, bet Robis vis delsė, kad tik ilgiau pabūtų su Rone.

— Labai gaila, bet jau turiu eiti,— pagaliau tarė jis, kildamas nuo kėdės. Tuo metu tvykstelėjo
žaibas, nudundėjo griaustinis ir prapliupo lyti. Porą akimirkų dar krito reti stambūs lasai, po to
užgriuvo tikra liūtis. Gatvė virto putojančia upe. Į kavinę prigužėjo praeivių. Robis nudžiugo, kad dar
gali nors truputį pabūti su Rone,— iki automobilio dabar nenueisi.
— Rone, papasakok ką nors apie save,— žiūrėdamas į lietaus čiurkšles, plakančias. stiklą, paprašė
Robis.
— Mano gyvenimas visai neįdomus,— tarė ji. Gimiau ne Lietuvoje, nors ievai lietuviai. Mama mirė,
vos aš gimiau, todėl jos neprisimenu. Tėtis nuėjo paskui mamą, kai man buvo septyneri. Gyvenau
vaikų namuose. Išmokau stenografijos. Prieš mėnesį atvykau į Vilnių. Štai ir viskas. O toliau jau viską
žinai.
Lietus nutilo, tik gatvėje dar gurgėjo vandens upeliai. Robis žinojo, kad jau po septynių ir kad gaus
barti nuo Aro. Tačiau apie nakties darbą galvojo vienas Robis, o jo antrininkas niekaip nenorėjo palikti
kavinės.
Aplenkdami balutes, juodu nuėjo prie automobilio ir sutarė: Robis nuveš ją iki „Kosmoso“ ir važiuos
į observatoriją.
Kai automobilis įsuko į užmiesčio autostradą, baigėsi aštunta.
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Arūnas Džiutas papusryčiavo instituto valgykloje, grįžo į observatoriją ir ėmėsi darbo. Šiąnakt turėjo
įvykti pirmasis bandymas perduoti informaciją į Ronetą. Tik ketvirta diena, kai dirba Robio
vadovaujamame sektoriuje, todėl baiminosi, kad nepadarytų klaidų. Būtų labai nemalonu, jeigu dėl jo
kaltės eksperimentas nepavyktų.
Aras mėgo tvarką ir viską darydavo sąžiningai. Beje, šiandien labai praverstų Robio patarimai, nes
dar ne visi įrengimai jam gerai pažįstami. Pasižiūrėdamas į schemas, jis pamažu tvarkė cet-mi įrenginį
nakčiai.
Nuo ankstyvo ryto Aro nuotaika subjurusi. Pirmiausia dėl vakar dienos, kai pats negalėjo surasti
paprastos asistento padarytos klaidos ir turėjo prašyti Robio pagalbos. Iškvietė Robį visai be reikalo ir
kartu praleido progą stebėti Ronetą, kai ji perduoda informaciją į Visatą. Jeigu Aras nebūtų paskambinęs, Robis tikriausiai būtų nakvojęs namie, o jis, Aras, būtų nustebinęs savo viršininką anksti
rytą pranešdamas telefonu svarbią naujieną. Jam labai magėjo savo akimis pamatyti tą žybsnį.
„Žioplys, tikras žioplys“, — niršo Aras, reguliuodamas silamito padavimo mechanizmą.
Iš laboratorijos gauti silamito analizės duomenys rodė, kad jo cheminė sudėtis neturės bent kiek
didesnės įtakos spindulių pluošto lūžiui. Vadinasi, galima nedvejojant siųsti informaciją į Ronetą.

Dirbo vienas, todėl niekas neblaškė jo dėmesio. Įrengimams patikrinti nereikėjo didelių pastangų,
todėl mintys sukosi lyg dideliame kaleidoskope. Kaip būtų gerai, mąstė jis, jeigu į tą jų signalą tuoj pat
atsilieptų Roneta. Tai būtų sensacija!
Įdomu, kokia kalba prabiltų ronetiečiai. Kad Ronetoje nėra gyventojų, Arui net mintis nekilo. Iš
kurgi tada tie du garsinių signalų perdavimo žybsniai. Kas kitas, jeigu ne Ronetos gyventojai, juos
perduoda. Jis negalėjo įsivaizduoti, jog galėtų būti kitokios būtybės, nepanašios į Žemės žmones. Tik
spėliojo, ar supras jų kalbą. O jeigu imtų ir prakalbėtų lietuviškai. Gal jų techninis lygis labai aukštas,
ir nesunku per akimirką suprasti bet kurią Žemės žmonių kalbą.
Mintis ginė mintį: Aras įsivaizdavo save svarbiausiu veikėju. Štai Robis dėl kokių nors priežasčių
neatvyksta į observatoriją, ir jis, Aras, vienas perduoda informaciją į Ronetą, priima jos gyventojų
sveikinimą. Seife guli informacijos tekstas, jo pabaigoje galėtų padaryti prierašą: „Sveikinimus Jums
siunčia Arūnas Džiutas“. Tada visos telegramos iš Ronetos plauktų jo vardu...
Iki pietų viskas klojosi gerai. Saulei pakrypus vakarų pusėn, Aras vis dažniau pagalvodavo, kodėl
taip ilgai nesirodo Robis. Jau laikas būtų informacijos tekstą įduoti Inai, kad perkeltų į plokštelę.
Norėjo jai paskambinti, bet susilaikė. Luktelės valandėlę, gal atsiras Robis.
Aro mintys ėmė suktis apie Iną. Kokia tai puiki mergina, protinga, gerai nusimano apie garso
įrašymo plokšteles, pati padariusi nemaža atradimų. Šios dienos eksperimentas — irgi Inos nuopelnas.
Ji surado būdą, kaip į mažytį kristalo gabaliuką įrašyti kelių milijonų ženklų informaciją ir akimirksniu
ją perduoti.
Aras gerai pažino Inos charakterį. Nors jį rengiasi ginti daktaro disertaciją, bet tuo nė kiek
nesididžiuoja, yra kukli, bet principinga, reikli pavaldiniams, savarankiška, turi savo nuomonę ir
prireikus ją atkakliai gina. Sių savybių ji turėjo jau studijuodama. Aras prisimena, kaip Ina,
susipažinusi su naujausia literatūra apie garso bangų perdavimą tolimais atstumais, susiginčijo su
profesoriumi, šios srities specialistu. Nors ir kaip stengėsi profesorius įrodyti, kad ji klysta, Ina apgynė
savo nuomonę, o netrukus, bendradarbiaudama su tuo pačiu profesoriumi, padarė pirmąjį atradimą.
Inos atkaklumas patiko Arui, todėl jis mielai priėmė ją į savo sektorių. Drauge dirbdami juodu
susibičiuliavo. Maža to, Aras labai prisirišo prie jos ir pamilo. Net pats to nepastebėdamas. Tik pajuto,
kad be Inos negali gyventi. Arą jaudino jos artumas, švelnus elgesys, giedra šypsena. Kai dirbant
drauge, Inos rankos netyčia prisiliesdavo jo rankų, Aro kūną nukrėsdavo drebulys, jis bijodavo
pajudėti, kad tik ilgiau galėtų jausti šį prisilietimą.
Meilė Arui teikė vien kančią, nes Ina jo nemylėjo. Elgėsi su juo draugiškai, meiliai ir švelniai, kaip ir
su kitais bendradarbiais. Ir pykti negalėjo, nes ji niekam nėra leidusi tikėtis daugiau negu
draugiškumo. Pastebėjęs, kad Ina linksta prie Robio, ėmė stebėti jų susitikimus. Matė, kaip, atėjus
Netui, mergina visai pasikeičia. Pro Aro pastabų žvilgsnį nepraslysdavo nė mažiausia smulkmena. Jis
suprato, kad yra trečiasis.

Kai Robis aptiko žydrai violetinę planetą ir vis dažniau užsibūdavo observatorijoje, Ina dažnai ilgam
išnykdavo iš kabineto, vakarais pasilikdavo institute, sakydama, kad reikia padirbėti prie disertacijos.
Tačiau Arūnas žinojo, kad jos mokslinis darbas pastaruoju metu lėtai juda į priekį. Jis širdimi jautė,
jog Inai disertacija tik dingstis, kad jinai susitikinėja su Robiu ir tolsta nuo jo. Nors ir kentėdamas,
nepyko ant Robio, nes juodu buvo seni draugai, o Inos širdžiai juk nepaliepsi.
Laikrodis rodė tris, kai Aras, nesulaukęs Robio, pakėlė ragelį. Atsiliepė Ina:
— Labas, Inute. Cia Aras kalba. Atsiųsk ką nors paimti informacijos tekstą. Jau laikas ruošti
plokštelę.
— Sveikas, Arai,— jos balsas nors ir duslesnis ragelyje skambėjo švelniai, ir Arūnui suspaudė
širdį.— Esu viską paruošusi. Tuoj paimsime informaciją.
Arūnas ilgai laikė rankoje ragelį. Atsigavo tik tada, kai virstelėjo durys ir į observatoriją įėjo Ina.
Aras suvokė, kodėl Ina, užuot atsiuntusi asistentą, atėjo pati. Tikėjosi, kad susitiks Robį. Tai patvirtino
jos ištarti žodžiai. Ji linksmai šūktelėjo:
— Helou, vaikinail — ir nusivylusiu balsu pridėjo: — Ar tu vienas, Arai? Tai šitaip rengiatės
atsakingam bandymui? — Ji stengėsi neparodyti, kad yra nusivylusi ir švelniai šyptelėjo.
— Bet kurią minutę turi pasirodyti Robis. Jau senokai jo laukiu,— atsitiesdamas nuo telefono
paaiškino Arūnas.— Nežinau, kur jis šiandien taip ilgai užtruko. O apskritai, mes ir be jo puikiausiai
susitvarkom. Jam beliks patvarkyti tik savo sritį, o tam nereikės nė valandos.
Arūnas pasižiūrėjo į Iną — kokia vis dėlto ji patraukli. Labai norėjo, kad mergina dar nors kiek
pabūtų, bet to neparodė.
— Informacijos tekstas seife, o raktas ant Robio stalo, pasiimk.
Ina neskubėjo. O ir ko jai skubėti. Viskas paruošta, po valandos įrašas bus plokštelėje. Ji lūkuriavo,
gal Robis atsiras. Taip norėjo jį pamatyti. Persimetė su Aru keletu nereikšmingų frazių.
Arūnas toliau knibinėjosi įrenginyje. Ina smalsiai žvalgėsi po observatoriją. Po tos atmintinos nakties
jinai daugiau čia nėra buvusi. O juk praėjo visas mėnuo.
Ina iš lėto priėjo prie Robio stalo paimti rakto. Kairėje stalo pusėje gulėjo popieriaus lapas, kuriame
stambiomis raidėmis Robio ranka, Ina gerai pažįsta jo rašyseną, keletą kartų parašyta „Roneta —
Ronė, Roneta — Ronė, Ronė — Roneta“. Kas čia per išmonė, dingtelėjo mintis. Nejaugi Robis nori
sutrumpinti planetos pavadinimą. Ji norėjo pasijuokti iš tokio pokšto. Jau buvo besakanti apie tai Arui,
užlindusiam už įrenginio, bet susilaikė. Staiga jai kilo įtarimas, ir žodžiai įstrigo gerklėje. Ar tik ne
moteriškas vardas čia slypi? Ina žinojo Robio įprotį niekada netrumpinti moteriškų vardų. Ją visuomet
vadindavo Inesa. Nors jai geriau patikdavo, kai ją šaukdavo Ina. Dėl Ronetos viskas aišku, tai planetos
vardas. O čia - „Ronė“. Kas jį supaisys. Gal neturėdamas ką veikti per ištisą naktį rašinėjo planetos
vardą ir jį trumpino tik norėdamas išblaškyti nuobodulį.

Ina apsiramino ir net truputį pralinksmėjo. Kokia ji pasidarė įtari. Tai vis iš pavydo. Norėjo
pasijuokti kartu su Aru iš savo įtarimų, bet vėl susilaikė. Nenorėjo, kad Aras žinotų jos slaptas mintis.
Tačiau visai nurimti negalėjo, rūpėjo, kas toji Ronė? Inos veidu vėl nuslinko šešėlis: ar toji planeta
Robiui mielesnė už ją. Ina juto pavydinti žydrai violetinei planetai, kuri atima iš jos Robį. Sis jausmas
buvo nemalonus, bet niekaip neįstengė jo nusikratyti. Įtikinėjo save, kad įtarinėti žema. Kokia čia
neištikimybė, jeigu, mylėdamas ją, nepamiršta planetos, kurią pats aptiko beribėje erdvėje.
Dar kartą pažvelgė į popieriaus lapą, tarsi jis būtų galėjęs padėti nusikratyti įkyrių minčių, ir staiga
išvydo iš popieriaus krašto kyšantį akinančiai švytintį lyg žydrą, lyg violetinį mezginėlį. Nors ir
nebūdama smalsi, Ina neiškentė ir pakėlė popierių. Ant tamsaus stalo gulėjo balta kaip sniegas,
plonytė, beveik permatoma apvali nosinaitė. Jos pakraštėliai papuošti lengvais tarsi rūkas žydrai
violetiniais mezginėliais. Nosinaitės viduje auksu išsiuvinėta raidė „R“.
Ina apstulbo iš netikėtumo, atrodė širdis nustojo plakusi. Vadinasi, Robis tikrai myli moterį, kurios
vardas Ronė. Nors ir keistas šis vardas, bet abejonių negali būti. Planeta negalėjo padovanoti
nosinaitės su išsiuvinėta monograma. O gal Ina klysta. Gal čia tik toks sutapimas. Robis myli ją, tik ją
vieną. Gal čia paties Robio nosinė? Jo vardas irgi prasideda raide „R". Vadinasi, įtarimai kilo tik jos
vaizduotėje. Robis tik iš nuobodulio sutrumpino planetos vardą, o ji visai ištižo. Ne, taip negalima. To
negali būti. Bet kodėl Robis ant popieriaus neparašė jos, Inos, vardo? Jeigu ją myli ir apie ją galvoja,
tai ir nesąmoningi veiksmai tą paliudytų. O ir nosinaitė įtartina. Vyriškų nosinių tokių nebūna. Iš kur
jis gavo? Gal tai motinos palikimas? Bet Ina nėra tokios pas jį mačiusi. Ronė? Taip, čia jos
konkurentė. Bet kas ji per viena? Iš kur atsirado?
Pasijuto dūstanti, akyse pritvinko ašarų. Greitai čiupo seifo raktą, paėmė informaciją ir nė
negrįžtelėjusi išbėgo iš observatorijos. Arūnas dar spėjo šūktelėti:
— Kas atsitiko, Ina, kad taip skubi? — tačiau išgirdo tik durų trinktelėjimą.
Ina parbėgo į savo kabinetą. Ašaros smaugė gerklę. Jautė, tuoj, tuoj pravirks. Ji dar negalėjo tuo
patikėti. Raminosi, kad tai klaida, kažkoks nesusipratimas. Negali būti, kad Robis pamiltų kitą. Šiek
tiek nurimusi ėmėsi darbo. Darbas buvo atsakingas: informacija pirmą kartą perduodama už Saulės
sistemos ribų, konkrečiam adresatui — Ronetai. Tačiau, kad ir ką veikė, prieš akis matė baltą nosinaitę
su didžiule auksine „R“.
Tai iš tikro Robio nosinaitė — įtikinėjo save. Tačiau įkyri mintis gręžė smegenis: argi vyrai nešiojasi
moteriškas nosines, nors ir su savo inicialais. Ne, ne.. Tai tikrai moteris. Ji įsibrovė į juodviejų
gyvenimą. Į galvą lindo niūrios mintys. Visiškai sutrikusi, nežinojo, ką begalvoti.
Robis buvo toks geras ir meilus jai. Negali būti, kad iškeistų ją į kažkokią Ronę. Dirbo kietai
sučiaupusi lūpas. Atrodė, jeigu pravers jas ir iš krūtinės išsiverš rauda, apie žuvusią meilę sužinos
bendradarbiai, miestas, visas pasaulis. Žuvo, viskas žuvo, — aidėjo jos širdyje, galvoje, visame kūne.
Jautė nebetenkanti jėgų. Tik darbas vertė laikytis ant kojų. Dirbo prisiversdama, kad nors kiek atlėgtų

deginantis skausmas. Ir tai iš tiesų padėjo truputį nusiraminti. Viskas atrodė ne taip baisu. Net bandė
nusišypsoti asistentui, kuris tvarkė įrengimus. Tačiau šypsena išėjo graudi. Buvo beveik septynios
valandos, kai Ina baigė darbą. Įrašytą plokštelę ketino perduoti per asistentą. Tačiau apsigalvojo.
Pasiryžo dar kartą nueiti į observatoriją. Ją užvaldė mintis: jeigu Robis observatorijoje, tai visa, ką
pergyveno, netiesa, ji mylima kaip seniau ir juodu visada bus drauge. Kada nors Robis papasakos, iš
kur jis gavo nosinaitę, kaip ji atsidūrė ant jo stalo. O jeigu Robis dar nebus grįžęs, tada su meile viskas
baigta. Ina apsidžiaugė sugalvojusi būdą, kaip atsikratyti įkyraus įtarumo. Ji buvo tikra, kad Robis
sugrįžo, nes privalėjo pasiruošti svarbiam nakties įvykiui. Ina lūkuriavo, ineskubėda-ma eiti į
observatoriją. Apsimetė šiuo tuo užsiėmusi, bet pagaliau neiškentė. Beveik linksma pakilo liftu ir
atvėrė observatorijos duris.
Kambaryje buvo tuščia, tik už įrengimų girdėjosi krebždesys. Ina pamanė, kad ten darbuojasi Robis.
— Prašau priimti įrašą, — šūktelėjo pernelyg garsiai tuščiam kambariui ir jau tyliau pridūrė: — Ar
tu vis dar vienas, Arai?
— Robis dar negrįžo,— beveik nusiminęs atsiliepė Aras.— Kas jam galėjo nutikti. Kad tik
nesužlugdytų pirmojo eksperimento.
Inai aptemo akys. Ji negirdėjo, ką kalbėjo Arūnas. Sunkiomis it švininėmis kojomis pasuko durų
linkui. Nenorėjo, kad Arūnas pastebėtų jos sielvartą.
— Inute, padėk man paruošti perdavimo įrenginius. Matau, kad vienas nesusidorosiu.— Jo žvilgsnis
maldaute maldavo.
Ina norėjo atsisakyti. Kas jai rūpi, kad sužlugs eksperimentas. Aras vienas čia plūkiasi, o Robis
kažkur pradingęs, gal šlaistosi kur su ta... Bet apsigalvojo. Pabūgo vienatvės. Vienai pernelyg sunku tai
iškęsti. Dirbdama su Arūnu, greičiau nusiramins. Ina žinojo, kokio jis gero būdo — niekada neįkyri
savo klausimais ir užuojautomis, neįtarinėja:
Darbuodamiesi kalbėjosi apie šį bei tą. Daugiausia šnekėjo Arūnas, o Ina tik klausėsi, bet ir tai jai
padėjo atitrūkti nuo sunkių minčių. Aras ėmė pasakoti, kaip jis įsivaizduoja Ronetos gyventojus.
— Kaip manai, Ina, ar Ronetos gyventojai panašūs į mus, o gal tai tikros baidyklės?
— Žinai, esu kažkur skaičiusi apie kitų planetų būtybes, kurios panašios į trikojus stovus su ilgu,
lanksčiu lyg gyvatės liemeniu. Vietoj galvos jos turi daugybę įvairaus ilgio jutimo organų...
— ...ir pasikeisti informacija jiems nereikia kalbos garsų. Jie skaito vienas kito mintis,— tęsė Inos
mintį Arūnas.
— Neturi burnos ir nereikia maisto, kurį mes valgome. — Gal neblogai būtų, jei nereikėtų valgyti.
Susisieksime su Ronetos gyventojais, ir aš paprašysiu, kad pamokytų, kaip apsieiti be maisto. Bet va,
kad skaito vienas kito mintis,— tai jau blogai,— nusijuokė Arūnas.— Dievaži, kas dėtųsi pasaulyje, jei
žinotum, kas ką galvoja.

Ina pagalvojo, kad ji mielai pasidomėtų, ką Robis galvoja. Gal visarbe reikalo ji kankinasi.
— Iš tiesų būtų neblogai žinoti kitų mintis, — susimąsčiusi, slėpdama savo susijaudinimą pasakė
Ina.
— Kitų mintis žinoti gal ir neblogai, bet nepamiršk, kad ir tavo mintis kiti perskaitytų.
Po šių žodžių abudu susimąstė. Ina galvojo: gerai, kad Arūnas nežino, kas mano mintyse. Kitaip
nors gyva į žemę-lįsk. Tuo tarpu Arūnas pagalvojo, kad būtų gerai, jeigu Ina perskaitytų jo mintis
ir sužinotų, kad myli ją ir be jos negali Roneta gyventi. Bet ar tai padėtų. Argi Ina dėl jo
atsisakytų Robio, Pagaliau Aras nutraukė tylą:
- Kaip manai, Ina, ar susikalbėsime su ronetiečiais, jeigu jie tokie pat žmonės kaip ir mes. Žemėje
tiek daug tautų ir tiek įvairių kalbų, kad vieni kitų nesuprantame. O čia visiškai kitos planetos
gyventojai?
- Kas žino? — susimąsčiusi, negalėdama atsipeikėti atsakė Ina.— O gal jie kalba tomis pačiomis
kalbomis kaip ir Žemės žmonės.
—

Įdomu, kaip jie priims mūsų informaciją apie Žemės gyventojus. O dar įdomiau, ką

pavyks iš jų sužinoti. Labai norėčiau, kad aš būčiau tas pirmasis, kuriam tai pavyktų, — prasitarė
Arūnas.
Klausydamasi Aro, Ina visai nusiramino. Nepastebėjo, kad artėja vakaras. Tik Arūnas,
žvilgtelėjęs į laikrodį, sunerimo:
- Jau tuoj bus devynios valandos, o Robio nėra. Kas galėjo jam atsitikti? Gal paskambinti į
miestą, paieškoti?
Ina tik truktelėjo pečiais:
— Kur tu jį rasi?
Staiga plačiai atsivėrė durys, ir į observatoriją su triukšmu įžengė Robis.
— Na, kaip sekasi, Arai!? — šūktelėjo nuo durų. Pastebėjęs, kad jis ne vienas, pridūrė: — Sveika,
Inesal
Numetė portfelį ant sofos ir pribėgo prie juodviejų. Čiupo Iną už rankų ir dar kartą pakartojo:
— Sveika, Inesal Kaip tu laikais? Senokai besimatėme, visą laiką kažkur pradingusi.
Tvirtai spaudė jos rankas. Inai pasirodė, jog nori ją pabučiuoti, ir vėl patikėjo, kad laimė grįžta. Kad
jis ir dabar, kaip tą vėlų gegužės vakarą, ims ir ištars: „Inesa, aš myliu tave“. O ji prisiglaus prie jo
peties ir...
Robis paleido rankas, taip ir nepabučiavęs Inos. Susigėdo Aro, pagalvojo jinai, ir širdis atlėgo. O
Robis, vilkdamasis chalatą, jau skubėjo prie įrengimų.
— Maniau, visiškai neatsirasi, — rūgojo Arūnas. — Kurgi taip ilgai užtrukai?

Ina pastebėjo, kaip pasikeitė Robio veidas. Tačiau tai truko tik akimirką, ir, jeigu ji nebūtų visą laiką
žiūrėjusi į jį, nebūtų to pastebėjusi.
— Dalyvavau tarybos posėdyje,— kalbėjo Robis iš už įrengimų, kuriuos tikrino įprastais judesiais.—
Žinai, Arai, laimėjau dvikovą su akademiku Norkumi. Naktį pastebėtas Ronetos informacijos garsinių
signalų žybsnis padarė savo — leido surengti iš eilės du seansus: šiąnakt ir kitą naktį. O po trijų ar
keturių savaičių galėsime eksperimentą pakartoti. Robis berte bėrė žodžius, tarsi norėdamas išsisukti
nuo tiesioginio atsakymo į Arūno klausimą, kur jis taip ilgai užtrukęs.
Arūnas nepatikėjo.
— Na, na, tik jau nesigirk.
— Netiki,— Robis atsitiesė.— Pats pažiūrėk. Posėdžio protokolas portfelyje, paimk ir paskaityk. —
Dūrė tepaluotu pirštu sofos pusėn ir vėl ėmėsi įrengimų.
Arūnas, šluostydamasis pirštus, priėjo prie sofos, atsegė portfelį ir išėmė pluoštą popierių.
— Iš tikrųjų neblogai,— šūktelėjo metęs žvilgsnį į protokolą. — Bravo, Robi,— ir kreipdamasis į Iną
pridūrė: — Eikš, pažiūrėk, kaip suveikė Robis. Šaunuolis!
Ina paėmė atkištą protokolą ir ėmė skaityti. Jau norėjo pasakyti Robiui ką nors labai malonaus, tarsi
norėdama atsiprašyti, kad buvo jį beįtarianti, tačiau dar sykį žvilgtelėjusi nepatikėjo savo akimis.
Pačiame lapo viršuje pieštuku Robio ranka buvo užrašyta „Ronė, 70-55-313“. Ina nustėro, juto, kad
šąla širdis, dreba rankos. Kas tai? Toji Ronė iš tikrųjų gyva ir apčiuopiama būtybė. Ir telefoną turinti.
Štai kas yra „Roneta — Ronė“. Jis lygino ją su planeta. Vadinasi, myli. Tai jau ne tuščias žodžių
žaismas. Ak, ta prakeikta Ronė. Dar kartą pažvelgė į telefono numerį, kad prisimintų, metė protokolą
ant stalo ir išbėgo iš observatorijos.
— Kas jai? — lyg niekur nieko paklausė Robis.— Išbėgo nė neatsisveikinusi.
— Ji jau antrą kartą šitaip,— atsakė Arūnas prisiminęs, kaip Ina išbėgo pirmą kartą, kai buvo atėjusi
paimti informacijos. Jam ir į galvą neatėjo mintis, kad dėl to kaltas Robis.— Kas gali supaisyti moterų
užgaidas.
Po keleto akimirkų, pamiršę Iną, juodu šnekučiavosi. Kalba sukosi ne apie žemiškus dalykus. Rūpėjo
eksperimento rezultatai. Robis smulkiai papasakojo, ką nuveikė mieste, bet apie Ronę neprasitarė nė
žodžio. Tai buvo jo paslaptis. Robis dar neįtarė, kad jo paslaptis jau išaiškinta.
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Prasidėjo įtempto darbo dienos. Perdavę pirmąją informaciją, Robis, Arūnas ir Artūras visą naktį
nenuleido akių nuo Ronetos: pasikeisdami stebėjo nebylią planetą, kol imdavo mirgėti akyse. Nė
sekundei nesitraukė nuo teleskopo ekrano. Tačiau veltui. Žydroji planeta tylėjo.

Vietoj Robio sektoriui, kuris tyrė materijos perkėlimo galimybes panaudojant silamito spindulių
pluoštą, dabar vadovavo Artūras Lašas. Jis dirbo savo darbą, bet domėjosi ir Robio eksperimentu.
Negalėjo abejingai laukti rezultatų, kurių tikėjosi gauti jo geriausi draugai, todėl dažnai lankėsi
observatorijoje, o kai kada pasilikdavo budėti ir naktį, pakeisdamas Robį ir Arą.
Tą vakarą Arūnas atėjo į observatoriją vėlai, kai viskas jau buvo paruošta, o iki seanso likusi valanda
laiko. Visi draugiškai šnekučiavosi apie nereikšmingus dalykus, linksmai juokavo, tačiau jų kalboje,
gestuose ir, atrodo, linksmame kvatojime jautei nerimo gaidą. Visi buvo susirūpinę būsimu
eksperimentu,— jie stovėjo prie didžiausio, iki šiol pasaulyje negirdėto, atradimo slenksčio. Kaip būtų
nuostabu, jei pavyktų. Kur tai girdėta: pasidalyti mintimis su kitos planetos atstovais! Tai juk būtų...
Kvapą užgniauždavo, pagalvojus, kokios galimybės atsivertų. Pasikeitimas informacija su planetos
gyventojais, kurie gal net protingesni už mus, duotų impulsą naujai mokslo ir technikos plėtotei,
akstiną naujiems atradimams. Sujungus jėgas, greičiau išsispręstų kai kurie teoriniai atradimai. Po
metų kitų galėtume akies mirksniu nugabenti krovinį, o gal ir žmones, į kitas planetas. Tiek Arūnas,
tiek ir Robis — pastarasis ieškojo ryšio su Roneta, kad, pasinaudojus kosmoso kaimynų laimėjimais,
būtų galima pagreitinti materijos perkėlimą į kitas planetas,— tvirtai tikėjo, jog įmanoma perkelti ir
gyvas būtybes. Reikėjo tik atskleisti gamtos jėgų paslaptį ir surasti raktą materijos perkėlimo mįslei
įminti.
Nulis valandų nulis minučių ir nulis sekundžių pirmasis informacijos srautas akimirksniu nuskriejo
kosmoso tolybėn. Tai buvo pirmasis Žemės istorijoje informacinis signalas, nukreiptas į konkretų
objektą — C-2 kvadratą Ronetos paviršiuje. Visi trys sulaikę kvapą laukė atsakymo. Tikėjo, kad
Ronetos gyventojai juos supras ir tuojau pat atsilieps jiems jau pažįstamu signalu.
Praėjo nerami naktis. Ėmė švisti. Roneta palengva leidosi horizonto link, o atsakomojo signalo
nebuvo.
— Vargu, ar jie galėjo šiandien duoti atsakymą,— nutraukė ilgai trukusią tylą Robis.— Juk reikia
pasiruošti. Jeigu mes, pavyzdžiui, būtume sugavę panašų signalą iš Ronetos, geriausiu atveju atsakyti
galėtume tik kitą naktį.
— Iš tiesų, be reikalo nusiminėme,— pritarė Arūnas.— Juk jie turi iššifruoti mūsų informaciją ir
paruošti atsakymą. Kas žino, koks tų ronetiečių sugebėjimas. Gal jų aparatai nepritaikyti tuoj pat
atsakyti, gal nesugeba iššifruoti mūsų signalų. Kalbų barjeras gali būti toks didelis, kad ir mes jo
neįveiktume, net ir gavę atsakymą.
— Jeigu nesugeba iššifruoti mūsų informacijos,— atsiliepė Aras,— tai, mano nuomone, kiekviena
protinga būtybė bent pabandytų perduoti signalą, kad mus išgirdo, nors nesuprato.

Nuomonių buvo įvairiausių. Jie spėliojo, tarėsi, ginčijosi dėl atsakymo galimybių, vis dar
nenuleisdami akių nuo Ro-netos. Praėjo bemiegė, kupina laukimo naktis. Pirmieji saulės spinduliai
nurausvino laukus. Robis sekė, kol Roneta pasislėpė už šilo, tartum atsigulė į žaliu šilku išklotą patalą.
— Miegok, Roneta mylimoji, žalio šilko pataluos,— užniūniavo Arūnas, kai Robis atplėšė akis nuo
ekrano, išjungė teleskopą ir pasakė:
— Viskas.
Tuo trumpu žodžiu buvo užbaigta pirmoji bandymų naktis. Draugai jautė, kad jų darbas nesibaigė.
Tai buvo tik pradžia. Dar bus bemiegių naktų, nusivylimų, teks išgirsti karčių priekaištų iš tų, kurie jais
pasitikėjo. Jie viską buvo pasiryžę iškęsti, kad tik išgirstų nors vieną Ronetos žodį. Labiausiai to troško
Robis.
— Na, vyrai, pakaks, eikite ilsėtis,— pirmasis atsipeikėjo iš liūdnų minčių Robis.— Aš trumpam
pasiliksiu, reikia susikaupti ir pranešti apie eksperimento eigą Jakaičiui. Jis prašė, kad nieko
nelaukdamas bet kuriuo metu informuočiau jį apie rezultatus. O pranešti nėra ko.
Aras ir Artas išėjo. Robis surinko telefono numerį. Jakaitis iš karto atsiliepė. Vadinasi, nemiegojo,
laukė, pamanė Robis, ir pasisveikinęs papasakojo apie bandymus. Rezultatai nedžiugino, nes iš viso
nebuvo aišku, ar kas nors pasiekr ta.
Jakaitis išklausė trumpą Robio ataskaitą. Po to kiek patylėjo, matyt, svarstė, kaip pasielgti. Pagaliau
vėl prabilo:
— Ar nevertėtų kitą informacijos perdavimo seansą keletui dienų atidėti? Gal iš tikro jiems sunku
taip greitai atsakyti. Kaip jūs manote, profesoriau Netai?
Robis nusigando, kad Jakaitis neatšauktų sunkiai iškovoto antrojo bandymo, todėl skubiai atsakė:
— Manyčiau, kad reikia nedelsiant tai pakartoti. Gal ten nebuvo kaip reikiant pasirengę ir neužrašė
mūsų informacijos. Jeigu pastebėjo, bent žybsnį, tai jie bus budresni bent pirmomis dienomis. Todėl
norėčiau bandymą pakartoti ateinančią naktį. Jeigu būtų galimybė, informaciją reikėtų siųsti kiekvieną
naktį tuo pačiu metu, kol Roneta atsilieps. Deja, mūsų galimybės...
— Norėtum iššvaistyti visas silamito atsargas,— nutraukė Jakaitis ir sunkiai atsiduso.— Gerai,
šiąnakt bandykite dar kartą, kaip buvo nutarta, o toliau pažiūrėsim. Praneškite, jei ką nors užčiuopsite.
Sėkmės!
Robis nepadėjo ragelio. Nuspaudė svirtelę ir surinko kitą numerį.
— Klausau,— ragelyje pasigirdo pažįstamas ir mielas balsas. Nors su Rone telefonu kalbėjosi pirmą
kartą, tačiau jos balsą atpažintų, būdamas net kitoje planetoje. Jo negalėjo iškreipti jokie pasikalbėjimo
aparatai.
— Sveika, Rone, kaip pailsėjai? Ar ne per anksti tave trukdau?
— O ne, mielasis, aš jau senokai atsikėlusi.

— Ar galiu užsukti paimti tave? Būsiu už pusvalandžio. Kur nors papusryčiausime, o paskui...
— O paskui tu į lovą, miegoti,— nutraukė Ronė.— Negalima aukoti sveikatos dėl kažkokios
planetos, kuri gal neverta nė sudilusio skatiko,— ir pridūrė: — Gerai, laukiu. Adieu!
Antrasis eksperimentas taip pat nepavyko. Gal taip kategoriškai tvirtinti nederėtų. Juk nežinia, ar jų
siunčiama informacija pasiekė žydrai violetinę planetą, bet ji tylėjo tarsi nebylė. Trys vyrai veltui
stengėsi atkreipti Ronetos gyventojų dėmesį į save, į žemės gyvenimą: viskas veltui. Dvi savaites visi
trys leido naktis tvankioje observatorijoje. Pakaitomis stebėjo lėtai besisukantį dangaus kūną, bet be
rezultatų. Į Žemės signalus Roneta neatsiliepė. Kiek įvairių teorijų sukūrė trys mokslininkai
spėliodami, kodėl jų signalai lieka be atsako. Jie net ėmė abejoti, ar tie žybsniai, sklindantys iš
Ronetos, kartais nėra kokie nors keisti ir nesuprantami jos gamtos reiškiniai. Gal ten visai nėra
protingų būtybių, ir jie veltui gaišta laiką, tikėdamiesi išgirsti tariamų Ronetos gyventojų balsus.
Dirbdami naktimis mokslininkai labai išvargo. Jie sulyso. Kaskart jų optimizmas blėso. Paryčiais
išsiskirstydavo įdubusiais skruostais, panašūs į vaiduoklius. Ypač pasikeitė Robis. Skruostai pagelto,
kaktoje įsirėžė gili raukšlė. Visada linksmas, dabar paniuro ir užsidarė savyje. Atrodė, kad jo siela
persikėlė į Ronetą.
Bandymais susikalbėti su Roneta ėmė domėtis visi instituto darbuotojai. Jie irgi laukė svarbios žinios
— atsakymo iš Ronetos, bet jo nebuvo, todėl užjautė Robį, jo gailėjo. Matė, koks jis pasikeitęs, kaip
skaudžiai išgyvena nesėkmę. Aras ir Artas labai norėjo jam padėti. Ne kartą siūlė bent vieną naktį
pailsėti. Pakaksią jų dviejų budėti. Įrengimai veikia gerai. Jei Roneta prabils, visa informacija bus
priimta ir užfiksuota. Dėl to Robis galįs neabejoti. Juodu neįtarė, kad Robis nepailsi ir dienomis, kad
po naktinių budėjimų skuba ne į namus, o susitikti su Rone ir iki vakaro būna su ja. Visa laimė, kad
Ronė kartais priverčia Robį eiti namo ir truputį pamiegoti.
Tačiau pasitaikydavo dienų, kad juodu išbūdavo kartu visą dieną, ir Robis grįždavo į observatoriją nė
kiek nenusnūdęs.
Prabėgo trys savaitės. Atsakymo nebuvo. Arūno pasiūlymu ir reikalaujant Jakaičiui, buvo nuspręsta
naktimis budėti po vieną. Dabar tekdavo nemiegoti tik kas trečia naktis..
Pasikeitė ir Robio dienotvarkė. Dabar jis dienomis plušėdavo prie antrojo, tobulesnio cet-mi
įrenginio. Jam atrodė, kad dirbama per lėtai, todėl ragino kitus skubėti ir pats nėrėsi iš kailio. Jo akys
karštligiškai degė, judesiai išduodavo jo nervinimąsi. Buvo įsitikinęs, jog, lygiagrečiai sujungus bent
du cet-mi įrenginius ir pastačius juos už 40-50 km vienas nuo kito, būtų galima patikrinti dvi jam
ramybės neduodančias hipotezes. Jis manė, jog Roneta tyli ir tylės, nes per maža spindulių pluošto
energija. Dėl kosminėje erdvėje pasitaikančių asteroidų, kosminių dulkių bei kitų trukdymų, silamito
spindulių pluošto energijos nepakanka, ir informacija susilpnėja iki tokio laipsnio, kad jos neišgausi iš
jautriausios garso įrašymo plokštelės. Tokia hipotezė jam iškilo svarstant su draugais, kodėl,

užfiksavus žybsnius Ronetoje, nebuvo užfiksuota garsinių signalų, nors pagal visus požymius tai turėjo
būti padaryta.
Jeigu garsiniai signalai neužfiksuojami dėl per mažos spindulių pluošto energijos, tai Ronetos
mokslininkai, perduodami signalus gegužės ir birželio mėnesiais, galėjo to nežinoti. Tik pastebėję
Žemėje du iš eilės signalų žybsnius ir neužfiksavę garsinės informacijos, galėjo susivokti, kad garso
signalai nepasiekia tikslo. Štai kodėl jie tyli. Matyt, skubiai kuria naujus įrenginius arba ieško būdų,
kaip sustiprinti spindulių pluošto energiją, kad informacija pasiektų Žemę. Robio nuomone, sustiprinti
signalus būtų galima, jei ta pati informacija tuo pačiu metu būtų perduodama iš dviejų cet-mi
įrenginių. Susikirtimo vietoje garsinė informacija turėtų keleriopai sustiprėti, ir galbūt Ronetos
gyventojai ją iššifruotų.
Jeigu Ronetos garsiniai signalai negali būti užfiksuoti tik dėl to, kad siauras spindulių pluošto
veikimo diapazonas ir spinduliai nepatenka į garso įrašymo plokštelę, tai du cet-mi . įrenginiai, jeigu
Roneta kada nors dar siųs garsinius signalus
— Iš tikrųjų mums reikėtų pasikalbėti.
— Užeitum į kabinetą, ten niekas mums netrukdytų.
- Dabar? — nustebo Robis. Ką jis jai pasakys. Taip staiga, nepasiruošęs. Jis bijojo pokalbio, nes
tiesiog pasakyti, kad jos nemyli, kad tai buvo klaida, jam atrodė per žiauru.
Ina pastebėjo, kaip sutriko Robis, todėl susitvardžiusi, kiek galėdama ramiau tarė:
— Ne, ne. Dabar esu užsiėmusi. Kitą kartą. Paskambink. Turbūt neužmiršai mano telefono.—
Apsisuko ir greitai nuėjo prie įrengimų.
Robio širdyje kažkas nutrūko. Gal tai buvo paskutinė juos jungusi gija. Staiga panūdo viską atvirai
jai pasakyti. Žengė paskui ją, pasivijo, pravėrė burną ir... nieko nepasakė. Mintys pynėsi, nerado1
tinkamo žodžio. Jis sumišo. Išgelbėjo Ina.

1 Žemę,— tuo Robis neabejojo,— padėtų nustatyti šių spindulių pluošto koordinates Žemėje.
— Tai būtų tikra pergalė,— sakydavo Robis draugams,— tereikia tik įrengti antrąjį cet-mi įrenginį.
Vakarais Robis pasikeisdavo. Baigdavosi darbo diena, ir Robio veidas sušvelnėdavo, jis imdavo ragelį, skambindavo
Ronei, o ši niekada neatsisakydavo su juo susitikti. Lyg pašėlęs skriedavo automobiliu į miestą. Su Rone praleistos
valandos jam buvo daugiau negu poilsis, miegas, maistas. Jis jautė, kad negali be jos gyventi kaip ir be oro, šviesos ir
šilumos. Nusprendė pasipiršti Ronei, kuri irgi, tą jis jaučia, jį myli. Antrasis cet-mi įrenginys bus sumontuotas
nedideliame namelyje Vilniaus priemiestyje. Ten jis persikels dirbti ir galės gyventi. Nereikės važinėti darban toli į
užmiestį. Vos tik pastatas bus užbaigtas, paprašys Ronę tekėti už jo, ir niekas negalės jų išskirti. Dirbs ir nuolatos bus
šalia Ronės. Stai dėl ko jis taip skubėjo.
Keletą sykių Robis susitiko Iną. Jam buvo sunku žiūrėti į ją liūdinčią, buvo gėda, kad taip neapgalvotai tada
pasielgė,— pasisakė ją mylįs. Suko galvą, kaip pasakyti, kad niekada jai nepriklausys. Norėjo išsiaiškinti kuo grečiau,
bet kartu bijojo to lemiamo susitikimo.
Pirmą sykį jis valgykloje netyčia pataikė atsisėsti prie gretimo staliuko, kur pietavo Ina. Ji sėdėjo viena ir elgėsi tyliai,
kad Robis ją pastebėjo tik tada, kai pakilusi skubiu žingsniu pasuko išėjimo link. Robio veidą išpylė raudonis. Inesa
tikriausiai pagalvojo, kad jis tyčia nepasisveikino, nepriėjo prie jos staliuko, nors ji sėdėjo ten viena.
Kitą kartą Robis atėjo į laboratoriją su reikalu ir akis į akį susidūrė su Ina. Salėje virė darbas, gaudė prietaisai. Robis
norėjo sprukti, bet susitvardė. Prisiminęs atsitikimą valgykloje, vėl nukaito lyg mokinukas, išdaužęs langą. Paskui
ryžtingai žengė prie Inos.
— Labas, Inut,— jis neištarė kaip visada — Inesa. Nors ji mėgdavo, kad būtų vadinama Ina, šį kartą jai atrodė, jog
Robis ją išdavė.

— Tu iš tikrųjų labai pavargęs. Pailsėtum nors truputį. Eik atostogų, nuvažiuok į Palangą. Negalima
taip dirbti kaip tu, — Ina vengė ištarti jo vardą. Žiūrėjo į prietaisų skalę, bet nieko nematė, stengėsi
kalbėti kaip su jai svetimu, nepažįstamu asmeniu.
— Inute, atleisk man... — pagaliau Robis surado tinkamą žodį ir norėjo viską iškloti, bet Ina jį
pertraukė:
— Jokių atleidimų,— pasakė griežtai ir sarkastiškai šyptelėjo.— Pagaliau už ką turėčiau atleisti?
Geriau pasirūpink savo Ron... — Ina pasisuko ir nuskubėjo prie kito prietaiso.
Robis norėjo pulti paskui Iną, bet pamatė šalia jos asistentą. Jam girdint negalėjo aiškintis dėl savo
elgesio. Gal pasitaikys kita proga, kai ji bus viena.
Išėjęs iš laboratorijos, lengviau atsiduso, bet ausyse skambėjo Inos pasakyti žodžiai. Ką ji pasakė?
„Geriau pasirūpink savo Ron...“ Negi pasakė: „Rone“. Iš kur ji galėjo žinoti? Aras ir Artas apie tai dar
nieko nežino. Ne, ne, eidamas purtė galvą ir kartojo sau panosėje: „Ji negali to žinoti“. Ina
pavyduliauja ne Ronei, o tai žydrai planetai. Robis bandė įtikinti save, kad Ina ištarė „Ronetai“, bet
jam to padaryti nepavyko. Vis dėlto ji pasakė: „savo Rone“.
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Šią naktį teko budėti Robiui. Rytoj šeštadienis. Dvi ilgos poilsio dienos. Robis planavo, kad anksti
ryte pasiims Ronę ir patrauks į Palangą. Nuvažiuos priešpiečiais. Oras saulėtas, be vėjo. Sės į burlaivį
ir pasileis į jūros platybes. Vieni du. Aplink tik vanduo, melsvas dangus ir saulė. Kai nuplauks toli, kad
krantas bus vos įžiūrimas, puls Ronei po kojų ir prisipažins: „Aš tave myliu, negaliu be tavęs gyventi.
Būk mano draugė visam gyvenimui“. Ir dar pridės: „Jeigu nesutinki, puolu į gelmę ir šaltos bangos
mane užliūliuos amžiams“.
Ne, to nereikės. Ronė nustebs ir nežinos, ką atsakyti. O gal ir žinos. Ji labai supratinga ir išmani. Ji
nuostabi. Taip greit suvokia, tiesiog atspėja, ką jis nori pasakyti, tartum skaitytų jo mintis. Ji neleis jam
užbaigti paruoštos žodžių tirados. Vos prasitars apie bendrą gyvenimą, pažvelgs jam į akis ir
sušnibždės: „Sutinku, mielasis Robi“. Arba neleis ištarti nė žodžio. Prispaus savo lūpas prie jo lūpų, ir
tai bus atsakas, geresnis už žodžius...
Svajodamas Robis nepajuto, kaip užsnūdo. Nubudo, kai buvo visai šviesu. Pažvelgė į laikrodį.
Septynios. Jau seniai turėjo baigti budėjimą.
Stebėdamasis, kaip jis pramiegojo visą naktį, skubiai pažymėjo budėjimo žurnale: „Nieko neįvyko“.
Kilo mintis prirašyti: „Visą naktį nuo vienuolikos iki septynių saldžiai miegojau“.
— A, tai čia jūs, — nustebusi dėl jo kreipimosi, atsakė Ina. Nepasakė „Robi", kaip visada.— Jau ištisas amžius, kai
neširodote, maniau susirgote, — pabrėžtinai mandagiai kalbėjo Ina. Pagaliau neišlaikė įtampos ir nuoširdžiai pridūrė:
— Norėjau su tavim pasikalbėti, Robi.
— Vis laiko neužtenka,— Robis neramiai trypčiojo vietoje. Išsigando, kad neprasidėtų isterija,— čia tiek žmonių. Prislvertęs maloniai tarė:

Užvertė žurnalą. Pasirašė. Jam dar niekada nebuvo atsitikę, kad dirbdamas užmigtų. Apsivilko
švarką ir. lyg vėjas nuskriejo koridoriumi prie lifto. Bėgte išbėgo į kiemą. Pora sekundžių, ir
automobilis riedėjo įprastu keliu. Pirmiausia užsuko į namus nusimaudyti ir paskambinti Ronei. Jeigu
panorės, galės papusryčiauti kavinėje, o jeigu sutiks su juo, tai pusryčius pasiims į kelionę. Galima
pavalgyti ir važiuojant, taip susitaupytų geras pusvalandis, anksčiau būtų prie jūros.
Automobilį paliko gatvėje. Po keleto minučių juodu skries į Palangą.
— Valio! — šūktelėjo, darydamas buto duris. Jam norėjosi šėlti, išdykauti kaip mokinukui,
išsėdėjusiam ilgą pamoką tvankioje klasėje. Skubiai nusimetė drabužius, įpuolė į vonią. Išsimaudyti,
nusiskusti tereikėjo keliolikos minučių. Vienomis glaudėmis priėjo prie telefono, surinko numerį.
Niekada nebuvo toks laimingas ir patenkintas.
— Labutis, Rone! — Šūktelėjo į ragelį, kai tik išgirdo švelnų merginos „klausau“.— Turiu puikų
sumanymą. Dvi poilsio dienos. Tuoj pat sėdam į automobilį ir spaudžiam į pajūrį. Toks oras...
— Tu toks linksmas, Robi,— sučiurleno Ronės balsas, — girdžiu, kad tavo nuotaika puiki. Gal
Roneta prabilo?
— Kai girdžiu tave, man niekas daugiau nerūpi, o tą nebylią planetą, matyt, pats juokų karalius
nepriverstų praverti lūpų. Bet negaiškim laiko. Važiuojam! Po penkių minučių būsiu.
— Deja, Robi, šiandien negaliu. Turiu labai svarbų reikalą,— Ronė pajuto, kad Robio nuotaika
subjuro.— Labai gaila. Tikrai būtų puiku prie jūros, tačiau šiandien negalėsime susitikti.
Robis apstulbo. Negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo. Nebuvo atvejo, kad Ronė atsisakytų susitikti. Kiek
kartų skambino, bet kuriuo laiku,— ryte, vakare, dieną ir naktį, Ronė visada priimdavo jo pasiūlymą
nuoširdžiai džiaugdamasi. Jis taip prie to priprato, jog atrodė, kad Ronė nieko kito neveikia, tik laukia
jo skambučio ir tuoj bėga ten, kur jis pageidauja.
— Betgi, Rone, argi taip galima? Šiandien šeštadienis, poilsio diena ir dar toks oras...
- Negaliu, Robi. Tu man atleisk. Jeigu yra reikalas, man nėra poilsio dienų. Šiandien aš esu užimta.
Kad netrukdytum, uždraudžiu šiandien man skambinti. Kitaip labai supyksiu...
— Rone, mieloji... — bandė prieštarauti Robis.
— Nenutraukinėk manęs, Robi, — pasakė šiek tiek griežtesniu balsu.— Jei būsi gerutis ir šiandien
manęs netrukdysi, rytoj nuo pat ryto būsiu su tavimi. Visą dieną.
— Bet...
— Jokių bet. Pasižadėk neskambinti ir daugiau nė žodžio. Na... — Ronė laukė, o Robis ilgai
nesiryžo jai atsakyti.
— Pasižadu,— pagaliau šiaip taip pralemeno, pagaliau suvokęs, kad sudužo jo vakarykštės svajonės.
— Bravo, Robi. Man tai patinka. Iki rytojaus. Adieu! — Ronė padėjo ragelį.

Robis nusiminė. Iš anksto parengtas išvykos planas sužlugo. Nugriuvo ant sofos kaip stovėjęs,
pusnuogis ir bandė užmigti, bet miegas neėmė. Suprato, kad, išmiegojus visą naktį, dabar užmigti taip
lengvai nepavyks. Be to, įkyrios mintys lindo į galvą. Norėdamas jų atsikratyti, atsikėlė, ėmė pamažu
rengtis. Apsirengęs slankiojo po kambarius. Atidarė šaldytuvą, suvalgė ką suradęs. įjungė televizorių.
Pusplikis vyras pasakojo, kaip iki senatvės išlaikyti jaunystės grožį. Kvailystės. Piktai nuspaudė
mygtuką, ir ekranas užgeso. Vėl vaikščiojo iš kampo į kampą. Išėjo į kiemą. Gatvėje buvo tylu, lyg
kaime vidurdienį per atlaidus. Taip kadaise tėvas sakydavo.
Ką veikti? Sėdo į automobilį ir išvažiavo. Miestas tarsi išmiręs. Gatvės beveik tuščios. Visi, kas tik
galėjo, išvyko atostogų arba praleisti savaitgalį užmiestyje, prie ežero, upės ar miške.
Nusibodo važinėti įkaitusiomis, ištuštėjusiomis sostinės gatvėmis. Paliko automobilį garaže ir grįžo
namo. Nedavė ramybės viena ir ta pati mintis: kodėl Ronė šiandien atsisakė su juo pasimatyti?
Tarkime, kad į Palangą negalėjo išvažiuoti. Gal iš tiesų rimta priežastis. Bet susitikti nors valandėlei
galėjo. Negi taip jau užimta visą dieną? Ir ką ji veikia? Apskritai, kuo ji užsiima? Kur dirba? Jis nieko
apie ją nežino. Gal tik vedžioja jį už nosies. Mylėjo jis Iną. Paskui sutiko Ronę. Si jį sužavėjo, o kai
pamatė, kad be jos negali gyventi, paliko. Atitraukė nuo Inos, o pati gal su kitu išsidangino kur nors į
užmiestį ir šaiposi iš jo. Vartosi paežery saulės įkaitintame smėlyje, o jis visų užmirštas dūsta miesto
tvankumoje. Bet ne, negali to būti. Ronė ne tokia. Jeigu pasakė, kad negalinti susitikti, vadinasi,
negali. Matyt, rimta priežastis. Ji stenografistė. Gal kokia delegacija atvyko, reikia kalbas
stenografuoti. Jis čia džiūsta iš nuobodulio, o ji dirba išsijuosusi. Ne, negalima jos kaltinti. Jau du
mėnesiai kaip pažįstami. Visą pastarąjį mėnesį matydavosi kasdien. Ji niekada neskubėdavo
atsisveikinti. Šiandien pirma diena tokia. Jeigu tik pasitaikytų laisva valandėlė, bemat jam
paskambintų.
Ir pasitaikyk man taip. Lyg tyčia, kai norėjo prisipažinti žodžiu tai, apie ką akys seniai kalba. Gerai
tai ar blogai? Gal dar per anksti pasipiršti? O gal nujautė jo ketinimus,— juk jis taip džiaugėsi savo
sumanymu. Ji labai supratinga. Gal dar neapsisprendusi, ką atsakyti, todėl ir paprašė jos netrukdyti.
Kas žino? Blogai, kai budėjimo metu išsimiegojo. Kristų dabar ant sofos ir nepastebėtų, kaip diena
prabėgo.
Ėmė galvoti apie darbą. Rugsėjo pradžioje, o jei visi paskubės, tai gal ir rugpjūčio mėnesį, bus
pagamintas antrasis cet-mi įrenginys. Maždaug po mėnesio jis persikels į butą prie jo. O jeigu Ronė
nesutiks būti jo žmona? Ne, to negali būti. Ji turi sutikti. Dar šiandien paskambins ir jai pasakys apie
tai. Ji turi būti jo. O ką pagalvos Inesa? Ji vylėsi ištekėti už Robio. Ina puiki mergaitė. Meili ir neįkyri.
Vis dėlto esu žiaurus. Užmiršau Inesą, vos tik pažinęs Ronę. Ką padarysi. Matyt, likimas taip lėmė.
Ronė nuostabi, ir negalima jos nemylėti. Tik pamanyk, Ronė ir Roneta. Koks sutapimas! Tą pačią
dieną, kai Roneta prabilo pirmą kartą, kai atsitiktinai sugavo Ronetos signalinį žybsnį, jis susipažino su

Rone. Tą pačią naktį... Robis prisiminė, kad tuojau po to, kai prabilo Roneta, jis prisipažino Inai savo
meilę. Dabar bevelijo tai pamiršti... Paties likimo pirštas parodė jo išrinktąją. Visą gyvenimą Robiui
gerai sekėsi. Argi šį kartą gali nepavykti? Jis tvirtai tikėjo, kad privalo padaryti tai, ką užsibrėžęs. Ronė
turi būti jo. Nepabūgs jokių sunkumų. Nors ir gaila Inesos, bet dėl to negali atsisakyti Ronės —
Ronetos: viena sukasi tolimoje Visatoje apie Barnardo žvaigždę, o kita čia, greta jo, taip arti, kad
jaučia jos alsavimą, šilumą, kvapą. Tai jo palydovė, ir ji suksis apie jį amžinai.
Robis nusprendė: jeigu Ronė sutiks būti jo žmona, jam pavyks sugauti žydrai violetinės planetos
gyventojų signalus. Mes juos iššifruosime, sužinosime viską, ką šiandien ji slepiar po žydruoju šydu.
Šiandien ir apie Ronę mažai ką žinau. Ji daili, nuoširdi, rūpestinga,— ir man to užtenka. O visa kita
sužinosiu vėliau. Roneta — nuostabi planeta. Tik reikia tobulesnio teleskopo, kad galėtume pamatyti
jos gyventojus, reikia tobulesnio cet-mi įrenginio, kad galėtume su jais kalbėtis, kaip kalbuosi su
Rone.
Ilgai gulėjo ant sofos įrėmęs žvilgsnį į lubas, o mintis košė lyg per petį, atsijodamos tai, kas
nepatinka, leisdamas sau galvoti apie tai, kas tikrai malonu. Diena slinko lėtai. Atsibodo gulėti, bet
atsikelti neturėjo noro, stigo jėgų. Slėgė tvankuma.
O ką veikti atsikėlus? Išvažiuoti. Bet kur? Kai Ronės nėra, jam niekas neįdomu. Inesa, žinoma, būtų
patenkinta, jeigu, paskambinčiau ir pasiūlyčiau susitikti. Ji mielai ateitų pakviesta. „Mielas, Robi,—
sakytų pamačiusį,— kaip aš tavęs pasiilgau“. Nedera žaisti mergaitės jausmais. Nereikėjo man skubėti.
Nebūčiau tą naktį ištaręs „myliu“, dabar mano sąžinė būtų rami... Bet iš kur galėjau žinoti, kad po
keleto valandų sutiksiu tikrai man skirtąją. Iki tol man atrodė, kad Inesa mano vienintelė. Ji daili,
švelni, moka mylėti ir man patiko. Tačiau sutikau kitą, gal kiek dailesnę, protingesnę, švelnesnę. Kurią
pasirinkti? Koks absurdiškas gyvenimas! Kokie netikėti, kelio vingiai! Kaip susipynę žmonių likimai?
Kodėl taip surėdytas pasaulis? Nežinai, ko sulauksi rytoj, už valandos, net už minutės. Štai pavyzdys:
pakako trumpo pokalbio telefonu, kuris užtruko vos minutę, ir vietoj lauktų malonių valandų,
kankinuosi tvankiame kambaryje ir imu neapkęsti viso pasaulio, kam jis atėmė iš manęs džiaugsmą.
Pagaliau Robiui nusibodo kankinti save liūdnomis mintimis. Atsikėlęs paslankiojo po kambarius ir
išsirengė į miestą. Ėjo pamažėle, nuleidęs galvą. Šitaip eidamas nepastebėjo, kada atsidūrė priešais
kavinę. Nutarė papietauti. Mechaniškai pasuko prie staliuko ir sunkiai atsisėdo. Laukdamas, kol jam
atneš valgį, sėdėjo ir žiūrėjo į priešais stovinčią kėdę. Prisiminė, kad čia sėdėjo Ronė, kai Ujo lietus.
Primerkė akis ir jam pasirodė, kad ji vėl kartu su juo. Pakanka tik panorėti ir jų rankos susilies,
atmerkti akis ir žvilgsniai susitiks.
— Ronė, aš negaliu be tavęs gyventi.
— Aš taip pat, Robi.
— Būk mano žmona, Rone, meldžiu tave.

— Mielasis, aš tavo amžinai.
Robis užsisvajojo ir nesuprato, ar tai jo minčių aidas, ar jis iš tikro išgirdo Ronės atsakymą. Taip
aiškiai girdėjo jos balsą. Atmerkęs akis nustebo — kėdė priešais jį buvo tuščia. Ne, jos nėra, ir
šiandien nepamatys.
— Na, nepamatysiu, bet išgirsti privalau,— pusbalsiu pratarė Robis. — Imsiu ir paskambinsiu.
Taip norėjosi išgirsti jos balsą, kuris praskaidrintų jo vienatvę. Užmokėjęs padavėjai, pasuko prie
durų. Pakėlė automato ragelį, ranka norėjo pasukti diską, bet pasidarė sunki tarsi švininė. Ner ji prašė
šiandien jos netrukdyti. Negi bus toks nekantrus ir nepalauks ryto. Kiek čia beliko. Pažvelgė į laikrodį.
Tik pusė penkių. Iki ryto mažiausiai penkiolika valandų. O tai devyni šimtai minučių. Kiekgi sudarys
sekundžių. Penkiasdešimt keturi tūkstančiai. Kai lauki, ilga darosi ir sekundė.
Taip samprotaudamas nejučiom atsidūrė skvere priešais Operos ir baleto teatrą. Dabar čia buvo
beveik tuščia. Kur ne kur ant ryškiai nudažytų suolų sėdėjo pagyvenę žmonės, gal pensininkai, ir skaitė
laikraščius, kiti pusbalsiu kalbėjosi, matyt, dalijosi įspūdžiais, prisiminimais. Smėlio dėžėje žaidė dvi
mergytės. Netoliese, po plačiašakiu kaštonu, sėdėjo ir mezgė moteris, matyt, jų motina. Robis atsisėdo
nuošaliau ant tuščio, geltonai nudažyto suolo, po kuklia liepa. Buvo tylu, tylu. Kvepėjo medumi, o virš
galvos tyliai dūzgė bitės.
Prisiminė savo vaikystę. Toje vietoje, kur dabar sėdi, buvo gatvė. Ištisą parą čia nenutildavo
automobilių gausmas. Kai tiltą paliko vien pėstiesiems, vietoj gatvės padarė skverą, prisodino medžių,
nuo pat ankstaus pavasario iki rudens čia žydi gėlės. Skveras tapo mėgstama poilsio vieta. Dar su tėvu
čia vaikštinėdavo. Dažnai ateidavo pailsėti po sunkios darbo dienos, tyliai pasvajoti, kai būdavo
laimingas, ir nusiraminti, jei kas nors nepasisekdavo. Atėjo jis čia ir šiandien. Tylėdamas sėdėjo, tačiau
širdyje buvo neramu. Atrodė, lyg kažką prarastų. Saulė pamažu slinko vakarop. Diena tuoj užleis vietą
nakčiai. Robis bijojo nakties, nes žinojo, kad ji neatneš jam ramybės. Jau buvo įpratęs laisvus vakarus
ir net naktis praleisti su mieląja Rone. Atsikėlė nuo suolelio ir tingiai pasuko namų linkui. Ejo lėtai, o
iš galvos vis neišėjo Ronė. Vėl kilo mintis paskambinti jai. Gal baigusi savo darbus dabar ilsisi. Argi
nebus jai malonu, jeigu paskambins. Ilgai svarstė nesiryždamas. Pagaliau apsisprendė. Jeigu iki
artimiausio medžio porinis žingsnių skaičius — skambins, jei neporinis — lauks iki ryto.
— Viens, du, trys,— balsu skaičiavo eidamas,— vienuolika, dvylika. Dvylika. Valio! — Dabar jo
niekas nesulaikys. Skubiai eina prie automato ir surenka numerį. Tyla. Jokio signalo. Suka dar kartą.
Tyla. Trečią kartą. Ir vėl tyla. Gal automatas sugedęs? Eina prie antro. Tas pats. Jokio garso. Kas čia
galėtų būti? Robis pradėjo irzti. Jis ėjo ir iš kiekvieno automato bandė skambinti, bet veltui. Ar visi
automatai mieste sugedę? Nepastebėjo, kaip pasiekė namus. Puolė prie telefono ir drebančia ranka
surinko gerai žinomą numerį,— jokio atsako. Bandė dar ir dar — tyla. Robis įdūko, trenkė ragelį ir
krito į fotelį. Negalėjo suprasti, kas nutiko, todėl pyko ant viso pasaulio, ant įsivaizduojamų

užsieniečių, kurie apsilankė Vilniuje kaip tik Šiandien. Pyko ir ant savęs, kam praėjusią naktį
budėdamas miegojo. Dabar taip nesikankintų.
— Turbūt likimo man lemta kankintis visą gyvenimą,— balsu mąstė Robis.— Negaliu gyventi be
Ronės ir Ronetos.— Taip kalbėdamas susiruošė, išėjo į garažą ir, sėdęs į automobilį, nuskubėjo
observatorijos linkui.
Arūnas labai nustebo, išvydęs observatorijos tarpduryje Robį. Juk sakėsi šiandien važiuosiąs į pajūrį,
ten praleisiąs savaitgalį. O dabar jis čia ir toks keistas. Ar tik neatsitiko kokia nelaimė, dingtelėjo
Arūnui. Robis nesakė, su kuo važiuosiąs į Palangą, bet Arūnas buvo įsitikinęs, kad su Ina. Juk juodu
jau susiburkavę. Gal avarija, dingtelėjo, ir jis su pasibaisėjimu pagalvojo apie sutraiškytą, sužalotą Inos
kūną. Jį net šiurpas nupurtė apie tai pagalvojus. Akimis gręžte gręžė Robio veidą, bet nieko jame
neišskaitė.
— Kas tave čia atvijo, Robi, kad toks persimainęs atskubėjai? Žadėjai važiuoti į pajūrį. Ar kokia
nelaimė nutiko? — ir, norėdamas sušvelninti klausimą, pridūrė: — be Ronetos negali praleisti nė
valandėlės. Bijai, kad nepradėčiau su ja flirtuoti...
Arūnas nebaigė savo tirados,nes pamatė, kaip piktai sužaibavo draugo akys.
Robis norėjo piktai atsikirsti: „Ir tu tyčiojiesi iš manęs“, bet suvokė, kad Arūnas tik sunerimęs dėl jo
išvaizdos. Ir norėjo pajuokauti nieko blogo nemanydamas. Juodu galvojo apie skirtingus dalykus. Iš
kur Arui žinoti, kad dabar jam labiausiai rūpi Ronė, o he šaltoji planeta.
Robis sunkiai atsiduso ir suglebo fotelyje. Parėmęs rankomis galvą, ilgai tylėjo. Arūnas gerai pažino
Robį ir net nebandė jo kalbinti. Žinojo, kad tas ilgai neištvers ir viską papasakos. O jeigu imsi kalbinti,
užsidarys savyje, ir tada nieko iš jo neišpeši.
Po kokio pusvalandžio Robis pakėlė galvą, apsidairė ir paklausė:
— Ar tu čia vienas, Arai?
— Taip. Juk žinai, kad šiandien aš budžiu.
— Galiu tave pakeisti,— Robis pažvelgė jau švelnesniu žvilgsniu.— Jei turi reikalų, gali eiti.
— Kokie gali būti reikalai. Be to, jau vėloka,— pažiūrėjęs į laikrodį, pridūrė Arūnas.— Saulė jau
leidžiasi. Tuoj įjungsiu įrenginį. Prasideda darbo diena, tikriau — darbo naktis,— šyptelėjo.— Esu
pripratęs prie vienatvės,— pridūrė galvodamas apie Iną, kuri myli Robį.
— Gal man išeiti? — sukrutėjo Robis fotelyje mėgindamas atsikelti.
— Pasilik. Kartais vienatvė labai slegia. Jeigu nenori miego, paplepėsim apie šį bei tą ir laikas
greičiau prabėgs.— Arūnas įjungė įrenginį, apžiūrėjo, pasiklausė, ar viskas tvarkoje, ir atsisėdo šalia
Robio. Keletą minučių sėdėjo tylėdami.
— Gerai tau, Arai,— pagaliau prabilo Robis. — Gyveni sau vienas ir galvos nekvaršini kvailybėmis.
Atidirbai valandas, grįžti namo, miegi, valgai, eini į kiną, teatrą, lankai restoranus, kavines ir visada

patenkintas. Niekada nemačiau tavęs pavargusio, nusiminusio, suirzusio. Visada linksmai juokauji, esi
laimingas...
— O kuo tau blogiau,— nutraukė jį, Arūnas,— darbe sekasi, viskas pirmiausia tavo sektoriui. Ką
norėjai — pasiekei. Na, o jei kartą kitą nepasisekė, nėra ko nusiminti. Nepasisekė pasikalbėti su
Roneta, tai dar nereiškia, kad visos viltys žlugo. Šiandien nepavyko, gal rytoj pavyks, rytoj ne, lieka
viltis poryt, kol pagaliau ji atsilieps. Dėl to, manau, nėra ko sielotis. Ateis laikas, kai ir šioje srityje
triumfuosi.
Arūno žodžiai smigo Robiui tiesiog į širdį. Jam net dingtelėjo, jog draugas žino jo paslaptį arba
skaito mintis. Ištarti žodžiai taip atitiko Robio būseną, kad jis neišlaikė:
— Ak toji RonetaI Greitai aš imsiu jos neapkęsti.
— Pavargai, Robi, — nusitvėrė jo mintį Arimas. — Tau reikia pailsėti. Sakei, važiuosi bent porai
dienų prie jūros, o štai tu vėl čia. Imk atostogas ir dumk ten, kur saulė, oras ir vanduo, vėl tapsi tikru
žmogumi. Nebijok, mes su Artu padarysime, kas reikia, budėsime pasikeisdami. Kaip puiku dabar prie
jūros, kai tokios gražios dienos. Tiesa, o kodėl šiandien neišvažiavai į Palangą, kaip buvai žadėjęs. Gal
kokia nelaimė ištiko?
— Ech, Arai! Vargu ar tu suprasi mane, — čia Robis padarė ilgą pauzę. Ar sakyti Arui visą teisybę?
Gal neverta. Pagaliau vis tiek anksčiau ar vėliau sužinos. Jis ne plepys, nepaskleis gandų. —
Įsimylėjau, Arai. Tu supranti, įsimylėjau kaip aštuoniolikmetis. Negaliu nė minutės pabūti be jos.
Galvojau — šiandien iš pat ryto mausime abudu prie jūros. Kaip žinai, ten turiu jachtą. Įsivaizduoji, —
vienu du, o aplink vanduo ir dangus. Puikumėlis, — Robis truputį atgijo. Kalbėdamas užsimiršo ir
užsisvajojo. Jam atrodė, kad juodu su Rone iš tikrųjų jau skrieja Baltijos bangomis.
— Iš tikrųjų neblogai, — sumurmėjo Aras, galvodamas, kad viskas baigta. Inos palankumo jam nėra
ko tikėtis. O buvo bepradedąs atgauti viltį, ypač, kai pastebėjo, jog Ina ėmė vengti Robio.
— Sakai, neblogai, — svajonių apimtas atkuto Robis.— Tai klausyk. Kalbinu važiuoti, o ji —
negaliu, reikalai. Šiandien jokiu būdu...
Arūnui truputį palengvėjo. O gal dar ne viskas prarasta?!
— Viską buvau suplanavęs iki smulkmenų. Žadėjau šiandien jai pasipiršti, o ji reikalauja:
„Pasižadėk, — sako, — kad šiandien ir telefonu manęs netrukdysi“. Matai, kokia. Ką turėjau daryti?
Pasižadėjau ir visą dieną kaip pamišėlis slankiojau po miestą. Tokią dieną, kai visi, kas gali, traukia į
gamtą. Ir po viso to ar galima pasitikėti moterimis? Kaip tau atrodo, Arai?
Arūnui visai atlėgo širdis. Jis net nudžiugo. Štai kokia Ina. Tegu ir nedavė pagrindo manyti, kad myli
jį, Arą, bet niekada taip griežtai neatsakė, kaip Robiui. Jis norėjo garsiai sušukti: „Bravo, Ina!“. Matyt,
tikrai įširdusi ant Robio, jeigu nesutiko su juo pasilepinti jūros malonumais. Įdomu, kas per priežastys?
O juk visai neseniai burkavo lyg du balandėliai. Arūnas skubiai perkratinėjo viską, ką jo atmintis buvo

užregistravusi. Deja, apie Iną jis ne viską žinojo, Robio asmeniniu gyvenimu nesidomėjo. Ir dabar
nežino, ką atsakyti Robiui,
— Negalima taip greitai ir griežtai kaltinti moteris. Kiekviena jų turi savo asmeninį gyvenimą, —
Aras bandė nors ir nevykusiai pateisinti Iną. Tačiau Robis, įsigilinęs į savo mintis, neišgirdo jo žodžių.
— O vis dėlto aš myliu Ronę. Už tai ir kankinuosi.
Arūnas iš karto nesusigaudė. Jis manė, kad nenugirdo. Robis aiškiai ištarė ne Inos vardą. Kas gi tai?
Vadinasi... Vadinasi, ne, jam dar per anksti džiūgauti. Bet jis vieną suprato: Ina myli Robį, o šis myli
kitą. Štai kur šuo pakastas!
— Kas per viena toji tavo kankintoja? — kiek galėdamas ramiau paklausė Arūnas ir pagalvojo:
jeigu tikrai myli, jis, Arūnas, kiek galėdamas padės, kad tik vestų ją, tą nepažįstamąją. Jeigu reikės,
budės kas naktį, kad tik juodu galėtų dažniau matytis. Gal po Robio vestuvių, kai neliks jokios vilties,
Ina pamils jį.
— Kitos tokios visame pasaulyje nerasi, tokia ji žavinga, miela ir patraukli. Pasistengsiu
supažindinti,— Robis ėmė pasakoti, kaip susipažino su Rone, kaip susitiko antrą kartą, kaip jų
draugystė virto meile. Kalbėdamas apie Ronę, Robis visai pasikeitė — neliko nė žymės buvusio
nuovargio. Arūnas apsidžiaugė, kad Robis nebus jo konkurentas. Šnekučiuodamiesi nepastebėjo, kaip
prisiartino vidurnaktis.
— Robi! Signalas! — šūktelėjo Aras.
Robis ir pats tai suprato — ėmė gausti prietaisai. Staiga viskas nutilo, lyg nieko nebuvę. Abu šoko
prie įrenginio. Patikrino žybsnio vaizdo įrašą. Šis atitiko ankstesnįjį, užregistruotą birželio mėnesį.
Informacinis signalas siunčiamas iš to paties planetos taško, esančio C-2 kvadrate. Signalo perdavimo
pradžia — nulis valandų dvi minutės, pabaiga — nulis valandų dvi minutės viena ir septynios
dešimtosios sekundės. Žybsnio trukmė — viena ir septynios dešimtosios sekundės. Tiek pat kaip
birželio dvidešimt pirmąją.
Arūnas viską stropiai surašė į žurnalą, skirtą Ronetos perduodamiems signalams registruoti. Po to
įjungė garso aparatą, bet plokštelėje buvo girdėti tik neaiškus šlamesys. Palygino su birželio dvidešimt
pirmąja padarytu įrašu. Šį kartą nebuvo jokio garsinio signalo pėdsakų.
Lygindamas įrašus registravimo žurnale, Arūnas atkreipė dėmesį į signalų perdavimo laiką. Visi jie
perduoti nulis valandų dvi minutės, tik ne visai tomis, pačiomis mėnesio dienomis: gegužės dvidešimt
antrąją, birželio dvidešimt pirmąją ir liepos dvidešimt pirmąją. Nuo netikėtos minties jam. kvapą
užgniaužė.
— Robi,— susijaudino Arūnas,— Robi, žiūrėk, kas išeina. Signalų perdavimas kartojasi tam tikru
periodu — kas trisdešimt parų.
Robis žvilgtelėjo į žurnalą. Iš tikrųjų.

— Iš to galime daryti kai kurias prielaidas, o tai jau nemažas laimėjimas, — greitai sumetė. —
Išeitų, kad Roneta siunčia signalus į Žemę lygiai kas trisdešimt parų. Kitu laiku nėra reikalo jų. laukti.
Kitas signalas mus pasieks tik rugpjūčio dvidešimtą nulis valandų dvi minutės.
— Dabar reikėtų tik nustatyti, ar signalus siunčia protingos būtybės, ar tai gamtos reiškinys, —
pastebėjo Arūnas.
— Kažin ar tai svarbiausia, nors logiškai galvojant ir tu teisūs, — susimąstė Robis.— Mano
manymu, svarbu išsiaiškinti, kam šie signalai skirti. Beveik esu tikras, kad jie siunčiami ne ryšiui su
mumis užmegzti, o visai kitam tikslui. Jeigu signalai būtų skirti mums, tai, kiekviena protinga būtybė,
gavusi signalą iš Žemės, stengtųsi nukreipti atsakomuosius signalus į ten, iš kur jie atėjo. Taip darėme
mes, taip turėtų elgtis ir jie. Tuo tarpu garso įrašymo plokštelėje aptikome dar mažiau pėdsakų negu
praėjusį kartą.
— Vadinasi, tai gali būti gamtos reiškinys, ir mes nepajėgsime jo išaiškinti, arba... — čia Arūnas
padarė ilgą pauzę, — jie ten neturi tobulų įrengimų, ir siunčiamas signalas išsisklaido nepasiekęs
Žemės arba nukrypsta nepriklausomai nuo jų valios.
— Gali būti. Išvada viena, — susimąstęs tarė Robis, — reikia kuo grečiau pagaminti antrąjį įrenginį.
Turėdami du cet-mi, galėsime apskaičiuoti spindulio kryptį ir įspėti mįslę, o gal ir išgirsti Ronetos
gyventojų balsą.
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Pagaliau paskutinis bandymas baigtas. Sukurta ir atiduota gaminti naujausia, kelis kartus jautresnė
garso įrašymo plokštelė, pritaikyta tolimiems kosminiams ryšiams palaikyti. Tai didelis laimėjimas, ir
Ina turėtų tik džiaugtis. Kiek nemigo naktų jai kainavo šis mažytis kristalų lydinio gabaliukas, panašus
į moterišką rankinį laikrodėlį. Jis gali sutalpinti visą Didžiąją tarybinę enciklopediją, o sveria vos kelis
gramus. Ina pakilojo plokštelę rankoje ir padėjo priešais ant stalo. Kiek vargo įdėta...
Ina nuo pat mažens mėgo techniką. Jos tėvas inžinierius išradėjas turėjo didžiulę biblioteką. Vos
pramokusi skaityti, mergaitė mėgdavo vartyti knygas nesuprantamais pavadinimais. Motina norėjo,
kad jų vienturtė taptų dailininke, nes gerai piešė. Tėvas gi buvo labai patenkintas, kai ji, baigusi
vidurinę, pasirinko fizikės specialybę.
Studijuodama Universitete, Ina skyrėsi iš savo amžiaus merginų. Ji nemėgo linksmintis, neturėjo
daug draugų. Labiausiai domėjosi garso įrašymo prietaisais ir jau trečiame kurse savo referatais
stebino ne tik kolegas, bet ir profesorius. Tuo metu buvo atrasta silamito skleidžiama energija,
pavadinta cet-mi spinduliais, kurių pagalba galima perduoti garsinę informaciją tolimais atstumais per
trumpą akimirką. Naudojant šiuos spindulius, garso bangų neveikė pasipriešinimas. Cet-mi spindulių
pluoštas akimirksniu nutiesdavo tiltą iš Žemės į kaimynines planetas. Tačiau cet-mi spinduliams netiko

turimos garsinės informacijos įrašymo priemonės. Reikėjo sukonstruoti talpų informacijos priėmimo ir
perdavimo prietaisą. Iną sužavėjo ši idėja. Sia tema apgynė ir diplominį darbą. Būdama aspirantūroje,
padarė keletą atradimų. Pasiekė, kad dviejų centimetrų skersmens plokštelėje tilptų milijonas garsų.
Gavusi mokslo kandidatės laipsnį, grįžo į Vilnių, pradėjo dirbti institute, garso įrašymo sektoriuje. Kai
profesorius Netas sukonstravo cet-mi įrenginį, Inos plokštelė buvo panaudota ryšiams su Marse
esančia ekspedicija palaikyti.
Šiomis aplinkybėmis Ina artimiau susipažino su Netu. Tiesa, jį pažinojo jau anksčiau, dar
studijuodama. Jai teko dalyvauti bendrose studentų ir mokslininkų diskusijose, tačiau tuo metu
domėjosi juo tik kaip mokslininku, neišskirdama iš kitų.
Informacijos perdavimas į Marsą buvo įvertintas labai gerai. Robertas Netas už tai gavo mokslų
daktaro laipsnį. Ina vis dažniau susitikdavo su Robiu, kuris ėmė jai patikti, o netrukus pajuto, kad yra
jam neabejinga. Sugaudavo save besvajojančią, o svajonėse svarbiausią vietą užimdavo Robis. Be to,
Ina pastebėjo, kad ir jis vis dažniau nužvelgia ją savo skvarbių akių žvilgsniu, išskiria iš kitų
bendradarbių. Ji žinojo, kad didžiausią jo aistra — astronomija, kad jis naktų naktis praleidžia
observatorijoje.
Praeitą rudenį Netas aptiko Ronetą, ir Ina buvo pirmoji, kuri išgirdo šią naujieną. Nuo to laiko ir
prasidėjo jų artima draugystė, pamažu peraugusi į meilę.
Ina prisimena, kaip Robis pirmą kartą parodė Ronetą, kuri iš pradžių jai nepatiko. Kažkokia blyški,
žydrai violetinės spalvos planeta. Ji taip ir pasakė Robiui: „Maniau, kad ji geltona kaip Mėnulis, o
pasirodo panaši į pragarą. Nepatinka“. Robis tada tik linksmai nusikvatojo.
Ina dirbo sektoriuje, kuriam vadovavo Arūnas. Sis dažnai pasižiūrėdavo į Iną įsimylėjusiomis
akimis. Ina jautė, kad Aras prisirišęs prie jos, tik vengia kalbėti apie savo meilę. Ji ir neskatino jo, nes
mylėjo Robį.
Viskas apvirto aukštyn kojom po tos nakties, kai buvo sugauti Ronetos signalai ir Robis prisipažino
ją mylįs. Robis buvo nuolat užsiėmęs, o Ina po to atmintino tarybos posėdžio kažkodėl gėdijosi pas jį
užsukti. Pastebėjo ir tai, kad Robis labai pasikeitė. Iš pradžių ramino save tardama, kad jis labai
užsiėmęs, turi svarbesnių reikalų, rengiasi rimtam eksperimentui — perduoti informaciją į Ronetą.
Tačiau radusi ant jo stalo nosinaitę sunerimo, į jos širdį įsibrovė pavydas. Kai jau buvo beaprimstanti,
sužinojo telefono numerį ir Robio mylimos merginos vardą.
Nuo to laiko Ina neturėjo ramybės. Ilgomis bemiegėmis naktimis ir dieną mintys sukosi vis apie tą
patį. Daug kartų buvo besiekianti telefono ragelį, ketino paskambinti varžovei ir ją išgėdinti, kam
braunasi į jų tarpą, bet vis nesiryžo. Kartais įtūžusi svarstė, kaip galėtų jai atkeršyti. Ina nežinojo, nei
kas jos varžovė, nei kur ji dirba ir gyvena. Kalčiausias atrodė tas nelemtas telefono numeris, — nebūtų
jo, viskas grįžtų į senas vėžes. O ir ką jai pasakytų paskambinusi? Juk kalčiausias Robis, Ronės ji

akyse nematė. Šitaip ji ginčydavosi pati su savimi, kartais taip įsismagindavo, jog susigriebdavo balsu
kalbanti.
Robis apskritai ėmė vengti Inos, nesilankė jos laboratorijoje, sutikęs kur nors, nuduodavo nepastebįs.
Kartą valgykloje Ina pietavo viena. Netikėtai pamatė tiesiog prie jos einantį Robį. Širdis ėmė smarkiau
plakti. Nuleidusi akis tyliai laukė: štai ateis Robis, jos mielasis Robis, atsisės šalia ir pasakys kaip
seniau: „Aš tave myliu, Inesa“. O ji? Ką jinai? Ne, ji nepriekaištaus, kad jis toks neatidus jai,
neprisipažins, kaip ji kankinasi, tik pažvelgs jam į akis švelniai, švelniai, jog suprastų esąs mylimas, ir
tyliai, sušnibždės: „Ar tikrai, Robi?“.
Žingsniai nutilo, bet Ina neišgirdo Robio balso. Ji laukė, tikėjosi, bet... pakėlusi akis vos nesuvaitojo
iš nuoskaudos: Robis sėdėjo prie gretimo staliuko nusigręžęs nuo jos. Nepastebėjo ar nenorėjo
pastebėti? Net nepasisveikino. Inos akys pritvinko ašarų, vos vos tramdėsi, kad neimtų kūkčioti.
Nebaigusi valgyti, pakilo ir nesivaržydama bėgte išbėgo pro duris.
Po poros savaičių susitiko su Robiu savo laboratorijoje. Tiesa, Šį kartą Robis ją užkalbino, bet Ina
matė, koks jis sutrikęs. Jo akyse buvo galima išskaityti tai, ko ji nenorėjo išgirsti. Nebuvo tam
pasiruošusi. Todėl nuskubėjo prie asistentų. Robis nenorėjo aiškintis prie pašalinių ir paliko ją
ramybėje. Bet nuo to nė kiek nepalengvėjo. Gal reikėjo išklausyti, ką jis pasakys, nors tai būtų ir
karčiausia tiesa. Vis tiek neturi ramybės. Ir jau niekada neturės. Nedžiugino Inos ir užbaigta daktarinė
disertacija. Netrukus gaus mokslų daktarės laipsnį, taps profesore. O kam visa tai? Jeigu sieloje tokia
maišatis.
Be tikslo klaidžiojantis žvilgsnis užkliudė telefoną. Pasiryžo staiga: dabar arba niekados. Jau du
mėnesius Inos smegenis gręžia telefono numeris 70-55-313. Ryžtingai pakėlė ragelį. Drebančiais
pirštais surinko numerį. Sugaudė zumeris. Kažin ar atsilieps. Ragelyje subraškėjo. Ina visa įsitempė,
galva ėmė svaigti.
— Klausau,— atsiliepė švelnus, netgi malonus balsas. Ina prarado drąsą. Negalėjo ištarti nė žodžio.
Jau norėjo mesti ragelį: ne, niekada ji neišdrįs įžūliai kalbėti, nors tai ir pikčiausia jos priešininkė. Bet
tuo metu ragelyje pasigirdo šiek tiek griežtesnis balsas:
— Klausau. Ar čia tu, Robi?
Robio vardas, ištartas nepažįstamosios, vėl sukėlė širdyje skausmą ir pavydą. Ina prisivertusi prabilo:
— Atleiskite, kad trukdau,— susitvardžiusi, kiek galima maloniau pradėjo Ina. Prakalbus pasidarė
lengviau, mintys lakesnės.— Aš norėjau su jumis rimtai pasikalbėti.
— Kas čia kalba ir ko norite? — balsas ragelyje skambėjo griežtai ir netgi aštriai.
— Cia Ina... Man reikia su jumis pasikalbėti dėl... dėl Robio... dėl mūsų... — Ina nesurado tinkamų
žodžių.
— Ar jam kas nors atsitiko? — Inos mikčiojimą nutraukė balsas.

— Ne, ne. Jam nieko neatsitiko. Aš norėjau pasakyti, kad... myliu jį...
— Na ir kas?
— Bet... ir jis mane mylėjo... dar anksčiau... jau seniai... — Inos balsas drebėjo, burna išdžiūvo. Ji
nežinojo, kaip trumpai paaiškinti.
— Kas jums davė telefono numerį? — balsas ragelyje pasidarė piktas ir grėsmingas.
— Aš pati sužinojau... informacijoje... — ir pridūrė. — Jūs nužudėte mūsų meilę...
— Cha, cha, cha! Melagė...— iš ragelio sklido vaiduokliškas juokas. Paskui staiga viskas nutilo.
— Jūs nužudėte mūsų meilę! Jūs... — Ina bandė šaukti į ragelį, bet telefonas tylėjo. Ronė padėjo
ragelį. Ina ėmė raudoti.
Buvo jau gerokai po pusiaudienio, kai Arūnas užbaigė pasiruošimą nakties seansui ir nutarė
papietauti. Kartu pasikvietė ir Robį, bet šis pasisakė nenorįs valgyti. Šiąnakt laukiama Ronetos signalo.
Visiems įdomu, ar jie spėja teisingai. Kai liepos mėnesį Arūnui kilo mintis, jog Roneta signalus siunčia
kas trisdešimt dienų, nedaug kas tuo patikėjo. Ilgainiui ir Robis su Aru ėmė abejoti, ar tikrai šiąnakt
užregistruos dar vieno signalo žybsnį. Jeigu jų spėjimas teisingas ir šiandien Roneta prabils, nereikės
kas naktį budėti observatorijoje.
Norėjo leistis žemyn į valgyklą, bet apsigalvojo ir paspaudė trečiojo aukšto mygtuką. Išlipo iš lifto ir
koridoriumi pasuko Inos kabineto linkui. Kai Robis prisipažino mylįs Ronę, Arūnas vis dažniau
pradėjo lankyti Iną, nors niekada neužsiminė jai apie savo meilę. Tegu apsiramina. Kad ir kas atsitiktų,
jis neapleis Inos. O dabar jautė, kad jai reikalingas atjaučiantis ir neįkyrus draugas. Toks jis ir buvo.
Būdami kartu, net Robio vardo neištardavo. Ina slėpė savo skausmą, o Arūnas neišdavė žinąs jos
sielvarto priežastį. Jis rasdavo ką nors įdomaus jai papasakoti, kad atitrauktų jos mintis nuo Robio.
Labai jos gailėjo, bet negalėjo padėti, tik stengėsi, kad mergina kuo mažiau pasiliktų viena.
Pastarosiomis dienomis Ina pasidarė apatiška, abejinga viskam, kas ją lietė. Arūnui dėl to labai
skaudėjo širdį, jis bijojo nelaimės.
Sustojęs prie durų, pasiklausė. Išgirdo kažką panašaus į raudą. Pabeldė. Tylu. Dar sykį pabeldė.
Priglaudė ausį prie durų ir vėl išgirdo aimaną. Išsigandęs spustelėjo rankeną, ir durys atsivėrė.
Sukniubusi ant stalo, užspaudusi rankomis ausis balsu raudojo Ina.
Arūnas iš pradžių sutriko, nežinodamas ką daryti, paskui puolė ją raminti. Ina pakėlė akis, ir Arūnas
jose pamatė didžiausią kančią ir neviltį. Jis nepuolė klausinėti, tik švelniai ramino. Žinojo: jeigu ims
klausinėti, nieko nesužinos, reikia palaukti — ir jinai pati atvers širdį.
Ina teberaudojo, nors ir ne taip garsiai. Jos dailūs pečiai, aptempti plonos palaidinukės, dar
tebetrūkčiojo, bet skausmas rimo, ir pagaliau ji pakėlė užverktas akis.
— Atleisk, Arai, aš tokia nelaiminga,— Ina bandė šypsotis, bet jos veidas tik persikreipė ir vėl iš
krūtinės išsiveržė rauda.

—

Tikiuosi nieko blogo neatsitiko, Inute,— Arimas kaip mokėjo, guodė ją, bet nežinojo, ką

sakyti. „Matyt, ką nors sužinojo apie Robį“, — pagalvojo.
— Neturiu noro gyventi,— kūkčiojo Ina.— Viskas baigta...
— Na, mieloji Inute, argi galima taip kamuotis,— Aras norėjo parodyti suprantąs jos sielvartą.—
Nenusimink, viskas susitvarkys. Jei kas, kreipkis į mane, aš tau padėsiu,— Arūnas jautė, kalbąs ne tai,
ką reikėtų.
Tačiau Ina pamažu susitvardė ir pradėjo kalbėti ramiai, neverkdama. Papasakojo, kas jai nutiko.
— Ką man dabar daryti? — klausė. — Matyt, gera nenaudėlė. Visai nenorėjo kalbėti su manimi.
Atrodo, ji triumfuoja, dėl savo pórgales.
Skaudančia širdimi Arūnas bandė pakreipti Inos mintis kita linkme. Kalbėjo atsargiai, parinkdamas
žodžius. Bijodamas dar labiau ją įskaudinti.
— Klausyk, mielasis Arai, — pagaliau tarė Ina. — Nors nesu kerštinga, bet negaliu leisti, kad iš
manęs tyčiotųsi. Ji mane įžeidė. O tas jos juokas. Paskambink jai, Arai, ir pasakyk, kad negalima taip
tyčiotis... Kad apie tai bus papasakota Robiūi. Padaryk tai dėl manęs. Ji privalo atsiprašyti ir...
Ina nežinojo, ką anoji turėtų dar padaryti. Pirmą kartą gyvenime ji taip neapkentė nepažįstamo
žmogaus.
— Išbark ją, Arai, ir pareikalauk, kad atsiprašytų, — maldavo Ina. — Štai telefonas.
Arūnas norėjo išsisukti iš keblios padėties. Kad ir kaip ten būtų, Ronė myli Robį, o šis geriausias jo
draugas. Arui labiau patiktų ne išbarti Ronę, o paprašyti jos, kad dar labiau apsuktų Robiui galvą. Be
to, jis nebuvo matęs merginos ir visai neketino su ja bartis.
— Brangioji Inute, — pradėjo jis iš tolo, — argi tinka man skambinti visiškai nepažįstamai moteriai
ir ją barti... Gal geriau išsiaiškinti su Robiu.
— Ne, Arai, reikia ją išbarti, o su Robiu... — Ina kiek patylėjo, matyt, suprato, kad Robiui nėra
reikalo žinoti šią istoriją, — Robiui geriau nieko nesakyk.
Matydamas, kad viskas gali laimingai baigtis ir jam nereikės barti nepažįstamos moters, Arūnas ėmė
įkalbinėti Iną:
— Gal tu atleisk Ronei už šiurkštumą ir pamiršk...
— Pamiršti, — nutraukė įsikarščiavusi Ina,— ne, niekados! Niekada nepamiršiu jos pragariško
juoko, tyčiojimosi, — ir švelniu balsu pridūrė: — Padaryk tai dėl manęs, Arai. Tai vienintelis toks
nemalonus mano prašymas. Būsiu amžinai tau dėkinga. — Tai sakydama, ji paėmė Arūno ranką ir
priglaudė ją prie savo skruosto.
Arui neliko nieko kito kaip paklusti. Jis nenoromis pakėlė ragelį, surinko numerį. Ragelyje buvo
tylu. Dar kartą surinko numerį. Vėl nieko. Arūnas apsidžiaugė ir dabar jau noriai suko diską. Jokio
zumerio: nei ilgo, nei trumpo. Visiška tyla.

— Ar čia tikrai jos numeris, — paklausė Arūnas. — Gal apsirikai.
— Tikrai šis. Skambinau juo.
Aras dar ilgai rinko numerį, bet veltui. Gal sugedo nuo to „demoniško“ juoko. Cia Arūnas prisiminė
savo draugą Algį, dirbantį telefonų stotyje. Paskambino jam.
— Algi, sužinok, kodėl surinkus 70-55-313 ragelyje negirdėti zumerio signalų.
— Koks numeris? — paklausė Algis. Arūnas pakartojo.
— Klausyk, Arai, neverta nė teirautis — tokio numerio Vilniuje nėra.
Arūnas nepatikėjo.
— Kaip nėra?! Čia ką tik kalbėjo tuo numeriu, o tu tvirtini, kad tokio nėra. Nepatingėk, sužinok,
labai svarbus reikalas.
— Na ir netikėlis tu, Arai. Paimk abonentų knygą ir pamatysi, kad tokio numerio ten nebuvo ir nėra.
— Bet, Algi...
— Jokių bet. Tokio numerio tikrai nėra. Vilniaus mieste du pirmieji skaičiai iš septynženklio
numerio negali būti nuliai. O čia po septyniukės nulis. Tokio numerio nėra ir negali būti.
Arūnas klausiamai pažvelgė į Iną.
— Tikrai skambinau 70-55-313, — patvirtino Ina.
— O iš kur gavai jos telefono numerį?
Ina prisipažino, kad mačiusi jį Robio ranka užrašytą ant protokolo. To paties, kuriuo leidžiama
surengti du informacijos perdavimo seansus.
Kol Arūnas aiškinosi, Ina spėjo nusiraminti. Ją irgi paveikė šis paslaptingumas. Todėl neprieštaravo,
kai Arūnas pakvietė ją kartu pavalgyti. Vaikinas buvo patenkintas, kad pavyko nuraminti Iną ir
nereikėjo kalbėtis su Rone.
Valgydami kalbėjo apie šį bei tą, neužsimindami nemalonaus įvykio. Tačiau Arūnui iš galvos neišėjo
mintis apie keistą telefono numerį. Pasižiūrėjo į laikrodį. Buvo keturios valandos po pietų. Iki
vidurnakčio dar daug laiko, vadinasi, galima suspėti išsiaiškinti kai kuriuos stebuklus.
Toliau linksmai taukšdamas Inai įvairius niekus, lyg niekur nieko ramiai valgė pietus.
Robis labai apsidžiaugė, kad signalai iš Ronetos ateiną tam tikru laiku. Nereikės kiekvieną naktį
tūnoti observatorijoje. Nors jis ir mėgo tirti kosmosą, bet' nuolatiniai budėjimai naktį labai vargino.
Ypač jie darėsi įkyrūs, kai susidraugavo su Rone. Jam daug maloniau trumpas vasaros naktis praleisti
vaikščiojant miesto gatvėmis kartu su Rone, negu sėdėti tvankioje observatorijoje ir laukti
nesulaukiamo.
Praėjo mėnuo nuo to nelemto šeštadienio, kai Ronė nesutiko važiuoti su juo prie jūros. Jau spėjo
užmiršti, koks tąsyk buvo nelaimingas. Pamiršo jau sekmadienio rytą, kai paskambino Ronei ir išgirdo
jos švelnų, žvalų balsą. Juodu išvažiavo prie ežero. Robis žinojo nuostabią vietelę. Ten jie praleido

dieną. Kaitinosi saulėje, maudėsi, plaukiojo valtele. Ronė buvo itin švelni ir maloni. Tarsi bijodama
priekaištų, apgaubė jį tokiu dėmesiu, kad juodos mintys dingo lyg rūkas, ankstyvą vasaros rytą
veikiamas karštų saulės spindulių. Ronė buvo šalia, ji šypsojosi, meiliai kalbėjo. Girdėjo jos švelnų aksominį balsą, skardų ir linksmą juoką. Ir pats užsikrėtė jos linksmumu, ir buvo be galo laimingas.
Pasimatymai su Rone tapo kasdieniniai, ir Robis atgavo pusiausvyrą, vėl tapo linksmas, pasitikintis
savo jėgomis. Dirbdamas įprastą darbą, svajodavo apie susitikimus su Rone. Šitaip ramiai praėjo
mėnuo. Kasdien skambino Ronei, kuri visada jo laukdavo. Tik labai retai, jei Robis turėdavo itin daug
darbo, jų pasimatymas trukdavo valandą, kitą. Dažniausiai beveik visą laisvalaikį jie praleisdavo
vaikštinėdami nutilusio miesto gatvėmis, pamiršdami, kad, be jų, egzistuoja kiti žmonės, kitos planetos
ir net žydrai violetinė Roneta.
Robis seniai norėjo pasipiršti Ronei, bet jį sulaikydavo lyg kokia nematoma ranka. Pagaliau
nusprendė: pasipirš vos persikėlęs į naują butą, šalia kurio mažoje observatorijoje bus sumontuotas
naujasis cet-mi įrenginys.
Vieną naktį, tiksliau jau paryčiui, nes ryto aušra jau rausvino dangų ir geso paskutinės žvaigždės,
Robis užsiminė, kad ateinantį vakarą jis bus užimtas: lauks signalo iš Ronetos. Ronė nei nustebo, nei
nusiminė. Tik paklausė:
— Ar ir toli būdamas galvosi apie mane? Ronė atsisveikino su Robiu šypsodamasi.
— Ką gi, atidėsime susitikimą rytojui,— švelniai spausdama ranką pasakė ji ir jau buvo beeinanti.
Robis žiūrėjo į ją, apimtas gailesčio, tarsi juodu išsiskirtų ilgiems metams. Tik vieną naktį jos
nematys, o atrodė labai ilgai. Laikė jos rankas, nenorėdamas jų paleisti. Kilo noras ją pabučiuoti.
Švelniai patraukė prie savęs. Ronė nesipriešiuo. Atrodė, ji to tik' ir laukė. Jų lūpos susitiko. Ronė
prisiglaudė prie Robio, lyg ir nustebusi, bet laiminga. Abu jautė, kad nėra tokios jėgos, kuri juos
išskirtų. Pagaliau Ronė išsilaisvino iš jo glėbio, žavingai nusišypsojo ir nubėgo. Apkvaitęs iš laimės ir
vis dar jausdamas švelnių jos lūpų prisilietimą, Robis stovėjo nejudėdamas, kol ji dingo viešbučio
vestibiulyje...
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Palydėjęs Iną iki automobilio, Arūnas grįžo. į observatoriją. Nors buvo dar anksti, bet čia jau rado
Artūrą ir Robį, kuris linksmai švilpaudamas tikrino įrengimus. Nieko nelaukdamas stvėrėsi darbo.
Nors nė vienas nekalbėjo apie būsimą seansą, bet visi galvojo apie jį: ar iš tikro šiandien Roneta
perduos signalą. Logiška mokslininkų išvada susidomėjęs akademikas Jakaitis, todėl jie privalo
įrodyti, kad nesuklydo. Bet argi tai nuo jų priklauso. Jie pasirengę, bet negali žinoti, ką galvoja
Ronetos gyventojai. O jeigu ims ir nutrauks signalų perdavimą į Žemę. Kaip priversi juos prabilti?
Kiek mažai bereikia, kad viskas sužlugtų; ir po to, kai jie taip išsigarsino.

Linksmas Robio švilpavimas visiems trim kėlė nuotaiką. Jeigu jų vadovas tiki pergale,— nėra ko
nuogąstauti. Arui ir Artui net mintis nekilo, kad Robis linksmas dėl visai kitos priežasties, kad negali
pamiršti švelnaus Ronės bučinio.
Draugai nepastebėjo, kaip Arūnas priėjo prie spintos ir patyliukais surado birželio dvidešimt
pirmosios tarybos posėdžio protokolą. Ina buvo teisi: viršuje pieštuku Robio ranka aiškiai užrašyta —
„Ronė 70-55-313“. Atsargiai padėjęs bylą su protokolais atgal, vėl ėmėsi darbo, taikydamasis
išprovokuoti Robį. Kai šis labai įsilinksmino, Aras, norėdamas pakreipti kalbą jam norima linkme,
paklausė:
— Kas su tavim dedasi, Robi? Atrodo, lyg ne žeme vaikščiotum, o padangėje skraidytum,—
pajuokavo Arūnas. Jam rūpėjo iškvosti Robį.
— Iš tikrųjų Robis elgiasi tarsi būtų palytėjęs Ronetos kūną,— antrino Artūras.
Robio veidą nušvietė plati šypsena. Jis iš tikrųjų šiandien prisilietė prie Ronetos.
— Gal tu ir teisus, Artai,— atsakė Robis, tebegalvodamas apie Ronės lūpas.— Paliesti Ronetos kūną
— didžiausia laimė. Jos artumas mane svaigina. Ar teks jums kada nors mylėti tokią žavingą mergaitę?
— Giriesi, o mums ir neparodai savosios gražuolės. Lyg uždraustą vaisių saugai,— pajuokavo
Arūnas. — Supažindintum mus. O gal mudu su Artu jai geriau patiktume? Kuo mudu prastesni už
tave?
— Supažindinsiu ir į vestuves pakviesiu.
— O kada tai bus? — pasiteiravo Artūras.
— Jau greitai.
— Geriau supažindink prieš vestuves, nereikės skyrybų, — erzino jį Artūras.
— O tu, Robi, mums Ronės adresiuką arba nors telefono numerį, mudu jau sugebėsime susipažinti.
Ir dar kaip! Ronė daugiau nenorės ir girdėti Robio vardo, — šaipėsi Arūnas.
— Nieko nepešite, vaikinai. Ronė į jus nė nepažvelgs. Ji tik mane myli. Tuo neabejoju.
— Neperšokęs per griovį, nesakyk op, — nenustygo Arūnas.— Štai imsiu ir paskambinsiu, galėsi
dūsauti, kai Ronė ištirps tarsi rūkas pievoje, pakaitintas karštos saulės.
— Tu, Arai, kalbi alegorijomis. Manai, kad ir Ronė tik alegorija,— pridūrė Artūras ir kreipėsi į
Robį. — Tu tik pasakyk, kur paskyrei pasimatymą rytoj. Kaip mat nušvilpsim tavo meilę.
Šitaip juokavo gerą pusvalandį, erzindami Robį. Tačiau šis nesileido išmušamas iš vėžių — jis
tikėjo, kad Ronė tik jį myli, ir draugų juokai jam nebuvo įkyrūs.
Arūnas, nors ir pamažu siekė savo tikslo. Galų gale pasitaikė gera proga — Robis prasitarė, kad
nežinąs, kur gyvenanti Ronė.

— Ir tu nežinai jos adreso? — nuoširdžiai nustebo Arūnas.— Tai lauki, kada ji teiksis pas tave ateiti
ar paskambinti. Jeigu taip, tai nepavydžiu tau, drauguži. Vadinasi, jinai kreipiasi į tave, tik tada, kai
kiti nusibosta.
— Ji man davė telefono numerį,— nuoširdžiai prisipažino Robis.— Aš paskambinu, ir visada ji pati
atsiliepia. Susitinkame, kai turiu laiko ir noro, kitaip sakant kiekvieną dieną.
— Tai Ronė nieko neveikia, o tik laukia tavo skambučio? Nepavydėtinas jos gyvenimas,— įsiterpė
Artūras. — Reikia mums su ja susipažinti, ir tavo markė kris.
— O mums tik jos telefono numeriuką, ir neteksi savo sužadėtinės, — nenustygo Arūnas. — Štai
nučiupsiu užrašų knygutę ir laikyk, kad Ronė tave pamiršo.— Arūnas padarė judesį, tarytum skubėtų
prie kėdės, arit kurios atlošo kabojo Robio švarkas.
— Nesivargink, Arai, — nusijuokė Robis. — Užrašų knygutėje šio telefono numerio nerasi.— Jis
man čia amžiams įstrigus, — suduodamas ranka į kairiąją krūtinės pusę tarė Robis.
— Tai tau nė nereikia sukti telefono disko. Pasukioji širdį ir atsiliepia kita širdis. Juk tai išradimas.
Skubėk į patentų biurą, kad nepavėluotum! — šūktelėjo Artūras.
Visi trys smagiai nusikvatojo iš Arto sąmojo.
— Pala, pala, — surimtėjo Arūnas, — man kažkas ryškėja. — Nutaisė rimtą miną. — Aš telepatas ir
tuoj išskaitysiu, kas Robio širdyje parašyta. Ypač man sekasi išskaityti skaičius. Tuoj mudu, Arai,
įminsim šią mįslę.
— Man kažkas trukdo. Liaukitės kvatoję, nes negaliu susikaupti. Ir dar kažkokie kiti skaičiai užgožia
reikalingus. Na, nusiraminkit.
— Matau, matau! Matau datą. Du nulis... neįžiūriu kelinti metai. Na nieko. Šeštas mėnuo. Vadinasi
birželis. Dvidešimt pirma. Na taip, birželio dvidešimt pirma diena. Dar kažkas yra. Aha, numeris.
Kažkokio dokumento numeris. Lyg protokolo. Numeris šimtas dvidešimt šeši. Taip, šimtas dvidešimt
šeši. Kas gi čia per velniava. Man reikalingas telefono numeris, o čia protokolas šimtas dvidešimt šeši.
Robi, Artai ar jūs pamenate, koks tai protokolas — šimtas dvidešimt šeši. Ką tai reiškia? Artai, paimk
mokslinės tarybos protokolų bylą. Aš negaliu pajudėti, kad vizija neišnyktų. Paėmei? Atversk birželio
dvidešimt pirmos dienos protokolą numeris šimtas dvidešimt šeši. Greičiau, greičiau. Atvertei.
Skaityk. Ne, ne, ne protokolą. Skaityk, kas užrašyta protokolo viršuje, berods, pieštuku, aš negaliu jo
matyti. Skaityk.
— Ronė, 70-55-313,— perskaitė Artūras.
— Viskas, telepatijos seansas baigtas, ir Ronės telefono numeris išaiškintas. Ačiū už dėmesį,— oriai
nusilenkė Aras ir ėmė kvatoti.
Klausydamas Aro svaičiojimų, Robis linksmai juokėsi, nė neįtardamas, kad Aras žino Ronės.
telefono numerį. Tik išgirdęs Artūrą, skaitantį jam gerai žinomą numerį, susigriebė, kad čia kažkas ne

taip. Jis buvo tikras, kad Ronės telefono niekas nežino. Prišoko prie Artūro ir viską prisiminė. Sėdėjo
su Rone kavinėje, o užrašų knygutę buvo pamiršęs namie. Telefono numerį užsirašė ant protokolo ir
pamiršo nutrinti.
—

Štai iš kur toks gabus telepatas,— šūktelėjo atsipeikėjęs Robis ir vėl ėmė juoktis, Ilgai visi

kvatojosi iš šio triuko. Pagaliau Arūnas visai rimtai paklausė:
— Sakyk, Robi, ar tu šiuo numeriu skambini Ronei?
— O kas?
— Dabar aš rimtai klausiu. Man kilo įtarimas, bet prieš tai, turiu pats įsitikinti, ar tai tas pats
numeris.
— Taip,— rimtai atsakė Robis,— kalbuosi su ja kasdien.
— Ir jinai atsiliepia?
— Visuomet,— skubiai atsakė Robis ir tuoj dingtelėjo mintis, kad vieną kartą jis negalėjo jai
prisiskambinti, todėl pridūrė: — Išskyrus vieną atvejį, kai prašė jos netrukdyti.
— Negali būti, Robi. Kertu lažybų, kad tokio telefono numerio Vilniuje nėra.
— Kaip tai nėra? — klausiamai pažvelgė Robis.
— Nėra. Tu, Artai, liudininkas.— Arūnas ištiesė ranką Robiui: — Lažinamės. Tik iš ko?
— Praloši, Arai, — juokėsi Robis.
— Aha sugalvojau,— linksmai tarė Arūnas.— Jeigu įrodysiu, kad tokio numerio nėra, rytoj vakare
supažindinsi su Rone ir vaišinsi mudu geriausiame sostinės restorane.
— Sutinku,— Robis ištiesė Arui ranką. Artūras, kaip pridera, perskyrė jų rankas.
— O dabar klausyk,— tarė Arūnas.— Štai telefono abonentų knyga. Surask bent vieną telefono
numerį, kuriame po septyniukės eitų'nulis. Nerasi.
— Tai tas pats, kas šiene ieškoti adatos.
— Jeigu taip nesutinki, yra paprastesnis būdas. Paskambink Ronei. Jeigu ji atsilieps — išlošei, o
jeigu ne...
— Jos gali nebūti namie. Kaip tada? — pasiteiravo Robis.
— Pakaks zumerio signalo.
Robis galvojo, kad Aras tyčia jį erzina. Iš pradžių nenorėjo trukdyti Ronės. Bet paskui persigalvojo.
Juk šiandien jinai neuždraudė skambinti. Jis pats pasakė Ronei, kad susitiks su ja rytoj. Kodėl gi
nepaskambinus. Robis pakėlė ragelį ir surinko numerį. Jokio signalo. Nuspaudė svirtelę.
— Kažkas užsikirto,— pasakė draugams. Vėl surinko numerį, Nė garso. Tylėdamas pažvelgė į
draugus. Juodu visai rimtai laukė, kaip baigsis jo pastangos. Dar kartą surinko numerį — kapų tyla.
— Kas čia, po velnių,— nusikeikė Robis ir nervingai spustelėjo svirtelę. Jo veidas ištįso. Niekada
taip nepasitaikė. O ne, lygiai taip buvo praėjusį kartą. Jis prisiminė, kaip skambino, o ragelyje tebuvo

kurti tyla. Bet po to vėl telefonas veikė. Visada gerai susijungdavo. Vos išgirsdavo zumerio signalą,
tuoj atsiliepdavo Ronė. Draugai smalsiai sekė jo judesius. Ar tik Aras neiškrėtė kokios šunybės su
telefonu? Vėl pakėlė ragelį prie ausies. Dūzgė nenutrūkstamas signalas. Surinko numerį — ir vėl tyla.
— Tu čia iškrėtei kažką, Arai. Gal tyčia sujungei aparatą su vietiniu automatu? — paklausė Robis.
— Pabandyk paskambinti kitu numeriu, — šaltai atsakė Arūnas.
Robis surinko Artūro numerį, telefonas susijungė. Tai buvo lengva suprasti iš zumerio signalų.
Surinko pirmą atėjusį į galvą numerį. Telefonas veikė. Kažkas kitame laido gale nukėlė ragelį. Dar
kartą paskambino Ronei. Visiška tyla. Jokio signalo.
— Na kaip? Pralaimėjai, seni? — Arūnas sudavė ranka Robiui per petį.
— Rytoj po darbo į restoraną kartu su savo gražuole,— šypsojosi Artūras.
Juokai juokais, o Robiui pasidarė neramu. Kas atsitiko, kad Ronės telefonas tyli. Kaip suras ją, jeigu
telefono nėra. Kaip tyčia ir adreso neturi. Tiesa, žino viešbutį, kuriame gyvena. Daugiau nieko. Rytoj
būtinai iš pat ryto važiuos į „Kosmosą“ ir išsiaiškins, kas atsitiko. Vis dėlto gal čia tik vikrus Aro
triukas. Arūnas sužinojo Ronės numerį, įsitikino, kad sugedęs ir tuo pasinaudojęs nori pasišaipyti iš jo.
— Triukas pavyko,— norėjo viską paversti juokais Robis.— O dabar atskleisk savo paslaptį, Arai.
Kaip tau tai pavyko? Vis tiek aš vaišinu.
— Robi, aš visai nejuokauju, — Arūnas valandėlę susimąstė, kaip čia geriau paaiškinus, neįveliant į
šią istoriją Inos.— Jau seniai mačiau šį numerį. Nemanyk nieko blogo, nes juo tikrai iki šios dienos
nesinaudojau. Visai atsitiktinai iš Algio, tu jį prisimeni, išgirdau, kad Vilniuje perėjus prie
septynženklių telefono numerių, antrasis ir trečiasis numerio skaičius negali būti nulis. Yra 71, 74, 76,
bet nėra 70. Šiandien prisiminiau Ronės numerį ir nustebau: pirmieji du skaičiai sudaro 70. Sumaniau
patikrinti, galvojau, gal neaiškiai užrašyta. Gal vietoj 70 turi būti 76. Todėl ir kvailiojau, kad tu pats
patvirtintum, jog čia nėra klaidos. Beje, prieš pusdienį bandžiau paskambinti Ronės numeriu, net nieko
neišėjo. Niekaip negaliu suprasti, kaip tu ištisus du mėnesius naudojaisi telefono numeriu, kurio nėra.
Robis susimąstė: ar tik nesapnuoja? O gal ir Ronė tik gražus sapnas? Gal jos iš tikrųjų nėra? Atsibus
vieną sykį ir nusivils... Ne, negali būti. Rytoj jis viską išsiaiškins.
Atėjo vidurnaktis. Trise laukė, ar pasitvirtins jų iškelta hipotezė, kad .Ronetos signalai į Žemę
perduodami periodiškai. Jeigu taip, tai po mėnesio turėtų daugiau kas paaiškėti, nes kitam signalų
priėmimo seansui bus paruošti du cet-mi įrenginiai.
Ilgoji laikrodžio rodyklė, sunkiai kopusi aukštyn, tarsi atsikvėpė pačiame aukščiausiame taške. Dar
pora minučių. Viskas paruošta. Įrašymo aparate naujausia Inos sukurta garso įrašymo plokštelė. Nulis
valandų viena minutė. Įtampa didėja. Trys draugai stovi tarsi žado netekę. Robis, viską pamiršęs,
prigludo prie teleskopo ekrano. Slenka paskutinės sekundės. Dar akimirka, kita...

Įvyko! Kaip ir buvo tikėtasi, viskas pasikartojo kaip ir anksčiau. Tik šiandien žybsnis buvo beveik
perpus trumpesnis, aštuonias dešimtąsias sekundės. Garso įrašymo plokštelėje vos vos girdėjosi silpnas
traškesys.
— Argi taip ir neįspėsime šios mįslės? — pirmasis nutraukė tylą Robis.
— Išvada pasirodė teisinga, — pridūrė Artūras. — Roneta sąmoningai siunčia signalus. Jie kažkam
skirti, bet kam?
Buvo patenkinti nors tuo, kad pasitvirtino jų spėjimas dėl signalų periodiškumo. Tačiau neramino
mintis, ar jų jėgoms atspėti Ronetos paslaptį.
— Na, mes dar pažiūrėsime, — pagrūmojo Robis Ronetos linkui.
Iki viską peržiūrėjo, pradėjo aušti. Robis atleido vyrus ilsėtis, o pats pasiliko observatorijoje. Ne,
negalvojo apie miegą. Prarijo tabletę, kad neužmigtų, ir ėmė įtemptai galvoti. Galvojo ne apie Ronetos
signalus ir ne kaip juos išaiškinti, o kas atsitiko su Ronės telefonu. Nekantraudamas laukė ryto.
Septintą valandą surinko Ronės telefono numerį, bet ragelyje buvo tylu. Sunerimęs suko diską dar ir
dar kartą. Nieko nepešęs, trenkė ragelį ir pašoko:
— Važiuoju į viešbutį! Ten turiu ją surasti!
Nuo vėsaus ryto oro truputį aprimęs, skubėjo į miestą, dar vis įtikinėdamas save, kad gal jos
telefonas bus sugedęs. Bet Arūno žodžiai, jog tokio telefono numerio Vilniuje nėra, neišėjo. jam iš
galvos, jis stipriau spaudė akceleratorių.
Ankstų rytą „Kosmose“ dar buvo tylu. Robis ryžtingai pasuko prie budinčiosios. Pasisveikinęs
paklausė:
— Prašyčiau pasakyti, kuriame kambaryje gyvena Ronė... Roneta Jonaitytė?
Mergina peržvelgė korteles ir papurtė galvą:
— Pas mus tokios nėra. Robis pajuto, kad šiurpsta.
— Negali būti. Ji čia gyvena jau trys mėnesiai.
— Tų, kurie gyvena pas mus ilgiau kaip dešimt dienų, pavardes prisimenu mintinai. O štai sąrašas
neseniai atvykusiųjų. Jeigu ji čia gyvena vieną ar dvi dienas, galiu ir neprisiminti. Kada ji apsigyveno
„Kosmose“?
— Gegužės 22 dieną. O gal ir anksčiau. Tikrai nežinau. Dvidešimt antrą jinai jau buvo čia.
Mergina dar kartą peržvelgė kartoteką. Kokia jos pavardė?
— Jonaitytė Roneta.
— Įdomus vardas. Be didelio vargo būčiau įsiminusi. Bet tokios tikrai nebuvo.
— Bet ji turėtų būti čia. Siame viešbutyje.
— Niekuo negaliu padėti,— mergina truktelėjo pečiais.

— Bet... — Robis svarstė, ar pasakyti šiai dailiai merginai, nenorinčiai jam padėti, — ji labai krinta į
akis. Šviesiaplaukė, daili, vidutinio ūgio, beveik visada su žydrai violetiniu šaliku. Toks plonas,
permatomas...
Mergina atidžiai pažvelgė į Robį. Jai, matyt, jis patiko.
— Sakote, žydras šalikas, keičiantis spalvą į violetinę. Keista, bet esu ją keletą kartų mačiusi.
— Tai ji, tikrai ji, — nudžiugo Robis.
— Aš ją įsidėmėjau, bet jinai pas mus negyvena. Gal kartais turi vyrą, kuris visada pasiima raktus
nuo kambario ir moka už ją savo pavarde. Žinau keletą tokių porų. Gyvena senokai, o jų žmonų nesu
mačiusi.
Šie žodžiai visiškai išmušė iš vėžių Robį. Tik to betrūko, kad Ronė turėtų vyrą, kuris viskuo rūpinasi,
p jis taip įsimylėjęs į ją. Kaip koks gimnazistas.
— O gal... — Robio balsas drebėjo. Jis stengėsi tvardytis, kad administratorė nepastebėtų, kaip jis
jaudinasi, — ... gal ji susimoka už kambarį, kai budi kiti administratoriai?
— Bet minima pavarde niekas negyvena,— mergina patyliukais kartojo: — Jonaitytė, Jonaitytė, —
tarsi norėdama prisiminti.— Gal galite dar ką nors apie ją pasakyti.
— Daugiau nieko. Betgi aš jau du mėnesiai kasdien susitinku su ja, ir ji visada nueidavo į jūsų
viešbutį. Kaipgi čia galėtų būti.
Mergina pasižiūrėjo į Robį dar kartą. „Gražuolis“, — pagalvojo. Tačiau matydama, kad jis domisi ne
ja, o kažkokia apsišaukėle, mandagiai, bet šaltai pasakė:
— Atleiskite, mes veltui gaištame. Ir be šito man rūpesčių iki kaklo. — Ji nusisuko ir įknibo į
dokumentus, kuriuos sklaidė prieš jam įeinant. Robiui staiga dingtelėjo mintis:
— Žinau jos telefoną. Septyni, nulis...
Mergina abejingai pakėlė nuo popierių akis, dar kartą atidžiai nužvelgė Robį ir griežtai pasakė:
— Nesivarginkite. „Kosmoso" telefono numeriai prasideda penketu.
Robis nepajuto, kaip atsidūrė gatvėje. Palikęs priešais „Kosmoso“ vestibiulį stovintį savo automobilį,
svirduliuodamas, lyg būtų išgėręs, nužirgliavo gatve.
Atsipeikėjo Robis ant mėgstamo suolelio skvere priešais Operos ir baleto teatrą. Buvo jau gerokai po
vidurdienio. Neprisiminė, ką veikė iki tol, kur ėjo, kaip atrodė, kaip čia atsidūrė: ar kas nors atvedė.
Atsipeikėjęs visa esybe pajuto, koks jis nelaimingas. Negalėjo patikėti, kad buvo apgautas. Apgautas
tokios švelnios ir mielos būtybės. Ak, mieloji Rone. Širdies gilumoje dar ruseno mažytė vilties
kibirkštėlė, kad tai tik sapnas. Tikėjosi, jog pabus, ir vėl viskas bus kaip seniau. O gal ne? Gal jis
sapnavo anksčiau, ir Ronė tik miražas dykumoje. Arūno abejonės, nesėkmė viešbutyje visai suglumino
Robį. Du mėnesius susitikinėjo su Rone, lydėjo ją iki „Kosmoso“ durų, o pasirodė, kad jinai ten

negyvena arba gyvena su kitu. Apgavikė. Robio širdis virte virė, ją draskė priešiški jausmai: meilė ir
pyktis, laimė ir bejėgiškumas.
Iš nevilties svaigo galva, juto netekęs jėgų. Norėjo pakilti ir eiti namo, bet nepajėgė. Dar kiek
pasėdėjęs, truputį aprimo ir nutarė užsukti į netoliese esančią kavinę, ten, kur buvo pietavęs su Rone.
Pasėdės paskutinį sykį prie to paties staliuko, pasvajos apie dingusią meilę ir daugiau kojos nekels į ją.
Kokia likimo ironija — žmogus labiausiai kankinasi ten, kur jautėsi laimingas. Ir kodėl jis neužsispyrė,
neužėjo pas Ronę į viešbutį. Bijojo suteršti merginos garbę? Gal pas ją ten ne vienas pabuvojo, o jis
vaizdavo džentelmeną, saugojo merginą. Nuo ko? Koks buvo kvailas, kad tikėjo kiekvienu jos žodžiu
ir, nors degė iš meilės, sutikdavo jos nelydėti toliau kaip iki viešbučio durų.
Pamažu išėjo iš skvero. Kojos linko iš nuovargio. Pasuko tiesiai per automobilių stovėjimo aikštelę,
kad būtų arčiau. Vienu metu pasijuto toks silpnas, kad turėjo atsiremti į arčiausiai stovėjusią mašiną.
Žvilgsnis lėtai nuslydo automobilio paviršiumi. Kas gi tai? Čia jo paties automobilis. Kaip jis čia
atsirado? „Matyt, atvažiavau nesąmoningai“, — pamanė Robis ir norėjo sėsti į jį. Emė raustis kišenėse
— raktų nebuvo. Apsigalvojo, Pirma papietausiąs.
Kavinė buvo beveik tuščia. Vasarą mažai lankytojų. Svirduliuodamas ėjo tarp stalų. Padavėjas niūriu
žvilgsniu nužvelgė įėjusį,— ar tik ne girtas. Robis nepakėlė akių. Nuojauta vedė jį prie to paties
staliuko. Sudribo į fotelį ir užsimerkė. Svaigo galva. Mintys pynėsi. Nereikėjo jam čia ateiti. Kam
žadinti liūdesį keliančius prisiminimus? Jis mėgino įsivaizduoti Ronę, jos veidą, bet nepajėgė. Staiga
išgirdo tarsi kas šauktų jį vardu: „Robi, Robi“ Sukluso: ar tik ne Ronės balsas, toks švelnus,
čiurlenantis. Ir vėl išgirdo: „Robi, mielasis mano“. Taip, tikrai čia jos balsas. Kas tai? Ar tik nę
haliucinacija? Pamažu atmerkė akis ir... vėl staiga užsimerkė. Negali būti. Priešais jį toje pat vietoje
kaip anąkart sėdėjo Ronė. Dar kartą pasižiūrėjo: jis nesapnuoja...
— Robi, mielasis, kas tau?—: Ronė ištiesė ranką ir lengvai perbraukė per neskustą jo skruostą.—
Kas atsitiko?
— Čia tikrai tu, Rone?— bijodamas patikėti savo akimis, paklausė Robis.— Kaip čia atsiradai? Ar
tikrai čia tu, mieloji?
— Aš, aš, mielasis Robi. Nujaučiau, kad visa gali blogai baigtis. Iš pat ryto neradau ramybės. Lyg
kokia jėga varė mane į gatvę. Kai pamačiau prie „Kosmoso“ stovintį tavo automobilį visai
išsigandau. Tavęs niekur nesimatė. Laukiau ilgiau kaip valandą, bet tu nesirodei. Raktai palikti
automobilyje. Nuvažiavau į namus. Neradau. Skambinau į observatoriją. Bendradarbiai atsakė, kad.
turėtum būti namie. Ieškojau tavęs tarsi beprotė. Išmaišiau visą miestą, maniau, vis tiek kur nors
aptiksiu. Palikau automobilį aikštelėje, vaikščiojau po skverą. Nusikamavusi užėjau į kavinę. Čia ir
.pastebėjau tave, mielasis, tokį pavargusį, nelaimingą.
— Rone, brangioji, sakyk, ar čia tu, ar tai tik sapnas? Nubusiu, ir tu būsi dingusi...

— Tai aš, tavo Ronė. Kodėl tu manai, kad galiu dingti?— jos balsas suvirpėjo.
— Rone, kiek aš prisikentėjau. Bijojau, kad daugiau tavęs nepamatysiu,— Robis jau atsigavo ir
žiūrėjo į ją bijodamas net mirktelėti, kad tik ji nedingtų. Aprimęs nedrąsiai paklausė:
— Rone, kur tu gyveni? Kodėl, niekada neleidai man užeiti pas tave? Sakei gyvenanti „Kosmose“,
o ten tavęs neradau. Kam mane klaidinai?
— Mielasis Robi,— švelniai prabilo Ronė. — Atleisk man tą mažą apgaulę. Kai pirmą kartą
susitikome, norėjau šiek tiek pasipuikuoti, todėl paprašiau sustoti prie viešbučio. Tačiau niekada
netvirtinau, jog ten gyvenu. Aš tik išlipau iš tavo automobilio ir įėjau į „Kosmosą“.
—

Bet ir vėliau leisdavaisi palydima tik iki šio viešbučio durų, pro kurias ir įeidavai. Vadinasi,

mane apgaudinėdavai. Kai aš pasitraukdavau, tu išeidavai iš „Kosmoso“ ir keliaudavai namo. Kodėl
taip darei?
— Nenorėjau tavęs apgaudinėti, bet taip išėjo. Vieną, kitą kartą įėjau į „Kosmosą“, o po to nedrįsau
pasakyti, jog gyvenu ne prabangiame viešbutyje, o kažkokioje lindynėje. Nors tavęs beveik
neklaidinau. „Kosmoso“ vestibiulis turi kitą įėjimą. Juo patekdavau į kiemą, o jį perėjusi — į
„Papartį“, kuriame ir gyvenu. Viešbutukas paprastas, kambarėlis nedidelis, beveik be baldų, todėl ir
nedrįsau tavęs pasikviesti.
Robio viduje dar viskas virė dėl išgyventos nuoskaudos, bet ramus, savimi pasitikintis Ronės balsas,
logiškas jos aiškinimas, taip pat švelnus glostantis žvilgsnis darė savo: Robis aprimo. Taip, jos tiesa.
Pagaliau Ronė neužsiminė apie reputaciją — kaip atrodytų viešbutyje gyvenanti jauna mergina, pas
kurią kas vakarą lankosi vyriškis?! Ne, negalima Ronės kaltinti. Tačiau visiškai nusiraminti dar
negalėjo, rūpėjo išsiaiškinti viską iki galo,
— Sakyk, Rone, o kodėl telefonas? Ronė neleido jam baigti ir pati paklausė:
— Telefonas neatsakė? Ogi štai kodėl. Viešbutyje gyvenu jau trys mėnesiai. Kambarys pirmajame
aukšte ir už lango tik šiukšlinas kiemas ir aukšta tvora tematyti. Kaip senokai gyvenančiai vakar
administratorė pasiūlė persikelti į ketvirtą aukštą. Čia kur kas patogesnis kambarys, ir miesto namai
neužgožia. Taigi pasikeitė ir telefonas. Užsirašyk naują numerį,— ramiai paaiškino Ronė.
— Bet, Rone,— dar neatlėgusia iš skausmo širdimi prieštaravo Robis. — Anas telefonas vakar ir
šiandien rytą iš viso neveikė.
— Gal sugedo? Kraustydama daiktus, netyčia numečiau nuo stalo. Nekreipiau į tai dėmesio. Vis tiek
daugiau juo negalėjau naudotis.
Robio tikėjimas Rone vėl susvyravo,— labai jau ramiai ir lengvai ji moka paaiškinti tokią sudėtingą
situaciją. Emė abejoti jos žodžiais.
— Rone, — tarė griežčiau,— aš tikiu tavimi, bet... bet man vakar įrodė, jog tokio telefono numerio iš
viso nėra mieste.

— Tavo draugai pasijuokė iš tavęs, nenujausdami, kad dėl to taip kankinsiesi. Už tai turėtų
atsiprašyti, — kalbėjo Ronė, tiesdama rankas Robiui, tarsi viliodama prie savęs.— Jeigu netiki,
patikrink. Stai moneta, už durų automatas, paskambink. Įsitikinsi, kad tiesą sakau.
—

Nereikia, Rone, ir taip tikiu tavimi, — prieštaravo Robis, glostydamas ant stalo ištiestas Ronės

rankas.
— Ne, ne. Būtinai patikrink. Jei to nepadarysi, visą laiką abejosi manimi. Noriu, kad manimi
tikėtum. Eik, Robi.
Robis nenoromis paėmė monetą ir išėjo į vestibiulį. Surinko gerai žinomą numerį, 70-55-313.
Ragelyje pasigirdo ilgi nenutrūkstantys zumerio signalai, bet prie telefono niekas nepriėjo. Pasiklausęs
minutėlę, padėjo ragelį.
— Na kaip?— paklausė Ronė, kai Robis sugrįžo.
— Zumeris girdėti, tik niekas neatsiliepė.
— Vadinasi, ten dar niekas negyvena arba gyventojas išėjęs.
„Logiška“,— pagalvojo Robis. Greičiausiai Aras bus pasišaipęs. O tai galėjo liūdnai baigtis. Robiui
visiškai atlėgo širdis. Jis papasakojo, kaip kankinosi, kaip veltui jos ieškojo.
— Vargšeli mano, kiek prisikentėjai dėl manęs, — ir švelniai guodė Ronė.
Robiui vėl grįžo, gera nuotaika. Jis buvo laimingas, kad gali žiūrėti į jos mielą veiduką, grožėtis
nuostabia šypsena. Juodu ilgai kalbėjosi, kas tik atėjo į galvą. Bijodamas, kad laimė nedingtų, Robis
pasiryžo iki galo išsiaiškinti jų santykius. Nutraukęs lengvo pokalbio giją, jis tarė:
— Aš myliu tave, Rone. Sakyk...— čia jis truputį užsikirto, bet susivaldė ir tęsė: — Sakyk, ar sutinki
būti mano žmona?
Ronė tylėjo. Pasiūlymas buvo netikėtas, ir ji nežinojo, ką jam atsakyti. Robis tikėjosi, vylėsi, jog
Ronė jo neatstums, bet ši žvelgė į jį sustingusiu žvilgsniu, tarsi norėdama įskaityti jo mintis. Pagaliau
švelniai, kaip ji viena temoka, nusišypsojo, bet vietoj laukto atsakymo „taip“ išgirdo:
— Aš tave irgi labai myliu. Tačiau prieš atsakydama norėčiau sužinoti, kokį vaidmenį tavo
gyvenime vaidina Ina?
Iš švelnios Ronės šypsenos supratęs, kad ji sutinka, Robis apstulbo išgirdęs ne tai, ko tikėjosi.
— Ina?— Robis valandėlei susimąstė, ką atsakyti. Nedrįso pasakyti tiesos. Tik prieš tris mėnesius jis
kalbėjo: „Aš myliu tave, Inesa“, o šiandien tą patį kartoja kitai. Jo veidą išpylė raudonis. Gėda buvo
prisipažinti.
— Tai mūsų instituto bendradarbė. Išradėja. Sukūrė garsinės informacijos įrašymo plokštelę...—
padrikai, be sąryšio aiškino Robis. Jam ir į galvą neatėjo paklausti, iš kur ji žino apie Iną.
— Ne, ne tai. Kas ji tau? Tu ją myli?
— Ne, nemyliu... Tai yra... mes... draugavome,— jo liežuvis pynėsi. — Tačiau tikros meilės nebuvo.

— O jinai, tave labai myli. Ar nesusidarys kliūčių vedyboms?
— Rone, myliu tik tave vieną ir be tavęs negaliu gyventi,— karštai įrodinėjo Robis, bijodamas, kad
Ronė neapsigalvotų.
— Gerai pagalvok, Robi, prieš pasipiršdamas. Ar būsi laimingas? Dabar tu susižavėjęs manimi, aš
tau patinku. Ar nenusivilsi paskui savo meile. Štai šiandien kiek suteikiau tau skausmo. O jeigu tektų
ilgesniam laikui išsiskirti, ar mylėsi mane ir tada, ar nepavyduliausi? Pagalvok gerai, Robi. Aš tave
labai myliu. Tačiau neužtenka vien mylėti. Reikią mokėti ir atleisti. Pavydas — blogas patarėjas.
— Aš ilgai galvojau apie tai, brangioji. Tu man reikalinga, be tavęs man gyvenimas beprasmis,—
įtikinėjo Robis.
— Gerai. Sutinku, Robi. Aš taip pat tave seniai myliu. Nuo to skaidraus pavasario ryto, kai man
pagelbėjai pavėžėdamas į Vilnių. Ir nenorėčiau niekada tavęs palikti. Tačiau gyvenime visko pasitaiko.
Būtų liūdna, jei tu turėtum dėl manęs kentėti. Bet ką padarysi. Su likimu nepakovosi. Aš tavo, Robi,
mielasis... — Tuos žodžius Ronė ištarė bė galo susijaudinusi. Jos giliame žvilgsnyje, veide galėjai
pastebėti nerimo šešėlį. Tačiau Robis to nematė. Jis negirdėjo, ką Ronė kalbėjo apie likimą, nes jo
ausyse švelniau už muziką skambėjo žodžiai „Aš sutinku, Robi“.
— O dabar kviesk savo bičiulius vakarienės, nes jie laimėjo lažybas,— linksmai tarė Ronė.— Noriu
susipažinti su tavo bendradarbiais. Juk negyvensime lyg kokie atsiskyrėliai ir besislapstantys
nusikaltėliai.
Robis nedrąsiai pabučiavo Ronę ir nuskubėjo prie telefono.
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Vestuves atšventė tyliai, tik su artimiausiais draugais ir bendradarbiais, nors ir prašmatniame
restorane. Jau kitą rytą Robis su Rone skriejo plačia magistrale į Palangą. Robis gavo dvi savaites
atostogų ir išvyko, kaip juokavo bičiuliai, į povestuvinę kelionę.
Buvo jau rugpjūčio pabaiga, bet vasara dar nebandė užleisti savo pozicijų, dienos nuostabiai
saulėtos, vanduo jūroje šiltas. Pats aistringas buriuotojas Robis šia aistra užkrėtė ir Ronę. Atsikeldavo
juodu ankstų rytą, saulei, vos nurausvinus horizontą, kai nuo ryto vėsos kūnas pašiurpdavo, ir
išplaukdavo su burlaiviu toli jūron. Kai krantas nutoldavo tiek, kad matydavosi tik siauras brūkšnelis
tarp vandens ir dangaus, Robis nuleisdavo burę, ir jachta supdavosi ant bangų, o juodu maudydavosi,
kaitindavosi gulėdami ant patiestų čiužinių.
Kartais, kai akys imdavo raibti nuo begalinio dangaus mėlio, Ronė susimąstydavo, paskui imdavo
klausinėti:
— Robi, kaip manai, ar yra kur nors kita tokia nuostabi planeta kaip Žemė ir tokių žmonių kaip tu?

Robis, glostydamas jos ruduojančius nuo saulės pečius, aiškino pusiau juokais:
— Nėra abejonės, kažkur toli yrą gyvų būtybių. Juk gauname signalų iš Ronetos. Tik nežinia, kaip
jos atrodo. Norėčiau, kad ronetietės būtų panašios į tave, mieloji.
— Matai, koks tu nedėkingas! Tau jau atsibodo Ronė, norėtum susitikti daugiau tokių, kurios galėtų

tave linksminti,— ir sudavusi smulkiais kumšteliais j jo nuogą krūtinę jau surimtėjusi klausė:
— Ar norėtum, Robi, nukeliauti į Ronetą ar kitą kokią nors planetą?
— Labai norėčiau. Tai karščiausias mano noras.
— O mane paliktum?
— Ne, mieloji. Jeigu būtų galima, keliaučiau tik su tavimi.
— O jeigu galėtum tik vienas keliauti į tolimą planetą, kaip pasielgtum?— toliau erzino Robį
norėdama žinoti, kas nugalėtų: kitų planetų trauka ar jos meilė.
— Matai, Rone,— bandė išsisukti nuo tiesaus atsakymo Robis, — dar nėra būdų persikelti į kitas
planetas. Iki atsiras tokia galimybė, mudu jau būsime senučiukai, ir laikinas išsiskyrimas nebūtų
baisus.
— Vis dėlto, kaip pasielgtum, jeigu šiandien, tuoj pat, gautum viliojantį pasiūlymą persikelti į
Ronetą?
— Imčiau ir tave kartu.
— O jeigu tik vienas galėtume persikelti? Kaip tada? Robis, prispirtas į kampą, nežinojo, kaip
išsisukti. Net ir
juokaudamas jis nenorėjo sakyti netiesos, o atsižadėti tokios kelionės negalėjo. Nežinodamas ką
atsakyti, jis tik nusijuokė, griebė į glėbį Ronę ir šnibždėjo jai į ausį:
— Ar galima palikti tokią švelnią ir dailią moterį, kurią be galo myli?! — Jis glostė jos švelnias
garbanas, pečius, glamonėjo ir bučiavo iki užsimiršimo.
Vakarop išvargę, bet linksmi ir laimingi, keldavo burę ir grįždavo į krantą. Iki tamsos vaikščiodavo
kopomis, braidydavo po birų smėlį arba kaštonų alėja ir krisdavo į lovą, kad rytoj vėl pradėtų viską iš
naujo. Taip ištisas dvi savaites.
Pasibaigus atostogoms, Netai grįžo į Vilnių, tiesiai į naują butą. Čia viską jau buvo sutvarkę
bičiuliai — penkių, kambarių butas laukė jaunavedžių.

Robis norėdamas parodyti Ronei, koks svarbus jo darbas. Net pasiūlė jai sėsti prie ekrano ir stebėti
žybsnį. Tačiau Ronė nustojo domėtis būsimu seansu, o netrukus pasiskundė:
— Robi, man kažko galvą įskaudo. Eisiu į lovą.

Robis sunerimo. Ji niekada nesiskundė sveikata. O dabar tokiu momentu, kai jis negali pasitraukti
nuo įrenginio, Ronė išeina, nors jis labai norėjo, kad ji dalyvautų priimant signalą.
— Gerai, brangioji. Eik... Kai tik baigsiu, tuojau pat ateisiu. Dar kurį laiką tvarkė įrenginius, paskui
įjungė teleskopą, nusitaikė į C-2 kvadratą. Pažvelgė į šaltai žvilgančią planetą. Laikrodis rodė pusę
dvylikos. Dar laiko yra. Viskas jau paruošta. Atsargiai pirštų galais per minkštą svetainės kilimą nuėjo
į miegamąjį. Durys buvo praviros. Lovoje sudėjusi rankas po galva ant nugaros gulėjo Ronė. Iš pradžių
pamanė, kad miega, bet blakstienos suvirpėjo, ir ji pažvelgė į Robį.
— Kaip jautiesi? Gal jau geriau? — su viltimi, kad pakils ir ateis į observatoriją, paklausė Robis.
— Menkniekis, praeis, čia taip sau,— šyptelėjo Ronė. — Zinai...— ji kalbėjo beveik pašnibždomis.
Robis pasilenkė arčiau, kad išgirstų, ką pasakys. Ronė ištiesė rankas ir apkabino Robio kaklą,—...
manau, kad šis silpnumas dėl...— čia ji nutilo tarsi nedrįsdama sakyti —... dėl to, kad aš būsiu motina.
— Mieloji,— Robis švelniai apkabino šiltus pečius, — ar tikrai? Kaip puiku! Tu man padovanosi
kūdikį?!
— Dar nesu visai tikra, bet taip atrodo,— ji prisitraukė Robio veidą prie savęs. — Man atrodo, kad
taip. Tu nori sūnaus?
Robis sėdėjo ant lovos krašto ir per antklodę jautė jos kūno šilumą. Dabar jam Ronė tapo dar
artimesnė. Nedrįso atsikelti ir nueiti, negalėjo jos palikti. Tokiu momentu atrodė negalima, netgi
nepadoru, palikti ją vieną.
— Tau jau metas. Eik į observatoriją,—tarė Ronė, tarsi atspėjusi jo abejones. — Liko tik penkios
minutės. Eik. — Paleido iš glėbio. Robis aistringai ją pabučiavo ir pakilo.
— Eik ir greitai sugrįžk. Man ilgu vienai.
— Gerai, brangioji, aš tuoj.
Roneta signalizavo numatytu metu. Viskas vyko įprasta tvarka. Žybsnio trukmė — aštuonios
dešimtosios sekundės. Tačiau garso plokštelėje girdėjosi kur kas didesnis triukšmas. Vietomis
pasigirsdavo tarsi žmogaus balso nuotrupos. Tačiau Robis nieko negalėjo suprasti. Paskambino
Arūnui, kuris budėjo instituto observatorijoje.
— Viskas kaip praėjusį kartą, ir garso plokštelė tyli,— atsakė Arūnas.
Nutarė rytoj perklausyti abi plokšteles, gal pavyks ką nors iššifruoti. Kol viską sutvarkė, gerokai
užgaišo. Kai Robis pravėrė miegamojo duris, Ronė gulėjo ta pačia poza kaip ir prieš porą valandų. Ji
miegojo. „Užmigo nesulaukusi“, — pagalvojo Robis. Greitai nusirengė ir palindo po antklode.
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Prabėgo pusė metų. Pusė metų ilgų laukimo valandų. Ronetos signalai buvo priimami reguliariai kas
trisdešimt dienų vienu ir tuo pačiu metu: nulis valandų ir dvi minutės. Garsinės informacijos iki šiol

nepavyko užfiksuoti, nors kaskart buvo naudojamos tobulesnės, labai jautrios garso įrašymo
plokštelės. Informacijos perdavimo žybsnių trukmė iš Ronetos C-2 kvadrato buvo įvairi. Retkarčiais ji
trukdavo vieną ir septynias dešimtąsias, o dažniausiai tik aštuonias dešimtąsias sekundės. Logiško
ryšio tarp žybsnių trukmės nepavyko nustatyti, nes jie kartojosi neperiodiškai.
Akademikui Jakaičiui pritariant, Robis gavo Mokslinės tarybos sutikimą dar tris kartus periodiškai
kas trys dienos perduoti informaciją į Ronetą. Tačiau tai nedavė laukiamų rezultatų. Mokslinėje
taryboje susidarė kelios nuomonės šiuo klausimu. Vieni jos nariai teigė, kad Ronetos gyventojai
nesugeba priimti informacijos iš Žemės, kiti manė, kad ronetiečių išsivystymo lygis kur kas aukštesnis
už mūsų ir jie puikiausiai informuoti apie tai, kas vyksta Žemėje, be mūsų pastangų. Galbūt jie sugeba
kas trisdešimt dienų pasikartojančiais signalais priimti iš Žemės visą jiems reikalingą informaciją?
Visa tai vyksta pagal iš anksto nustatytą programą, ir jie nemato reikalo, ką nors keisti, kol ji bus
įvykdyta. Buvo ir tokių nuomonių, kad tai natūralus gamtos reiškinys ir kad apskritai Ronetoje nėra
protingų būtybių. Todėl buvo siūloma informacijas iš Žemės nutraukti ir likviduoti tolimųjų kosminių
ryšių tyrimų sektorių, nes jis nepasiteisino, ir palikti tik kelis asmenis, kurie prižiūrėtų cet-mi
įrenginius.
Kai kurie mokslininkai laikėsi dar kitokios nuomonės. Jie manė, jog Ronetos gyventojai nežino, kad
Žemėje gyvena protingos būtybės, todėl neieško abipusio ryšio. Jie galėjo nepastebėti mūsų
perduodamų signalų, arba mūsų signalai nepasiekė Ronetos. Tai galėtų patvirtinti tik patys ronetiečiai.
Kol jie nepraneš apie priimtą iš Žemės informaciją, mes taip nieko ir nesužinosime. Gal visai veltui
švaistom lėšas, gal tai tuščias darbas, nes praktiškai negalima patikrinti, kur patenka į tolimą kosmosą,
perduodami signalai.
Kita vertus, Ronetos signalai gali būti skirti ne Žemei, o kitai, toli nuo Žemės esančiai planetai. Gal
mes esame atsidūrę tarp Ronetos ir nežinomos planetos, todėl ir nepavyksta užfiksuoti Ronetos
garsinių signalų. Tiesa, rugsėjo mėnesį pasisekė įrašyti kažkokius garsus, panašius į žmogaus balsą,
bet tai tik prielaida.
Dėl Mokslinės tarybos narių nesutarimo pasikeitė Robio vadovaujamo sektoriaus darbo planai. Nors
sektorius egzistavo, bet jo darbuotojai atlikdavo ir kitus pavedimus, kurie siejosi su materijos
perkėlimo silamito energijos pagalba tyrimais. Vienintelis Robis neprarado vilties sulaukti
informacijos iš Ronetos, nes, giliu jo įsitikinimu, ši. informacija skirta Žemės gyventojams.
Neleisdamas veltui laiko, Robis rašė monografiją, daug mokslinių straipsnių apie garsinių signalų:
perdavimą ir priėmimą kosmose naudojant silamito spindulių energiją. Rėmėsi ne tik praktiniu
patyrimu, turimu palaikant . ryšį su Mėnuliu, Marsu ir Jupiteriu, bet ir teorinėmis žiniomis. Jis pirmasis
pasaulyje įrodė, jog galima užmegzti ryšį su kitų pasaulių planetomis ir jį palaikyti. Savo darbais
mokslininkas pagarsėjo visame pasaulyje, kaip geriausias šios srities specialistas. Jis skaitė paskaitas

ne tik Vilniaus aukštosiose .mokyklose, bet ir Maskvoje, Leningrade, kituose šalies miestuose,
užsienyje.
Robis labai džiaugėsi, kad gali dirbti būdamas netoli žmonos, kuri darosi jam vis mielesnė,
suprasdavo jį iš karto. Tiesa, pasitaikydavo valandėlių, kai Ronės veidas pasikeisdavo. Ji atrodydavo
labai susimąsčiusi ir dėl kažko sunerimusi... Bet tai trukdavo, trumpai, ir Robis nė kiek nesistebėdavo
— maža kas gali ateiti į galvą moteriai., Tačiau pakakdavo Robiui tik pasiteirauti, kas jai yra, Ronė vėl
tapdavo kaip visada meili ir švelni. Ji labai mylėjo Robį, todėl nenorėjo liūdinti jo savo niūriomis
mintimis.
Kaip minėjome, Robiui dažnai tekdavo išvykti. Tai jam nebuvo malonu, nes turėdavo.. kuriam
laikui palikti vieną mieląją Ronę, todėl stengdavosi be reikalo neužtrukti ir kuo greičiau grįžti. Jautė,
kad namie yra laukiamas. Nepamiršo ir savo pareigų. Kad ir kur būtų kviečiamas, laiką suplanuodavo
taip, kad visada būtų namie, kai iš Ronetos perduodami signalai. Vylėsi, kad anksčiau ar vėliau jis
iššifruos šį paslaptingą reiškinį.
Kovo viduryje Robis buvo netikėtai iškviestas į Maskvą, kur turėjo skaityti svarbų pranešimą TSRS
Mokslų Akademijos prezidiumui. Laiko turėjo visai mažai — už poros dienų laukė signalo iš Ronetos.
Vylėsi, kad kitos dienos vakare suspės grįžti. Tačiau nespėjo. Prezidiumo nariai labai susidomėjo
pranešimu, kitą dieną teko jį skaityti mokslininkų ratui. Todėl grįžo tik trečią dieną po pietų.
Likusi viena namie, Ronė nenuobodžiaudavo... Dieną išeidavo pasivaikščioti po Vilniaus apylinkes
arba išvažiuodavo automobiliu į užmiestį. Vakare žiūrėdavo televizorių, skaitydavo arba svajodavo. Ji
ilgėjosi Robio, laukė jo grįžtančio. Laukė jo ir tą vakarą, bet jis paskambino ir pasakė, kad užtruksiąs
dar vieną dieną. Padėjusi ragelį, Ronė pirmą sykį pasijuto vieniša. Pasiėmusi iš lentynos L. Tolstojaus
„Karą ir taiką“, įsitaisė savo kamputyje. Iš pradžių perskaičiusi puslapį, vis pakeldavo akis ir, kaip
įpratusi, pasižiūrėdavo pro praviras kabineto duris. Jai vis atrodė, kad prie darbo stalo pamatys Robį.
Deja. Ilgainiui Ronė taip įsijautė į knygos herojų vaidmenis, jog nepastebėjo, kiek laiko prabėgo. Ją
išgąsdino trenksmas ir bildesys už durų. Nusigandusi pašoko. Kas čia atsitiko? Pagaliau suprato,—juk
tai Ronetos signalas. Pajuto nerimą. Atrodė, įvyko kažkas baisaus. Širdis ėmė daužytis, lyg norėdama
iššokti iš krūtinės.
Pagaliau šiek tiek aprimo, — juk nieko neatsitiko. Pamiršusi knygą, nusileido į miegamąjį ir visa
virpėdama palindo po antklode, bet iki ryto nesumerkė akių, abiem rankom laikydama prispaudusi
amuletą prie krūtinės. Pirmą sykį gyvenime ji taip smarkiai išsigando. Tik visai ryte išvargusią Ronę
įveikė miegas.
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Robis grįžo, kai Ronė jau buvo atsikėlusi, gamino pietus ir laukė jo grįžtančio. Naktį apėmusi baimė
praėjo, bet, prisiminusi, kas įvyko, dar suvirpėdavo, todėl stengėsi apie tai negalvoti. Robis linksmas ir

laimingas išbučiavo Ronę, klausinėjo, kaip ji jaučiasi, ar nenuobodžiavo viena būdama. Ronė nedrįso
jam prasitarti apie patirtą baimę, todėl atsakinėję, trumpai, kad jaučiasi gerai, tik labai jo laukusi.
— Aš irgi labai išsiilgau savo mielosios Ronės,— kalbėjo Robis, glamonėdamas ją ir bučiuodamas
jos kaklą, skruostus, lūpas ir tarpais kuždėjo į ausį: — Koks aš laimingas, kad turiu tave.
— Aš irgi laiminga. Tik daugiau taip ilgai nepalik manęs vienos, — meiliai atsakydama į jo
glamones, kalbėjo Ronė.
Po pietų Robis nuėjo į darbo kabinetą prie cet-mi įrenginio. Rūpėjo sužinoti, gal įvyko kas nors.
Patikrino vaizdo įrašą. Įsitikino, kad signalas truko vieną ir septynias dešimtąsias sekundės.
— Kaip visada, nieko naujo,— apniuko Robis. Be jokio susidomėjimo išėmė garso įrašymo
plokštelę ir. įdėjo į aparatą. Įjungė jį ir apstulbo — plokštelė prabilo. Iš aparato sklido aiškus
pagyvenusio vyriškio balsas;
— Nesilaikai nurodymų ar įvyko nelaimė? Po šešių dienų antruoju signalu perduok išsamią
informaciją.
Robiui atrodė, jog sapnuoja. Dar ir dar kartą jungė aparatą ir vis girdėjo tą patį balsą. Klausėsi
Ronetos gyventojų perduotos informacijos. Nenorėjo tikėti savo ausimis. Neištvėręs pašaukė Ronę.
— Kas atsitiko? — skubėdama į šauksmą nusigandusi klausė Ronė.
— Štai, paklausyk,— tarė Robis.— Įrašytas Ronetos gyventojų balsas.— Vėl įjungė garso aparatą.
Pasigirdo rūstus vyriškas balsas:
— Nesilaikai nurodymo ar įvyko nelaimė? Po šešių dienų antruoju signalu perduok išsamią
informaciją.
Ronė išblyškusi atsišliejo į duris. Kojas tarsi kas pakirto, vos vos išsilaikė neparkritusi.
— Na, kaip tau patinka? — paklausė Robis, nepastebėjęs, kad Ronė išblyško ir baisiai išsigando.—
Pagaliau sučiupome paslaptingąjį balsą.— Robis patenkintas trynė rankas.
— Ir tai viskas? — vos pralemeno Ronė.
— Pradžiai užteks ir tiek, o vėliau ir daugiau išgirsime. Reikia paskambinti Arui, gal ir jis turi
naujienų.
Matydama, kaip vyras džiaugiasi gauta informacija, ir nenorėdama jam trukdyti, Ronė tyliai
pasišalino. Robis surinko telefono numerį.
— Kas naujo, Arai? Kaip sekasi?
— Nieko rimto. Kaip visada.
— O garso įrašų plokštelėje tylu?
— Labiau negu kitais kartais.
— O aš turiu... įrašą iš Ronetos. Žmogaus balsas.
— ?I

— Atvažiuok. Pasikviestu Artą. Visi pasiklausysime.
— Gerai, — nudžiugo Arūnas, kuriam irgi buvo įgrisęs laukimas. — Tuoj atlekiu.
Paskambino Artūrui. Sis irgi prižadėjo tuojau atvykti. Dar pagalvojo, ar nereikėtų pranešti
akademikui Jakaičiui, bet suabejojo. Jis dar negalėjo patikėti, kad tai tiesa. Gal jam tik pasivaideno.
Tegu draugai išgirs ir paliudys, kad tai tikrai Ronetos gyventojų balsas. Tiek laukė, tikėjosi, o kai jau
buvo praradę kokią viltį,— štai tada Roneta ir prabilo.
Susirinkę bičiuliai daug kartų klausėsi įrašo. Iš aparato sklido balsas, žmogaus balsas, kurio
skambesys niekuo nesiskyrė nuo Žemės gyventojų balso. Jis buvo rūstokas, gal ir šiurkštus, ir įsakmus.
Atrodė, jog žmogus, perduodąs informaciją, mažai džiaugsmo patyręs gyvenime.
Bičiuliai tylėdami, susijaudinę klausėsi kitos planetos gyventojų balso, nežinodami ką besakyti.
— Vadinasi, Ronetos signalai skirti ne apskritai Žemės gyventojams, o konkrečiam asmeniui,—
pagaliau prabilo Robis. — Ką tai galėtų reikšti?
— Galima pamanyti, kad Roneta turi Žemėje savo įgaliotinį, atstovą ar kaip, kitaip jį pavadinsime,—
tęsė jo mintį Artūras. Kiek patylėjęs, lyg spręsdamas sudėtingą uždavinį, pridūrė: — Ar gali jie turėti
ryšį su Žemės žmonėmis? Slaptą ryšį, apie kurį niekas nežinotų?
— Tai sunkus klausimas. Norint į jį atsakyti, be abejo, reikia kuo skubiau viską aptarti, todėl
paskambinsiu Jakaičiui. — Robis pakilo ir nuėjo prie telefono. Aiškinant, kas čia nutiko, Robio balsas
virpėjo iš susijaudinimo, Jakaitis pasakė tuojau pat atvykstąs.
Kartu su Jakaičiu bičiuliai vėl keletą kartų išklausė įrašą. Tai, ką jie išgirdo, kėlė ir susidomėjimą, ir
susirūpinimą. Kodėl toks griežtas įspėjimas? Kas nutiko? Ar negresia Žemės žmonėms pavojus.
Sprendžiant iš informacijos, Žemėje yra Ronetos atstovas, kurį mokslininkai pavadino agentu. Kol
kas aišku tik tiek, kad šis nevykdo duotų nurodymų. Tačiau kas jis toks? Ar tai Žemės gyventojas, ar
atvykėlis iš tolimosios planetos? Kokią užduotį jis turi atlikti? Ar Roneta nori ateiti į pagalbą Žemės
gyventojams, ar rengia pinkles, nes nori mus užkariauti, paversti Žemę savo kolonija.
— Agentas neperdavė informacijos, ir ten, Ronetoje, sunerimo,— dėstė savo mintis Jakaitis.—Tai
rodo, kad Roneta beveik metai palaiko ryšį su savo agentu, kuris visą tą laifrą vykdė užduotį mums net
neįtariant. Svarbiausia dabar išaiškinti, kokia toji užduotis. Deja, be šio vienintelio įrašo, jokių žinių
neturime.
— Tai dar kartą įrodo, kad reikia budėti visą laiką,— įsiterpė Robis.— Iš agento reikalaujama, kad
jis paaiškintų, kas nutiko. Nurodytas ir terminas — po šešių dienų. Tačiau prieš tai turi įvykti dar
vienas informacijos perdavimo seansas. Vadinasi, šešias dienas negalima išleisti iš akių Ronetos. Tada
viskas paaiškės.
— Manai paaiškės? — paklausė Arūnas.—Juk nežinia, ar mums pavyks sugauti Ronetos arba jos
agento signalus.

— Iš tiesų tai rimta problema,— pritarė jam Jakaitis.
Bičiuliai ir akademikas Jakaitis susikaupę svarstė, tarėsi, siūlė įvairiausius variantus, kaip iššifruoti
tai, kas įrašyta. Visus jaudino vienas klausimas: o kas, jei ši informacija, skirta Žemėje esančiam
agentui, tik atsitiktinai pateko į garso įrašymo plokštelę ir daugiau nieko jiems nepavyks sužinoti. Jie
puikiai žinojo, kad informaciją perduodantis spindulių pluoštas negali išsiplėsti daugiau negu dešimt
kartų, nes tada informacijos apskritai nepavyktų priimti.
— Mes pasiekėme, kad cet-mi įrenginys perduoda dešimties centimetrų skersmens pluoštą. Esant
tokiam pradiniam pluošto skersmeniui, Žemėje jis turi būti vieno metro. Vadinasi, agentas turėjo būti
šalia cet-mi įrenginio, — aiškino Robis. — Tačiau mes žinome, kad galima pagaminti kur kas didesnį
įrenginį, kuris galėtų perduoti informaciją metro arba net kelių metrų skersmens spindulių pluoštu. Gal
Ronetoje turi pakankamai silamito ar kitos energijos, ir jiems niekas nekliudo siųsti platesnį spindulių
pluoštą. Taip didesnė tikimybė, kad informacija pasieks tikslą.
Jeigu spindulių pluoštas ne platesnis už vieną metrą, tai agentas turėjo būti šalia cet-mi įrenginio.
— O kodėl ne po arba virš įrenginio? — paklausė Arūnas.
— Po įrenginiu neįmanoma,— nesutiko Robis,— nes pirmajame aukšte garažas ir pagalbinės
patalpos, kurios visą laiką užrakintos. Kaip žinote, statyba vyko neseniai, ir aš beveik kiekvieną dieną
stebėjau jos eigą. Po pastatu agento slėptuvės tikrai negali būti.
— Lieka dar viena prielaida, kad jis buvo virš įrenginio,— neiškentė Arūnas.— Pavyzdžiui, lėktuve
arba malūnsparnyje.
— Teoriškai tai įmanoma. Tarkime, kad Ronetos signalas nukreiptas į lėktuvą, kuriame skrido
agentas. Tuo momentu lėktuvas turėjo būti tiesėje tarp dviejų cet-mi perdavimo įrenginių, esančių
Vilniuje, ir Ronetos C-2 kvadrate. Tačiau lėktuvas būtų palikęs šešėlį žybsnio vaizde.
Arūnas įjungė žybsnio vaizdo įrašą — jokio šešėlio ar dėmės nebuvo matyti. Palygino su
ankstesniais vaizdo įrašais. Visais atvejais vieną ir septynias dešimtąsias sekundės trukmę žybsniai
buvo vienodi.
— Manau, kad ir ši prielaida netinka. Jeigu agentas skrenda lėktuve, tai kaip ronetiečiai nusitaikytų į
jį. Ar gali būti, kad lėktuvas nustatytu laiku atskristų į iš anksto sutartą vietą? Kita vertus, iš kur
agentas galėtų gauti lėktuvą? Jeigu iš tikro juo pasinaudojo, tai visai nesunku būtų nustatyti, koks
pilotas tuo metu skrido virš cet-mi įrenginio.
—

Kaip matyti iš turimų duomenų,— lėtai prašneko Jakaitis,

—

kiekvieno signalo kitos koordinatės. Todėl svarbu žinoti, ar šios koordinatės iš anksto sutartos,

ar jos nurodomos perduodamoje informacijoje. Jeigu pavyktų sužinoti, į kur bus nukreiptas kitas
signalo spindulių pluoštas,— jau būtų pergalė.

— Iš tiesų, vienuolika priimtų signalų, septyni iš jų užfiksuoti dviem cet-mi įrenginiais, bet garso
plokštelėse traškesys kiekvieną kartą būdavo vis kitoks,— samprotavo toliau Robis. — Tikriausiai
koordinatės keičiamos. Matyt, bijo, kad nesusektume agento, todėl pagal išankstinį susitarimą
spindulių pluoštas kiekvieną kartą. nukreipiamas kita linkme.
— Ir, matyt, ne taip. toli, nes pastaruoju metu šiokį tokį triukšmą užfiksuodavome kiekvieno signalo
perdavimo metu,— įsiterpė Arūnas.
— Yra ir kita prielaida, — tęsė Robis. — Signalai siunčiami į vieną tašką, bet gana plačiu spindulių
pluoštu. Dėl netobulų techninių įrengimų ryšys su agentu kartais nutrūksta. Kai spindulių pluoštas
labai nukrypsta ir nesuranda agento, ryšys būna vienpusis, informacija patenka tik į Žemę. Kai
spindulių pluoštas aptinka agentą, tada ryšys būna dvipusis, informacija priimama Žemėje ir Ronetoje.
Sį kartą ryšys pagal žybsnio trukmę turėtų būti abipusis, bet įrašas pateko vien iš Ronetos. Jeigu ši
prielaida teisinga, tai agentas nepateko į spindulių lauką ir negalėjo perduoti informacijos į Ronetą,
negalėjo priimti ir nurodymo pateikti išsamią informaciją.
—

O kuo paaiškinti įrašą plokštelėje, jeigu koordinatės buvo numatytos beveik prieš metus? Ogi

tuo, kad tuomet čia buvo plynas laukas. Dabar atsirado nenumatyta kliūtis, ir agentas negalėjo. patekti
į signalo priėmimo vietą. Mes jam sutrukdėme, ir jis informacijos negavo, todėl po šešių dienų negalės
perduoti ataskaitos. Tiesa, Ronetoje viskas gerai apgalvota, pasiaiškinimą reikalaujama perduoti
antruoju signalu. Vadinasi, turi dar vieną tašką, į kurį perduos informaciją. Iš tiesų jų signalinė sistema
gerai apgalvota.
— Ši prielaida arčiau tiesos,— tarė Jakaitis,— bet nepamirškime, kad iki šiol signalai buvo
siunčiami kas trisdešimt dienų. Jeigu ryšys užmezgamas anksčiau, ten atsitiko kažkas nenumatyto.
Jeigu šiomis dienomis pasiseks priimti signalus, tai bus dar vienas laimėjimas. Žinosime, kad einame
teisingu keliu.
— Todėl reikia budėti prie abiejų cet-mi įrenginių,— užbaigė Robis.
— Vis dėlto,— toliau tęsė Jakaitis, — čia per daug nežinomųjų. Kaip, kokiu būdu Ronetos
gyventojai galėjo užverbuoti Žemėje agentą? Toks agentas galėtų būti tik rimtas mokslininkas,
nusimanantis apie garsinės informacijos perdavimą į kosmosą. Tokių mokslininkų turime ne tiek
daug. Jeigu su kuriuo nors iš jų Roneta būtų užmezgusi ryšį, tuojau tą pastebėtume. Didesnė
tikimybė, kad agentas atsiųstas iš Ronetos. Jis čia gyvena ir renka jiems reikalingą informaciją. Jei
pavyktų užfiksuoti perdavimą iš Žemės, išaiškėtų, kiek teisingi mūsų samprotavimai, o gal ir jų
kėslai. Deja, vargu ar tai pavyks, nes nežinome, nuo ko pradėti. Belieka pasyviai laukti, kol į cet-mi
įrenginį netyčia pateks informacija, perduodama į Ronetą. Tik atsitiktinai galime atskleisti šio
slėpiningo reiškinio paslaptį, bet tai, be abejo, sukels dar daugiau klausimų. Kol kas šioje srityje dar
nepažengėme į priekį, o dabar esame patekę į aklavietę.

Jakaitis nutilo, lyg norėdamas atsikvėpti, bet nė vienas neprašneko, nes nežinojo, ką galėtų pridurti.
Po kiek laiko jis vėl prabilo:
— Jeigu manytume, kad Žemėje veikia iš Ronetos atsiųstas agentas, tai kyla kitas klausimas: kaip jis
čia atsirado niekieno nepastebėtas? Žemėje ir aplink ją kosmose veikianti radarinė sistema užfiksuoja
kur kas smulkesnius objektus negu erdvėlaivis. Lieka tik viena prielaida — tai padaryta panaudojus
silamito arba kitokios medžiagos energiją. Vadinasi, Ronetos gyventojai jau gali perkelti materiją
spindulių pluošto pagalba. Apie tą mes kol kas tik svajoti galime.
— Be to, mes teoriškai esame numatę tik negyvos materijos perkėlimo galimybes, o gyvūno ar
žmogaus perkėlimas vargu ar įmanomas, — prieštaravo Arūnas. Jis buvo išstudijavęs viską, kas
žinoma pasaulyje apie silamito energijos panaudojimą.
— Jeigu Ronetos gyventojai yra pasiekę aukštesnį civilizacijos lygį ir turi geresnes galimybes
ištekliams panaudoti, tokia prielaida galima, — tęsė Jakaitis.— Įsidėmėkite, kad signalinio žybsnio
vaizdo spektras skiriasi nuo gautų iš Marso signalų žybsnio. Nors spalva gali truputį pasikeisti dėl
kosmose esančių kliūčių, manyčiau, kad šiam tikslui Ronetoje naudojama kur kas efektyvesnė
medžiaga pluoštiniams spinduliams gauti. Belieka pridurti, jog visai galimas daiktas, kad jų įrenginiu į
Žemę siunčiamas keliasdešimt metrų skersmens spindulių pluoštas. Kol pasiekia Žemę, spinduliai
išsisklaido dviejų ar trijų šimtų metrų spinduliu. Tokiu būdu mūsų cet-mi įrenginys pateko į
spindulinio pluošto sritį, ir atsitiktinai užfiksavome informaciją. Išvada: Ronetos agentui nebuvo
reikalo būti nei ore, nei po žeme. Jis paprasčiausiai buvo kur nors netoli šio pastato. Ar tai tik
atsitiktinumas, paaiškės vėliau.
— O dabar prašome vakarienės,— duryse pasirodė Ronė. — Tikriausiai išalkote besišnekučiuodami.
Prašome,— gestu pakvietė į svetainę.
Vakarienė visiems patiko. Valgydami pamiršo visas prielaidas, vien tik gyrė Ronę už skaniai
pagamintus valgius.
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Penkias naktis mokslininkai nesitraukė nuo abiejų cet-mi įrenginių. Institute pakaitomis budėjo
Arūnas ir Artūras, o mieste — vienas Robis. Budėti reikėjo beveik po dvylika valandų, kol būdavo
matyti Roneta, bet Robis nesutiko, kad jį kas nors pakeistų.
Jeigu ne žmona, Robis būtų neišlaikęs. Nesumerkęs naktį akių, jis ir dieną nenorėdavo miegoti, bet
Ronė jį priversdavo. Varu nuvarydavo į lovą, o pati atsisėdusi šalia, švelniai jį glamonėdavo, kol šis
aprimdavo ir užmigdavo.
Artėjo šeštoji naktis. Robis kaip ir kitus vakarus rengėsi stebėjimams. Ronė buvo šalia. Staiga
suskambo telefonas, ji pakėlė ragelį.

— Čia jūs, gražioji Rone,— kalbėjo akademikas Jakaitis.— O kur vyrelis? Ruošiasi. Gerai, gerai.
Pasakykit, kad už pusvalandžio atvyksiu. Noriu dalyvauti šios nakties seanse. Reikia pakaitinti nervus.
Iki pasimatymo.
Robis klausiamai žiūrėjo į Ronę.
— Skambino Jakaitis. Žada už pusvalandžio būti. Nori pats dalyvauti. Tu, Robi, baik tvarkytis, o aš
einu virtuvėn — reikia paruošti ką nors užkąsti svečiui ir tau, nes jau visai sublogai. Susirgsi per tą
nelemtąją Ronetą.
Robis jau buvo praradęs viltį, kad šiąnakt pavyks ką nors daugiau sužinoti. Jakaičio optimizmas jam
vėl sužadino norą dirbti. Sėdėdami prie Ronės padengto stalo, šnekučiavosi apie šį bei tą. Seimininkė
mokėjo palaikyti pokalbį, todėl apie darbą nė vienas neužsiminė.
Tik po vakarienės, kai Ronė išėjo į virtuvę, jie vėl sušneko apie Ronetą.
— Visai neturiu vilties, kad šiąnakt kas; nors paaiškės,— tarė Robis.— Užfiksuotoje informacijoje
buvo pasakyta, kad „po šešių dienų antruoju signalu“, o šiandien šešta diena, bet pirmojo signalo taip
ir nebuvo.
— Visko gali būti,— susimąstė Jakaitis.— Visko gali būti, tik nereikia prarasti vilties.. Apskritai per
ne visus metus pasiekta ne taip jau mažai. Tiesa, neturime labai kuo girtis, bet nesėdėjome sudėję
rankų. Prezidentas tave gyrė, pritaria tavo iniciatyvai. Tai labai svarbu ateičiai. Reikia ir toliau kantriai
dirbti. Pasirinkai sunkų kelią, profesoriau Netai, tai ir eik juo iki pergalės. Nesvarbu, kad ne viskas taip
sekasi, kaip norėtųsi. Gal dar ne vieną kartą teks nusivilti. Bet jau tokia mūsų, mokslininkų, dalia, kad
ne taip dažnai švenčiame pergalę. Tik vienam kitam nusišypso laimė įgyvendinti tai, apie ką svajoji, ko
trokšti. O kiti dirba tik tam, kad tiems, laimingiesiems, pasisektų. Man atrodo, kad esi vienas iš tų,
kurie laimi. Esu įsitikinęs, kad pasiseks. Taigi neatleisk vadžių. Pradžia gera. Užvakar pranešiau
prezidentui apie gautą iš Ronetos informaciją. Labai susidomėjęs, linkėjo sėkmės ir žadėjo visokeriopą
paramą. Jis mano, kad reikėtų sukurti platesnį cet-mi įrenginių tinklą. Todėl ir toliau dirbsime ta
linkme. Tačiau...
Jakaitis nebaigė savo minties ir nutilo. Sėdėjo susimąstęs, o Robis nedrįso pertraukti jo minčių gijos.
Tylint praėjo kelios minutės. Pagaliau Jakaitis atsitokėjo ir vėl prabilo:
— Kai kurios aplinkybės verčia rimtai susimąstyti. Ar jums nekilo tokia mintis: kodėl Ronetos
informacija perduodama lietuviškai? Ką tai galėtų reikšti?
— Iš tiesų apie tai mes nepagalvojome,— atsakė Robis,— o juk tai labai keistas sutapimas.
— Iš pirmo žvilgsnio atrodytų lyg ir nieko keisto,— tęsė Jakaitis.— Tačiau pagalvokim: Žemėje
beveik septyni milijardai žmonių, o lietuviškai kalbančių vos kokie penki milijonai. Kiek tai sudaro?
Kelios šimtosios procento. Kodėl gi informacija perduodama lietuviškai? Kur kas populiaresnės
Žemėje rusų, anglų, vokiečių, ispanų ir kitos kalbos. Vadinasi, jeigu Žemėje yra Ronetos agentas, kaip

mes jį vadiname, tai jis kilęs iš Lietuvos. O jeigu atsiųstas, tai... nežinau ką ir begalvoti. Ar supranti čia
ką nors, profesoriau Netai?
— Iš to galime padaryti tik vienintelę išvadą,— trumpai pamąstęs, atsakė Robis,— kad ieškojimų
ratas ne toks platus. Tik Lietuvos teritorijoje...
— Čia tu teisus, bet atsakyk, kad gudrus, kodėl vartojama lietuvių kalba? Kur čia šuo pakastas? Gal
kas nors iš mudviejų priešų panorėję pasišaipyti ir pakišo įrašą... Reikia gerai apgalvoti šią versiją. Ar
negali būti, kad tariamas Ronetos signalas perduotas iš mūsų planetos? Ar kas nors nevedžioja mūsų
už nosies?
— Bet,— mėgino prieštarauti Robis,— perduoti informaciją iš Žemės susiejant ją su žybsniu
Ronetoje ne taip lengva. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tai Ronetos signalai. Bent jau žybsniai šioje
planetoje yra tikrai garsinės informacijos signalų perdavimo pėdsakai.
— Sutinku, bet manau, jog negalima atsisakyti ir mano prielaidos! Pagaliau kad ir kas būtų tasai
agentas, užverbuotas Žemės gyventojas ar atsiųstas iš Ronetos, jeigu jau pateko į Lietuvą, jis turi
kalbėti lietuviškai, kad nesukeltų įtarimo. Jeigu ten civilizacija aukštesnė, tai ir kalbos barjeras lengvai
įveikiamas.
Dar kurį laiką juodu kalbėjo šia tema, paskui, kai laikrodis jau rodė lygiai dvyliktą, nutilę sėdėjo prie
cet-mi įrenginio, laukdami signalo. Bet jo nebuvo. Praėjo pusvalandis. Pirmasis tylą nutraukė Robis:
— Ir šiandien nieko.
— Nenusišypsojo man laimė,— karčiai šyptelėjo Jakaitis.— Tikėjausi savo akimis bent kartą
pamatyti Ronetos signalo žybsnį. Nepasisekė. O gal perdaug pasitikėjome informacija. Ji galėjo būti
šifruota ir reikšti visai ką kita.
— Galėjo būti ir taip,— liūdnu balsu pritarė Robis.
Jam pasidarė nesmagu prieš Jakaitį. Jautėsi tarsi pats būtų dėl visko kaltas.
— Nepasisekė... nepasisekė,— murmėjo sau Jakaitis. Abudu vyrai buvo nusiminę. Staiga prie jų
linksmai šypsodamasi priėjo Ronė.
— Na, mokslininkai,— tarė ji,—neliūdėkite. Nors esu ne tokia mokyta, bet galiu jus paguosti.
Girdėjau jūsų pokalbį, kuris neišeina man iš. galvos. Manau, kad galėčiau pasakyti, kodėl jums taip
nepasisekė.
Robis ir Jakaitis sužiuro į Ronę.
— Bet...— tarsi norėdama juos pakankinti svarbia žinia, pasakė Ronė, — prašom į svetainę prie
stalo. Ten ir pašnekėsime.
Abudu klusniai pakilo ir nusekė paskui šeimininkę. Svetainėje ant stalo jų laukė lengvi naktipiečiai ir
šampano butelis. Kolegos akis išpūtė.
— Tai jūsų dar vieno laimėjimo proga, — paaiškino Ronė.

— Greičiau pralaimėjimo,— burbtelėjo Robis. Jis stebė-j osi, kaip žmona gali būti tokia linksma, kai
jam taip nesiseka.
Jakaičiui taip pat pasirodė keistokas Ronės elgesys, bet jis prisitaikė prie jos juokaujamo tono:
— Iš tikrųjų teks pakelti tostą už jūsų laimėjimus, — Jakaitis nužvelgė papilnėjusį Ronės liemenį ir
linksmai pridūrė:— Nenusimink, Robi, nors su Roneta nesiseka, bet to nepasakyčiau apie Ronę.
Ronė sumišusi nuleido akis. Paprašė Robį atkimšti butelį. Kai taurės buvo pripildytos, ji pakėlė vieną
ir ėmė kalbėti:
— Išgerkim už jūsų laimėjimą. Tačiau šiandien įsitikinau, jog mokslininkai dažnokai klysta tik dėl
to, kad savo minčių neišsako moterims — savo žmonoms. Jie mano esą protingesni ir žmonos jų
nesupras. Gerai, kad mano .vyras ne toks. Jis jau beveik metai kvaršina man galvą Rone-tos signalais.
Turėdama daugiau laisvo laiko galvoti, supratau, kur jūsų klaida. Na, bet pirmiau susidaužkime.
Skambtelėjo taurės. Ronė vos palietė lūpomis gėrimą, kiek palaukė ir tęsė toliau:
— Iš Ronetos gautoje informacijoje buvo pasakyta, kad po šešių dienų antruoju signalu agentas
privalo pateikti pasiaiškinimą. Praėjo šešios dienos, bet signalų nebuvo, todėl nutarėte, kad informacija
klaidinga arba šifruota. O mano nuomone, čia viskas daug paprasčiau. Ji, kreipdamasi į Robį,
paklausė:
—

Argi man nepasakojai, kad Roneta sukasi apie savo ašį dešimt kartų lėčiau negu Žemė...

— Rone, tu tikra išmintis,— šūktelėjo Robis.— Iš tikro, koks aš kvaiša, kodėl nesumojau iš karto.
Ronetos gyventojai skaičiuoja savo, o ne Žemės paras. Tikrai, viskas atitinka. Žemėje esantis agentas
privalo perduoti pasiaiškinimą po mūsų šešiasdešimt parų. O tai...— Robis labai jaudinosi ir
nesklandžiai dėstė savo mintis,—... o tai, bus jau antrasis signalas. Vadinasi...
— Reikia pakelti tostą už Ronę,— pertraukė Jakaitis.
— Iš tikrųjų, — susigriebė Robis. — Už moterį, kuri mokslininkams nosį nušluostė.
Visi nusijuokė. Niūri nuotaika išsisklaidė. Akademikas Jakaitis smagus išskubėjo namo. Robis iš
susijaudinimo negalėjo užmigti. Jų . miegamojo languose ilgai negeso šviesa.
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Ir atsitik tu man taip. Tą dieną, kai buvo laukiama Ronetos agento — dabar šis terminas tvirtai
prigijo mokslininkų tarpe — atsakymo, Robis triūsė laboratorijoje. Pačiame darbo įkarštyje už
svetainės durų išgirdo išgąstingą Ronės balsą. Viską metęs, šoko pasižiūrėti, kas atsitiko. Ronė stovėjo
keistai susirietusi, rankomis įsikibusi į kėdės atlošą, veidas skausmo iškreiptas.
— Jau prasideda,— neįprastu balsu pasakė Ronė ir sukando dantis, kad neimtų šaukti.
Supratęs, koks reikalas, šoko prie telefono. Po keleto minučių atvyko greitosios pagalbos
automobilis. Tuo metu vėl prasidėjo, skausmai, ir Ronė vos nepargriuvo. Robis negrabiai čiupo ją už

palaidinukės, pasigirdo plyštančio rūbo drikstelėjimas, bet niekas į tai nekreipė dėmesio. Sanitarai ją
nešte nunešė į automobilį. Robis norėjo važiuoti kartu, bet gydytojas tik numojo ranka.
Važiuojant skausmas aprimo, Ronė atsipeikėjo, tik išsigandusi dairėsi, ką su ja daro. Jau palatoje ji
kažką prisiminė ir čiupo sau už kaklo. Akyse sustingo siaubas, iš lūpų išsiveržė neaiški aimana:
— Ach, mano...— daugiau nieko nespėjo pasakyti, nes baisus skausmas sustingdė visą ir ji garsiai
suriko.
Šalia stovinti akušerė, įpratusi prie moterų kančių, ramiai stebėjo ligonę. Ji nesuprato, o ir nesistengė
suprasti, ko išsigando Ronė. Dirbo savo darbą nesigilindama į skausmo suremtos moters svaičiojimus.
Kas pusvalandis Robis skambino į gimdymo namus, bet kaskart išgirsdavo tą patį budinčios seselės
atsakymą:
— Dar ne, dar ne taip greitai.
Robiu! viskas krito iš rankų, jis negalėjo užmiršti paklaikusio Ronės žvilgsnio ir kankinosi, kad
niekuo negali padėti. Jis nesitraukė nuo telefono ir vis skambino, skambino. Budinčiajai nusibodo jo
skambučiai, paprašė pasakyti telefono numerį,—jinai pati paskambinsianti, kai viskas bus pasibaigę.
Buvo dešimta valanda vakaro.
Dabar Robiui pasidarė dar sunkiau. Jį kankino sunkios mintys. Pašokęs nuo kėdės žingsniavo į
laboratoriją, kad tik greičiau praeitų laikas. Paskui užėjo į svetainę, kur tebedegė šviesa. Netyčia
žvilgsnis nukrypo į grindis, kur vos ne-pargriuvo Ronė. Robis pamatė, kad ant. kilimo guli žmonos
amuletas. Kaip jis čia pateko? Tikriausiai nutruko grandinėlė, užkliuvusi už Robio rankos, kai norėjo
ją sulaikyti. Robis paėmė amuletą, užgesino šviesą ir nuėjo į laboratoriją.
Amuletą, kuris kabojo ant Ronės kaklo, Robis pastebėjo jau pirmosiomis pažinties dienomis. Jo
grandinėlė buvo labai daili ir tokia plona, jog atrodė tarsi būtų supintas plonytis plaukelis. Tikriausiai
pagaminta iš platinos, padengtos į auksą panašia medžiaga. Savo spalva jis nesiskyrė nuo Ronės kūno.
Grandinėlė laikė trikampę, gal dviejų milimetrų storio plokštelę, kurios kiekviena kraštinė buvo apie
dviejų centimetrų ilgio. Viena jos pusė buvo žvilganti, žydrai violetinė, antroji — kūno spalvos, kaip ir
grandinėlė. Amuletą Ronė nešiojo žvilgančiąja puse į viršų. Plokštelė turėjo dar vieną ypatybę — jos
gelsvoji pusė buvo šilta, o žvilgančioji visą laiką šalta.
Robis kartą paklausė Ronę, kas tai per amuletas, iš kur jį gavo.
— Amuletą man padovanojo tėvas. Tai mamytės, kurios neprisimenu, palikimas. Iš kur jinai gavo jį,
nežinau,— paaiškino Ronė.
Su amuletu ji niekada nesiskirdavo.
— Amuletas man laimę neša. Jeigu netekčiau jo, netekčiau ir tavęs,— ne kartą yra sakiusi Ronė.

Robis neprieštaravo, kad ji nešioja šį amuletą, nes jis labai jai tiko. Tik jam būdavo nemalonu, kai,
glamonėdamas Roaę, staiga pajusdavo, kaip į jo kūną staiga įsiremia ledinis trikampis. Norėdavo jį
nuimti, bet Ronė švelniai ir kartu tvirtai tam pasipriešindavo. Ir štai jį pametė.
Sėdėdamas prie įrenginio, Robis atidžiai apžiūrinėjo arauletą, kurį iki šiol matydavo tik ant Ronės
kaklo. Jis vartė įį rankose ir labai stebėjosi, kad kūno spalvos plokįter lės šonas ir dabar toks pat šiltas,
tarsi tik ką nuimtas nuo kaklo, kur jis įšilo nuo kūno šilumos. Plokštelė buvo padaryta iš dviejų
skirtingų savybių metalų lydinio: vienas metalas kaupia šilumą, o kitas ją atstumia. Lietė pirštais
amuleto šaltąj į ir šiltąjį šonus ir vis negalėj o atsistebėti. Būtų gerai jį laboratoriškai ištyrus.
Žiūrėdamas amuletą, Robis pamažu nurimo, jam atrodė lyg Ronė būtų čia pat.
— Tarsi ji žiūrėtų į mane,— balsu pagalvojo Robis ir apvertė amuletą blizgančia puse į apačią.
Išmušė dvyliktą. Vėl prisiminė Ronę. Ar dar ilgai ji kankinsis? Kad tik greičiau viskas baigtųsi. Bet iš
gimdymo namų vis dar neskambino.
Robiui labai trūko žmonos. Jam atrodė, kad ji labai toli nuo jo, kad niekada jos nepamatys. Jam
pasidarė baisu, ir jis skubiai atvertė amuletą žvilgančia puse į viršų. Vėl pajuto Ronės artumą, jos
švelnų žvilgsnį, mielą šypseną. Rodos, tuoj tuoj apkabins jį švelnios rankos, glostys veidą. Atrodė, kad
jaučia jos kvėpavimą, ir švelni garbana kutena skruostą...
Staigus trenksmas, ir traškesys pažadino iš' svajonių. Robis skubiai prigludo prie ekrano — prabilo
Roneta. Po trumpos akimirkos vėl įsiviešpatavo tyla. Ir šioje palaimingoje tyloje pasigirdo silpnas
čirpimas. Robis sukluso. Cirpė telefonas. Skubiai prišoko ir čiupo ragelį.
— Sveikinu, sūnus, keturi kilogramai šimtas penkiasdešimt gramų.
— O kaip, kaip jaučiasi Ronė... motina? — Robiui liežuvis vos apsivertė — pirmą sykį taip pavadino
savo žmoną.
— Viskas laimingai; — nuramino balsas ragelyje.
Robis džiūgavo. Sūnus, ir viskas baigėsi laimingai. Rytoj reikia pasiųsti gėlių. Padėjo ragelį ir kibo į
darbą — rūpėjo sužinoti, kuo pradžiugino Roneta.
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„Viskas vyksta, kaip numatyta. Tai atsitiko netyčia. Pirmoji operacija įvykdyta. Pereinu prie antrosios, kuriai prireiks daugiau laiko. Tikiuosi sėkmingai susidoroti. Periodiškai informuosiu".
Pauzė. Pasigirdo traškesys, ir paskui prašneko vyriškas jau pažįstamas balsas:
„Stenkis išsaugoti stabilumą, kad nekiltų įtarimo. Sėkmės".
Robiui atrodė, kad sapnuoja. Negalėjo patikėti, jog pavyko įrašyti Ronetos pokalbį su agentu. Keletą kartų jungė
aparatą ir vis girdėjo' tuos pačius moters ir vyriškio balsus. Pokalbio esmės Robis nesuprato, bet juk svarbiausia, kad
turi įrodymą.
Iš netikėtumo Robiui susijaukė mintys. Čia jis džiaugėsi, kad pradeda įsiskverbti į Ronetos paslaptis, čia galvojo
apie Ronę, kuri jam padovanojo sūnų. Kaip būtų gerai, kad Ronė būtų kartu. Bučiuotų ją iš džiaugsmo. Žvilgtelėjo į
amuletą. Ak, tai Ronė žiūri į - jį. Čiupo žvilgančią plokštelę ir karštai pabučiavo, lyg tai būtų buvusios Ronės lūpos.
Vėl mintys ėmė suktis apie Ronetą. Vadinasi, Ronetos gyventojams kilo įtarimas. Dėl ko? Reikalavo informuoti.
Yra ir atsakymas, bet jis labai miglotas, nesuprantamas. „Netyčia pasitaikė". Kažką ne taip padarė? Betgi, pasak
agento, „viskas vyksta, kaip numatyta". Praneša apie pirmąją atliktą užduotį. Jeigu pirmajai užduočiai įvykdyti
reikėjo metų, tai antrajai reikėsią kur kas daugiau. Vadinasi, tai gali užtrukti dvejus ar trejus metus. Agentas tvirtai
įsitikinęs, jog. antroji užduotis bus įvykdyta. Žada informuoti, kaip vyksta operacija, todėl šitai bus galima
kontroliuoti, nes iš žybsnio trukmės aišku, kada agentas perduoda informaciją.

Signalizacinis žybsnis, kaip ir spėjo, užtruko vieną ir septynias dešimtąsias sekundės. Vadinasi,
ryšys abipusis, ir informacija iš Žemes2 pasiekė Ronetą. Iš susijaudinimo drebančiomis rankomis
išėmė garso įrašymo plokštelę, įdėjo į klausymo aparatą. Tai, ką išgirdo, jį pribloškė. Kalbėjo moteris
dusliu balsu:
— Kaip jautiesi, brangioji? — paklausė sėsdamasis ant kėdutės prie lovos.
— Puikiai, tik labai pasiilgau tavęs. Gerai kad atėjai, mielasai.
Atsidarė durys; ir į palatą įėjo sesuo su baltu nešulė-liu ant rankų. Robis atsistojo. Sesuo parodė jam
sūnaus veiduką. Robiui nepatiko — raudonas, raukšlėtas ir negražus. „Negi čia mano sūnus?“ —
pagalvojo, bet stengėsi susitvardyti, kad žmona nepastebėtų jį nusivylus.
Sesuo padėjo vaikutį šalia motinos, kad jį pamaitintų. Ro-nė atskleidė antklodę ir prie kūdikio
burnytės suvirpėjo stangri, rausva krūtis. Vaikas godžiai čiupo ją lūputėmis. Robis truputį pavydėjo
sūnui.
Pagaliau sūnelis pasisotino, ir sesuo išsinešė jį iš palatos. Likę dviese, kalbėjosi apie viską, kas tuo
metu atėjo į galvą. Tačiau Robis pastebėjo, kad Ronė kažko susirūpinusi.
Tu kažko nerimauji, brangioji? — paklausė.— Gal su sveikata blogai?
— Esu sveika, O su tavim visiškai gerai jaučiuosi,— tikino jį Ronė, bet nerimas nedingo. Galų gale
nedrąsiai paklausė:
— Robi, ar nežinai, kur mano amuletas? Aš jį pamečiau.
— Stai jis,— Robis ištraukė iš kišenės amuletą ir uždėjo jai ant kaklo.— Per sumaištį atsisegė
grandinėlė, ir jis nukrito svetainėje.
— Brangusis, kaip gerai, kad tu jį suradai, ir ačiū, kad atnešei. Maniau, nesurasiu, o tai man lemtų
nelaimę. Kaip gerai...— Ronė apsivijo rankomis Robio kaklą ir pabučiavo jį į lūpas.
— Tai jis tau toks brangus?
Roneta agentui nieko nau jo nepranešė, j i tik patvirtino, kad informaciją priimta, na ir įspėjo dėl galimų
nesusipratimų ar įtarimų. Stai ir viskas. Išvargintas minčių, Robis negalėjo susikaupti ir nuėjo ilsėtis.
Po dviejų dienų Robiui leido pasimatyti su Rone ir sūnumi. Užsivilkęs baltą chalatą, atsargiai įėjo į palatą. Tarp baltų
lovos baltinių buvo matyti tik įraudę Ronės skruostai ir kaip visada žaižaruojančios akys. Gelsvi plaukai buvo paslėpti
po balta skarele. Salia lovos ant stalelio stovėjo didžiulė alyvų puokštė. Ta pati, kurią vakar rytą atsiuntė Robis.
Pamačiusi vyrą, Ronė nusišypsojo. Ištiesė jam rankas. Robis paėmė jas ir švelniai pabučiavo, paskui lūpomis prisilietė
prie nenatūraliai įraudusių jos skruostų. Ronė pasirodė jam *dar labiau išgražėjusi.

— Iš mažens esu įsitikinusi: jeigu jo neteksiu, atsitiks nelaimė. Jis saugo mane nuo liūdnų minčių,—
Ronė švelniai nusišypsojo. — Tu labai geras...
Robis papasakojo, kaip surado amuletą, kaip nerimavo dėl jos, kaip įkyrėjo budinčiajai seseriai, kuri
uždraudusi skambinti. Papasakojo ir kokius jausmus sukėlė amuleto žydrasis paviršius, apie įrašytą
Ronetos ir agento pokalbį, pakartojo informacijos tekstą. Ronė visa įsitempusi klausėsi pasakojimo.
Kai Robis baigė, ji truputį apsiramino.
— Tau pasisekė, brangusis, labai pasisekė. Kokia laimė,— galutinai nusiraminusi tarė Ronė.
— Už pusvalandžio turiu būti mokslinėje taryboje. Jakaitis nori plačiau panagrinėti gautą
informaciją. Užsukau tavęs aplankyti, nes labai ilgėjausi.
Ronė ištiesė jam rankas ir pusbalsiu sušnabždėjo.
—

Ačiū, kad aplankei...

— Lankymo laikas baigėsi,— pravėrusi duris pasakė sesuo.— Nevarginkite per ilgai ligonės.
— Iki pasimatymo, mano deimante. Greitai taisykis,— Robis pakilo ir, pabučiavęs ją, nuėjo prie
durų.
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Mokslinėje taryboje vyko karšti debatai. Buvo pademonstruota visa iš Ronetos gauta informacinė
medžiaga, visų užfiksuotų garsinių signalų perdavimo žybsnių vaizdo įrašai. Po to išklausyta garsinė
informacija, kuria itin susidomėjo mokslininkai. Kai kurie tarybos nariai ėmė net pavydėti profesoriui
Netui.
— Jis tiesiog laimės vaikas,— sakė jie.— Užsispyrė stebėti Ronetą ir pasiekė savo. Stai ir rezultatai.
Net akademikas Norkus, kuris visą laiką prieštaravo Neto bandymams, priėjo ir paplojo per petį:
— Šaunu, profesoriau. Su tokiu atkaklumu toli nueisi. Nors Robis buvo patenkintas pasiektais
rezultatais, bet ką jie reiškia.
— Liko svarbiausia,— aiškino jis,— tai iššifruoti iš pirmo žvilgsnio tokią paprastą, bet iš tikrųjų
visai nesuprantamą informaciją.
Susipažinę su turima medžiaga, tarybos nariai pageidavo išgirsti sektoriaus vadovo nuomonę.
Akademikas Jakaitis suteikė žodį Netui.
— Svarbiausia, ką mes žinome tikrai,— pradėjo iš lėto Robis,— tai faktas, kad informacija iš
Ronetos siunčiama reguliariai kiekvieną mėnesį,tiksliau kas 30 dienų. Tuo tarpu iš Žemės per dvylika
mėnesių agentas perdavė informaciją keturis kartus: praėjusių metų birželio, liepos ir šių metų gegužės
mėnesį. Išvada: Ronetos agentas pirmąją užduotį vykdė beveik metus. Antrajai, kaip matyti iš teksto,
reikės ilgesnio laiko. Kiek? Dviejų, gal trijų, metų. O gal daugiau? Deja, šito mes nežinome. Nežinome
ir kiek užduočių agentas turi atlikti. Ar antroji — tai ir bus paskutinė? Aišku viena: Roneta palaiko su

agentu ryšį iš vieno taško, esančio C-2 kvadrate. Maždaug po ketverių metų dėl planetos ašies
pakrypimo šis taškas iš Žemės nebus matomas penkerius metus. Vadinasi, jeigu agentas atsiųstas iš
Ronetos, jis iki to laiko turėtų atlikti savo užduotį ir grįžti ten, iš kur atvyko, arba, jeigu tai vietinis
žmogus, įvykdęs užduotį, penkerius metus negalės perduoti jokios informacijos. Žinoma, jeigu
ronetiečiai neturi arba negali įrengti garsinių signalų perdavimo įrenginio kitame Ronetos rajone. Taigi
reikia skubėti. Liko daugiausia ketveri metai, o gal ir mažiau. Neužtenka vien pasyviai stebėti. Reikia
pasitelkti kitus specialistus, kurie padėtų iššifruoti gautą informaciją. Nenorėčiau tikėti, kad Ronetos
agentas tyčia pakišo mums niekam vertą informaciją. Tiesiog ji atsitiktinai dėl nežinojimo ar
neapsižiūrėjimo pateko į mūsų cet-mi įrenginio zoną. Iš to galima spręsti, kad Ronetos agentas yra
mieste, netoli observatorijos. Kad sužinotume, kas jis ir kaip palaiko ryšį su Roneta, teks gerokai
pasukti galvą. Svarbiausia - neprarasti to, ką esame pasiekę. Laikraščiuose jau pasirodė žinučių apie
garsinių signalų priėmimą iš Ronetos. Bus ir stambesnių straipsnių žurnaluose. Ronetos agentas
supras, kad mes aptikome jo pėdsakus, pakeis ryšio koordinates. Tada vargu ar daugiau ką nors
panašaus išgirsime. Žodžiu, šiandien mes atsidūrėme aklavietėje ir nežinome, ką toliau daryti.
Mokslininkai tylėdami klausėsi.
— Svarbiausia tai,— tęsė po nedidelės pauzės Robis,— kad į mūsų siunčiamus signalus Ronetos
gyventojai visiškai nereagavo. Kodėl? Teoriškai viskas apskaičiuota tiksliai
— Ronetos link 10 centimetrų skersmens silamito energijos spindulių pluoštas į C-2 kvadrate esantį
tašką patenka pakankamai stiprus, nes išsiplečia ne daugiau kaip iki 80-90 centimetrų skersmens. Tai
mažiau, negu leistina. Kita vertus, gal kaip tik tokių siaurų spindulių pluoštu sunku tiksliai pataikyti į
konkretų tašką. Tačiau žybsnis iš mūsų cet-mi įrenginio siunčiant informaciją Ronetoje puikiai matyti.
Todėl ir neaišku, kodėl ronetiečiai nekreipia dėmesio. Jeigu turėtume dideles silamito atsargas,
galėtume pastatyti tokį cet-mi įrenginį, kuriuo perduotume informaciją 1 metro skersmens spindulių
pluoštu. Tam reikėtų vos ne du šimtus kartų daugiau silamito energijos.
Nežinodamas ką daugiau pasakyti, Robis nutilo.
— Jūs manote, kad Ronetos gyventojai atsiuntė į Žemę savo agentą? Kokiu būdu jie tai galėjo
padaryti? — paklausė akademikas Norkus.
— Tai tik prielaida, bet gali būti ir tiesa. Jeigu jie žino būdą, kaip, naudojant silamito ar kitokią
energiją, transportuoti materiją, vadinasi, gali perkelti ir gyvą organizmą. Matyt, turime sutelktomis
jėgomis spartinti tyrimus, kurie susiję su materijos perkėlimu.
— Ar jūs, profesoriau Netai, sutiktumėte būti perkeliamas, jeigu toks būdas jau būtų įmanomas?
— Nedvejodamas,— atsakė Robis, ir jam tuojau dingtelėjo mintis: „Ką pasakytų Ronė tai
girdėdama?“
Įsikišo Jakaitis.

— Čia ne kryžiažodžio sprendimas ir ne utopiniai svaičiojimai, todėl klausimai turi būti konkretūs.
Kas dar nori paklausti profesorių Netą?
— Kaip manote, profesoriau, kokiu būdu galėtume nutverti Ronetos agentą? — paklausė kažkas iš
salės.
— Tai ir paprasta, ir sudėtinga. Paprasta, nes, žinodami iš anksto, kada bus perduodama informacija,
galime, pasikvietę karines pajėgas; iškrėsti rajoną apie pusės kilometro spinduliu. Kaip jau nustatyta,
net ir didžiausio įrenginio siunčiamas spindulių pluoštas negali būti didesnio kaip 45—50 metrų
skersmens. Jis gali išsiplėsti maždaug 10 kartų. Taigi susidarytų apie 500 metrų skersmens ratas.
Pridėjus dar tiek, kad agentas po seanso negalėtų greitai pasprukti, galbūt jį ir nutvertume. Sudėtinga,
nes ir iš anksto žinodami kada, nežinome, į kur bus nukreiptas spindulių pluoštas, kada vyks
pasikeitimas informacija, t.y. kada ryšys bus abipusis. Kol signalai ateina tik iš Ronetos, agento
nesugausime, nes informacijai priimti nereikia sudėtingų įrengimų — užtenka mažytės plokštelės.
Įrengimai reikalingi siunčiant informaciją. Vadinasi, iš anksto nežinant, kada įvyks dvipusis ryšys,
neįmanoma sugauti agento.
— Ką jūs manote apie gautą informaciją? Tai, ką pavyko nugirsti, mums nieko nesakantis pokalbis.
Ar esate įsitikinęs, kad perduota informacija gali pakenkti Žemės civilizacijai? — paklausė
akademikas Norvaiša.
— Nugirstoji informacija yra tik ankstesnių susitarimų patvirtinimas. Nemanyčiau, kad Ronetos
agentas siųstų informaciją, kuri kenktų žmonėms, bet visai nusiraminti irgi negalima, kol nežinome jų
tikrojo tikslo. Laiko dar turime ketverius metus. Galima manyti, kad šiuo metu ronetiečius patenkina
pranešimai apie operacijos eigą. Baigiantis nustatytam laikotarpiui, sukaupta informacija gali būti
perduota vieno seanso metu. Bet gali būti ir taip, kad agentas apskritai neperduos informacijos įprastu
būdu, nes, įvykdęs užduotį, jis grįš į Ronetą. Tokiu atveju visai nieko nesužinosime.
Salėje įsivyravo tyla. Daugiau klausimų nebuvo, bet Robis pasijuto labai išsisėmęs. Niekas iŠ
mokslininkų nedrįso pareikšti savo nuomonės šiuo klausimu, tiesiog nežinojo, ką sakyti. Jakaitis irgi
susimąstęs tylėjo. Robis prisiminė, kaip optimistiškai jis buvo nusiteikęs prieš keletą mėnesių, kai jie iš
eilės šešias dienas laukė signalų, nors tada ir nieko nepešė. Nors dabar jau du kartus įrašyta
informacija, bet nepasidarė aiškiau, todėl ir nuotaika visų subjurusi. Pakilo profesorius Augus:
— Mano nuomone, reikėtų rimtai išnagrinėti gautą informaciją. Ką visa tai reiškia? Matyt, vieni
mokslininkai su tuo nesusidoros. Gal vertėtų pasitelkti kriminalistus? Jeigu įspėtume šią mįslę, tada ir
ryšį su Roneta būtų lengviau užmegzti. Neaišku, kodėl Roneta nereagavo į mūsų signalus. Jei neklystu,
įvyko penki seansai. O jie ten,— nykščiu parodė į lubas, — tyli. Neto vadovaujamą sektorių ryšiams
tarp tolimų planetų tirti siūlau palikti, tegul ir toliau dirba, nesvarbu, kokie bus rezultatai. Nemalonu,

kai patenki į aklavietę, bet, susumavus rezultatus, per šiuos metus pasiekta nemažai. Gal po metų kitų
pavyks išaiškinti ir kitas Ronetos paslaptis.
Daugiau norinčių kalbėti neatsirado, todėl posėdį užbaigė Jakaitis:
— Kolegos, šios dienos posėdis vyksta neįprastomis sąlygomis, kai esame atsidūrę aklavietėje. Bet
nenusiminkime. Matyt, Ronetos balsas pasiekė Žemę ne šiaip sau ir ne tam, kad padarytų mums
nemalonumų. Nėra ko bijoti jos agento. Viena užduotis, kaip jis praneša, jau įvykdyta, bet Žemė ir
toliau sukasi, — šyptelėjo Jakaitis ir apžvelgė posėdžio dalyvius. — Vykdoma antroji užduotis, po jos
bus trečioji, ketvirtoji ir t.t. Kas žino, gal kaip tik šitai padės mums gauti daugiau informacijos, negu
tikimės. Neturi mus bauginti ir tai, kad jų agentas „nukrypo nuo instrukcijos“. Gal tai tik įspėjimas, jog
pasisaugotų ir nebūtų iššifruotas anksčiau, negu numatyta, - Jakaitis padarė pauzę. — Manau, reikia ir
toliau dirbti šia kryptimi. Ieškokite atsakymo į daugelį nežinomųjų, profesoriau Netai! Jūsų darbe
reikalinga didžiulė kantrybė.
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Po dvasinio sukrėtimo Ina pradėjo atsigauti. Robį pamiršti padėjo darbas. Užsiėmusi bandymais,
dažnai net negrįždavo namo nakvoti, — skubėjo užbaigti disertaciją. Pastaruoju metu jai kilo idėja,
kaip patobulinti informacijos įrašymo plokštelę naudojant skirtingas medžiagas. Idėja ją užvaldė savo
naujumu, sudėtingumu, ir jos širdis pamažu pradėjo rimti. Nemažai padėjo Aras, tai švelniai
kalbindamas, kartais guosdamas, bet niekada jai girdint neminėdamas Robio ir Ronės vardų. Jis
stengėsi dažniau susitikti su ja, vesti į teatrą, koncertą. Kaip ir anksčiau juodu nuoširdžiai
pasikalbėdavo. Ilgainiui ji pradėjo šypsotis tokia miela, kaip kadaise, šypsena, o po keleto mėnesių
galėjai išgirsti ir jos skambų, nerūpestingą juoką.
Tiesa, iš pradžių Inai buvo sunku nuslopinti savo jausmus. Ji žinojo, kad Robis vedė Ronę, tą
akiplėšą — kitaip negalėjo apie ją galvoti, nors ir nebuvo jos mačiusi. Susipažino su Rone netikėtai.
Vieną rudens rytą, atvažiavusi į darbą truputį vėliau negu įprasta, pastebėjo, kad jos automobilio
stovėjimo vieta užimta. Ina jau dairėsi, kur įsisprausti, bet pastebėjo, kad jos vietą užėmusioje
mašinoje prie vairo sėdi šviesiaplaukė. Privažiavusi arčiau, pasakė:
— Jūs užėmėte mano vietą.
Šviesiaplaukė pakėlė galvą, jų žvilgsniai susitiko.
— Nežinojau, kad čia jūsų vieta. Suradau laisvą tarpą ir įvažiavau, — kalbėjo šypsodamasi. — Kur
man reikėjo dėtis?
— Čia tarnybinio transporto stovėjimo aikštelė, pašaliniams reikia palikti automobilius už vartų.
— Betgi čia ne pašalinis, o tarnybinis automobilis.

Ina žvilgtelėjo į, automobilį ir nustėro, juk tai Robio. „Tai ji“, — pagalvojo. Širdis ėmė daužytis
krūtinėje. Norėjo pasakyti ką nors užgaulaus, bet greitai susitvardė, pajuto, kad negali neapkęsti
šviesiaplaukės, kad ji tikra gražuolė, kad Robis negali tokios nemylėti.
— Profesorius Netas automobilį visada palieka anoje aikštės pusėje, — tepasakė Ina ir pasuko į
priešingą aikštės kampą, kur, jos manymu, turėjo būti laisva vieta.
Vis dėlto, atėjusi į savo kabinetą, Ina dar ilgai negalėjo pamiršti šviesiaplaukės. Visą dieną širdį gėlė
nuoskaudos jausmas. „Kodėl aš su ja mandagiai kalbėjausi, reikėjo išplūsti ją“, — graužė įkyri mintis,
nors protas aiškiai tam priešinosi.
Tą dieną Arūnas negalėjo suprasti, kas atsitiko Inai, nors ir labai stengėsi sužinoti. Tik po kelių dienų
Ina prasitarė susitikusi Ronę.
Praėjo pora mėnesių, ir Ina vėl akis į akį susidūrė su varžove. Tai atsitiko teatre. Gerai, kad šalia
buvo Aras. Išėję per pertrauką pasivaikščioti, fojė susitiko su Netais. Kadangi Robis su Aru buvo
geriausi draugai ir bendradarbiai, teko sustoti ir pasisveikinti. Ina drąsiai ištiesė ranką Robiui, nors
jautė, kad ranka virpa. Robio ranka irgi suvirpėjo. Pasisveikino ir su Rone, bet ši ranką spustelėjo
ramiai, nė kiek nesijaudindama — suprato, kad Ina jai nepavojinga.
Vos vyrai persimetė keletu žodžių, Ina surado dingstį ir nusivedė Arą šalin. Jis suprato nedidelę
merginos gudrybę ir buvo patenkintas, ypač per kitą pertrauką, kai Ina pati pasiūlė pasivaikščioti ir
rodė jam daugiau dėmesio.
Prabėgo žiema, baigėsi pavasaris. Aras stengėsi kuo dažniau išvilioti Iną į gamtą. Laisvalaikiu juodu
automobiliu išvažiuodavo į mišką, prie ežero arba upės. Ina prisirišo prie Aro, ir šis ėmė galvoti, kaip
pasakyti, kad ją myli. Tačiau vis nedrįsdavo, nes bijojo užgauti jos jausmus. Laukė, kol Ina pamirš
savo išgyvenimus.
Viskas išsisprendė nelauktai. Baigėsi vasara. Buvo saulėtas rugsėjo sekmadienis. Saulutė dar gerokai
šildė, ir juodu išvažiavo prie ežero. Ina braidžiojo pakraštyje, rinkdama kriaukleles. Lipdama į krantą
šūktelėjo iš skausmo, — į koją įlindo rakštis. Aras prišoko prie Inos, atsargiai paėmė jos koją ir vikriai
ištraukė rakštį. Ištraukęs neskubėjo jos paleisti. Virpėdamas dėl intymaus prisilietimo, jis švelniai
pabučiavo dailią kojytę ir sušnibždėjo:
— Ina, aš tave jau seniai seniai myliu ir negaliu be tavęs gyventi.
Ina nieko neatsakė, tik suėmė abiem rankom jo galvą, prisitraukė prie savęs ir pabučiavo į lūpas.
Netrukus juodu susituokė.
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Prabėgo keletas metų. Roneta su pedantišku nuoseklumu kas trisdešimt parų siųsdavo signalus į
Žemę. Žybsniai dažniausiai būdavo trumpi, trukdavo po aštuonias dešimtąsias sekundės. Tik porą

kartų, kaip rodė registravimo žurnalas, ryšys turėjęs būti abipusis, bet Robiui nepavyko gauti garsinės
informacijos.
Institute visi apsiprato su mintimi, jog ryšio su Roneta nepavyks užmegzti, ir nustojo tuo domėtis.
Robis ir Aras daugiau iš įpročio negu iš reikalo kartą per mėnesį ateidavo vakare prie cet-mi įrenginių,
patikrindavo juos ir laukdavo vidurnakčio. Per keletą minučių patikrindavo vaizdo ir garso įrašus, ,
užregistruodavo. Tada Robis eidavo į miegamąjį pas Ronę, o Aras sėsdavo į automobilį ir skubėdavo
namo, kur jo laukė Ina.
Kitas dvidešimt devynias dienas juodu nesidomėjo Roneta, bet laiko veltui neleido. Juos buvo
užvaldžiusi idėja supaprastinti cet-mi įrenginius ir tolimiems ryšiams palaikyti sukonstruoti
kilnojamąjį įrenginį, kuris tilptų paprastame lagamine.
Visą dieną Robis išbūdavo, institute. Dirbdamas pamiršdavo viską pasaulyje. Tačiau, vos baigdavosi
darbo laikas, jis skubėdavo kuo greičiau pas Ronę ir mažąjį. Linuką, kuriam neseniai sukako treji
metukai. Kiekvieną kartą, kai jo automobilis sukdavo į vartus, lange pasirodydavo dvi galvutės —
šviesiaplaukė — didesnė ir tamsiaplaukė — mažesnė. Ir tai jį jaudindavo iki ašarų. Prie durų Robį
šaukdamas „Tėveli! Tėveli!“ pasitikdavo Linas ir puldavo jam į glėbį. Netoliese stovėdavo Ronė,
kantriai laukdama, kol baigsis tėvo ir sūnaus glamonės. Robis pakeldavo sūnų, bučiuodavo jį, nešdavo
iki motinos ir tik tada paleisdavo ant grindų. Ateidavo Ronės eilė. Jos švelnios rankos apglėbdavo vyro
kaklą, o lūpos dovanodavo nepakartojamą bučinį.
Iš tikrųjų Ronė mokėjo mylėti. Būdavo be galo švelni ir patraukli, todėl jų meilė ne tik neblėso, bet
nuolat stiprėjo. Robis stengdavosi kuo rečiau leistis kelionėn, vietoj savęs siųsdavo asistentus ar kitus
bendradarbius. Važiuodavo tik tada, kai būtinai reikėdavo: Ronė jo neatkalbinėdavo, tik sakydavo:
— Važiuok, bet žinok, jog labai ilgesiuos, — sakydavo tokiu balsu, kad darydavosi aišku: būtina
važiuoti, bet išvykus kuo greičiau grįžti namo.
Šiandien, kaip jau įprasta, baigęs darbą, Robis skubėjo namo. Sutemo. Sukdamas į kiemą, pakėlė
akis į svetainės langą. Langas juodavo, jame nesimatė mielų veidų. Sunerimęs iššoko iš automobilio ir
buvo bebėgąs iš garažo, bet prisiminė pamiršęs dėžutę su naujomis garso įrašymo plokštelėmis. Grįžo
atgal, pačiupo dėžutę ir nuskubėjo laiptais. Pravėrė duris. Koridoriuje prieblanda ir nė gyvos dvasios.
Tik siauras šviesos ruoželis krito iš Lino kambario. Koridoriuje, ant staliuko šalia miegamojo durų,
automatiškai padėjo dėžutę su plokštelėmis, užėjo pas sūnų. Linas gulėjo lovutėje, šalimais ant kėdutės
sėdėjo Ronė ir skaitė pasaką. Robis žvilgsniu paklausė, kas nutiko?
— Nieko, baisaus, — nutraukusi skaitymą, paaiškino Ronė. — Linas truputį peršalęs, turi
temperatūros. Nesirūpink, greit praeis, tiktai turės kurį laiką pagulėti.
Robis pabučiavo sūnų, žmoną ir išėjo į koridorių. Nusivilko lietpaltį. Pajuto, kad ir jį krečia šiurpas.
Nejaugi susirgo? Bet jis negali pasiduoti, nes šiandien reikia priimti Ronetos signalą.

Linas užsnūdo, ir Ronė padavė vakarienę. Tačiau Robis neturėjo apetito. Paknebinėjo su šakute šį bei
tą ir padėkojo:
— Ačiū, mieloji. Turbūt ir aš peršalau, galvą skauda.
— Gulkis į lovą ir pasimatuok temperatūrą.
Ronė apkamšė jį antklode, atsisėdo šalia. Temperatūros nebuvo. Lovoje apšilo, ir šaltis jau nepurtė,
tik buvo apėmęs tingus mieguistumas. Visai nesinorėjo keltis.
— Gal man šį kartą nebudėti?
— Argi šiandien lauki Ronetos signalo? — nustebo Ronė.
— Taigi, kad laukiu. O lovoje taip gera.
— Tai nesikelk. Koks skirtumas, kur būsi: ten ar lovoje. Įrenginys veikia gerai, pats viską
registruoja. Gali ramiai miegoti.
— Nelabai gerai dirba įrenginys, — jau treji metai jokio garso neįrašė, — nesutiko Robis. — Jeigu
gerai veiktų, seniai būčiau išsiaiškinęs visas Ronetos paslaptis.
Kalbėjosi apie šį bei tą. Juokavo. Ronė keletą kartų buvo nuėjusi pažiūrėti Lino. Jis miegojo ramiai,
ir baimintis nebuvo ko. Artėjo vidurnaktis. Ronė sėdėjo šalia vyro ir pasilenkusi glostė jo skruostą,
laukė, kada užmigs. Tačiau šis nemiegojo. Laikas bėgo. Ronės veidą gaubė neaiškus nerimas.
— Kas tau, brangioji? Ko tu nerimauji?
— Nieko, mielasis, praeis. Bijau dėl Lino, kad tik nebūtų kokių nors komplikacijų.
— Nesijaudink. Argi čia liga? Išsimiegos ir bus sveikas, — ramino ją Robis.
— Taip, taip aš nesijaudinu, — kažkaip išsiblaškiusi tarė Ronė ir padėjo savo galvą Robiui ant
krūtinės. Švelnios garbanos kuteno jam šnerves, lūpas, o jų kvapas svaigino, žadino aistrą. Robis
neišlaikė, suėmė žmoną stipriomis rankomis ir prisitraukė prie savęs.
— Dabar neišspruksi iš manęs, — nusijuokė ir ėmė aistringai ją bučiuoti. Ronė stengėsi ištrūkti, bet
negalėjo išsivaduoti iš stiprių vyro rankų, neišlaikė lygsvaros ir nuvirto ant lovos. Robio lūpos slinko
jos karštu kūnu.
— Robi, palauk, nekankink! — vos atgaudama kvapą, visa išraudusi šnibždėjo Ronė, stengdamasi
išsivaduoti iš jo glėbio. — Palauk! Pažiūrėsiu, ar nenubudo Linas, ar nenusiklojęs.
— Nesistenk, neištrūksi! — Robis dar tvirčiau suspaudė jos liekną liemenį.
— Paleisk, Robi! Prašau tave, — Ronės balse pasigirdo nauja, dar negirdėta nuoskaudos gaida.
Robis atleido rankas. Ronė lyg sužeistas žvėris atšoko nuo jo ir išbėgo.
Nepatenkinęs aistros, Robis įširdo: „Reikėjo čia jai bėgti pas Liną. Ramiai miega, tai prižadins. Ir ko
ji taip priešinosi? Reikėjo nenusileisti“, — mintyse rūgojo Ronę, bet visas buvo suklusęs, ką Ronė
veikia, laukė, gal ims ir sugrįš. Gretimame kambaryje girdėjosi tylus šnabždesys, Linas prašė gerti.

Ronė nuėjo į virtuvę, pagirdė mažylį, pabučiavo. Vėl kažkur nuskubėjo koridoriumi, paskui grįžo pas
Liną. Kurį laiką niūniavo lopšinę. Vis tyliau ir tyliau...
Robis pažvelgė į laikrodį — be penkių minučių dvylika. Gal keltis ir eiti prie cet-mi įrenginio? Tuo
metu, užmigdžiusi Liną, tyliai, ant pirštų galų į miegamąjį įslinko Ronė. Buvo girdėti, kaip šlamėjo
nusivelkamas chalatas, kažkas barkštelėjo ant naktinio stalelio. Robis nepramerkė akių. Jautė, kaip
Ronė atsigulė šalia ir stipriai prie jo prisiglaudė. Ji buvo visiškai nuoga. Tačiau Robis jau buvo
nurimęs ir nepajudėjo. Jautė, kaip nuo tramdomo verksmo trūkčioja Ronės kūnas. „Gailisi“, — piktai
pagalvojo ir buvo benorįs nusisukti, bet pyktis bematant išgaravo, jam pagailo žmonos. Jau penkti
metai kaip ji atsidavusi tik jam vienam, nė karto nėra girdėjęs net mažiausio priekaišto. Nepajuto, kaip
apglėbė karštą kūną ir sušnibždėjęs: „Brangioji, atleisk man, kad tave įskaudinau“, lūpomis surado jos
lūpas. Pasąmonėje dar švystelėjo mintis, jog ant Ronės kaklo nėra amuleto, nes nejuto jo šaltumo, ir
viskas paskendo švelniame rūke...
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Lietus pylė kaip iš kibiro. Arūnas pakėlė galvą ir žiūrėjo į vandens čiurkšles. Ko norėti, gruodis.
Retai pasitaiko šalčiai, dažniausiai būna dargana. Tačiau šiandien, sakytum, dangus prakiuro, ir visai
ne laiku. Po darbo reikia trenktis į miestą, o paskui vėl grįžti per tokią pliurzą. Galėtų ir nevažiuoti
miestan, tiesiog palaukti vidurnakčio ir priimti Ronetos signalus... Priimti. Ar tikrai jie priiminėja tuos
signalus? Greičiau registruoja. Taip, taip. Jie su Robiu virto tik registratoriais. Arui dar nė karto neteko
sugauti garsinių signalų. Ir Robiui tai pavyko tik porą kartų. O toliau — jie tik registruoja ir viskas.
Galėtų nevažiuoti miestan, įregistruoti eilinį Ronetos signalą ir grįžti namo. Gal ir lietus nustotų
pliaupęs. Vis per tą Robį. Pasidarė kažkoks išsiblaškęs. Paėmė abidvi naujos konstrukcijos plokšteles
ir nusivežė pas save. Dabar reikia vieną atsivežti, o per tokį lietų nėra jokio noro važiuoti.
Aras vėl įsižiūrėjo į vandens čiurkšles, kurios krisdamos žemyn vis platėja, bet išlaiko savo formą,
kol ištykšta į žemę. Gal taip atrodo ir silamito energijos spindulių pluoštas. Gaila, kad jų negalima
pamatyti. Nors mintyse koneveikė Robį, bet greičiau šiaip sau negu iš tikrųjų. Aras buvo patenkintas
savo likimu, ypač po to, kai vedė Iną. Ji ne tik puiki moteris, bet ir gera šeimininkė. Juodu labai
laimingi..
Ina irgi patenkinta, nes Aras švelnus, atidus, prieraišus ir neįkyrus. Gal net geriau, jog neištekėjo
užRobio. Kažin ar su juo taip sutartų.
Aras su Ina dar labiau suartėjo, kai gimė dukrelė. Parinko jai Irenos vardą — kad jame būtų
juodviejų vardų raidės. Dabar Irutei jau pusantrų metukų ir ji lanko lopšelį. Kiek džiaugsmo būna, kai
po darbo visi trys susitinka namuose.

Aras nusileido į trečiąjį aukštą ir užėjo pas Iną. Truputį palaukė, kol ji baigė kalbėtis su
bendradarbiais, padėjo apsivilkti apsiaustą. Ina prigludo pečiais prie Aro krūtinės. Jis pabučiavo jai į
pakaušį, apsuko aplinkui ir prigludo lūpomis prie skruosto. Nusitvėrę už rankų lyg kokie
pramuštgalviai nukūrė laiptais.
Pliaupė be gailesčio. Aras paliko Iną laukti po stogu, pats šokinėdamas per balas nudūmė prie
automobilio. Netrukus privažiavo po stogu ir atidarė dureles:
— Prašau, madam!
— Mersi,— nusijuokė Ina ir, įlindusi į automobilį, pakštelėjo vyrui į skruostą.
— Koks tu dygus? — nusistebėjo.
— Tai dėl lietaus, barzda greičiau auga.
Abudu nusikvatojo, o automobilis taškydamasis nėrė autostrados linkui. Užsuko į lopšelį, pasiėmė
Irutę ir — namo. Kol parvažiavo, pasidarė visai tamsu. Ina gamino vakarienę, o Aras žaidė su Irute.
Vakarieniavo neskubėdami. Irutė čiauškėjo be perstojo. Po vakarienės užsimanė, kad tėvelis pasektų
pasaką apie devyngalvį slibiną.
Į langą vis barbeno lietus, ir Arui buvo sunku palikti jaukų šeimos lizdelį, belstis į nakties tamsą. Jis
sunkiai atsikėlė nuo miegančios Irutės, apkabino Iną, išbučiavo ją ir ėmė rengtis.
— Gal nevažiuok šiandien. Jau treji metai, kaip nieko naujo negirdit,— atkalbinėjo Ina.
Aras labai nenorėjo leistis kelionėn tokią tamsią ir lietingą naktį, bet valia nugalėjo.
— Negaliu, Inute. Kaip tyčia cet-mi įrenginyje nėra garso įrašymo plokštelės. Jeigu kas, mane suries
į ožio ragą. Tiek to, tik kartą per mėnesį reikia. Pagaliau ir beliko penkios ar šešios naktys. — Jau
apsirengęs priėjo prie Inos, pakštelėjo į lūpas. — Iki pasimatymo,— pataisė ant jos kaktos nepaklusnią
garbaną. — Iki pasimatymo!
—

Laimingai, Arai, sėkmės... — išgirdo uždarydamas duris.

Vėjas trenkė į veidą saują lašų. Aras susigūžė nuo šalto vėjo ir įšoko į automobilį.
Robio nerado. Arą pasitiko Ronė.
— Labas vakaras! Atleiskite, kad toks šlapias, bet aš užsukau tik minutėlei.
— Labas vakaras. Būsite svečias,— šypsojosi Ronė. — Nusivilkite apsiaustą.
— O ne! Ačiū! Užsukau tik pasiimti garso įrašymo plokštelės, kurią Robis per klaidą pasiėmė. Gal
žinote, kur ji?
— Nežinau. Nemačiau, kad Robis būtų ką nors atsinešęs. Ieškokite pats.
Aras jau siekė durų rankenos, norėdamas įeiti į kabinetą prie cet-mi įrenginio. Staiga koridoriaus
gale ant staliuko pastebėjo pažįstamą dėžutę, kurioje paprastai laikydavo plokšteles. Atidarė, rado dvi.
Vieną pasiėmė ir, skubiai atsisveikinęs, vėl nėrė į tamsą ir lietų.. Vėjas šėlo dar labiau. Prožektorių
šviesoje lietaus lašai atrodė tarsi žaibo strėlės.

Kai Aras įžengė į observatoriją, buvo truputį po vienuolikos, įrenginys patikrintas. Įjungė srovę. Įšilę
agregatai tyliai gaudė. Įdėjo garso įrašymo plokštelę ir nugrimzdo į krėslą. Laikas slinko lėtai. O taip
norėjosi greičiau sulaukti dvylikos. Visa procedūra netruks nė dešimt minučių, ir jis vėl netrukus bus
namie, su Ina.
Pagaliau dvylika. Aras prigludo prie ekrano. Prieš akis niūr riai slinko žydrai violetinis diskas.
Viskas vyko kaip paprastai, tik iš žybsnio trukmės suprato, buvus abipusį, ryšį. Aras išjungė įrenginį.
Dabar tik patikrins vaizdo įrašą ir garso priėmimo plokštelę. Vaizdo įrašas niekuo nesiskyrė nuo
ankstesnių. Aras skubėjo. Norėjo kuo greičiau grįžti namo. Ina tikriausiai nemiega, guli ir laukia jo.
Šios retos naktys jiems tapo savotišku ritualu: Aras sėdėdavo prie cet-mi įrenginio, o Ina, užmigdžiusi
Irutę, atsigulusi skaitydavo knygą ir laukdavo jo.
— Negaliu užmigti, kai nėra tavęs šalia,— sakydavo jam Ina.
Rasdavo ją mieguistą, įkaitusią po antklode, nuo jos sklisdavo svaiginanti šiluma. Aras atnešdavo su
savim šaltį ir lauko kvapą. Kaip géra būdavo jausti, kai vėsų kūną ima gaubti nuo Inos sklindanti
šiluma.
Užsisvajojęs įdėjo plokštelę į klausymo įrenginį. Pasukiojo rankenėles. Jau norėjo viską išjungti,
staiga įvyko stebuklas — plokštelė prabilo:
—„Negaunu informacijos. Jei neatsiliepsi po trijų dienų, atšauksiu operaciją. Skubėk. Liko 15 dienų.
Laukiu žinių. Sėkmės“.
Aras apstulbo. Vėl prasidėjo! Tik dabar pas jį. Tikėjosi išgirsti daugiau, bet veltui. Kelis kartus
išklausė įrašą. Išgirdo tą patį. Paskambino Robiui. Sis jau buvo beeinąs iš kabineto, kai sucirpė
telefonas.
— Klausau,— teištarė.
— Čia Arūnas. Robi, ar pas tave kas nors girdėti?
— Nieko,— nustebo. Juodu taip įprato prie nebylių Ronetos signalų, kad naktimis vienas kito
netrukdydavo. Viską aptardavo iš ryto.
— Turiu įrašą, mano plokštelė prabilo! — rėkte išrėkė Aras.
— Ką tu sakai? Arai, atvažiuok, laukiu.
— Tuojau,— Aras .nuspaudė ragelį ir vėl surinko numerį.
— Inute, ar dar nemiegi?
— Laukiu tavęs. Greičiau sugrįžk.
— Supranti, Roneta prabilo. Važiuoju pas Robį...
— Neužtruk ilgai. Man liūdna be tavęs.
— Gerai, Inute. Bučiuoju,— numetė ragelį ir tekinas išbėgo. Robis nuėjo į miegamąjį. Ronė
nemiegojo.

— Jau baigei?
— Baigiau, bet skambino Aras. Jam pavyko įrašyti Ronetos garsinį signalą. Už pusvalandžio bus čia.
— Naktinės lemputės šviesoje Robis nepastebėjo, kaip Ronė išblyško.
— Ar tikrai? — vos ištarė ji, bet susitvardžiusi pridūrė: — Juk ten niekada nebuvo girdėti Ronetos
signalų.
— Aras tvirtina, kad tikrai išgirdo Ronetą. Atsiveža plokštelę.
— O ką jis išgirdo?
— Neklausinėjau, bet netrukus sužinosime,— Robis atsisėdo ant lovos krašto. — Gal ir tu atsikelsi
pasiklausyti. Kartais gerų patarimų duodi.
— Gal neverta. Palik atviras duris, girdėsiu ir aš.
— Gerai,— Robis pabučiavo Ronę ir grįžo į kabinetą. Ronė girdėjo, kaip jis plačiais žingsniais
vaikšto iš kampo į kampą. Jaudinasi.
Vos tik Aras įvirto į kabinetą, Robis čiupo plokštelę. Ronė įtempė klausą. Ką išgirs?
„Negaunu informacijos. Jei neatsiliepsi, po trijų dienų atšauksiu operaciją. Skubėk. Liko 15 dienų.
Laukiu žinių. Sėkmės“.
— Ir tai viskas? — Robis tikėjosi daugiau sužinosiąs.
— Norėtum daugiau? Ir man ne pro šalį būtų,— pasišaipė Aras.— Deja, tai viskas. Robis kažką
įtemptai galvojo.
— Palauk, čia kažkas ne taip,— staiga griebė Arą už rankos. — Klausyk. Iš žybsnio matyti, kad
šiandien ryšys buvo abipusis?
— Abipusis, — patvirtino Arūnas.
— Tai kodėl plokštelėje įrašas tik iš Ronetos? O kur informacija iš Žemės?
Aras patraukė pečius. — Man iš pradžių ir į galvą neatėjo. Iš tikro, kur dingo antroji dalis?
—Taigi, kad dingo. Ką tai galėtų reikšti? — balsu mąstė Robis.
— Gal dar paklausykim.
— Paklausykim.
Tačiau jie veltui bandė išgauti iš plokštelės Ronetos agento siunčiamą informaciją,— jokių kitų
garsų nebuvo. Truputį atitokęs, Robis ėmė samprotauti:
— Čia trūksta logikos. Pirmiausia priekaištauj ama, kad negauna informacijos. Bet šiandien
informaciją gavo. Antra, sakoma, kad liko 15 dienų. Paskaičiuokim: nuo šiandien 15 dienų — tai penki
mėnesiai. Vadinasi, gegužės pabaigoje. Mūsų apskaičiavimu, C-2 kvadratas penkeriems metams dings
iš mūsų akių apie gegužės antrą ar trečią dieną. Taigi lieka keturi mėnesiai arba dvylika dienų. Išvada,
— Robis pažvelgė į Arą tarsi jis būtų kaltas,— šis įrašas padarytas prieš 30 dienų.— Ir griežtu balsu
paklausė: — Gal praėjusį kartą nepatikrinai plokštelės, todėl tik šiandien tai išgirdai?..

— Ką tu, Robi? — nutraukė jį Aras. Juk čia ta pati plokštelė, kurią vakare paėmiau iš tavęs.
— Iš manęs? O kur tu ją radai? — Robis grįžo vėlai ir, nesuradęs kabinete naujosios plokštelės,
nutarė šį sykį palikti senąją.
— Kaip tai kur? — dabar nusistebėjo Aras. — Dėžutėje, ten, koridoriuje. — Ir savo ruožtu paklausė:
— O tu naudojai senąją plokštelę?
Robis neatsakė. Išbėgo į koridorių. Iš tiesų ant staliuko gulėjo dėžutė su plokštele, kurią jis ten
padėjo tada, kai sirgo Linas. Padėjo ir užmiršo.
Sugrįžęs įdėjo plokštelę į klausomąjį įrenginį — iš plokštelės aiškiai girdėjosi: „Negaunu
informacijos. Jei neatsiliepsi, po trijų dienų atšauksiu operaciją. Skubėk. Liko 15 dienų. Laukiu žinių.
Sėkmės“.
— Ar tu ką nors supranti, Robi? — paklausė Aras. — Mano galvoj viskas susijaukė. Tikriausiai
smegenų ląstelių pritrūko.
— Čia yra dėl ko galvą pasukti,—: tarė Robis. — Ačiū, Arai. Važiuok namo, išsimiegojus bus
lengviau galvoti.
Jie atsisveikino.
Aras sugrįžo antrą valandą. Ina jo laukė. Buvo nesmagu, kad Ina, mieloji Ina, dėl jo nepailsės. Jis
kaltai nusišypsojo, prisiglaudė prie žmonos ir pamiršo nelemtąją Ronetą.
Kai Robis įėjo į miegamąjį ir tyliai uždarė duris, Ronė miegojo. Pro miegus linksmai šypsojosi:
turbūt sapnavo ką nors malonaus. Robis tyliai palindo po antklode, kad jos nepažadintų, bet užmigti
negalėjo. Nedavė ramybės Ronetos signalai. Kai rytą Ronė nubudo, Robis dar nebuvo sumerkęs akių...
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Buvo giedra rudens diena. Nors saulutė dar maloniai šildė, tačiau jau buvo juntamas rudens
alsavimas. Medžiai tarsi snūduriavo apsigaubę spalvotomis skraistėmis. Ant nurudusių ražienų,
draikėsi sidabrinės voratinklių gijos. Per pageltusius laukus ir miškus tarsi plieninė juosta tiesėsi plati
autostrada. Artūras Lašas tvirtai laikė vairą ir tarpais viršydamas greitį kiek įmanydamas skubėjo į
bandymų poligoną, prie sumontuoto cet-mi įrenginio materijai perkelti. Beveik prieš penkerius metus,
kai Robis atsidėjo vien tik Ronetos tyrimams, Artūras ėmė vadovauti sektoriui, kuriame buvo
sprendžiamos materijos perkėlimo galimybės. Kartu su akademiku Norkumi parengė teorinį pagrindą,
o po to sukūrė cet-mi įrenginį, ir štai dabar atėjo laikas jį išbandyti. Juodu puoselėjo svajonę, kad
netrukus bus galima transportuoti materiją į Saulės sistemos planetas ir iš jų. Prasidės nauja kosminių
ryšių era. Jupiteryje gausu silamito rūdos atsargų, o tai svarbiausias cet-mi įrenginio energijos šaltinis.
Kai iš ten parsigabens bent kelis kilogramus silamito, mėgins sukonstruoti įrenginį, kuriuo iš karto
galima perkelti ne mažiau kaip kubinį metrą krovinių. Tada silamito spindulių pluoštas taps

paprasčiausia ir pigiausia krovinių pervežimo priemone. O gal bus galima perkelti ir žmogų. Tai būtų
nuostabus. laimėjimas. O kol kas...
Prieš porą metų Artūras su kolegomis pagamino pirmąjį cet-mi įrenginį, kuriuo buvo galima
transportuoti ne didesnius kaip vieno kvadratinio decímetro plotą užimančius daiktus. Iš pradžių
pabandė perkelti įvairių formų metalo gabaliukus, sveriančius iki vieno kilogramo, vieno kilometro
atstumu. Bandymas pavyko. Komisijos nariai negalėjo atsistebėti, kai iš bandymo kameros dingdavo
metalo gabaliukas. Jis tarsi ištirpdavo be pėdsako. Tačiau dar labiau jie nustebdavo, tuščioje priėmimo
aikštelėje išvydę staiga iš niekur nieko atsiradusį atitinkamai pažymėtą metalo gabaliuką. Net ir
žymiausiems mokslininkams, gerai žinantiems silamito energijos veikimo principus, tai darydavo
didžiulį įspūdį.
Sėkmingai praėjus pirmiesiems perkėlimo bandymams, krovinys buvo didinamas iki dešimties,
dvidešimties ir pagaliau iki šimto kilogramų. Ir čia mokslininkus lydėjo sėkmė.
Silamito spindulių pluoštu perkelti metalo lydiniai tučtuojau buvo tiriami laboratorijoje. Paaiškėjo,
kad perkėlimo metu išlikdavo metalų pirmykštės savybės, juose neįvykdavo jokių kokybinių bei
kiekybinių struktūrinių, fizinių bei cheminių pakitimų, jų masė nė kiek nesumažėdavo. Žodžiu, metalas
neprarasdavo nė vienos molekulės. Visa tai džiugino mokslininkus, teikė didelių vilčių.
Ypač buvo patenkintas Artūras. Jis draugavo su Robiu ir Aru, džiaugėsi jų priimtais Ronetos
signalais, bet slapčia svajojo, jog ateis laikas, ir jie drauge galės akimirksniu nukeliauti į Ronetą, iš arti
susipažinti su paslaptingąja žydrai violetine planeta ir laimingai grįžti į Žemę. Artas buvo tvirtai
įsitikinęs, kad silamito energijos pagalba galima perkelti ir gyvas būtybes, nors teoriškai to dar nebuvo
įrodęs.
Po sėkmingų bandymų poligone vieno kilometro atstumu buvo norėta dar kartą išbandyti įrenginį
dešimties kilometrų atstumu. Bet Artas užsispyrė: nėra reikalo veltui švaistyti silamito energijos. Jis
pasiūlė iš karto pereiti prie bandymų šimto kilometrų atstumu, o jeigu pasiseks, pamėginti materiją
perkelti į Mėnulį.
Po ilgų ir triukšmingų svarstymų Mokslinė taryba pritarė Arto pasiūlymui. Nemažai jam padėjo ir
Robis, kuris nuoširdžiai palaikė Artą ne tik dėl to, kad buvo geri draugai. Nors pats buvo pasirinkęs
kitą kelią — palaikyti ryšį su Roneta,— bet neatsisakė svajonės kada nors, pasinaudodamas cet-mi
įrenginiu, nukakti į Ronetą. Todėl iš visos širdies linkėjo, kad kuo greičiau būtų išbandytas naujas
įrenginys.
Pasiruošimas bandymui ėjo prie pabaigos. Perkėlimo įrenginys liko tas pats, teko įrengti tik naują
priėmimo aikštelę. Kartą Artas užsuko į observatoriją pas draugus. Kaip paprastai, šneka prasidėjo nuo
juokų, paskui ėmė suktis apie svarbiausius jų tyrimus, taigi ir apie materijos perkėlimo bandymus.

— Kiekgi terliosies, Artai, su metalo gabaliukais, tokiu atstumu rankomis galima juos pernešti per
keliasdešimt sekundžių, — juokavo Aras, turėdamas galvoje vieno kilometro bandymus.
— Jeigu tai nuo manęs priklausytų, aš jau į Marsą būčiau perkėlęs ne tik tuos metalo gabaliukus, bet
ir tave, Arai, — atsikirto Artas.
— Nenusimink, — ramino Artą Robis, — ateis laikas ir Marsui, ir Mėnuliui. Svarbu, kad pastatytum
pajėgesnį, didesnio skersmens įrenginį, tada galėsi ir savo pažadą ištesėti — perkelti Arą kur nors
toliau, tada jis nesišaipys iš tavęs.
Visi trys nusikvatojo, bet kalba ir toliau sukosi apie tą patį — apie gyvūnų perkėlimą.
— Klausykit, vyrai! — vėl prabilo Aras. — Ar jūs iš tiesų tikite, jog galima perkelti gyvas būtybes
be jokios skriaudos jiems?
— Teoriškai įmanoma, nes iš perkeliamo metalo nedingsta nė viena molekulė, tai kodėl, sakysime,
turėtum tu pasikeisti.
— Metalas visai kas kita, — nenusileido Aras, — jis kietos padermės, vienalytis, o gyvūnas, brolyti,
sudėtingas mechanizmas, susidedantis daugiausia iš vandens. Ar tu, Arai, bandei perkelti skystį?
— Ne, bet uždarame inde jis galėtų būti transportuojamas kaip kietas kūnas. O ir atvirame taip pat,
nes visas slėgis veiktų indą...
— Iš tikrųjų gal reikėtų pabandyti, ar skystis neišsilietų, — įsiterpė į jų ginčą Robis.
— Gera idėja,— nusitvėrė Aras. — Poryt bandymas šimto kilometrų atstumu. Padaryk taip, Artai.
Niekam nieko nesakęs, vietoj metalo gabalo į kamerą sustatyk taures su vynu, o dar geriau konjaku.
Taurių tiek, kiek komisijos narių. Tai išsižios iš nustebimo tie vyrai vietoj metalo gabalo gavę progą
paskalauti gerkles iš niekur atsiradusiu gėrimėliu.
Draugai net nenusijuokė iš Aro pokšto. Gal dėl to, kad buvo paliesta jautriausia jų svajonių styga —
žmogaus perkėlimas. Staiga Aras žybtelėjo akimis į abudu ir šūktelėjo:
— O kodėl nepabandžius kokį nors gyvūną? Na, kad ir pelę, musę ar ką nors panašaus.
— Iš tiesų, kodėl nepabandžius,— susimąstęs pritarė Robis, nors tiek jis, tiek kiti žinojo, jog
bandymai vyksta griežtai nustatyta tvarka pagal Mokslinės tarybos iš anksto patvirtintą programą.
Pajuokavę vyrai išsiskirstė, bet pokalbis Artui neišėjo iš galvos. Jį užvaldė mintis, kaip perkelti kokį
nors gyvūną. Apie tai užsiminė akademikui Norkui, bet šis nepritarė jo idėjai. Norkui buvo svarbu kuo
greičiau perkelti krovinius iš vienos planetos į kitą, o konkrečiai — atgabenti silamito rūdų iš Jupiterio.
— Kai atgabensite silamito Žemėn, tada galėsite daryti ką tinkami, turėsite laisvas rankas,— kaip
kirviu nukirto akademikas. Jam visai nerūpėjo žmogaus perkėlimo problema. „Aš jau per senas, tegu
tuo užsiima jaunimas“,— sakydavo jis. Jam buvo svarbu, kad mokslininkai nenukryptų nuo
patvirtintos bandymų programos, o pakeitimus darytų tik Mokslinei tarybai sutikus.

Tačiau Artas neatsisakė minties pabandyti perkelti kokį nors gyvūną. Nesitikėjo Mokslinės tarybos
pritarimo, todėl šio klausimo svarstymui nekėlė, bet idėja jį taip užvaldė, jog net sapne nepalikdavo.
Reikėjo atlikti aštuonis bandymus — šimto kilometrų atstumu perkelti įvairaus svorio, įvairių
medžiagų ir skirtingos konfigūracijos krovinius. Jau perkeliant daiktus vieno kilometro atstumu, Artas
pastebėjo, kad nesvarbu, kokio ilgio detalė, bet kuo mažesnio skersmens, tuo mažiau sunaudojama
silamito energijos jai perkelti. Turėdamas tai galvoje, jis apskaičiavo, kaip galima sutaupyti energijos:
sunkesnes detales reikia gaminti mažesnio skersmens ir kuo ilgesnes. Sutaupyta energija būtų galima
perkelti kokį nors gyvūną.
Visi bandymai pavyko. Dabar bus galima rengtis krovinio perkėlimui į Mėnulį. Jeigu ir tai pasiseks
— bus pasiekta svarbi pergalė. Baigiama konstruoti dvidešimt penkių centimetrų skersmens perdavimo
kamera. Nugabentu į Jupiterį tokiu įrenginiu galima būtų parsigabenti nemažai silamito rūdos,—
prasidėtų naujas kosminių ryšių etapas. Po keleto metų bus galima sukonstruoti pusės metro ar net viso
metro skersmens perdavimo, kamerą ir iš jos pasiųsti žmogų į kitas planetas. Tačiau tai dar ateityje...
Artas nusprendė atlikti devintąjį bandymą kitą dieną. Apie tai užsiminė tik dviem savo asistentams,
prigrasęs, kad niekam neprasitartų.
Tą naktį Artas miegojo neramiai. Iš pradžių ilgai negalėjo užmigti, o vos tik užsnūdavo, imdavo
kankinti košmariški sapnai.
Išvakarėse vykusioje spaudos konferencijoje vienas korespondentas paklausė:
— Teko girdėti, kad norite perkelti kokį nors gyvūną. Ar tai įmanoma? Ar galima naudojant silamito
energiją perkelti žmogų?
Artas įširdo, išgirdęs tokį klausimą ir rūsčiai pažvelgė į asistentus. Šie nustebę traukė pečiais —
tikrai niekam nėra apie tai prasižioję. Kas galėjo apie tai prasitarti korespondentams? Gal akademikas
Norkus, kuriam buvo užsiminęs apie savo slaptą svajonę.
— Nežinau, kas galėjo apie tai informuoti, jeigu mokslininkai dar nesvarstė tokio klausimo. Kol kas
svarbiausia sukurti galingą silamito rūdos gavimo bazę Jupiteryje. Tik po to galėsime galvoti apie
gyvų organizmų perkėlimą, — išsisukinėdamas paaiškino Artas.
Kitą rytą Artas vieną savo asistentą automobiliu išsiuntė į priėmimo aikštelę, o pats nuskubėjo į
materijos perkėlimo poligoną prie cet-mi įrenginio. Antrasis asistentas atsigabeno gyvą žvirblį, kuris
turėjo tapti pirmuoju cet-mi sistemos keleiviu. Artas su asistentu patikrino įrenginį. Kad žvirblis
nenuskristų, parišo sparnus. Plakančia širdimi sutartu laiku įjungė įrenginį. Žvirblis dingo iš perkėlimo
kameros. Artas šoko prie tiesioginio ryšio linijos su priėmimo aikštele.
— Na, kaip?
— Nieko nėra,— pasigirdo atsakymas.
— Kaip tai nieko nėra? — nustebo Artas. — Žvirblis turėtų būti priėmimo aikštelėje.

— Nieko nebuvo ir nėra,— tvirtino asistentas.
Artas negalėjo suprasti, kas galėjo nutikti — šimto kilogramų svorio metalo gabalas perkeliamas
akimirksniu, o žvirblis, sveriantis vos pora šimtų gramų, pakeliui dingo.
— Išjunk įrenginį ir grįžk atgal,— paliepė asistentui. Pats raminosi tuo, kad niekas, išskyrus jo
asistentus, apie bandymą nežino, nebus kam šaipytis.
Tačiau viskas iškilo aikštėn dar tą pačią dieną. Vakariniame laikraštyje pasirodė ano įkyriojo
korespondento reportažas iš perkėlimo aikštelės su intriguojančia antrašte: „Ar gali žvirblis per
sekundę nuskristi šimtą kilometrų?“, kuriame detaliai aprašyti žvirblio perkėlimo cet-mi įrenginiu
nepavykęs bandymas ir atpasakotas po to vykęs Arto ir asistento pokalbis.
Korespondentas ne veltui klausinėjo Artą apie gyvūnų perkėlimo galimybes. Jis atsitiktinai nugirdo
trumpą asistento pokalbio nuotrupą, kai šis iš savo bičiulio norėjo išprašyti pelę būsimam bandymui.
Negavęs pelės, asistentas liūdnas pasuko namo. Tuo metu prie jo pribėgo berniūkščiai ir pasiūlė pirkti
narvelyje uždarytą žvirblį. Tai buvo korespondento darbas. Negana to, ankstų rytą, aplenkęs Arto
asistentą, jis nuvyko prie priėmimo aikštelės ir pasislėpė netoliese su magnetofonu ir fotokamera. Taip
viskas ir iškilo aikštėn.
Akademikas Jakaitis smarkiai išbarė Artą, kam jis darė tokį bandymą nieko neįspėjęs.
Nelemtas žvirblis dar kartą pakišo koją Artui. Jis tikėjosi, kad cet-mi įrenginius sumontuoti Mėnulyje
bus pavesta jam, bet akademikas Jakaitis padarė priešingai — paliko jį Žemėje prie priėmimo kameros,
o vietoj jo pasiuntė pavaduotoją. Artas jautėsi labai pažemintas, nes priėmimo kamerą prižiūrėti gali
bet kuris asistentas.
Daugiau kaip po trejų metų pertraukos Robį vėl pradėjo jaudinti Ronetos signalai. Jis kaip ir seniau
dirbo šalia svetainės įrengtame kabinete, prie pamėgto darbo stalo, ten, kur stovėjo cet-mi įrenginys.
Paskutinis Ronetos signalas labai paveikė Robį. Jam sunku buvo susikaupti prie rašomos
monografijos, darbas beveik nejudėjo iš vietos.
Ar dėl to, kad Robio nuotaika buvo subjurusi, ar dėl kitų priežasčių, bet ir Ronė taip pat nerimavo. Iš
jos veido išnyko šypsena. Ji nušvisdavo tik glamonėdama Liną. Tačiau tokių valandėlių pasitaikydavo
vis rečiau.
Nelinksmai sutiko Naujuosius Robis ir Ronė. Atsisakę kvietimų į svečius, nieko nepasikvietė ir pas
save. Viena iš priežasčių, kad jie liko namie, buvo ta, jog Ronė vėl pasijuto esanti nėščia. Prieš pat
Naujuosius metus ji ėmė negaluoti, skųstis galvos skausmu, blogavimu. Robis gailėjo Ronės, bet
nežinoj o, kaip j ai padėti. Be šeimyninių rūpesčių, Robiui iš jo galvos neišėjo Ronetos paslaptis. Kuo
arčiau buvo jos signalo perdavimo diena, tuo labiau jis nerimavo, atrodė tarsi ligonis, prarado apetitą,
nustojo rūpintis savo išvaizda. Liko tik keturi signalai, ir Ronetos C-2 kvadratas penkeriems metams

dings iš Robio akiračio. Jeigu iki balandžio mėnesio nieko naujo nesužinos, Ronetos signalai taip ir
liks paslaptimi. Tada Robio vadovaujamas sektorius tikriausiai bus likviduotas.
Tačiau ne dėl to Robis labiausiai jaudinosi. Pastaruoju metu jis pajuto, jog padarė didelę,
nepataisomą klaidą, po pirmųjų nesėkmių su Ronetos signalais nuleidęs rankas ir nesistengęs suprasti
jų reikšmės. Daugiau kaip trejus metus beveik tuo nesirūpino, o dabar sukruto, bet vargu ką nors
padarys per tris mėnesius.
Atidėjęs kitus darbus į šalį, Robis vėl grįžo prie turimos informacijos. Su kartėliu prisiminė, kad
džiaugėsi, kai juodu su Aru nustatė signalų periodiškumą ir kiek daug iš to tikėjosi. Netrukus bus jau
penkeri metai, o niekas neišaiškėjo. Per šį laiką gauta garsinė informacija buvo tokia pat skurdi, kaip ir
iš pradžių, ir sunku ką nors apibendrinti. Tačiau Robis mėgino daryti kai kurias išvadas.
Pirma, vienpusis ryšys — Roneta reikalauja informacijos iš Žemės. Antra — abipusis ryšys per
penkerius metus, sprendžiant iš žybsnio trukmės, pasitaikė tik keletą kartų. Kiek pavyko sužinoti —
atsakymas, iš Žemės yra daugiau pasiteisinimas, o ne kokia nors informacija. Vadinasi, galima daryti
prielaidą, kad signalų perdavimas nebuvo svarbiausias Ronetos gyventojų arba jos agento, esančio
Žemėje, tikslas, ir galutinis rezultatas turėtų paaiškėti balandžio mėnsį, kai bus gautas paskutinis
signalas. Tą patvirtina ir informacija, kurioje nurodyta, kad liko tik 15 dienų. Robis kažin ką atiduotų,
jei turėtų gruodžio mėnesį agento perduotą atsakymą. Deja, jo nepavyko užfiksuoti. Gal pavyks ką
nors išaiškinti, priėmus signalus sausio ir kitais mėnesiais. Labai svarbi detalė, kad tris kartus garsinė
informacija įrašyta jo bute. Instituto observatorijoje žodinės informacijos nė karto negauta.
Robis gerai prisimena, kada priimta tokia informacija. Pirmą sykį, kai jis buvo Maskvoje, antrą kartą
— kai Ronė buvo ligoninėje, o trečiąjį — kai pats jis negalavo. Tačiau apie šią informaciją sužinojo tik
po mėnesio. Ji buvo užfiksuotą net dviejose plokštelėse, nors jos tuo metu gulėjo tolokai nuo cet-mi
įrenginio. Pirmoji ir trečioji informacijos buvo tik iš Ronetos, o antroji — abipusė.
Kartą taip ilgas valandas besvarstant, Robį nusmelkė keista mintis — ar čia neįsimaišiusi jo Ronė? Ši
mintis darėsį vis įkyresnė, nuolat jį persekiojo. Iš tikrųjų, ką jis žino apie ją, savo mieląją Ronę. Juodu
susipažino gana keistomis aplinkybėmis, tą patį rytą, kai Roneta perdavė į Žemę pirmąjį (o gal ir ne
pirmąjį, tik jis pirmasis pastebėtas) signalą. Nors tai galėjo būti ir sutapimas. Ar galima šioms
aplinkybėms teikti kokią nors reikšmę. Be to, jis negalėjo įsivaizduoti, kad Ronė būtų Ronetos agentė.
Vis dėlto įtarimo šešėlis neišnyko. Pagaliau apsisprendė. Reikia elgtis taip,, tarsi Ronė vis dėlto
Ronetos agentė, ir šaltai viską apsvarstyti. Juo labiau kad ji elgėsi gana keistai: vengė kalbėti apie savo
praeitį, niekada nepasakodavo apie vaikystę. Pradėjus klausinėti, ji išsisukinėdavo sakydama, kad jos
gyvenimas buvęs sunkus ir tų dienų priminimas jai kelia liūdesį, teikia skausmą. Nesuprantamas jos
elgesys ir su amuletu, tuo keistu trikampiu, kurį nuolatos nešioja ant kaklo. Pamena tik du atvejus, kai
Ronė buvo išsiskyrusi su amuletu: kai, gimdymo skausmams prasidėjus, jį netyčia pametė, ir antrą —

kai ji pati nusiėmė amuletą nuo kaklo ir padėjo ant naktinio stalelio tą vakarą, kai Linas sirgo. Robis
tada pirmą kartą pyktelėjo ant žmonos.
Robis gerai įsiminė tą vakarą, kai ant grindų surado nukritusį amuletą ir jį iš arti apžiūrėjo, kaip
Ronė apsidžiaugė jį atgavusi.
Amuletas labai įsimintinas: vienas šonas žvilgantis tarsi ledinis, o kitas — spinduliuojantis. Tada
Robis nepastebėjo nieko įtartino, bet dabar jo mintys vis dažniau krypo į jį.
Na, argi nekeista. Tą vakarą, kai Ronę išvežė į ligoninę, o amuletas gulėjo Robio darbo kabinete ant
stalo šalia cet-mi įrenginio, garso įrašymo plokštelėje buvo užfiksuota iš Ronetos perduodama
informacija. Kitą sykį Ronetos informacija įrašyta iš karto į dvi plokšteles, pamirštas koridoriuje. O
tuo metu amuletas buvo padėtas ant naktinio staliuko šalia Ronės lovos. Taip, čia yra dėl ko
susimąstyti.
Susirado metrą, išmatavo atstumą nuo naktinio stalelio iki vietos, kur gulėjo dėžutė su plokštelėmis.
Tiesia linija — keturi metrai penkiasdešimt keturi centimetrai.
Vadinasi, abu kartus informacija priimta, kai amuletas buvo netoli garso įrašymo plokštelių. Reikėjo
išsiaiškinti, kur buvo amuletas, kai pirmąsyk užfiksuota Ronetos siunčiama informacija... Tuo metu jis
buvo Maskvoje, todėl sunku ką nustatyti. Galima būtų paklausti Ronę,. bet tada tektų paaiškinti, kam
to prireikė, ir išdėstyti savo įtarimus. Tai būtų nemalonu ne tik Ronei, bet ir jam pačiam.
Pasistengė atgaivinti tų dienų įvykius. Prisiminė, jog tą vakarą skambino Ronei ir pranešė, jog laiku
negrįšiąs. Žmona apgailestavo, guodėsi, kad jai vienai liūdna. Kad neprailgtų laukti, ji sėdinti
svetainėje ant sofos ir skaitanti „Karą ir taiką“. Jos mėgstama vieta — šalia jo darbo kabineto durų. Be
to, kai jis grįžo, Ronė pasakojo, kaip beskaitydama užsnūdusi ir kaip ją išgąsdinęs cet-mi įrenginio
traškesys.
Išmatavo atstumą nuo garso įrašymo įtaiso iki sofos kampo — keturi metrai aštuoniasdešimt
centimetrų. Taigi visus tris kartus Ronetos informacija užfiksuota, kai amuletas buvo arčiau kaip už
penkių metrų nuo garso įrašymo plokštelių.
Atmintyje iškilo kiti vakarai, kai laukdavo Ronetos signalų. Ronė labai domėjosi cet-mi įrenginiu,
stebėdavo, kaip vyksta paruošiamieji darbai, tačiau, artėjant vidurnakčiui, ji sunerimdavo,
pasiskundusi galvos skausmu ar radusi kitą dingstį, išeidavo iš laboratorijos. Po nesėkmingo seanso
beveik visada rasdavo Ronę ramiai bemiegančią.
Robį pagavo baimė. Nejaugi Ronė, jo mieloji, švelnioji, jam taip atsidavusi Ronė, jį apgaudinėja.
Tuoj bus penkeri metai, kai jie taip gražiai sutaria. Per tą laiką niekada nesusibarė. Ronė iš pusės
žodžio jį supranta, tiesiog skaityte skaito jo mintis, atspėja slapčiausius ketinimus ir niekada jam
neprieštarauja. Ne, negali būti, kad jo Ronė „agentė“. Gal ji nieko nežino apie tai ir nenujaučia, kad

yra agentė. Gal šis amuletas atsitiktinai pateko į jos rankas, ir apie stebuklingą jo galią visai
nenutuokia.
Šios minties Robis griebėsi lyg skystantysis šiaudo. Reikia gelbėti Ronę, kol dar nevėlu. Geriausia
būtų atvirai su ja išsiaiškinti. Jau buvo bekyląs nuo kėdės, bet neaiški jėga jį sulaikė. O jeigu iš tikrųjų
ji Ronetos agentė ir sąmoningai vykdo anų nurodymus? Tokiu atveju atvirumas neišgelbės, jis nieko
nesužinos.
Nutarė palūkėti, kol sugalvos, kaip, neįžeisdamas Ronės, galėtų savo prielaidas patikrinti. Būtų
geriausia, kad seanse, kuris įvyks po šešių dienų, laboratorijoje kartu su juo būtų ir Ronė. Jeigu
pasisektų užfiksuoti informaciją, tada... tada tektų kalbėtis su Rone. O jeigu ne, vadinasi, be reikalo
įtarinėja žmoną, ir keistasis amuletas niekuo dėtas.
Viskas būtų labai paprasta, bet ką daryti, kad Ronė pabūtų su juo nieko nenujausdama. Gal
pasikviesti į svečius akademiką Jakaitį. Ronė paruoštų laboratorijoje stalą, pasėdėtų kartu su svečiu.
Ne, nieko nebus. Kas uždraus jai bet kokia dingstimi porai minučių išeiti iš laboratorijos, kai bus
priimami Ronetos signalai. Kita vertus, tada reikėtų Jakaičiui išdėstyti savo abejones dėl Ronės, o tai
būtų nemalonu. Nėra reikalo, kad pašaliniai apie tai sužinotų, ypač kad pats nėra tuo įsitikinęs. Baisu
pagalvoti, kuo viskas baigtųsi, jeigu įtarimai nepasitvirtintų, o Ronė apie tai sužinotų iš kitų asmenų.
Praėjo kelios dienos, o Robis tebesuko galvą, kaip padaryti, kad Ronė tą vidurnaktį praleistų
laboratorijoje. Galėtų, žinoma, vakare pasikviesti Rone. į laboratoriją, užrakinti duris ir neišleisti jos,
kol bus gauti signalai iš Ronetos. Tačiau nedrįso imtis prievartos. Kai visai būvo puolęs į neviltį, šovė
išganinga mintis — juk garsinė informacija buvo užfiksuota ne tik garso įrašymo įrenginyje. Vadinasi,
galima netoliese Ronės amuleto padėti garso įrašymo plokštelių, ir viskas išaiškės. Kaip jie anksčiau
apie tai nepagalvojo!
Robis džiaugėsi radęs tokį paprastą sprendimą. Ronė nieko nenujaus, todėl neįsižeis, o jis galų gale
sužinos tiesą. Neramino tik viena aplinkybė: kur tuo metu bus Ronė. Gerai, jeigu ji gulės lovoje, kaip
dažniausiai būna, o jeigu ne? Koks nors atsitiktinumas gali niekais paversti jo sumanymą. Pagaliau
sugalvojo: gaus keletą garso įrašymo plokštelių ir jas išdėlios visame name taip, kad jų veikimo zona
apimtų visą plotą. Namo plane skriestuvu išbraižė penkių metrų spindulio apskritimus. Jų centruose
turėjo būti paslėptos plokštelės.
Jau kitą dieną Robis ėmėsi vykdyti savo planą. Tačiau iš karto susidūrė su kliūtimi: aprūpinimo
skyriaus viršininkas atsisakė išduoti jam dvidešimt vieną garso įrašymo plokštelę.
— Kam tau tiek reikia? — klausia stebėdamasis.
— Noriu atlikti nedidelį bandymą. Jų man reikia tik laikinai, už poros dienų grąžinsiu.
— Tiek daug negaliu. Prašyk oficialiai, jei vyriausiasis sutiks, gausi.

— Neisiu pas vyriausiąjį. Čia mano sugalvotas bandymas, jis gali nepasisekti. Nenoriu apsijuokti. O
plokšteles grąžinsiu sveikutėles, niekas ir nesužinos.
— Negaliu. Kreipkis į sektorių. Trumpam jie paskolins.
Robis suprato, kad neišdrįs kreiptis į Inesą. Tikriausiai ji neatsisakytų padėti, bet jis turėtų šį tą
paaiškinti. Tačiau sakyti tiesą nedrįso, o meluoti negalėjo. Gal paprašyti Aro? Ne, net ir geriausiam
draugui negalima užsiminti apie savo įtarimus. Neliko kitos išeities, kaip dar kartą apeliuoti į viršininko gerumą.
— Gal kartais turi užsilaikiusių senesnių plokštelių, kurios neįrašytos į knygas? — Robis žinojo
viršininko įprotį neišmesti nieko, kas dar galėtų kada nors praversti. Jo sandėliuose būdavo galima
surasti tai, kas jau prieš keletą metų nurašyta kaip netinkama naudoti.
Viršininkas pasižiūrėjo į susirūpinusį Robio. veidą. „Matyt, labai reikia“, — pagalvojo.
— Turiu senų, tik jos didelio skersmens ir į naujus įrenginius netilps...
— Man jos tiks,— nušvito Robis.— Į jokius įrenginius jų nedėsiu.
Viršininkas surado dėžutę su aštuoniolika plokštelių. Paskui dar kiek paieškojęs surado kelias
išbrokuotas: į jas netilpo apskaičiuotas ženklų skaičius — šimtas tūkstančių.
— Tiks?
— Ir dar kaip,— tarė Robis, mintyse sumojęs, kad jam tiek daug ženklų nereikės įrašyti, nes
ronetiečiai nemėgsta ilgų dialogų.— Labai dėkingas. Kai atliks, gražinsiu.
— Neskubėk... Jeigu reikalingos, gali pasilikti. Vadinasi, neveltui saugojau.
„Dabar svarbiausia jas išdėlioti taip, kad Ronė nepastebėtų“, — mąstė Robis, skriedamas autostrada.
Namuose jį pasitiko neįprasta tyla. Iš miegamojo patyliukais išslinko Linas.
— Kur jūs prasmegote? — norėjo sušukti Robis, bet sūnus supratingai pridėjo pirštą prie lūpų.
— Mamytė serga,— tyliai pašnibždėjo tėvui į ausį.— Jai buvo labai bloga. Tik dabar užmigo.
Nusivilkęs lietpaltį, nuskubėjo į miegamąjį. Ronė miegojo. Jos krūtinė sunkiai kilnojosi, veidai buvo
nenatūraliai įraudę. Soko prie telefono, iškvietė gydytoją. Sis nustatė, kad tai susiję su nėštumu.
Ligonei reikia ramybės ir nuolatinės priežiūros, todėl patarė savaitei kitai paguldyti į ligoninę.
Gydytojas pats iškvietė greitąją.
Robis, susijaudinęs dėl žmonos, užmiršo ir apie būsimą Ronetos signalų perdavimo seansą. Jo planas
sužlugo: Ronė buvo ligoninėje, o su ja kartu ir amuletas. Ronetos signalų priėmimo seansas vyko
kaip visada. Jokios garsinės informacijos abu įrenginiai neužfiksavo.
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Nors ir skaudžiai pergyveno savo nesėkmę Artas, paliktas Žemėje prie priėmimo kameros, bet
nenuleido rankų. Ir toliau rengėsi būsimam eksperimentui — perkelti materiją iš Mėnulio. Šis

bandymas buvo labai svarbus. Nuo jo sėkmės priklausys, ar įvyks perversmas kosminių ryšių
sistemoje. Jeigu pavyks, — Žemės gyventojai gaus pigiausią ir patogiausią krovinių transportavimo
priemonę. Artui tai žadėjo pasaulinę šlovę ir viliojančią perspektyvą ateityje pasiekti tolimas planetas.
O jeigu nepavyks...
Apie tokią bandymų baigtį stengėsi negalvoti. Teoriškai viskas turi baigtis laimingai. Artas tikėjosi
sėkmės. Tačiau po to, kai nepasisekė bandymas su žvirbliu, ėmė nepasitikėti kai kuriais fizikos
dėsniais. Jis niekaip negalėjo suprasti, kur padarė klaidą, kas sutrukdė perkelti paukštelį. Atsakymą
tikėjosi surasti naujų bandymų metu.
Užgniaužęs nuoskaudą, kad buvo nušalintas nuo vadovavimo ekspedicijai Mėnulyje, Artas,
remdamasis nepavykusio eksperimento patirtimi, įrodinėjo akademikui Jakaičiui, kad šalia bandymų
perkelti iš Mėnulio metalo gabalus reikia pabandyti perkelti didelio tūrio lengvas medžiagas.
— Gal tai ir buvo „žvirblio“ operacijos nesėkmės priežastis,— aiškindavo Artas.
Netruko prabėgti keli mėnesiai, ir ekspedicijos viršininkas iš Mėnulio pranešė Artui, kad yra
pasiruošęs bandymams, laukia tik atvykstant Valstybinės komisijos. Dar kelios dienos, ir kroviniai ims
keliauti į Arto paruoštą priėmimo kamerą.
Rūpesčių buvo per akis. Derindamas darbų programą, Artas visą laiką juto keistą nerimą. Jį kėlė
nesąmoninga mintis, kad gali nepasisekti. Įkyrus netikrumo jausmas ypač sustiprėjo nuo to laiko, kai
jo pavaduotojas pranešė, jog cet-mi įrenginys Mėnulyje bandymams paruoštas.
Mokslinės tarybos patvirtintoje programoje buvo numatyta atlikti penkis bandymus. Iš pradžių
perkelti iš Mėnulio į Žemę vieno kilogramo metalo gabalą, po to — dešimties, pagaliau — šimto
kilogramų gabalus. Jei pavyks bandymai perkelti metalą, bus atlikti dar du bandymai perkelti į Žemę
Mėnulio uolienų pavyzdžius. Bandymai vyks kas trys dienos, kad, ištikus nesėkmei, būtų laiko
išanalizuoti jos priežastis.
Artas nenorėjo sutikti. su tokia programa. Jis siūlė, pavykus pirmajam bandymui, perkelti vieno
kilogramo metalo gabalą, iš karto pereiti prie Mėnulio grunto.
— Pavykus perkelti gruntą, sutaupysime dviem perkėlimams skirtą silamito energiją, kuri bus
reikalinga kitiems bandymams,— įrodinėjo Artas tarybos nariams.
Akademikas Jakaitis iš pradžių nė klausyti nenorėj o Arto, bet pagaliau nusileido:
— Gerai. Patvirtintą bandymų programą paliksime tokią pat, tik sukeisime vietomis bandymų
operacijas. Ketvirtąją ir penktąją operacijas atliksime vietoj antrosios ir trečiosios.
Artas sutiko, vildamasis, kad paskutinių dviejų bandymų neprireiks.
Pirmasis bandymas buvo sėkmingas. Sutartu laiku priėmimo kameroje atsirado ir Mėnulio perkeltas
metalo gabalas. Komisija patikrino atpažinimo ženklus. Taip, tai tas pats, kurį ji prieš keletą dienų
atitinkamai pažymėtą išsiuntė į Mėnulį.

Artas džiaugėsi, kad cet-mi įrenginys pakluso ir perkėlė krovinį keturių šimtų tūkstančių kilometrų
atstumu. Tiesa, šis krovinys menkas, net kroviniu jo nepavadinsi, bet vis tiek tai gera pradžia. Silamito
spinduliai, įveikę tokį kelią, pajėgs perkelti krovinį keturių šimtų milijonų, o gal ir milijardų kilometrų
atstumu.
Po trijų dienų turėjo įvykti antrasis bandymas. Numatyta perkelti vieną kilogramą Mėnulio uolienos.
Artas dar gerokai prieš sutartą laiką nekantravo prie priėmimo kameros.
Pagaliau susirinko priėmimo komisijos nariai, likus penkioms minutėms, atskubėjo ir akademikas
Jakaitis kartu su Mokslinės tarybos nariais — visi nekantriai laukė rezultatų.
Paskutinės minutės Artui virto valandomis. Jis vis žvilgčiojo į laikrodį, kurio rodyklės, atrodo, visai
nejudėjo.
Pagaliau liko penkios, keturios, trys, dvi sekundės, viena... ir...
Artas skubiai pasilenkė prie kameros. Tuščia. Nepatikėjo savo akimis. Iš jo laikysenos visi suprato
— nėra. Komisijos nariai irgi lenkėsi prie kameros, tarsi jie galėtų įžiūrėti, ko kiti nepamatė... Deja,
kamera buvo tuščia.
— Gal čia koks nesusipratimas? — atitokęs Artas, šoko prie tiesioginės kosminių ryšių linijos.
— Aliol Čia Žemė! — šaukė drebančiu nuo susijaudinimo balsu Artas.— Ar girdite mane?
— Girdime. Kaip? Pavyko?
— Patikslinkite, ką perkėlėte?
— Vieną kilogramą Mėnulio uolienos. Iš viso šešiolika gabalų, neskaitant keleto trupinėlių.
— Pas mus nieko nėra! — šaukė Artas.
— Negali būti! — nustebo Arto pavaduotojas.— Perdavimo kamera ištuštėjo akimirksniu.
Artas klausiamai pažvelgė į akademiką Jakaitį. Šis linktelėjo.
— Bandymai laikinai nutraukiami. Laukite atskiro nurodymo. Iš bandymų poligono Artas negrįžo
namo, o nuvažiavo tiesiog į laboratoriją. Puolė tikrinti skaičiavimų ir karštligiškai svarstė galimas
nesėkmės priežastis. Kodėl metalo gabalą pavyko perkelti, o uolienos ne. Na, neperkėlė visų
gabaliukų, tai nors vienas būtų patekęs į priėmimo kamerą. Kaipgi čia dabar? Mėnulio uolienų
gabaliukai Arto mintyse asocijavosi su žvirbliu. Vadinasi, silamito energija tinka tik metalams perkelti,
o kitokių medžiagų neįveikia. Niršo, kad neįkanda šio uždavinio.
Rytojaus dieną Mokslinėje taryboje vyravo niūri nuotaika. Niekas iš narių nelaidė sąmojų, tik
persimesdavo vienu kitu nereikšmingu sakiniu. Net ir Robis, kuris sutikęs Artą visada turėdavo jam
ką papasakoti, šiandien buvo smarkiai susirūpinęs. Gal pergyveno dėl Arto nesėkmės, o gal jo paties
rūpesčiai nedavė ramybės.
Dienotvarkėje — vienintelis klausimas. Ką daryti su Mėnulio ekspedicija? Tęsti bandymus ar juos
nutraukti?

Žodis suteikiamas profesoriui Lašui.
Artas atsikėlė ir sunkiu žingsniu priėjo prie tribūnos. Jis visą naktį tikrino savo hipotezes ir dabar
prabilo tvirtu ir ramiu balsu:
— Gerbiami Mokslinės tarybos nariai! Krovinių perkėlimo iš Mėnulio į 2emę bandymai patvirtino
jau anksčiau pastebėtą klaidą (turėjo omenyje žvirblio perkėlimą, tačiau nenorėjo apie tai kalbėti),
kurią padarėme bandydami cet-mi įrenginiu perkelti tik metalo gabalus. Šiąnakt dar kartą patikrinau
kai kuriuos skaičiavimus ir pastebėjau, kad ESM programoje nebuvo atsižvelgta į pataisas perkėlimo
formulėje. ESM centras pažadėjo tai padaryti. Duomenis pateiks, — Artas žvilgtelėjo į laikrodį,—
maždaug po dvidešimties minučių. Tik po to galėsiu atsakyti, ar klaida cet-mi įrenginyje, ar apskritai
silamito energija netinka perkelti lengvesnius už metalą krovinius.
Artas nutilo galvodamas, ką toliau sakyti. Pastebėjo akademiko Norkaus judesį, tarsi tas norėtų
kažko paklausti, bet nukreipė akis į šalį ir vėl ėmė kalbėti:
— Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną aplinkybę. Jeigu cet-mi įrenginio konstrukcija teisinga, tai
tolimesniais atstumais negalėsime perkelti netgi grynų metalų. Kitaip sakant, viskas priklauso ;nuo
krovinio svorio. Kuo didesnis svoris, tuo trumpesnis atstumas. Pagal mano apskaičiavimus, iš Mėnulio
vienu metu galėsime perkelti ne daugiau kaip keturiasdešimt kilogramų, o iš Marso pajėgtume perkelti
ne daugiau kaip tris šimtus gramų. Vadinasi, padarėme didžiulę klaidą, kad iki šiol bandėme perkelti
tik metalus. Mums reikalingas Jupiterio silamitas. Tačiau iš ten cet-mi įrenginiu negalėsime
transportuoti uolienų su silamito priemaiša. Per didelis atstumas. Teks statyti Jupiteryje silamito rūdos
perdirbimo gamyklą. Tačiau, naudojant šiuolaikinį kosmoso transportą, tai užsitęstų be galo ilgai.
Atrodo, būsime patekę į aklavietę.
Artas vėl nutilo. Jautėsi kad jam sunku kalbėti. Tylėjo ir tarybos nariai.
— Esant tokiai situacijai,— mirtinoje tyloje, lėtai, parinkdamas žodžius, kalbėjo toliau Artas,—
siūlau pradėtą bandymų programą tęsti. Liko dar trys bandymai. Juos reikėtų atlikti taip: pirmiausia
pabandyti transportuoti Mėnulio uolieną, hermetiškai uždarytą storo metalo dėžutėje arba vamzdyje,
nes, kuo mažesnis perkeliamo krovinio skersmuo, tuo mažiau sunaudojama energijos. Pirmasis
krovinys turėtų būti apie keturiasdešimt kilogramų, iš jų pusę sudarytų tara, o kitą pusę — uoliena.
Pirmajam bandymui nepavykus, siųsti tokio pat svorio krovinį, bet .taros ir uolienos svorio santykis
turėtų būti 3:1. Jeigu ir šį kartą nepavyktų, paskutiniajam bandymui reikėtų imti taros ir uolienos
santykį 5:1, taip pat neviršijant keturiasdešimt kilogramų. Pavykus pirmajam bandymui, kitus reikėtų
atlikti atvirkščia tvarka: taros ir uolienos santykį imti 1:3 ir 1:5. Atlikę šiuos bandymus, turėsime
duomenų, kurių reikės tolesniems tyrimams, galbūt jie padės nuspręsti, ar galėsime cet-mi įrengimu
Jupiterio rūdą transportuoti į Žemę.

Artui baigus kalbėti, akademikas Jakaitis paklausė, gal kas turi klausimų pranešėjui. Niekas nepakėlė
rankos.
Tuo metu į posėdžių salę įėjo sekretorė ir padavė Artui pluoštą popierių. Šis žvilgtelėjo į galutinius
duomenis ir pažvelgė į Jakaitį. Tas akimis paragino kalbėti.
— Ką tik gavau žadėtus duomenis. Iš jų matyti, kad pataisos formulėje buvo teisingos. Turiu tik
pridurti, kad minėtas keturiasdešimt kilogramų svoris yra maksimalus ir jo negalima viršyti. Taigi
viską reikės pradėti iš naujo. Jei pasitvirtins mūsų teoriniai apskaičiavimai, cet-mi įrenginiu iš Jupiterio
bus galima transportuoti mažiau silamito, negu reikia pačiam transportavimui.
Niekas iš tarybos narių neprieštaravo Arto pasiūlymui tęsti bandymus pagal naują programą.
Suprato, kad bandymas nepasisekė ne dėl aplaidumo. Kas žino, gal ši nesėkmė padės greičiau priartėti
prie siekiamo tikslo.
— Mėnulio ekspedicijai išleidome milžiniškas lėšas, — baigdamas posėdį tarė akademikas Jakaitis.
— Nutraukti bandymus netikslinga, todėl patvirtiname naują bandymų programą. Gal šie bandymai
padės gauti daugiau duomenų, kurie sužadins naujas kūrybines mintis. Tikiuosi, kad profesorius Lašas
sugebės nutiesti kelius ir į Jupiterį.
26
Ligoninėje Ronė išbuvo tris savaites. Robis buvo susirūpinęs, kad dėl užsitęsusios ligos negalės savo
plano įvykdyti ir vasario mėnesį. Kol žmonos nebuvo, jis, kaip ir buvo sumanęs, išslapstė visas garso
įrašymo plokšteles.
Likus penkioms dienoms iki seanso, Ronė grįžo namo. Ji dar silpnai jautėsi, todėl daugiausia laiko
praleisdavo lovoje. Robis bijojo tik vieno, kad ji neaptiktų paslėptų plokštelių. Todėl abudu su Linu
rūpestingai ją slaugė ir neleido be reikalo keltis: Patys gamino valgį, maitino ligonę ir pakaitomis
budėjo.
Ronė džiaugėsi jų globa. Tačiau ilgainiui jai įkyrėjo nieko neveikti, todėl pakilo ir ėmė tvarkytis
virtuvėje. Juolab, kad vyrai nemokėjo skaniai gaminti. Po truputį ji išsijudino ir vėl kaip seniau
linksma triūsė namuose.
Išaušo diena, kai turėjo būti priimami Ronetos signalai. Robis nutarė niekur nekelti kojos iš namų.
Jis džiaugėsi, kad Ronė neišaiškino jo paslapties, ir laukė atomazgos.
Saulėtą popietę Ronė prikalbino visus išeiti į gamtą. Vaikštinėjo ilgai, buvo nuėję toli už miesto.
Linas džiaugėsi, kad visi kartu, ir linksmai išdykavo, mėtydamas sniego gniūžtes. Grįžo tik sutemus,
pavargę bet laimingi.
Pavakarieniavę susėdo svetainėje, klausėsi muzikos. Kai Lino akys ėmė merktis, Ronė nuvedė jį
miegoti. Robis susiruošė į laboratoriją.

— Ar tu irgi eisi miegoti, brangioji, ar ateisi pas mane? — kreipėsi į Ronę.
— Užmigdysiu Linuką ir ateisiu. Miego dar nenoriu. Robis atsisėdo į savo įprastą vietą, prie
įrenginio, bet negalėjo dirbti. Labai jaudinosi, širdis vos tilpo krūtinėje. Niekino save, kad įtarinėja
Ronę, norėjosi įrodyti, kad ji ir jos amuletas čia niekuo dėti. Nekantraudamas laukė vidurnakčio. Nuo
įtempto laukimo drebėjo rankos, svaigo galva. Ėmė tikrinti įrenginį, pasiruošė priimti signalus. Baigęs
pagalvojo: „Būtų gerai, kad Ronė ateitų čia, kartu praleistume vakarą“
— Šaukei mane, brangusis? — duryse šypsojosi Ronė. Robis sumišo. Negi jis garsiai su savimi
kalbasi? Ar jau tiek pairo nervai, kad nieko nejaučia? Net nuraudo pagalvojęs, kas būtų, jeigu Ronė
sužinotų apie jo įtarimus.
— Kaip gerai, kad atėjai, brangioji,— stengdamasis nuslėpti nerimą, pasakė Robis.— Man taip
trūksta tavęs.
— Pavargai, mielasis. Tau reikia gerai pailsėti. Atidėk visus darbus ir pasirūpink sveikata, nervus
pasigydyk. Atsisėdo šalia ir įsisupo į storą vilnonį šaliką.
— Ar tau šalta?
— Ne, tai šiaip sau. Matyt, per ilgai lauke vaikštinėjom, pavargau, todėl ir vėsoka.
Norėjo pasiūlyti, kad eitų į lovą, bet apsigalvojo.
— Jei dar nenori miego, tai pasėdėk su manimi.
— Gerai. Ar tu turi laiko?
— Viską sutvarkiau. Beliko laukti.
Ronė prigludo prie jo peties, ir taip juodu sėdėjo tylėdami. Kalba nesirišo, nes abudu buvo įsigiliną į
savo mintis. Sėdėjo tarsi įsimylėjėliai, iš laimės netekę žado. Iš tiesų jie labai mylėjo vienas kitą. Jeigu
ne įtarimas, Robis būtų laimingiausias žmogus pasaulyje.
Pagaliau laikrodžio rodyklė užkopė į viršų — dvylika... Dar dvi minutės... Robis bijojo pajudėti, kad
tik vėl koks nelemtas atsitiktinumas nesutrukdytų. Ronė čia pat... Tuojau paaiškės: arba ji „agentė“,
arba nekalta. Tikriausiai nekalta ir nieko nežino. Koks jis kvailys, kad ją įtarinėja... Na, dar minutė...
pusė minutės... vos keletas sekundžių... Robis sustingo, tarsi marmuro statula, širdis neramiai plakė.
Jos dūžiai ėmė skambėti galvoje, visame kūne... Kal-ta, kal-ta, kai-ta. Šiurpas nupurtė pagalvojus, kad
šiuos garsus išgirs Ronė... Jau norėjo surikti: „Ne, nekalta“, tačiau lūpos sustingo neprasivėrusios,
pritrūko kvapo, kakta išrasojo. Robis susigūžė iš baimės, nes jo viduje ritmingai aidėjo „kal-ta...“
— Kas tau, brangusis? Tu drebi? — paklausė Ronė. Jos balsas buvo ramus, o šypsena tokia kerinti ir
viliojanti, kad nerimas išsisklaidė. Šiuo metu Robis iš visos širdies troško, kad įtarimas nepasitvirtintų.
Geriau jau nieko daugiau neišgirstų iš Ronetos, nesužinotų jos paslapčių, kad tik jo Ronė nebūtų įvelta
į šią avantiūrą.

— Rone, Rone...— tik tiek tepajėgė sušnabždėti. Ir palinko prie jos veido. Vos tik jų lūpos susilietė,
Roneta priminė save.
Robis šoko prie įrenginio. Žybsnis rodė, kad ryšys vienpusis. Čiupo garso įrašymo plokštelę, įdėjo į
klausymo įrenginį, nuspaudė mygtuką. Viską darė karštligiškai skubėdamas.
Tyla. Palaiminga tyla. Pirmą kartą tyla garso įrašymo plokštelėje jį taip nudžiugino. Jo įtarimai
nepasitvirtino. Amuletas nevaidina jokio vaidmens, tai tik paprastas metalo gabaliukas. Ir tai, ką jis sau
įsikalbėjo, buvo tik atsitiktinumas. Kokia iš Ronės „agentė“, jeigu per penkerius metus niekur nebuvo
nuo jo pasitraukusi. Jis žinojo kiekvieną jos žingsnį. Jis tikras neišmanėlis, jei patikėjo savo išgalvota
versija apie Ronę — „agentę“. Robį apėmė malonus graudulys.
— Pavargai mieloji? Eime miegoti,— kreipėsi į žmoną Robis. Išjungęs įrenginį, švelniai apglėbė ją
ir nusivedė į miegamąjį. Aistringai bučiavo švelnų, karštą Ronės kūną ir pamiršo Ronetą, jos signalus,
amuletą... net amuletą.
Kai pakirdo, buvo dar tamsu, bet lauke jau palengva švito. Žmonos lova buvo tuščia. Visame bute
tylu. Įsiklausė. Kurgi galėtų būti Ronė?
Trinktelėjo laukujės kiemo durys, pasigirdo atsargūs žingsniai, pamažu be garso atsivėrė miegamojo
durys. Robis užsimerkė ir dėjosi miegąs. Ronė ant pirštų galų prisėlino prie lovos ir pasilenkė virš
Robio. Jis sulaikė kvėpavimą. Ronė dar labiau palinko. Ir staiga atsidūrė vyro rankose.
— Oi! — šūktelėjo išsigandusi.
— Kur tu buvai? — nepaleisdamas paklausė. — Ką veikei kieme naktį?
— Man pasirodė, kad vakare neužrakinau kiemo durų. Pabudau, pasidarė neramu, atrodė, lyg kažkas
sėlina į namus. Atsikėliau ir nuėjau pažiūrėti,— nelabai sklandžiai aiškino Ronė, stengdamasi ištrūkti
iš Robio.
Viena ranka laikydamas Ronę, kita užčiuopė mygtuką, ir kambarį nutvieskė rausva lempos šviesa.
Žmonos plaukuose baigė tirpti keletas sniego dribsnių. Vienas lašelis kaptelėjo Robiui ant nosies.
— Juk tu buvai lauke?
— O ką, ar negalima? Pamačiusi, jog durys užrakintos, panūdau žvilgtelti, kas už durų. Išėjau į
kiemą, o ten užkliuvau už snieguotos šakos...
Rytą išėjęs į kiemą Robis pamatė, kad iki pat vartelių nėra tokios medžio šakos, už kurios būtų
galima užkliūti, ir apskritai ant artimiausių sodo medžių šakų sniego nebuvo.
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Bandymai perkelti krovinį iš Mėnulio į Žemę buvo atnaujinti. Pirmasis praėjo sėkmingai —
dvidešimt kilogramų Mėnulio uolienos, hermetiškai uždarytos tokio pat svorio metaliniame vamzdyje,

akimirksniu atsidūrė Žemėje. Komisijos nariai šypsojosi patenkinti. Jų nuomone, Artas perdėjo
tvirtindamas, jog turimais įrenginiais transportuoti silamito rūdą iš Jupiterio praktiškai neįmanoma.
Artas irgi džiaugėsi. Jis iš karto pasišovė pakoreguoti programą. Apibendrinęs bandymo rezultatus,
kreipėsi į Jakaitį.
— Kaip? Vėl keisti bandymų programą? — sunerimo šis, išklausęs Arto siūlymą,— Negana to, kad
apskritai pakeitėme programą, kaip pageidavai. O tu kas dieną ką nors prasimanai...
— Todėl, kad noriu gauti kuo daugiau duomenų, kurie padėtų toliau tobulinti cet-mi įrenginį.
Pirmasis bandymas pavyko, todėl galima iš karto bandyti trečiąjį variantą. Jeigu jis pavyktų,
sutaupytume energijos dar vienam perkėlimui visiškai kitomis sąlygomis.
Jakaitis iš karto pagyvėjo:
—

O ką norėtum perkelti trečiuoju bandymu?

— Bandyčiau perkelti sunkesnį kaip keturiasdešimt kilogramų krovinį. Galėtume tiksliau nustatyti
apskaičiuotą jo svorio ribą. Jeigu galėtume atlikti dar du tris bandymus, tai turėtume kur kas didesnes
galimybes...
— Na, na, profesoriau,— nutraukė jį Jakaitis,— ar ne per daug nori aprėpti. Gerai, bandymų
variantus galima sukeisti. Tai visai logiška. Jei pavyks, sušauksime Mokslinę tarybą ir pasitarsime,
kaip elgtis toliau.
Artas išėjo patenkintas. Nors ir sunku Mokslinei tarybai įrodyti, kad reikalingi papildomi bandymai,
tačiau matė, kad prezidentas Jį palaiko. Dabar jau džiaugėsi, jog neišvyko į Mėnulį. Ten būdamas
negalėtų keisti bandymų programos.
Pavykus antrajam bandymui, Artas nemiegojo visą naktį, rengė pranešimą Mokslinei tarybai. Nutarė
prašyti, kad leistų perkelti šimto kilogramų metalo gabalą. Tą patį, kuris turėjo būti perkeltas pagal
programą. Jei bandymas, nepavyks, pasitvirtins jo prielaida, jog iš Mėnulio galima perkelti ne sunkesnį
kaip keturiasdešimt kilogramų krovinį. Na, o jeigu pasisektų, galėtų prašyti leidimo dar vienam
papildomam bandymui — perkelti šimto kilogramų krovinį, kurio pusę sudarytų metalas, o kitą pusę
— uoliena. Žinojo, kad tokį tarybos sutikimą gauti nelengva, nes silamito atsargos visai baigiasi.
Dideliam Arto džiaugsmui Mokslinė taryba vieningai pritarė jo siūlymui dėl paskutinio bandymo
naujo varianto, bet papildomo bandymo klausimą paliko atvirą.
Šimto kilogramų metalo luitas pasiekė Žemę. Artas buvo nustebęs, kad jo prielaida nepasitvirtino.
Nusiuntė luitą į laboratoriją, o pats vėl kaupė argumentus, kad jo siūlymas atlikti papildomą bandymą
būtų pagrįstas. Labai norėjo, kad į metalinę dėžę būtų galima įdėti kokį nors gyvūną ir perkelti jį iš
Mėnulio į Žemę. Tačiau nedrįso to prašyti. Kai kurie tarybos nariai ėmė abejoti dėl kai kurių teiginių,
nes dėsnis dėl transportuojamo krovinio svorio ir atstumo santykio nepasitvirtino.

Ruošdamasis, eiti į Mokslinės tarybos posėdį, Artas gavo iš Mėnulio radiogramą. Ekspedicijos
viršininkas, Arto pavaduotojas, pranešė, kad, atlikus penkis perkėlimo bandymus, kaip buvo numatyta,
likusios silamito energijos dar užtektų dviem bandymams. Pasak jo, energijos ekonomija susidarė dėl
silpnos Mėnulio traukos. Artas net pašoko iš džiaugsmo. Susigriebęs popierius, išskubėjo į posėdį. Dar
jam neprasidėjus, parodė radiogramą Jakaičiui. Sis atidžiai perskaitė ir šyptelėjo. — laimės vaikas,—
tepasakė.
Radiograma iš Mėnulio nulėmė tarybos posėdžio eigą, Akademikas Jakaitis pasiūlė pritarti Artui:
leisti pirmuoju bandymu perkelti šimto kilogramų krovinį, kuriame metalo ir uolienos santykis būtų
1:1. Na, o dėl antrojo — tegul profesorius Lašas pats pasirenka krovinį.
Apsidžiaugęs dėl tokio sprendimo, Artas pajuto užsikrovęs didžiulę atsakomybės naštą. Dabar nuo
jo priklauso, kaip toliau seksis krovinių perkėlimas. Nedelsdamas perdavė į Mėnulį, kad ten rengtųsi
bandymams. Jei ir šis bandymas pavyks, tai tikriausiai, neužilgo iš Jupiterio bus galima transportuoti
silamitą.
Tačiau bandytojų laukė nusivylimas — šimto kilogramų krovinys, kurio pusę sudarė metalas, o kitą
pusę uolienos, nepateko į Žemę, nors iš Mėnulio jis dingo. Artas negalėjo suprasti, kas čia atsitiko. Juk
perkėlė šimto kilogramų metalo luitą... Grįžo mintimis prie ankstesnių bandymų. Keturiasdešimties
kilogramų krovinyje metalas sudarė tik šeštadalį, o likusią dalį — uoliena, tačiau bandymas pavyko.
Tai kodėl čia, kur metalas sudarė pusę krovinio, nepavyko. Ilgai svarstęs, tikrinęs formules, padarė
išvadą — sunkesnį kaip keturiasdešimt kilogramų svorio krovinį iš Mėnulio perkelti neįmanoma.
Tiesa, šiai išvadai prieštaravo perkeltas šimto kilogramų metalo luitas. Kas tai — atsitiktinumas? Ne,
fizikos dėsniai atsitiktinumų nepripažįsta. Teks gerokai paplušėti, kol bus ištirtas šis atvejis.
Norėdamas įsitikinti, kad jo išvados teisingos, nutarė paskutiniuoju bandymu perkelti
penkiasdešimties kilogramų metalo luitą. Visi stebėjosi tokiu Arto sprendimu, bet jis šį kartą plačiau
neaiškino, kodėl pasirinko tokį variantą, — reikia ir tiek.
Penkiasdešimties kilogramų metalo luitas nepateko į priėmimo kamerą. Vadinasi, Artas buvo teisus.
O dėl to šimto kilogramų metalo luito — nutarė gerai ištirti jo cheminę sudėtį. Gal čia šuo pakastas.
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Tą vakarą, kai įsitikino, jog garso įrašymo plokštelėje nėra jokio signalo, Robis labai apsidžiaugė —
jo Ronė neturi nieko bendro su žydrąja planeta. Tačiau, kai žmona ryte sugrįžo iš kiemo ir nepasakė,
ką ten veikusi, įtarimai vėl atgijo. Pasijuto lyg apgautas ir vėl prarado ramybę. Nors visą dieną įtemptai
dirbo, rengė spaudai straipsnį, daug skaitė, bet negalėjo nusiraminti. Šiaip taip sulaukė vakaro.
Sutemus atidėjo darbus ir davė valią mintims. O jos nebuvo linksmos. Lyg koks detektyvas analizavo
vakar dieną, svarstė, lygino, derino. Prisiminė visas smulkmenas, bet nerado prie ko prikibti.. Vėlai

vakare Ronė buvo kartu su juo prie įrenginio. Sėdėjo tylėdami, ir jis prisiminė tuos kelis žodžius,
kuriais jie persimetė. Ir čia neužčiuopė nieko įtartino. Ne, ir dar kartą ne! Ronė negali būti susijusi su
keistais signalais. Tačiau ramiau nepasidarė.
O kas įvyko įiaktį? Prisiminė švelnias Ronės glamones ir susijaudino. Taip ją mylėjo, kad
neįsivaizdavo, kaip reikėtų be jos gyventi. O jeigu nusikaltėlė, jeigu išaiškėtų paslaptis, tada jos
netektų. Gal geriau nesigilinti, viską pamiršti ir daugiau apie tai negalvoti...
Mintys sukosi lyg kaleidoskope — štai jis apglėbė Ronę, jos auksiniai plaukai išsidraikė ir kuteno
jam lūpas. Bet vakar dienos glamonės buvo kažkokios kitokios, ne tokios kaip visada. O gal taip tik
atrodė, nes buvo iškamuotas nerimo, netikrumo, baimės. Ar iš tikrųjų glamonės buvo kur kas
intymesnės, švelnesnės... Ne, ne tai. O vis dėlto kas? Ak štai kas —: jis nejuto amuleto, nejautė šalto
metalo. Ar todėl, kad buvo nepaprastai laimingas, ar kad jo nebuvo ant žmonos kaklo. Tr kaip jis
nepagalvojo apie tai vakar. Laboratorijoje Ronė sėdėjo įsisiautusi į didžiulį šaliką, todėl jis
nepastebėjo, ar ji turėjo amuletą. Net mintis nekilo patikrinti, nes žinojo, kad jinai su juo nesiskiria.
Dabar Robiui iš tikrųjų atrodė, kad naktį ant Ronės kaklo amuleto nebuvo. Nors ryte, kai jinai lenkėsi
pažiūrėti, ar jis miega, amuletas buvo. Robis tai gerai prisimena — jis persisvėrė per iškirptę ir vos
nesiekė jo nosies.
Įtarimų kamuojamas Robis keletą dienų vaikščiojo lyg sapne, bet nedrįso apie tai prasitarti Ronei.
Vis dar vylėsi, kad tai tik jo vaizduotės padarinys.
Aras beveik kas dieną matydavo Robį, todėl pastebėjo, kad jis dėl kažko labai susirūpinęs.
Pastaruoju metu tapo išsiblaškęs, neatidus. Keletą kartų Aras pasiteiravo, kokie vargai slegia draugą,
bet šis tik patraukydavo pečiais ir nieko aiškaus nepasakydavo.
Sykį, kai Aras dirbo vienas, į laboratoriją užsuko Artas.
— Sveikas! Kaip laikaisi? — linksmai užkalbino Arą.
— Kaip žirnis prie kelio, kas nori, tas skina.
— Na, na, taip lengvai ir pasiduodi. O kur Robis? — pakreipė kalbą Artas.
— Blogai su juo. Kažkas jį kankina.
— Aš irgi pastebėjau, kad jis dėl kažko susikrimtęs. Reikėtų priremti jį prie sienos ir iškvosti.
— Nepatinka man jo būsena,— liūdnai tęsė Aras,— Pasidarė užmaršus, išsiblaškęs, nebėra to
linksmumo, kuris trykšte trykšdavo, kur jis pasisukdavo.
— Gal šeimoje kas negerai? Susipyko su žmona?
— Nežinau. Niekada nesiskundė šeima. Čia kas nors kita. Pasišnekėjo abu apie reikalus ir vėl
sugrįžo prie Robio.
Sutarė, kad, ilgai nelaukę, kai tik pasitaikys proga, privers jį išsipasakoti. Visiems bus lengviau.

Artas jau rengėsi atsisveikinti, kai duryse pasirodė Robis. Draugai susimerkė, jie suprato, kad
geresnės progos nebus išsiaiškinti. Tačiau nespėjo pradėti kalbos, o Robis nustebino juos abu savo
klausimu:
— Sakyk Artai, ar tu tiki, kad gyva būtybė, na, sakysim, žmogus, gali būti perkelta cet-mi įrenginiu?
— Tuo, kurį dabar naudojame kroviniams perkelti, negalima, nes per maža perkėlimo kamera,—
nenutuokdamas, kur suka draugas, atsakė Artas.
— Aš ne to klausiu. Noriu žinoti, ar gali būti teigiamai išspręsta žmogaus perkėlimo akimirksniu iš
vienos planetos į kitą problema? Jeigu ne pas mus, tai kitoje planetoje.
— Užsimanei pasprukti į kitą planetą? — bandė pajuokauti Aras.—Ar su Rone susipykai, o gal jau
nusibodo?
Robis žinojo, kad Aras mėgsta pasišaipyti, ir tai jam patikdavo, bet šį kartą beveik piktai nutraukė:
— Nesijuok, Arai, tai labai rimta ir svarbi mokslinė problema. Nuo to, kaip ji bus išspręsta, priklauso
mano ateitis, o gal ir visas gyvenimas.
Bičiuliai sukluso. Gal pats Robis pasakys, kas jį slegia.
— Kaip čia pasakius, Robi,— iš lėto pradėjo Artas.— Teoriškai galima, bet praktiškai dar
nepatikrinta. Pats esi ne blogiau už mane susipažinęs su bandymų perkelti krovinius rezultatais...
— Žinau,— nutraukė jį Robis,— bet kas man galėtų pasakyti, ar kitų planetų gyventojai turi
įrenginių žmogui perkelti...
— Kas čia tau užėjo, Robi? — vienu metu susuko abudu bičiuliai.
— Jūs stebitės. Tuoj viską paaiškinsiu. Tačiau iš pradžių noriu išgirsti specialistų nuomonę, ar
įmanoma žmogų akimirksniu perkelti iš vienos planetos į kitą, nepažeidžiant jo biologinio ritmo,
audinių. O dar svarbiau, ar galima jį perkelti turint tik perdavimo įrenginį, be priėmimo kameros? Ir
dar vienas klausimas, — Robis mostelėjo ranka sulaikydamas Artą, kuris jau ruošėsi jam atsakyti. —
Dar vienas klausimas:. ar taip perkeltas žmogus gali būti grąžintas atgal, naudojantis tuo pačiu
perkėlimo įrenginiu, esančiu ten,J:iš kur jis perkeltas?.. Stai ką norėčiau sužinoti.
„Kas atsitiko su juo“, — svarstė Artas, klausydamasis Robio. „Matyt, atsibodo penkerius metus
terliotis su Ronetos informacija ir nutarė grįžti prie materijos perkėlimo įrenginių kūrimo. O jos iš tikro
vertos dėmesio. Kaip jis apie tai anksčiau nepagalvojo“.
„Ar nepamišo, Robis“,— pagalvojo Aras, klausydamasis draugo išvedžiojimų. Jis atidžiai
pasižiūrėjo į Robį: draugo akys buvo blausios, veidas net pageltęs, visas sulysęs. Niekada nematė jo
tokio baisaus. „Sensta Robis“,— padarė išvadą Aras. „Kažkas jį kankina“.
— Mano nuomone, — pradėjo Artas,— įmanoma perkelti žmogų iš kitos planetos į Žemę arba
atvirkščiai, jam nepakenkiant ir nepažeidžiant jo bioritmų. Tai, kad mūsų įrenginiai nepritaikyti
žmogui transportuoti, dar neįrodo, jog to negalima padaryti. Anksčiau ar vėliau taip bus, čia tik laiko

klausimas. Tiesa, reikia naujo galingesnio įrenginio, be to, dar neaišku, ar užteks silamito energijos
žmogui, transportuoti. Mano supratimu, silamito spinduliai per silpni tolimiems perkėlimams.
— Kaip supratau, Artai, protingos būtybės, esančios kitose planetose, galėjo atsiųsti į Žemę savo
atstovus, o mes, aš, tu, jis,— rodydamas pirštu į save ir bičiulius, kalbėjo Robis, galime susitikti su
jais?
—

Jeigu šios būtybės protingos kaip ir mes arba dar protingesnės už mus. ir turi pakankamai

energijos, šitai visai realu.
— Na, o kaip atsakyti į mano paskutinį klausimą?
— Čia sudėtingiau. Tu, Robi, iškėlei mintį, kuri man dar niekada nekilo. Nuo šiol ji užims
svarbiausią vietą neišspręstų problemų sąraše. Ir tu būsi šios idėjos autorius.
— Ne tai svarbu. Sakyk, ar perkeltą į Žemę gyvą būtybę anos planetos gyventojai gali vėl
susigrąžinti be mūsų pagalbos, neturėdami čia jokių įrenginių.
— Nežinau, ar tave patenkins mano atsakymas. Kaip sakiau, tuo lig šiol nesidomėjau. Bet...— Čia
Artas susimąstė,— manyčiau, kad teoriškai tai įmanoma. Jeigu nori, po mėnesio, kito galėsiu tvirtai
atsakyti.
— Po mėnesio, kito, — užsigalvojęs pakartojo Robis. — Tada gali būti vėlu... Per vėlu. Man šitą
reikia žinoti šiandien. — Jo akys sublizgo, veidus išmušė raudonis. — Kur mes buvome anksčiau, ką
veikėme? Akli buvome, akli. Šalia mūsų vaikšto Ronetos „agentas“, o mes jo negalime nutverti. Ar
girdite? Mes ne mokslininkai, bet dar tik ką užgimę akli kačiukai.
— Tai kurgi tas „agentas“, sakyk aiškiau,— ragino Aras. — Iš kur ištraukei, kad Žemėje vaikšto
Ronetos pasiuntinys.
— Logiška išvada, brangusis,— atsakė Robis ir gailiai nusišypsojo. — Logiška išvada.
— Paaiškink plačiau, Robi,— pratarė Artas.— Matau, tave kažkas kamuoja. Gal kartu rasime išeitį,
o jeigu ir nerasime, vis tiek tau palengvės, kai dalį rūpesčių perkelsi ant mūsų pečių.
— Nemanau, kad man palengvėtų,— liūdnai pasakė Robis,— Bet jeigu prasitariau, tai pasidalysiu su
jumis savo rūpesčiu.
Neslėpdamas prieštaringų minčių, Robis papasakojo bičiuliams, kuo jis įtaria Ronę. Draugai
tylėdami klausėsi. Paskui visi kurį laiką tylėjo, nežinodami, ką galėtų pasakyti.
— O gal tai tik sutapimai, — pirmasis sutrikdė tylą Artas, — kurie neturi rimto pagrindo.
— Bet tų sutapimų daugiau, negu reikia,— liūdnai kalbėjo Robis.— Tik pamanyk, informacija
įrašyta tik tada, kai Ronė arba jos amuletas buvo netoli garso plokštelės. Visus tris kartus amuletas arti
plokštelės atsidūrė atsitiktinai. O kai norėjau specialiai patikrinti savo prielaidą, amuletas paslaptingai
dingo, ir nė vienoje plokštelėje garso įrašo nebuvo.
— Atrodytų, lyg kas būtų perskaitęs tavo mintis ir užbėgęs už akių, — pritarė Aras.

— Tai vis paslaptingi reiškiniai, kurių negaliu paaiškinti, — nekreipdamas dėmesio į Aro pastabą,
toliau dėstė Robis.— Svarbiausia, kad liko tik du ryšio su Roneta seansai. Ir kuo visa tai baigsis?..
Bičiuliai dar ilgai tarėsi, bet nieko rimto negalėjo pasiūlyti. Jie tik ramino ir guodė Robį, jog nesą
taip blogai, kaip jam atrodo. Baimės akys plačios. Negali būti, jog Ronė, kuri taip myli Robį, galėtų ką
nors nuo jo slėpti ar ryžtųsi nusikaltimui.
Išsiskirdami sutarė niekam nieko nepasakoti, o ieškoti būdų, kaip išaiškinti Ronetos „agentą“. Laikas
viską parodys, guodėsi jie. Iki Ronetos signalų dar visos šešios dienos, ką nors sugalvosią. Robis išėjo
namo dar labiau įkaitęs. Užuot apsiraminęs, jis įpuolė į dar didesnę neviltį.
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Bičiuliams išėjus, Aras mėgino susisteminti tai, ką žinojo ar išgirdo. Jis atidžiai klausėsi Robio
pasakojimo ir dėjosi galvon mažiausias smulkmenas. Dabar iš jų reikėjo sudėlioti išvadą. Ypač jam
įstrigo Robio pasakojimas apie vakarą laboratorijoje, apie tai, kaip jis vos spėjo pagalvoti, jog būtų
gerai, jei Ronė ateitų į laboratoriją ir praleistų vakarą kartu su juo, o ši išdygo tą pačią akimirką ir
paklausė: „Tu mane šaukei, brangusis?“. Robis buvo išsigandęs, ar tik nepradėjęs balsu galvoti. Dar
daugiau. Jis ėmęs net save įtarinėti, ar per išsiblaškymą kartais nebus pasakęs Ronei ko nors
nereikalingo, ir jinai galėjusi suprasti Robio užmačias.
Aras kitaip vertino šitą situaciją. Robis išslapstė garso įrašymo plokšteles, bet nieko nepešė. Kodėl?
Arui tai pasirodė keista, ir jis pertraukė Robį sakydamas: „Atrodo, lyg kas būtų perskaitęs tavo mintis
ir užbėgęs už akių“, bet šis net neišgirdo šių žodžių.
Sugrįžęs prie šio įvykio, Aras samprotavo taip: sakykime, jog Ronė yra kitos planetos gyventoja.
Gal tai visai ne moteris, o tik įgavusi tokį pavidalą. Gal Ronetoje gyvena daug protingesnės būtybės,
bet, mūsų suvokimu, ganėtinai nemalonios. Br... Aras net nusipurtė pagalvojęs, kaip atrodytų Ronė,
tapusi į žmogų nepanašiu padaru. Atvykusi į Žemę ir pamačiusi, kad ją išduos išvaizda ir dėl to
negalės įvykdyti užduoties, pasivertė žaviausia, kokia tik gali būti, moterimi, ir susuko galvą Robiui.
Kad už ją nėra žavingesnės, pripažino ir Aras, ir visi, kas tik ją matė.
Toliau. Jeigu Ronė ne Žemės gyventoja, tad kodėl negali būti, kad ji sugeba skaityti kitų mintis. Gal
ir ne visų, bet arti jos esančių tai tikrai. Visai natūralu, kad ten, Ronetoje, tai paprasčiausias būdas
pasikeisti nuomonėmis, arba Ronetos gyventojai kitaip surėdyti — nekalba, o susižino mintimis. Tai
kur kas paprastesnis pasikeitimo informacija būdas negu žmonių šneka. Ir taip: Robis svarstė, kaip
patikrinti Ronę, o ji skaitė jo mintis ir viską žinojo. Žinodama, kur išdėstytos garso įrašymo plokštelės,
amuletą (Aras neabejojo, kad čia įsivėlęs šis metalinis daiktelis) paliko toliau už Ronetos signalų
veikimo ribos, sakykime, kieme. Ten jį Ronė paliko vakare, kai turėjo laiko. Nuo devintos valandos
vakaro ji migdė Liną, ir iki vienuoliktos Robis jos nepasigedo. Atsirado artėjant pusiaunakčiui ir buvo

apsisiautusi šalįku, nors, pasak Robio, laboratorijoje nebuvo vėsiau kaip kitais kartais. Įtarti galima dar
ir dėl to, kad Ronė retai juo siausdavosi. Vadinasi, šalikas jai buvo reikalingas, kad vyras nepastebėtų
jos tuščio kaklo.
Neaptikęs įrašų plokštelėse, Robis labai apsidžiaugė, todėl ir nepastebėjo dingusio amuleto...
Ilgai galvojo Arūnas, kaip padėti draugui, ir galų gale sumanė. Svarbiausia, kad apie tai nesužinotų
Ronė. Vadinasi, reikia vengti susitikti su ja ir nieko neprasitarti Robiui. Gailėjosi užsiminęs jam, kad
kažkas skaito mintis. Jeigu šitai sužinotų Ronė, viskas žlugtų.
Baigiantis dienai, Aras nuskubėjo pas Iną. Palaukęs, kol ji baigs šnekėti su bendradarbiais ir jie liks
vieni, apkabino ir palietė lūpomis juodus lyg varno plunksnos plaukus.
— Ko norėjai, mielasis? — paklausė Ina.
— Reikia padėti Robiui. Jam labai sunku. — Ir Aras papasakojo, ką buvo girdėjęs. Ina atidžiai
klausėsi ir širdyje gailėjo Robio — iš atminties dar nebuvo visai išdilę jo meilės prisipažinimai.
— Kuo aš galiu padėti? — paklausė, kai Aras baigė pasakoti.
— Reikia keliolikos garso įrašymo plokštelių. Jų sodelis nedidelis. Išdėliosime visame sodelyje.
Jeigu Ronė amuletą paslėps kieme, o kur kitur ji galėtų jį slėpti nesukeldama Robio įtarimo, tai per šį
seansą įrašysime iš Ronetos siunčiamą informaciją. Taip padėsime Robiui atskleisti jį kankinančią
paslaptį. Tik tu niekam neprasitark. Pasistengsime iki to laiko nesusitikti su Rone, kad ji neperskaitytų
mūsų minčių.
— Plokštelių bus. Po dviejų dienų gausim naują partiją patikrinimui. Galėsiu trumpam paskolinti.
— Reikės bent dviem dienoms. Plokšteles padėsime prieš parą, kad paskutinę naktį kas nors
nesukliudytų. Na, o pasiimsime anksti rytą.
Kaip Aras ir tikėjosi, Ina mielai sutiko padėti Robiui. Ji nepyko ant Ronės, kad paviliojo jos
mylimąjį, ir labai norėjo, kad ji nebūtų įpainiota į šią nemalonią istoriją.
Išdėlioti garso įrašymo plokšteles Netų sodelyje nebuvo sunku, nes Aras dažnai čia lankydavosi.
Todėl, nors buvo labai tamsu, gerai orientavosi. Vienas sukišo į tvorą, kitas paslėpė tarp medžių šakų,
o dar vienai surado vietą pavėsinėje, kur vasarą su draugo šeima buvo praleidęs nemažai malonių valandų,— įspraudė į lentą vietoj iškritusios šakos ir pridengė ją sudžiūvusiu lapu.
Kitą dieną Aras jautėsi lyg ant žarijų, negalėjo nustygti, mintys visą laiką sukosi apie tą patį — ar
pavyks? Po darbo nėjo namo, bėt triūsė prie cet-mi įrenginio, kad geriau pasiruoštų priimti Ronetos
signalus.
Vakare paskambino Ina: Jakaitis prašęs rytoj anksti pateikti darbo ataskaitą. Aras dar nebuvo jos iki
galo paruošęs, todėl sėdo prie popierių. Kai atėjo pusiaunaktis, atidėjo ataskaitą į šalį, palaukė signalo,
patikrino: ryšys buvo abipusis. Garso įrašymo plokštelėje kaip visada — tyla.

Vėl sėdo prie ataskaitos. Kai ją baigė, buvo dar anksti važiuoti plokštelių, nors labai rūpėjo, ar nors
vienoje iš jų bus įrašyta informacija. Paskui mintys peršoko prie Inos, pradėjo krikti ir jis nepajuto,
kaip užmigo...
Nubudo jau brėkštant. Žvilgtelėjo į laikrodį — pusė septynių. Septintą žadėjo atiduoti ataskaitą
Jakaičiui. Šoko į automobilį ir lygiai septyniomis spaudė Jakaičio buto skambutį.
Jakaitis jo laukė, pakvietė arbatos. Ją gerdami, įsitraukė į pokalbį. Kai išsiskyrė, lauke švietė saulė.
Dabar jau buvo per vėlu nepastebėtam rinkti plokšteles, todėl patraukė namo, kur nekantraudama laukė
Ina.
— Na kaip? — pasitiko jį koridoriuje.
— Nespėjau. Jakaitis užlaikė. Teks palaukti vakaro.
Ina išvažiavo į institutą, o Aras griuvo į lovą, bet užmigti negalėjo, — kankino sunkios mintys. Taip
ir nenumigęs sulaukė vakaro. Grįžo Ina. Pavakarieniavę sėdo į automobilį ir bematant atsidūrė netoli
Netų namo. Ina liko laukti, o Arūnas perlipo per tvorą ir ėmė rinkti plokšteles. Siekė paskutiniosios.
Užčiuopė skylę, bet plokštelės ten nebuvo. Nejaugi iškrito? Pagraibė žemėje, bet ir ten nieko nerado.
— Kur ji prasmego? — nusistebėjo suirzęs.
Užsižiebė degtuką. Blausioje jo šviesoje matėsi pajuodę pernykščiai lapai. Aras pavartė juos, bet
plokštelės nesimatė.
— Po velnių! — pusbalsiu nusikeikė Aras — Dingo lyg į vandenį.
Kažkur trinktelėjo durys. Ar tik ne Netų name. Susigūžė už pavėsinės. Dar pagrabaliojo apie tą vietą,
— plokštelės niekur nebuvo.
Inai jau buvo atsibodę laukti. Pamačiusi lipantį per tvorą Arą, užvedė motorą. Jau važiuojant
paklausė:
— Ar viskas tvarkoje?
— Neradau vienos plokštelės.
— Kaip tai? — nesuprato Ina.
— Tamsu, nematyti, gal nukrito ir toli nuriedėjo. Ir degtuką buvau užžiebęs.
— O gal kas nors paėmė? — sunerimo Ina.
— Negali būti. Buvau gerai paslėpęs. Reikės kada dieną pasidairyti.
Atvažiavę į institutą, puolė tikrinti plokšteles. Nė viena neprabilo. Ir šis planas sužlugo.
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Išsikalbėjus Robiui šiek tiek palengvėjo, nors bičiuliai ir negalėjo jam padėti. Jie nieko nesiūlė, bet
Robis žinojo: jie nesėdės rankų sudėję ir ką nors sugalvos. Iki vakaro nuotaika visai pasitaisė, ir į

namus jis grįžo beveik linksmas. Tvirtai nusprendė kurią nors dieną apie viską papasakoti Ronei. Jam
atrodė, jog tai geriausia išeitis.
Nuotaika pasitaisė dar ir dėl to, kad perskaitė palankų žymaus akademiko atsiliepimą apie ką tik
išleistą jo monografiją. Tvirtas recenzento įsitikinimas, kad autorius eina teisingu keliu, žadino norą
siekti dar toliau.
Atgavo gerą nuotaiką, išsisklaidė visi įtarinėjimai, o įsitikinimas, kad Ronė yra Ronetos atsiųsta
„agentė“, Robiui atrodė juokingas ir kvailas. Dar šį vakarą papasakos apie tai žmonai, ir abudu
linksmai iš to pasijuoks.
Prieš keletą dienų Robis šnekėjosi su Jakaičiu. Tik du kartus iš Ronetos ateis signalai, po to C-2
kvadratas penkeriems metams dings iš jų akiračio. Taigi tiek laiko sektorius bus nereikalingas. Robis
grįš prie materijos perkėlimo problemų, čia jau ryškėja dvi kryptys. Profesorius Lašas gilinsis į metalų
perkėlimą, o Robis dirbs prie lengvesnių už metalus medžiagų perkėlimo, apimdamas ir gyvūnų
transportavimą.
Namie rado belaukiančius namiškius. Paglamonėjo pribėgusį Linuką, pamėtėjo jį aukštyn, paskui
apkabino Ronę. Pasigyrė ką nuveikęs darbe, pasidžiaugė recenzento išvadomis. Vakarienė praėjo
linksmai besišnekučiuojant. Robis laikėsi principo — valgant neliesti rimtų problemų. Todėl
daugiausia tekdavo atsakinėti į Lino klausimus. Smalsus berniukas užduodavo jų daugybę, ir ne visada
į juos būdavo lengva rasti atsakymą. Tačiau Robis stengdavosi aiškinti jam kuo suprantamiau.
Linui užmigus, Ronė atsisėdo į savo mėgstamą kamputį svetainėje. Robis ryžosi rimtai su ja
pasikalbėti, bet nesumojo, nuo ko pradėti. Tylą nutraukė Ronė.
— Ar tu šiandien neisi dirbti? — ir, nelaukdama atsakymo, pridūrė: — Sėsk šalia manęs, noriu kai
ką tau pasakyti.
Robis atsisėdo vis dar galvodamas, nuo ko jam pradėjus. Ronė paėmė jo kairę ranką ir pridėjusi sau
prie pilvo tarė:
— Girdi, Robi, tai dukrelė spurda.
Robis, dar neatitokęs nuo savo minčių, iš karto nieko nepajuto.
— Na kaip, ar girdi, kaip tuksi?
Tik dabar jo ranka pajuto lengvą tuksenimą, lyg kas belstų-si. Jo veidas nušvito, širdį užplūdo
gerumas. Gal tai iš tikrųjų dukrelė. Jo dukrelė!
— Iš kur žinai, kad ten mergytė?
— Sūnų jau turim, dabar turi būti dukrelė.
— Bet gi tai dar ne įrodymas,— juokavo Robis — Aš nujaučiu, kad bus mergytė. Kokiu vardu ją
pavadinsime?
— Dar per anksti vardą rinkti. O gal bus sūnus?

— Vis tiek, koks vardas tau patiktų?
— Man nėra puikesnio už Ronę.
— Nesakyk taip, mielasis. Taip kalbi, kol turi mane vieną. Kai būsime dviese, vargu ar norėsi abidvi
šaukti tuo pačiu vardu. Juk mes būsime varžovės, tavo meilę pusiau dalysimės.
— Be reikalo nerimauji, brangioji. Mano meilės užteks ir tau, ir dukrelei, kaip jos užteko tau ir
Linui. Be galo mylėdamas sūnų, dar karščiau myliu tave.
Nors laukiamai dukrelei vardo neišrinko, bet šnekučiavosi iki vėlumos. Robiui neliko laiko
papasakoti Ronei apie jam kilusius |tarimus. Jis jautė, jog Ronė jį myli, ir to užteko, kad nueitų miegoti
laimingas ir patenkintas.
Taip kas vakarą Robis vis norėdavo rimtai pasikalbėti su Rone ir vis jam nepavykdavo. Ronė lyg
tyčia surasdavo svarbesnių dalykų, kuriuos neatidėliojant reikėdavo aptarti. Pagaliau ir jis apsigalvojo:
bus geriausia apie tai pakalbėti lūkuriuojant Ronetos signalų. Tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių ir
šis pokalbis neįvyko.
Likus porai dienų iki ryšio su Roneta seanso, Jakaitis išsiuntė Robį į Maskvą, iš ten turėjo vykt į
Paryžių, į tolimų kosminių ryšių simpoziumą, ir skaityti pranešimą. Skubomis susiruošęs, atsisveikino
su Rone, Linuku ir išvyko ilgoms dviem savaitėms. Paryžiuje jo pranešimas sukėlė nemažai ginčų,
vyko karštos diskusijos. Prancūzijos spauda plačiai nušvietė Robio, o kartu ir instituto darbus.
Prancūzijos — Lietuvos ryšių draugija paprašė, kad Netas padarytų keletą pranešimų visuomenei.
Nepatogu buvo atsakyti, nors ir labai traukė namo.
Kelionėje Robis visai pamiršo savo rūpesčius dėl paslaptingų signalų, visi įtarinėjimai atrodė tokie
menkučiai, jog nusprendė net neužsiminti apie juos Ronei. Kam jaudinti ją, ypač dabar, kai laukiasi
kūdikio. Nieko neįvyko per penkerius jų bendro gyvenimo metus, tai ko čia jaudintis. Džiaugėsi, kad
nespėjo nieko jai papasakoti. Negalvojo ne tik apie Ronetos „agentą“, bet ir apie žydrąją planetą. Vis
dažniau mintys krypo prie gyvūnų perkėlimo naujuoju cet-mi įrenginiu.
Palengvėjusia širdimi Robis grįžo namo. Bet čia jo laukė nemalonumai — Ronė buvo taip
pasikeitusi, kad vos ją atpažino. Nejaugi čia jo mylimiausioji, žavingiausioj! žmona?!
— Tai dėl nėštumo — guodėsi jis. — Dar pora mėnesių, ir atsigaus. O dabar pasistengsiu, kad jai
nieko netrūktų, kad ji nenuvargtų.
Ronė džiaugėsi, jog vyras grįžo linksmesnis, kad meilus, paslaugus, labiau savimi pasitikintis.
Tačiau pati darėsi irzli, nerami, neišvaizdi.
Robis pasitarė su gydytojais. Sie nuramino — tai dėl nėštumo. Na, nervai šiek tiek pašliję, bet
tikriausiai ir čia ta pati priežastis. Pagimdys, ir vėl bus viskas gerai.

Nenorėdamas įskaudinti Ronės, jeigu ji atsitiktinai aptiktų išdėliotas plokšteles, slapčia surinko jas ir
patikrino. Jokio garso. Sudėjo jas į dėžutes ir įkišo į stalčių. Iki paskutiniojo seanso buvo likusios dvi
dienos.
31
Keisti reiškiniai perkeliant krovinius Mėnulis — Žemė neatšaldė Arto. Atvirkščiai, paskatino jį su
jam būdingu užsispyrimu ieškoti priežasties, kodėl pavyko perkelti krovinį, nors teoriškai to nebuvo
galima padaryti. Iš galvos jam neišėjo ir Robio iškeltas klausimas, ar galima perkelti krovinį Į kitą planetą ir jį susigrąžinti atgal, neturint ten esančių perkėlimo įrenginių? Iš pradžių viskas ėjosi sunkiai,
jautėsi patekęs į aklavietę:- Tačiau pamažu įsitraukė į darbą, svarstė, skaičiavo. Nežinojo, kas dedasi
margame pasaulyje. Buvo viengungis, todėl savaitėmis neišeidavo iš laboratorijos, taip jį užvaldė
naujosios problemos.
Jau visas mėnuo pluša Artas, o rezultatų kaip nėra, taip nėra. Atrodo, jau pasičiupo painių problemų
siūlo galą, pradeda vynibti kamuolį ir staiga vėl painiava. Vėl tenka grįžti atr gal, išsiaiškinti nesėkmės
priežastis, ieškoti kito kelio. Pavydėti galimą Artui jo ištvermės ir atkaklumo gvildenant šias
problemas.
Kartą, tikrindamas laboratorijos tyrimo rezultatus, ėmė lyginti iš Mėnulio perkeltų vieno ir šimto
kilogramų metalo gabalų sudėtį. Nors jų svoris skirtingas, bet sudėtis turėjo būti vienoda. Tačiau Artas
pastebėjo, kad šimto kilogramų metalo luito sudėtis keliomis pozicijomis ilgesnė. Emė lyginti. Pamatė,
kadj bę keliolikos miligramų įvairių Mėnulio uolienų, kurios prikibo neatsargiai elgiantis su luitu
Mėnulyje, metalo luite aptikta siląmito pėdsakų.
Artas nepatikėjo savo akimis. Kaip galėjo į luitą patekti tokio brangaus metalo, nors ir mažytis
kiekis. Nubėgo į laboratoriją išsiaiškinti, ar čia nėra klaidos. Laborantai patvirtino, jog iš tikrųjų tai
silamito pėdsakai. Grįžęs atgal, pasikvietė pavaduotoją. Parodė laboratorinių tyrimų rezultatų lapelius:
— Ar gali paaiškinti, iš kur ant metalo pateko siląmito molekulių?
Pavaduotojas tik truktelėjo pečiais:
— Iš kur aš galiu žinoti. Tiesioginio kontakto su silamitu neturėjome, metalo luitą gavome įpakuotą
ir užantspauduotą. Paketą atidarėme, kai luitą reikėjo dėti į perkėlimo kamerą.
Kaip silamitas pateko ant metalo luito, nustatyti nepavyko, tačiau Artui gimė mintis, kuria iš pradžių
ir pats negalėjo patikėti. Vėl ėmė skaičiuoti ir nustatė, kad, pridėjus truputėlį siląmito, galima perkelti
kokį tik nori krovinį. Vadinasi, naudojant silamitą, galima transportuoti ne tik metalą, bet ir kitokias
medžiagas; gal ir žmogų. Tai reikėjo patikrinti praktiškai. Jei bandymas pavyks, vieni niekai bus iš
Jupiterio atsigabenti į Žemę silamito rūdos. Vadinasi, problema išspręsta.
O kaip Robio klausimas? Ar galima perkelti materiją į kitą planetą, jei ten nėra priėmimo kameros,
taip pat ar galima susigrąžinti atgal perkeltą krovinį tik perdavimo įrenginiu.

Į pirmąją klausimo dalį Artas atsakys, atlikęs bandymą. Ir tą padarys nieko nelaukdamas, kai tik gaus
leidimą. Į antrąją klausimo dalį atsakyti kebliau. Reikia patobulinti cet-mi įrenginį, kad energijos
spindulių srautas galėtų tekėti :dviem kryptimis. Artas tik dabar suprato, kad anądien Robio išsakytos
mintys — geniali idėja.
Pagaliau Artas ryžosi prašyti akademiką Jakaitį, kad leistų jam atlikti nors du bandymus —
naudojant silamitą perkelti iš Mėnulio didesnio svorio krovinį, negu buvo apskaičiuota anksčiau.
Jakaitis iš principo sutiko, bet patarė neskubėti, gerai viską apsvarstyti.
Perkelti į Žemę Mėnulio uolieną buvo numatyta balandžio antroje pusėje. Artas tenkinosi dviem
bandymais, nors labai norėjo jų kur kas daugiau. Akademikas Norkus buvo tik už vieną perkėlimą. Jo
argumentai svarūs: negana, kad silamitas naudojamas kaip spindulinė energija kroviniui perkelti, o
kiek dar jo reikės įdėti į perkeliamą krovinį.
Į tai Artas taipogi turėjo parengęs atsakymą:
— Silamitas, kurį pritvirtinsim prie Mėnulio uolienos, niekur nedings. Bandymai rodo, kad,
naudojant silamito spindulių energiją, perkeliama medžiaga nepakinta ir nepraranda nė mažiausios
molekulės.
Šis argumentas nulėmė bandymų programą. Buvo numatyta atlikti du bandymus. Pirmą kartą
perkelti vientisą šimto kilogramų svorio uolienos gabalą. Antrą sykį į plastmasinę dėžę sudėtus du
šimtus kilogramų smulkios uolienos.
Iš anksto sutartu laiku priėmimo kameroje atsirado vientisas Mėnulio uolienos gabalas. Komisijos
nariai sveikino Artą, išsprendusį tokį sudėtingą uždavinį.
Artas nekantriai laukė kito bandymo. Po trijų dienų komisijos nariai nustatytu laiku susirinkę
bandymų poligone didžiai nustebo. Ten, kur prieš tris dienas, stovėjo priėmimo kamera, buvo tuščia
vieta. Visi puolė klausinėti Artą:
— Kas atsitiko?
— Ar bandymas neįvyks?
— Gal išaiškėjo kokios nors naujos aplinkybės, trukdančios perkėlimą?
— Nusiraminkit, draugai komisijos nariai, perkėlimas įvyks, — čia Actas pažvelgė į laikrodį. — Už
aštuonių minučių. Prašom truputį kantrybės. Aš ne tam prašiau leisti du bandymus, kad abudu būtų
vienodi. Šiandien pabandysime priimti krovinį be priėmimo kameros.
— Ar tai duotų ekonominę naudą? — pasiteiravo komisijos pirmininkas.
— Aišku,— patvirtino Artas. — Priėmimo kamera — sudėtingas ir gana brangus įrenginys. Jei
galėsime apsieiti be jos, ne tik sutaupysime lėšų, bet ir palengvinsime pasiruošimo perkėlimui
procedūrą...

Artas norėjo dar pridurti, kad tuo atveju, jei patobulintu cet-mi įrengimu pavyktų ne tik pasiųsti
krovinį, bet ir susigrąžinti jį atgal, tai nereikėtų skraidinti kosminiais laivais cet-mi įrenginio į kitas
planetas. Pakaktų sumontuoti Žemėje įrenginį ir juo atsigabenti iš Jupiterio silamito rūdos. Tam reikėtų
tūkstančius kartų mažiau lėšų. Tačiau bijojo per anksti pasigirti, o gal nieko iš to neišeis.
Komisijos nariai nekantravo žiūrėdami į lygų žemės keturkampį, kur turėjo atsirasti dėžė su dviem
šimtais kilogramų uolienos. Artas kažką kalbėjo šypsodamasis, nenorėjo pasirodyti, kad nerimauja. Ar
pasiseks?
Pasigirdo signalas. Dėmesio! Liko trisdešimt sekundžių iki perkėlimo. Visų akys nukrypo į žemės
lopinėlį. Kažkas garsiai skaičiavo likusias sekundes:
— Penkios, keturios, trys, dvi, viena...
Ausys dar nespėjo sugauti žodžio „viena“, o aikštelėje jau stovėjo plastmasinė dėžė su Mėnulio
uoliena.
Artas triumfavo. Jis pasiekė naują pergalę. Dabar jam aiškus kelias į kitas planetas. Nereikia
priėmimo kamerų. Užtenka perkėlimo priėmimo įrenginio, čia, Žemėje, ir galima transportuoti
silamito rūdą iš Jupiterio. Dabar atviri keliai į bet kurią Saulės sistemos planetą. Be didelio vargo,
akies mirksniu keliaus kroviniai su ekspedicijomis, reikalingomis medžiagomis, įrengimais... Tiesa,
visa tai dar reikės ne kartą tikslinti, pagrįsti teoriškai, kad krovinių transportavimas įmanomas ne tik iš
Mėnulio, bet ir iš tolimų planetų.
Artas nemėgo atidėlioti darbų. Vėl pasinėrė į skaičiavimus. Baigęs patenkintas atsilošė kėdėje,
laikrodžio rodyklės rodė pusvalandį po pusiaunakčio. Kilo noras paskambinti Robiui ir pasakyti:
„Viskas įmanoma. Ne tik perkelti žmogų į kitą planetą, bet ir jį sugrąžinti“. Buvo besiekiąs telefono,
bet susilaikė. „Ką pagalvos Robis, kai jį prižadinsiu“. Artas pakilo nuo kėdės, priėjo prie lango.
Dangaus skliaute mirgėjo milijardai žvaigždžių. Nukreipė žvilgsnį Barnardo žvaigždės pusėn. Ten toli,
aplink vos įžiūrimą šviesų taškelį, sukosi planeta. „Kad taip nuskriejus į ją“,— atsiduso Artas. Staiga
atsiminė, kad šiandien paskutinis ryšio su Roneta seansas. Taip, taip, tai bus paskutinis signalas prieš
pasislepiant C-2 kvadratui, kurio nesimatys penkerius metus. Vadinasi, Robis dar nemiega, todėl
nesutrukdys. Parūpo sužinoti, kuo baigėsi penkerių metų Ronetos stebėjimas, ar buvo pagrindo
nerimauti. Norėjo pasigirti ir savo laimėjimu. Skubiai surinko Robio telefono numerį. Po pirmo
zumerio kažkas nukėlė ragelį:
— Klausau. — Artas pažino Arą ir nustebo, kad jis ten, o ne instituto observatorijoje. Vadinasi, tik
manęs betrūksta.
— Čia Artas, norėjau pasikalbėti su Robiu.
— Kuo greičiau atvažiuok,— susijaudinęs pasakė Aras ir padėjo ragelį.
Po akimirkos Artas skriejo į miestą.
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Ronė ėjo vis silpnyn, labai sublogo, nenorėjo valgyti, dažnai skundėsi galvos skausmais, kartais visai
nenorėdavo keltis iš lovos. Iš veido išnyko nuostabioji šypsena. Gulėdavo įbedusi akis į vieną tašką,
nieko nesakydavo Robio kalbinama, atrodydavo, tarsi čia jos nebūtų. Robis su Linu stengėsi atitraukti
ją nuo nemalonių minčių, kalbino, glostė, glamonėjo, — viskas veltui. Štai, štai jau rodos atitoksta,
pradeda klausytis, kas jai sakoma, bet ir vėl nugrimzta lyg bedugnėn.
Robis visiškai išsimušė iš jėgų, nežinojo, kaip padėti Ronei. Nuo vakar ryto visai nesikelia. Akys
pilnos ašarų, kurios kartkartėmis nurieda per veidą.
Dar tik balandis, bet lauke šilta lyg vasarą. Kalbino keltis, išeiti į balkoną ir pasėdėti prieš saulutę,
gal nuotaiką pasitaisytų. Rpnė tylėjo. Tačiau pavakare, kai saulė jau slėpėsi už miško, ji atsikėlė,
apsirengė, susišukavo, pasidabino ir paprašė Robį, kad padėtų jai išeiti į terasą, šalia laboratorijos.
Robis apsidžiaugė, pamanė, kad žmona geriau jaučiasi. Išvedė ją į lauką, pasodino į patogų fotelį.
Norėjo užkloti kojas pledu, bet Ronė atsisakė:
— Labai šilta ir taip. Kaip čia gražu ir gera,— šyptelėjo, bet šypsena buvo graudi.
Sėdėjo tyli ir žvelgė į saulėlydžio nurausvintą dangaus skliautą. Kai ėmė tamsėti, pasisuko į Robį ir
paprašė:
— Pašauk Liną.
Šis atėjo nenoromis, nenorėjo atsitraukti nuo mėgstamo žaidimo. Ronė ištiesė į berniuką rankas
norėdama jį apkabinti, bet šis spyriojosi, stengdamasis ištrūkti. Prasiskyrė marškinėliai, ir ant Lino
kaklo Robis pamatė siūlą.
— Ką tu čia pasikabinęs ant kaklo?
— Čia mano talismanas,— rimtai paaiškino Linas. — Toks kaip mamytės.
— Nagi parodyk, kas čia per talismanas. Ir nuo ko jis tave saugo?
— Aš jį visada nešiosiu. Jis saugo nuo nelaimės,— tarsi suaugęs porino Linas ir ištraukė iš užančio
gabaliuką metalo.
Robis nustėro pamatęs — ant Lino delno gulėjo garso įrašų plokštelė. Iš pradžių pamanė, kad sūnus
paėmė vieną iš tų plokštelių, kurias laikė paslėpęs stalčiuje po nepasisekusio bandymo. Jau norėjo
apibarti, kam lenda, kur nereikia, bet pamatė, kad tai ne jo, kad tai naujausia, dar neišbandyta.
—Iš kur tu ją gavai? — kiek galėdamas ramiau klausinėjo Robis.
— Kieme. Sodelyje. Jau seniai. Kai buvai išvažiavęs. Žaidžiau ir radau.
Bijodamas, kad Linas neprieštarautų, gražiai paprašė:
Duok ir man pasižiūrėti, kaip atrodo tavo talismanas. Man jis labai patinka. — O galvoje sukosi
mintis, iš kur sodelyje galėjo atsirasti tokia plokštelė.
Linas ištiesė ją Robiui. Šis paėmė ir pašokęs nuskubėjo į kabinetą.

— Kur neši mano talismaną,— pravirko Linas ir nubėgo iš paskos, norėdamas jį atsiimti.
— Cit, neverk. Tuoj grąžinsiu,— subarė jį Robis, dėdamas plokštelę į klausomąjį aparatą. Iš ten
pasigirdo duslokas moters balsas:
— Operacija sėkmingai užbaigta. Pasirengusi perkėlimui. Iki pasimatymo. Jūsų Ronė. — Ir tuoj pat
sududeno vyriškas balsas: — „Perkėlimas, kaip sutarta, po trijų dienų. Stenkis būti atviroje aikštelėje.
Sėkmės“.
Robis apstulbo. Štai kokia atomazga. Skubiai prišoko prie telefono, surinko Aro numerį. Jam
dingtelėjo mintis, kad tik jis arba Inesa galėjo padėti plokštelę kieme. Aras dar buvo namie.
— Labas vakaras. Čia Robis. Sakyk, Arai, ar ne tu padėjai plokštelę mūsų sodelyje?
Aras sumišo ir valandėlę svyravo, ką atsakyti.
— Taip, Robi, aš norėjau...
— Žinau, ką tu nori pasakyti. Už tai ačiū. Jei gali, skubiai atvažiuok.
Padėjo ragelį ir pajuto, kad pakirto kojas. Tarsi girtas nusvyravo į terasą. Giliai įkvėpė oro ir jau
norėjo klausti Ronės, bet ji pirmoji prabilo:
— Ak, Robi. Tu sužinojai tai, ko nereikėjo žinoti. Kokia aš nelaiminga! — ir pravirko.
Robis stengėsi ją numaldyti.
— Sakyk viską, kaip yra. Aš tavęs nekaltinu. Gal dar nevėlu, ką nors pakeisti, kad galėčiau tau
padėti. — Tik dabar suprato, kad Ronetos gyventojai protingi, kad jie gali bet ką perkelti į kitas
planetas ir vėl susigrąžinti atgal. Karštligiškai svarstė, kaip sulaikyti Ronę, kad jai nereikėtų grįžti į
Ronetą.
Įėjusiam Arui Robis mostelėjo ranka link klausomojo aparato. Tas pamatė, kad tai jo plokštelė. Kur
jinai buvo dingusi visą mėnesį? Įjungė aparatą ir vėl visi išgirdo: „Operacija sėkmingai užbaigta.
Pasiruošusi perkėlimui. Iki pasimatymo. Jūsų Ronė“. O po to stiprus vyriškas balsas: „Perkėlimas, kaip
sutarta, po trijų dienų. Stenkis būti atviroje aikštelėje. Sėkmės“.
„Štai kur mano plokštelė“,— pagalvojo Aras. — „Pavyko įrašyti, vadinasi, jis teisingai manė, jog
Ronė slepia savo amuletą pavėsinėje. Bet iš kur atsirado plokštele, kodėl visą mėnesį teko laukti, kol
išaiškės tai, ką galėjo žinoti dar kovo mėnesį?“
— Kur ją suradote? — pasiteiravo Aras.
Robis papasakojo, kaip viskas buvo. Plokštelę rado Linas. Jeigu ne jis, viskas būtų išaiškėję prieš
mėnesį. Gal dar būtų buvę galima išgelbėti Ronę.
— Mieloji,— kreipėsi Robis į žmoną,— kodėl tu anksčiau man nieko nepasakei? Būtume ką nors
sugalvoję.
— Brangusis, Robi,— pro ašaras kalbėjo Ronė. — Prieš penkerius metus, kai susitikom, aš žinojau,
kad tau suteiksiu daug skausmo. Kartu žinojau, kad nieko negalėsim pakeisti nei tu, nei aš. Sėskis

arčiau manęs,— ji viena ranka priglaudė prie savęs Liną, o pati prisiglaudė prie Robio peties. — Ir tu,
Arai, įsitaisyk patogiau. Dar liko dvi valandos. Aš viską jums papasakosiu.
Prieš penkerius metus mane perkėlė iš Ronetos, kaip jūs vadinate mūsų Didžiąją žemę. Perkėlė pusei
metų. Tai yra, laikotarpiui, per kurį iš tos vietos, kurioje įrengtas spindulinis įrenginys, matyti Mažoji
žemė, t. y. jūsų Žemė. Dabar žinome, kad Ronetos pusė metų prilygsta Žemės penkeriems metams. Bet
tada, kai patekau į jūsų planetą, to nežinojau ir net neįtariau, jog čia išgyvensiu dešimteriopai ilgiau.
Man buvo įsakyta prisitaikyti prie Žemės gyventojų būdo, susipažinti su vyriškiu ir nuo jo pastoti. Visa
tai privalėjau padaryti per pusę metų, kad, sugrįžusi į Ronetą, pagimdyčiau kūdikį. Kas trys dienos
turėjau duoti žinią Ronetai apie save, pranešti, kaip sekasi. Pagal susitarimą informacijos perdavimo
seansai vyko griežtai kas trys dienos, visada tuo pačiu metu. Pirmąją dieną, vos tik persikėlusi į Žemę,
susipažinau su Robiu, nors pagal nurodymus tris dienas neturėjau teisės bendrauti su žmonėmis,
išskyrus būtiniausius reikalus: gauti nakvynę ir maisto. Robis man patiko iš pirmo žvilgsnio, norėjau
su juo draugauti, bet, varžoma nurodymų, nedrįsau iš anksto tartis dėl susitikimo. Paprašiau nuvežti
mane į „Kosmosą“. Nepasakiau net savo pavardės, nes jos neturėjau: ronetiečiai vadinami tik vardais.
Pamačiusi, kad „Kosmoso“ viešbutis labai triukšmingas ir nepasiseks išvengti kontaktų su žmonėmis,
perėjusi vestibiulį, išėjau į kiemą. Netoliese suradau nedidelį viešbutį, kuriame gavau,kambarėlį.
Užsidariau jame ir tris dienas neiškišau nosies laukan. Laukiau Ronetos signalo. Trečios dienos naktį
tuoj po dvylikos turėjau perduoti pranešimą, kad persikėliau sėkmingai. Tačiau praėjo trečia naktis, o
Ronetos spindulinis įrenginys tylėjo. Iš pradžių labai nusigandau. Maniau, jog nutruko ryšys su
gimtine, ir aš amžinai liksiu čia tarp svetimų. Laukiau dar tris paras. Nieko. Maniau, kad kambaryje
kabantis laikrodis skuba, ir aš per anksti užmiegu, nesulaukusi signalų. Jei būčiau turėjusi savo
laikrodį, būčiau iš karto supratusi, jog Ronetos ir Žemės paros skiriasi. Dabar gi patekau į keblią padėtį
— signalų nebuvo ir nežinojau, ką man toliau daryti. Taip kankinausi visas trisdešimt dienų, beveik
neišeidama iš viešbučio. Pagaliau trisdešimtos paros naktį sulaukiau Ronetos signalo.
Atsakymą turėjau parengusi iš anksto. Ilgų ataskaitų nereikėjo. Pirmajame pranešime nurodžiau, jog
įsikūriau gerai ir kad viskas eina, kaip numatyta, kad stengsiuosi vykdyti užduotį. Iš Ronetos palinkėjo
man sėkmės. Štai tokia buvo mūsų informacija. Dar po trijų dienų, o čia, Žemėje, po mėnesio, vėl
pranešiau, kaip įsitvirtinau, o vėliau tik informuodavau, kad viskas gerai, arba apskritai nieko
nepranešinėjau. Ryšį palaikyti padėjo amuletas. Tai tokia pat kaip jūsų garso įrašymo plokštelė, tik
daug tobulesnė. Amuletu perduodama ir priimama garsinė informacija. Prieš siunčiant mane į Žemę,
buvo susitarta, kad galima susižinoti ir neperduodant garsinės informacijos. Juk niekas nežinojo, į
kokias sąlygas pateksiu, ar galėsiu išlaikyti paslaptį. Gal žemėje pasiektas toks technikos lygis, kad
galima sužinoti žmogaus mintis. Todėl susitarėme: jeigu viskas gerai, amuletas seanso metu turi būti
atverstas šaltąja, žvilgančia puse į viršų. Jei atsitiktų kas nors ypatinga ar būtų reikalinga skubi
pagalba, tereikia amuletą apversti, kad į viršų žiūrėtų šiltoji, matinė pusė. Tai bus signalas, jog reikia

mane gelbėti, ir tuojau pat būsiu perkelta į Ronetą. — Ronė trumpam nutilo, tarsi galvodama, ar verta
viską papasakoti. Pažvelgė į laikrodį. Rodyklė artėjo prie vienuoliktos.
— Jūs nusprendėte, kad esu Ronetos „agentė“ ir noriu sunaikinti visą pasaulį. O mano misija, kaip
jau sakiau, buvo labai paprasta,— Ronetoje pagimdyti kūdikį. Jums ši užduotis gali pasirodyti labai
keista ar net juokinga. Tuo tarpu Didžiajai žemei — tai gyvybės klausimas. Maždaug prieš aštuonis
šimtus, o čia, Žemėje, prieš aštuonis tūkstančius metų Ronetą ištiko didelė nelaimė. Žuvo beveik visi
jos gyventojai. Gyvi liko tik keturi. Trys iš jų buvo perkelti į jūsų Žemę, čia jie gyveno, čia ir palaidoti.
Vienintelis Ronetos gyventojas išliko gyvas iki šių dienų tik todėl, kad spėjo užsidaryti miego
kameroje ir ilgam laikui užmigti. Man neužtektų laiko papasakoti visą šios nelaimės istoriją, kurią
išgirdau iš vienintelio Ronetos gyventojo, arba, kaip mes jį vadiname, savo tėvo. Jis išaugino mus
dirbtiniu būdu laboratorijoje. Todėl papasakosiu tik svarbiausia.
Perkėlė mane į Žemę tikėdamasis, kad duosiu pradžią naujai Didžiosios žemės erai. Tėvas nori, kad
pagimdyčiau anūką anksčiau, negu jis numirs, nes jau senas. Ronetoje ši misija mane viliojo. Labai
norėjau susitikti su Žemės gyventojais, kurie turėtų būti man tarsi giminės, nes mūsų tėvo žmona į
Mažąją žemę buvo perkelta irgi tada, kai laukėsi kūdikio. Kartu troškau įvykdyti kilnią misiją —
atgaivinti išmirusią Didžiąją žemę.
Susipažinau su Robiu. Jau sakiau, kad jis man patiko, todėl nusprendžiau turėti kūdikį nuo jo. Tada
tegalvojau apie Ronetos likimą. Tačiau, kai po mėnesio vėl jį susitikau, supratau, jog pamilau jį ir kad
jis myli mane. Iš pradžių dar vis galvojau apie savo misiją, nesirengiau už jo tekėti. Bet vėliau
neišlaikiau ir sutikau. Po vestuvių ilgą laiką nedaviau žinios Ronetai, tik priimdama signalus iš jos
stengiausi, kad amuletas būtų žvilgančia puse į viršų. Kartkartėmis pasiųsdavau trumpą žinutę, jog
viskas eina pagal planą.
Supratusi, kad Ronetoje viskas vystosi dešimt kartų lėčiau ir aš Žemėje per šešis mėnesius
nugyvensiu penkerius metus, norėjau nors. trumpai pasidžiaugti Robio meile, nepranešiau Ronetai, jog
mano misijai įvykdyti užtektų daugiausia keliolikos dienų. Žinojau, kad kūdikis gims Žemėje. Buvau
patenkinta, tik nerimavau, kas bus po penkerių metų.
Su Robiu buvau labai laiminga, dažnai net pamiršdavau, kada reikia laukti signalų iš Ronetos. Cia
man daug padėjo vyras. Jis laukdavo tų dienų, joms ruošdavosi ir mane apie tai įspėdavo. Dažniausiai
tuo metu eidavau į lovą, atsiguldavau ir nenusiėmusi amuleto nuo kaklo laikydavau jį žvilgančiu šonu į
viršų, Robis būdavo laboratorijoje, todėl nieko nepastebėdavo.
Kai laukiausi Lino, dažnai galvodavau, jog būtų gera visam laikui likti Žemėje kartu su Robiu.
Kūriau visokius planus, bet išeities nemačiau. Tėvas, matyt, gerai žinojo meilės jėgą, todėl įspėjo
mane, jog nebandyčiau niekam apie tai prasitarti ir nesugalvočiau likti Žemėje. „Nieko iš to neišeis“,
— sakydavo jis. — „Aš visur tave surasiu ir perkelsiu atgal. Todėl geriau apie tai negalvok. Tu

organiškai sujungta su spinduliniu perkėlimo įrenginiu, jis sekioja tave ir suras kad ir kur
pasislėptum.“
Sykį, kai Robis užtruko Maskvoje ir tuo metu turėjo įvykti ryšio seansas su Roneta, aš vos
nepadariau lemtingos klaidos. Tą naktį, įsigilinusi į skaitomą knygą, visai pamiršau apie ryšio seansą.
Staiga kilęs triukšmas laboratorijoje apie tai priminė, bet amuletas nebuvo paruoštas seansui, jis
paprasčiausiai kabojo ant kaklo. Tėvas suprato, jog kažkas negerai. Manęs neperkėlė atgal, tik
pareikalavo pasiaiškinti. Tai buvo pirmasis garsinis signalas, kurį užfiksavo garso įrašymo plokštelė,
įdėta į cet-mi įrenginį.
Po šio įvykio labai saugojausi, kad į siunčiamą spindulių pluoštą nepatektų Robio garso įrašymo
plokštelės. Man tai nebuvo sunku. Tėvas yra kažką padaręs su mano smegenimis, todėl galiu
perskaityti arti esančių žmonių mintis. Tai ir gerai, ir blogai. Gerai, nes iš anksto galėjau numatyti
rezgamas prieš mane pinkles. Blogai, nes turėjau save griežtai kontroliuoti, kad nepasakyčiau to, apie
ką nesu girdėjusi, o tik išskaičiusi mintyse. Bet tik šitaip galėjau išsaugoti paslaptį. Vežama į gimdymo
namus, pamečiau amuletą. Per skausmus pamiršau apie jį, o kai susigriebiau, buvo jau vėlu. Laimė,
kad jį rado Robis. Aš buvau labai jam dėkinga, kad jis, nieko nenutuokdamas, perdavė mano iš anksto
paruoštą pranešimą ir tuo prailgino Žemėje mano buvimo laiką beveik ketveriems metams. Jeigu Robis
būtų apvertęs amuletą kita puse į viršų (jis gi nežinojo, kokią tai turi reikšmę), vos pagimdžiusi sūnų,
būčiau buvusi perkelta į Ronetą. Taip išgyvenau Žemėje dar ketverius laimingiausius metus. — Čia
Ronė švelniai pažvelgė į Robį, paskui dirstelėjo į laikrodį. Rodyklė artėjo prie dvylikos.
— Dar viena garsinio signalo perduota informacija, — toliau tęsė Ronė,— pateko į Robio atsitiktinai
koridoriuje paliktas garso įrašymo plokšteles tuo metu, kai sirgo Linas. Ilgą laiką buvau signalizavusi
Ronetai tik amuletu, be žodinių pranešimų. Tėvas liepė reikalauti pasiaiškinimo ir pagrasino: jei
neatsakysiu, po šešių dienų atšauksiąs operaciją, tai yra perkelsiąs mane atgal į Ronetą. Įrašiau smulkų
paaiškinimą ir norėjau jį perduoti, tačiau Robis irgi sunegalavo ir pirmą kartą liko gulėti lovoje, neišėjo
į laboratoriją. Bijodama, kad jis neišgirstų mano įrašyto pasiaiškinimo,— aš visada girdėdavau seansų
metu perduodamą garsinę informaciją ir tik vėliau supratau, jog tai neįmanoma girdėti Žemės
žmonėms,— išsiveržiau iš Robio. Jis už tai ant manęs pirmą kartą supyko, išėjau į virtuvę ir
sunaikinau savo pranešimą, nežinodama, kad Ronetos signalai bus užfiksuoti vienoje iš plokštelių,
kurias Robis nesąmoningai paliko koridoriuje, ir aš negalėjau to išskaityti jo mintyse. Jeigu nebūčiau
ištrynusi informacijos garso įrašymo plokštelėje, Robis būtų suradęs mano vardą ir viskas būtų
išaiškėję.
— O kad būtume žinoję! — suaimanavo Robis. — Per pusę metų gal būtume galėję kaip nors
apsaugoti tave nuo perkėlimo.
— Nesikankink, Robi. Niekas nebūtų gelbėję. Vis tiek mane perkels į Ronetą ir jau greitai. Jei
būčiau išdavusi paslaptį kam nors iš žmonių, man būtų grėsusi mirtis. Tik jos baimė vertė mane viską

slėpti. Tačiau jo sugalvotas planas man iš karto buvo žinomas. Sausio mėnesį mane išgelbėjo liga.
Ligoninėje netrukdoma pasikeičiau informacija su Roneta. Vasario mėnesį amuletą teko išnešti į
sodelį. Palikau jį vėlai vakare pavėsinėje, o pati apsisiaučiau šaliku, kad Robis nepastebėtų. Bet rytą
pramigau, ir jis nubudo anksčiau, negu aš grįžau su amuletu. Jam vėl atgijo įtarimai.
Paskutinį Ronetos signalą galėjau priimti kambaryje, pašalinusi iš ten garso įrašymo plokštelę, nes
Robio nebuvo namie. Tačiau nenorėjau jos judinti, — o gal ji pažymėta. Be to, pastaruoju metu
pasijutau prarandanti sugebėjimą skaityti žmonių mintis. Todėl pasinaudojau sodo lapine. Bet čia iš
kažkur atsirado garso įrašymo plokštelė, kurią vėliau atrado Linas. Jeigu ne atsitiktinumas, mano
paslaptis nebūtų išaiškėjusi.
Man liko būti su jumis vos penkiolika minučių, ir vargu ar kada nors pasimatysime. Dovanok,
mielasis Robi, kad suteikiau tau skausmo. Patikėk, labai labai tave mylėjau, myliu ir dar labiau
mylėsiu būdama toli nuo tavęs. Vargu ar įvyks stebuklas, ir mudu kada nors susitiksime. — Ronės
veidu ritosi stambūs ašarų kristalai. — Sudie, brangieji...
— Mieloji Rone,— čiupo ją už rankų Robis,— sakyk, ar nežinai paslapties, kokiu būdu tave perkels
atgal į Ronetą?
— Nežinau.
Robis karštligiškai svarstė:
— O gal amuletas? Jeigu jo neturėtumei ant kaklo, gal negalėtų tavęs perkelti?
— Ne, ne tai! Nežinau, kas manyje yra, bet tėvas įspėjo, jog nėra tokios priemonės, kuri padėtų man
čia pasilikti, nors ir būčiau prirakinta grandinėmis, paslėpta po storiausiais skliautais. Tai kažkas
užburta, o kas — nežinau. O amuletą palieku tau, Robi, kad mane prisimintum,— ir uždėjo jam ant
kaklo.
Robiui atrodė, kad dabar juodu abu persikels į Ronetą. Mintys karštligiškai ieškojo išeities, bet jos
nebuvo. Išmušė dvyliktą. Dar dvi minutės, ir Ronė dings. Negalėjo patikėti, kad tai įvyks. Gal čia tik
sapnas? Nubus, ir paaiškės, kad Ronė niekada ir nesirengė jų palikti.
Apkabinęs Ronę, bučiavo mielą ir brangų jam veidą. Linas, nesuprasdamas, kas čia darosi, pravirko,
puolė prie motinos ir įsikibo į ranką.
— Prisimink mane, Robi, nors retkarčiais,— kuždėjo Ronė, kūkčiodama ir rydama ašaras.
— Mieloji, jei galėsi, perduok kokią nors žinutę apie save ir mūsų dukre...
Nespėjo baigti. Ronė pranyko, tiesiog ištirpo nakties tamsoje. Robio rankos pakibo ore.
— Mama, mamyte! — suklykė Linas, krisdamas ant fotelio, kuriame prieš akimirką sėdėjo Ronė.
Linas šaukė mamą, o Robio veidu ritosi ašaros ir vilgė Lino galvutę.

— Neverk, sūneli. Nors mamytė dabar toli nuo mūsų, bet dar ne viskas prarasta — galbūt po
penkerių metų mudu pas ją nukeliausime,— ramino sūnų Robis, nors pačiam trūkčiojo pečiai nuo
slopinamo verksmo.
Palikęs Robį su sūnumi, Aras nuskubėjo į laboratoriją patikrinti cet-mi įrenginio. Garso įrašo, kaip
visada, nebuvo. Sito jis ir nesitikėjo, nes garsiniai signalai šiandien jau nebuvo reikalingi. Tik žybsnio
vaizdas gerokai skyrėsi nuo ankstesniųjų,— jis truko tris sekundes ir buvo kitokios spalvos.
Aras jau rengėsi grįžti į svetainę, kur tėvas su sūnumi dar tebeaimanavo dėl netekties, suskambo
telefonas. Skubiai pakėlė ragelį. Išgirdęs Arto balsą, nesiklausė ką jis šneka, tik paliepė:
— Kuo greičiau atvažiuok.
Paskui paėmė Liną ir nunešė į lovytę. Paniūniavo keletą dainelių, kol vaikas užmigo. Dar nespėjus su
Robiu persimesti žodžiu, prie durų pasigirdo skambutis. Atėjęs Artas triukšmingai pasisveikino, nes
buvo gerai nusiteikęs, ir norėjo paleisti kažkokį sąmojį, bet Aras pridėjo pirštą prie lūpų. „Tikriausiai
kas nors susirgo“,— pamanė, ir supratingai nutilo, nusivilko apsiaustą.
Robį draugai rado laboratorijoje, sėdintį įprastoje vietoje ir įbedusį žvilgsnį į Ronės amuletą.
Sandariai uždaręs duris, pasakė:
— Sveikas, Robi! Dabar galiu patenkinti tavo smalsumą. Įsitikinau, kad įmanoma žmogų perkelti į
kitą planetą ir iš ten jį grąžinti atgal... — Cia jis nutilo, nes pamatė, kad draugas visai jo nesiklauso. —
Kas čia nutiko?
— Per vėlu, Artai, per vėlu,— lėtai keldamas galvą atsakė Robis ir vėl įbedė žvilgsnį į amuletą.
Aras nusivedė Artą į priešingą laboratorijos kertę:
—Tu tik teoriškai apskaičiavai žmogaus perkėlimo galimybes, o mes čia buvome tokio eksperimento
liudininkai. — Ir Aras papasakojo, kas nutiko. Artas išklausė ir susiėmė
už galvos:
— Ach, koks aš asilas! Reikėjo šiandien, vos paaiškėjus perkėlimo problemai, važiuoti čia, pas Robį.
Gal būtų pavykę išgelbėti Ronę. — Tik tu pamanyk, — karščiavosi jis,— materijai perkelti pakanka
prie jos priklijuoti arba į ją įmaišyti truputį silamito.
Išgirdęs Arto karštą šneką, Robis atitraukė nuo amuleto žvilgsnį ir sukluso:
— Ar tu manai, kad Ronė savyje turėjo silamito arba kokio kito galingo reaktyvo?
— Aišku kaip dieną! Tu teisus, Robi! — pritarė Artas. — Tuo įsitikinau šiandien, kai iš Mėnulio
perkėlėme uolienas su nežymiu silamito priedu. Šimto kilogramų krovinį priėmėme tiesiog lauke, be
priėmimo kameros. Jeigu turėčiau cet-mi įrenginį su abipusiu spindulinės energijos srautu^jau šiandien
galėčiau tą pademonstruoti.
— Dėkojame, Artai, už tokią progą,— pašiepė jį Aras. — Mes ir be tavo įrenginio jau tuo
įsitikinome.

Trys bičiuliai, kaip ir seniau, įsitraukė į diskusijas. Net ir Robis truputį aprimo, ėmė blaiviai
svarstyti.
— Kiek klaidų padaryta, — tarė jis. — Jeigu bent kiek anksčiau apie tai būtume žinoję, gal Ronė
dabar būtų su mumis.
— Aš irgi kaltas. Jei būčiau atvažiavęs prieš šešias valandas, tikriausiai įvykius būtume pasukę kita
vaga,— graužėsi Artas.
— Taip jau, matyt, lemta,— ramino bičiulius Aras. — Vargu ar būtume ją išgelbėję. Ronė labai
bijojo tėvo, be to, iš kur mums žinoti, kur pas ją tas reaktyvas, kuriuo tėvas pririšo ją prie Ronetos."
Gal jis teka jos kraujyje? Tada, kad nutrūktų ryšys su Roneta, reikėtų išleisti jos kraują iki lašelio, o tai
neįmanoma.
— Iš tiesų. Jeigu reaktyvas būtų kūno paviršiuje, tai būtų galėjusi j j pati nusiimti. Vadinasi, jis buvo
viduje.
Bičiuliams taip besvarstant Robis kažką įtemptai galvojo.
— Ronės kakle šalia kairiosios ausies buvo randelis,— pagaliau prisiminė Robis. — Aš teiravausi,
nuo ko jis atsirado, bet ji negalėjo paaiškinti. Neprisimena. Pasakojo norėjusi sužinoti iš tėvo, bet šis
nutylėjęs. Ar tik nebus ten paslėptas nedidelis kiekis energijos, kurią ir panaudojo perkelti ją į Žemę ir
atgal. Pasak jos, randas atsiradęs, kai ji dar buvusi visai maža. Gal todėl jis toks nežymus, bet primena
chirurgo pjūvį.
— Jeigu taip, tai galima buvo chirurginiu būdu pašalinti energiją iš jos kūno,— konstatavo Aras.
— Galima. Bet dabar jau per vėlu, — gailiai atsiduso Robis. Aras tuo metu įjungė ekraną ir
pademonstravo bičiuliams perkėlimo žybsnio vaizdą. Pasižiūrėjęs jį, Artas sušuko:
— Betgi žybsnis čia visai kitoks! Skiriasi ne pats jo vaizdas, o spalva. Palauk, su savim turiu juostą,
kurioje užfiksuotas materijos perkėlimo iš Mėnulio žybsnio vaizdas. Draugai susidomėję kelis kartus iš
eilės žiūrėjo tai vieną, tai antrą įrašą.
— Iš tikrųjų, žybsnis toks pat, tik spalva kitokia.
— Tikriausiai todėl, kad Ronetoje naudojamas ne silamitas, o kitokia medžiaga spindulinei energijai
gauti, — paaiškino Artas ir tuoj pridūrė: — Kaip gaila, jog praleidome tokią progą. Būtume sužinoję,
kokia energija perkėlimams naudojama Ronetoje, ir išsaugoję Ronę.
— Na ką gi! Dabar mūsų laukia sunkus darbas. Mes turime persikelti į Ronetą,— kiek pagalvojęs
tarė Robis. — Ir kuo greičiau tai padarysime, tuo geriau. Nuo rytojaus imuosi vadovauti gyvų
organizmų perkėlimo sektoriui. Privalau dar kartą susitikti su Rone.
— Aš tikiu, kad susitiksite,— paplojo jam per petį Artas.
— Tik nereikia nuleisti rankų,— pritarė Aras.

Bičiuliams išėjus, Robis pasijuto be galo vienišas. Jis bijojo atidaryti miegamojo duris. Pirmą sykį po
penkerių metų jį pasitiko tik šaltas patalas.
— Rone, mieloji Rone, kur tu esi! — sudejavo Robis, įkniubęs į pagalvę.

ANTROJI DALIS

i
Vidudienis, Tvyro nepakeliamas karštis. Tomas guli hamake po plačiašake liepa. Vešli lapija saugo
jį nuo kaitrių saulės spindulių. Neprisimena, kad birželio mėnesį kada nors būtų spirginusi tokia kaitra.
Kelinta diena ugninis kamuolys alsina žemę, tarsi norėdamas išsiurbti iš jos paskutinius vandens lašus.
Liepos lapai susisukę į vamzdžius, kad išsaugotų nors šiek tiek drėgmės. Gal todėl ir per tokią kaitrą
medis skendi kvapniuose žieduose, kuriuose dūzgia tūkstančiai bičių.
Padėjęs žurnalą į šalį ir nepakeldamas galvos, Tomas apgraibomis dešine ranka užčiuopė stiklinę,
kurią pilną sulčių prieš kelias minutes padėjo žmona. Pakėlė stiklinę prie lūpų ir pamažu gėrė
gaivinantį nektarą, nuo kurio kūną supurtė maloniai dirginanti srovė, lyg būtų prisilietęs prie Ievos
lūpų. Padėjo tuščią stiklinę ir užsisvajojo.
Tomas — mokslininkas, profesorius, plačiai žinomas pasaulyje, visų pripažintas išradėjas. Dažname
žurnale ar laikraštyje galima aptikti jo vardą. Po tokių laimėjimų, kaip šviesos greičiu skriejančių
erdvėlaivių sukūrimas, tiesioginių ryšių nutiesimas į artimiausias planetas, atrodė jau sunku dar kuo
nors nustebinti. Tačiau Tomui pavyko tai padaryti.
Jam visą laiką sekėsi. Turėdamas vos septyniolika metų, kartu su tėvu akademiku, atrado niekam iki
tol nežinomus gama-iks spindulius. Jų pagalba akimirksniu buvo galima perduoti milžinišką
informaciją bet kokiu atstumu. Tai buvo tikras triumfas. Tomas, pirmo kurso studentas, gavo mokslinį
laipsnį ir aukščiausią Pasaulinės tarybos apdovanojimą. Tačiau tai buvo tik pradžia. Savo mokslinei
veiklai jis pasirinko konkretų tikslą — ištirti, kokią naudą gama-iks spindulinė aiergija gali duoti
žmonijai. Dirbant išaiškėjo, kad ją galima panaudoti materijai perkelti. Tai buvo dar svarbenis
atradimas — išspręsta kosminio transporto problema. Mat, nors erdvėlaiviai skriejo beveik šviesos
greičiu (šios ribos planetos mokslininkai nesugebėjo įveikti), bet buvo palyginti lėtaeigiai norint
nuskrieti keliolikos ar keliasdešimt šviesmečių atstumu. Vienai žmonių kartai tai buvo pernelyg ilga
kelionė. Taigi iki šiol erdvėlaiviai buvo siunčiami tik į arti Saulės esančias planetas. Tiesa, reikia
pripažinti, kad mokslininkų sukurtais erdvėlaiviais galima keliauti ištisus šimtmečius, tačiau neatsirado
norinčių leistis į tokius tolius — visą gyvenimą nugyventi kosmose ir jame numirti.
Kai Tomui buvo dvidešimt dveji metai, pirmą kartą buvo ruošiamasi erdvėlaiviu skristi į planetą,
esančią už keturiolikos šviesmečių. Jį viliojo tokia kelionė, ir mielai būtų į ją leidęsis, bet tuo metu jam

atrodė, kad jau užčiuopė naujo atradimo siūlo galą, ir po metų ar kitų bus galima, naudojant gama-iks
energiją, per keletą sekundžių į kitas planetas perkelti ne tik krovinius, bet ir gyvūnus.
Tomui pavyko, poligono sąlygomis perkelti kačiuką trijų šimtų kilometrų atstumu. Tai įvyko beveik
trisdešimt metų truksiančio kosminio reiso išvakarėse. Ši kelionė vos neužtemdė jo atradimo, nes visi
laukė erdvėlaivio į trisdešimties metų kelionę starto. Tada, kai pas jį atsilankė vieno nežymaus
savaitraščio korespondentas (visi didžiausi dienraščiai plačiai aprašinėjo kosminį reisą), Tomas
pajuokavo:
— Eisime lenktynių su erdvėlaiviu kaip ežys su kiškiu. Jis nespės priartėti prie žvaigždės orbitos, o
mes jau šauksime, kad esame vienoje iš jos planetų.
Tai neliko be atgarsio. Kai erdvėlaivis išskrido ir prasidėjo nuobodžios laukimo dienos, —
pamanykit, nuskris tik po keturiolikos metų, tada spauda nusigriebė Tomo žodžius. Laikraščiai
stambiomis antraštėmis garsino, jog Tomas aplenks erdvėlaivį ir pirmas įkels koją į neištirtos
žvaigždės planetas.
Praėjo metai, kiti. Apie kosminę kelionę tik viename kitame laikraštyje du tris kartus per metus
pasirodydavo trumpa žinutė: įgulos pranešimas, kad reisas vyksta normaliai. Gyvenimas ėjo savo vaga,
sensacijų mėgėjai medžiojo kitas naujienas. Niekas nepriminė ir Tomo pažadų aplenkti erdvėlaivį.
Tomui ėmė nesisekti. Septynerius metus j is . plušo prie įrenginio, bet viskas buvo veltui. Pabandė iš
Rūko planetos, esančios už dviejų šimtų milijonų kilometrų nuo Žemės, perkelti krovinį. Pavyko, bet
tik tada, kai jam priimti sukonstravo priėmimo įrenginį.
Tomą apėmė neviltis. Nejaugi negalės įgyvendinti savo svajonės perkelti žmones į tolimas, dar
neištirtas planetas, kol jose nėra priėmimo įrenginių. Argi reikės juos gabenti ten erdvėlaiviais, kurių
jis nemėgo ir vadino „ropliais“.
— Jeigu mūsų įrenginį reikės gabenti „ropliu“, — šnekėjo draugams, — tai mes ne atradėjai, ne
mokslininkai, o ištižę slunkiai. Tada jau geriau mirti.
Nors ir niūrių minčių kamuojamas, Tomas nenuleido rankų. Trylika metų jis beveik neišėjo iš
laboratorijos, dažniausiai ten ir valgydavo, ir miegodavo. Pagaliau pasiekė ir šiokių tokių rezultatų.
Paaiškėjo, kad gama-iks energijos spinduliai tinka tik garsinei informacijai perduoti ir kroviniams
perkelti nedideliu atstumu arba mažo svorio. Reikėjo naujo, galingesnio energijos šaltinio. Tomas
prisiminė, kad prieš gerą pusšimtį metų mokslininkai buvo atradę naują energijos šaltinį, bet nepajėgė
jo valdyti ir pamiršo, net nedavę jam pavadinimo. Manyta, kad praktiškai nebus galima jo panaudoti.
Kai Tomui pirmą kartą pavyko, naudojantis šiuo energijos šaltiniu perkelti materiją, mokslininkai
vieningai nutarė pavadinti jį tomiu, o jo teikiamą spindulinę energiją — tomi-cet.
Gama-iks spindulius veikdavo pakeliui pasitaikantys objektai, jų kelią iškreipdavo žvaigždžių ir net
planetų trauka. Jiems neįveikiamos buvo juodosios skylės. Tomi-cet neiškryp-davo iš kelio net ir tada,
kai praeidavo visiškai arti juodosios skylės.

Tomui vėl prasidėjo įtempto darbo, dienos. Tikriau sakant, jos ir nesibaigė su tomio atradimu. O. kol
buvo pagamintas ir išbandytas tomi-cet perkėlimo įrenginys, praėjo dar septyneri metai. Bandymai
pavyko, buvo aišku, kad šis įrenginys patikimas ir juo galima keliauti į bet kurią kosmoso kertelę.
Vakar į Rūko planetą buvo perkelta keletas gyvūnų. Mat prieš pusmetį ten įsikūrusi ekspedicija
pasiskundė, jog jau atsibodę valgyti konservuotą maistą bei pastas, norėtų tikru kepsniu pasimėgauti.
Tomas paprašė leidimo ir pasiuntė į Rūką kiaulę, avį ir veršiuką. Ekspedicijos dalyviai, nors ir slapčia
vylėsi, bet negalėjo atsistebėti „nežinia iš kur“ pas juos atsiradusiais gyvuliais.
Viskas paruošta, patikrinta ir galima laukti Pasaulinės tarybos komisijos, kuri priimtų įrenginį ir
leistų jį eksploatuoti. Tomas veržte veržėsi į tolimas planetas. Norėjo atitrūkti nuo įgrisusios
laboratorijos, susipažinti su naujais pasauliais. Tačiau sutrukdė nenumatytos aplinkybės: po trijų dienų
grįžta erdvėlaivis, išbuvęs kelionėje trisdešimt metų. Visas pasaulis nekantriai laukia laivo įgulos,
todėl Tomo išradimas niekam nerūpi. Teks palaukti nors porą savaičių, kol nutils šio erdvėlaivio
sukeltas triukšmas.
Tomas raukosi, tarsi valgytų rūgštų obuolį, bet per daug neširsta. Žino, ateis ir jo eilė. Jis gali
mirksniu nukeliauti į tą planetą, kurią aplankė kosminė įgula, ir patikrinti, ar teisybė, ką pasakoja
keliautojai.
— Skieskit, kiek jums patinka, o aš tik šast į ten, o po kelių valandų — vėl namie, lyg niekur
nebuvęs, — Tomas susigriebė kalbąs balsu. Vėl siekė stiklinės su gaivinančiomis sultimis, bet
pasigirdo Ievos balsas:.
— Tomai, eik pietauti.
Jam patinka būti lepinamam, kai visi darbai užbaigti. O Ieva tą moka. Visada švelniai paguos, kai
sunku ar nesiseka. Tomas ne kartą save yra sugavęs besigailintį, kad beveik pusę amžiaus gyveno
vienišas, užsidaręs laboratorijoje, tarsi kalėjimo celėje. Dvidešimt septyneri metai savanoriško kalėjimo! Ar ne per daug atiduota mokslui?
Gal viskas būtų taip ir likę, jeigu ne ta atmintina diena, kai prieš septynerius metus jis sutramdė tomi
ir pritaikė praktiniam naudojimui.
Vakare pas jį užsuko mokslo dienų draugas Povilas — garsus chirurgas kosmologas. Jo sritis —
gyvybės palaikymo bei naujos žmonių kartos išauginimo ilgų kosminių skridimų sąlygomis
problemos. Nors ir daug pasiekęs, Povilas neužsidarė tarp laboratorijos sienų, bendravo su žmonėmis,
nevengė pasilinksminti.
Dabar sužinojo apie Tomo pergalę, todėl atėjo pasveikinti ir pakvietė į svečius:
— Atšvęsime tavo laimėjimus siaurame šeimos ratelyje.
— Visai atpratęs nuo draugijos, bijau, nemokėsiu elgtis prie vaišių stalo, — atsikalbinėjo Tomas.

— Nebijok. Būsime tik mudu su Marija ir jos sesuo Ieva. O bendrauti su žmonėmis teks įprasti. Juk
negyvensi visą laiką vienas lyg koks atsiskyrėlis.
Tomas dar vis spyriojosi, ieškojo įvairiausių pretekstų, kurie jam neleidžia atsitraukti nuo darbo, bet
Povilas nekreipė į tai dėmesio. Paskambino žmonai ir pažadėjo netrukus būti kartu su Tomu.
Šitaip Tomas ir sutiko Ievą, kuri jam patiko iš pirmo žvilgsnio. Iš pradžių Tomas dar šiek tiek
varžėsi, jautėsi lyg sukaustytas. Ieva pirmoji pradėjo su juo kalbėti, domėjosi jo darbais, klausinėjo,
kaip atrodanti laboratorija.
Tomas atsakinėjo prisiversdamas, bet vėliau įsitraukė į pokalbį. Pažadėjo Ievai parodyti savo
laboratoriją. Pažadėjęs nusigando: ką ji ten pamatys, ar tą netvarką, kurioje praleido didelę dalį savo
gyvenimo, todėl skubėjo pasitaisyti — kai tik pagamins tomi-cet įrenginį, parodysiąs jai pirmajai.
Patiko Tomui ir Ievos išvaizda, jos veidas, plaukai ir rankos, kurios retkarčiais prisiliesdavo prie jo
rankų, kai ji paduodavo kokį nors patiekalą. Vakaras praėjo jaukiai. Atsisveikindamas pajuto, kad
sunku palikti malonią Ievos draugiją ir grįžti į savą viengungio butą.
Povilas ir Marija kvietė jį dažniau užsukti. O Ieva atsisveikindama padavė švelnią ranką ir pasakė.
— Tikiuosi, nepamiršite ir nors retkarčiais aplankysite. Aš gyvenu čia pat, greta.
Išėjo namo pusiau apsvaigęs. Ne, ne nuo išgerto šampano, o nuo jo širdį užplūdusio naujo jausmo —
jis pamilo Ievą. Ilgai vartėsi lovoje negalėdamas užmigti, nes akyse tebestovėjo Ieva. Vis galvojo, kaip
ją pamatyti. Manė, jog rytoj dar nepatogu eiti, tai padarys po dviejų savaičių. Tris dienas negalėjo
dirbti, pamiršo net valgi — taip norėjosi pasukti merginos buto linkui. Bet žodžio tvirtai laikėsi —
palauks dvi savaites. Skaičiavo dienas, kada galės paskambinti Ievai. Bet pamažu įsitraukė į darbą,
atsirado naujų rūpesčių, begalės spręstinų problemų, ir Ievos paveikslas ėmė blėsti. Tomui vėl
egzistavo tik laboratorija ir bandymų poligonas.
Praėjo penkeri metai. Atėjo diena, kai buvo galima išbandyti tomi-cet įrenginį. Išvakarėse Povilas
rado Tomą vieną betupinėjantį apie savo kūrinį.
— Sveikinu, Tomai, dar kartą sveikinu su nauju laimėjimu, — spaudė jis draugui dešinę. — Tai ką
pakvietei į rytdienos bandymus?
Tomas išvardijo pareigūnus, kuriuos būtinai reikėjo pakviesti, ir pridūrė:
— Na, Žinoma, ir tave su Marija.
— O Ievos nepakvietei?
— O dieve! — sudejavo Tomas. Jis prisiminė merginą, savo pažadą jai pirmajai parodyti sukurtą
perkėlimo įrenginį ir susigėdo. — Kiek laiko, kai jos nemačiau?
— Penkeri metai, gerbiamas kolega. Penkeri metai. Visai pamiršai, ką buvai jai žadėjęs.
— Nejaugi penkeri metai? Negali būti! — stebėjosi Tomas. Kaip gyva prieš akis iškilo Ieva. Geidė
ją pamatyti. Tik nežinojo, ar norės jį prisiminti po tiek metų.

...Nuo tos dienos juodu nesiskyrė. Prieš pusantrų metų susituokė, ir dabar Ieva laukiasi kūdikio.
Tomas švelniu žvilgsniu paglosto žmonos papilnėjusį liemenį ir keliasi iš hamako. Metas pietauti.
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Grįžtantis erdvėlaivis visus išjudino. Kas tik galėjo, važiavo ir skrido į kosminį centrą. Po
trisdešimties metų kelionės sekmadienio rytą laivas nusileis Žemėje. Iš vakaro į miestą prigužėjo
daugybė žmonių, ir gatvėse sustojo transportas.
Ištisą naktį smalsuoliai plūdo į kosmodromą — kiekvienas norėjo iš anksto užsiimti geresnę vietą, iš
kurios viską matytų.
Povilas ir Marija rengėsi išskristi vakare paskutiniuoju reisu. Dar prieš aušrą būtų kosmodrome.
Povilas buvo Kosmoso įsavinimo tarybos narys, todėl jam su žmona nereikėjo rūpintis patogia vieta —
jie gavo kvietimus į tribūną. Mielai būtų pasiėmę ir Tomą su Ieva, bet neliko vietų — norinčių savo
akimis pamatyti sugrįžtančius iš tolimos kelionės buvo daug.
Tomas visai ir nesirengė ten važiuoti. Ieva truputį negalavo, todėl vargu ar būtų iškentusi tokiame
karštyje, kuris laikosi jau keletą dienų, o vienos palikti namuose nenorėjo. Pažiūrės per televiziją, kuris
šį kartą veikė visą naktį.
Povilas su Marija jau buvo beeiną pro duris, kai suskambo telefonas. Sveikatos apsaugos tarybos
narys ieškojo Povilo. Labai prašė padėti jo broliui, patekusiam į automobilio avariją: sužeistojo būklė
sunki, reikia skubios pagalbos.
Padėjęs ragelį, Povilas keliais žodžiais paaiškino Marijai, kas nutiko, pasiūlė įsijungti televizorių
arba nueiti pas seserį ir kartu pasižiūrėti, kaip rengiamasi priimti ekspedicijos įgulą, pats įsėdo į
automobilį ir nuskriejo įprastu maršrutu.
Marija nuliūdo, kad negalės vykti į Kosminį centrą. Norėjo ne tik pasižiūrėti {laivo nusileidimą
geriausiai žiūrėti per televizorių), bet ir pabendrauti su žmonėmis. Erdvėlaivio įgulai Pasaulinė taryba
ruošia priėmimo pietus, į kuriuos pakviesti ir juodu. Paskui aprimusi sumetė, jog galima išskristi
pirmuoju rytiniu reisu ir spėti į pietų iškilmes.
Paskambino Ievai, kuri mielai sutiko priimti seserį, paskui į ligoninę, kad vyras žinotų, kur jos
ieškoti.
Prieš auštant, kai televizoriaus ekrane sušvito dar toli kosminėje erdvėje skriejantis laivas, sugrįžo
Povilas. Operacija pavyko, prie ligonio liko budėti asistentas. Marija kalbino vyrą skristi į Kosminį
centrą, bet šis nesutiko: negalįs palikti ligonio be priežiūros. Ir.v.iš tiesų kas pusvalandis vis skambino
asistentui, teiravosi apie ligonio būklę. Tik apie pusiaudienį krizė praėjo, ir Povilas apsiramino.

Beveik po trisdešimties metų kelionės sugrįžęs erdvėlaivis pasiekė Žemę. Aplink jį šurmuliavo
žmonių minia, aidėjo griausmingos ovacijos, šauksmai. Per šį didžiulį triukšmą, keliamą minios ir
stabdomo erdvėlaivio, laidos vedėjo balsas vos girdėjosi.
Pagaliau viskas ėmė rimti. Erdvėlaivis paskutinį sykį su-susiūbavo ir nutilo. Atsidarė liukas, ir
ekrane pasirodė barzdoti, sulysę, išsikamavę, bet laimingi kosmonautai; žmonės čiupo juos ir ant rankų
nunešė prie Pasaulinės tarybos narių tribūnos. Kosmodrome vėl suūžė minia. Dienos didvyriai dingo iš
ekrano, nes televizijos kameros nukrypo į smalsuolius.
Ekrane pasirodė nėščia moteris, jos veidas buvo perkreiptas skausmo. Sunkiai gaudydama tvankų,
dulkių pertvinkusį orą, ji čia pat sukniubo ant žemės. Žmonės ėmė šaukti pagalbos. Pribėgo sanitarai ir
paguldė ją ant neštuvų. Komentatorius ėmė aiškinti:
— Štai tuoj mums visiems svarbiu momentu į pasaulį ateis naujas pilietis. Gal tai bus naujos kartos
kosmonautas, kuris įstengs nukeliauti ir į kitas galaktikas...
Tuo metu kosmodrome ėmė dėtis keisti dalykai. Moterys, prisilietusios prie erdvėlaivio ar
kosmonautų, ėmė netekti žado ir, tampomos mėšlungio, griuvo ant žemės, jų veiduose atsispindėjo
baimė ir skausmas. Nėščiosioms prasidėjo gimdymo skausmai, jas teko gabenti į ligonines. Iki vakaro
jos buvo pilnos, ir gydytojai nežinojo, ko griebtis. Kilo įtarimas, jog erdvėlaivis užkrėstas nežinomos
kilmės bakterijomis, kurios labai kenkia moterims. Kosminę įgulą sudarė vieni vyrai, todėl jiems nė
motais, kad parvežė epidemiją. Netrukus buvo atlikti tyrimai ir paaiškėjo, kad šių bakterijų paveiktos
moterys tampa bevaisės ir kad užsikrečiama tiesioginio kontakto keliu.
Pasaulinė taryba ėmėsi skubių priemonių. Pirmiausia uždraudė žmonėms išvykti iš Kosminio centro.
Tačiau tuojau pat susidūrė su nauja problema — mieste susirinkę dešimteriopai daugiau žmonių, negu
yra gyventojų, todėl neįmanoma visų pamaitinti ir kur nors apgyvendinti. Reikėjo slaugyti ir susirgusias moteris.
Oras buvo tvankus, saulė kepino be gailesčio. Žmonės alpėjo kankinami troškulio ir karščio. Ypač
buvo sunku toms moterims, kurios po pergyventų skausmų dar nespėjo atsigauti.
Reikėjo kuo skubiau izoliuoti sergančiąsias ir užkrėstąsias. Tačiau žmonių buvo tiek daug, kad
niekas nepajėgė jų sutvarkyti. Nors buvo atšaukti visi lėktuvų ir traukinių reisai, . bet kai kurie
atvykėliai, dar nieko nežinodami apie epidemiją, nuosavais automobiliais spėjo palikti kosmodromą ir
išsivežė nelemtųjų bacilų. Epidemija plito žaibo greitumu ir netrukus apėmė septintąją dalį pasaulio.
Paskubomis sušaukta Pasaulinė taryba nepaprastajame posėdyje pasaulį padalijo į tris zonas:
epidemijos išplitimo su pastebėtais susirgimo židiniais ir įtariamąją, kur galėjo patekti bacilos, nors
susirgimų dar nepastebėta, apsauginę, kuri skiria likusią pasaulio dalį nuo užterštosios, ir sveikąją.
Epidemijos paliestoji zona kartu su įtariamąja ir apsaugine sudarė du trečdalius pasaulio gyventojų.
Tomas, Ieva, Povilas ir Marija džiaugėsi, kad išvengė tiesioginio pavojaus. Nerimavo tik Tomas —
Ieva jau šeši mėnesiai kaip laukiasi, kad tik neatsitiktų nelaimė. Viena paguoda, kad Pasaulinė taryba

ėmėsi griežtų priemonių. Mokslininkai netruks išaiškinti epidemijos priežastis ir ras priemonių
nelaimei atitolinti.
Slinko neramios dienos. Visi nekantraudami laukė geros žinios, bet mokslininkai pasijuto esą
bejėgiai — jokios žinomos priemonės neveikė bacilų.
Po ilgų svarstymų ir ginčų nuspręsta, jog pasaulį reikia padalyti į tris valstybes. Pirmoji —
epidemijos nepaliesti plotai, antroji — apsauginė zona, o trečioji — epidemijos išplitimo ir įtariamoji
zona, nes ir joje jau atsirado ligos židinių. Tarp šių valstybių galima palaikyti tik radijo ir televizijos
ryšį. Už Valstybinės sienos peržengimą — mirtis vietoje. Visi gyventojai privalo.nešioti ant kaklo savo
valstybės ženklą. Be tokio ženklo žmogus bus vietoje sudegintas.
Povilas ir Tomas šiek tiek nurimo — jų miestas pačiame pirmosios valstybės centre, ir epidemijos
pavojus negresia. Atsipeikėję po tokio sukrėtimo, jie pradėjo vėl rūpintis savo darbais. Tomas
nuvažiavo į poligone stovinčią laboratoriją, kur bandymui paruoštas laukė tomi-cet įrenginys.
Apžiūrėjo dar kartą, patikrino, ar viskas tvarkoje, ir nusprendė rytoj pat kreiptis į Valstybės tarybos
narį kosmoso reikalams, kad paskirtų bandymų dieną.
Namie Ieva pasakė, kad jo labai ieškojęs Povilas, kuris, kaip žinia, yra Valstybės tarybos sveikatos
apsaugos narys. Norėdamas sužinoti, ko norėjęs iš jo draugas, nuskubėjo pas jį.
Povilą rado neramiai vaikštinėjantį pb kabinetą. Jis žingsniavo su sunertomis už nugaros rankomis ir
kažką įtemptai galvojo. Tokio susirūpinusio dar nebuvo matęs. Iš karto Tomui pasirodė juokinga jo
poza, norėjo ką nors pašmaikštauti, bet pajuto kažką negera ir nutylėjo.
Povilas mostelėjo ranka sėstis, o pats vis dar narstė ten ir atgal, tarsi matuodamas kambario dydį.
Pagaliau sustojo ir pasižiūrėjo į draugą.
— Klausyk, Tomai, mes ne tik kolegos, bet ir giminės, todėl noriu tau kai ką pasakyti.
Tomas pajuto tarsi virš jo susikaupė audros debesys, ir tuojau trenks perkūnas. Taip ir buvo.
Povilas akimirką patylėjo, lyg svarstydamas, ar atskleisti draugui paslaptį, paskui apsidairė, ar kas
nesiklauso, ir pusbalsiu pasakė:
— Epidemijos židinys atsirado mūsų valstybėje. Už penkių šimtų kilometrų nuo miesto.
Tomas sustingo iš siaubo. Jam pasivaideno perkreiptas iš skausmo Ievos veidas, kaip tos moters
televizijos ekrane. O kas bus su taip laukiamu kūdikiu?! Tomas vos nesuriko. Paskui paklausė
nupuolusiu balsu:
— Kas dabar bus? — ir maldaujamai pažvelgė į Povilą, tarsi šis žinotų, kaip išsigelbėti.
— Reikia skubiai veikti, — supratęs jo klausimą, o dar labiau akių žvilgsnį, atsakė Povilas.
— O ką mes galime nuveikti, jeigu jau medicina bejėgė? Cia aš menkas pagalbininkas.
Povilas energingai priėjo prie servanto, įpylė į stiklą konjako ir, nė žodžio netardamas, atkišo Tomui.
Sis automatiškai išgėrė ir užsikosėjo. Kol praėjo kosulys, truputį apsiramino.

— Sakyk, — palinko prie jo Povilas, — ar tavo tomi-cet paruoštas veikti? .
— Taip, bet...
— Nieko neklausinėk ir neprieštarauk. Jau viską esu apgalvojęs. Jei nori išgelbėti mūsų pasaulį, ne,
ne visą, o nors jo dalelę, tiksliau tariant nors kelis artimus žmones, privalai kai ką padaryti. Tavasis
tomi-cet...
Tomas ėmė suvokti, ką savo Povilas. Reikia sėsti į perkėlimo kamerą ir akies mirksniu iškeliauti į
kitą planetą. Tai esąs vienintelis išsigelbėjimo būdas.
— Bet, Povilai, juk nespėjau įrenginio patikrinti, nežinau, ar pavyks.
— Nėra kada derėtis. Bacilos nelaukia. Brangi kiekviena minutė. Žiūrėk, pareisi namo, o ten tavo
Ieva kliedi iškreiptu veidu.
— Tu, tu mane gąsdini...—Tomo balsas vėl suvirpėjo, sunku buvo pratarti žodį. Norėjo bėgti, kur
kojos neša. Bet kur tu, žmogau, nubėgsi.
— Nusiramink, Tomai. Saulės sistemos planetose yra keletas ekspedicijų, galim keliauti ten.
Pagaliau tu žinai, jog yra planetų kitų saulių sistemose. Kaip spėjama, ten gali gyventi žmonės.
Kelkimės į kurią nori iš jų ir pradėkime gyvenimą iš naujo.
Pagaliau Tomas susitvardė ir ėmė ramiai analizuoti susidariusią padėtį. O ji iš tiesų pavojinga.
— Pasirinkimas nedidelis. Už Šešių šviesmečių yra planeta, gerokai mažesnė už mūsų 2emę, bet
atmosferos sąlygos beveik tokios pačios, tik ten daug drėgniau, nes kone tris ketvirtadaliūs sausumos
semia vanduo. Ten galėtume persikelti, bet...
— Vėl bet, mielasis Tomai. Man atrodo, kiekvieną „bet“ tu visada išspręsdavai teigiamai.
— Klausimas, kiek laiko turime pasiruošimui. Jei epidemijos židinių aptikta už penkių šimtų
kilometrų, tai netrukus jis gali atsirasti ir pačiame mieste.
— Nesijaudink, Tomai. Taryba ėmėsi ypatingų priemonių. Židinio zona skubiai izoliuota. Miestas
taip pat saugomas. Niekas negali į jį įvažiuoti. Tačiau nuo dešimtos vakaro bus uždarytas ir
išvažiavimas iš miesto. Taigi laiko liko nedaug. Po to jau bus vėlu, ką nors daryti.
— O vis dėlto, kiek laiko turime, kad galėtume persikelti? Povilas pažvelgė į laikrodį.
— Dabar šešta vakaro. Iki švintant turime spėti. Vadinasi, galime užtrukti apie dešimt valandų.
— Vienu metu galima perkelti tik vieną žmogų. Įrenginio patikrinimui ir paruošimui reikia apie
keturių valandų. Nespėsiu.
— Argi negalima kaip nors greičiau? Galėčiau ir aš patalkinti ar dar ką nors pasikviesti.
— Tu čia niekuo nepadėsi, o mano asistentas liko Kosminiame centre. Kitų pagalbininkų neturiu, o
jeigu turėčiau, vargu ar jie sutiktų.
— Supratau. Kitais pasikliauti negalime. Bet padaryk ką nors, kad nors mudu su žmonomis
persikeltume.

— Hm, tai labai sudėtinga.
— Kodėl?
— Matai, savęs aš vis tiek negalėsiu perkelti — nėra kas įjungtų įrenginį, kai sėdėsiu kameroje.
Vadinasi, turėsiu pasilikti.
Povilui atrodė, jog Tomas nenori jų perkelti, todėl ir ieško bet kokios dingsties.
— Tu laboratorijos vedėjas, gali įsakyti kam nors, kad įjungtų įrenginį...
— Nieko nebus, — nutraukė jo išvedžiojimus Tomas. — Mes patys turime ką nors sugalvoti. — Jo
galvoje jau brendo mintis, kurios dar nenorėjo atskleisti Povilui. Dabar jam svarbiausia — išgelbėti
Ievą su kūdikiu, o pats jis neprapuls. Pagaliau apsisprendė:
— Gerai. Negaiškim laiko. Skubėk ruoštis ir kuo greičiau į poligoną.
— Palauk. O ką galima su savimi pasiimti? Kiek kilogramų gali perkelti įrenginys?
— Nežinau. Imk, kas reikalingiausia, tik viską gerai prisitvirtink prie savęs, nes kiti daiktai gali ir
pasilikti. Prieš perkėlimą kiekvienam turėsiu įšvirkšti po ampulę tomio, kitaip jūsų neperkelsiu. Žinok,
daiktų, kuriuose nėra tomio, negaliu perkelti.
— Gerai, skubu ruoštis.
— Būk ne vėliau kaip devintą, kai truputį sutems, — pasakė Tomas ir bėgte išbėgo pro duris.
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Svetainėje tyliai grojo radijas, o sofos kamputyje susigūžusi sėdėjo sunerimusi Ieva.
— Kur taip ilgai buvai? Ko norėjo Povilas? Vėl kas nors atsitiko? — apipylė klausimais vyrą, vos šis
įžengė į kambarį.
Tomas sutriko, nežinojo, nuo ko pradėti. Bijojo išgąsdinti Ievą, o pasakyti reikėjo.
— Nieko tokio, brangioji... — ir jau buvo beišsižiojąs aiškinti, kas nutiko, bet Ieva pati paklausė:
— Vėl epidemija?
Klausimas buvo pačiu laiku. Tomas padrąsėjo ir galėjo ramiai paaiškinti.
— Taip, brangioji, per anksti nusiraminom. Epidemijos židinys atsirado jau už penkių šimtų
kilometrų.
— Kas dabar bus su mumis? — Jos gilios aksominės akys sunerimusios žvelgė į Tomą.
— Tarėmės su Povilu. Jis siūlo išeitį...
— Kokią?
— Persikelti į kitą planetą, pasinaudojus tomi-cet įrenginiu.
— Ar tai jau įmanoma, Tomai?
— Galima, bet... — čia jis nutilo, nenorėdamas iš karto pasakyti, kad jis pats turės čia pasilikti.
— Tai gerai, Tomai, — nudžiugo Ieva. — Su tavimi nors ir į kitą galaktiką.

—... bet aš savęs negalėsiu perkelti, — išsprūdo Tomui, ir jis tuojau pat pasigailėjo prasitaręs, nes
Ievos akyse išvydo baimės šešėlį.
— Be tavęs aš niekur nesikelsiu. Jei kelsimės, tai abu, bet jei ne, tai geriau mirsime kartu čia,
gimtojoje žemėje.
Tomas sutriko, nežinojo, kaip ištaisyti padarytą klaidą ir nuraminti žmoną. Jo planas buvo paprastas:
perkels Povilą, Mariją ir Ievą į Mažąją žemę, taip jis vadino tą planetą, o pats atsiguls į miego kamerą.
Jis buvo girdėjęs, jog bacilos nepuola miegančių. Išmiegotų dešimt ar dvidešimt metų, — gal per tą
laiką baigtųsi ir epidemija.
Ieva verkė sukniubusi ant sofos, o Tomas nežinojo, kaip ją numaldyti. Pagaliau nutarė pameluoti:
— Nusiramink, brangioji, viskas baigsis gerai. Aš irgi nenoriu pasilikti vienas. Paprašysiu asistento,
ir jis man padės.
Šiaip taip apraminęs Ievą ir paprašęs skubiai ruoštis, pats pasiėmė, ko reikia perkėlimui. Ievai rūpėjo
pasiimti kuo daugiau drabužių ir kitų daiktų. Tomas net pasibaisėjo: vargu ar pavyks viską perkelti, bet
nieko garsiai nepasakė, kad vėl neprasidėtų isterija. Ir taip ilgai užgaišo, o laikas bėga.
Laikrodis rodė be penkių minučių devynias, kai Tomas atvyko j poligoną. Tuojau pat prisistatė ir
Povilas su Marija. Daiktus iškėlė tylėdami, tik retkarčiais persimesdami vienu kitu žodžiu.
— Kam tiek daug visko pasiėmei? Ar įstengsi perkelti? — pasiteiravo Povilas.
— Padėk supakuoti, perkelsiu atskirai.
Už pusvalandžio jau viskas buvo paruošta perkėlimui. Moterų išvirta arbata garavo ant stalo.
— Paskutinį kartą pavakarieniaukime Didžiojoje žemėje, — liūdnai pasakė Marija.
Susėdo. Tomas nugėrė porą gurkšnių ir tarė Povilui:
— Moterys tegu baigia vakarieniauti, o mudu eikime, paruošime įrenginį.
Kai atsidūrė už durų, Tomas tyliai tarė:
— Štai paimk šešias ampules su tomiu. Saugok jas. Tik jų pagalba galėsiu jus susigrąžinti. Dvi
likusias įdėsiu į aną ryšulį. Dabar jos padės nugabenti krovinį, o vėliau gali būti naudingos įpėdiniams
susigrąžinti. Žinok, Povilai, jei atsitiktų blogiausia ir mūsų Žemėje neliktų žmonių, tu būsi atsakingas
už pasaulio gyvybės išsaugojimą. Nors ir sunkiomis sąlygomis, svetimoje planetoje tegu ir Marija
pagimdo keletą įpėdinių. Ieva greit turės kūdikį, padėkite jai. Vienas dievas težino, kiek vargo jai teks
patirti, kai manęs nebus šalia.
— Tai vis dėlto lieki, Tomai?
— Nepertrauk, nes turime mažai laiko. Sutarkime taip. Lygiai po dvidešimties metų šituo pačiu laiku
aš perduosiu tau žinią, ir mes susitarsime dėl grįžimo. Tiesa, vos nepamiršau, užsikabink šį amuletą.
Tai garsą priimanti ir jį perduodanti plokštelė, jis padės priimti mano signalus, o įjungtas tomi-cet
įrenginys visuomet bus nukreiptas į jį. Šis amuletas padės tau išgirsti mane, o aš pasakysiu, ką reikės

daryti. Jeigu taip susiklostytų aplinkybės, kad po dvidešimt metų aš negalėčiau su tavimi susisiekti, tai
signalo lauk kas trys dienos ištisus metus, vis tuo pačiu metu, vidurnaktį. Na, tai ir viskas, lik sveikas.
Neparodyk moterims, kad ilgam su manimi atsisveikini. — Draugai stipriai apsikabino ir
pasibučiavo.
— Palauk, — išsilaisvinęs iš Tomo glėbio, tarė Povilas.— Aš irgi turi kai ką pasakyti. Štai imk, —
ištraukė iš kišenės raktus ir padavė Tomui. — Čia raktas nuo mano laboratorijos, kuri čia pat, šalia
tomi-cet įrenginio. Stai šis nuo miego kameros, o šitas, — čia jis ėmė kalbėti pašnibždomis, — nuo
slėptuvės, kuri yra už laboratorijos ir apie kurią niekas nežino. Jame paslėpta beveik šimtas ampulių su
gemalais, iš kurių nors ir po šimto metų turėtų gimti žmonių palikuonys. Paslėpk šiuos raktus, atiduosi
juos man, kai grįšiu. O jeigu ne... — čia Povilo balsas sudrebėjo,—nežinia, kas ten mūsų laukia,
žinosi, ką daryti: stalčiuje rasi visus tyrimų duomenis ir nurodymus, kaip tęsti eksperimentą.
Vyrai dar kartą apsikabino. Jų veidais nuriedėjo ašaros, kurių jie visai nesigėdijo.
Reikėjo skubėti. Pirmasis į perkėlimo kamerą įlipo Povilas. Marija norėjo pulti paskui jį, bet durys
jau vėrėsi. Išgirdo tik paskutinius vyro žodžius:
— Tuoj susitiksim.
Durys užsidarė, ir Tomas įjungė įrenginį. Po kelių sekundžių kamera buvo tuščia. Marija išbalusi
žiūrėjo į tą vietą, kur prieš keliolika sekundžių stovėjo Povilas. Ją suėmė.baimė.
Tomas skubiai tvarkė įrenginį naujam perkėlimui. Tai truko dvi valandas, trumpiau negu buvo
manęs. Dabar į perkėlimo kamerą įlipo Marija. Ji stengėsi laikytis ramiai, net bandė nusišypsoti, bet
šypsena buvo graudi, o per skruostus nusirito stambūs lašai. Akimirka — ir kamera vėl tuščia. Tomas
dirbo už tris. Po dviejų valandų priėjo prie žmonos, uždėjo ant peties ranką:
— Laikas.
Ieva, pajutusi kažką negero, įsikibo į Tomo ranką ir ėmė šaukti:
— Nesikelsiu! Nesikelsiu! Geriau čia mirsiu, bet nesidangin-siu dievai žino kur.
— Nurimk, brangioji, už keleto valandų būsiu pas tave. Na, drąsiau! — ramino glostydamas
trūkčiojančius nuo verksmo jos pečius, o pats slapčia rijo besiveržiančias ašaras.
— Už poros valandų gausite ryšulį, o tik po to aš... Tik tu dėl nieko nesirūpink. Nepamiršk, kad
jaudinimasis gali pakenkti kūdikiui.
Nusikamavusi Ieva atsišliejo į kameros sieną. Tomas ją pabučiavo:
— Iki pasimatymo, mieloji!
Užtrenkė kameros duris. Ašarų aptemdytomis akimis, ne iš karto sugebėjo įjungti įrenginį. Kilo
neapsakomas noras atplėšti perkėlimo kameros duris ir ištraukti iš ten žmoną. Širdgėla draskė krūtinę.
Dar sekundė, ir Ieva atsidurs labai labai toli nuo jo. Kada jis vėl ją pamatys? Ranka nenorėjo klausyti
proto balso. Žvilgtelėjo į laikrodį. Baigėsi ketvirta. Per ilgai užgaišo, o dar reikia perkelti daiktus.

Išvydęs tuščią kamerą, pasijuto lyg būtų įvykdęs nusikaltimą - nužudęs mylimiausią žmogų, mieląją
Ievą. Jei galėtų, sėstų į perkėlimo kamerą, kad vėl juodu būtų kartu. Tačiau suprato, jog niekas jam
nepadės.
Karštligiškai ėmė tvarkyti įrenginį. Beplušėdamas įsitraukė į darbą, nepastebėjo, kad aušta rytas. Kai
šeštą valandą įrenginys buvo paruoštas, virš horizonto jau švietė saulė. Žvilgtelėjo pro langą. Poligonu
tiesiai link pastato, kuriame stovėjo tomi-cet įrenginys, ėjo nepažįstami žmonės. Skubiai puolė prie
ryšulio, įtempė jį į kamerą. Vėl apėmė silpnumas — norėjo išmesti ryšulį, o vietoj jo pats įlįsti. Emė
svarstyti, ar negalėtų kaip nors sau padėti. Atsipeikėjo išgirdęs žingsnius koridoriuje. Skubiai užtrenkė
kameros duris ir įjungė įrenginį.
Žingsniai nubildėjo kažkur pro šalį. Tomas atsargiai pravėrė duris. Koridoriuje dar buvo prietema.
Žingsnių nesigirdėjo. Kiek galėdamas tyliau žengė ilgu tuščiu koridoriumi ten, kur buvo miego
kamera. Pasiekęs laiptus, vėl išgirdo žmonių žingsnius ir net kalbos nuotrupas: jos sklido iš apačios.
Atsargiai tarsi katė nusėlino prie miego kameros. Jis čia ne kartą lankėsi su Povilu, todėl ir prietemoje
lengvai surado duris. Tyliai atrakino. Uždarydamas jas paskui save pro plyšelį pažvelgė į koridorių,
kuriuo tik ką atėjo. Jo gale stovėjo nepažįstamieji ir kažkam šaukė:
— Turėtų būti čia, nes kieme stovi automobiliai. Ieškokite!
Ilgiau nesiklausė, atsargiai, kad niekas neišgirstų, užvėrė duris ir užrakino. Čia buvo visiškai tamsu,
bet šviesos negalėjo degti, nes mažytis virš durų esantis langelis jį išduotų. Žinojo, kur yra miego
trukmės reguliavimo skalė. Grabinėjo ranka skydą, kol apčiuopė keturis skridinėlius. Iš kairės pirmasis
— tai vienetai, antrasis — dešimtys, toliau — šimtai ir tūkstančiai metų. Argi galima išmiegoti
tūkstančius metų ir vėl nubusti? Vargu. Stipriai suėmė antrąjį skridinėlį ir pasuko pagal laikrodžio
rodyklę. Pirmas trakštelėjimas reiškė dešimt metų. Šiek tiek sudelsęs, dar pasuko, trakštelėjo antrą
kartą. Dvidešimt metų.
Atidarė miego kameros duris. Išgirdo, kaip dūzgia įjungti įrengimai. Skubiai šmurkštelėjo vidun,
užtrenkė duris, kurios automatiškai užsidarė. Dabar niekas jų neatidarys visus dvidešimt metų. .
Greitomis atsigulė į skirtą vietą. Vos spėjo pagalvoti, kur dabar Ieva ir ką beveikianti, o akių vokai
apsunko ir ėmė merktis. Kūnas sustingo tarsi švininis. Tomas prarado nuovoką.
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Perkėlimo kameros durys užsidarė. Povilas stovėjo ir įtemptai laukė to, kas turėjo įvykti. Širdis
neramiai plakė. Kameros sienoje, tarsi veidrodyje atsispindėjo jo pabalęs veidas. Baugino nežinomybė:
ką jaus perkeliamas, gal bus skausmingas.
Netikėtai pajuto bestovįs ne ant kietų perkėlimo kameros grindų, o ant šlapios žolės. Apsidairė.
Virš galvos mirgėjo žvaigždės, tik jos atrodė kiek kitokios. Už keleto žingsnių tyvuliavo vanduo,
netoliese stūksojo miškas. Jis buvo patekęs į nedidelę proskyną šalia ežero.

Apsipratęs su tamsa, įžiūrėjo ežere salą. Ji buvo netoli kranto. Priešingoje pusėje miško proskyna —
ten nebuvo medžių, augo tik nedideli krūmokšniai. Iš trijų pusių mišką, supo ežeras. O gal ir jis yra
saloje. Tai bus matyti įdienojus.
— Gerai, kad ne į vandenį išmetė, — balsu samprotavo Povilas, — o tai galėjau priburbuliuoti.
Paėjėjo keletą žingsnių kranto linkui. Miške kažkas sučežėjo. Povilas krūptelėjo ir išsitraukė
spindulinį pistoletą. Uždegė prožektorių, bet nieko nepamatė.
— Gal koks užsnūdęs paukštis nukrito nuo šakos, — ramino pats save.
Netrukus pradėjo brėkšti. Povilas atsisėdo ant akmens ir ėmė. laukti, kol visiškai prašvis. Sučiulbo
paukščiai, miškas atgijo. Povilas stebėjo ant šakos linksmai treliuo j antį mažą pilką paukštelį.
— Tokio dar neteko nei matyti, nei girdėti, — pagalvojo. Staiga iš tankmės išnėrė didžiulis gauruotas
žvėris ir šoko prie Povilo. Laimei tas rankose laikė pistoletą. Akimirka, ir žvėris sukniubo. O saulė vis
kilo aukštyn ir maloniai šildė. Dangus buvo giedras. Povilas nusivilko viršutinius drabužius, o netrukus
ir visai išsirengė. Pasidarė labai karšta. Atsargiai įlipo į vandenį. Nieko įtartino nepastebėjęs,
išsimaudė. Paskui nuplaukė į salą. Ji buvo nedidelė. „Čia tikriausiai nėra žvėrių“, — toptelėj o mintis,
klausantis maloniai čiulbančių paukščių. Dar buvo praėjusi tik valanda, kai jis čia, o saulė jau buvo
zenite. Povilas suprato, kad Mažoji žemė, nuo šiol būsianti jų pasaulis, sukasi apie savo ašį kur kas
greičiau negu gimtoji planeta.
Kai saulė buvo arti laidos, Povilo laikrodis rodė, jog praėjo tik dvi valandos. Per tą laiką jis spėjo su
spinduliniu pistoletu nukirsti keletą medžių ir pasidaryti plaustą. Marija plaukti nemoka, o ir jam
nepatogu krante palikus drabužius plaukioti į salą, kurioje nutarė įsikurti.
Jau buvo bebaigiąs tvarkyti plaustą, kai išgirdo džiugų Marijos šūktelėjimą:
— Povilai! Mielasis, ar čia tu?
— Na kaip, laimingai?
— Nė nepajutau. O iš pradžių, kai tu įėjai į kamerą, buvau smarkiai išsigandusi. Maniau, dingsi, o aš
tavęs nesurasiu. Kai uždarė kameroje, vos spėjau pagalvoti, kad tik atsidurčiau ten pat, kur ir tu, —
Marija prisiglaudė prie Povilo.
— Kaip čia mes gyvensime? — šiek tiek atitokusi nuo staigaus persikėlimo, — paklausė Marija,
baikščiai dairydamasi į tamsų mišką ir netoliese riogsantį negyvą žvėrį. Saulė jau leidosi, ir ilgi
šešėliai žaidė tarp medžių. Įsikibusi į Povilą, sušnabždėjo: — Man baisu.
— Nebijok, tuoj persikelsim į salą. Ten tikriausiai nėra žvėrių. Nužiūrėjau gerą vietą nakvynei.
Šiandien išmiegosime lapų guolyje, o paskui suręsim namelį, — ramino žmoną Povilas, vesdamas ją
prie plausto.
— O kaip bus su Ieva ir Tomu? Reikia čia jų palaukti.
— Ilgai teks laukti. O aš jau išalkau, reikia pasistiprinti. Visą dieną nevalgęs.

— Kaip tai visą dieną? — nustebo Marija. — Tik dvi valandos praėjo, o persikėlei po vakarienės.
Palaukim nors Ievos.
— Brangioji, čia visai kitoks laiko skaičiavimas. Ten, mūsų gimtinėje, pora valandų, o čia beveik
visa para. Po keleto dienų, kai būsiu gavęs visus daiktus, galėsiu tiksliai apskaičiuoti. Teks prisitaikyti
prie šios planetos sąlygų, čia visai kitoks oras ir paros ritmas. Valgysim ir miegosim vietos laiku. O
dabar eime, plauksime į salą, kol dar visai nesutemo. Ieva atsiras rytoj, ne anksčiau kaip vidurdienį,
taigi galim ramiai pailsėti.
— Vaje, kaip baisu! Ar tikrai čia gyvensime tik keliasdešimt šios Žemės metų? — paklausė Marija.
— Nežinau, brangioji. Pagyvensim, pamatysim, — atsakė Povilas, o pats pagalvojo: „Ar ne per ilgą
terminą sutarėm su Tomu. Dvidešimt metų — čia bus du šimtai. Duok dieve, kad tiek išgyventume“.
Išpjovė geriausią nudobto žvėries gabalą mėsos, sėdo į plaustą ir nusiyrė į salą. Susikūrė laužą,
iškepė mėsą. Kol pavalgė, visai sutemo. Atsigulė į paruoštą iš lapų guolį. Marija užmigo ne iš karto,
vis dairėsi į tamsą. Tačiau matydama, kad Povilas ramiai miega, užsnūdo ir ji.
Naujuosius Mažosios žemės gyventojus pažadino saulutė, pakilusi virš medžių viršūnių. Povilas
žvilgtelėjo į laikrodį — dar tik trys su puse valandos, kaip jis čia, o jau praėjo antra naktis. Dar visas
pusvalandis, kol persikels Ieva. Taigi laiko yra.
Atsikėlę pirmiausia išsimaudė. Paskui suvalgė vakar keptos mėsos likučius ir ėmėsi darbo — pradėjo
statyti namelį. Saulei pasiekus zenitą, Povilas su Marija išplaukė pasitikti Ievos. Plaustas tyliai čiuožė
lygiu ežero paviršiumi. Visai atkutusi Marija dairėsi į šalis ir grožėjosi neįprastais peizažais. Palikę
plaustą prie kranto, patraukė per mišką. Vidurdienį miške buvo maloniai vėsu. Povilas nušovė keletą
paukščių pietums ir vakarienei.. Tačiau toli eiti nedrįso, kad neužpultų koks nors žvėris, kurių, kaip
pastebėjo Povilas, čia buvo apstu. Sugrįžę į aikštelę prie ežero,.net nustėro — šalia plausto ant dviejų
kojų stovėjo gauruotas žvėris. Iš pradžių Povilui dingtelėjo mintis, kad čia gali būti protinga šios
planetos būtybė,"bet netrukus pamatė, kad tai tik žvėris, kuris, pastebėjęs juodu, ėmė urgzti. Povilas
išsitraukė spindulinį pistoletą, bet Marija sulaikė jo ranką. Žvėris, neužuodęs pavojaus, pamažėle
nuturseno į girios tankmę.
Netrukus aikštelėje pasirodė ašarodama Ieva. Ji nustebusi dairėsi, nesuprasdama, kur patekusi.
Povilas ir Marija prišoko prie jos. Kai pakvietė į plaustą, Ieva atsisakė eiti su jais.
— Aš lauksiu Tomo, — spyriojosi. — Už poros valandų jis bus čia.
Saulė jau leidosi, ir palikti Ievą aikštelėje buvo pavojinga. Povilas švelniai paėmė ją už alkūnės ir
paaiškino, kad dvi valandos Didžiojoje žemėje — čia yra beveik para. Vadinasi, iki rytojaus Tomo ji
nesulauks. O nakčiai pasilikti šioje vietoje pavojinga. Tomas veikiausiai atsiras tik rytoj po pietų.
Ieva nesiliovė verkusi ir nenorėjo tikėti tuo, ką jai sakė. Pagaliau, pabūgusi tamsos, nuėjo prie
plausto vis dar nenurimusi — bijojo, kad Tomas jos nesuras.

— Na ir netikėlė tu, Ieva, — kalbėjo Povilas, padėdamas jai užsiropšti ant plausto. — Marija vakar
persikėlė, o aš jau beveik dvi paros kaip čia gyvenu. Šioje planetoje laikas visai kitaip bėga. Netrukus
ir tu prie to priprasi.
Vos grįžę į salą, Povilas su Marija užsiėmė darbais: žmona ruošė vakarienę, o vyras įrengė guolį
Ievai.
Buvo visai tamsu, kai draugija susiruošė miegoti. Nors ir labai nuvargusi, Ieva nė už ką nesutiko
gultis į jai skirtą guolį, kurį nuo Povilo ir Marijos teskyrė nedidelis krūmas. Nieko kito neliko Povilui,
kaip guldyti ją su Marija, o pačiam gultis į jos vietą.
Saulutei patekėjus, Ieva pašoko ir ėmė raginti Povilą greičiau plaukti į krantą pasitikti Tomo. Povilas
visai neskubėjo, jam labiau rūpėjo namelio statyba. Dar per anksti, sakė jis Ievai, reikėsią ilgai laukti.
Ieva nesitvėrė savame kailyje, kol galų gale savo prašymais įkyrėjo Povilui, ir tam neliko nieko kito,
kaip leistis kelionėn. Palikę Mariją ruošti pietus, nuplaukė į krantą. Neužilgo aikštelėje atsirado
didžiulis ryšulys. Povilas čiupo jį, o Ieva neramiai dairėsi.
— Kurgi Tomas? Kas jam atsitiko? — Ir vėl apsiliejo ašaromis.
— Neverk! — beveik piktai sudraudė Povilas. — Jis ir sakė, pirmiau perkelsiąs daiktus. Jie mums
labai reikalingi. — Užkėlė ryšulį ant plausto ir pašaukė Ievą.
— Plaukiam. Šiandien Tomas nepasirodys.
Ieva nustojo verkusi, nes Povilo balse pajuto kažkokį netikrumą. Bijodama išgirsti ką nors baisaus,
nutarė patylėti. Plaukdami atgal nesikalbėjo. Povilas suko galvą, kaip paaiškinti Ievai, kad Tomas liko
Žemėje, o Ieva mąstė, kada gi pagaliau ji pamatys Tomą ir jai nereikės bijoti artėjančios nakties.
Naktis praėjo ramiai. Kai išaušo rytas, Ieva vėl ėmė prašyti Povilą, kad perkeltų ją į krantą. Povilas
vis atsikalbinėjo, bet sakyti teisybės nedrįso. Pagaliau sutiko nuplukdyti ją į krantą. Ten kiek
pavaikščiojo kartu, paskui nutarė išdrožti visą tiesą:
— Klausyk, Ieva. Tu mano žmonos sesuo, todėl esi man giminė, ir aš nenoriu tavęs apgaudinėti.
Nors ir labai sunku, bet pasakysiu teisybę: nei šiandien, nei rytoj Tomas čia neatsiras. Jis negali savęs
perkelti, nėra tokio žmogaus, kuris.sutiktų jam padėti. Be to, jis reikalingas tenai, nes be jo mes
negalėsime sugrįžti į savo gimtąją planetą...
— Kam tu taip šneki? — raudodama nutraukė Povilą Ieva. — Tomas žadėjo persikelti. Tu tyčiojiesi
iš manęs.
— Nusiramink, Ievute. Viskas ne taip baisu. Praeis kiek laiko...
— Ir kam aš sutikau perkeliama. Geriau būčiau kartu numirusi, — aimanavo Ieva.
— Klausyk, Ieva, argi tu norėtum, kad tavo kūdikis, kurio lauki, neišvystų tavęs ir Tomo. Ar
norėtum jį nužudyti? Pasilikusi Didžiojoje žemėje tikriausiai būtum susirgusi ta baisia liga ir jau
nebesulauktum kūdikio... O Tomui nieko neatsitiks. Aš palikau jam raktus nuo miego kameros. Jis ten

ramiai miegos, o kai pavojus praeis, atsibus ir susigrąžins mus į Žemę. Tada mes ir mūsų vaikai
būsime ten labai reikalingi. Epidemija baigsis, ir grįšime. Netruks prabėgti dvidešimt metų.
Išgirdusi, kad Tomo taip ilgai nematys, Ieva vėl ėmė rypuoti:
— Kodėl nepasilikau kartu su Tomu? Kam aš čia reikalinga? Dvidešimt metų viena...
Povilas nežinojo, kaip ją paguosti. Stovėjo ir laukė, kol išsiverks.
Staiga už nugaros išgirdo kažkieno žingsnius. Atsigręžęs pamatė prie jų artėjantį didžiulį žvėrį.
Išsitraukė pistoletą ir sušuko Ievai:
— Greičiau į plaustą!
Vos spėjo abudu užšokti ant plausto ir atsispirti nuo kranto — žvėris buvo čia pat. Sustojo įnirtęs, bet
į vandenį nelipo, tik kojomis rausė žemę ir ragais mėtė medžių šakas.
Staigus išgąstis padėjo Ievai nurimti. Žiauri tikrovė priminė, kad jinai privalo gyventi ne tiek dėl
savęs, kiek dėl būsimo kūdikio, kad ji negali apvilti Tomo, turi padovanoti jam sūnų. Buvo įsitikinusi,
kad gims berniukas. Nors dvidešimt metų ilgas laiko tarpas, bet ji sulauks to meto, kai vėl pamatys
Tomą.
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Prabėgo trys mėnesiai, kai trys Didžiosios žemės gyventojai apsigyveno Mažosios žemės ežero
saloje. Povilas, padedamas moterų, surentė iš rąstų namelį, kurį pertverė į tris dalis. Viename gale
apsigyveno Povilas su Marija, kitame — Ieva. Vidurinę namelio dalį padalijo į dvi dalis — virtuvę ir
prieangį. Langus padarė nedidelius, jų rėmus aptraukė beveik permatoma plėvele. Sukalė ir lauko
duris, kad į namelį neužklystų koks neprašytas svečias — koks nors žvėris ar gyvulys. Virtuvėje iš
molio sulipdė židinį. Čia virė valgį, o jo šiluma sklido po visus kambarius. Kambariuose įrengė gultus,
iš apvalių didesnių ir mažesnių rąstų padarė stalus ir kėdes.
Namelį statė visi trys, bet Ievai kasdien darėsi vis sunkiau dirbti. Dabar ji dažniausiai tik gamindavo
valgį. Povilas medžioti plaukdavo į krantą. Žvėrys ir paukščiai nesibaidė ateivių, o spindulinis
pistoletas veikė tyliai ir taikliai, todėl maisto netrūko.
Kai draugija jau galėjo gyventi name, Povilas sumanė išvykti toliau nuo ežero pasižvalgyti. Tikėjosi
rasti gyvų protingų būtybių, nors čia, prie ežero, nebuvo jokių civilizacijos ženklų. Marija nenorėjo
išleisti vyro į kelionę, bijojo, kad jo nesudraskytų žvėrys — ką juodvi darytų vienos likusios, su
kūdikiu, kuris turėjo netrukus gimti. Povilas pažadėjo būti atsargus, bet eiti eisiąs, gal suras kitokio
maisto, nes mėsa jau visiems nusibodusi.
Iš pradžių Povilas plaukė palei krantą. Pakrantės buvo apžėlusios brūzgynais ir nepraeinamos.
Pagaliau priplaukė lygų smėlėtą krantą, ištraukė plaustą ant smėlio, kad bangos nenuneštų, ir
nukeliavo proskyna tolyn nuo ežero. Eidamas rado įvairių uogų, grybų, pamatė augalų, panašių į

kviečius. Jie buvo prinokę, sunkios varpos nulinkusios prie žemės. Išlukšteno iš keleto varpų grūdus,
pakramtė. Skonis visai kitoks negu kviečių, bet gana malonus. Bus galima išsikepti duonos. Gerai, kad
turėjo pasiėmęs maišą, tai nieko nelaukdamas ėmė skinti varpas. Prisikūlė gerą pusmaišį grūdų ir
paliko jį ant kalnelio gerai matomoje vietoje, kad lengvai surastų, kai grįš atgal, o pats nukeliavo toliau
į mišką. Jis buvo didelis ir tankus. Kaip ir Didžiojoje žemėje čia augo pušys ir eglės. Daugelis jų,
matyt, buvo labai senos, nes matėsi ištrupėjusių drevių. Ant žemės gulėjo daugybė išvartų, tokių storų,
kad neįstengdavo jų perlipti, tekdavo apeiti aplinkui.
Medžių drevėse pamatė į bites panašių vabzdžių. Atsargiai apžiūrėjo jų namelius. Iš keleto drevių
išsiėmė korių su medumi. Taip buvo įsigilinęs į šį darbą, kad nieko nematė, tik staiga išgirdo už
nugaros šnopuojant. Nepakreipdamas galvos, žvilgtelėjo į šalį ir pamatė didžiulį gauruotą žvėrį,
panašų į tą, kurį matė paežerėje.
Povilas nustėro ir laukė, kada žvėris smogs jam letena arba griebs jį dantimis. Tačiau šis delsė.
Matyt, keistas jam buvo nepažįstamo padaro kvapas. Povilas atsargiai pakėlė dešinę ranką, siekdamas
pistoleto. Tuo metu žvėris urgzdamas visu svoriu griuvo ant jo. Laimei virsdamas Povilas pasiekė
pistoletą ir, nieko nelaukdamas, įjungė spindulį. Žvėris sukriokė ir nutilo. Povilas vos vos išlindo iš po
jo. Drebėdamas iš susijaudinimo ir baimės, atsisėdo ant išvartos pailsėti.
— Šį kartą pasisekė, — garsiai pasidžiaugė Povilas. — Reikia būti atsargesniam, — ir instinktyviai
apsidairė. Pačiu laiku — į jį bėgo kitas baisūnas. Tik akimirka, ir vėl vos neatsidūrė po žvėrimi. Gerai,
kad neišleido pistoleto iš rankų, — ir antrasis gyvūnas nuvirto šalia pirmojo.
Povilas ėmė atidžiai dairytis. Išgirdęs traškant šakeles, jau buvo bekeliąs pistoletą, bet pamatė du
mažiukus gauruotus žvėrelius. Suprato, kad susitiko su žvėrių šeimyna.
Saulė jau krypo vakarop, miške darėsi vis tamsiau, buvo laikas grįžti namo. Paspartino žingsnį. Jau
buvo beveik vidurnaktis, kai pasiekė salą. Ant kranto išsigandusi jo laukė Marija.
— Greičiau, Povilai, greičiau, — šaukė ji. — Ieva gimdo, o aš nežinau, kaip jai padėti.
Nušokęs nuo plausto, Povilas tekinas pasileido į namelį.
Ievą rado dejuojančią, jos veidu ritosi prakaito lašai. Skausmų suspausta šaukėsi Tomo.
Gimdymas vyko normaliai. Gimė sūnus, kurį pagal tėvą pavadino Tomu.
Baigėsi vasara. Orai vis labiau vėso. Naktimis šalnos nubalindavo žolę. Povilas beveik kasdien
keliaudavo į krantą, iš ten atsiveždavo grūdų, medaus, grybų, kitų gamtos dovanų — reikėjo pasidaryti
atsargų žiemai.
Sulaukusi sūnaus, Ieva labai pasikeitė. Vis rečiau prisimindavo vyrą, nes visas mintis buvo užėmęs
mažasis Tomukas.
Vieną vakarą, kai Povilas grįžo iš medžioklės, Marija padavė jam vakarienę, pati atsisėdusi priešais,
žiūrėjo, kaip jis valgo. Kai pasisotino, švelniai jam pasakė:

— Atrodo, ir mudu turėsime įpėdinį.
— Ar tikrai, mieloji? — Jis seniai, dar ten, Didžiojoje žemėje, norėjo turėti sūnų.
— Manau, kad tikrai.
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Ieva susitaikė su mintimi, kad Tomą pamatys tik po dvidešimties metų. Kartais užplūsdavo liūdnos
mintys, širdis krauju pasrūdavo, iš ilgesio imdavo trokšti mirties, bet greitai susitvardydavo, nes
žinojo, kad ji labai reikalinga sūneliui.
Praėjo žiema. Povilas netoli nuo salos esančioje proskynoje išrovė krūmus ir įdirbo plotelį žemės.
Pasėjo rudenį pasirinktų javų, pasodino daržovių, kurių rado augančių netoliese. Marija laukėsi
kūdikio, todėl dabar Ieva palikdavo jos globai savo Tomuką, o pati su Povilu triūsė darže.
Metai bėgo greitai. Marija pagimdė tris dukreles. Pirmąja Povilas labai džiaugėsi, antrąja — kiek
mažiau, nes labai norėjo sūnaus. Gimus trečiajai dukrai, supykęs išklojo žmonai:
— Jei negali pagimdyti sūnaus, tai daugiau vaikų nereikia. Ką veiks vienos moterys šioje planetoje,
kai mes numirsime.
Visa viltis buvo Tomukas, kurį Povilas labai mylėjo. Tebemylėjo jis ir Mariją, padėdavo jai tvarkyti
namų ūkį, auginti dukreles. Tačiau Ieva vis dažniau pastebėdavo, kad Povilas nuolat žvilgčioja į ją. Ji
pradėjo bijoti Povilo, stengdavosi rečiau pakliūti jam į akis. Tačiau vis tiek į daržą tekdavo plaukti
kartu ir dirbti taip pat kartu.
Marijai rūpesčių taip pat netrūko. Anksti rytą gamindavo pusryčius, pietus, kuriuos pasiimdavo
Povilas ir Ieva. Po to valgydindavo vaikus, skalbdavo, lopydavo, ypač daug rūpesčių turėjo su
drabužėliais. Seni visai suplyšo, o naujų neturėjo iš ko pasisiūti. Vasarą vaikai bėgiojo nuogi. Suaugą
irgi vaikščiojo pusnuogiai.
Žiemą būdavo šiek. tiek geriau, nes galėdavo vilkėti kailiniais drabužėliais, pasiūtais iš žvėrių kailių.
Dirbdama Ieva vis galvodavo, kaip po dvidešimt metų jie grįš į Didžiąją žemę. Nemokėsim elgtis,
galvodavo ji. Čia gyvename lyg pirmykščiai žmonės. Kartais gailėdavosi, kam persikėlė į Mažąją
žemę, geriau.būtų likusi gimtinėje. Tik pagalvojusi, kad tada neturėtų mažojo Tomuko, įtikėdavo, jog
dėl jo verta pakentėti.
Mažasis Tomukas nepažinojo savo tėvo. Girdėdamas, kad mergaitės Povilą vadina tėvu, ir jis ėmė
taip kreiptis. Jam atrodė visai natūralu, kad mamos dvi, o tėvas vienas. Ieva norėjo papasakoti jam apie
tikrąjį tėvą, bet vis atidėliojo, laukė, kol jis paaugs ir bus protingesnis.
Kai mažajai mergytei suėjo, treji metukai, Marija pasiprašė Povilo, kad ir jai leistų kartais padirbėti
darže — labai jau atsibodę sėdėti namie su vaikais. Ieva jai pritarė. Į daržą jos galinčios važinėti
padieniui, nes ir ji labai norinti pabūti su Tomuku.

Padidėjus šeimai, Povilas gerokai išplėtė savo valdas, rovė ir degino krūmus, kad turėtų daugiau
žemės. Pirmaisiais metais plaukdamas į krantą visada, turėdavo su savimi spindulinį pistoletą. Bet
ilgainiui daug plėšrūnų buvo išnaikinta, kiti išsidangino į tolimesnius miškus. Todėl pistoletas būdavo
reikalingas tik medžioklei. Pradrąsėjo ir moterys. Nors be Povilo į daržą neplaukdavo, bet dažnai
pasilikdavo vienos, kol šeimos maitintojas miške ieškodavo atsargų žiemai.
Kartą, baigiantis vasarai, Povilas išplaukė į daržą su Marija. Sunkiausias darbas — javų varpų
rinkimas jau ėjo į pabaigą. Buvo likęs tik vienas laukas palei mišką. Marija nutarė, kad iki vakaro jį
įveiks viena, todėl Povilas išėjo į mišką. Ten jau sunoko riešutai, pats laikas jų prisirinkti.
Likusi viena, Marija kibo į darbą. Saulutė spėriai kilo dangumi, ir diena darėsi tvanki. Rytą, kol buvo
vėsu, Marija skynė varpas atokiau nuo miško. Kai visai įdienojo, jau buvo priartėjusi prie pamiškės.
Čia medžių pavėsyje galėjo atsipūsti: kol Povilas sugrįš, ji ir neskubėdama suspės viską nurinkti.
Pajutusi nuovargį strėnose, atsisėdo truputį atsikvėpti, kad pailsėtų rankos.
Už nugaros kažkas sušlamėjo, sutraškėjo koja užminta šakutė. Grįžta Povilas, pamanė Marija ir net
neatsisuko. Tegu jis prieis, užspaus rankomis akis ir paklaus:
— Na, atspėk, kas?
Marija sėdėjo nejudėdama. Laukė, kol Povilas ją apkabins, kaip seniau. Nuo to laiko, kai gimė
trečioji mergaitė, vyras labai pasikeitė: nebegirdėjo švelnaus jo žodžio, nejuto švelnios glamonės.
Staiga išgirdo žvėries urzgimą. Net nespėjo kryptelti, tik pajuto smūgį į galvą. Net nesušukusi, nuvirto
ant žemės...
Povilui šiandien ypač sekėsi. Pririnko didžiulį maišą riešutų, be to, aptiko didelį bityną. Rytoj su
viena iš moterų ateis medaus kopti. O dabar laikas prie plausto. Ten, baigusi darbą, tikriausiai jo laukia
nesulaukia Marija. Priėjęs prie daržo, pamatė kelis maišus prikimštus varpų ir nebaigtą doroti sklypelį.
Keisčiausia, kad niekur nesimatė žmonos. Numetė riešutų maišą ant žemės, atidžiai apsidairė ir
pašaukė:
— Marija, kur tu? Atsiliepk!
Jo žodžius pakartojo tik aidas. Žengė maišų link ir nustėro: šalia vieno jų pastebėjo kruviną žemę, o
per javus į mišką vedė brydė, lyg ja būtų šliaužęs sužeistas žmogus. Jis pasuko ton pusėn— gal tai
Marija. Tačiau geriau įsižiūrėjęs smėlyje pastebėjo žvėries pėdas. Širdį nusmelkė baisi nuojauta—
Mariją užpuolė žvėris! Šoko į mišką, bet tankmėje jau buvo tamsu, nesimatė jokių pėdsakų. Sopančia
širdimi Povilas blaškėsi šen ir ten, bet Marija buvo dingusi. Visą naktį Povilas pratūnojo darže, laukė,
gal žvėris sugrįš. Rankoje spaudė spindulinį pistoletą ir kaltino save, kad buvo toks neatsargus. Tačiau
niekas nepasirodė. Vos prašvitus, nusekė žvėries pėdsakais, paženklintais Marijos krauju. Ejo ilgai.
Tačiau kuo toliau, tuo sunkiau buvo atpažinti žvėries pėdas, nesimatė ir kraujo lašų. Pagaliau visai

pametė pėdsakus. Apsidairė. Suprato paklydęs, juk taip toli dar niekada nebuvo nuėjęs. Kol rado kelią
atgal ir pasiekė ežerą, buvo vėlus vakaras...
Tą dieną Ieva namuose turėjo daug darbo. Reikėjo iškulti javų varpas, išvėtyti grūdus. Padėjo ir
vaikai. Nejučia praėjo diena. Kai saulė pasislėpė už medžių viršūnių, užkaitė vakarienę. Paskui
išsimaudė. Pavalgydino vaikus. Paguldė mergaites miegoti, o pati su Tomuku liko laukti, kol grįš
Povilas su Marija. Laukė ilgai. Išvargęs užsnūdo ir berniukas. Ieva nunešė jį į kambarį ir paguldė ant
kailių guolio. Pati sugrįžo ant suolelio, nuo kurio dieną matydavosi plaustas, pririštas aname krante.
Sutemos tirštėjo. Aplinkui buvo tylu. Ieva klausėsi, gal išgirs įprastą pliuškenimą arba plaukiančiųjų
pokalbį. Ne pirmas kartas, kai šitaip tenka užtrukti darže, todėl nesibaimino. Matyt, nori viską šiandien
užbaigti, todėl ir nespėjo su šviesa grįžti.
Atėjo naktis, bet jiedu negrįžo, ir Ieva ėmė nerimauti. Ar neatsitiko kokia nelaimė? Net šiurpas
nupurtė nuo tokios minties. Ką gi ji darytų likusi viena su vaikais? Ką veiktų be Povilo ir Marijos? Tik
Povilas žinodavo, kada ir ko prireiks, tik jis atlikdavo sunkiausius darbus. Visada galėdavai juo
pasikliauti.
Išgirdo vandens pliuškenimą, atidžiai įsiklausė. Tylu. Turbūt žuvis nardo. Vėl įtempė klausą. Nieko
negirdėti. Ieva sėdėjo atsirėmusi į storo beržo kamieną ir laukė. Akys merkėsi, bet miegoti nėjo — turi
sulaukti Povilo ir Marijos. Po dienos darbų bus labai išalkę, todėl reikės pavalgydinti.
... Ieva ėjo per pievą ir skynė pačias gražiausias gėles. Surinkta puokštė žėrėjo visomis vaivorykštės
varsomis. Staiga pieva virto sraunia upe. Ieva stovėjo jos viduryje ant nedidelio kupstelio, kurį baigė
semti vanduo. Kupstelis lyg koks plaustas šokinėjo per bangas ir atrodė tuoj tuoj nukris į tamsų tirštą
tarsi rašalas vandenį. Krantu ėjo žmogus. Ieva ėmė jam moti gėlėmis. Žiūri, — ogi ten Tomas.
— Tomai! Tomuk! Gelbėk! —šaukė Ieva, bet jos balso nesigirdėjo. Tomas jos neišgirdo. Viena
ranka ji buvo įsitvėrusi į plausto briauną. Plaustas pasviro, ir kita ranka su puokšte gėlių paniro į
vandenį. Ištraukė ją, o joje vietoj gėlių rangėsi gyvatė. Ieva suspigo iš baimės ir nubudo...
Rytuose jau brėško. Virš tolimo miško dangus buvo balzganas. Povilas su Marija dar negrįžę.
Pasidarė vėsoka. Ieva įsi-siautė į kailį ir vėl atsisėdo ant suolelio. Miego nesinorėjo, vis dar negalėjo
atsipeikėti. Krėtė drebulys, tik ne nuo ryto vėsos, o dėl sapne patirtos baimės. Vėl prisiminė savo
Tomą, kuris jau devynerius metus miega specialioje kameroje. Dar vienuolika metų, ir ji sugrįš pas
Tomą. Taip aiškiai įsivaizdavo jų susitikimą Didžiojoje žemėje, jog atrodė iš tikrųjų Tomas čia pat,
išties ranką ir apglėbs ją savo tvirta ranka. O ji glaudžiasi prie jo ir šneka:
— Mielasis mano, būkime visada kartu. Kad tu žinotum, kaip aš tavęs ilgėjausi. Kaip gailėjausi, kam
sutikau persikelti į šį kančių pasaulį.
— Brangioji mano, — taria Tomas, — bučiuodamas jai akis, skruostus, plaukus. — Vargšele, tu
mano.

— Tomai, mielasis, kam nesakei teisybės? — suvaitojo Ieva. — Pasiimk mane kuo greičiau atgal.
Atmerkė akis, ir vizija dingo. Nesuprato Ieva, ar tai sapnas, ar tikrai kalbėjosi su Tomu. Nepajuto,
kaip išaušo, kaip ryto saulė pažėrė į žemę akinančių spindulių. Kitoje ežero pakrantėje iš tolo bolavo
plaustas. Pakirdo vaikai. Ieva judėjo automatiškai. Paruošė pusryčius, pavalgydino vaikus, užkaitė
puodą, kad turėtų kuo pavalgydinti sugrįžusius darbininkus. Tačiau darbas krito iš rankų. Kaskart
žvilgčiojo kranto pusėn, kur plūduriavo vienišas plaustas.
Atėjo pietų metas. Iš ano kranto jokios žinios. Ieva nenustygo vietoje. Jos nerimą pajuto ir vaikai.
Nustoję žaisti, jie susibūrė apie Ievą. Pati mažiausioji ėmė verkti, prašytis pas mamą.
Vėl atėjo vakaras. Ieva kiek, anksčiau suguldė vaikus, palaukė, kol jie sumigs, pati pasiruošė laukti
Povilo ir Marijos. Tamsa apglėbė žemę. Ano kranto nesimatė. Spengiančioje tyloje Ievos ausis sugavo
pliuškenamo vandens garsus. Širdis ėmė smarkiau plakti. Pagaliau grįžta! Nuskubėjo šildyti vakarienę.
Paskui vėl grįžo pakrantėn ir klausėsi.. Jau visai netoli. Plaukia tylėdami, tylą drumsčia tik vandens
pliuškenimas.
Vos plaustas prisilietė kranto, nuo jo nušoko vienas Povilas.
— O kur Marija? — išsigandusi paklausė Ieva.
Povilas pažiūrėjo į Ievą keistomis, tarsi kokio bepročio akimis, lyg jos klausimas būtų nepasiekęs jo
sąmonės.
— Marija žuvo.
- Ne, ne! Ieva nenorėjo patikėti. Negali būti, kad ji daugiau nepamatys sesers.
— Tu juokauji, Povilai?
— Mariją suėdė žvėris. — Atrodė, jog tik dabar jis suprato, kas atsitiko, įr iš jo krūtinės išsiveržė
dejonė: — Nėra Marijos, neradau nė jos palaikų.
Ieva būtų norėjusi, kaip nors paguosti Povilą, bet negalėjo ištarti nė žodžio. Baisi žinia ją taip
sukrėtė, jog atrodė lyg suakmenėjusi, tik veidu ritosi nesulaikomos ašaros.
7
Ieva labai liūdėjo, kad nėra Marijos kapo. Butų daug lengviau širdžiai, jei žinotum, kur ilsisi jos
mylima sesuo. Povilas irgi jautėsi nelaimingas, kad nerado žmonos palaikų. Storo ąžuolo žievėje jis
išpjaustė Marijos vardą ir užrašą: „Tu esi pirmoji Mažosios žemės auka“.
Netektis buvo didelė, visi gedėjo Marijos. Tačiau laikas ėjo, skausmas rimo. Ilgainiui visi apsiprato,
kad trūksta vieno žmogaus. Mergaitės prisirišo prie Ievos, vadino ją mama. Tomukas taip pat pamiršo
tetą. Nusiramino ir Povilas. Tik Ievos širdis dažnai suvirpėdavo, prisiminus seserį, bet dažniausiai
todėl, kad ji bijojo tokios mirties.

Paaugus vaikams, atsirado daugiau rūpesčių. Kol buvo maži, visą vasarą jie bėgiodavo nuogi. Dabar
Tomukui ir vyriausiajai Povilo dukrai Marijai jaii ėmė ryškėti lytimo brendimo požymiai.
Ievutė taip pat jau vaidino suaugusią. Tik Mortelė dar buvo visai vaikas.
Ieva nežinojo, kuo pridengti vaikų nuogumą, nes per tuos keliolika metų jų drabužiai susidėvėjo. Ji
vos vos sulipdydavo šiokį tokį sijonėlį sau ir kelnaites Povilui. Iš paskutinės skarytės nunarpliojo lyg ir
palaidinuką, kuri šiek tiek pridengdavo jos standžias krūtis — nuoga gėdijosi pasirodyti Povilui. Jam
nematant išsirengdavo, kad drabužėlis ilgiau laikytų.
Tomukas su mergaitėmis buvo įpratę prie nuogumo, jiems ir į galvą neateidavo dengti kurias nors
kūno vietas. Jie žaisdavo, galynėdavosi, o jų žaidimas buvo toks tyras, jog Ieva net imdavo savimi
bjaurėtis, kodėl negali kaip vaikai nuoga vaikščioti.
Pirmuosius kelerius metus po Marijos mirties Povilas privengdavo Ievos, kreipdavosi į ją tik
svarbiam reikalui esant. Tačiau gyvenant vienoje šeimoje sunku buvo išvengti artumo. Juodu turėjo
rūpintis visais vaikais.
Atėjus vasarai, į daržą dažniausiai plaukdavo tik Povilas ir Ieva, namuose palikę šeimininkauti
Marytę. Kartais Povilas į laukus pasiimdavo kurį nors iš vyresniųjų vaikų, bet jie dar buvo menki
pagalbininkai. Darže Povilas daugiau niekada nepalikdavo vienų šeimynykščių, o ir pats vienas toli
neidavo. Jį vis labiau ėmė traukti Ieva. Jam patiko jos liaunas liemuo, dailios rankos ir kojos.
Nepaisant visų negandų, Ieva tebebuvo jaunatviškai graži. Kai ji, dirbdama darže, atsidurdavo priešaky
Povilo, šis pamiršdavo ką darąs, taip jam magėjo ja gėrėtis. Ieva irgi pastebėjo, kad Povilas kitaip ėmė
žiūrėti į ją. Jo kupini susižavėjimo žvilgsniai kartu ir baugino, ir buvo malonūs, kurstė jos moterišką
išdidumą.
Kartą besidarbuojant drauge, Povilas užvedė šneką apie ateitį ir vaikus.
Tomukas tuoj taps vyru, ir mergaitės netruks subręsti. Kaip gaila, kad Marija pagimdė tik mergaites.
Būtų gerai turėti dar nors vieną sūnų.
— Liko vos šešeri metai, ir Tomas mus susigrąžins atgal į Didžiąją žemę. Tada matysime, — pasakė
Ieva, o pati sau pagalvojo: „Tada gal ir antrą sūnų turėsiu".
Povilas pasižiūrėjo į ją susižavėjęs, bet dėdamasis abejingas prašneko:
— Ar tu dar tiki, kad po šešerių metų grįši pas Tomą?
— Jis manęs laukia ir būtinai susigrąžins.
— Klausyk, Ieva, ką pasakysiu: mes skaudžiai apsirikome. Susitarėme, kad po dvidešimt metų
Tomas mus susigrąžins. Taip, jis tikrai išmiegos dvidešimt metų. Bet per tą laiką čia praeis du šimtai
metų. Mes čia jau išgyvenome keturiolika metų, o tavo vyras snaudžia dar tik antrus metus. Kai jis
pabus, ne tik mes, bet ir mūsų vaikai, net anūkai jau bus mirę.

Ieva apstulbo. Ji laukė, vylėsi, jog netrukus grįš į gimtąją žemę, dabar gi jos taip ilgai puoselėta
svajonė sudužo. Nenorėjo tuo patikėti.
— Bet, Povilai, negali taip būti, mes jaustume laiko skirtumą.
— Nejaučiame jo, nes apsipratome su Mažosios žemės paromis ir metais. O pameni, kai tave
perkėlė, aš jau buvau čia išgyvenęs daugiau kaip dvi paras. Nejaugi, manai, kad daiktų ryšulį Tomas
atsiuntė tik po paros? Nieko panašaus. Ten buvo praėjusios dvi valandos, o čia — beveik visa para.
Ieva susimąstė ir neatsakė. Povilas, kiek patylėjęs, tęsė:
— Tu prisimeni, kaip pirmomis dienomis sakiau, kad sugedo laikrodis ir nėra kas pataiso. Ne.
Laikrodis nesugedo, jis tik rodė Didžiosios žemės laiką, todėl mums netiko. Ne, Ieva, tavęs
neapgaudinėju. Tomas atsibus po dviejų šimtų Mažosios žemės metų. Nors tu ir pilna jėgų, vargu ar
nugyvensi daugiau kaip šimtą aštuoniasdešimt metų.
Po šio pokalbio Ievos ilgai neapleido niūrios mintys, vis mąstė apie gamtos jai iškrėstą pokštą.
Tačiau pamažu ji ėmė suvokti, kad iš tikrųjų daugiau nepamatys Tomo, ir ilgainiui su tuo susitaikė.
Vis dažniau sugaudavo save begalvojančią apie Povilą, kuris buvo jai labai atidus, bet niekada
neįkyrėdavo. Jis dabar atvirai žavėjosi Ieva, kalbėdavo su ja švelniai, dažnai išgirdavo jos grožį,
parinkdamas gražiausius žodžius.
Ieva nesuprato, kas jai darosi. Kartais kildavo noras atsiduoti Povilui — kas bus tebūnie. Bet pati
pulti jo glėbin nesiryžo.
Prabėgo dar metai. Ieva ir Povilas per tą laiką labai suartėjo. Ir kaip nesuartėsi, jei dienų dienas
tekdavo dirbti drauge. Ir tą dieną jie triūsė darže. Saulė negailestingai kepino. Kankino troškulys, ir
Povilas nuėjo atnešti vandens. Įsitraukusi į darbą Ieva nepastebėjo, kada jis grįžo. Pastatė kibirą su
vandeniu ir žiūrėjo į dirbančią moterį. Čia ji lenkėsi, čia kėlėsi, siūbavo liemeniu pasisukdama tai į
vieną, tai į kitą pusę. Trumputis ir keliose vietose įplyšęs sijonėlis negalėjo paslėpti jos gundančio
nuogumo. Povilas pajuto begalinį norą paimti ją dabar, čia pat. Priėjo, apglėbė per liemenį. Tarsi
elektros srovė būtų perbėgusi per kūną.
—Pailsėkim, Ievute, tu labai pavargai, — pasakė jis ir nepaleisdamas nusivedė į pievelę. Pasodino.
Paskui pasėmė iš kibiro šalto vandens, padavė jai ir žiūrėjo, kaip ji godžiai geria gaivinantį skystį.
Paskui atsisėdo šalia, apsikabino ir ėmė bučiuoti, pamažu virsdamas kartu su ja. Nuo vandens Ievos
lūpos buvo drėgnos ir vėsios. Jis gėrė šią vėsą, jausdamas, kaip per kūną ritasi karšta banga ir kad toks
pat karštis išpylęs Ievą, kuri nė kiek jam nesipriešina, tik dar tvirčiau glaudžiasi prie jo. Viena ranka
tvirtai apglėbęs moters, kita nusegė menkus skudurėlius. Dvi šiurkščios nuo darbų rankos švelniai
apkabino jo kaklą...
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Kai Povilas ir Ieva dirbdavo darže, vaikai būdavo vieni. Jiems būdavo pasakyta, ką turės veikti per
dieną. Tačiau likdavo laiko ir pažaisti. Dažniausiai jie mėgdžiodavo suaugusius. Tomas pasidirbdino
lanką ir kaip Povilas vaizduodavo medžiotoją. Vyresnioji Marytė vaidindavo mamą. Ji ruošdavo valgį,
prausdavo, valgydindavo, migdydavo vaikus — Ievutę ir Mortutę.
Buvo kaitri vasaros diena. Po pusryčių Marytė kaip įpratusi ėmėsi „mamos“ pareigų. Ievutė atsisakė
žaisti. Ji buvo vos metais jaunesnė už seserį ir nebenorėjo būti „vaiku“. Žaidimas iširo. Mergaitės
nubėgo prie ežero ir ėmė pliuškentis vandenyje. Tomas irgi nuėjo prie vandens, bet laikėsi atokiau nuo
mergaičių. Paskui užsilipo ant plausto, kurį Povilas buvo sukalęs atsargai, ėmė siūbuoti jį, žiūrėdamas,
kaip jo sukeltos bangelės bėga kito kranto linkui. Čia jam dingtelėjo mintis nuplaukti pas tėvus. Jis tą
ne kartą buvo daręs. Atrišo virvę ir nusiyrė per ežerą. Rūpestingai pririšęs plaustą prie stulpelio, įkalto
į kranto smėlį, patenkintas žingsniavo, vaizduodamas medžiotoją, eidamas šaudė iš lanko į
įsivaizduojamus žvėris. Neskubėjo į daržą, nes žinojo, mama tuoj duos jam darbo. Jo nesibaidė, bet
žaisti buvo įdomiau.
Priėjo laukymę. Prieš jį.liūliavo javų jūra. Už jos buvo matyti dvi žmonių galvos, kurios tai
pasirodydavo, tai vėl dingdavo, lyg panirdamos į vandenį. Javų laukas Tomui atrodė tarsi didžiulis
ežeras. Kurį laiką stebėjo, kaip tėvai dirba. Užėjo noras pajuokauti — išgąsdinti juos. Pamatęs, kad
Povilas su kibiru nuėjo prie šaltinio, patyliukais įlindo į javus ir ėmė tyliai irtis per juos. Jam rodėsi,
jog esąs milžinas, verčiantis iš šaknų šimtamečius medžius. Už to stebuklingo miško du baisūs žvėrys,
reikia, kad tik jie nepajustų. Kuo arčiau buvo tėvai, tuo tyliau judėjo Tomas. Pagaliau javai praretėjo, ir
jis pamatė, kaip mama pasilenkusi kauptuku kerta piktžoles, o už jos netoliese stovi tik ką sugrįžęs su
vandeniu Povilas ir žiūri, kaip ji dirba.
Tomas jau pasiruošė šuoliui ir buvo bešokąs iš javų, bet tą pačią akimirką sustingo iš nustebimo,
pamatęs neįprastą vaizdą: Povilas apglėbė mamą ir ėmė ją bučiuoti. Paskui nusivedė į pievą. Davė jai
atsigerti. Tomas norėjo jiems sušukti, bet kažkas jį sulaikė. Povilas vėl ėmė bučiuoti mamą, paskui
išsitiesė ant pievos, patraukdamas mamą po savimi. Iš susijaudinimo Tomas beveik išlindo iš javų,
pasiruošęs ginti mamą, bet pamatė, kad jos rankos apkabino Povilo kaklą.
Tomui atrodė, jog praėjo visa amžinybė. Jis tarsi viską pamatė kitomis akimis, suprato, kam
reikalingi drabužiai. Jis jau ėmė suvokti, kas čia vyksta, ypač kai išgirdo Povilo žodžius, kuriuos šis
ištarė jau gulėdamas šalia mamos:
— Tu man pagimdysi sūnų.
Tomas ilgiau nelaukė. Atsargiai, stengdamasis nesučežėti, apsisuko ir nušliaužė atgal. Kai pasiekė
pamiškę, atsargiai pakėlė galvą ir apsižvalgė: tėvų galvų virš javų lauko dar nebuvo matyti. Tarsi
kiškis liuoktelėjo į tankmę ir tekinas pasileido prie plausto...

Nuo to laiko Tomas labai pasikeitė. Jis ėmė tyrinėti savo kūną, lygino save su mergaitėmis, ėmė
gėdytis savo nuogumo. Pastebėjo, kad jam, kaip ir Povilui, ant apatinės veido dalies ima augti plaukai,
nors ir ne tokie šiurkštus. Tai, kas anksčiau atrodė natūralu, dabar viskas iškilo kitoje šviesoje,
pavyzdžiui, pasikeitusios mergaičių figūros.
Drovėdamasis Tomas pradėjo šalintis net ir mamos, dažniau būdavo vienas. Gerai, kad prasidėjo
ruduo, ir orai atšalo, todėl galėjo savo nuogumą slėpti po kailiais.
Tačiau labiausiai Tomui nedavė ramybės Povilo pasakyti žodžiai: „Tu man pagimdysi sūnų“. Dažnai
galvojo apie tai, norėjo klausti mamos, bet bijojo išsiduoti matęs jų meilės aktą pievoje. „Ką tai galėtų
reikšti“, — mąstė jis. Jeigu nuo to gali gimti berniukas, tai kaip tada atsiranda mergaitės. Jam buvo
Šešeri, kai gimė Mortelė, bet negalėjo prisiminti, kaip tai įvyko. Dabar Tomas laukė atsirandant
berniuko. Norėjo turėti draugą, nes su mergaitėmis jau buvo atsibodę žaisti. Kartu ir nerimavo — juk
berniukas iš pradžių bus visai mažas, kaip kadaise Mortelė. Koks čia su tokiu žaidimas, greičiau
vargas, nes reikės jį prižiūrėti.
Mama kartą pasakė Tomui:
— Tu jau didelis ir gali miegoti vienas. Sis kambarys bus tavo, o aš persikelsiu pas Povilą.
Jeigu taip būtų atsitikę anksčiau, Tomas būtų verkšlenęs, nenorėjęs, kad mama jį paliktų. Tačiau
dabar, kai jo neapleido iki šiol nepatirtas keistas jausmas ir buvo drovu dėl savo nuogumo, jam net
patiko šis pasiūlymas.
Praėjo žiema, o Tomas vis nesulaukė broliuko. Jau buvo bepa-mirštąs tą įvykį, net gėdytis bemaž
nustojo, nes visą žiemą vilkėjo kailiniais. Tačiau atėjo pavasaris, staiga atšilo, ir, kai visi ėmė
vaikščioti pusnuogiai, Tomas pamatė, kad mama labai sustorėjusi. Ir vėl norėjo paklausti, kodėl ji
tokia, bet neišdrįso. Tik pasidarė dar įtaresnis, pastabesnis. Kartą nugirdo, kaip mama pasakė Povilui:
— Tuoj reikės eiti į daržą, o aš dar visą mėnesį negalėsiu.
— Nieko, — nuramino ją Povilas, — darže patalkins Tomas su Maryte, o ir Ievutė jau šį tą gali.
Kaip nors susitvarkysim, kad tik sūnus būtų.
Tomas susimąstė. Tai štai iš kur atsiras sūnus. Jis auga pilve. Labai rūpėjo pamatyti, kaip atsiras
vaikutis.
Po keleto dienų prasidėjo darbai darže. Į krantą plaukdavo Povilas, Tomas ir viena iš vyresniųjų
mergaičių, Marytė arba Ievutė. Kartais Povilas juos palikdavo vienus, o pats grįždavo į namus
anksčiau.
Vieną rytą Povilas išsiuntė visus vaikus į daržą padirbėti — šį kartą jis liksiąs namuose, nes mama
truputį sirguliuoja. Mortutė labai apsidžiaugė, kad ir ją leidžia į krantą, o Tomui kilo neaiškus įtarimas,
kad čia kažkas ne taip, bet turėjo klausyti Povilo.

Vaikai išplaukė ir visą dieną dirbo darže. Tomas elgėsi kaip suaugęs ir stengėsi pamėgdžioti Povilą.
Kurį laiką kauptuku darbavosi iš peties. Kai pavargęs atsitiesė, pamatė priekyje dirbančią Marytę. Ji
atrodė kaip suaugusi moteris: lieknas, liemuo, platus dubuo ir lygios tarsi ištekintos šlaunys trykšte
tryško sveikata ir grožiu. Tomas negalėjo atitraukti nuo jos akių, jį apėmė kažkoks keistas jausmas,
tarsi kūnu ristųsi karšta banga. Panūdo prieiti prie Marytės, kaip tąsyk Povilas prie mamos, ir apglėbti
ją. Jau buvo bežengiąs prie mergaitės, bet už jo, truputį atsilikusios, ravėjo Ievutė ir Mortelė. Ką jos
pagalvotų. Susigėdo to kylančio malonaus jaudulio ir išsigando, kad atsisukusi Marytė nepamatytų,
kaip jis paikai atrodo. Čiupo kauptuką ir vėl įnirtingai ėmė kapoti piktžoles, tarsi norėdamas išlieti visą
nerimą, abejones ir kilusį nesuprantamą geismą.
Pavakary išvargę grįžo namo. Juos sutiko švytintis Povilas:
— Na, vaikai, jūs turite broliuką.
— Kur jisai? — šaukė Mortelė.
— Tyliau, tyliau, — ramino Povilas, — jis dabar miega, kartu su mamyte. Pažiūrėkite, tik atsargiai.
Mergaitės nubėgo žiūrėti broliuko. Prie lovelės priėjo ir Tomas. „Koks jis raukšlėtas ir negražus“, —
pamanė ir jam pasidarė koktu. Nieko netaręs, nusisuko ir nuėjo šalin.
Po kelių dienų Ieva atsikėlė ir vėl ėmė plušėti po namus. Tomui patiko, kad ji vėl liekna kaip
anksčiau, ir jis tarėsi perpratęs visas vaikų atsiradimo paslaptis.
Kartą, kai Ievutė buvo susižeidusi koją, o mažasis Poviliukas, tokiu vardu visi vadino broliuką,
sirguliavo, Povilas liko su Ieva ir mažesniais vaikais. Daržo ravėti išplaukė tik Tomas ir Marytė.
Einant per mišką, Tomą vėl apėmė tas nesuprantamas jausmas. Jis stengėsi truputį atsilikti nuo
merginos, kad ji nepastebėtų jo keistos būsenos. Paskui puolė dirbti ir plušėjo nepakeldamas akių, kad
nereikėtų žiūrėti į Marytę.
Saulė dar buvo aukštai, kai juodu baigė ravėti. Nubėgo prie šaltinio nusiprausti. Tomas pasėmė
kibirą vandens ir su kaušeliu pylė ant Marytės. Ji spygavo, nes šaltinio vanduo buvo šaltas. Paskui ji
užpylė porą kibirų ant Tomo. Abudu šlapi nugriuvo šalimais ant saulės įkaitintų samanų, kad nudžiūtų.
Suglaudę pečius, gulėjo kniūpsti ant gamtos patiesto kilimo ir stebėjo, kaip maža skruzdėlytė vilko už
save didesnį šapą.
— Na ir darbininkėlė, — nusijuokė Marytė.
— Ir nepavargsta taip kaip mes, — pritarė Tomas.
— O gal jai dar sunkiau negu mums. Štai, žiūrėk, jos šapas vis kliūna ūž žolės.
— Gal reikia jai padėti. Perkelti per tą žolių raizgalynę.
— O iš kur žinai, į kurią pusę ji keliauja — štai ėjo į vieną pusę, o dabar grįžta atgal.
— Tavo oda kaip juodalksnio žievė, — pakeitė kalbą Marytė ir su ranka perbraukė Tomui per
nugarą.

Tomas vėl pajuto keistai malonų jausmą, bet dabar nesibijojo, nes gulėjo prisispaudęs prie žemės.
— O tavo labai dailios kojos ir...—nutilo nepasakęs.
— Ir kas?
— Tu visa daili ir man patinki.
— Na ir kas?
Čia Tomas prigludo arčiau Marytės ir, tarsi bijodamas, kad kas nenugirstų, tyliai paklausė:
— Ar tu žinai, kaip atsiranda vaikai?
— Jie gimsta.
— O kaip gimsta?
— Nežinau.
— Matei, kokia stora buvo mama prieš gimstant broliukui.
— Na ir kas?
— O dabar vėl suplonėjo. Broliukas buvo jos pilve.
— Na ir pasakei. O kaip jį ten įdeda?
— O aš žinau.
— Tai pasakyk.
— Negaliu pasakyti.
— Vadinasi, nežinai.
— Žinau. Tik negaliu pasakyti. Galiu parodyti.
— O pilvo prapjauti nereikės?
— Ne nereikės. Tik tu atsigulk ant nugaros.
Marytė apsivertė. Virš galvos mėlynavo dangus. Tomas nedrąsiai pabučiavo Marytę į lūpas. Jie
dažnai bučiuodavosi, todėl bučinys jai nepadarė įspūdžio.
— Nieko tu nežinai, — norėjo nustumti nuo savęs Tomą ir atsikelti. Tačiau šis laikė prispaudęs ją
prie žemės, bučiavo jos kaklą, krūtinę, kaip buvo matęs darant Povilą. Kai jis lūpomis prisilietė prie
jos krūties, merginą apėmė dar niekada nepatirtas malonus geidulio jausmas. Ji taip pat apsikabino
Tomą, ir juodu pažino nuostabų gamtos suteiktą jausmą, nešantį žemei gyvybę...
Vakare Marytė nekantraudama laukė, kol užmigs Mortelė. Jai rūpėjo pasidalyti sų Ievute šiandien
patirtais įspūdžiais.
— Ar tu dar nemiegi? — paklausė sesers, kai mažoji nutilo.
— Dar ne, — atsiliepė Ievutė.
— Slinkis arčiau, noriu tau kai ką pasakyti. Ievutė prisislinko.
— Na, greičiau sakyk, — ragino seserį, nes jau buvo pastebėjusi, kad Marytė šiandien grįžo iš darbo
kitokia negu visada.

— Tu žinai, iš kur atsiranda vaikai? — paklausė.
— Nežinau.
— Ir aš nežinojau iki šiandien. O šiandien Tomas parodė.
— O iš kur jis žino?
— Nesakė. Bet jis jau tikras vyras.
— Tai iš kur atsiranda vaikai?
— Jie gimsta. Išlenda iš pilvo.
— Kieno pilvo? — nustebo Ievutė.
— Matei, kokia pilvota buvo mama, kol neturėjome broliuko?
— Mačiau.
— O dabar pilvas sumažėjęs, nes broliukas išlindo.
Ievutė susimąstė, kaip galėjo toks vaikas išsitekti pilve.
— O kaip jį ten įdeda?
— Čia ir yra visa paslaptis. Aš irgi greitai turėsiu pilve vaikutį.
— Tu!? — nustebo Ievutė.
— Tik niekam nesakyk. Gerai?
— Nesakysiu, bet ir mane pamokyk, kaip įdėti vaikutį į pilvą. Aš ir jo noriu.
— Pati to nepadarysi. Cia reikia Tomo.
Po kiek laiko Ieva pastebėjo, kad abi vyresniosios mergaitės smarkiai storėja. Ėmė jas stebėti ir
suprato, kad jos nėščios.
„Reikėjo anksčiau su jomis apie tai pasikalbėti“,— pamanė ji, o dabar belieka laukti šeimos
pagausėjimo.
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Bėgo metai. Iš pradžių Ievai buvo sunku priprasti, kad Tomas gyvena su dviem žmonomis. Tačiau
Povilas ramino ją — kitaip jų giminė žus. Po kelerių metų ir Mortelė tapo Tomo žmona. Poviliukas dar
buvo nedidelis. O kai užaugs, žmonų jam pakaks, nes visos trys Marijos dukterys beveik kas metai
gimdė tai dukteris, tai sūnus.
Namas saloje pasidarė per ankštas. Tomas nutarė persikelti į proskyną arčiau daržo. Povilas padėjo
jam suręsti naują namą. Vėliau, Tomo vaikams paūgėjus, netoliese iškilo dar du namai. Saloje liko tik
Povilas ir Ieva.

Baigėsi dvidešimtieji jų gyvenimo Mažojoje žemėje metai. Ieva slapčia vylėsi, jog Tomas juos
susigrąžins į Didžiąją žemę. įkalbinėjo Povilą, kad šis kaip nors susisiektų su gimtine. Likus keletui
dienų, Ieva vien apie tai tekalbėjo, nepaisydama Povilo įtikinėjimų, jog ten, Didžiojoje žemėje, praėjo
vos dveji metai. Povilui neliko nieko kito, kaip kartu su Ieva kiekvieną dieną budėti aikštelėje, kur jie
prieš dvidešimt metų buvo perkelti. Į Tomo duotą plokštelę Povilas įkalbėjo viską apie savo, Ievos.
Marijos ir jų vaikų gyvenimą čia, Mažojoje žemėje, apie tai kiek jie iškentėjo per tuos dvidešimt metų.
Tačiau nepastebėjo jokio ženklo, kad informacija būtų priimta Didžiojoje žemėje.
Įsitikinusi, kad jau nesusitiks su Tomu, Ieva palūžo. Nesidžiaugė gimstančiais anūkais, abejingai
klausėsi švelnių Povilo žodžių. Per keletą metų visai suseno, pasiligojo ir pamažu užgeso.
Povilas nutarė palaidoti Ievą toje vietoje, kur jie žengė pirmąjį žingsnį Mažąja žeme. Iškasė gilią
duobę, išklojo žvėrių kailiais, paguldė ten atšalusį Ievos kūną, užklojo didžiuliu kailiu ir užbėrė
žemėmis. Netekęs Ievos, Povilas tarsi medis be šaknų taip pat ėmė nykti. Dabar, kai jam jau nereikėjo
dirbti lauko darbų, — kiek galėdamas mokė vaikus gyvenimo išminties, kad nors kiek palengvėtų jų
gyvenimas, — juk jiems reikėjo viską patiems pasigaminti. Spindulinių pistoletų energija jau buvo
išsekusi ir jais niekas nesinaudojo. Tiesa, Povilas dar turėjo vieną mažą, bet laikė sau. Beveik kasdien
jis eidavo prie fevos kapo. Cia rasdavo ramybę, tarsi pasikalbėdavo su savo moterimis, prašydavo
Marijos atleidimo, kad ją tada paliko vieną ir jai teko tokia baisi mirtis.
Vis dažniau pagalvodavo, ar gerai padarė, susigundęs persikelti į Mažąją žemę — Marija čia
nenugyveno nė vienerių Didžiosios žemės metų, Ieva sulaukė vos dvejų, o jis kažin ar ištvers trejetą
metų. Didžiojoje žemėje jie būtų buvę pačiame jėgų žydėjime. Raminosi tuo, kad jų giminė nežuvo,
gyvena, plečiasi. Iš pradžių dar vylėsi, kad po dviejų šimtų Mažosios žemės metų atsibudęs Tomas
susigrąžins savo ainius į Didžiąją žemę. Vėliau suprato, kad per tą laiką ainių jau bus tūkstančiai, ir
niekas jų visų negrąžins į protėvių gimtinę.
Ilgas valandas sėdėdamas prie Ievos kapo, nusižiūrėjo didelį plokščią akmenį ir savo spinduliniu
pistoletu ant jo užrašė: „čia ilsisi perkeltieji iš Didžiosios žemės žmonės, kurie davė pradžią žmonijai
Mažojoje žemėje. Siame kape yra Ievos ir Povilo palaikai, o Mariją sudraskė žvėrys“.
Jausdamas artėjančią mirtį, Povilas pasišaukė Ievos sūnų Tomą ir pasakė:
— Jaučiu, kad neilgai gyvensiu. Tave palieku vyriausiuoju. Valdyk savo gentį, būk visiems teisingas
ir doras. Mane palaidok šalia savo motinos. Amuletą, kuris kabo ant mano kaklo, taip ir palik, tik
žiūrėk, kad jis gulėtų į viršų žvilgančia puse. Jame užrašytas visas mūsų gyvenimas. Kada nors tavo
tėvas sužinos, kaip mes gyvenome. Ant kapo užritink aną akmenį su užrašu.
Kiek patylėjęs, Povilas tęsė:
— Galėčiau palikti tau šį amuletą. Matau, kad suvirpai iš nekantrumo — taip norėtum susisiekti su
savo tėvu, o gal ir persikelti pas jį. Tačiau bus geriau, jei amuletas liks ant mano krūtinės. Tavo tėvas

atsibus maždaug po šimto šešiasdešimt metų, o tu geriausiu atveju išgyvensi tik kokį penkiasdešimt.
Net tavo vaikai ir anūkai nesulauks tos akimirkos. Į šį amuletą surašiau viską apie mūsų gyvenimą, ir
dar įrašysiu, kol būsiu gyvas. Tomas iš jo sužinos, kad jo žmona ir tavo motina labai kentėjo dėl šio
išsiskyrimo, sužinos apie mus visus, o svarbiausia apie tave, savo sūnų.
— Getai, tėve, — išklausęs Povilą, pasakė Tomas. — Padarysiu viską, kaip liepei.
Po keleto dienų Tomas surado Povilą mirusį ir palaidojo jį, kaip buvo liepta. Trobelėje surado ir
kelias ampules su tamsiu skysčiu. Tomas nežinojo, ką su jomis daryti, nes Povilas apie jas nieko
nesakė. Nutarė padėti šalia amuleto. Supylęs kapo kauburėlį, užritino ant jo akmenį su užrašu.

TREČIOJI DALIS
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Tomas atvėrė akis. Aplinkui vien tamsa. Iš pradžių nesuvokė, kur esąs, negalėjo pajudėti. Laukė.
Pamažu patalpoje ėmė šviesėti. Lubose paslėptos lemputės skleidė silpną šviesą, kuri vis stiprėjo,
kūnas darėsi lengvesnis. Galėjo pajudinti pirštus. Po keleto minučių pasidarė visiškai šviesu, ir Tomas
pajuto galįs atsikelti. Pasirėmė rankomis ir atsisėdo vis dar nesuprasdamas, kur esąs. Apsidairė aplink
ir prisiminė — miego kamera. Čia jis išbuvo dvidešimt metų. Iš karto viską prisiminė. Kur dabar Ieva?
Jo mieloji Ieva. Taip, ji tenai, Mažojoje žemėje, ir tikriausiai užaugino jam sūnų. Norėjo kuo greičiau
šokti iš kameros ir susisiekti su brangiais jam žmonėmis, greičiau juos susigrąžinti atgal.
Mintis ginė mintį, bet atsikelti jėgų dar neužteko. Kažin kaip su ta baisia liga? Ar baigėsi epidemija,
ar įveiktos baisiosios bacilos? Jis tuojau viską sužinos. Bet pirmiausia turi išgirsti, kaip gyvena ir
jaučiasi Ieva su sūnumi.
Dar pasėdėjo valandėlę, kol pasijuto stipresnis. Tylomis atsivėrė siena, pasirodė stalas su įvairiais
valgiais: prieš išeidamas turėjo pavalgyti, nes neatsidarys miego, kameros durys. Nors alkio nejautė,
bet krimto viską iš eilės. Kai ant stalo beveik nieko neliko, pastebėjo, kaip pamažėle prasiveria durys.
Atsikėlė, spruko į koridorių ir nuskubėjo laboratorijos linkui, kur. stovėjo tomi-cet įrenginys.
Buvo ankstyvas rytas, saulutė dar tik patekėjusi. Koridoriuje nebuvo nė vieno žmogaus, joks garsas
netrikdė rytmečio tylos. Dirstelėjo į gale koridoriaus kabantį laikrodį — šešios valandos. Tik po geros
valandos ims rinktis bendradarbiai.
Ėjo koridoriumi, kuriuo prieš dvidešimt metų vaikštinėdavo kasdien. Jis buvo neatpažįstamai
pasikeitęs. Langus gožė prie pat sienos išsikeroję krūmai ir medžiai. „Kodėl taip apleista aplinka prie
pastato?“ — pagalvojo Tomas, skubėdamas į laboratoriją. Aišku, dvidešimt metų, tai ne savaitė ar
mėnuo. Bet toks aplaidumas kėlė nerimą. Gal šis pastatas nebenaudojamas, gal jau yra nauja
laboratorija, o šis rūmas paliktas likimo valiai. Gal būtų nugriovę, jei ne įjungta miego kamera.

Tomas dar labiau nustebo, priėjęs vestibiulį. Už stiklinių durų augo storokas beržas, kuris kliudė
praverti duris. Gerai, kad jos darinėjasi į abidvi puses, taigi vaikščioti pro jas galima. Tačiau už durų
irgi vien medžiai. „Iš tikrųjų šiuo pastatu senokai niekas nesinaudoja, — išsigando Tomas. Kažin ar
yra tomi-cet įrenginys, be kurio negalėtų susisiekti su Mažąja žeme.
Nieko nesvarstydamas, laiptais nuskubėjo į laboratoriją. Tomi-cet įrenginys stovėjo savo vietoje, tik
viską klojo dulkių sluoksnis. Apžiūrėjo įrenginį. Atrodo, viskas tvarkoje, turėtų veikti. įjungė srovę —
veikia. Beliko sulaukti vakaro, ir tada gaus žinią iš savo draugų.
Įsitikinęs, jog tomi-cet įrenginys veikia, nutarė pasižvalgyti, kaip atrodo miestas po dvidešimt metų.
Jau buvo praėję kokios trys valandos, bet ir dabar joks pašalinis garsas nesutrikdė rimties. Arba
šiandien sekmadienis, arba šiame pastate niekas nedirba, nusprendė Tomas.
Atidaręs į vidų duris, šiaip taip prasibrovė pro storą beržo kamieną ir atsidūrė kieme. Vietoj
asfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės dabar stūksojo tikrų tikriausias miškas. Tomas labai
stebėjosi medžių amžiumi, kuris apytikriai siekė apie šimtą, o gal ir daugiau metų.
— Kaip čia yra? Gal aš sapnuoju? — balsu samprotavo Tomas, stebėdamasis tuo, ką mato. — Eisiu
namo, gal ten ką nors sužinosiu. Arba sutiksiu žmonių, kurie papasakos, kas čia nutiko.
Automobilio, aišku, nerado, — kas nors per tą laiką juo naudojosi. Nors ir toloka, bet pasuko įprastu
keliu namų linkui. Gatvės kontūrai kai kur dar buvo matyti. Tačiau vietomis augo toks tankumynas,
jog darėsi sunku prasibrauti. Kuo arčiau miesto, tuo darėsi neramiau. Savaime suprantama, jeigu
bandymų poligone nutraukti visi darbai, tai ir gatvė nereikalinga. Tik kam kilo kvaila mintis užsodinti
gatvę tokiais didžiuliais medžiais.
Šiaip taip pasiekė miestą. Daugelis namų buvo apleisti, įėjimai į juos užžėlę krūmais, medžiais. Kai
kurie pastatai atrodė gyvenami. Tomas priėjo prie vieno ir paspaudė skambučio mygtuką. Girdėjo,
kaip viduje čirškia, bet durų niekas neatidarė.
Suplukęs nuo greito ėjimo, priėjo gatvelę, kurioje gyveno. Čia jį irgi pasitiko kapų tyla. Kiemelis
užžėlęs piktžolėmis, nelikę takelio žymės, bet praeiti buvo galima. Atvėrė duris. Laiptinėje pilna
dulkių ir šiukšlių. Pakilo į antrąjį aukštą. Surado buto raktą.
Bute viskas kaip buvę tada, kai skubėdami rengėsi į poligoną. Drabužių spinta pravira, beskubant
pamiršo uždaryti. Virtuvėje ant stalo sudžiūvusios duonos gabalėlis, ant grindų mėtosi Tomo
kaklaraištis. Baldai nepajudinti, tik ant jų storiausias dulkių sluoksnis.
Kampe tebestovi telefonas. Tomas nukėlė ragelį, pasigirdo zumerio signalas. Kam skambinti?
Neprisiminė nė vieno telefono numerio. Surinko atsitiktinius skaičius. Pasigirdo ilgi nutruksiantys
signalai, tačiau niekas nepakėlė ragelio.
Atidarė šaldytuvą. Surado konservuotų produktų. Nužėrė dulkes nuo stalo, atsisėdo ir pavalgė. Emė
slėgti vienišumo jausmas, ypač namuose, kur kiekvienas daiktas priminė Ievą. Išėjo į gatvę ir pasuko

centro link. Praėjo miesto biblioteką, bet paskui apsigalvojo ir grįžo. Gal ten jis sužinos, kas ištiko
miestą. Juk negalėjo be niekur nieko per dvidešimt metų dingti visi jo gyventojai.
Pastūmė masyvias bibliotekos duris — neužrakintos, tik veriamos šaižiai sucypė. Viduje buvo tamsu.
Apsipratęs su tamsa, pamatė jungiklį. Švystelėjo ryški lempų šviesa. Pamatė užrašą „Skaitykla“.
Užėjo.
Ant stalo gulėjo išdėlioti laikraščiai ir žurnalai. Paėmė pirmą pakliuvusį. „Išsigelbėjimas". Tokiu
pavadinimu laikraščio nebuvo matęs. Žvilgtelėjo į išleidimo datą ir nustėro: išleistas, praėjus 126
metams po to, kai užsidarė miego kameroje. Nepatikėjo savo akimis. Ėmė vartyti kitus laikraščius,
žurnalus. Norėjo įsitikinti, kad čia klaida, bet ant stalo gulinčių laikraščių data sakė ką kita.
— Nejaugi tai tiesa? Ar tik nesapnuoju? — kartojo balsu Tomas. — Kaip galėjo atsitikti, kad aš taip
ilgai miegojau?
Prieš akis atgijo Ieva. Tarsi gyva būtų. Prisiminė kiekvieną jos veido bruožą.
— O kaipgi ji? Ar dar tebegyva? — jau balsu šaukė Tomas, nežinodamas ką galvoti. Pagaliau
susigriebė — kuo greičiau prie tomi-cet įrenginio. Jis turi sužinoti, kas nutiko.
Einant atgal į poligoną, neišėjo iš galvos vienas klausimas: ar galėjo Ieva išgyventi šimtą
šešiasdešimt metų? Toks amžius Didžiojoje žemėje dar nebuvo laikomas riba, žiūrint kokiomis
sąlygomis gyvena. Tačiau širdį graužė nerimas. Skubėdamas prisiminė visas paskutines nakties
smulkmenas. Kaip ji prašė, kad jos nekeltų į Mažąją žemę, kiek maldavo nepalikti jos vienos. O jis,
beširdis, jėga įstūmė Ievą į kamerą, pasmerkdamas vieną vargą vargti.
Kol grįžo prie tomi-cet įrenginio, truputį apsiramino. Juk įdavė Povilui plokštelę, pagal ją nebus
sunku juos surasti. Skubiai ėmė tvarkyti įrenginį, ruošti jį informacijai priimti. Viską užbaigęs, pamatė,
kad dar reikia valandėlę palūkėti. Atsiminė, nepasižiūrėjęs, kiek laiko praleido miego kameroje.
Nulipo žemyn ir, pažiūrėjęs į mechanizmą, rodantį miego kameros darbo laiką, aiktelėjo —
elektroninėje akyje žėrėjo skaičius aštuoni šimtai.
—Aštuoni šimtai! — suvaitojo Tomas. — Dieve mano, kaip ąt -sitiko, kad tiek laiko miegojau?
— Ievute, mieloji, — iš sielvarto suklupęs ant grindų, — raudojo Tomas, — atleisk man, kad tave
pražudžiau.
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„Vienas! Vienas visoje planetoje“, — tokia buvo pirmoji mintis, atėjusi Tomui į galvą, kai šiek tiek
atsipeikėjo. Jis suprato, kokia beviltiška padėtis. Jis pasmerktas vienatvei, o tai baisiau negu kalėjimas,
iš kurio dar yra vilties išeiti. Nuo vienatvės nepabėgsi, nuo jos niekur nepasislėpsi. Išeitis buvo viena
— numirti. Bet meilė Ievai sulaikė jį nuo lemiamo žingsnio — jis turi sužinoti, kas nutiko Jo žmonai.

Svirduliuodamas šiaip taip nusigavo prie tomi-cet įrenginio, mėgindamas sugauti nors kokią
informaciją. Viskas veltui.
— Negali būti, — kalbėjo pats su savimi Tomas, nes kalbant mažiau slėgė vienatvė. — Negali būti,
kad neaptikčiau Povilui duotos plokštelės, juk ji spinduliuos mažų mažiausiai du tūkstančius metų.
Kitą dieną Tomui dingtelėjo mintis, kad Povilas negalėjo pasinaudoti plokštele, neįrašė jokios
informacijos,'todėl nieko negali sužinoti. Tačiau jis įdavė Povilui ir šešias ampules su tomio medžiaga,
dar dvi įdėjo į daiktų ryšulį. Kur dabar jos yra? Gal pavyks ką nors iš jų sužinoti.
Paruošė perkėlimo įrenginį, įjungė, nors ir nesitikėjo stebuklo. Tačiau, pravėręs priėmimo kameros
duris, ant grindų pamatė aštuonias tomi skysčio pripildytas ampules. Tos pačios, kurias prieš aštuonis
šimtus metų įdavė Povilui. Bet iš jų Tomas nieko nesužinojo apie perkeltųjų likimą. Negalėjo suprasti
vieno: įrenginys sugrąžino ampules, bet neaptiko plokštelės. Kur jis padarė klaidą. Iš kur jis galėjo
žinoti, kad čia praėję aštuoni šimtai metų lygūs aštuoniems tūkstančiams metų tenai, Mažojoje žemėje.
Povilui duota plokštelė seniai nustojo spinduliavusi, todėl jos neįmanoma užčiuopti gama-iks
spinduliais.
Apimtas nevilties ir kamuojamas vienatvės, Tomas vis galvojo: ką daryti, kaip toliau gyventi? Nutarė
nebegrįžti į savo butą mieste, nes ten atgiję prisiminimai varė iš proto. Gyvens čia, šalimais tomi-cet
įrenginio.
Planetos gyventojai, nors ir žinodami, kad jų laukia išnykimas, nes nebėra naujos kartos, elgėsi
ramiai. Veikė gamyklos ir fabrikai net ir tada, kai gyventojų skaičius sumažėjo perpus. Visi gamybos
procesai buvo automatizuoti, pagaminta produkcija keliavo į sandėlius, kur ją tvarkingai krovė
automatai. Nebuvo problemos ir su energija — ją tiekė saulė. Todėl ir tada, kai planetoje neliko
gyventojų, energetinė sistema veikė be jokių sutrikimų. Jei Didžioji žemė vėl taptų gyvenama, jos
gyventojams nereikėtų pradėti nuo pirmykštės bendruomenės, jie iš karto galėtų naudotis planetoje
pasiektos pažangos vaisiais.
Taigi Tomui neteko, rūpintis maistu bei drabužiais — sandėliuose ir šaldytuvuose buvo visko sočiai.
Nesunku buvo sužinoti ir, kaip klostėsi žmonijos gyvenimas, kol jis miegojo, — bibliotekoje rado
pakankamai literatūros. Kaip rašė spauda, po mėnesio epidemija išplito visoje planetoje. Moterys liko
bevaisės. Tačiau žmonės gyveno ir dirbo lyg niekur nieko — ne iš karto suprato, kas jiems gresia. Tik
vėliau, kai užsidarė gimdymo namai, ištuštėjo mokyklos, buvo susirūpinta planetos likimu. Projektų
būta įvairių. Vieni siūlė ieškoti kitose planetose gyvenančių žmonių arba panašių į juos protingų
.būtybių ir perkelti juos į Didžiąją žemę. Kiti ragino greičiau išaiškinti ligos sukėlėjus ir išgydyti
moteris. Dar vieni kūrė įvairius projektus, kaip auginti vaikus dirbtiniu būdu.
Pastarąjį projektą palaikė dauguma mokslininkų. Kai kurie dar prisiminė, kad prieš trisdešimt metų
įžymus mokslininkas Povilas jau darė tokius bandymus, buvo cituojamos net jo straipsnių ištraukos,
tik niekas nežinojo, kur dingo pats autorius. Mat toje maišatyje, kuri kilo iš kosmoso grįžus po

trisdešimties metų erdvėlaiviui, atnešusiam tą nelemtą bacilą, daug žmonių žuvo iš karto arba dingo be
žinios. Šitaip tęsėsi dar dvidešimt ar trisdešimt metų, bet niekas nieko konkrečiai nenuveikė. Praėjus
šešiasdešimčiai metų, gyventojų smarkiai sumažėjo, bet planetos atgaivinimo problema taip ir liko
neišspręsta. Praėjus dar dešimtmečiui, tarp atskirų miestų nutrūko susisiekimas: neskrido lėktuvai,
nevažiavo traukiniai, autobusai. Vienintelės bendravimo priemonės tebuvo televizija, radijas ir
telefonas.
Praėjus maždaug šimtui metų, nebeveikė nei televizija, nei radijas. Užteko tik telefono ryšio bei
vietinių laikraštukų kurių tiražai kaskart mažėjo.
Tomas atidžiai perskaitė paskutinį planetoje laikraštuką, kurio paskutinis numeris išėjo šimtas
dvidešimt šeštais nuo bacilos pasirodymo metais. Be kitų žinučių, jame pranešama, jog visoje
planetoje liko apie tūkstantį gyventojų, o jų gimtajame mieste — tik devyniolika. Išspausdinta tik
penki laikraštuko egzemplioriai.
Išmirė visi planetos gyventojai, palikę viską būsimiems gyventojams. Ir štai praėjo beveik septyni
šimtai metų, kai mirė paskutinis gyventojas, iš tikrųjų planetoje atsirado vienas
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Nieko nelaukdamas ėmėsi darbo. Kaip rašė Povilas, reikėjo iš pilno indo švirkštu ištraukti skysčio ir
įlašinti jo po lašelį į kitus indus, praduriant dangtelį nurodytoje vietoje. Taip ir padarė — ėjo nuo indo
prie indo ir atsargiai lašino skystį. Matė, kaip nuo kamščio nutiesta gija lašelis patekdavo į indo dugne
gulintį maišelį. Šitaip jis pradūrė devyniasdešimt indų. Įtemptai dirbdamas, pasijuto pavargęs, todėl
likusius aštuonis paliko kitam kartui.
Tomas beveik neišeidavo iš šios „gyvybės laboratorijos“, vis žvalgėsi į indus. Tris dienas
nepastebėjo jokių pasikeitimų, bet ketvirtą maišeliai ėmė pamažu plėstis. Tomas labai apsidžiaugė.
Tačiau džiaugėsi neilgai — dar po trijų dienų maišeliai supliuško, tarsi kas būtų juos adata pradūręs.
Tomas nusigando. Vėl ir vėl studijavo Povilo rankraštį. Pasirodė, kad spintose reikėjo reguliuoti
temperatūrą, matyt, buvo per aukšta, ir gemalai žuvo. Nelaimė labai prislėgė Tomą. Kaltino save, kad
per neapdairumą pražudė tiek būsimų kūdikių. Visa viltis buvo tie likę aštuoni indai. Kad tik pavyktų.
Tomas dabar neskubėjo. Atsidėjęs dar ir dar kartą skaitė Povilo užrašus, kol išmoko mintinai. Pagaliau
pasiryžo dar kartą pabandyti. Su nerimu laukė rezultatų.
Atrodė bus pavykę. Sulig kiekviena diena maišeliai didėjo. Tomas guodėsi — nors aštuoni išaugtų, ir
tai būtų didelė laimė. Du mėnesius viskas vyko normaliai. Tomas atgijo, pralinksmėjo. Dabar buvo
visą laiką užimtas, nes reikėjo rūpintis gemalų mityba, reguliuoti temperatūrą, todėl neliko laiko
liūdnoms mintims — gyveno būsimų planetos žmonių rūpesčiais. Įeidamas į laboratoriją, sakydavo:
— Labas rytas, mieli vaikučiai! Kaip sekasi augti?
Ir taip visą dieną kalbėdavosi su jais lyg su gyvais, o vakare visada atsisveikindavo:
— Labanakt, vaikučiai, ilsėkitės, sapnuokite malonius sapnus. Tačiau per anksti džiaugėsi Tomas po kiek laiko dviejuose induose gemalų vystymasis sulėtėjo. Nieko apie tai nerado ir specialioje
literatūroje.
— Gal čia nieko baisaus? — balsu ramino save. — Juk ir moterys pagimdo nevienodus kūdikius. —
Vis, dėlto širdį spaudė rūpestis.
Krimstis buvo dėl ko — du pirmieji gemalai visai nustojo augti, sutriko dar dviejų vystymasis.
Tomas su pasibaisėjimu žiūrėjo, kaip jo akyse nyksta dar pora. Kankinosi labiau negu motina, netekusi
savo kūdikio. Kai liko tik. du normaliai besivysiantys gemalai, nežinojo, ko griebtis, kad tik juos
išsaugotų.

Neįmanoma atpasakoti, ką išgyveno Tomas per tuos du mėnesius, kai buvo likę gyvi tik du gemalai.
Pagaliau artėjo diena, kai juos teks išimti iš indo. Tomas jau iš anksto įrengė kambarį, pastatė dvi
lovytes, pasirūpino drabužėlių, maisto atsargų, perskaitė daugybę knygų apie vaikų auginimą.
Povilo užrašuose išskaitė, kad, atėjus laikui, indas automatiškai atsidaro ir reikia kuo skubiau iš jo
išimti kūdikį. Pagaliau sulaukė: vienas indas atsidarė. Tomas greitai iškėlė kūdikį ir suvyniojo į
vystyklus.
— Mergaitė, — pusbalsiu pasakė. — Na, antrasis tikriausiai berniukas, kad neskuba lįsti iš indo.
Tačiau ir šį kartą buvo mergaitė. Tomas gerokai nusivylė, juk jis taip laukė berniuko. Ką padarysi.
Liūdnas pasižiūrėjo į lentynose stovinčius indus — kiek ten galėjo būti berniukų ir mergaičių.
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Tomui prasidėjo kupinos naujų rūpesčių dienos, — juk nelengva būti aukle. Kartu tai buvo ir didelis
džiaugsmas, kad jis planetoje jau ne vienas. Vos spėjo suktis. Du kūdikiai — menki juokai. Žiūrėk, čia
vienas verkia, vos spėjai numaldyti, jau antras ima šniurkščioti.
Dabar tik probėgšmais prisimindavo Ievą, kurios paveikslas vis labiau blanko. Kartais jam
atrodydavo, jog tai Ievos dukrelės.
Mergaitės buvo tarsi dvynukės, labai panašios viena į kitą, jog sunkiai atskirdavo. Augo gerai. Iš
pradžių kas savaitę matuodavo jų ūgį, sverdavo jas. Džiaugėsi, jog niekuo neatsilieka nuo knygose
pateiktų augimo normų. Paskaitęs, kad vaikai išmoksta kalbėti girdėdami šnekant suaugusiuosius,
nuolat kalbindavo mergaites, nors jos buvo dar labai mažytės. Pasakodavo joms, ką yrą sumanęs, nes
buvo įpratęs galvoti balsu.
Koks buvo jo džiaugsmas, kai mergaitės išmoko kalbėti. Dabar Tomas tuiėjo su kuo pasišnekučiuoti,
ypač kai jos paaugo. Vos spėdavo atsakinėti į klausimus. Žmonos ir svainės atminimui mergaitėms
davė Ievos ir Marijos vardus. Kai mergaitės paūgėjo, Tomas ėmė jas mokyti, kad savo išprusimu jos
nenusileistų prieš aštuonis šimtus metų gyvenusiems žmonėms.
Tomas džiaugėsij kad jo mergaitės darosi kaskart vis gražesnės, protingesnės, kartu nerimavo dėl jų
ateities. Jam jau šešiasdešimt metų. Tai nėra daug jų planetos gyventojui, nes prieš aštuonis
šimtmečius čia žmonės išgyvendavo vidutiniškai šimtą dvidešimt metų. Tačiau Tomas jautė, kad jis
sparčiai sensta: matyt, jį paveikė tie aštuoni šimtai metų, praleisti miego kameroje.

Kol mergaitės buvo mažytės, jam ne kartą buvo kilusi mintis, kad jos taps jo žmonomis, pagimdys jam
vaikučių būrį ir. taip prasidės planetos atgimimas. Tačiau dabar, praėjus dešimčiai metų, suprato, kad
apie tai nėra ko svajoti. Todėl visą laiką svarstė, ką reikės daryti, kai jo augintinėms ateis laikas tekėti.
Mėgindavo fantazuoti. Ims ir atkeliaus iš tolimų planetų jauni kosmonautai, susižavės jo dukrelėmis ir
apsigyvens čia visam laikui, arba pasiims jį ir mergaites į savo šalį, kur prasidės visai naujas
gyvenimas. Tačiau Tomas suprato, kad tokios svajonės niekada neišsipildys, ir jį apnikdavo liūdnos
mintys.
Pagalvodavo ir apie Mažąją žemę, kur turėtų gyventi jo ainiai. Vėl pradėjo tyrinėti tolimos planetos
paviršių. Naudodamasis tomi-cet įrenginiu ir teleskopu, nustatė, kad ten gyvena protingos būtybės,
kurios pasiekusios civilizaciją.
Kai mergaitės užaugs, perkelsiąs jas į Mažąją žemę, tegu jos ten laimingos gyvena, — kalbėjo sau,
Tomas. Jis ir pats bevelijo persikelti ten, kur guli Ievos palaikai. Tačiau Tomas labai mylėjo savo
planetą, jam buvo gaila jos tokios tuščios, todėl suko galvą, kaip ją atgaivinti. Geriausia būtų, manė jis,
iš Mažosios žemės perkelti vieną ar du jaunuolius. Tačiau nesulei-dus žmogui tomio medžiagos, nieko
nepadarysi. Vykti ten ir atsigabenti nors vieną vyriškį — irgi nėra kaip. Lieka viena išeitis — pasiųsti į
Mažąją žemę kurią nors mergaitę.
Ir taip subrendo paprastas planas — perkelti subrendusią mergaitę į Mažąją žemę, kad ten ji
susipažintų su jaunuoliu, taptų nuo jo nėščia ir grįžtų namo. Gimęs kūdikis, jeigu tai bus berniukas,
duos pradžią naujai žmonių giminei.
Plano idėja užvaldė Tomą, ir jis pradėjo ruošti jai kelią. Planas turėjo ir silpnų vietų. Mergaitės dar
mažos. Reikia jas taip išauklėti, kad jos sutiktų būti perkeliamos į Mažąją žemę, norėtų tapti
motinomis. Tačiau Tomą jaudino viena mintis: ar panorės mergaitės grįžti iš Mažosios žemės? Ten ras
verdantį gyvenimą, susitiks su žmonėmis, įsimylės, sukurs šeimas ir pasiliks ten visam laikui, o jis čia
ir mirs vienišas. Kaip padaryti, kad jis galėtų susigrąžinti mergaites, nepaisydamas jų norų.
Perkelti į kitą planetą žmogų nesunku — tereikia jam suleisti ampulę skysto tomio. Tačiau tomio
energija veikia ilgiausiai tris keturias paras. Kad galėtum perkelti žmogų atgal, jam vėl reikia suleisti
porciją tomio. O jeigu mergaitės nepanorės to padaryti, tada Tomas bus bejėgis ką nors pakeisti.
Pagaliau jam kilo gera mintis: kol mergaitės mažos, reikia joms įsiūti po gabaliuką tomio, kuris bus
aktyvus visą gyvenimą. Taip ir padarė. Užmigdė mergaites, kad nejaustų skausmo ir nieko
neprisimintų, prapjovė odą šalia ausies ir atsargiai įdėjo po žiupsnelį temio.
Tik po operacijos apsižiūrėjo, kad Marijai pjūvį padarė prie kairiosios, o Ievai — prie dešiniosios
ausies. Tai netgi patiko, dabar jo neapgaus išdykėlės, jis iš karto atskirs, kuri iš jų Marija, kuri Ieva.

Mergaitės augo, o Tomas kantriai rengė jas svarbiai misijai — atgaivinti žmoniją. Jis nuolat stebėjo
Mažąją žemę, matė, kaip keičiasi jos veidas: nyksta miškai, auga miestai. Pavyko sugauti ir žodinę
Mažosios žemės informaciją, radijo signalus. Dar po kelerių metų užfiksavo ir televizijos laidų vaizdo
įrašus. Kai Mažoji žemė dingdavo už horizonto, atsidėjęs studijuodavo šiuos įrašus, o paskui
supažindindavo mergaites su Mažosios žemės žmonių papročiais, elgsena, veikla ir kt.
Kiek vėliau Tomas patobulino informacijos priėmimo prietaisus, todėl net ir tada, kai Mažoji žemė
pusmečiui dingdavo iš akiračio, naudodamas spindulių atspindį, jis galėdavo priimti informaciją.
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Mergaitės augo, brendo, moteriškėjo. Tomui atsirado naujų rūpesčių — supažindinti jas su moters
misija — gimdyti vaikus. Nežinojo nuo ko pradėti, kaip jas ruošti naujam amžiaus tarpsniui.
Kartą, kai jis triūsė prie tomi-cet įrenginio, išgirdo šaukiant Mariją:
— Tėveli, tėveli, aš mirštu!
Tomas nusigandęs pašoko. Atbėgusi Ieva jam aiškino:
— Jai kažkas atsitiko. Kraujas bėga.
Tomas suprato, kad dabar laikas atvirai pasikalbėti su mergaitėmis.
— Nebijokit, nieko baisaus neatsitiko. Tai tik rodo, kad jūs jau subrendote. Taip atsitiks ir tau, Ieva.
Nemaniau, kad tai prasidės taip anksti, todėl ir neįspėjau.
Paglostė auksinius Marijos plaukus ir papasakojo sesutėms, ką joms yra skyrusi gamta ir kad nuo jų
priklausys planetos ateitis. Jeigu jos turės vaikų, planeta pamažu ims atgyti, jie nebus vieniši kaip
dabar. Ta proga papasakojo ir apie Didžiąją žemę ištikusią tragediją, ir apie tai, kaip jis perkėlė tris jam
brangius asmenis į Mažąją žemę, o pats per klaidą išmiegojo aštuonis šimtus metų. Kaip atsibudęs tęsė
Povilo pradėtus bandymus ir išaugino jas — Mariją ir Ievą.
Tomo pasakojimas buvo liūdnas, todėl ir mergaitės užsikrėtė jo nuotaika, pajuto, kaip nuobodu ir nyku
gyventi vienišiems.
— Sakyk, tėveli, — įsidrąsinusi paklausė Ieva, — kada mudvi galėsime tapti motinomis ir gimdyti
vaikus? Mes labai norime, kad ir mūsų planetoje būtų daug žmonių kaip Mažojoje žemėje.
Tomas valandėlę patylėjo, galvodamas, ką atsakyti į Ievos klausimą:
— Matote, mielosios, aš gyvenu tik dėl jūsų. Kai išėjęs iš miego kameros supratau, jog likau vienų
vienas, man pasidarė baisu. Keikiau tą valandą, kai Povilo prašomas sutikau juos perkelti į Mažąją
žemę. Norėjau numirti, tik jūs mane sulaikėte nuo tokio beviltiško žingsnio. Žinoma, vyliausi
sulauksiąs berniuko ir mergaitės, bet, kaip matote, esate abidvi mergaitės. Tačiau, kad žmonija galėtų
daugintis, reikia vyrų ir moterų. Kol planetoje nebus vyrų, jūs negalėsite tapti motinomis. Taip jau
parėdė gamta.

— Bet, tėveli, — nutraukė jį Marija, — juk tu vyras, — Ji dar nesuprato, kaip prasideda motinystė.
— Matote, mergaitės, judvi dar jaunos ir nesuprantate, kaip tampama motinomis. Aš jau ne vyras, o
tik nukaršęs senis, galiu neužilgo ir numirti. O judvi esate dar nesubrendusios. Tačiau po kelerių metų,
kad galėtumėte turėti vaikų, bus reikalingi vyrai. Tačiau mūsų planetoje jų nėra. Aš ilgai galvojau, ką
čia padarius. Nutariau perkelti jus į Mažąją žemę. Perkelsiu neilgam, maždaug pusei metų. Ten
būdamos susirasite po vyrą. Po to, kai tapsite nėščios, susigrąžinsiu jus atgal. Jeigu pagimdysite viena
berniuką, o kita mergaitę, galėsiu ramiai numirti, nes žinosiu, jog planeta gyvens.
— Tėveli, — paklausė Marija, — ar negalima tą padaryti jau dabar?
— Ne, dar teks palaukti. Duosiu jums knygų, kad iš jų sužinotumėte, kaip turite ruoštis, jei norite
tapti motinomis. Kol ateis laikas, privalote gerai susipažinti su Mažosios žemės gyventojų papročiais,
kad perkeltos į ten niekam nekristumėte į akis. Jeigu įtars jus esant ateives, visas mano triūsas gali nueiti niekais.
Po šio pokalbio mergaitės susidomėjusios stebėjo žmonių gyvenimą. Iš pradžių negalėjo susigaudyti,
kaip jos turėtų rengtis ir elgtis, nes kartais matydavo su ilgais sijonais, palaidinukėmis aukštomis
apykaklėmis, o kartais moteris tik su mini sijonukais, plačiomis suknelių iškirptėmis. Būdavo ir beveik
nuogų, tik per strėnas susijuosusių siaura juosta.Tomas, kiek pats išmanė, aiškindavo joms, kad tai
priklauso nuo civilizacijos lygio, papročių, gamtinių rajonų. Išmokė skirti, kada rodomas gyvenimas, o
kada teatro spektaklis ar kino filmas.
Mergaitės perskaitė daugybę knygų apie motinystę, šeimos sukūrimą, vyro ir žmonos santykius,
šeimyninį gyvenimą, kūdikių priežiūrą, vaikų auklėjimą, domėjosi kitais klausimais. Visiems
šnekučiuojantis, Tomas vis klausinėdavo mergaites, kaip jos pasielgtų vienu ar kitu atveju,
paaiškindavo, patardavo. Buvo patenkintas, kad jos pasiruošusios atlikti jo sumanytą operaciją.
Kartą Marija paklausė Tomą:
— O jeigu mudvi įsimylėsime vieną jaunuolį, ar jis galės būti abiejų vyru.
— Ne, mergaitės. Pasistenkite, kad to neatsitiktų. Mažojoje žemėje pakaks vaikinų abiems.
Šis klausimas Tomui buvo netikėtas ir sukėlė prieštaringų minčių. Jis ketino į Mažąją žemę kartu
perkelti abidvi mergaites. Dabar jis pamatė, kad dėl to gali kilti nesusipratimų. Mergaitės tarsi
dvynukės panašios viena į kitą kaip du vandens lašai. Žinojo, kad ten, kur joms teks kurį laiką gyventi,
yra nemažai dvynukų, trynukų, o pasitaikydavo ir ketvertukų, penketukų, net šešetukų. Jais domėjosi
pasaulis, juos rodė per televiziją, rašė spaudoje. Jeigu dvi dailios mergaitės pasirodys kartu, visi
atkreips į jas dėmesį, ims smalsauti, iš kur jos atsirado. Net jei perkeltų į atskirus rajonus, gali taip
atsitikti, kad jas įsimylės tas pats vyriškis — juk jos tokios panašios. Pagaliau nutarė į Mažąją žemę
perkelti tik vieną mergaitę. Kai toji sugrįš, tada perkels kitą. Tokį apsisprendimą nulėmė ir kita
aplinkybė — pirmiausia jis bijojo pasilikti vienas, nors ir neilgam. Antra vertus, nežinojo, kaip pavyks

mergaitei adaptuotis Mažojoje žemėje. Jeigu įvyktų kokia nors nelaimė, jis prarastų tik vieną. Praradus
iš karto abidvi, neliktų nė mažiausios vilties atgaivinti planetą. Taip samprotavo Tomas, bet
mergaitėms. nieko nesakė. Tegul ruošiasi abidvi. Tačiau kartą, kalbėdamas apie jų perkėlimą į Mažąją
žemę, Tomas lyg netyčia prasitarė, jog tomi-cet įrenginiu iš karto galės perkelti tik vieną iš jų.
— Pirmiau perkelsiu vieną, o kai ji sugrįš, perkelsiu kitą. Mergaitės nusiminė. Tomas joms
paaiškino, kad bus daug geriau, jeigu jos Mažojoje žemėje nesirodys kartu, nes dėl jų panašumo gali
atsirasti keblumų įvykdyti sumanytą planą.
— O kurią perkėlsi pirma? — pasiklausė Ieva.
— Kol kas nenusprendžiau, tikriausiai tą, kuri bus geriau pasiruošusi.
Mergaitės ir toliau studijavo iš Mažosios žemės gaunamą informaciją. Abidvi norėjo būti pirmosios.
Svajonės jas dažnai nuskraidindavo į tolimą planetą, kur daug žmonių, kur jų laukia meilė. Jos
nežinojo, kad meilė — tai ne tik.laimė, bet ir kančia.
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Iki numatytos perkėlimo dienos liko vos vienas mėnuo. Kai tik Mažoji žemė pasirodys akiratyje, į ją
išleis kurią nors mergaitę. Beliko nuspręsti — kurią.
Vieną vakarą, kai visi kartu sėdėjo prie ekrano ir žiūrėjo Mažosios žemės televizijos laidą, Tomas
atkreipė dėmesį į pranešimą, kad mokslininkas Robertas Netas, astronomas mėgėjas, atrado apie
Bąrnardo žvaigždę, esančią už šešių šviesmečių nuo Mažosios žemės, besisukančią planetą, kurioje,
sprendžiant iš visko, galėtų gyventi, o-gal ir gyvena žmonės arba į juos panašios protingos būtybės.
Atradėjo garbei šią planetą pavadino Roneta.
— Klausykite, mergaitės, juk čia kalbama apie mūsų planetą! Ten, Mažojoje žemėje, jai davė
Ronetos vardą.
Mergaitės sukluso, bet laida baigėsi, apie Ronetą daugiau nieko neišgirdo. Marija, kuri buvo
pastebėjusi, jog Mažojoje žemėje labai įvairiai tariamas jos vardas, paprašė Tomo:
— Tėveli, vadinkite mane ne Marija, o Roneta. Jis daug gražiau skamba, ypač sutrumpintas — Ronė.
Ar ne puiku?
Ieva taip pat įsigeidė skambesnio vardo. Tačiau Tomas nesutiko.
— Tau, Ieva, nereikia keisti vardo. Tave pavadinau savo žmonos atminimui ir norėčiau, kad jį
nešiotum visą gyvenimą. Dėl Marijos — sutinku. Tegul būna Roneta, o trumpiau — Ronė.
Rengdamasis perkėlimui, Tomas labai atidžiai stebėjo Mažosios žemės gyvenimą. Žinojo, kad ten
jau sukurtas cet-mi įrenginys, kad jį naudojant aptikta Roneta. Šitaip Didžiąją žemę ėmė vadinti ir
Tomas, kuriam labai rūpėjo, ar žemiečiai nemėgins persikelti į Ronetą. Tada nereikėtų ir jo sumanyto-

sios operacijos. Tačiau vėliau įsitikino, jog žmonės dar nesugeba atlikti perkėlimo operacijų, kad jie tik
nori pasikeisti informacija su Roneta.
— Perkėlimo operaciją atliksim rytoj. Į Mažąją žemę keliaus Ronė,— pasikvietęs mergaites pasakė
Tomas.
Ronė pašoko iš džiaugsmo, kad jai patikėta ši misija. Užtat nuliūdo Ieva — jai. teks laukti visus
metus. Tomas kiek atšaldė Ronės džiaugsmą:
—

Nedžiūgauk, nes ten bus nelengva, reikės elgtis labai apdairiai. Svarbiausia, kad laikytumeisi

mano nurodymų. Stai tau amuletas, kurį tu privalai nešioti ant kaklo visą Mažojoje žemėje buvimo
laiką. Niekada jo nenusiimk. Jeigu kas klaustų kam jį nešioji, sakyk, jog tai tavo motinos dovana, kad
jis tave saugoja nuo nelaimių. O tau šis amuletas — priemonė palaikyti ryšiui su mumis. Kas trys
dienos tuo pačiu metu aš įjungsiu tomi-cet įrenginį ir gausiu iš tavęs bei perduosiu tau informaciją. Tau
tereikės, žiūrint į blizgančią jo pusę, pasakyti tai, ką norėsi perduoti. Mus išgirsi atsukusi į save matinę
jo pusę. Čia viskas labai paprasta, todėl vargu ar kam nors kils mintis, kam iš tikrųjų jis reikalingas.
Kiek patylėjęs Tomas tęsė:
— Nepasakiau paties svarbiausio: nepamiršk, kad seanso metu amuletas turi gulėti žvilgančia puse į
viršų, o seansai vyks naktį lygiai dvyliktą valandą. Tuo metu gulėk ant nugaros, tik patikrink, ar tikrai
amuleto žvilgančioji pusė viršuje. Iš to mes žinosime, kad tau viskas gerai klojasi. Jei atsitiktų nelaimė
ar reikėtų grįžti anksčiau, apversk amuletą į viršų matine puse.
Jei pavyktų atlikti užduotį anksčiau, duok žinią ir būsi perkelta atgal. Uždaviniui atlikti turi lygiai
šešis mėnesius. Praėjus šiam laikui, jeigu ir neįvykdysi užduoties, būsi perkelta atgal į Didžiąją žemę,
nes tuo metu Mažoji žemė išnyks iš mūsų akiračio. Tikiuosi, kad mūsų neapvilsi ir užduotį įvykdysi?
Ronė pritariamai linktelėjo galva:
— Pasistengsiu viską padaryti, kaip liepta.
— Viską padariau, kad tau pasisektų. Tačiau man neramu dėl vieno dalyko.
Čia Tomas padarė ilgą pauzę ir tokiu veriančiu žvilgsniu pasižiūrėjo į Ronę, jog ši suvirpo iš
baimės,— pirmąsyk matė tokį tėvą.
— Man neramu štai dėl ko,— kalbėjo toliau Tomas, vis dar nenuleisdamas griežto žvilgsnio nuo
Ronės,— tu nepažįsti Mažosios žemės žmonių, nežinai, kokie jų santykiai. Bijau, kad nenusviltum
sparnų lyg drugelis. Patekusi į svetimą šalį, neturėsi su kuo pasitarti, ko gero tau patiks tenai gyventi ir
nenorėsi grįžti atgal.
— To nebus, tėveli.
— Visko, gali būti,— Tomo žvilgsnis truputį sušvelnėjo.— Gali atsitikti, kad įsimylėsi ir susiviliosi
šeimos laime. Žinau, kad nuo meilės apsvaigusios merginos praranda sveiką protą, pamiršta pareigą

tėvams, gimtinei. Taip gali atsitikti ir su tavimi. Tu esi moteris, tau bus sunku atsispirti vilionėms,
kurių čia nepatyrei.
— Tėveli,— bandė ginčytis Ronė.
— Nepertraukinėk, o atidžiai klausyk. Kad nekiltų pagunda ten pasilikti, kad ir daug tektų kentėti,
žinok — tomi-cet įrenginys tave visur suras, nors ir į žemę įlįstum norėdama pasislėpti. Gyva ar mirusi
būsi perkelta atgal. Nepamiršk: lygiai po šešių mėnesių tu atsirasi čia, kur dabar esi. Todėl nemėgink
imtis neleistinų veiksmų, jei nenori būti suluošinta. Geriausia, jog prieš pat perkėlimą būtumei
atvirame lauke, tada pateksi į tiesioginį spindulių srautą. O dabar eik ilsėtis. Rytoj naktį žengsi
pirmuosius žingsnius Mažąja žeme.
Rytojaus dieną viskas buvo paruošta Ronės perkėlimui. Ieva atvirai pavydėjo Ronei. Ji taip pat
norėjo nukeliauti ten, kur daug žmonių, kur gyvenimas virte verda. Juo labiau, kad likusi viena neturės
su kuo pasidalyti mergautinėmis svajonėmis. Ji negalės visko išsipasakoti tėvui.
Atėjo ilgai lauktas vakaras. Tomas triūsė prie įrenginio. Ronė jaudinosi: tuoj tuoj prasidės naujas
gyvenimas, kurio troško ir kurio baiminosi. Prieš pat vidurnaktį ją pasikvietė Tomas:
— Nežinau, kaip pavyks įsikurti Mažojoje žemėje, todėl noriu tau padėti. Laboratorijoje radau vieną
ampulę minčių eliksyro. Suleidus jo į veną, žmogus geba skaityti arti esančių žmonių mintis. Tiesa,
nežinau, ar ilgai jis veikia, todėl suleisiu jį prieš pat perkėlimą. Pirmosiomis dienomis bus lengviau
orientuotis. Tik neišsiduok, nes žmonės nemėgsta, kai juos kas nors kiaurai mato. Gali kerštauti.
Kai persikelsi, pirmąsias tris dienas venk kontaktų su vietiniais gyventojais. Kalbėkis tik tiek, kiek
būtina norint susirasti kampą ir pavalgyti. Apsiprask su aplinka ir lauk mūsų signalo. Praneši, ar galėsi
įvykdyti užduotį. Jei dėl rimtų kliūčių negalėsi to padaryti, būtinai informuok.
Likus pusvalandžiui iki starto, Tomas suleido Ronei minčių eliksyrą.
— Eliksyras negelbsti — aš nežinau, ką jūs galvojate,— tarė nusivylusi Ronė.
— Nesijaudink, jis tuoj pradės veikti,— nuramino ją Tomas.— Jis nenorėjo sakyti, jog eliksyras ima
veikti tik po valandos. Jo galios turėtų užtekti ilgam. Tomas nesiryžo anksčiau jo suleisti. Bijojo, kad
Ronė gali sužinoti, kaip ji galėtų pasilikti Mažojoje žemėje, jeigu labai panorėtų.
Artėjo laikas atsisveikinti. Ronė apkabino tėvą, pabučiavo.
Paskui puolė į glėbį Ievai, kuri spėjo pašnibždėti, kad tėvas neišgirstų:
— Tu laiminga, Rone, tuoj bučiuosi dailų jauną vyriškį ir sužinosi, kas ta meilė.
Ronė šyptelėjo.
— Nenusimink. Kad tik pasisektų persikelti. — Ji baiminosi perkėlimo momento. — Greitai ir tu
ten atsidursi.

Ronė įėjo į perkėlimo kamerą. Užsitrenkė durys. Tomas pajuto, kaip išrasojo kakta. Šitaip prieš
aštuonis šimtus metų jis išsiuntė į Mažąją žemę savo mylimą žmoną. Drebančia ranka surado jungiklį
— jo mergaitė tuojau bus ten, kur dūlėja Ievos palaikai. Kaip jai seksis?
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Didžiojoje žemėje niekas nepasikeitė, bet Tomui atrodė, lyg jis būtų patekęs į sraunų verpetą, kuris
jį įtrauks į gelmes. Įjungdamas cet-mi įrenginį, kad perkeltų Ronę į Mažąją žemę, jis antrą kartą patyrė
praradimo jausmą. Tačiau noras atgaivinti gimtąją planetą, kad joje vėl gimtų, gyventų ir mirtų
žmonės, buvo toks stiprus, jog jam net mintis nekilo pasidomėti, ką jaučia mergaitės, ar jos susidoros
su tokia sunkia misija.
Pirmosios trys dienos, kai buvo perkelta Ronė, Tomui labai prailgo. Vis svarstė, kad tik nebūtų kur
nors suklydęs. Ieva irgi pasijuto labai vieniša, nes neturėjo su kuo atvirai pasišnekučiuoti. Jos netraukė
knygos, bet koks darbas krito iš rankų, vaikščiojo tyli, širdyje apgailestaudama, kodėl ne ją perkėlė ten,
kur, jos nuomone, verda linksmas gyvenimas.
Trečiai parai baigiantis, vidurnaktį Tomas įjungė įrenginį. Ronė perdavė: „Įsikūriau gerai. Viskas
eina pagal planą. Užduotį įvykdysiu“. — „Linkiu sėkmės. Jeigu reikės pagalbos, pranešk,“ — perdavė
Tomas ir su palengvėjimu atsikvėpė.
Pralinksmėjo ir Ieva. Ji pamėgino įsivaizduoti Ronę, apsuptą dailių vaikinų. Jų daug. Bet iš visų
išsiskiria aukštas ir lieknas, kuris lenkiasi Ronei... Ne, ne Ronei, o jai, Ievai, ima ją už rankos ir veda į
nuostabų kambarį. Paskui atgręžia ją į save ir lūpomis prisiliečia prie jos lūpų...
— Užmigai, vargšele,— girdi Ieva Tomo balsą, bet j i dar neišsivadavusi iš sapno, nenori paleisti
stiprios vyriškos rankos. Visiškai išbunda, kai Tomas švelniai papurto ją už peties. Išsigandusi pašoka,
tuojau pat šmurkšteli į lovą, kad greičiau užmigtų, gal dar susapnuos tą dailų jaunikaitį. Tačiau miegai
išlakstė, ir ji guli lovoje vieniša ir nelaiminga...
Dar po trijų dienų vėl sulaukė Ronės pranešimo: „Įsitvirtinau, kaip numatyta. Perduokit linkėjimus
Ievai. Bučiuoju. Ronė“.
Ieva patenkinta, kad Ronė jos nepamiršo. Ji skaičiuoja dienas, kada grįš sesuo.
Praėjo mėnuo. Atrodo, viskas klostosi gerai. Tiesa, sykį Tomas pastebėjo, jog amuletas buvo
atverstas ne ta puse į viršų. Ronė paaiškino, kad taip atsitikę netyčia. Jinai jau susipažinusi su vyriškiu,
viskas būsią gerai. Tomas ja tikėjo.
Prabėgo beveik keturi mėnesiai, kai Ronė gyveno Mažojoje žemėje. Kaip buvo susitarę, ji nuolat
pranešinėjo, kad viskas eina pagal planą. Tomas buvo patenkintas. Ramybę sudrumstė vienas

nenumatytas įvykis — Mažoji žemė ėmė siųsti signalus į Ronetą. Nors iš gautos informacijos Tomas
nieko naujo nesužinojo, bet nerimavo, kad žemiečiai nesutrukdytų Ronei atlikti užduotį ir grįžti atgal.
Pagaliau liko tik kelios dienos, ir Ronė sugrįš. Tomas ir Ieva nekantriai laukė jos pasirodant.
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Artėjo vidurnaktis. Tomas nekantravo. Dar ir dar kartą viską patikrino: juk operacija labai
atsakinga — pirmą kartą tomi-cet įrenginiu reikia perkelti žmogų iš tolimo kosmoso. Čia pat sukiojosi
ir Ieva. Galvoje sukosi šimtai klausimų. Kaip dabar atrodo Ronė? Ar bent kiek pasikeitė per pusmetį,
kurį praleido Mažojoje žemėje? Bus apie ką pasišnekėti. Išklausinės viską iki smulkmenų: kaip
susipažino su tuo vyriškiu, kaip susidraugavo, ką jautė būdama su juo, na ir, aišku, kaip tapo nėščia.
Viską, viską ji sužinos iš Ronės, nes po pusmečio ir jai teks persikelti į Mažąją žemę.
Pagaliau laikas. Tomas neskubėdamas įjungė įrenginį. Paskubomis prišoko prie priėmimo kameros,
atvėrė duris — ten sėdėjo apsiverkusi Ronė, jos skruostais tekėjo nesulaikomos ašaros. Tomas ir Ieva
pakėlė ją, nusivedė ir pasodino į kambaryje stovintį minkštasuolį. Ronė teberaudojo.
— Rone, mieloji, nusiramink,— maldė ją Ieva.— Kaip aš džiaugiuosi, kad tu grįžai.
— Pakaks verkti. Galėtum bent pasisveikinti, juk jau senokai matėmės,— nesuprasdamas, ko rauda
Ronė, nekantriai suniurzgė Tomas.
Ronė tebeverkė, nekreipdama dėmesio į Tomo pastabą. Ieva smalsiai apžiūrinėjo seserį. Atrodė
labai susenusi, veiduose nelikę skaistumo, labai sustorėj us ir pilvas baisiai išsipūtęs. Ieva pasįbaisėjo.
Tomui labai knietėjo apibarti Ronę, ko ji čia be paliovos šniurkščia, bet susilaikė — vis dėlto
laukiasi kūdikio.
— Paverks ir nustos,— sumurmėjo lyg sau, lyg Ievai: — Nuo ašarų dar niekas nemirė,— ir išėjo iš
kambario.
Švelnių Ievos rankų glostoma, Ronė šiek tiek aprimo. Nusišluostė ašaras, apsidairė. Pamačiusi, kad
tėvo nėra, sušnibždėjo:
- Ach, Ieva, kad tu žinotum, kokia aš nelaiminga. Nežinau, kaip reikės čia ištverti.
Kaip mokėdama, Ieva ramino Ronę:
— Tu pavargai, sesute. Eime į kambarį, pailsėsi, rytoj bus lengviau. — Paėmusi už rankų nusivedė į
miegamąjį. Ji labai nekantravo, norėdama išgirsti apie tolimą ir nepažįstamą pasaulį, bet matė

nusikamavusią seserį, todėl nieko neklausinėjo. — Šiandien nieko nekalbėk. Matau, kad tau labai
sunku. Pailsėk, tada ir pasišnekėsim.
Ieva ilgai negalėjo užmigti. Ji girdėjo, kaip Ronė dar kurį laiką kūkčiojo, kol miegas ją įveikė.
Rytojaus dieną Ronė jau nebeverkė. Gal susitaikė su likimu, žinodama, jog nieko nebegalės pakeisti,
o gal sustiprėjo viltis, kokiu nors būdu grįžti į Mažąją žemę. Šitą žinojo tik ji viena.
Ieva nedrąsiai užvedė kalbą, bijojo, kad sesuo vėl nepradėtų raudoti. Tačiau Ronė laikėsi ramiai. Iš
pradžių juodvi šnekėjosi apie nereikšmingus dalykus. Ieva jautė, kad Ronė kažką nutyli. Pasakojo,
kokie ten žmonės, kaip jie rengiasi, puošiasi, ką dirba, kaip elgiasi, apie jų tarpusavio santykius.
Minėjo teatrą, koncertus, kuriuos jos buvo mačiusios tik iš tolo. Ir visai nenorėjo kalbėti apie būsimo
kūdikio tėvą, jo bičiulius. Ronė labai norėjo viską iškloti Ievai, jautė, kad išsipasakojus jai palengvėtų,
bet bijojo, kad Ieva netyčia prasitars tėvui. Jai nedavė ramybės Robio klausimas: kokiu būdu tėvas ją
susigrąžins atgal į Ronetą. Nusprendė žūt būt sužinoti, kaip tas daroma, gal pavyks grįžti į Mažąją
žemę visam laikui.
Ieva stengėsi neįkyrėti Ronei. Iš to, ką išgirdo, bandė įsivaizduoti Ronės gyvenimą Mažojoje žemėje.
Tikėjosi, jog, pagimdžiusi kūdikį, Ronė daugiau papasakos.
Tomas, nors netvėrė smalsumu, nieko neklausinėjo. Jis suprato, kad Ronė pamilo savo kūdikio tėvą,
nenorėjo su juo skirtis, todėl ir plūdo ašaromis. Nieko, laikas užgydys Širdies žaizdą. Svarbiausia, kad
tikslas pasiektas. Dar kokie keturi mėnesiai, ir Ronė turės kūdikį. Tada pasikeis ir jos charakteris.
Tapusi motina, apsiramins ir papasakos, ką pergyveno.
Ronė pradėjo rengtis artėjančiam gimdymui. Ieva susirado knygų, kad Ronė galėtų pasiskaityti, bet
ši jų nelietė. Tik visą laiką kalbėjo, kaip Ieva turėsianti jai padėti. Papasakojo, kiek tenka iškentėti
motinai, kol kūdikis išvysta dienos šviesą. Kartu aiškino, ką vienu ar kitu metu turi daryti priėmėja —
ja būsianti Ieva, tėvo nė iš tolo nenorinti matyti.
Ieva viską dėjosi į galvą, džiaugėsi, kad Ronė ja taip pasitiki. Tačiau kartą jai toptelėjo įtari mintis: iš
kur visa tai Ronė žino? Atrodo, lyg pati viską būtų patyrusi. Norėjo paklausti sesers, kas jai iš tikrųjų
nutiko tolimoje planetoje, bet nedrįso.
Tomas įtariai nužvelgdavo į pernelyg papilnėjusią Ronę, bet irgi nesuprato, kas čia galėtų būti.
Slapčia vylėsi, ar tik nebus dvynukai. Gerai būtų sulaukti iš karto berniuko ir mergaitės.
Kartą vidurnaktį Ievą pažadino Ronė:
— Ievute, kelkis. Atėjo metas. Ieva šoko iš lovos.
— Neskubėk ir nesijaudink. Tik patyliukais viską pasiruošk, kad tėvas negirdėtų.
Užėjus skausmui, Ronė sukąsdavo dantis, kad nesudejuotų. Pagaliau viskas baigėsi — gimė dukrelė.

Apie naują Didžiosios žemės gyventoją Tomas sužinojo gerokai įdienojus. Nesulaukęs Ievos su
pusryčiais, kaip buvo įpratęs, nuėjo pasižiūrėti, ką ji veikia. Išgirdusi Tomo žingsnius, mergina užstojo
miegamojo duris ir pasakė:
— Ronė pagimdė. Dabar miega, jos negalima žadinti. Tomas nustebo: Ronė grįžo tik prieš pusantro
mėnesio, o jau pagimdė. Savo abejonių garsiai nepasakė tik pasiteiravo:
— Berniukas ar mergaitė?
— Mergaitė.
— Po velnių! — išsprūdo jam.— Vėl mergaitė. — Apsisukęs nudrožė šalin, neturėjo noro pamatyti
naujagimę.
Prabėgo keletas dienų, Ronė sustiprėjo, pati ėmė prižiūrėti kūdikį. Ievai pasidarė lengviau, nes
pirmąsias dienas jai teko rūpintis ne tik mergyte, bet ir slaugyti seserį. Matydama, kokia laiminga Ronė
bendraudama su dukrele, Ieva slapčia jai pavydėjo — ji taip pat norėjo tapti motina.
Apie tai Ieva kartą prasitarė Ronei. Si supratingai palingavo galva, paskui prisaikdino seserį, kad
nieko neprasitartų tėvui, ir atskleidė jai savo paslaptį:
— Taip, Ieva. Nėra didesnės laimės, kaip auginti kūdikį, tik, žinoma, ne tokiomis sąlygomis, kaip
privertė tėvas.— Ir Ronė ėmė pasakoti, kaip ji susipažino su Robiu, kaip juodu pamilo vienas kitą ir
kokie buvo laimingi, ypač kai gimė sūnelis. Tačiau laimę temdė tėvo grasinimas, jog nebandytų
pasilikti žemėje. Dabar ji gailisi, kam iš pat pradžių visko nepapasakojo vyrui, gal jai būtų pavykę
ištrūkti iš tėvo varžtų. Dabar ji niekada nebus iki galo laiminga, nes turėjo prievarta palikti vyrą ir
sūnų.
Ieva atidžiai klausėsi ir labai užjautė Ronę. Jai atrodė, jog visa tai atsitiko jai...
— Nesuprantu vieno,— kai Ronė baigė pasakoti, paklausė Ieva, — kaip tu per pusę metų sugebėjai
pagimdyti sūnų ir sugrįžti nešina kitu?
— Tau sunku suprasti. Mažojoje žemėje aš išgyvenau ne pusę metų, o penkerius metus. Kol pas mus
praeina viena para, ten jau būna praėję dešimt. Svarbiausia, kad šio skirtumo visai nesijaučia. Kai
buvau perkelta ir po trijų parų nesulaukiau tėvo signalo, labai nusigandau. Maniau, nutrūko ryšys.
Kankinausi visą mėnesį, ir tik po trisdešimt dienų gavau žinutę. Tada ir supratau, jog tėvas apie tai net
nenutuokia. Nutariau neprasitarti apie laiko skirtumą. Norėjau kuo ilgiau pagyventi Mažojoje žemėje,
nes jau buvau pamilusi Robį ir gailėjausi jį palikti.
Ievai buvo keistas toks laiko nesutapimas. Ji prižadėjo nieku gyvu- apie tai neprasitarti tėvui, nes ir
ji, persikėlusi į Mažąją žemę, norės ilgiau ten pabūti.
Tačiau Ievos užsidegimą atšaldė Ronė:
— Žinau, apie ką tu svajoji: nori nors penketą metų pabūti laiminga. Labai klysti. Kai pateksi ten ir
sutiksi vaikiną, kurį pamilsi ir kuris tave mylės, tada pajusi, kokia nepakeliama išsiskyrimo našta.

Tėvas mums skyrė labai sunkią dalią. Jis neturėjo teisės auginti mus vien tam, kad galėtų siekti savo
tikslo, žinodamas, jog mums teks dėl to kentėti.
— Man sunku tave suprasti. Juk vis dėlto geriau penkeri metai laimės, negu šitaip be prasmės
praleistas gyvenimas.
— Taip kalbi, kol esi nepatyrusi. Tu nenustygsti laukdama, kol praeis keturi mėnesiai, ir galėsi, kaip
aš kadaise, persikelti į Mažąją žemę. Ir aš buvau tokia neišmanėlė. Žinok, jog paukštis, kuris juto
skrydžio virš aukštų kalnų svaigumą, sugautas niekada nečiulbės, nors būtų patupdytas ir į auksinį
narvelį. Taip bus ir tau. Pažinusi meilę, nenorėsi grįžti atgal. O prievarta sugrąžinta kankinsies kaip
paukštis narve, nes ten būsi palikusi dalį savo sielos. Mintimis visą laiką gyvensi su mylimais
žmonėmis, o čia imsi neapkęsti visų, kas privertė tave juos palikti. Patikėk manim, aš tave labai myliu,
bet ši meilė manęs nesulaikytų, jei galėčiau iš čia pasprukti. Man rodos, galėčiau tėvui palikti ir
dukrelę, kad tik jis išleistų mane į Mažąją žemę, nes toji meilė, kurią pažinau tenai, stipresnė už
motinos meilę kūdikiui. Tačiau, palikusi dukrelę, negalėčiau būti iki galo laiminga ir būdama kartu su
vyru. Ieva stebėjosi tokiais Ronės žodžiais:
— Tai tu manai, kad man neverta persikelti į Mažąją žemę:
— Ne, Ieva, tu manęs nesupratai. Reikia persikelti į Mažąją žemę ir tau, ir...— čia ji ištarė
pašnibždomis,—...ir man. Bet prieš tai turime sužinoti, kokiu būdu tėvas mus susigrąžina atgal.
Prisimeni, kaip raudojau grįžusi. Verkiau ne tik todėl, kad buvau atskirta nuo mylimų žmonių.
Negalėjau sau atleisti, kam nebuvau atvira Robiui. Mano paslaptį jis sužinojo, ^kai buvo likę tik pora
valandų iki išsiskyrimo. O aš ir tada nežinojau, kokiu būdu būsiu sugrąžinta į Didžiąją žemę. Jei
būčiau visa tai pasakiusi prieš penkerius metus, Robis ir jo draugai būtų viską išsiaiškinę. Gal jie ir
dabar jau tą žino, todėl nenustoju vilties, kad Robis išvaduos mane. Tik, žiūrėk, neužsimink apie tai
tėvui. Ką nors įtaręs, neišleis mudviejų į Mažąją žemę arba prigalvos naujų gudrybių.
Ieva pažadėjo: tylės kaip žemė. Seserys susitarė slapčia rengtis visam laikui persikelti į Mažąją
žemę.
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Gimus mergaitei, Tomas vaikščiojo lyg žemę pardavęs. Taip man nepasisekė: tikėjosi gimsiant
berniuką, o čia štai tau — mergaitė...
Jis matė, kaip kankinasi Ronė, sugrįžusi iš Mažosios žemės. Net šiek tiek susigraudino, vos
neišsiuntė jos vėl į tolimąją planetą. Tegu gyvena ten, jeigu jau taip patinka. Tačiau kitą dieną įveikė
silpnumą ir užsispyrė: jis turi įvykdyti sumanytą planetos atgaivinimo planą.

Jausdamas, jog Ronė nenori su juo šnekėtis, - gailėjosi, kad Povilo laboratorijoje rado vos vieną
ampulę minčių eliksyro. Turėtų jų daugiau, sužinotų, kas dedasi Ronės širdyje, ką slepia nuo jo.
Vakarais Tomas užsidarydavo savo kambaryje, vis svarstė įvairius Didžiosios žemės atgaivinimo
variantus. Ronė jau beveik apsiraminusi. Būtų gerai rimtai su ja pasikalbėjus, gal papasakotų, kas jai
nutiko Mažojoje žemėje. Jei priežastis labai rimta, pažadės po gimdymo perkelti ją atgal į Mažąją
žemę, žinoma, jeigu ji čia paliks savo kūdikį.
Toks planas vis labiau ėmė patikti Tomui. Gims berniukas, Ieva jį augins. Jinai dar nepažinusi
Mažosios žemės gyvenimo, todėl nemaištaudama vykdys jo valią. Berniukas užaugs, taps vyru, tada
galės vesti Ievą. Tai kas, kad ji bus dvigubai vyresnė, svarbu, jog galėtų gimdyti.
Apie visa tai Tomas norėjo pasikalbėti su Rone. Tačiau dienos ėjo, o jis vis nesiryžo. Pagaliau, kaip
jis buvo apskaičiavęs, laiko iki gimdymo dar yra pakankamai.
Tomo planus sujaukė, kaip jis manė, per anksti gimęs kūdikis, ir dar blogiau, kad tai buvo mergaitė.
Todėl vaikščiojo irzlus, supykęs. Guodėsi tik tuo, jog nieko neprižadėjo Ronei. Dabar ji reikalautų
perkelti ją į Mažąją žemę. O ką jis darytų su dviem mergaitėmis, kurių viena dar tik kūdikis.
Vėl suko galvą, ieškodamas tinkamiausio varianto. Geriausia būtų perkelti Ronę į Mažąją žemę,
įduoti jai tomio ampulę, kad paruoštų perkėlimui į Ronetą tinkamą jaunuolį. Tada paliktų ją ramybėje.
Bet ar Ronė sutiks tai padaryti? Sužinojusi perkėlimo paslaptį,"ji gali sužlugdyti jo planą.
Galimas ir kitas variantas: apmokyti kurią nors mergaitę, kaip elgtis su tomi-cet įrenginiu. Tada jis
galėtų persikelti į Mažąją žemę, ten prisikalbintų kokį nors berniuką ar jau subrendusį jaunuolį
perkeltų į Ronetą. Bet ir šiuo atveju perkėlimo paslaptis būtų atskleista, merginos galėtų pabėgti į
Mažąją žemę. Tiesa, visos trys jos negalėtų kartu persikelti. Tikriausiai Ronė grįžtų į Mažąją žemę, o
Ieva pasiliktų.
Žinoma, viskas susitvarkytų, jei suspėtų atsiųsti jaunuolį iš Mažosios žemės. O jei nespės. Perkėlusi
Ronę su dukrele į Mažąją žemę, Ieva pasijustų be galo vieniša ir, nematydama kitos išeities, imtų ir
nusižudytų. Ne, šis planas netinka.
Tomą vis labiau kankino mintis: kas čia su tuo Ronės gimdymu. Jis buvo įsitikinęs, jog Mažojoje
žemėje kaip ir Ro-netoje nėštumas trunka devynis mėnesius. Išeitų, kad Ronė jau nėščia buvo perkelta
pas žemiečius. Bet to negalėjo būti. Nutarė patikrinti, kur čia šuo pakastas. Gilinosi į gaunamą iš
Žemės informaciją ir nustatė, kad ten nėštumo laikotarpis trunka tiek pat kaip ir čia, Ronetoje.
Vieną vakarą stebėdamas Mažosios žemės televizijos laidą, atkreipė dėmesį į trumpą žinutę. Tai
buvo korespondento interviu su akademiku Ne tu apie gautą iš Ronetos informaciją šios planetos
atradimo dešimtmečio proga.

Dar kartą išklausė šią informaciją, įrašytą plokštelėje. Ne, jam nepasigirdo. Tikrai — dešimtmečio
proga. Bet Tomas gerai prisimena, kad pirmąjį Mažosios žemės pranešimą apie Ronetos atradimą jis
išgirdo prieš metus..
— Čia kažkas netaip,— stebėjosi Tomas. Jis žinojo, kad Mažoji žemė greičiau apsisuka apie savo
ašį, bet niekada nemanė, jog ten laikas greičiau bėgtų, ir dar net dešimt kartų greičiau. Palauk, jis tuoj
patikrins. Kilęs įtarimas išmušė jį iš vėžių, todėl veržte įsiveržė pas Ronę su Ieva.
— Tu apgavikė, Rone! Tu apgavikė!
— Nešauk taip garsiai,— nesuprasdama, ko taip plyšauja Tomas, — ramiai atsiliepė Ronė,—
prižadinsi mergaitę.
Tomas truputį prislopino balsą, bet dar vis įširdęs išmetinėjo:
— Tu tikra agavikė! Išgyvenai Mažojoje žemėje penkerius metus, o man nepranešei.
Ronė nesuprato, iš kur tėvas apie tai sužinojo. Pažvelgė į Ievą, ši tik truktelėjo pečiais. Ne, čia ji
niekuo dėta.
— Nusiramink, tėve,— šiek tiek jaudindamasi kalbėjo Ronė.— Aš ne apgavikė. Iš kur galėjau žinoti,
kad tenai laikas greičiau eina. Juk sugrįžau po pusės metų, kaip tu ir norėjai.
— Betgi per tą laiką jūs abidvi jau galėjote turėti po kūdikį. Ir tu, ir Ieva.
— Kas gali supaisyti, ko tu nori. O apskritai be reikalo nepaskubėjau, būčiau ir antrą gimdžiusi
Mažojoje žemėje.
— Ką? — visai prarado nuovoką Tomas.— Tu palikai vieną kūdikį Mažojoje žemėje? Ach, koks aš
asilų asilas, kad nesupratau anksčiau, jog Mažosios žemės metai — tai tik trisdešimt šešios mūsų
dienos. — Tomas šaukė, o Ronė klausėsi ir širdyje šaipėsi iš jo įtūžio. Iš pradžių buvo išsigandusi,
kam prasitarė, jog vieną vaiką paliko Mažojoje žemėje, bet paskui apsigalvojo: tegu sau širsta, juk tai
jis kaltas dėl jos sumaitoto gyvenimo.
— Taip. Palikau kūdikį, ir ne mergaitę, o berniuką. Girdi, tėve, ten auga mano sūnus. Jam aštuoneri
metai. Netruks prabėgti laikas, jis taps vyru ir tau atkeršys už tai, kad mane kankini. Tu to sulauksi,
nes pas mus praeis tik pusantrų metų.
Iš susijaudinimo Tomui pakirto kojas. Ievos pasodintas valandėlę žiopčiojo, negalėdamas ištarti
žodžio. Paskui prabilo palūžusiu balsu:
— Rone, tu sužlugdei mano planą atgaivinti planetą.
— Tau rūpi planetos likimas ir visai nesijaudini, kad sugriovei mano gyvenimą, padarei mane
nelaimingą,— juk nežinau, ar dar kada nors pamatysiu savo vyrą ir sūnų, kurie taip toli nuo manęs, o
tu suki galvą, kaip apgyvendinti kažkokią planetą!
— Ne kažkokią, planetą, o mūsų, Didžiąją žemę. Esu vienintelis jos palikuonis ir privalau viską
padaryti, kad joje vėl gyventų žmonės, nors dėl to. ir tektų daug kentėti. Viską, ką esi iškentėjusi,

surašysiu į knygą, kurią skaitys mūsų ainiai. Jie didžiuosis tavimi, Rone, kaip klestinčio pasaulio
pramote.
— Nesidžiauk pirma laiko, tėve,— Ronės veidu nuslinko ironijos šešėlis.— Nedžiūgauk, planetos
atgaivintojau. Jeigu manęs neišleisi į Mažąją žemę, nužudysiu savo kūdikį ir pati mirsiu. Nenoriu patekti į istoriją kaip planetos pramotė. Greičiau tu pats būsi įrašytas į ją kaip despotas ir didžiausias
kvaiša šioje planetoje.
Ronės žodžiai pribloškė Tomą, jį purtė drebulys, visas išbalo. Ievą padavė vandens. Dantys braškėjo
į stiklo kraštą. Šiaip taip išgėrė keletą gurkšnių ir pakilęs nuslinko į savo kambarį. Keletą dienų
nesikėlė iš lovos. Valgyti jam nešdavo Ieva, Ronė pas tėvą nėjo. Tačiau šis sukrėtimas neišmušė iš
Tomo galvos planetos atgaivinimo idėjos. Truputį atsigavęs, kūrė drąsius planus. Bijojo tik vieno, kad
Ronė neįvykdytų savo grasinimų.
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Bėgo laikas. Ieva nekantraudama laukė, kada ją perkels į Mažąją žemę. Jau du mėnesiai, kai ji
pasirodė akiratyje, bet. Tomas visai apie ją nekalba. Kažko susikrimtęs jis leido naktis prie tomi-cet
įrenginio. Kad merginos nematytų, ką jis ten veikia,, įėjęs užsirakindavo duris.
Kartą Ieva bandė užsiminti apie jos perkėlimą į Mažąją žemę, bet Tomas tik ranka numojo — atseit,
nesikišk ne į savo reikalus. Tik po dviej ų mėnesių,., kai Tomo nuotaika visai pasitaisė, Ronė jo
paprašė:
—

Tėve, perduok į Mažąją žemę nors trumpą žinutę mano vyrui ir sūneliui, kad mudvi su dukrele

esame sveikos, bet labai jų ilgimės.
— Kam to reikia? — burbtelėjo Tomas.
— Labai jų pasiilgau. Jau devynerius metus jie ten gyvena, nežinodami, ar aš dar gyva.
— Apsieisi ir be to. Geriau perkelsiu tave į kitą planetą, iš ten būtinai grįši su sūnumi.
Ronei užėmė žadą. Tai šit ką tėvas, veikia, užsisklendęs naktimis. Negi būtų suradęs kitą planetą,
kurioje gyventų žmonės?
Gyvenimas Ronetoje tekėjo tyliai. Praėjo dar beveik metai, kol Tomas įsitikino, kad jo aptiktoje
planetoje nėra protingų būtybių. Be to, labai pablogėjo sveikata. Rytais jis atsikeldavo nepailsėjęs, nes
skaudėjo šoną. Emė nevaldyti kojos, todėl vaikščiodamas ją vilkdavo paskui save. Jautė, jog gali ilgai
neištverti, todėl kartą pasikvietė Ievą ir jai pasakė:

— Ruoškis, po trijų dienų perkelsiu į Mažąją žemę. Siunčiu to paties kaip Ronę. Gerai būtų, jei
grįžtum su sūnumi. Bet žinok, jog ir tu kaip Ronė neištrūksi iš mano rankų. Aš nepakęsiu
prieštaravimų, ir niekur nuo manęs nepasislėpsi. Susigrąžinsiu tave po pusės metų.
— Bet, tėve,— bandė prieštarauti Ieva.— Mažoji žemė tebus virš horizonto tik šiek tiek ilgiau kaip
mėnesį. Kaip tu galėsi mane susigrąžinti po pusės metų?
— Grįši po pusės Mažosios žemės metų, arba po aštuoniolikos mūsų dienų.
— Ar suspėsiu per tokį trumpą laiką...
— Privalai suspėti. Šeši mėnesiai, tai netgi daug. Po trijų dienų praneši, kaip įsikūrei. Tikiuosi Ronė
tau papasakojo, kaip ten turėsi elgtis. Tuoj pat dairytis tinkamo vaikino ir vykdyk nurodymus. Kai: tik
pajusi, jog ruošiesi tapti motina, pranešk. Kuo greičiau tave susigrąžinsiu, tuo bus tau lengviau
išsiskirti. Kiek blogiau, kad neturiu minčių eliksyro, kuris labai padėjo Ronei. Kad nesusitiktum su
Ronės vyru ir sūnumi, nes judvi labai panašios, tave perkelsiu į kitą planetos žemyną. Neieškok jų,
nes, jeigu tik persikelsi kitur, tuoj pat susigrąžinsiu. Ten kalba skirtinga, bet tu be didelio vargo per
porą dienų išmoksi ją ir neišsiskirsi iš vietinių gyventojų. O dabar ruoškis. Liko tik trys dienos.
Ieva tuojau persakė Ronei, ką išgirdo iš tėvo. Ši labai susijaudino: sesuo netrukus atsidurs toje
planetoje, kur gyvena jos mylimi žmonės.
Dvi dienas Ronė vaikščiojo tarsi nesava. Ievai jos labai pagailo. Priešpaskutinę naktį, kai tėvas
miegojo, ji išdėstė savo planą seseriai.
— Sakyk, ar tu norėtum vietoj manęs persikelti į Mažąją žemę?
— Labai. Bet kaip tą padaryti?
— Visai paprastai. Juk žinai, kad tėvas mudviejų beveik neatskiria, todėl vilkime skirtingais
drabužiais. Prieš pat persikeliant jais pasikeisime ir...
Ronė suprato, kaip aukojasi Ieva, vietoj savęs išleisdama ją. Juk taip troško pamatyti, kokia ta
Mažoji žemė ir kaip ten gyvena žmonės.
— Bet tada tu niekada nepateksi į tą planetą.
— Nieko, palauksiu, kol tavo vyras ir jo draugai perkels ir mane.
— Tiesą sakai, bet kas bus su mano dukrele?
— Aš ją užauginsiu.
Susijaudinusi Ronė apkabino Ievą ir ją pabučiavo, tarsi jau dabar atsisveikintų.
— Tu esi angelas. Bet mane krečia šiurpas, o kas, jei tėvas atpažins?
— Neatpažins. Pasistengsiu neišeiti iš kambario, kad negalėtų mūsų palyginti.

... Kitos dienos vakarą, kai viskas buvo paruošta perkėlimui, tėvas surado Ievą, skubiai nuvedė į
laboratoriją, uždarė į perkėlimo kamerą ir įjungė įrenginį. Po akimirkos Mažojoje žemėje žengė
pirmąjį žingsnį naujoji jos gyventoja.

KETVIRTOJI DALIS
i
—Li-inai-i!
Ant samanoto akmens stovėjo daili liekna mergina. Iš pirmo žvilgsnio ją galėjai palaikyti dar visai
nesubrendusią mergaičiuke. Lyg gležnas vėjo lankstomas daigelis ji svyrinėjo į šalis, norėdamas
išsilaikyti ant smailios akmens viršūnės. Juodi vešlūs plaukai draikėsi ne tik ant pečių, bet ir krito ant
veido, todėl grakščia ranka protarpiais nubraukdavo juos. Apvalus veidukas su maža nosyte. Mėlynas
akis juosė plonyčiai antakiai lyg du jauno mėnulio pjautuvai. Veidas, rankos ir dailios ilgos kojos,
kyšančios iš po trumpo tamsaus sijonuko, buvo įrudę lyg riešutų kevalai, kuriuos ji barstė laibais
piršteliais. Vienoje rankoje laikė saujelę riešutų, o kita vis taisė neklusnius plaukus arba įmesdavo
riešutą į burną ir išimdavo iš jos kevalus.
Pagaliau mergaitė nustojo svyruoti, laisvąją ranką lyg dūdelę pridėjo prie rausvų lūpų ir vėl sušuko:
—Li-i-i-nai! Li-i-i-nai-i!
Iš visų pusių jai atsiliepė tik aidas: —... i-i-i-ai!... i-i-i-ai!
Netoliese sukrutėjo šakos, ir ruda voveraitė nėrė aukštyn į pušį, paskui medžių šakomis nuliuoksėjo
gilyn į mišką. Atrodė, visai čia pat stukseno genys.
Palikusi ramybėje išsidraikiusius ant veido plaukus, mergaitė visa sukluso, lyg pavojų pajutusi
stirnaitė, rengdamasi šuoliui, ir sustingo tokia poza įsiklausydama. Bet miške buvo tylu.
Tuo metu kiek toliau, už kelių plačių lazdynų, sulaikęs kvapą prie akmens sėlino jaunuolis. Jo
šviesūs garbanoti plaukai krito ant kaktos, bet akių nedengė. Smakras dar švelnutis, bet rytą jau
stropiai nuskustas. Pro prasegtą gelsvos palaidinės iškirptę matėsi įdegusi krūtinė. Atraitotos rankovės
atidengė jaunatviškai stiprias rankas. Prisliūkino visai arti mergaitės, dar žingsnelis, kitas — ir jau
čiups jai už kojų. Bet mergina, lyg ką pajutusi, nutilo, įsiklausė. Ir buvo ji tokia daili, kad jos draugužis
sustingo lyg pakerėtas, tarsi būtų išvydęs pasakų fėją.
Nieko neišgirdusi, mergaitė vėl kėlė ranką prie burnos norėdama šūktelėti, tą akimirką vaikinas
liuoktelėjo prie akmens ir stipriomis rankomis sučiupo už kojų stebuklingąją fėją mėgdžiodamas:
—I-ru-te! I-ru-u-te!
—Oi! — išsigando mergaitė ir, įsirėmusi rankomis į vaikino pečius, nušoko nuo akmens.

—Kur buvai dingęs? Bijojau, ar tik nebūsi paklydęs.
— Paklydau, už ano lazdyno, — pajuokavo vaikinas.
— Vadinasi, slėpeisi. O aš jau gerą pusvalandį ūkauju po mišką, — apibarė jį mergaitė. — O už tai,
kad slėpeisi ir kad mane išgąsdinai, teks nubausti.
— Įdomu, kokią bausmę skirsi?
— Dar pagalvosiu.
— Gal galėčiau kuo nors išsipirkti? Stai tau brangakmenių. — Linas ištiesė saują riešutų.
— Ne, — purtė galvą Irutė, — nieko neišeis. Čia ne brangakmeniai, o paprasti akmenukai. Reikia ko
nors vertingesnio.
— Juk jie užburti. Reikia juos atkerėti, ir bus tikrų tikriausi briliantai.
— Ar tik ne tu juos atkerėsi, Linai?
— Aš. Ir tuojau pat. — Jis suskato dantimis traiškyti riešutų kevalus, netrukus saujoje laikė stambius
branduolius.
— Na, štai ir atkerėjau. — Paėmė vieną branduolį ir ketino įdėti Irutei į burną. Kai ji lūpomis
sučiupo ne tik branduolį, bet ir jį laikančius pirštus, Linas pajuto lyg per jį būtų nutekėjusi elektros
srovė.
Linas paėmė antrą branduolį, paskui dar vieną ir vis laukė, kol jos lūpos prisilies prie pirštų. Sis
prisilietimas jam teikė didžiausią malonumą. Kai neliko nė vieno branduolio, Linas nesusitvardė,
pačiupo mergaitę į glėbį ir ėmė bučiuoti į lūpas. Paskui, dar apimtas malonaus svaigulio, paklausė:
— Ar jau pakankamai nubaudei?
— Ach, štai tu koks! — Irena ėmė daužyti Lino krūtinę savo mažais kumšteliais.
Linas nutvėrė mažąją mušeiką už rankų, prisitraukė prie savęs ir dar kartą pabučiavo. — Ar jau
pakaks bausmės?
— Pakaks, — surimtėjusi pasakė Irutė. — O tai visai nebeklausysi manęs.
Irutė laikė save karaliene, ir Linas privalėjo visada jos klausyti, nes taip buvo įpratę dar nuo
vaikystės. Ir dabar Irena apsimetė esanti maža mergaite, ėmė vaikiškai pamokslauti:
— Gana jau riešutauti. Laikas namo. Tuoj ir saulutė nusileis.
Linas surinko atsivežtus daiktus, ir juodu nuėjo prie automobilio. Eidami dar spėjo porą kartų
pasibučiuoti. Paskui susėdo j mašiną ir nuriedėjo miško keliuku autostrados linkui.
Skaitytojas turbūt suprato, kad tai buvo Linas Netas — Robio ir Ronės sūrius — ir Irena Džiautaitė
— Arūno ir Inesos duktė.

Kai Ronė dingo, Linui buvo vos ketveri metai. Jis neprisiminė motinos, ir tėvas niekada apie ją
nekalbėdavo. Paaugusiam berniukui paaiškino, kad jo motina mirusi. Jį prižiūrėjo Robio pasamdyta
auklė, kuri kartu ir šeimininkavo namuose.
Po trejų metų atsitiko dar viena skaudi nelaimė. Arūnas ir Ina buvo pakviesti į konferenciją, skirtą
informacijos priemonių tobulinimo klausimams. Ji vyko San-Franciske. Tačiau lėktuvas, kuriuo skrido
mokslininkai, nukrito į Atlantą. Robis, sužinojęs apie nelaimę, nedvejodamas paėmė našlaite likusią
Irutę pas save. Todėl vaikai ir augo kartu. Nors Linas buvo metais vyresnis, juodu kartu lankė
mokyklą, sėdėjo viename suole, kol baigė vidurinę. Po to jų keliai trumpam išsiskyrė. Linas nuėjo tėvo
pėdomis, pasirinko jo specialybę. Jau būdamas studentas, jis padėjo tėvui projektuoti perkėlimo
įrenginius. Ši specialybė jam labai patiko. Irutė baigė universitetą ir tapo archeologe.
Jau metai, kai juodu baigę studijas. Linas dirbo tėvo sektoriuje. Irutė taip pat gavo darbą pagal
specialybę, vasarą buvo išvykusi į ekspediciją.
Irena ir Linas augo kaip brolis ir sesuo, visada gerai sutardavo ir net negalvojo, kad jų santykiai
galėtų pasikeisti. Tik tada, kai jie pasirinko skirtingas specialybes ir rečiau susitikdavo, ėmė keistis ir
jų elgesys. Baigdamas studijas, Linas rimtai ėmė asistuoti Irenai. Iš pradžių mergina nesuprato jo
ketinimų, bet paskui ir ji pajuto jam kai ką daugiau negu sesers prisirišimas. Kadangi nebuvo iš tų,
kurios lengvabūdiškai įsimyli, todėl Linas rimtų konkurentų neturėjo. Šitaip pamažu užgimė jaunuolių
meilė.
Prieš kurį laiką Linas gavo įdomų pasiūlymą — vykti į JAV metų stažuotei; tobulintis kuriant gyvų
būtybių perkėlimo sistemas. Išvažiuoti reikėjo už keleto dienų, spalio pirmąją.
Irena džiaugėsi dėl Lino, kad jis taip vertinamas, kartu slapčia liūdėjo, nes žinojo, jog nematys jo
visus metus.
Rugsėjo pabaigoje Irena ir Linas atostogavo, todėl prieš išsiskirdami ilgam laikui, galėjo pabūti
kartu.
Linas siūlė susituokti ir į JAV važiuoti abiems. Irena nesutiko, nes būtų turėjusi atsisakyti savo
mėgstamo darbo, be to, gailėjo palikti vieną tėtį (tėčiu Irena vadino Robį). Buvo dar viena priežastis,
apie kurią niekam neprasitarė, — norėjo įsitikinti, ar Linas mylės ją ir būdamas toli. Jei kiekvieną
dieną parašys po laišką ir nepakeis savo ketinimų ją vesti, ji patikės juo. Jei neištvers, — ką gi, bent
bus abudu laisvi.
Linas išvairavo automobilį į plačią magistralę. Sukiodamas vairą, viena akimi stebėjo Ireną. Sulig
kiekviena diena ji darėsi vis dailesnė. Patiko jam laibas kaklas, iš po kuplių garbanų kyšantys ausų
galiukai. Per bliuzelės iškirptę matėsi truputį daugiau, negu būtų derėję, todėl Linas vis dažniau ten
žvilgčiojo.

Iš pradžių abu tylėjo. Bet Irena greitai atitoko iš savo minčių ir nepastebimai žvilgtelėjo į Liną.
Sugavusi jo žvilgsnio kryptį, skubiai pasitaisė palaidinukę.
— Šelmi, kur spoksai? — ir laibu piršteliu sudavė per nosį. Linas tik nusišypsojo:
— Ar pasakysime tėtei, kad mudu mylime vienas kitą? Ireną užplūdo keistas jausmas, norėjo visą
laiką būti su Linu, glaustis prie jo. Tačiau šis noras ir baugino ją, bijojo, kad už didelę laimę netektų
brangiai mokėti. Pastebėjo ant savo palaidinukės boružę. Padėjo ją ant delno ir pagalvojo: jeigu nuskris
Lino pusėn, aš už jo ištekėsiu, jei į kitą pusę — mūsų keliai išsiskirs. Boružėlė nuropojo per pirštąiki
pat jo galiuko, išskėtė sparnelius, apsuko puslankį ir pro pat Lino nosį išlėkė pro langą. Irena net
suvirpėjo iš džiaugsmo, bet ramiai atsakė:
—Manai, nustebinsi tėvą? Jis jau seniai viską mato. O su vestuvėmis nėra ko skubėti, pažiūrėsim po
metų.
— O kam atidėlioti?
— Negi nori, kad jau rytoj jos įvyktų?
— Ne, ne rytoj, bet... — Linas nebaigė, supratęs, kad Irena teisi. Rytoj nesuspės, o poryt jis jau bus
toli nuo čia. Gaila, kad juodu anksčiau apie tai nepagalvojo. Linas labai nenorėjo palikti Irenos, būtų
daug geriau keliauti kartu.
— Ką reiškia „bet“? — paklausė Irena, nuduodama, jog nesupranta, ką Linas turi galvoje.
— Ogi tai, kad tu be reikalo užsispyrei, kai prieš porą mėnesių siūliau susituokti.
— Aš nežinojau, ar tu tikrai myli mane. Maniau, gal siūlei tik todėl, kad rengiesi išvažiuoti.
— Kaip tu galėjai abejoti mano meile? Juk jau seniai tave pamilau, o dabar myliu dar labiau.
— Aš irgi tave myliu, bet...
— Kas „bet“?
— Bet tu be reikalo skubi. Pagalvok, ar ne geriau matyti žydinčią rožę darželyje, negu laikyti ją
rankoje su nuvytusiais žiedlapiais. Kol mes siekiame laimės, ji mums kaip žydinti rožė. Ar išsipildžius
mūsų svajonėms, nepasijusime laiką rankose nuvytusią gėlę?..
— Kam tokie liūdni palyginimai, Irute? Mudviejų laimės gėlės pumpuras tik skleidžiasi, ir ji žydės
ilgai ilgai.
— Todėl ir neskubėk per anksti nuskinti žiedo. Geriau kvėpuok jo skleidžiamu aromatu. Nepamiršk,
kad rožės dygliuotos, skindamas gali įsidurti, — linksmai juokavo Irena. Paskui rimtai pridūrė: — Tu
neįsivaizduoji, Linai, kaip tave myliu, — ir lūpomis palietė jo skruostą.
Linas dešiniąja ranka apglėbė Ireną per pečius ir, patraukęs į save, pabučiavo.
— Atsargiai, Linai, įnersi į griovį.
— Laimingam ir griovyje nebaisu atsidurti.

Atvažiavo. Linksmi ir laimingi išlipo iš automobilio. Irena tarsi drugelis nuplasnojo į vidų.
Kai atėjo Linas, pastatęs garaže automobilį, Irena sukosi virtuvėje. Kažkas jau čirškėjo keptuvėje. Iš
kabineto į valgomąjį atėjo ir tėvas.
— Kur buvote pradingę? Visą dieną negrįžote, net pietauti.
— Riešutavom, — atsakė Linas. — Žiūrėk, kiek riešutų parvežėme. — Lino padedama, Irena greitai
padengė stalą. Susėdo valgyti. Iš pradžių visi tylėjo, nes buvo alkani.
Apmalšinęs alkį, Linas pasižiūrėjo į tėvą, kuris taip pat jau buvo pasisotinęs, ir ramiai pasakė:
— Tėveli, aš myliu Irutę ir noriu ją vesti.
Robis iš lėto nužvelgė Liną, paskui šiek tiek raustelėjusią Ireną.
— Ne nuo tavęs vieno viskas priklauso. Svarbu, ką apie tai mano antroji pusė.
Irena nuraudo ir nuleido akis.
— Jinai irgi myli mane, — už ją atsakė Linas.
— Advokatų man nereikia, — nepiktai atkirto tėvas. — Noriu išgirsti, ką ji pasakys.
Irenai kvapą užgniaužė. Tiek sykių kartojo Linui, kad jį myli, o dabar visai prarado kalbos dovaną.
Pagaliau vos girdimai sušnibždėjo:
— Aš myliu Liną.
— Jeigu mylite vienas kitą, tada sveikinu, — rimtai tarė tėvas, — geriu už jūsų laimę, — šyptelėjęs
įsipylė stiklinę pieno ir išgėrė.
Irena ir Linas pakilo ir apsikabinę tėvą išbučiavo.
— Ką jūs? Ką jūs? — gynėsi jis. — Neužšmaukite. — Jam buvo smagu, kad vaikai jį ne tik gerbia,
bet ir myli. Paskui prisiminė Rohę ir susigraudino.
Jaunuoliai net nepastebėjo, kad tėvas susijaudinęs. Jie mate tik vienas kitą. Ak, kokia akla jaunystės
meilė! Įsimylėjėliai didžiausi egoistai, jie nesupranta, kaip kiti gali liūdėti, jeigu jie tokie laimingi.
— Irute, mano džiaugsme, koks aš laimingas! — kalbėjo Linas, traukdamas artyn Ireną.
— Aš taip pat labai laiminga, — šnibždėjo ji prisiglaudusi prie jo krūtinės.
Linas bučiavo jos plaukus, akis, lūpas. Praėjus pirmajam džiaugsmo antplūdžiui, Irena pasakė:
— Dabar turėsi visada manęs klausyti.
— Argi aš kada nors tavęs neklausiau? — Linas vėl siekė jos lūpų. Irena linksmai nusijuokė:
- Dabar neklausai. Pirmiau, nudenkime stalą, suplaukime indus, paskui pasikalbėsime.
Naktį Irena praleido neramiai. Ilgai negalėjo, užmigti, ir užsnūdusi dažnai nubusdavo. Jautėsi be galo
laiminga, tačiau meilės kupina širdis kažko nerimavo. Kaip išgyvens be Lino visus metus...

Kitą dieną dulksnojo lietus. Irena padėjo Linui susikrauti lagaminą, aptarinėjo, ko būtinai reikės
kelionėje. Linas buvo trumpam išbėgęs į institutą kai ko pasiimti, atsisveikinti su draugais. Vakarop
abudu išėjo atsisveikinti su miestu.
Nors lauke nebelijo, bet ruduo jau reiškė savo teises. Kai kur jau buvo pribirę pageltusių lapų.
Žmonių gatvėse beveik nesimatė, buvo nyku ir šalta.
Žingsniavo tylėdami. Linas buvo liūdnas, kad teks palikti Ireną, Ireną kankino abejonės, ar per metus
neatšals Lino jausmai. Jau grįžtant, kai buvo netoli namų, Irena nutraukė tylą:
— Ar tu man rašysi kasdien?
— Būtinai. O tu?
— Aš irgi. Tik rašyk apie viską. Ir kiek galėdamas plačiau, kad garsiai skaitydama jausčiau tave
kalbantį.
— Gerai. Rašysiu ilgus ilgus laiškus...
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Netekęs savo mylimos žmonos, Robis nepalūžo. Jis labai kentėjo, bet žinojo, kad jo Ronė gyva, tik
yra labai toli nuo jo, žydrai violetinėje planetoje. Robis užsibrėžė tikslą — perprasti gyvų būtybių
perkėlimo galimybes ir sukurti įrenginį, kuriuo galėtų susigrąžinti Ronę arba pats pas ją nuvykti: Jau ir
anksčiau bendradarbiai labai vertino Neto gebėjimą susikaupti ir įtemptai dirbti. Tačiau tokio veržlaus,
tikinčio sėkme kuriant perkėlimo įrenginius, jo dar niekas nebuvo matęs. Išstudijavęs Artūro Lašo
atliktų bandymų rezultatus, numatė, ką reikia daryti. Pirmiausia pagaminti tokį įrenginį kuriuo būtų
galima perkelti gyvą būtybę ir ją susigrąžinti atgal. Antra, išsiaiškinti gyvūnų perkėlimo galimybes
naudojant silamitb energiją. Jei šios sąlygos bus įvykdytos, jis pabandys perkelti žmogų.
Jau kuris laikas veikė du savarankiški tyrimo sektoriai. Vienas, kuriam vadovavo Artūras Lašas,
labiau rūpinosi negyvos materijos perkėlimu, antras, vadovaujamas Roberto Neto, tyrė tik gyvų
organizmų perkėlimo galimybes, tačiau jų darbai turėjo, daug bendro. Kartu buvo suprojektuotas ir
įrenginys su dvidešimt penkių centimetrų skersmens perkėlimo kamera. Nelaukiant, kol jis bus
pagamintas, į Jupiterį buvo pasiųsta ekspedicija. Jau seniai mokslininkai nustatė, kad šioje planetoje
yra dideli silamito rūdynai. Rūda lengvai pasiekiama, nes beveik paviršiuje, ją galima pjaustyti
gabalais ir siųsti į Žemę. Geologai jau atsigabeno šios rūdos pavyzdžių ir nustatė, kad joje trys
dešimtosios procento silamito. Jei naujuoju įrenginiu per dieną bus galima perkelti nors toną rūdos, iš
jos gausime tris kilogramus silamito. Norint tiek jo gauti Žemėje, reikėtų keliasdešimt metų.
Robio ir Arto vadovaujamų mokslininkų laukė sunkus darbas. Ekspedicija į Jupiterį keliaus ilgiau
kaip dvejus metus. Per tiek laiko reikia pagaminti cet-mi įrenginį ir jį išbandyti.

Iš pradžių Robis, nors ir labai užimtas, dažnai galvodavo apie Ronę. Graužėsi, kam delsė išsiaiškinti
kilusius įtarimus. Gal būtų pavykę ne tik išgelbėti Ronę, bet ir atspėti žmogaus perkėlimo paslaptį.
Nenorėdamas, kad Linas sužinotų, kur dingo jo mama, be to, tikėdamasis, jog kada nors pavyks
susitikti su Rone, Robis nieko nepasakojo, vienas tyliai išgyveno savo nelaimę.
Kai, Artūro Lašo sektorius pradėjo, montuoti galingą cet-mi įrenginį su perdavimo ir priėmimo
kamera, Robis su kolegomis projektavo dar galingesnį įrenginį su vieno metro skersmens spindulių
pluoštu. Juo tikėjosi perkelti žmogų.
Tuo metu, kai po dvejų su viršum metų kelionės ekspedicija pasiekė Jupiterį, buvo gatavas ir Artūro
sektoriaus pagamintas cet-mi įrenginys. Ryšys su Jupiteriu buvo palaikomas kitu cet-mi įrenginiu,
skirtu perduoti garsinei informacijai.
Artūras ir Robis nekantriai laukė pirmojo seanso. Iš pradžių buvo manyta kelti po penkiasdešimt
kilogramų rūdos, vėliau šį kiekį didinti, kol bus pasiekta du šimtai penkiasdešimt kilogramų.
Mokslininkų nuomone, daugiau iš karto perkelti nebus galima.
Bandymas turėjo įvykti penkioliktą valandą. Dar gerokai prieš tai ėmė rinktis komisijos nariai.
Labiausiai susirūpinęs buvo akademikas Jakaitis. Vis negalėjo pamiršti Arto bandymo su žvirbliu.
Likus kelioms minutėms, visi nutilo. Pagaliau paskutinės sekundės, ir Artūras įjungė įrenginį.
Įprastas traškesys, ir vėl tylu. Visi apspito priėmimo kamerą. Joje pūpsojo gabalas rusvos uolienos.
Uoliena tuoj pat buvo nugabenta į laboratoriją silamitui išgauti. Robis perdavė pranešimą į Jupiterį,
kad bandymas pavyko, o Artūras su padėjėjais ėmė ruoštis antrajam seansui, kuris turėjo įvykti po
dviejų valandų.
Komisijos nariai buvo laisvi, bet nesiskirstė, o gyvai aptarinėjo pavykusį bandymą.
— Dabar tavo eilė, Netai, lyg rimtai, lyg juokais pasakė Jakaitis. — Gal permesi mane nors
pusvalandžiui į Jupiterį?
— Stengsiuosi neapvilti,— atsakė Robis ir nuskubėjo prie įrenginio, kuris buvo ruošiamas
bandymui.
Ir vėl pasisekė, į Žemę atkeliavo jau šimtas kilogramų rūdos.
Artūras kreipėsi į Jakaitį:
— Silamito turime tik vienam bandymui. Gal pabandytume perkelti ne šimtą penkiasdešimt, o dviejų
šimtų kilogramų svorį.
— Koks gobšuolis,— nusijuokė Jakaitis. — Nori iš karto visą Jupiterį ir su žiedais atsigabenti į
Žemę. — Ir rimtai kreipėsi į komisijos narius: — Siūlau leisti.
Prieštaraujančių neatsirado.
— Gerai. Mano vardu praneškite į Jupiterį, kad pakeistų programą. Iš tiesų neblogai sugalvota. Tik
trys seansai, o mes jau turėsime vifeą kilogramą silamito.

Energijos, reikalingos perkėlimams, problema išspręsta. Dabar viskas priklauso nuo Robio
sektoriaus.
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— Atrodo pavyks.
Jaunas energingas jaunuolis, vilkintis baltu chalatu, palinkęs virš narvelių, stebėjo, kaip bėgioja
rudos pelytės. Jo pailgas veidas atrodė lyg įrėmintas juodų besigarbanojančių plaukų ir papurusų
žandenų ir buvo labiau griežtas negu švelnus. Po chalatu vilkėjo dryžuotus marškinius, pasirišęs juodą,
mažais baltais langeliais kaklaraištį. Dešinėje rankoje turėjo pincetą, kuriuo pajudindavo nustojusią
bėgioti pelytę.
Šalia jaunuolio stovėjo Robis ir taip pat žiūrėjo į pelytes.
— Ar esi tikras?
Jaunuolis atsitiesė, padėjo pincetą ant stalo ir pakvietė Robį į gretimą kambarį.
— Štai stebėjimų rezultatai.
Robis paėmė lapelį ir permetė akimis.
— Kiek laiko praėjo po injekcijos?
— Keturiasdešimt parų.
— Mažoka. Teks dar tiek palaukti.
— Lauksime ir ilgiau. Turime įsitikinti, kad tai visiškai nekenksminga.
— O jei, užuot leidę skystą silamitą, pabandytume jo gabaliuką įdėti pelei po oda tokioje vietoje, kur
nėra didesnių kraujagyslių.
— Ką gi, galime pabandyti. Atrodo, silamito turime pakankamai.
— Taip, dabar galėsime išbandyti daugiau variantų.
— Šiandien pat įskiepysiu kelioms pelėms.
— Ką gi, linkiu sėkmės,— Robis atsisveikindamas paspaudė ranką jaunuoliui.
Romas, toks buvo jaunojo mokslininko vardas, palydėjo Robį iki durų, uždarė jas ir sugrįžo prie
lango. Lauke lynojo, gatvėje telkšnojo klanai.
— Matyt, dar ilgai lis,— garsiai pagalvojo, pasižiūrėjęs į debesis.
Romas Špokas, dar studijuodamas mediciną, susižavėjo akademiko Neto idėja perkelti gyvūnus
naudojant cet-mi įrenginį ir silamito energiją. Tiesa, draugai juokavo, kad Romą sužavėjęs ne tiek
akademiko bandymas, kiek jo augintinė, kuri iš tiesų buvo labai daili. Tačiau jaunuolis iš visos širdies
darbavosi Neto laboratorijoje, o baigęs institutą atėjo dirbti į Robio sektorių.

Dirbdamas kartu su Netu, Romas suartėjo ir su jo šeima. Susipažino ir su Irena, kuri jam labai
patiko, nes buvo ne tik graži, bet ir švelnaus būdo.
Tais kartais, kai pasitaikydavo buvoti pas Netus, Romas stengėsi patikti Irenai. Iš tiesų jis mokėjo
gražiai pašnekėti, įdomiai pasakoti, niekada nebūdavo įkyrus. Jau norėjo apie tai pasikalbėti su
akademiku Netu, kai staiga pajuto staigią permainą. Iš pradžių nesuprato, kas galėjo atsitikti, kad pasikeitė Irenos elgesys. Ji ir toliau buvo su juo maloni, bet jos akys jau neskleidė tos palaimingos šilumos,
kuri jam teikė tiek vilčių. Suprato, kad Irena myli kitą. Apie Liną net nepagalvojo, manė, jog juodu
brolis ir sesuo. Neįtarė jo ir tada, kai paaiškėjo, kad Irena jam ne giminė.
Romas labai pergyveno dėl žlugusių vilčių. Juk viskas atrodė taip viliojančiai — darbas sekėsi, Irena
buvo jam palanki. Rodės, ims ir nuskins rožės žiedą, o pasirodė, kad šis žiedas atiteks kitam. Tik
niekaip neatspėjo, kas galėtų būti jo konkurentas. Nepastebėjęs, prie ko labiau linksta Irena, Romas
suabejojo: o gal jam tik pasirodė, kad ji pasikeitė. Tikriausiai jis labai ją įsimylėjęs, todėl ir
pavyduliauja. Siek tiek aprimęs, nutarė kuo mažiau įkyrėti merginai, daugiau laiko skirti bandymams.
Juo labiau, kad kol kas jų rezultatais negalėjo pasigirti. Pelės, kurioms buvo įšvirkšta silamito
skiedinio, nugaišdavo per kelias paras. Ir štai po ilgo ir kantrybės reikalaujančio darbo pirmoji sėkmė
— pelės išgyveno keturiasdešimt parų.
Rengdamasis bandymams perkelti gyvūnus, Robis labai nerimavo. Dar nebuvo pamiršta istorija su
žvirbliu, kurį Artūras norėjo perkelti šimto kilometrų atstumu. Bandymams buvo galima naudoti dvi
tyrimų bazes: Mėnulyje ir Marse. Tačiau į Marsą nuskristi reikėjo dviejų mėnesių. Sitai labai trukdė
tyrimams. Susidarius naujai situacijai ar dėl kokių nors nesklandumų tyrimus tekdavo nutraukti keletui
mėnesių, net metams, kol bus patikslinta tyrimų programa. Vis dėlto buvo nutarta pasinaudoti Marso
baze. Pradėta nuo pelių. Gyvūnėliams priklijuodavo įvairias silamito dozes, bet nė vienas nepasiekė
Marso. Kolegos draugiškai šaipėsi iš Robio, kad jo pelytės tapo Marso palydovėmis. Netas nepyko ant
draugų, tik dar atkakliau ieškojo perkėlimo būdų. Vilties, kad tai įmanoma padaryti, turėjo. Kai
silamito dozę gavusios Romo pelės išsilaikydavo dešimt ir daugiau dienų, Robiui pavykdavo jas
perkelti į Marsą, o po to susigrąžinti atgal. Tačiau sugrąžintas jos tuojau nugaišdavo. Vadinasi, apie
žmogaus perkėlimą dar neatėjo laikas galvoti — juk neįšvirkši žmogui silamito, kad jis sugrįžęs iš
tokios tolybės tuojau pat numirtų.
Perkėlimo neišlaikė ir šuo, sugrąžintas iš Marso po savaitės padvėsė.
Mokslininkai nenuleido rankų ir dirbo toliau.
Viršgarsinis laineris po keturių skridimo valandų buvo vietoje. Linas buvo taip užsisvajojęs, kad
laikas visai neprailgo. Aerouoste laukė automobilis, kuris jį nuvežė į viešbutį, netoli bandymų

poligono. Kambarys antrame aukšte, pro langą matyti gelsvas laukas ir netoliese dunksančio miško
kraštelis.
Pavakarieniavęs ir šiek tiek pailsėjęs Linas sėdo rašyti laišką Irenai. Rašė, kaip atvyko, kur gyvena ir
kad darbas bus netoliese. Paskui liejo ant popieriaus savo jausmus, švelniausiais žodžiais reikšdamas
jai meilę, ilgėdamasis jos artumo, kuris jam teikdavo tiek laimės...
Ilgai tą naktį Lino kambaryje negeso šviesa, o jis vis rašė ir rašė, nes labiau už viską troško būti kartu
su ja.
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Bandymai suleisti silamito gyvūnams nesisekė. Nedavė rezultatų ir Robio pasiūlytas būdas po oda
įsiūti kruopelę silamito. Tiesa, gyvūnai ištverdavo du ir tris kartus ilgiau, bet vis tiek nugaišdavo.
Kartą Romas, darydamas eilinę operaciją, siekė paimti silamito, bet pincetas išsprūdo ir gabalėlis
nuriedėjo žemėn. Kai Romas jį pakėlė, net pasibaisėjo — jis visas buvo aplipęs šuns plaukais. Tuo
metu jam dingtelėjo viena mintis: o ką, jeigu silamitą įvilkus į kietą apvalkalą. Organizmas netirpdytų
metalo, ir šis nenuodytų organizmo.
Niekam nieko nesakęs, Romas pradėjo bandymus. Silamito gabaliukus įlydė į organizmui
nekenksmingą ir netirpstančią plastmasę ir įsodino keliems šunims. Kad be reikalo negaištų vėliau,
jeigu jam pasisektų, atitinkamą dozę įsiuvo ir dviem daugiau kaip po šešiasdešimt kilogramų
sveriantiems avinams. Mat naujam perkėlimo įrenginiui šuo per mažas gyvūnas.
Praėjo pusmetis. Sūnys ir avinai gyveno kaip gyvenę, visai nejausdami pašalinės medžiagos. Robis.
kartkartėmis trumpam užsukdavo pasidomėti, kaip sekasi bandymai su gyvūnais. Tačiau kurį laiką
Romas nieko jam nesakė, tik tada, kai jau buvo tikras, jog surado patikimą būdą silamitui izoliuoti,
išdrįso pasigirti. Kartą Netas užėjęs papasakojo, kad įrenginys jau baigiamas projektuoti.
— Na, o kuo tu mane pradžiuginsi? — paklausė nieko ypatingo nesitikėdamas.
— Kai kuo galiu ir nudžiuginti. Stai pasižiūrėkite,— tarė Romas, praleisdamas Robį į patalpą, kur
buvo laikomi bandomieji gyvuliai.
— Kas čia per išmonė? — nustebo Netas, pamatęs gulinčius avinus.
— Čia mano siurprizas jums,— visas spinduliuodamas iš džiaugsmo atsakė Romas.
— Įdomu, įdomu, ką čia sugalvojai.
— Šiandien sukanka šeši mėnesiai ir devynios dienos nuo eksperimento pradžios,— pradėjo Romas.
Ir jis papasakojo, kaip jam šovė į galvą apvilkti silamitą ir kad šunys naujam įrenginiui bus per maži.
— Šaunuolis, Romai,— išklausęs pagyrė Netas. — Gerai sugalvojai. Tik nereikėjo to slėpti. Tavo
atradimo niekas nepasisavins. O apskritai tavo darbas vertas daktaro laipsnio.

Romas net nuraudo taip pagirtas. Kam gi nebūtų malonu gauti mokslinį laipsnį. Bet šį kartą vaikinas
tikėjosi, jog gali išsipildyti viltys laimėti Ireną. Argi Netas atsisakytų išleisti savo augintinę už žymaus
išradėjo. Aišku, šito jis garsiai neištarė, tik kukliai atsakė:
— Koks jau čia atradimas. Paprasčiausias atsitiktinumas.
— Atradimai beveik visada būna netikėti arba kartais paprasčiausi sprendimai. Kai man nesiseka,
viską pradedu iš pradžių ir kuo paprasčiau. Bet šiuo atveju tu radai išeitį.
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Pavasarėjo. Ore jautėsi gaivus brinkstančių pumpurų kvapas. Miške pražydo žibutės. Net tris
puokšteles jų parsinešė Irena. Vieną pamerkė svetainėje, kitą — savo kambaryje, o trečią nunešė į Lino
kabinetą. Jau pusė metų, kai Linas išvažiavęs, bet jo kambarys atrodė taip, lyg jo šeimininkas būtų tik
trumpam išėjęs. Pamerkusi gėles, Irena užsisvajojo: kaip būtų gera, jei Linas sugrįžtų. O juk dar pusę
metų reikės tenkintis tik laiškais. Baigiantis darbo dienai, Irena imdavo galvoti apie Lino laišką. Vos
parėjusi namo, čiupdavo melsvą voką ir nunešdavo jį į savo kambarį. Padėdavo ant stalo ir eidavo
virtuvėn. Skaitydavo jį tik po vakarienės, kai tėvas įnikdavo į savo projektus. Perskaičiusi laišką,
niekieno netrukdoma, Irena pasinerdavo į svajones, paskui rašydavo atsakymą.
Per pusę metų, kai šalia nebuvo Lino, Irena įsitikino, kad jos meilė ne tik neišblėso, bet dar labiau
sustiprėjo. Todėl vis sunkiau darėsi laukti Lino, taip buvo jo pasiilgusi.
Baigėsi balandis. Skaisčios saulės užlietu šaligatviu Irena po darbo skubėjo namo. Įprastu judesiu
atidarė laiškų dėžutę ir nustebo — tuščia. Nesuprasdama, kas atsitiko, mašinaliai paruošė vakarienę.
Valgė be apetito, paskui kaip kasdien nulindo į savo kambarį. Nežinojo, ko griebtis. Vis galvojo, kas
atsitiko Linui, kodėl jis neparašė? Gal jau nebemyli? Kaip ji anksčiau nepastebėjo, kad pastaruoju
metu jo laiškai buvo gerokai šaltesni ir trumpesni.
Išsikamavusi iki vėlyvos nakties, galų gale nutarė parašyti Linui, tačiau galvoje buvo tuščia. Vis
dėlto prisivertė, paėmė popieriaus lapą ir parašė: „Mielasis Linai. Šiandien tavo laiško negavau. Kodėl
neparašei? Tave mylinti Irena“.
Kitą dieną Irenai darbas krito iš rankų, buvo išsiblaškiusi. Jos blogą nuotaiką pastebėjo ir
bendradarbiai, teiravosi, gal negaluojanti, patarė anksčiau eiti namo. Irena stengėsi vaizduoti linksmą,
sakė, jog viskas gerai. Namo eiti bijojo, žinojo, jog vienai bus dar sunkiau.
Į namus Irena grįžo nenoromis, bet laiškų dėžutę atidarė. Iškrito du laiškai. Nieko nelaukdama,
tuojau pat juos perskaitė. Pasirodė, Linas čia niekuo dėtas. Laiškas pavėlavo dėl pašto kaltės.
Užsisvajojusi Irena pamiršo ir vakarienę. Atitoko tik tada, kai tėvas pravėrė jos duris. Irena kaltai
šypsodamasi ėmė teisintis:
— Atleisk, tėveli, visai užsimiršau. Aš tuojau. Valgant Netas paklausė:

— Ką rašo Linas? Ar dar neužgeso jo meilė?
— O ne, tėveli,— nurausdama atsakė Irena. — Jis myli mane,— ir pagalvojusi pridūrė: — Dar
labiau negu anksčiau.
— Matau, netrukus teks kelti vestuves. Kiek čia beliko, vos penki mėnesiai.
— Oi, kiek dar daug. Ištisi penki mėnesiai ir dvi dienos,— atsidususi pasakė Irena.
— Štai ką daro meilė. Iki mūsų bandymų irgi likę beveik penki mėnesiai, bet mes nežinome, kaip
suktis, kad suspėtume. O tau penki mėnesiai atrodo ilgesni už penkerius metus, ir labai norėtum, kad
jie kuo greičiau praeitų,— Robis paglostė nuraudusios mergaitės galvą.
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Linui darbas sekėsi, kolegos buvo draugiški. Ypač jam palankus buvo jaunas mokslininkas Džonas
Laifas. Todėl ilgainiui juodu artimai susidraugavo, patikėdavo vienas kitam net ir slaptesnes svajones.
Linas jautėsi kaip devintame danguje. Dar ir todėl, kad jį mylėjo Irena, kurios laiškų laukdavo kasdien.
Ir pats nepraleido nė vieno vakaro, kad bent per laišką nepasikalbėtų su savo numylėtąja. Šitaip praėjo
septyni mėnesiai. Per tą laiką Linas su Irena dar geriau pažino vienas kitą, nes laiškuose atsispindėjo jų
svajos ir jausmai. Juos skyrė platus Atlantas, bet mintimis juodu buvo greta.
Po darbo Linas retai kur išeidavo. Dažniausiai atsisakydavo net kviečiamas paviešėti arba praleisti
vakarą su kolegomis. Pasiteisindavo neatidėliotinais darbais.
Įpusėjo gegužė. Buvo pats pavasario žydėjimas. Žmonės plūste plūdo į gamtą. Vieną šeštadienio
popietę Džonas ėmė įkalbinėti Liną važiuoti pas jį, po to su kolegomis patrauksią prie jūros. Pernakvos
viešbutyje, sekmadienį pasikepins saulėje, išsimaudys, o vakare sugrįš atgal. Linas nenorėjo važiuoti.
Mandagiai padėkojęs, norėjo atsisveikinti, bet Džonas jo nepaleido:
— Klausyk, Linai, pasidarei tikras atsiskyrėlis. Argi galima taip užsisklęsti savyje. Paklausyk manęs.
Tu visą laiką galvoji vien apie savo merginą. Bet šitaip visai atprasi nuo žmonių. Sugrįši, vesi,
pasidžiaugsite vienudu mėnesį, kitą, na pusmetį, bet paskui imsite vienas kitu bodėtis. Ieškosite
draugų, bet sunku bus jų rasti, nes būsite įjunkę į namus. Taip ir kankinsitės abudu.
Linas norėjo prieštarauti, bet Džonas kalbėjo toliau:
— Nieko neatsitiks, jeigu bendraminčių draugijoje praleisi dieną kitą. Tik dvasiškai praturtėsi, patirsi
naujų įspūdžių, kartu ir tavo meilė sustiprės. Na, tai kaip? Važiuojam?
— Tai kad nežinau...
— Turi žinoti. Moterys nemėgsta svyruojančių. Pastebės, jog dvejoji, nė į tą pusę nepažvelgs, joms
patinka ryžtingi. Na, tai važiuojam.

Linas pagalvojo, kad iš tikrųjų reikėtų atsikvėpti. Jūra visada jį viliojo. Pagaliau nieko neatsitiks,
jeigu Irenai vakare brūkštels tik trumpą laiškutį arba atviruką, o grįžęs parašys trigubai ilgesnį laišką.
Bus apie ką rašyti, turės naujų įspūdžių.
— Važiuojam,— sutiko.
— Bravo, Linai. Skubėkim.
Norėjo pasiteirauti, kas ten per draugija, bet Džonas jau sėdo į automobilį.
— Spausk paskui mane. Jei atsiliksi, suk tiesiai į mano namus.
— Gerai,— šūktelėjo. Linas žinojo, kur gyvena Džonas, nes keletą kartų pas jį lankėsi.
Važiuodamas dar vis svarstė, gal geriau būtų grįžus. Buvo įpratęs prie vienatvės ir savo minčių, bet
kartu jautė, kad yra išsiilgęs kažko naujo, be to, labai norėjo pabūti prie jūros.
Kieme, be Džono, stovėjo du vaikinai ir trys merginos. Vieną iš jų Linas pažinojo — tai Džono
sesuo Merė. Kaip gerai, kad jos tik trys, apsidžiaugė Linas, lipdamas iš automobilio. Jam nepatiko čia
paplitęs paprotys, kai jaunuolis privalo asistuoti net nepažįstamai moteriai ar merginai.
Linas nusilenkė ir su visais garsiai pasisveikino. Tačiau Džonas nutarė juos supažindinti kaip pridera.
— Kolegos, tai Linas Netas, mokslininkas stažuotojas. O čia Džuljeta ir Silvija, ten Džordžas ir
Tomas.
Visiems iš eilės Linas paspaudė rankas.
Trumpai pasitarę, Tomas su Mere įsitaisė Lino automobilio užpakalinėje sėdynėje, kiti susėdo į
Džono mašiną. Lino nuotaika visiškai pasitaisė. „Koks buvau kvailas, kad nenorėjau važiuoti“,—
pagalvojo įjungdamas variklį.
Po kiek laiko priekyje važiavęs Džonas pasuko prie ištaigingo viešbučio. Ten nuvažiavo ir Linas.
Vos tik jis sustojo, iš automobilio išlipo Tomas ir nuskubėjo per aikštelę. Pažiūrėjęs įkandin jo Linas
pamatė lūkuriuojančią ne vyresnę kaip aštuoniolikos metų merginą. Jis iš karto suprato, kad ji važiuos
su jais ir kad tai jam skirta mergina, bet nepyko ant Džono, nes jį apstulbino merginos grožis.
Šviesiaplaukė, garbanota, išsidraikiusiais ant pečių plaukais ji buvo panaši į undinę. Veidą galėjai
palyginti su tobulai skulptoriaus nulipdyta antikine skulptūra, tik jis nebuvo šaltas ir sustingęs.
Atvirkščiai, merginos šypsnea buvo tokia nuostabi, jog atrodė nežemiška. Apsivilkusi balta
palaidinuke, raudonomis kelnėmis, kurias juosė platus juodas diržas, todėl liemuo atrodė plonas. Kai ji
su Tomu priėjo prie jų automobilio, Linas išlipo. Mergina ištiesė ranką:
— Ieva.
— Linas.
Atidarė duris. Ieva nesivaržydama atsisėdo šalia Lino. Važiuojant pasisukusi į Liną prakalbo:
— Keistas jūsų vardas. Pirmąsyk girdžiu. Jūs ne vietinis?
— Jis čia pas mus laikinai,— už Liną atsakė Tomas.

— O kuo jūs čia domitės? — vėl pasiteiravo Ieva.
— Gyvų organizmų perkėlimu kosminėje erdvėje,— atsakė Linas.
— O! — nustebo Ieva. — Jūs sugebate perkelti žmones į kitas planetas? Kaip puiku! Gal ir mane
perkelsite?
Linas pastebėjo, kad Ieva moka palaikyti šneką, o jos šypsena tiesiog kerinti.
— Dar negalime perkelti žmogaus,— paaiškino Linas. — Iki šiol bandymus atlikome tik su pelėmis
ir šunimis. Bet ateityje...
— Ateityje, gerbiamoji Ieva,— įsiterpė Tomas, — jei panorėsite persikelti į kitą planetą, turėsite
pasiversti šunimi, o gal ir pelyte.
Linui nepatiko Tomo humoras, bet matydamas, kaip nuoširdžiai nusijuokė Ieva, irgi nusišypsojo.
— Verta pagalvoti,— juokais pritarė Ieva. — Gal apsimokėtų ir pelyte pavirsti. — Tai sakydama
smalsiai pasižiūrėjo į Liną, kuris net raustelėjo lyg mokinukas.
— Linai, tavo akcijos kyla,— laidė sąmojį Tomas. — Štai tau bandymams pelytė, ir dar tokia
nuostabi.
Visi sutartinai nusikvatojo. Linas matė, kad jaunuoliai mėgsta vienas iš kito neužgauliai pasišaipyti.
Pamažu ir jis atkuto, ėmė juokauti kartu su visais.
Neatitraukdamas akių nuo skriejančios po automobilio ratais autostrados, Linas slapčia dirsčiojo į
naująją pažįstamą. Ši elgėsi laisvai, bet neįžūliai, jausdama savo vertę. Vos tik juokai nutildavo, ji
sugebėdavo taip pakreipti pokalbį, jog vėl visi pratrūkdavo. Iš Ievos žvilgsnių Linas suprato, kad ir jis
padarė įspūdį merginai.
Nuvažiavę geroką kelio galą, sustojo pailsėti,
— Eime štai ten, į aną kavinukę,— Šūktelėjo Džonas. — Reikia pailsėti.
— Matyt, kad pavargai, nes prie kiekvieno mylios stulpo vis bučiavai Silviją,— pasišaipė Tomas.
— Toliau jūs važiuosit priekyje. Pažiūrėsiu, ką judu veikiate,— atšovė Džonas. — Gerai tau, kad
nereikia laikyti vairo, tai nepaleidi iš glėbio Merės.
Klegėdami pasuko į kavinę. Susėdo prie dviviečių staliukų. Linas atsidūrė priešais Ievą. Dabar galėjo
geriau įsižiūrėti į merginą. Jos mėlynos akys — tarsi du gilūs ežerai, skruostai rausvi, dailios lūpos
slėpė eilę lygių, lyg perlai dantų. Ausyse kabojo vaivorykštės spalvomis spindintys auskarai, o ant
kaklo buvo vos įžiūrima auksinė grandinėlė, tokia plonytė, jog atrodė lyg būtų nutįsęs jos auksinių
garbanų plaukelis. Ką laikė toji grandinėlė, nesimatė, ir Linui atėjo į galvą kvaila mintis, jog iškirptė
galėtų būti ir didesnė.
— Jūs tikrai ne vietinis? — paklausė Ieva ir paaiškino: — Važiuodami visi juokavome, todėl
nesusigaudau, kur tiesa.

— Teisybė. Aš ne amerikietis, o lietuvis.
— Kaip įdomu,— lietuviškai pasakė Ieva.
— Jūs mokate lietuviškai? — nustebo Linas. — Aš maniau, kad jūs amerikietė.
— Mano tėvas lietuvis. Jis išmokė mane savo kalbos,— paskui pakreipė pokalbį kita linkme. — Ar
ilgai čia gyvensite?
— Dar keturis mėnesius.
— Kaip gerai. Turėsite nors retkarčiais mane aplankyti, man bus malonu su jumis pasikalbėti gimtąja
kalba.
— Ačiū už kvietimą. Tik nežinau, ar surasiu laiko.
— Reikės surasti, — Ieva taip švelniai pažvelgė į Liną, jog jis suprato taip lengvai neišsisuksiąs.
Pailsėję tęsė kelionę, kaip ir anksčiau linksmai juokaudami. Vakarop jau buvo prie jūros. Po ilgos
kelionės norėjosi atsigaivinti, todėl visi patraukė maudytis. Vanduo dar buvo vėsokas, bet jaunuoliams
tai net patiko, nes kelionėje buvo įkaitę. Plaukiojo, taškėsi lyg maži vaikai. Linas buvo geras plaukikas
ir nuplaukė toliau už kitus. Merginos laikėsi arčiau kranto. Dar tolokai nuo jų Linas lyg žuvis nėrė po
vandeniu į merginų pusę. Neapskaičiavęs atstumo, atsitrenkė kažkuriai į kojas.
— Oi! — šūktelėjo toji ir neišsilaikiusi griuvo vandenin.
Linas, per vandens purslus net nespėjęs pamatyt, kuri čia, čiupo už juosmens merginą ir pajuto, kaip
jos krūtys įsirėmė jam į krūtinę. Tai buvo Ieva, kuri iš baimės, kad neprigertų, stipriai apkabino jo
kaklą rankomis ir lipte prilipo prie jo. Lino kūnu perbėgo lengvas virpulys. Pajutusi jį virpant, mergina
dar stipriau prisiglaudė.
— Kaip mane išgąsdinai, maniau, ryklys užpuolė,— sušnibždėjo ji, savo lūpomis beveik liesdama jo
lūpas. Linas pajuto, lyg nertų į tamsią gelmę, pamėgino išsilaisvinti iš Ievos glėbio, tačiau ši dar
tvirčiau apkabino jo kaklą. Lino koja paslydo, juodu paniro į vandenį. Akimirkai jų lūpos susilietė. To
užteko, kad Linas pajustų naują, iki tol nepatirtą jausmą.
Pagaliau Ieva paleido Liną. Viskas įvyko per trumpą akimirką, niekas to nematė. O jeigu ir matė,
nesistebėjo, nes visi siautė vandenyje, ieškodami progų suartėti.
Išsimaudę grįžo į viešbutį. Naktiniame bare Linas sėdėjo šalia Ievos ir tylėjo. Jam buvo labai
nejauku, kai scenoje pasirodė šokančios apsinuoginusios merginos.
Ieva kitaip suprato jo tylėjimą. Manė, jog Linas nespėjo apsiprasti su tuo, kas atsitiko jūroje, todėl
nenorėjo įkyrėti savo kalbomis, bet nusprendė, kad vaikinas būtinai bus jos.
Paryčiui grįžo į viešbutį. Lino palydėta iki kambario durų, Ieva norėjo pasikviesti jį vidun, bet
susilaikė. Dar pagalvos, kad jinai lengvo elgesio mergina. Todėl atsisveikino padavusi ranką ir dingo
už durų.

Linas grįžo kupinas įspūdžių. Nusirengęs palindo po dušu. Vandens čiurkšlės liejosi ant jo, iš
malonumo užsimerkė. Jis vėl išvydo save laikantį liauną, stangrų Ievos kūną. Atrodė, atsimerks ir
pamatys gundančias Ievos akis, bučinio išsiilgusias jos lūpas. Nusitrynęs rankšluosčiu, griuvo į lovą.
Tik dabar prisiminė, neįvykdęs savo pažado — parašyti Irenai laišką, nors atviruką. Kur dabar gausi
atviruką? Su neramia širdimi nusprendė — parašys tuoj pat atsikėlęs.
Garsus beldimas į duris pažadino Liną. Tai buvo Džonas.
— Ko taip ilgai kirmiji? Visi jau atsikėlę. Einam prie jūros. Nustebęs, kad pramigo, Linas šoko
rengtis, nuskubėjo pusryčių. Visi kartu nuėjo į pajūrį, tačiau pasuko ne į pliažą, o dokų linkui.
— Kur mus vedi? — pasiteiravo Linas.
— Pakentėk, pamatysi.
Siauru lieptu nuvedė į burinę jachtą.
— Merginos ruošia stalą,— ėmė rikiuoti Džonas,— o vyrai padeda pritvirtinti bures.
Kai burės buvo pakeltos, Džonas išvairavo jachtą į jūrą. Pūtė lengvas vėjelis, jachta skriejo lengvai,
lyg grakšti žuvėdra. Paskui visi susirinko kajutėje, kur laukė paruoštas stalas.
Visą dieną praleido jūroje — kaitinosi, maudėsi, linksminosi. Linui viskas buvo nauja, nematyta,
įdomu. Vienu metu maloniai pavargęs atsilošė supamojoje kėdėje, užsimerkė, prisiminė Ireną ir kad
neparašė jai laiško. Sąžinė lyg ir priekaištavo, kam sulaužė duotą žodį, bet stengėsi apie tai negalvoti.
Juk nieko neatsitiko, jam reikia nors truputį atitrūkti nuo kasdienybės, pailsėti. Irenai jis niekuo
nenusikalto.
— Ar tik nesirengi miegoti, Linai?
Tai Ieva nutraukė Lino „sąžinės sąskaitą“.
— Panorau truputį pasilepinti saulės glamonėmis,— atitokęs iš savo minčių lyg pasiaiškino Linas.
— Argi nėra malonesnių glamonių? — vylingai paklausė Ieva ir laukė, ką šis atsakys.
Linas suprato neapgalvotai pradėjęs kalbą, bet trauktis nebuvo kur. Turėjo kaip nors išsisukti iš
keblios padėties.
— Yra glamonių, kurios gali brangiai kainuoti,— pasakė ir vėl pajuto, jog kalba niekus.
— Bijai prarasti laisvę? Juk tu ne paukštis, kurį būtų galima uždaryti į narvelį. Atvirkščiai, moters
padedamas gali įgauti dar tvirtesnius sparnus ir pakilti kur kas aukščiau. — Šnekėdama Ieva šiek tiek
palinko virš Lino galvos ir tarsi gręžte gręžė jį akimis. Staiga pro pat jo veidą šmėstelėjo kažkoks
daiktas. Linas truputį kryptelėjo į Šalį ir pamatė, kad iš merginos kaklo iškirptės iškrito ant grandinėlės
kabantis trikampis amuletas.
Ieva atsitiesė, beveik piktai įkišo žvilgantį amuletą atgal, — dėl jo nelauktai sutriko pradėtas
žaidimas.

Tuo metu Linas atsikėlė, apsidairė, ar jų pokalbio niekas negirdėjo, ir pakvietė Ievą nueiti į jachtos
priekį. Cia ilgai stovėjo žiūrėdami, kaip smaili jachtos nosis raižo bangas, o vandens purslai tykšta į
visas puses.
Artėjo vakaras, jachta pasuko kranto link. Jų laukė ilga kelionė į namus. Per dieną nuvargę, važiavo
tylėdami, tik kartkartėmis persimesdami vienu kitu žodžiu. Pagaliau Tomas su Mere išlipo, prie
viešbučio atvažiavo jie vieni. Atsisveikindama Ieva padavė ranką ir pasakė:
— Buvo malonu susipažinti. Manau, nepamirši manęs ir nors kartą kitą aplankysi.
— Man taip pat buvo malonu,— atsakė Linas, spausdamas jos ranką ir pajuto, kad tikrai norės dar
kartą ją pamatyti. — Dėkoju už kvietimą, kai tik pasitaikys proga...
—

Nelauk ypatingos progos,— nutraukė Ieva. — Būsi laisvas ir atvažiuok. Lauksiu. O kad būtum

tikras, ar rasi mane namuose, paskambink,— ištiesė kortelę su numeriu.
— Dėkui, — pasakė imdamas kortelę. Paskui paėmė Ievos ranką ir pabučiavo.
— Adieu, — pamojo Ieva.
— Iki pasimatymo,— šūktelėjo sėsdamas į automobilį. Grįžęs namo, sėdo rašyti laiško Irenai.
Tačiau mintyse buvo tikra maišatis. Vos parašydavo „Mieloji Irute“, kaip mat išvysdavo Ievos akis, ir
nelikdavo žodžių. Norėdamas numaldyti priekaištingą sąžinės balsą, parašė tik tiek: „Mieloji Irute,
vakar pirmą kartą neparašiau Tau laiško. Tai atsitiko dėl rimtos priežasties. Mano draugas Džonas
prikalbėjo savaitgaliui nuvykti į pajūrį. Kelias tolimas. Šiandien grįžom vėlai labai išvargę. Negaliu
rašyti. Viskas krinta iš rankų. Rytoj aprašysiu šią ekskursiją.
Tavo Linas“.
Kitą dieną Linas parašė ilgiausią laišką. Apsakė viską kuo smulkiausiai, tik apie Ievą nedrįso
užsiminti.
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Šį vakarą Irena kiek ilgiau užtruko darbe. Turėjo baigti jau seniau pradėtą straipsnį. Namo grįžo
vakare. Kaip įprastai pasižiūrėjo į laiškų dėžutę. Tuščia. Gal bus tėtis paėmęs. Užkopusi laiptais,
nuskubėjo į savo kambarį. Mat šeimoje buvo priimta — kiekvienam priklausanti korespondencija
paliekama jo kambaryje.
Užėjusi į kambarį, pamatė, kad ir čia laiško nėra. Pravėrė tėvo kambario duris:
— Labas vakaras, tėveli. Ar dar be vakarienės?
— Taip. Ir atrodo gerokai išalkau.
— Tuoj paruošiu.
Kol sukosi virtuvėje, nebuvo kaip klausti, ar nebuvo laiškų. Tik vakarieniaujant neiškentė:
— Ar man nebuvo laiško?

— Ne, nebuvo. Gal pašte užsimetė?
Iš tiesų galėjo ir taip atsitikti. Kaip anąsyk. Kiek ji tada prisikentėjo. O pasirodė, visai be reikalo.
Kitą dieną Irena skubėjo namo. Tikėjosi vėl rasianti du laiškus. Bet dėžutė buvo tuščia. Irenai
pasidarė neramu. Nors guodėsi, kad čia kaltas paštas, bet nuotaika sugedo.
Liūdnų minčių kamuojama rytą išėjo į darbą. Čia ją pasikvietė direktorius.
— Turime įdomių naujienų,— pradėjo jis iš karto, kviesdamas Ireną sėstis. — Reikia jūsų pagalbos.
Trakų ežerų apylinkėse melioratoriai išvertė plokščią akmenį su keistais įrašais. Kas nuostabiausia, jie
labai panašūs į lietuviškus, tik labai seni.
— O kas ten parašyta?
Direktorius padavė Irenai lapuką popieriaus. Ji perskaitė: „čia ilsisi perkeltieji iš Didžiosios žemės
žmonės, kurie davė pradžią žmonijai Mažojoje žemėje. Siame kape yra Ievos ir Povilo palaikai, o
Marijos kūną sudraskė žvėrys“.
— Kaip jums atrodo,— paklausė, kai Irena baigė skaityti,— ar čia tikrai senas įrašas, o gal kas nors
sumanė iš mūsų pasijuokti? Svarbiausia, kad įrašas lyg išdegintas.
— Sunku pasakyti. Reikėtų pasižiūrėti vietoje.
— To ir norėjau paprašyti. Nuvykite į vietą ir viską apžiūrėkite. Paimkite porą darbininkų. Jeigu ten
kapas, vadinasi, bus kas nors išlikę.
Irena išskubėjo namo, iš garažo išvairavo automobilį. Neiškentė nepasižiūrėjusi į laiškų dėžutę.
Iškrito laiškas. Nuo Lino. Tik kodėl jis toks plonas? Skubėdama perskaitė. Jame buvo tik trys eilutės.
Tos, kurias Linas parašė grįžęs po savaitgalio išvykos. Irenai dilgtelėjo širdį. Jautė, kad kažkas įvyko,
bet nebuvo laiko ilgai svarstyti. Pasiėmė būtiniausius daiktus ir išvažiavo.
Užsigalvojusi nepastebėjo, kaip atsirado vietoje. Patyrusi akis iš karto pastebėjo, jog užrašas iš
tikrųjų senovinis. Bus trys ar keturi tūkstančiai metų, o gal net daugiau. Įrašyta galingu spinduliu, kuris
ištirpdė akmenį. Ji aptiko keletą akmeninių lašų, nukritusių ten pat ir sustingusių. Tai jau tikras
galvosūkis. Kas galėjo prieš keletą tūkstančių metų turėti tokį galingą spindulinį įtaisą?
Davusi nurodymus akmenį nugabenti į instituto laboratoriją, ėmėsi kasinėjimų. Jai padėjo keletas
darbininkų. Tris dienas dirbo be atvangos. Galų gale aptiko dviejų kaukolių ir keleto kaulų likučius,
kažką panašaus į kailio skiauteles. Prie kaulų gulėjo keletas geležinių daiktų, kurių paskirties nežinojo.
Medinės dalys buvo sudūlėjusios. Viską atsargiai surinko — pravers nustatant kapo amžių. Labai
įtartini atrodė geležies dirbiniai. Nors ir aprūdiję, jie buvo išlaikę formą, lyg būtų pagaminti šiuolaikinės technikos amžiuje.
Kratydama žemes kapvietėje, atrado daiktelį, panašų į trikampę sagą. Jis, matyt, kybojo ant
grandinėlės vienam iš palaidotųjų. Tačiau grandinėlės būta labai plonos ir ji nuo ilgo gulėjimo žemėje
buvo visai sutręšusi, matėsi tik jos pėdsakai. Atsargiai paėmė kelis žemės ir grandinėlės metalo dulkių

pavyzdžius. Stengdamasi nesuardyti grandinėlės vaizdo, paskubomis metalinę sagą įsikišo į džinsų
Jcišenėlę, o paskui užmiršo. Viską supakavo, įdavė nugabenti į laboratoriją, o pati automobiliu grįžo
namo.
Namie rado tris Lino laiškus. Svetainėje ant stalo gulėjo Robio paliktas raštelis: „Išvykau į Maskvą.
Grįšiu rytoj vakare". Irena truputį užkando ir ėmė skaityti.
Įsigilinusi į Lino laiškus, juste pajuto, kad kažkas jai nežinomas įsibrovė į jų tarpą, kad Linas
pasidarė nenuoširdus, kažką nuo jos slepia.
Užsiėmusi savo mintimis, ne iš karto išgirdo, jog prie durų kažkas skambina. Nubėgusi atidarė duris.
Įėjo Romas.
— Labas vakaras.
— Sveikas atvykęs. Prašom į vidų,— pakvietė.
Romas įėjo, apsidairė. Irena laukė, ką jai pasakys nelauktas svečias. Jinai tebegalvojo apie Liną.
Romas, kiek patylėjęs, paklausė:
— Ar Netas namie?
— Ne, — trumpai atsakė Irena, pirštu rodydama Robio raštelį.
— Vadinasi, jūs viena? — pasiteiravo Romas, lyg tatai būtų svarbiausia.
— Na ir kas čia tokio? Ar tu bijai vienas namie būti, kad vaikštai draugų ieškodamas? — nusijuokė
Irena.
Romas šiek tiek sutriko dėl ne visai švelnaus Irenos tono, bet pamatęs, kad ji šypsosi, nusijuokė ir jis,
nes prieš tokią šypseną kapituliuotų ir didžiausias pikčiurna.
— Štai kaip priima svečius akademiko duktė.
— Aš nesu jo duktė, todėl galiu nepatinkamą svečią išprašyti pro duris.
— Nebūk tokia žiauri, Irute. Argi įdomu tokiu gražiu metu vienai sėdėti namie ir tuo labiau liūdėti?
— Romui ir į galvą neatėjo mintis, kad ji tokia suirzusi dėl Lino laiškų. — Nedovanotina, kad tokiai
gražiai mergaitei tenka slėptis nuo žmonių. Į tokį grožį pasižiūrėjęs kiekvienas praturtėja.
— Matyt, nori pasidaryti turtingas, kad taip spoksai į mane.
— Iš tiesų, Irute. Matydamas tave, jaučiuosi esąs turtingiausias žmogus žemėje.
Išgirdęs, kad akademiko nėra namie, Romas apsidžiaugė, bus gera proga atvirai pasikalbėti su Irena.
Tačiau pokalbis aiškiai krypo ne ton pusėn, jis nežinojo, kaip jį pataisyti.
— Pasijutęs turtingas, pradėsi nosį riesti, nenorėsi manęs pažinti.
— Ką tu, Irute! Būdamas šalia tavęs, jaučiuosi tik menkas vabalėlis ir visada tau žemai lenkiuosi, —
tardamas šiuos žodžius, Romas galantiškai linktelėjo.
— O gal tik bandymų pelė?

— Mielai sutikčiau būti bandymų pele, jeigu bandymus su manimi atliktų gražuolė Irena.
— Na, na, užteks tų liaupsų, nes galiu supykti ir išbandyti kitaip, negu tikiesi.
— Visada nuolankus tavo tarnas. Tik įsakyk, viską padarysiu. Irena norėjo leptelti, kad jis greičiau
išsinešdintų, bet
susigėdo savo atžarumo ir ramiai paklausė.
— Ką norėjai perduoti Netui?
— Norėjau pasitarti vienu klausimu. Bet matau, kad šiandien neteks. O gal, jeigu jau taip išėjo,
nueitume drauge į kiną ar koncertą,— įsidrąsinęs pasiūlė Romas.
— Nemėgstu vaikščioti į kiną.
— O kas labiau patiktų? Sutinku su viskuo.
— Noriu gerai pailsėti. Esu labai pavargusi. — Ji trumpai papasakojo, ką veikė šias tris dienas.
— Jeigu taip, nedrįstu trukdyti. Iki pasimatymo.
Irenai pagailo Romo. Juk ji tiesiog varyte varo vargšą įsimylėjėlį. Tačiau nebandė jo laikyti.
Tą vakarą Irena parašė ilgą laišką, kuriame užsiminė ir apie savo abejones.
Kitą dieną Irena, turėjo daug darbo, reikėjo rimtai ištirti radinius. Tik dabar prisiminė, kad namie liko
metalinis trikampėlis, panašus į sagą. Tačiau ir be jo buvo ką veikti. Atsineš rytoj.
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Robis grįžo į namus, kaip žadėjęs. Irena jau laukė jo su vakariene. Vakarieniaujant papasakojo, kaip
sekėsi Maskvoje, kad ten jų darbais labai domimasi, todėl reikėsią smarkiai pasispausti. Kad tik
pasisektų Špokui su tuo silamito įsodinimu. Irena pasakė, jog Romas vakar ieškojęs jo, norėjęs
pasitarti.
Matydama, kad tėvas neskuba prie darbo, Irena pasigyrė savo radiniu. Papasakojo apie užrašą ant
akmens. Nustatyta, kad jis padarytas mažiausiai prieš aštuonis tūkstančius metų. Tą patį parodė ir
kaulų liekanų tyrimas. Ant vieno rasta grandinėlė, matyt, laikiusi lyg kokią trikampę sagą, tik be skylučių. Grandinėlė buvusi labai plonytė, todėl ir neišsilaikiusi per tiek metų, ji buvusi pagaminta iš labai
atsparaus metalo lydinio, kokio Žemėje nėra. Dalis šių liekanų, tiksliau pasakius, dulkių perduota
metalų tyrimo laboratorijai. Po poros dienų bus gauta tikslesnių duomenų. Robis susidomėjo Irenos
pasakojimu:
— Sakei, kad grandinėlė buvusi plonytė lyg plaukelis ir pagaminta iš metalo, kurio nėra Žemėje. Na,
o tas daiktas, panašus į sagą, iš kokios medžiagos padarytas?
— Jis panašus į amuletą, o iš kokios medžiagos padarytas, negaliu pasakyti. Buvau jį įsikišusi į
džinsų kišenę ir pamiršau namuose. Todėl tik rytoj atiduosiu ištirti.
— Vadinasi, padarėte išvadą, kad užrašas ant akmens tikras ir kad čia palaidoti ateiviai iš kosmoso.

— Tai vienintelė išvada, kurią galima pagrįsti. Kiti variantai netinka. Ypač įdomūs metalo gaminiai.
Vienas panašus į pistoletą. Spėjame, kad tai miniatiūrinio lazerinio pistoleto dalis. Su juo ir galėjo būti
padarytas įrašas akmenyje. Tačiau visa tai dar reikia gerai patikrinti. Skubėti negalima.
Robis nutilo ir susimąstė:
— O tą amuletą turi čia?
— Galiu parodyti,— Irena atsinešė radinį iš savo kambario. Ilgai vartė Robis rankose aprūdijusį
amuletą. Tylėdamas
apžiūrinėjo jį iš visų pusių. Irena stebėjo, kaip susijaudinęs Robis varto radinį, todėl neiškentusi
paklausė:
— Kas atsitiko, tėveli? Kuo taip patraukė amuletas? Robis šiek tiek patylėjo, paskui iš lėto pasakė:
— Jis man primena kitą. Gal tarp jų nėra nieko bendro, bet vėl atsivėrė sena žaizda. Matyt, atėjo
laikas papasakoti apie didelę nelaimę. Gaila, kad nėra Lino, bet tu jam papasakosi.— Robis atsistojo,
nuėjo į laboratoriją. Po kiek laiko atnešė ir padėjo ant stalo priešais Ireną Ronės amuletą:
— Štai pasižiūrėk.
Irena aiktelėjo nustebusi. Amuletas buvo lygiai toks pat, kaip rastasis kape, tik labiau žvilgantis, net
akis žlibino. Grandinėlė irgi buvo tokia pati, Irena gerai įsiminė žemėje išryškėjusį grandinėlės raštą.
Irenai net rankos virpėjo vartant tokią brangenybę:
— Iš kur, tėveli, jį gavai? Ir kodėl jis toks panašus į tą, kuris prieš aštuonis tūkstantmečius pateko į
kapą?
— Į šį klausimą neatsakytų nė vienas archeologas. Bet aš pabandysiu tau paaiškinti. Tai ne paprastas
amuletas, o garso įrašymo ir perdavimo plokštelė, sukurta Ronetoje prieš aštuoniasdešimt amžių.
Vadinasi, tiesa, ką pasakojo Ronė, kad prieš aštuoniasdešimt amžių jų planetoje įvykusi skaudi
nelaimė, išmirę visi gyventojai. Išsigelbėję tik keturi. Trys buvę perkelti į mūsų Žemę. Tai ir bus buvę
tie, kurie įrašyti ant paminklinio akmens. Vienas likęs Ronetoje, užsidaręs miego kameroje, kurioje
išmiegojo aštuonis tūkstančius mūsų Žemės metų. Jis ir dabar ten gyvena.
Irena klausėsi tarsi įdomios pasakos... Ji dar nesuvokė, ką bendro turi tie tūkstančius metų nutolę
įvykiai. Kai Robis nutilo, ji paklausė:
— Bet iš kur tu visa tai žinai, tėveli, ir kaip amuletas atsidūrė pas tave?
— Jį man paliko mano žmona, Lino motina. Daugiau kaip prieš dvidešimt metų iš Ronetos ji buvo
perkelta į Žemę ir išgyveno su mumis vos penkerius metus. Ši istorija labai ilga ir liūdna, man sunku
apie tai kalbėti, todėl šiandien tau jos nepasakosiu. Kada nors, kai grįš Linas, tada viską ir sužinosite.
Pasakysiu tik tiek, kad netekau savo žmonos, o Linas liko našlaitis tik per mano žioplumą. Buvau
jaunas ir įsimylėjęs iki ausų, todėl nemačiau, jog Ronė ne šios Žemės gyventoja. Paskui ją prievarta

grąžino į Ronetą. Prieš išnykdama jinai paliko man šį amuletą. Aš jį paslėpiau, kad Linas nieko
nežinotų apie mus ištikusią tragediją, sakydavau, kad jo motina mirė, kai jis buvo dar visai mažas.
— O jame kas nors įrašyta? — paklausė Irena, apžiūrinėdama žvilgantį amuletą.
— Taip, — pasakė Robis ir staiga užsikirto. Jį nusmelkė mintis: o kas, jei kape rastame amulete taip
pat kas nors įrašyta? Juk ne veltui jis buvo įduotas perkeltiesiems. Ronės tėvas tikėjosi, kad juo
naudodamasis galės palaikyti ryšį su žmona ir draugais.
Irena nesistebėjo, kad tėvas tyli, pamanė, kad jį kankina liūdni prisiminimai, todėl ir netrukdė.
Pagaliau Robis pašoko lyg iš miego, čiupo kape rastą amuletą.
— Einam, vaikeli,— ir nuskubėjo į laboratoriją.
Irena klusniai nusekė jam iš paskos. Ji retai čia užsukdavo. Jos nedomino neveikiančio įrenginio
raizginys. Robis įdėjo amuletą į klausymo aparatą, kartu įjungė ir garso įrašymo įrenginį su labai
jautria plokštele. Pasigirdo šnaresys, ir juodu išgirdo... prieš aštuoniasdešimt šimtmečių mirusio žmogaus balsą. Užgniaužę kvapą, jie gaudė kiekvieną žodį ir sužinojo be galo liūdną istoriją apie trijų
žmonių, perkeltų iš Didžiosios žemės (Ronetos) į Mažąją, likimą. Robį taip sujaudino Povilo
pasakojimas, kad jo akyse sužibo ašaros.
Po ilgos tylos Robis prabilo:
— Ronė sakė tiesą, tik ji nežinojo, kas nutiko Tomo žmonai, Ievai ir jos artimiesiems. Dabar mes
žinome, kokia nelaimė ištiko Ronetą.
— Išeitų, kad Žemės žmonės yra Ronetos gyventojų ainiai.
— Panašu į tai.
— Keisčiausia, kad tu, tėveli, atradai šią planetą, ir tavo dėka sužinojau apie Ronetos ir Žemės
praeitį.
Robis nieko neatsakė. Jo mintys buvo Ronetoje kartu su mylima Rone ir dukrele.
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Liūdna istorija, kurią išgirdo iš kape rasto amuleto, Robiui pažadino viltį susigrąžinti artimiausius
žmones. Jis akino visus skubėti ir pats triūsė kiek įmanydamas. Šiomis dienomis turėjo prasidėti
gyvūnų perkėlimo bandymai. Silamito atsargų jau nereikėjo taupyti.
Tiesa, Jupiteryje darbo sąlygos buvo labai sunkios. Ilgiau kaip pusę metų ten niekas negalėdavo
ištverti. Kad žmonės nesusirgtų, kas trys mėnesiai teko keisti pusę ekspedicijos narių. Bet reikėjo daug
lėšų, nes erdvėlaiviai skrisdavo į Jupiterį ilgiau kaip dvejus metus.
Pirmoji ekspedicija silamito rūdai perkelti buvo išsiųsta prieš pustrečių metų, o vėliau kas trys
mėnesiai reguliariai išvykdavo kosminiai laivai su naujais žmonėmis. Tokiu būdu per pustrečių metų

Jupiterio link jau buvo paleista dešimtys erdvėlaivių, kurių vieni vežė naujus ekspedicijos dalyvius į
Jupiterį, kiti gabeno atgal anksčiau atvykusius. Tokiam kosminiam tiltui palaikyti reikėjo daug lėšų.
Robis buvo primygtinai prašomas spartinti darbus ir kuo greičiau išbandyti galimybes perkelti
žmogų cet-mi įrenginiu.
Norėdamas įsitikinti, ar silamitas, įvilktas į plastmasinį apvalkalą, nepakenks gyvūnams, Robis
patarė Romui šitokiu būdu įskiepyti dar keletą stambių avinų ir veršelių, kuriuos po mėnesio bandys
perkelti į Jupiterį.
Robis tikėjosi sėkmės. Jis jau svajojo, kad netoli diena, kai jis prašys akademiko Jakaičio leisti, kad
jam įskiepytų silamito ir perkeltų į Ronetą. Ten jis susiras Ronę su dukrele, ir visi sugrįš į Žemę.
Išaušo numatyta bandymų diena. Robis jaudindamasis baigė tikrinti perkėlimo sistemą. Pagaliau į
perkėlimo kamerą įstumiamas avinas. Spindulių pluoštas nukreipiamas į Jupiterį. Įrenginys
įjungiamas, ir avinas dingsta iš kameros. Tačiau iš Jupiterio ateina trumpas pranešimas: „Nieko
negavome“.
Robis nesuprato, kas čia vyksta? Po dviejų valandų įrenginys vėl paruoštas perkėlimui. Šį kartą
mėgins perkelti šunį.
Po kelių minučių įrenginys įjungiamas. Operatorius praneša — iš Jupiterio gautas atsakymas:
„Atsirado ne avinas, o šuo“.
Robis juokiasi. Ekspedicijai niekas nepranešė, kad pasikeitė perkėlimo operacija. Todėl ten ir
nustebo, vietoj avino sulaukę šuns.
Robis duoda nurodymą pranešti į Jupiterį apie pasikeitimus ir kad šiandien ten daugiau nieko
nelauktų. Po to liepia iškviesti Marso įgulą. Pamėgins jai pasiųsti aviną. , Skubiai ruošiamas įrenginys,
bus mėginama perkelti aviną. Reikia įsitikinti, ar neturi įtakos atstumas. Pagaliau avinas jau perkėlimo
kameroje. Įjungiamas įrenginys. Netrukus iš Marso pranešimas: „Aviną gavome. Dėkojame už šviežią
mėsytę. Prašytume daugiau“.
— Po perkūnais,— tylomis nusikeikia Robis,— Vadinasi, vis dėlto atstumas.
Pasibaigus bandymams, Robis pamojo Romui:
— Važiuojam pas mane, reikia pasitarti.
Romas patenkintas sėdo į Neto automobilį. Jam smagu, kad Netas juo pasitiki ir tariasi visais
klausimais. O gal ir su Irena pavyks pasišnekėti.
Aprimus jausmams, Linas vėl įsitraukė į darbą, kas vakaras rašė laiškus Irenai. Atrodė, lyg nieko
neįvyko. Tačiau taip tik atrodė. Iš tikrųjų Lino galvoje buvo aiški maišatis. Nedavė ramybės naujas
jausmas, kurį sukėlė jūroje tyčia ar netyčia įvykęs, jo ir Ievos pasibučiavimas. Jautėsi atsidūręs lyg
kokioje kryžkelėje: negalėjo pamiršti Irenos, bet be galo traukė Ieva. Iš pradžių Linas buvo nutaręs,

kad su Ieva daugiau nesusitiks ir vėl viskas grįš į senas vėžes. Tačiau dienos bėgo, o jis vis negalėjo
pamiršti gražuolės merginos.
Vieną rytą, kai Linas studijavo naują perkėlimo įrenginio scnemą, prie jo priėjo Džonas:
— Sveikas, Linai, ar lauki svečių?
— Kokių svečių?
— Ogi pasižiūrėk pro langą.
Linas žvilgtelėjo — kieme prie automobilio stovėjo Ieva.
— Kaip ji čia atsirado?
— Paprašė, kad atvežčiau. Jau kuris laikas vis klausinėja apie tave, matyt, labai patikai. Mėginau
aiškinti, jog esi labai užsiėmęs, tai užsispyrė, nuvežk, sako, noriu nors trumpam susitikti.
— Kaip nelaiku. Po pusvalandžio posėdis.
— Sakiau ir apie tai, bet jos neperkalbėsi. Geriau nueikime keletui minučių, negi lauks visą pusdienį,
kol baigsis posėdis.
— Neturiu jokio noro.
— Jinai norėjo gauti leidimą, kad galėtų čia įeiti. Jeigu neišeisi, tikriausiai taip ir padarys. Tada ne
tiek sugaiši.
Linas nenoromis atsistojo. Džonas šnekėjo toliau:
— O iš tiesų, ko tau jos šalintis? Pamanyk, argi vieną mylėdamas, su kitomis žodeliu persimesti
bijosi.
O juk iš tiesų neturiu ko bijotis, drąsino save Linas, lipdamas laiptais žemyn. Ieva jau iš tolo juos
pamatė ir pamojavo. Sveikindamasi padavė ranką. Nuo šio prisilietimo jis visas suvirpėjo.
— Jei Mahometas neateina prie kalno, tai kalnas eina pas Mahometą. Ar ne taip sakoma, kai negali
ko nors sulaukti,— juokavo Ieva.
Linas sumurmėjo kažkokį pasiteisinimą, bet Ieva nesiklausė.
— Nieko, pasiaiškinimų man nereikia. Ar ne vis tiek, kokiu būdu susitikom, svarbu, kad tai įvyko.
Džonas suprato esąs nereikalingas, atsiprašė ir grįžo prie savo reikalų. Linas visai sutriko, nežinojo,
ką sakyti. Bet čia sukruto Ieva.
— Kaip matau, visai nesidžiaugi mane pamatęs? Širsti, kad atvažiavau? O kodėl nepaskambinai?
— Ką jūs! Man labai malonu, kad nepamiršote. Aš, Aš...— ieškojo žodžių Linas.— Maniau, kad tiek
jums ir terūpiu. Kaip sakoma, iš akių ir iš minčių.
— Stai koks tu. Pats pamiršai, o kaltę nori man suversti. 2inok, jog nesu iš tokių, kurios pamiršta, ką
žadėjusios.

Linas negalėjo suimti savęs į rankas. Bijojo išsiduoti, jog jinai sudrumstė jo gyvenimą. Tačiau Ieva,
lyg nepastebėdama jo dvejonių, šnekėjo toliau:
— Nors ir pamiršai mane, bet tu man patinki, todėl norėčiau nors kartais tave pamatyti. O dabar
netrukdysiu. Džonas minėjo apie pasitarimą. Užteks to, kad pamačiau.
Linas žvilgtelėjo į laikrodį.
— Dar, dvylika minučių. Spėsiu.
— Noriu paprašyti vieno dalyko: aplankyk mane šią savaitę.
— Neprižadu vargu ar turėsiu laiko.
— O tu prižadėk. Tik šį kartą. Gerai?
— Pažiūrėsiu, gal ir užsuksiu.— Linui labai magėjo aplankyti Ievą, bet bijojo, kad neprarastų Irenos.
— Tai susitarėm,— maldaujančiai pasižiūrėjo į jį. — O gal šįvakar?
— Gerai,— netikėtai išsprūdo Linui.
— Tada iki pasimatymo. Lauksiu.
Tarsi ne savo kojomis kopė Linas į antrą aukštą, kur vyko pasitarimas. Nors atrodė, jog atidžiai
klausėsi pranešimo, bet nieko negirdėjo, nes mintys sukosi apie Ievą. Ko jinai iš jo nori? Draugystės?
Linas žinojo, jog yra pakankamai gražus, elegantiškas vyriškis, kad jis patinka merginoms. Bet ir Ieva
buvo nuostabiai daili. Gal todėl ieško Lino draugystės, kad Džono draugai nėra tokie gražūs. Tiesa,
pats Džonas labai šaunus, bet jis rengiasi vesti Silviją. Linas irgi pasižadėjęs vesti Ireną. Jeigu ne
komandiruotė, jie būtų jau atšokę vestuves ir jam nereikėtų kažkokios nepažįstamos merginos. Nors,
tiesą pasakius, toji labai žavinga. Irena toli gražu jai neprilygsta.
Linas net pasibaisėjo, kad tokios mintys ateina jam į galvą, kur tai matyta, lyginti šias merginas.
Ireną jis pamilo daug anksčiau, bet tuo metu dar nepažinojo Ievos. Pagaliau jo ir Irenos meilė labiau
panaši į brolio ir sesers meilę, nes juodu augo kartu, o Ieva pirmoji moteris, prieš kurią nublanksta
visos kitos.
Baigėsi posėdis, nutrūko ir Lino minčių gija. Jis taip nieko ir nenusprendė. Tik jautė, kad Ieva jam be
galo miela, gal todėl, kad ji čia pat, kad, panorėjus ją pamatyti, užtektų paskambinti telefonu. O Irena
per devynis mėnesius lyg ir nutolo, tapo neapčiuopiama, lyg koks miražas.
Linui prailgo diena. Vos baigęs darbą, sėdo į automobilį ir nuskriejo į miestą. Ievą rado laukiančią.
— Džiaugiuosi, kad ištesėjai pažadą. Tu man patinki. Linui pasidarė nejauku nuo šių žodžių. Jis
neišdrįstų taip
pasakyti Ievai, nors ji irgi jam patinka. Kartu toks atviras prisipažinimas savotiškai jį paveikė, jis
pasijuto laisviau ir atsakė tokiu pat tonu:
— Man irgi malonu jus maryti.

— Kodėl sakai „jūs“? Man geriau patinka, kai į mane kreipiasi „tu“. Jeigu patikėčiau tavo žodžiais,
tai tu jau beveik mėnuo trokšti mane matyti, tik kažkas tau draudžia.
Linas nuraudo. Sunku buvo tęsti tokį pokalbį. Bet Ieva tuojau pat pakreipė kalbą:
— Kur pietausime? Čia ar restorane?
— Geriau restorane. Kam čia tie nereikalingi rūpesčiai, — bijodamas, kad reikės visą laiką būti
dviese, pasiūlė Linas.
— Tada einam,— neprieštaravo Ieva.
Pietūs praėjo nuostabiai. Ieva buvo įdomi pašnekovė. Juodu kalbėjosi apie viską, kas tik atėjo į
galvą, bet rimtų temų vengė. Sėdėjo prie nedidelio stalelio, priešais vienas kitą. Linui patiko stebėti
Ievą, kuri darėsi jam vis mielesnė.
— Kada vėl pasimatysime? — paklausė atsisveikindama.
— Gal poryt, — išsprūdo Linui.
— Gerai. Lauksiu poryt.
Važiuodamas namo, Linas keiksnojo save, kam pasiūlė susitikti poryt, o ne rytoj.
Iš tikrųjų tos dvi dienos labai prailgo. Jau norėjo rytojaus dieną skambinti Ievai ir pasiūlyti susitikti...
tuojau pat, bet šiaip taip iškentė iki kitos dienos vakaro...
Ir prasidėjo meilės dienos. Linas pamiršo namus, Ireną, nustojo rašyti jai laiškus. Jis dirbdamas vis
galvodavo apie Ievą, o vakarais skubėdavo pas ją. Grįždavo vėlai, tuojau eidavo miegoti, o rytą vėl
viskas prasidėdavo iš pradžių.
Kartą juodu vaikštinėjo miesto parke. Žmonių buvo nedaug. Ant suoliukų sėdėjo įsimylėjėlių
porelės. Nieko nesivaržydamos jos glamonėjosi ir bučiavosi. Ieva pastebėjo, kad Linas visai
nesiklauso, ką ji šneka, kažką vis mąsto.
— Kas atsitiko? — paklausė ji. — Šiandien tavęs neatpažįstu. Linas apkabino Ievą per pečius ir
susijaudinęs tarė:
— Ieva, aš tave be galo myliu iioi negaliu be tavęs gyventi.
Ieva, atrodo, tik ir laukė šių žodžiųiir Ji prisišliejo prie Lino ir sušnibždėjo:
— Ir aš tave labai, labai myliu.
Linas nepajuto, kaip ėmė bučiuoti jos lūpas, akis, plaukus. Ieva nesipriešino. Švelniai atsiliepdama į
jo glamones, ji visai užvaldė vaikiną.
Linas nusprendė, kad jau sudegino visus tiltus, kurie jungė jį su Irena.
Buvo karštos vasaros dienos. Miestas ištuštėjo. Kas tik gali, išvyko poilsiauti prie jūros ir prie ežerų,
upių. Irena negalvojo apie poilsį. Ją labai sujaudino Neto pasakojimas. Tačiau niekam apie tai

neprasitarė. Pirmiau reikia gerai ištirti, kad galėtų moksliškai įrodyti, jog pirmieji apsigyveno Žemėje
Ronetos gyventojai.
Jau visas mėnuo, kaip Irena įnikusi į tyrimus. Kartais dirba ir vakarais. Tačiau ir tai nepadeda
nusiraminti. Tai vis dėl Lino, kuris rašo nereguliariai, laiškai nenuoširdūs. O dabar ir jų nebegauna. Iš
pradžių ji bandė paveikti Liną ilgais, kupinais meilės ir ilgesio laiškais. Po to keliuose gerokai jį išbarė
už neištikimybę. Niekas nepadėjo. Užvakar parašė jam dar vieną. Laiškas išėjo ilgas, nes išdėstė tai, ką
sužinojo iš Robio apie jų šeimos nelaimę. Parašė, kad jo motina gyva ir gyvena Ronetoje — gal tai
sujaudins jį.
Skaičiavo dienas. Šiandien Linas turėtų gauti jos laišką. Jeigu tuoj pat atsakytų, tai po trejeto dienų
ateitų atsakymas. Vėliausiai po keturių, na, po penkių dienų. O jeigu ir po penkių dienų nebus laiško,
tada... kas bus tada, Irena bijojo pagalvoti. Dažnai kaltindavo save, kam nesutiko ištekėti ir išvažiuoti
su juo į Ameriką. Kartu abu džiaugtųsi, kartu liūdėtų, bet būtų laimingi. Gal dabar viską metus važiuoti
pas Liną? Apsigalvojau, sakytų, sutinku tekėti už tavęs, nelaukdama, kol grįši. Bet kaip palikti pradėtą
tokį svarbų darbą. Jau tiek padaryta. Kaip viską perduosi kam kitam. O gal vis dėlto nuvažiuoti tik
aplankyti. Tikriausiai viskas savaime sugrįžtų į vėžes.
Šitaip buvo užsigalvojusi ir tą pavakarę, kai laukė iš bandymų poligono grįžtančio tėvo, todėl ir
neišgirdo, kai jis įėjo. Su juo buvo Romas. Gerai, kad vakarienei šiandien turėjo paruošusi daugiau,
negu juodviem reikia. Bus kuo priimti svečią.
— Labas vakaras, Irute,— nusilenkė Romas.
— Labas vakaras. Plaukite greičiau rankas ir prie stalo. Irena

greitai

paruošė

vietą

svečiui.

Romas vis gyrė Irenos pagamintus valgius.
— Užteks, Romai, komplimentus taukšti, nes liksi alkanas.
— Jeigu judu viską suvalgysite, tai aš lėkštes išlaižysiu, kauliukus nučiulpsiu, taip viskas skanu.
— Ar tik ne iš bandomųjų šunų išmokai,— nusišaipė Irena.
Robis tik šyptelėjo iš tokio sąmojo.
Baigęs valgyti, Netas pareiškė norįs su Romu pasitarti.
— Vieną minutę, profesoriau,— tarė kildamas nuo stalo Romas. — Pirmiau stalą nudengsime, indus
suplausime.
— Tėveli, kasdien atsivesk tokį svečią, kuris indus suplautų, — juokavo Irena, padėdama Romui
tvarkyti stalą.
— Ką gi, turėsiu omenyje,— šypsojosi Robis. Pagaliau, kai visi patogiai įsitaisė, pasigirdo
skambutis.
— Kas čia galėtų būti? — nustebo Robis. Įėjo Artūras Lašas. Pasisveikino.
— Pačiu laiku, Artai. Mes jau buvom bepradedą pasitarimą.

— Bet vakarienės pavėlavot,— nusijuokė Romas.
— Matau, visi užsiėmę, gal ne laiku pataikiau? Aptariate šeimynines problemas? — pridėjo,
matydamas, kad Romas nenuleidžia akių nuo Irenos.
— Ką tu, Artai. Čia labai rimti reikalai. Sėsk ir klausyk. Ėmė pasakoti apie šios dienos bandymus,
nes Artūras,
būdamas labai užimtas, šį kartą negalėjo dalyvauti.
— Atrodo,

kad atstumas turi didžiulę įtaką.

Į Marsą žmogų, matyt, įmanoma perkelti, o į

Jupiterį — ne, —baigė pasa koti Robis.
— O gal padidinti silamito dozę? Dabar jo netrūksta. Vien šiandien perkėlėme uolienos tiek, kad
silamitą imsime jau ne miligramais, o kilogramais.
— Didelį silamito kiekį sunkiau įterpti po oda,— nesutiko Romas. — Bet to, storesnio apvalkalo
prireiktų.
— Taip, taip,— palaikė jį Robis.— Vargu ar tai padėtų. Kiek žinau, užtenka mažiausios kruopelytės
silamito, kad būtų galima perkelti gyvūną, bet tik tam tikru atstumu. Viskas priklauso nuo gyvūno
svorio, o ne nuo silamito kiekio.
— Iš tikro mano pasiūlymas netikęs,— apgailestavo Artūras.
— Aš apskritai imu abejoti, ar naudodami silamitą galėsime perkelti žmogų į kitas planetas,—
liūdnai pasakė Robis.
Ilgai šnekučiavosi, bet nieko naujo nesugalvojo. Nusprendė dar kartą patikrinti, kokius svorius
galima perkelti ir kokiu atstumu. Todėl tęs bandymus, pasitelkę Jupiteryje ir Marse esamas
ekspedicijas.
Pokalbis užsitęsė beveik iki vidurnakčio. Romas neteko vilties pasikalbėti su Irena akis į akį.
Atsisveikindamas pašnibždėjo:
— Kada galėčiau pasikalbėti su jumis viena?
— O ką norėtum man pasakyti? — susidomėjo Irena.
— Tai, ką pasakysiu, labai svarbu tau,— ir sekundę patylėjęs pridūrė: — Ir man.
Kai Romas pasakė „labai svarbu tau“, Irena susidomėjo, bet išgirdusi „ir man“, viską suprato.
— Nežinau. Neturiu laiko.
— O gal rytoj?
Irena nespėjo nieko atsakyti, nes Romą pašaukė Robis, ir juodu išėjo.
Likęs su Irena Robis, kiek patylėjęs, pasiteiravo:
— Ar Linas parašė?
— Ne, tėveli. Šiandien penkiolika dienų, kaip negaunu jokios žinios.

— Gal kas atsitiko?
Irena norėjo nutylėti, bet apsisprendė:
— Nieko jam neatsitiko. Iš paskutinių laiškų aišku, kad jis pasinėrė į pramogas, o gal įsimylėjo, nes
ėmė rašyti nenuoširdžiai, kol visai nustojo,
Robis atidžiai pasižiūrėjo į Ireną. Kaip ji, vargšelė, pasikeitė pastaruoju metu. Galvojo, kaip ją
nuraminti.
— Irute, sėsk ir paklausyk manęs. Jaunimas dažnai neįvertina to, ką turi, todėl neretai suklysta.. Lino
neteisinu. Pasižadėjo tau kasdien rašyti, bet metai ilgi, judu taip seniai nesimatėte. Nemoku ir nežinau,
kaip tave guosti, bet nenusimink. Jei Linas tave iškeitė į kitą, vadinasi, jo meilė nebuvo verta nė grašio.
Bet geriau, kai tai paaiškėjo dabar, o ne po vestuvių. Aplinkui tiek puikių vaikinų. Ir mažiau galvok
apie Liną, jis nevertas tavo meilės.
— Ak, tėveli! Bet aš jį taip myliu, kad negaliu į kitus žiūrėti. Pamilau visai nejučiomis, atrodė, kad ir
jis mane myli. — Irena neišlaikiusi apsipylė ašaromis.
Robis labai gailėjo Irenos, bet nieko daugiau jai nesakė, tik švelniai perbraukė ranka jos švelnius
plaukus.
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Eksperimentas sų gyvūnais tęsėsi toliau. Robis kartu su Romu sudarė bandymų programą. Buvo
nutarta ruošti perkėlimui įvairaus svorio gyvūnus, kurie vienas nuo kito skirtųsi dviem trim
kilogramais.
Pirmajam bandymui paėmė trisdešimties kilogramų šunį. Įjungė įrenginį. Iš Jupiterio atsakė — šuo
atsirado. Paskui perkeliamas keturiasdešimtkilograminis — irgi gerai. Tačiau dešimt kilogramų
sunkesnis avinas nepasiekia paskirties vietos. Tenka imti mažesnį gyvulį. Keturiasdešimt penkių
kilogramų avinas pasiekia ekspedicijos dalyvius. Dar bandoma perkelti keturiasdešimt šešis
kilogramus septynis šimtus gramų sveriantį aviną, bet nesėkmingai.
— Viskas aišku,— sako Robis.— Riba šiek tiek daugiau kaip keturiasdešimt penki kilogramai.
Žmogaus į Jupiterį neperkelsi.
Galutinę išvadą padarys rytoj. Dabar reikia apskaičiuoti, kokio svorio gyvūną galima perkelti į
Marsą. Gal užtektų energijos ir žmogui.
Kitą rytą vėl visi susirenka poligone.
— Kokį turime sunkiausią gyvulį? — paklausė Robis.
— Šimto dvidešimt kilogramų.

— Gaila, bet tai tik trečdalis galimo perkelti svorio.
Šį kartą į kelionę išruošė veršelį. Jis bematant dingo iš kameros, bet i Marsą nepateko.
Robis nenorėjo tikėti — juk, rodos,. buvo apskaičiuota teisingai. Supratęs, kad į Jupiterį žmogaus
neperkels, tikėjosi, jog su Marsu viskas bus paprasčiau — ryšys garantuotas. Jis jau svajojo apie
sensaciją — išsimiegojęs namie, mokslininkas rytą ateina į darbą mokslinėje Marso stotyje, o po šešių
darbo valandų vėl būna namie. O dabar...
— Gal per ankšta perkėlimo kamera? — savo abejonėmis pasidalija su kolegomis.
Ir vėl bandymas po bandymo, bet rezultatai nedžiugina. Bando perkelti net šešiasdešimt kilogramų
gyvulį — vėl nieko.
— O gal apskritai silamito energija per silpna perkelti gyvūnus, sveriančius daugiau kaip
keturiasdešimt penkis kilogramus? Gal atstumas čia niekuo dėtas, — samprotavo Robis.
— Kažin,— suabejojo Artūras.— Juk teoriškai viskas teisingai.
— Teoriškai išeina vienaip, o praktiškai — kitaip. Buvome tikri, kad į Jupiterį galės keliauti žmogus.
Ilgai tą vakarą Robis svarstė gyvūnų perkėlimo galimybes. Suprato, kad savo jėgomis nepavyks
pasiekti Ronės. Tai buvo baisiau, negu nepavykę bandymai.
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Linas visai pasiklydo meilės labirinte. Jau antras mėnuo, kai neberašė laiškų Irenai. Jį be galo traukė
Ieva. Kartą juodu išvažiavo prie ežero. Buvo karštoka diena. Išsimaudę sugulė prieš saulutę. Liną
jaudino Ievos artumas, jis apsikabino ją ir ėmė bučiuoti.
— Liaukis, Linai, nereikia,— tramdė jį mergina.
— Ieva, ar tu nesupranti, jog varai mane iš proto. Kodėl aš negaliu tavęs pabučiuoti.
— Aplink žmonės. Jeigu taip elgsies, daugiau nevažiuosiu su tavim be draugių.— Tai sakydama
Ieva švelnia ranka paglostė Lino pečius. Nuo šio prisilietimo Linas visai pakvaišo — čiupo ją už rankų
ir vėl ėmė traukti prie savęs.
— Tu tikras beprotis! Žiūrėk, žmonės juokiasi iš tavo išdaigų. Jei nesiliausi, tuojau grįžtu namo,—
barė Ieva ir pakilusi ėmė rengtis.
— Atleisk, Ieva,—stengdamasis susivaldyti teisinosi Linas,— aš nenorėjau tavęs įskaudinti. Sėsk,
pasikalbėsime ramiai.
Ieva atsisėdo toliau nuo Lino,
— Ieva, aš tave labai myliu. Sutik už manęs tekėti.
— Ar esi rimtai apgalvojęs? O gal tik aistros pagautas taip kalbi? Ne, šiandien apie tai nekalbėsime.
— Bet, brangioji...

— Jokių „bet“. Apie tai galėsime pasišnekėti ne anksčiau, kaip po penkių dienų ir tik tada, jei per tą
laiką būsi gerutis ir man neprieštarausi.— Ieva pasilenkė ir jį pabučiavo.
Linas vėl buvo bečiumpąs Ievą į glėbį, bet susitvardė. Jos žodžiai teikė vilties. Kaip nors iškentės tas
penkias dienas, o tada rimtai pasipirš.
Šeštadienį Linas, nešinas didžiule puokšte rožių, pasibeldė į Ievos duris.
— Koks tu mielas, Linai. Tačiau, ar ne per daug išlaidauji?
— Manau, kad ne.— Atsiklaupė prieš Ievą, ir suėmęs jos rankas, karštai kalbėjo:
— Mieloji Ieva! Būk mano žmona.
— Kelkis, Linai,— susijaudinusi tarė Ieva.— Kelkis, turime rimtai pasikalbėti.— Kai susėdo ant
sofos, kalbėjo toliau: — Prieš atsakydama, norėčiau žinoti, ar tu tikrai mane myli.
— Argi dar abejoji?
— Žinok, Linai, čia ne scena, o mes ne aktoriai. Nusileis uždanga, ir tu vėl laisvas.
— Kaip tu gali taip šnekėti? Argi nejauti, kad esu visa širdimi tau atsidavęs ir mylėsiu iki paskutinio
atodūsio.
— Nereikia pažadų. Aš irgi tave myliu, negaliu be tavęs gyventi, bet kartais imu abejoti, ar aš tau
tinku...
— Ar gali kam nors netikti tokia gražuolė kaip tu,— nutraukė Linas,
— Kaip tik todėl ir abejoju. Sakyk, kas tau svarbiau: išorinis ar vidinis žmogaus grožis?
— Brangioji, tu ne tik daili, bet ir protinga, jaučiu, kad mes turime daug bendro.
— Sakyk, ar nesusilauksiu to paties kaip Irena?
Linas net nustėro, toks netikėtas buvo klausimas. Kas galėjo jai pasakyti apie Ireną? Gal Džonas?
Bet kodėl jis taip padarė?
Greitai susitvardęs, pažvelgė Ievai į akis:
— Irena mano sesuo, nors ir netikra. Todėl meilės jai negalima palyginti su meile tau.
Ieva susimąstė. Gal iš tiesų Linas myli tik ją? Tačiau kaip patikrinti?
— Gerai, Linai, sutinka būti tavo žmona, bet tu turi gauti savo tėvo sutikimą. Parašyk jam. Kai
parodysi tėvo laišką, kuriame jis sutinka, kad tu vestum mane, būsiu tavo.
— Mieloji Ieva, kam to reikia?— Linas norėjo grįžti namo jau vedęs. Taip būtų lengviau išsiaiškinti
su Irena.
— Ne, mielasis. Tu jau neilgai čia būsi. Po dviejų mėnesių išvažiuosi namo. Įsivaizduok, kaip
atrodys, jei tu parsivesi žmoną, kurios niekas nepažįsta ir kuri pažįsta tik tave vieną. Todėl sutinku

aukotis, jei tavo tėvas sutiks priimti mane į savo namus.— Tai sakydama, pabučiavo Liną ir pakilo.—
O dabar, mielasis, leisk man pabūti vienai ir pamąstyti.
Linas nenoromis atsisveikino. Išėjo gerokai nusivylęs, lyg būtų atstumtas. Važiuodamas namo,
galvojo, ką rašysiąs tėvui, bet trūko įvairių argumentų, kad galėtų pasiteisinti jam dėl Irenos.
Laiškas išėjo palyginti ilgas ir miglotas. Rašė, kad labai apsirikęs dėl Irenos, nes mylįs tik kaip
seserį. Tai galutinai suprato, sutikęs Ievą. Nors pamilęs iš pirmo žvilgsnio, bet laukęs tris mėnesius,
kol įsitikinęs, jog ją myli ir negali be jos gyventi. Ji taip pat jį mylinti ir sutinkanti už jo tekėti. „Bet,—
graudino tėvą Linas,— ji tekės tik tada, jei tu neprieštarausi ir priimsi ją kaip marčią į savo namus“
Ieva našlaitė. Motina mirė, vos jai gimus, tėvas — kai ji buvo penkerių metų. Dirba stenografiste. Ji
labai daili, šviesiaplaukė, ilgais garbanotais plaukais. Labai švelni ir meili. Išreiškęs viltį, kad tokia
marti tikrai patiksianti tėvui, prašė nestoti jam skersai kelio, jei nprįs matyti savo sūnų laimingą. Ant
voko užrašė instituto adresą. Bijojo, kad laiškas nepatektų į Irenos rankas.
Įsitikinęs, jog silamito energija per silpna žmogui perkelti, Robis keletą dienų vaikščiojo lyg žemes
pardavęs. Jam buvo neaišku, kodėl Ronetos gyventojai gali perkelti žmogų, o jie ne. Matyt, jų tomio,
kurį naudojant į Žemę buvo perkelti Ieva, Marija ir Povilas, energija kur kas galingesnė.
Analizuodamas Ronetos informacijos perdavimo žybsnių spektrus, lygindamas juos su Ronės
perkėlimo žybsnio spektru, matė, jog pastarasis visai kitoks negu jų įrenginio perkeliant gyvūnus.
Vadinasi, tomis ir silamitas skirtingi energijos šaltiniai.
Suprasti, tomio paslaptį buvo neįmanoma. Mintimis vis grįždavo į, tuos metus, kai Ronė buvo šalia
jo. Juk jis sayp rankose laikė šią paslaptį ir pražiopsojo kaip ir savo laimę., Sįtaip jis kankinosi jau
kuris laikas. Irena pastebėjo, kad 3tęyas labai sublogo, akys karštligiškai blizga, naktį jo kambaryje
ilgai dega šviesa. Kartą vakarieniaujant Irena neiškentė:
— Tėveli, tave kažkas kankina. Ar ne mano surastas amuletas bus kaltas? Tai jis pažadino
nemalonius prisiminimus. Papasakok viską, ir tau palengvės.
— Iš tikrųjų mane kankina praeitis. Gal dėl to, kad visą laiką slėpiau savo kančią, nenorėjau, kad kas
nors sužinotų mano paslaptį. Bet, matyt, atėjo laikas ją atskleisti...
Irena su, ašaromis akyse klausėsi Robio pasakojimo. Klausėsi ir> galvojo: kartojasi jos motinos
meilės istorija. Linas nuėjo tėvo keliu. Kai Robis baigė pasakoti, ji jau turėjo planą, kaip jam padėti.
— Labai atidžiai klausiausi pasakojimo,— pradėjo Irena,— ir supratau, jog Tomas nori atgaivinti
Ronetą. Tai jo gyvenimo tikslas, ir jis bijo, kad mes, Žemės gyventojai, jam nesu trukdytume. Todėl
turime ką nors daryti, kad paveiktume jo mintis ir įtikintume, jog norime jam padėti. Prieš keliolika
metų jūs siuntėte į Ronetą informaciją, tačiau perdavėte, kiek supratau, bendras žinias apie mūsų
planetą. Tada jūs nežinojote, jog Ronetoje gyvena vienišas, skaudžią tragediją patyręs žmogus. Jam

reikėjo ne jūsų informacijos, o pagalbos. Kiek galima spręsti iš visko, apie Žmę jis žino daug daugiau,
negu mes galvojame. Aš beveik esu tikra, — tęsė Irena, — kad Tomas gavo jūsų informaciją, bet
nekreipė į ją dėmesio. Paprasčiausiai jis išsigando, todėl po penkerių metų, kai C-2 kvadratas vėl
atsidūrė matomoje zonoje, jis nebedrįso pakartoti operacijos. Juk jeigu Ronė pagimdė dukrelę, Tomas
labai nusivylęs. Jis nieko nepasiekė ir nežino, kaip įgyvendinti savo svajonę. O gal mes galėtume
pasiūlyti jam bendradarbiauti, atkuriant Ronetoje žmoniją? Tikriausiai tai labai sudėtinga, nes sunku
pakeisti ilgą gyvenimą nugyvenusio vienišo žmogaus pažiūras. Jis bijos visko, ką jam pasiūlysim, o
labiausiai bijos netekti Ronės. Tomo galvoseną gali pakeisti tik stiprus minčių sprogimas. Ir tai mes
galime padaryti.
Robis atsidėjęs klausėsi.
— Mano nuomone, — šnekėjo užsidegusi Irena,— reikia perduoti Tomui informaciją, surastą Povilo
ir Ievos kape. Si žinia gali jį sujaudinti, gal jis kitaip imtų galvoti apie savo ainius. Tik turėtume kaip
reikiant paruošti Šios informacijos prologą. Įtikinti, kad mes esame jo ainiai, kad atsitiktinai suradom
šią informaciją, kad mes dar nesame pasiekę tobulų mokslo ir technikos laimėjimų kaip Ronetoje,
todėl prašome jį, Tomą, padėti Žemės gyventojams ir atskleisti tas paslaptis, kurias mes, matyt, dar
negreitai suprasim. Nejaugi ir tada Tomas atsisakys bendradarbiauti.
Robio akys sudrėko nuo ašarų:
— Irute, mieloji, tu iš tiesų nuostabi. Taip ir padarysime. Tuoj imsimės darbo.
Norėjo tuoj pat bėgti prie cet-mi įrenginio, kad kuo greičiau perduotų informaciją Tomui, bet Irena jį
sulaikė:
— Šiandien jau vėlu, seniai po vidurnakčio. Eikime pailsėti, o rytoj dirbsime kartu.
Robis paklausė Irenos, atsigulė, bet negalėjo užmigti. Pirmą kartą nuo tos atmintinos nakties, kai
dingo Ronė, jis pasijuto ne toks vienišas.
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Vos pramerkęs akis, Robis šoko iš patalo. Buvo vėlyvas rytas. Pramigo. Skubiai rengėsi, bet
atsiminė, kad šeštadienis, į darbą nereikia. Prisiminė ir vakarykštį pokalbį su Irena. Pajuto begalinį
norą jau šiandien pasikalbėti su Rohe.
Pusryčiaudami susitarė, kad Irena paruoš papildomą tėkštą informacijai, o Robis tuo metu
patikrins seniai naudotą et-mi įrenginį ir įrašys plokštelę. Tekstą įkalbės Robis — Ronei bus malonu
išgirsti jo balsą.
Abudu ėmėsi darbo. Irena rašė, apgalvodama kiekvieną žodį, kad neįžeistų Tomo, bet paskatintų jį
padėti Žemės gyventojams.

Robis tvarkė įrenginį. Po to, kai, praėjus penkeriems metams, C-2 kvadratas vėl pasirodė akiratyje,
Robis tikėjosi, jog Roneta prabils. Kad nereikėtų ilgas naktis sėdėti ir laukti, jis sukonstravo automatinį
įtaisą, kuris sekdavo Ronetą ir žybsnio momentu įjungdavo įrenginį kartu su garso įrašymo įtaisu. Tuo
metu Robis dažnai tikrindavo, ar nėra įrašo — slapčia tikėjosi, gal Ronė ką nors praneš apie save.
Praėjo dešimt metų, ir vėl Ronetos C-2 kvadratas atsidūrė matomumo zonoje. Robis iš pradžių keletą
kartų patikrino, ar nieko įdomaus neužfiksuota, o vėliau per rūpesčius neprieidavo prie įrenginio.
Todėl dabar labai nustebo pamatęs, kad vaizdo įrašo juosta beveik visa išvyniota.
— Irutei Roneta prabilo! — nesitverdamas džiaugsmu sušuko Robis.
Irena, įsigilinusi į savo mintis, ne iš karto suprato, kas įvyko, tik, kai šis pakartojo, paklausė:
— Iš kur žinai?
— Lukterk, tuoj pamatysi,— drebančiomis iš susijaudinimo rankomis įdėjo juostą į projektorių ir
įjungė.
Ekrane sužibo Robio gerai įsimintas Ronetos signalinio žybsnio vaizas. Bet kas tai? Robiui net kvapą
užgniaužė, — juk tai ne garsinės informacijos, o perkėlimo žybsnis. Trukmė trys sekundės. Ir spalvų
spektras toks, kaip perkeliant Ronę. Po to sekė keturi garsinio signalo žybsniai. Pirmasis abipusis,
antrasis ir trečiasis vienpusiai, ketvirtas, paskutinis, abipusis.
Robis pasižiūrėjo, kada tas įvyko: perkėlimas balandžio penktą keturios valandos dvidešimt keturios
minutės, informacijos perdavimas gegužės penktą, birželio ketvirtą, liepos ketvirtą ir rugpjūčio trečią
tą pačią valandą.
Išjungęs ekraną, įjungė garsinės informacijos klausymo įrenginį, bet, kaip ir reikėjo tikėtis, neišgavo
jokio garso. Irena žiūrėjo į džiūgaujantį Robį nieko nesuprasdama.
— Kuo taip džiaugiesi, tėveli!
— Ogi štai dėl ko. Iš pirmo žybsnio matyti, kad šių metų balandžio penktą dieną keturios valandos
dvidešimt keturios minutės į Žemę buvo perkeltas vienas Ronetos gyventojas. Po to kas trisdešimt
dienų su juo buvo palaikomas ryšys pasikeičiant informacija. Bet svarbiausia, kuo itin džiaugiuosi,
kad tas perkeltasis vis dar Žemėje.
— Kaip tą sužinojai?
— Labai paprastai. Pirmasis žybsnis skiriasi ne tik trukme, bet ir spektru. Tai perkėlimo žybsnis. Kiti
skiriasi tik trukme — ilgesnis reiškia, kad ryšys abipusis, o trumpesnis visada vienpusis. Tas asmuo
dar čia.
Dingtelėjo mintis, kad į žemę grįžo Ronė. Bet ar ji būtų galėjusi jį pamiršti? Jau daugiau kaip keturi
mėnesiai Žemėje ir nė nebandė jį susirasti. Ne, negali būti, kad Ronė būtų jį pamiršusi. Nebent...
Robiui į galvą atėjo baisi mintis. O jeigu Tomas sugeba ištrinti iš atminties praeitį? Prisiminė
jaunystėje skaitytą Žiulio Verno romaną, kuriame kapitonas Nemas kažkuo pagirdė Smitą, o vėliau

Herbertą, ir tie neprisiminė, kas įvyko. Gal ir su Rone taip pasielgė? Reikia skubiai ieškoti Ronetos
gyventojos. Bet kaip, kur ją surasti? Žemė didžiulė, nors Povilas ir Tomas ją vadino Mažąja žeme.
Robis beveik lakstyte lakstė po kambarį ir jaudindamasis dėstė savo samprotavimus Irenai.
— Nusiramink, tėveli. Kuo greičiau perduokime informaciją į Ronetą, o po to imsime ieškoti svečio
iš Ronetos.
Turėjo sutikti su Irenos logika, bet bijojo ir delsti.
— Bijau, kad lėtai veikdamas vėl prarasiu Ronę.
— Mūsų sumanymas kur kas svarbesnis už Ronetos atstovo paieškas. — Irena sąmoningai vengė
tarti Ronės vardą.
Truputį apsiraminęs, Robis sėdo prie darbo. Sekmadienio pavakaryje įrenginys buvo paruoštas
informacijai perduoti. Baigdamas įkalbėti Irenos paruoštą tekstą, pridūrė:
— Siunčia širdingą sveikinimą Rohei ir dukrelei labai jų išsiilgę Robis ir Linas.
Irena norėjo prieštarauti, kad šiuo sveikinimu galįs sugadinti visą jų sumanymą, bet nutylėjo,
suprato, kaip jis išsiilgęs žmonos.
Po dvidešimties metų pertraukos Robis vėl sėdo prie cet-mi įrenginio valdymo pulto. Informacija
akimirksniu nuskriejo į Ronetą.
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Pirmadienio rytą Robis atsikėlė anksčiau ir išskubėj o į institutą. Greitomis peržvelgė ant stalo
gulinčią korespondenciją. Rado Lino laišką. Jį skaitant vis labiau niuro. Stai kaip sūnus išsisukinėja
nuo duoto žodžio. Atseit, Irena jo sesuo ir myli ją kaip brolis. O kas jį vertė prieš išvažiuojant šnekėti
apie meilę? Pats gera valia įsipainiojo, o dabar nori, kad padėčiau jam išsisukti. Jau buvo bemetąs į
krepšį nebaigtą skaityti laišką, bet sudomino jo antroji dalis. Pradėjo gilintis. Iš nerimo suspaudė širdį:
kas tai — atsitiktinumas? Ne, negali būti, nenorėjo net pagalvoti apie tai. Bet vis tiek nenusiramino.
Ką tai galėtų reikšti — Ievos gyvenimo istorija tokia pati kaip Ronės. Susijaudinęs Robis žingsniavo
po kabinetą ir pusbalsiu svarstė:
— Čia tikrai kažkas yra. Reikia patikrinti. Tuojau pat sėdo rašyti laišką sūnui.
Rašė, kad visai nesidžiaugia dėl jo pasirinkimo, todėl dar nieko negalįs pasakyti. Prieš duodamas
sutikimą, pirmiau norėtų kai ką sužinoti. Pirmiausia, ar Ieva nenešioja ant kaklo plonytės lyg plaukas
grandinėlės, kuri laiko trikampį amuletą, kuris yra žalsvai violetinės spalvos, ar nėra prie jos ausies vos
pastebimo randelio, kokį palieka chirurgo peilis. Pagaliau, ar santykiai su Ieva dar ne tokie, kad jinai
galėtų jau laikyti Liną savo vyru.
Robis įdėjo ir Ronės nuotrauką: paaiškinęs Linui, kad tai jo mama.

Baigdamas paprašė, kad sūnus prisimintų, kaip praleido rugpjūčio antrosios vakarą, kur ir su kuo
buvęs, ką veikęs. Jeigu su Ieva, tai tegul viską iki smulkmenų aprašo. Tegul apie šį laišką neprasitaria
Ievai, o kodėl, paaiškins kitame laiške. Tegul rašo į institutą, geriau bus, jeigu Irena apie jo planus
sužinos kiek vėliau.
Irenai apie Lino laišką nutarė nieko nesakyti.
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Linui prailgo dienos. Išsiuntęs tėvui laišką, tikėjosi netrukus gauti atsakymą. Tačiau praėjo dešimt
dienų, o atsakymo vis nebuvo. Linas pradėjo nerimauti. Su Ieva matydavosi kasdien, bet nieko jai
pasakyti negalėjo.
Ėjo vienuolikta diena. Linui atrodė, kad nesulauks vakaro, taip lėtai slinko valandos. Įėjo Džonas:
— Linai, kviečia vedėjas.
— Ko jam prireikė?
— Nežinau. Sakė abiems užeiti.
Vedėjas trumpai paaiškino: reikia tuojau pat vykti į gretimą bandymų poligoną, esantį už trijų šimtų
mylių. Dviem savaitėms. Dar šiandien turi būti vietoje. Darbas skubus, teks dirbti ir poilsio dienomis.
Linas užbėgo pasiimti reikalingiausių daiktų. Paskambino Ievai. Trumpai apsakė, koks reikalas.
Apgailestavo, kad nesimatys keturiolika dienų.
— Ką gi, jeigu siunčia, važiuok. Aš lauksiu.
Kelionėje prisiminė, dar negavęs tėvo laiško. Širdo, kad komandiruotė labai ne laiku. Gal šiandien ar
rytoj ateis tėvo atsakymas.
Už poros dienų paskambino bendradarbiams, pasiteiravo, ar nėra jam laiškų. Jei tik bus, tegul
persiunčia.
Darbo buvo daug. Laiko likdavo tik miegui. Net Ievą pradėjo po truputį pamiršti. Laiškų jai nerašė.
Netruks sugrįžti.
Po dešimties dienų Linas gavo laišką. Atplėšė. Iš voko iškrito nuotrauka. Pakėlė ir nustebo — tarsi
gyva jam šypsojosi Ieva. Linas labai apsidžiaugė, pamanė jog čia jos dovana. Vis tik myli mane,
galvojo, žiūrėdamas į nuotrauką. Kokia ji nuostabi. Tik apsirengusi labai neįprastai. Tokiu kostiumėliu
ir žydrai violetiniu šaliku jos nėra matęs. Paskui ėmėsi laiško. Bet juk čia rašo tėvas. „Iš kur jis gavo
Ievos fotografiją?“ — nustebo Linas. Gal Ieva pati parašė tėvui? Už tai ir žino viską apie Ireną.
Laiškas pritrenkė Liną. Negali būti, kad tai mano jmotina. Juk Ieva už mane keleriais metais
jaunesnė. Tik keista, kodėl ji taip panaši į mano motiną. Liną ėmė krėsti drebulys. Staiga jam
dingtelėjo: o gal Ieva mano motinos duktė? Tadą ji būtų mano sesuo. Bet kodėl tėvas slėpė nuo manęs
šiąmuotrauką? Tvirtino, jog motina mirusi, o dabar klausia, ar nesutikau tokios moters. Ką aš galiu

atsakyti? Ši fotografija padaryta seniai. Motina negalėtų ir dabar būti tokia jauna. Juk jai dabar mažų
mažiausiai keturiasdešimt metų. O Ievai daugiausia aštuoniolika. Taip, taip, dabar man aišku — Ieva
mano sesuo. Ak, kokia nelaimė. Sesuo vos netapo mano žmona. Čia tai bent istorija!
Linas negalėjo nusiraminti. Sugrįšiąs ir tuojau parodysiąs Ievai fotografiją. Gal ji žinos, kas čia
darosi, kaip jos nuotrauka pateko tėvui. Kas gi galų gale ji man: sesuo ar motina? Šitaip ir iš proto
galima išeiti. Kad tik greičiau sugrįžus ir susitikus evą. Ką ji dabar pasakys? Lino mintys pynėsi, jis
nežinojo, kaip teks išsrėbti šią košę, kurią pats prisivirė. Dar kartą perskaitė laišką. Sį kartą labai
atidžiai. Šiurpdamas nuo siaubo, Linas perskaitė tėvo išvardytus merginos požymius. Taip, Ieva ant
kaklo nešioja tokią grandinėlę ir amuletą, prie jos dešiniosios ausies yra mažytis lyg gydytojo skalpeliu
įbrėžtas randelis. Guodėsi tik tuo, kad dėl trečio tėvo klausimo jam nereikia kaisti iš gėdos. Tegu ji
būna sesuo, tegu motina. Tiesa, jis ją bučiuodavo ir jinai jį glamonėjo, bet tai nedraudžiama nei
seseriai, nei motinai.
Keistas pasirodė laiško prierašas. Tėvas teiravosi, ką jis veikęs rugpjūčio antrosios vakare.
Linas prisiminė, kad tą dieną su didžiule puokšte rožių ėjo pirštis Ievai, tikėdamasis maloniai
praleisti vakarą. Bet Ieva liepusi jam pirmiau pasiklausti tėvo ir beveik varyte jį išvariusi namo. Kai
ėjo prie automobilio, miesto laikrodis mušė devynias. Tą jis gerai atsimena.
Tik dabar Linui dingtelėjo mintis: o iš kur tėvas viską žino? Kas čia, sąmokslas? Ieva viską jam
parašė, o jis tyčia, kad labiau užgautų Lino jausmus, teiraujasi, ką jis tada veikęs. Tačiau kam Ieva taip
būtų dariusi? Juk jinai iš tikrųjų myli jį ir nori už jo ištekėti. O gal tik vaidina? Gal tėvas, sužinojęs,
kad sūnus neištikimas Irenai, nutarė jį pamokyti. Tokios ir panašios mintys lindo į galvą. Visą naktį
nesumerkė akių. Užsnūdo visai paryčiui.
Pažadino Džonas. Laikas į darbą. Linas atsikėlė nepailsėjęs, svirduliuodamas.
— Ar tik nepadauginai vakar džino? — pajuokavo Džonas, — galėjai ir mane priimti draugėn.
— Džinas čia niekuo dėtas, drauguži. Tai likimas čia man pakišo karčią piliulę, ligi šiolei negaliu
atsipeikėti, — pasakė liūdnai, bet daugiau nieko neaiškino.
Vakare Linas sėdo rašyti tėvui laišką. Per dieną viską gerai apgalvojo, suprato, kad tėvas iš jo
nesijuokia, o nori padėti, apsaugoti nuo nelaimės. Todėl rašė atvirai, nieko neslėpdamas, kaip
susipažino, įsimylėjo, ir atsakė į visus tėvo klausimus. Prašė kuo greičiau paaiškinti, kaip čia yra iš
tikrųjų. Ievai jis neprasitarsiąs.
Grįžęs iš komandiruotės, Linas gavo telegramą: „Įtarimas pasitvirtino. Atvyksiu ir viską paaiškinsiu.
Kol atvažiuosiu, su Ieva palaikyk draugiškus santykius. Būtų gerai, jei rugsėjo pirmosios vakarą bent
iki vienuoliktos valandos būtumėte drauge. Stebėk, ar Ieva atspėja arti esančių žmonių mintis. Iki
pasimatymo. Tėvas“.

Telegrama Liną visai suglumino. Apie kokį įtarimą kalba tėvas? Kodėl jis taip susirūpinęs Ieva, kad
pats turi atvažiuoti? Kodėl rugsėjo pirmosios vakare jis privalo būti pas Ievą? Labiausiai jį išmušė iš
vėžių tai, kad Ieva gali suprasti greta esančių mintis.
Jau keturios dienos buvo praėjusios, kai tėvo laiškas pribloškė Liną. Per tą laiką jis šiek tiek
apsiramino ir su Ieva būtų galėjęs kalbėti lyg niekur nieko. Tačiau telegrama vėl jį sujaudino, todėl
nusprendė šį vakarą nevažiuoti pas Ievą. Viską apgalvos, nusiramins. Rytoj susitikęs pasakys, jog
grįžo diena vėliau. Tada ir matys, ar Ieva žino, kas dedasi jo galvoje.
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Jau trečias mėnuo Irena negauna laiško iš Lino. Iš pradžių jis dar parašydavo jam, bet, negavusi
atsakymų, liovėsi sukusi jam galvą. Grįždama iš darbo senu įpročiu pažiūrėdavo į laiškų dėžutę, bet
ten rasdavo tik Netui skirtą korespondenciją.
Vieną dieną Irena sunegalavo ir išėjo iš darbo dar prieš pietus. Kiek pagulėjusi, pasijuto geriau.
Nemėgstanti tinginiauti, atsikėlė ir nutarė apsitvarkyti namuose. Robio miegamajame ant kėdės gulėjo
nublokštas švarkas. Tėvas visada toks tvarkingas, kas gi čia jam nutiko, pagalvojo Irena ir paėmė
švarką, norėdama pakabinti į spintą. Netyčia jis išsprūdo iš rankų ir, kol sugriebė, apsivertė. Iš kišenės
iškrito kažkas baltas ir nuslydo po lova. Pakabinusi švarką, pasilenkė paimti popierių ir jau norėjo kišti
jį atgal į kišenę, bet pastebėjo Lino rašyseną. Neįstengė susilaikyti neperskaičiusi.
Štai kodėl Linas nerašo. Susirado kitą. Matai koks, atsibudo broliška meilė! O kiek kartų prisiekinėjo
mylėsiąs mane amžinai. Nenaudėlis, pasileidėlis! Dabar aš jam tik sesuo. O su ana tai jau tikroji meilė.
Veidmainis. Pamanyk, prašo priimti į namus kaip marčią.
Irenai ėmė svaigti galva. Beveik nieko nejausdama, įkišo laišką į švarko kišenę, pasisuko išeiti ir,
netekusi sąmonės, nugriuvo ant kilimo...
Romas Špokas paspaudė Netų buto skambutį, bet prie durų niekas nepriėjo. Jau ketino apsisukęs eiti
šalin, bet nesąmoningai paspaudė rankeną, durys atsidarė. Nustebo. Dar kartą paspaudė mygtuką.
Visur buvo tylu. Romas nusprendė pažiūrėti, ar tikrai nieko nėra. Jeigu pamiršo užrakinti, jis
paskambins Irenai.
Svetainė buvo tuščia. Robio miegamojo durys buvo praviros, ir jam pasigirdo, jog ten kažkas yra.
— Laba diena, — garsiai pasisveikino, tikėdamasis, jog kas nors išeis iš kambario. Nieko
nesulaukęs, priėjo prie pravirų durų ir kyštelėjo galvą. Pamatęs net aiktelėjo — ant kilimo lyg negyva
gulėjo Irena. Puolė prie jos. Rankos šiltos, užčiuopė pulsą. Romas pakėlė ją ir nunešė į svetainę ant
sofos. Nubėgęs atnešė vandens, suvilgė lūpas. Irena atmerkė akis. Atsipeikėjusi prisiminė, kas nutiko.
— O tu kaip čia atsiradai?

— Visai atsitiktinai. Ejau pro šalį, norėjau tave pamatyti. Paskambinau, niekas neatidarė. Netyčia
paspaudžiau rankeną, matau, durys nerakintos. Pagalvojau, jog čia kažkas negerai, ir užėjau.
— Ačiū, Romai.
— Nėra už ką. Bet kas tau atsitiko? — susirūpinęs pasiteiravo.
— Nieko baisaus. Tvarkiausi ir nepajutau, kaip pargriuvau.
— Pasirūpink savimi, Irute. Pastaruoju metu labai sublogai. Patariu ne tik kaip gydytojas, bet ir kaip
draugas. Tu man brangesnė už viską, aš tave myliu.
Irena nustebusi dėl tokių Romo žodžių atidžiai pasižiūrėjo į jį.
— Visi jus vyrai vienodi. Mylite, kol susirandate kitą, paskui trečią ir taip be galo.
— Ką tu, Irute. Argi galima kaltinti vyrus, kad jūs, moterys, jiems galvas susukate?
— O tu, Romai, kiek mylėjai? Na prisipažink, — neva juokais tardė Irena.
— Pamilau pirmą kartą ir visam gyvenimui.
— O kas ta laimingoji?
— Tu, Irena.
— Kvailystes paistai, Romai.
— Sakai kvailystes, — tarsi svarstydamas, kaip reaguoti į tokį pasakymą, kaip komplimentą ar kaip
įžeidimą, iš lėto nutęsė Romas. — Matyt, dar niekada nieko stipriai nemylėjai, jei gali taip kalbėti. Gal
iš tiesų esu paskutinis kvaiša, bet nieko negaliu su savimi padaryti, myliu tik tave ir noriu, kad tu tą
žinotum.
— Dar vienas atsirado, prisiekinėja mylįs, o išeis už durų ir pamirš.
Romas sukluso. Ji pasakė „dar vienas“. Vadinasi, kažką myli. Gal dėl to ir kankinasi.
— Pasakyk, kas tave nuskriaudė, aš jį taip sutvarkysiu, jog visą gyvenimą prisimins.
— Pamanyk, gynėjas atsirado! — Irena šiuo momentu nekentė ne tik Lino, bet ir visų vyrų, nes tik
jie kalti, kad moterys taip kenčia. Ji įsivaizdavo, kiek iškentėjo jos motina, kai Robis ją paliko. O dabar
ji kenčia dėl Robio sūnaus. Jai atrodė visi vyrai vienodi, todėl beveik piktai pridūrė: — Už pagalbą
ačiū, o dabar palik mane. Nemanyk, kad už tai turiu tave mylėti.
—Nepyk, Irute. Argi aš reikalauju atsilyginti meile už paslaugą. Tave myliu jau kelinti metai.
Maniau, kad ir tu pastebėsi mane. Matyt, veltui tikėjausi. Iki pasimatymo, — staiga apsisuko ir išėjo.
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Išsiuntęs Linui laišką, Robis nekantriai laukė atsakymo į savo klausimus. Dvejojo, ar tikrai Ieva yra
iš Ronetos, gal čia tik sutapimas. Iki šiol Robis daugiausia laiko praleisdavo bandymų poligone arba

namuose, o į darbo kabinetą institute užsukdavo tik retkarčiais. Kartais ištisą savaitę ten
nepasirodydavo. Dabar, kur buvęs kur nebuvęs, vis sukiojosi institute — laukė Lino atsakymo.
Pagaliau rugpjūčio pabaigoje atėjo žinia iš Lino. Vienu ypu permetė akimis, ir širdis suvirpėjo. Jo
spėjimas teisingas. O gal čia pati Ronė? Koks jis būtų laimingas!
Nusprendė tučtuojau važiuoti į JAV. Kol susiruoš, telegrafavo Linui. Tegul jis ir toliau draugauja su
Ieva. Tikėjosi, kad spės nuvykti pas Liną prieš rugsėjo pirmąją ir vakare pavyks užfiksuoti Ronetos
informaciją. Siam reikalui įsidėjo į kišenę porą garso įrašymo plokštelių. Tačiau jo planams pamaišė
nenumatytos aplinkybės. Jakaitis jam pranešė, kad rugsėjo antrąją Tokijuje prasideda dešimties dienų
pasitarimas gyvų organizmų perkėlimo į kitas planetas klausimais. Akademikas Netas kviečiamas
skaityti pranešimą ir kaip konsultantas rengiant valstybių susitarimą dėl planetų įsavinimo.
Robis nesuprato, kam reikalingi tokie susitarimai, ir jam labai nesinorėjo ten vykti. Bet atsisakyti
negalėjo, būtų turėjęs viską paaiškinti Jakaičiui. Atsisveikindamas paprašė, kad leistų keletui dienų
nuvykti pas sūnų.
— Kai sugrįši iš Japonijos. Arba ne, gali skristi tiesiog iš Tokijo. Kaip tau patogiau.
Robis išėjo labai susirūpinęs. Lyg tyčia, kai jau buvo pačiupęs siūlo galą, vėl turi viską atidėti į šalį.
Pasitarimas Japonijoje užtruko: ilgai buvo derinami susitarimo punktai. Tik dvidešimt pirmą rugsėjo
Robis išskrido pas sūnų.
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Linas surinko Ievos telefono numerį ir laukė atsakymo. Pusė mėnesio kaip jos nematė. Išgirdo
trakštelėjant svirtelę. Švelnus balsas pasakė:
— Klausau.
— Sveika, Ieva, čia Linas.
— Sveikas prapuolėli, pagaliau atsiradai. Atvažiuok greičiau.
— Tuoj būsiu.
Ieva iš tikrųjų jo laukė. Vos įėjusį švelniai apsikabino. Linas ją išbučiavo.
— Kaip aš tavęs ilgėjausi ir laukiau, — kalbėjo sodindama Liną. — Šią dieną turime atšvęsti.
— Kuo ypatinga ši diena? — nustebęs paklausė.
— Tavo sugrįžimo diena, mielasis, kas gi daugiau? — Ir staiga paklausė: — O kodėl vakar
neatvažiavai?
Linas paraudo. „Ji atspėja mano mintis“, — pagalvojo, nes iš kur jai žinoti, kada jis grįžo. Buvo
benorįs sakyti, jog grįžo tik šiandien, tačiau nedrįso.
— Po kelionės buvau labai pavargęs.

— Galėtum būti man atidesnis. Aš tave labai, labai myliu. — Tai sakydama, Ieva pabučiavo jį į
skruostą. — O tu net nepaskambinai.
Linas dar labiau sumišo. Jeigu Ieva skaito jo mintis, ji tuoj sužinos, o gal jau žino, kas tėvo
sumanyta.. Pasistengė susitvardyti:
— Atleisk, bet buvo jau vėlu ir nedrįsau tavęs trukdyti. Ieva matė, kaip sumišo Linas. Tebus jam
pamoka ateičiai.
Ir pakreipė kalbą kita linkme.
— Tai kaip bus su mūsų vestuvėmis? O gal jau pamiršai, kad man pasipiršai?
Linas sumišęs atsakė:
— Aš pasiruošęs nors ir šiandien, laukiu tik tėvo sutikimo.
— Mat koks greitas, vestuvės nors ir šiandien, o pats nesiryžta pasikalbėti su tėvu.
— Aš jam viską parašiau. Tėvas paprašė, kad plačiau apie tave papasakočiau. Ką žinojau, tą ir
surašiau, tik aš tiek mažai apie tave žinau.
— Argi būtina viską iš karto sužinoti apie mylimą žmogų? Mano nuomone, laimingesni tie, kurie
apie savo gyvenimo draugą kasdien sužino ką nors nauja, pastebi jo gerąsias savybes.
— O jeigu tas pažinimas suteikia kančių?
— Manau, kad ne tiek jau daug džiaugsmo patirtum, jei savo išrinktąją dar prieš vedybas
apžiūrinėtum nuogą iš visų pusių, lyg čigonas arklį. O jeigu išverstum į paviršių visą jos vidaus
pasaulį, kas tada liktų? Vien šiukšlių krūva. Visai kas kita, jei giliniesi į paslaptis pamažu,
neskubėdamas. Tada ir šiukšlių krūvoje gali rasti blizgančių deimantų.
Linas pasibaisėjo tokiais Ievos žodžiais. Bandė protestuoti, tačiau Ieva užčiaupė jo burną savo
lūpomis.
— Nepaisyk mano plepalų, Linai. Aš ne šiukšlių krūva ir nebijau tau atskleisti savo praeities. — Ir
vėl pabučiavo Liną.
Besišnekučiuojant laikas prabėgo greitai. Linas pakilo atsisveikinti. Ieva jį apkabino:
— Šiandien išleidžiu, bet ateis laikas, ir tu būsi mano. Niekur nuo manęs nepabėgsi.
— Aš ir nesirengiu bėgti.
Kitą dieną Linas išskubėjo į miestą. Pirmiausia užsuko kirpyklon, paskui — į gėlių parduotuvę. Apie
devintą vakaro su didžiule puokšte rožių paskambino prie pažįstamų durų. Jas atidariusi Ieva labai
sumišo. Ji buvo apsirengusi naktiniu chalatuku.
—Maniau, atėjo viešbučio tarnautoja indų paimti, būčiau neatidariusi. — Stipriau susisiautę į
chalatą.
— Sveikinu, brangioji Ievute, — ištiesė jai puokštę Linas.

— Kokia proga.
— Kaip tai kokia? Mano pasipiršimo tau trisdešimtadienio proga.
— Ach taip, — nusišypsojo. — Ačiū, brangusis, bet šiandien truputį negaluoju, todėl negalėsiu
tavęs pavaišinti.
— Nereikia jokių vaišių. Tu gulkis, brangioji, aš pasėdėsiu su tavimi.
— Tik ne šiandien. Be reikalo nepaskambinai, būtų nereikėję tokį kelią sukarti. Labankt, mielasis.
— Tai tardama ištiesė rankas į Liną. Chalatėlis išsiskleidė ir per plonyčius naktinius baltinukus prieš
Lino akis subaltavo jos kūnas. Pabučiavo Liną, atsitraukė nuo jo ir vėl susisiautę chalatėlį. —
Labanakt!
Linui neliko nieko kito, kaip išeiti. Eidamas prie automobilio, pažvelgė į Ievos kambario langą —
šviesa nedegė.
Tėvas teisus kažką įtardamas. Iš tikrųjų, kodėl Ieva šiandien, kaip ir aną vakarą, jį stumte išstūmė iš
kambario? Juk kitomis dienomis jo nenori išleisti.
Nekantraudamas laukė tėvo. Kasdien susitikdavo su Ieva, bet jų santykiai ėmė lyg ir vėsti. Tik
rugsėjo penkioliktą gavo telegramą iš Tokijo. Tėvas rašė: „Užtrukau, bet niekas nepasikeitė, po keleto
dienų būsiu“.
Kodėl iš Tokijo? Ar akademikas Netas jau tapo tarptautiniu detektyvu? Matyt, reikalas iš tikrųjų
rimtas. Tačiau Linas vis dar buvo įsipainiojęs į Ievos kerus. Jam visą laiką prieš akis stovėjo Ieva,
prisidengusi permatoma medžiagos skiaute. „Vis dėlto ji velniškai graži“,— galvojo jis vakare prieš
užmigdamas.
Rugsėjo dvidešimtąją Linas gavo dar vieną tėvo telegramą: „Atvykstu dvidešimt antrą“.
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Linui labai prailgo laukti tėvo. Ievos nuotaika dažnai kaitaliojosi. Čia ji būdavo linksma ir
juokaudavo, čia kažko užsidariusi, nusiminusi. Todėl labai apsidžiaugė, kad pagaliau sužinos ką nors
tikra. Pamatęs tėvą, puolė į glėbį. Robis išbučiavo sūnų ir tuojau prašneko apie tai, kas labiausiai
rūpėjo:
— Na kaip su Ieva, ar niekas nepasikeitė?
— Viskas kaip buvę.
— O rugsėjo pirmąją ar buvai pas ją?
— Buvau, bet jinai mane po trijų minučių tiesiog stumte išstūmė pro duris.
— Šito ir tikėjausi. Panašiai kaip ir rugpjūčio antrąją?
— Beveik taip pat.

— Vadinasi, ir paskutinė abejonė dingo.
— Paaiškink, tėve, kas čia dedasi?
— Argi nieko nesupranti? — nustebo Robis.
— Jūs klausinėjate tokių keistų dalykų. Iš kur aš galiu žinoti, kam to reikia.
Robis griežtai pasižiūrėjo į sūnų:
— Tai tu net Irenos laiškų neskaitei? Lino veidą užplūdo raudonis.
— Dabar neturiu kada tau visko papasakoti. Gal kiek vėliau. Jeigu nespėsiu ir iš mano pokalbio su
Ieva nieko nesuprasi, perskaityk Irenos laiškus. Bus dviguba nauda. Tikiuosi jų neišmetei,
nesudeginai?
Linas suprato užuominą: juk greitai grįš į namus, todėl nori nenori teks susitikti su Irena.
— Ne, neišmečiau, visus turiu.
— O motinos nuotrauką turi?
— Taip. Kišenėje.
— Duok man. O dabar suk tiesiai pas Ievą.
— Gal pirma paskambinsiu?
— Nereikia. Noriu užklupti iš netyčių. Ir dar pasakyk, ar ji įspėja tavo mintis? Tai labai svarbu.
Linas papasakojo, kaip Ieva paklaususi jo, kodėl vos sugrįžęs nepaskambino, nors nežinojusi, kada
jis iš tikrųjų grįžo. Robis pagalvojo:
— Ne, čia ne tai. Jeigu ji skaitytų tavo mintis, tai viską žinotų ir galėtų pasirinkti: atskleisti savo
paslaptį ar sprukti nuo tavęs kuo toliau. Kad tu grįžai diena anksčiau, ji galėjo sužinoti iš tavo draugo.
Privažiavo prie viešbučio. Vos spėjo sustoti, Robis šokte iššoko iš automobilio ir beveik tekinas
nuskubėjo už kampo.
— Rone! Rone! — pašaukė. Pavijo moterį ir palietė ją ranka. Ši atsisuko į Robį.
— Ko kimbate? — Ir norėjo eiti tolyn, bet Robis jos nepaleido.
— Atleiskite, argi jūs ne Ronė?
— Jūs apsirikote. Ir atleiskite, neturiu laiko. Čia prišoko Linas.
— Ieva, brangioji, palūkėk.
Ieva atsisuko. Pamačiusi Liną, nusišypsojo. Norėjo pasakyti, jog kažkoks tipas prikibo prie jos, bet
Linas užbėgo jai už akių:
— Susipažinkite. Tai Robertas Netas, mano tėvas.
Ieva išplėtė akis.
— Ach, štai koks tavo tėvas. Labai malonu, Ieva. Bet jūs jau žinote. Linas turbūt pasakojo.

— Taip, iš jo daug sužinojau. Na, Linai, kviesk Ievą į automobilį, pavešime, nes ji skuba, ir kartu
pasikalbėsime.
Susėdo į automobilį. Linas už vairo, Ieva šalia, Robis įsitaisė antroje sėdynėje. Jis apžiūrinėjo Ievą ir
nežinojo, ką galvoti. Prieš jį buvo Ronė. Tokia ji grįžo į Ronetą. Bet per tiek metų nė kiek
nepasikeitusi. Norėjo apkabinti ją, išbučiuoti, gal atsibustų, prisimintų jį. Tikriausiai jai panaikinta
atmintis.
Kol Robis svarstė, Ieva pasakojo Linui, kaip ji išsigandusi, kai nepažįstamas žmogus čiupo ją už
rankos ir pašaukė kažkokiu kitu vardu. Robis laukė, kol ji baigs šnekėti.
— Sakykite, Ieva, ar jūs pažįstate šitą moterį? — padavė jai Ronės nuotrauką.
Žvilgtelėjusi į ją, Ieva sudrebėjo, bet greitai susitvardė ir nuduodama, jog labai nustebusi, paklausė:
— Iš kur jūs gavote mano nuotrauką?
— Argi čia jūsų nuotrauka?
— Mano.
Robis susijaudino. Gal jinai teisybę sako? Ištraukė kitą ir padavė Ievai.
— Jeigu anoji nuotrauka jūsų, tai gal prisiminsite kur ir su kuo jūs čia nusifotografavusi.
Ieva krūptelėjo. Šioje nuotraukoje buvo Ronė su Robiu. Jos melas išryškėjo.
— Čia ne mano,— grąžino atgal.
— O pirmoji?
Kaip ir anksčiau norėjo patvirtinti, kad tai jos, bet pastebėjo, jog abiejose moteris apsirengusi tais
pačiais drabužiais.
— Ir šitoji ne mano, aš apsirikau.
Linas sukiojo vairą, stebėjo gatvę ir klausėsi. Nustebo, kaip tėvas gudriai privertė Ievą pasakyti
teisybę. Išvažiavo į plačią autostradą. Dabar buvo lengviau vairuoti, todėl galėjo atidžiau sekti
pokalbio giją. Stengėsi nepraleisti nė žodžio.
— Pasakykite teisybę, kas jūs esate?
— Ieva. Tai žino Linas.
— Linas jus taip mažai pažįsta. Iš kur jūs kilusi?
— Gimiau Argentinoje. Dar visai mažytę tėvas atidavė į pensioną prie Čikagos. Neseniai persikėliau
į šį miestą.
— Labai trumpa biografija. Atrodo, lyg būtumėte tik prieš pusmetį gimusi.
Ieva nieko neatsakė, tik gūžtelėjo pečiais.
— O Ronę jūs pažįstate?
— Nežinau, apie ką jūs kalbate.

— Tai merginos iš nuotraukos vardas.
— Nepažįstu.
— Ir niekada jos nematėte?
— Nemačiau.
— Nenorite nieko apie save pasakoti. Sakykite, ko jūs bijotės?
— Nežinau, ko turėčiau bijoti. Aš atsakinėju į jūsų klausimus.
— Ne, jūs kalbate nenuoširdžiai, bandote visaip išsisukinėti.
— Sakau tai, ką žinau.
— Ir sakote teisybę?
— Tik teisybę.
— Tada pasakykite, ką jūs turite ant kaklo?
— Amuletą, kuris man neša laimę. Jo niekada nenusiimu.
— O kitos paskirties jis neturi? Ieva vėl krūptelėjo.
— Ne.
— Jūs įsitikinusi?
— Taip.
— Ir vėl nenorite sakyti teisybės.
— Sakau tik tiesą.
— O šitą pažįstate? — Robis Ievai prieš akis ištiesė delną,— ant jo žvilgėjo Ronės amuletas.
Išsigandusi Ieva čiupo rankomis už kaklo.
— Jūs paėmėte mano amuletą.
— Ne, jūsiškis vietoje.
Įsitikinusi, kad jos amuletas ant kaklo, Ieva lyg ir nusiramino, ji kreipėsi į Liną:
— Kur tu mane veži? Grįžk į miestą, turiu reikalų.
— Pakentėkite truputį, panele Ieva,— tarė Robis. — Kai tik pasakysite teisybę, tuoj pat grįšim.
— Ko gi jūs norite iš manęs? Robis ryžosi atskleisti savo kortas.
— Ko aš noriu? Paklausykite ir tuoj sužinosite. Aš. esu Robertas Netas — Ronės vyras. O štai už
vairo jos sūnus Linas. Ronė dabar Ronetoje, arba, kaip jūs vadinate, Didžiojoje žemėje. Ten ji turėjo
pagimdyti dukrelę, bent taip ji buvo įsitikinusi, kurios tėvas esu aš. Jūs, kaip matyti iš nuotraukos,
esate visiškai panaši. į Ronę. Jeigu būtumėte vienodai apsirengusios, vargu ar pačios atskirtumėte save
iš nuotraukos.
Robis nutilo tarsi abejodamas, ar verta pasakoti toliau, paskui kostelėjo ir tęsė:

— Jus užaugino Tomas, kurį vadinate tėvu, bet nesate jo dukterys. Nežinau, kiek jūsų yra, bet aišku,
kad brolių neturite. Jus, kaip ir Ronę, atsiuntė tik tam, kad, tapusi nėščia, grįžtumėte atgal. Jūs
atvykstate, kad suviliotumėte vyrus ir visai nepaisote, jog pasmerkiate juos kančiai. Taip padarė su
manimi Ronė, taip jūs norėjote pasielgti su Ronės sūnumi. Kai Linas man parašė, jog tai Ievos
nuotrauka, nors šios nebuvo matęs, aš pamaniau, kad tai Ronė, kurios atmintį kažkaip bus paveikęs
Tomas. Netgi išvydęs jus, maniau, jog esate Ronė. Bet dabar žinau — jūs ne Ronė. Ji, kaip ir jūs,
turėjo nedidelį randą prie ausies, bet jis buvo kairėje, tuo tarpu jūsų randelis — dešinėje pusėje.
Tomas, matyt, specialiai taip padarė, kad jus atskirtų.
Klausydamasi Robio, Ieva vis žemiau lenkė galvą, iš jos akių biro ašaros. Ji suprato, jog šie
žmonės trokšta tik gero. Ir kamantinėti ją Robis turėjo teisę, nes ji įsibrovė į jo gyvenimą po to,
kai dėl Ronės jis tiek kentėjo.
— Atleiskite man. Aš nesupratau jūsų ketinimų, nes buvau įbauginta kaip ir Ronė,— tramdydama
ašaras pasakė mergina.
— Neverkite, Ieva,— tarė šiek tiek aprimęs Robis. — Mums dabar svarbu kas kita. Sakykite, kokiu
būdu Tomas perkelia jus į Žemę, o po to grąžina atgal.
— Nežinau. Mudvi su Rone mėginome atskleisti šią paslaptį, bet nepavyko.
— O ar neteko girdėti apie tomio ampules?
— Girdėjau Tomą minint jas, bet nenumaniau, kas tai per medžiaga.
— Ar prieš perkeldamas į Žemę Tomas jums nesuleido kokio nors skysčio į raumenis ar veną?
— Ne, neprisimenu, kad kada nors būtų naudojęs kokius nors vaistus. Tiesa, prieš perkeliant Ronei
suleido ampulę minčių eliksyro — taip sakė Tomas. Tam, kad ji galėtų sužinoti greta esančių žmonių
mintis.
— O jums tokio eliksyro nesuleido?
— Tomas apgailestavo, kad daugiau jo neturi.
— Sakykite, Ieva, ar norėtumėte visam laikui pasilikti Žemėje?
— O ar tai įmanoma? — Ievos veidas nušvito.
— Manau, kad galima, bet turėsite mums padėti. Svarbiausia nieko nenuslėpti.
—Aš ir neslepiu.
— Tai gerai. Žinokite, jei pavyktų jus palikti Žemėje, gal sužinotume tomio paslaptį ir
susigrąžintume į čia Ronę su dukrele.
— O kaip tai būtų puiku!
— Dabar pats svarbiausias klausimas. Kada Tomas numatęs jus susigrąžinti?
— Per artimiausią seansą.

— Vadinasi, spalio pirmąją.
— Taip. Per praėjusį seansą prašiau, kad leistų man čia pasilikti dar tris dienas. Tačiau jis nenori apie
tai net girdėti.
— Viskas aišku, dar turime devynias dienas. — Kiek patylėjęs šypsodamasis paklausė: — Norėčiau
paklausti dar vieno dalyko, bet tai tik iš smalsumo, todėl galite neatsakyti. Nors jau netrukus turėsite
grįžti į Ronetą, bet, atrodo, jūs neįvykdėte užduoties — juk dar nesirengiate tapti motina?
— Tai ilga istorija. Tačiau paaiškinsiu trumpai. Norėjau, kad ir mane kaip Ronę perkeltų į Žemę
penkeriems metams. Tačiau Tomas, sužinojęs apie laiko skirtumą, perkėlė mane tik aštuoniolikai
Ronetos dienų. Nusprendžiau nevykdyti jo nurodymo ir grįžti be kūdikio. Tada jis turėtų mane perkelti
į Žemę dar kartą ir galbūt ilgesniam laikui.
— Nuspręsta,— padėjęs Ievai ranką ant peties, pasakė Robis. — Mudu rytoj išskrendam į Vilnių.
Linas atvyks, kai baigsis stažuotė.
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Ronė užmigdė dukrelę ir nusirengusi atsigulė į sesers lovą. Tuoj ateis Ieva ir atsiguls į jos vietą.
Drabužius paliko prie savo lovos. Pasižiūrėjo į laikrodį — pusė dešimtos. Dar šiek tiek daugiau kaip
dvi valandos, ir ji vėl bus Žemėje, susitiks Robį. Dabar jau bus protingesnė, viską, ką tik žino,
papasakos Robiui, o jis sugebės ją apginti.
Tačiau kurgi užtruko Ieva? Jau po dešimtos, o jos vis nėra. Kad tik per ilgai neužtruktų, Tomas gali
perprasti jų gudrybes.
Gaila palikti dukrelę, bet Ieva ja pasirūpins ne blogiau už motiną, o paskui ir jas išgelbės Robis.
Mintimis jau buvo pas jį. Jautė, kaip vyras apkabina ją tvirtomis rankomis, ji nori
jam kažką pasakyti... Tą akimirką lovelėje neramiai sukruta dukrelė. Ronė atmerkia akis ir pajunta
kažką negero. Guli kaip gulėjusi Ievos lovoje, o sesers nėra. Už lango jau švinta. Staiga nudiegė širdį
— o kaip su perkėlimu? Jau pusė septynių.
— Dieve mano, — sudejavo Ronė. Ji apgauta, ir niekada nepamatys nei Robio, nei Lino.
Prakeikimas. Ne, ji to nedovanos Tomui. Nesirūpins juo, negamins jam valgio. Ieva jį lepino, o Ronė
nepaduos nė duonos su vandeniu. Tegu greičiau miršta. Ji išstudijuos žmonių perkėlimo mokslus,
išmoks valdyti tomi-cet įrenginį ir vis tiek pasieks Žemę.
O gal šiąnakt Ievos dar neperkėlė — šmėstelėjo mažytė vilties kibirkštėlė. Tačiau kur ji būtų dingusi.
Nesulaukusi sesers, ėmė graudžiai verkti. Žlugo paskutinė viltis. Koks žiaurus Tomas, neleido net
atsisveikinti su Ieva. Būtų paprašiusi, kad ji surastų Robį ir pasakytų jam, kaip jo pasiilgusi, kad tikisi
jo pagalbos. O gal Ieva ją apgavo? Pažadėjo susikeisti, o paskui apsigalvojo?

Viskas paaiškėjo po trijų dienų. Iš vakaro, kai Tomas ėmė tvarkyti įrenginį, Ronė sukiojosi
netoliese, — gal pavyks ką nors sužinoti. Dešimtą valandą penkios minutės įvyko ryšio su Ieva
seansas. Ronė suprato, kad Ieva niekuo dėta — ją perkėlė ne vidurnaktį, o daug anksčiau, kai jos to
nesitikėjo.
Tomas vėl buvo prilipęs prie įrenginio: kas trys dienos reikėjo palaikyti ryšį su Ieva. Po
aštuoniolikos dienų ją susigrąžins. Kad tik ji pagimdytų berniuką, tada galėtų ramus mirti. Didžiojoje
žemėje gyvenimas nenutrūks, po kelių šimtų metų čia vėl bus pilna žmonių. Nerimavo tik dėl vieno
— o jeigu ir Ieva pagimdys mergaitę? Dar kartą perkelti Ronę į Žemę nesiryžo. Ji tikriausiai negrįžtų
atgal, nes jo neapkenčia, kam atskyrė nuo šeimos. Bet Tomas tai padarė ne šiaip sau, o rūpindamasis
planetos ateitimi. Ką reiškia vieno žmogaus kančia? Tomas juk irgi nelaimingas, jis taip pat neteko
žmonos ir kūdikio. Dabar turi tik vieną tikslą — atgaivinti planetą.
Ronė laukdavo ryšio seansų su Ieva. Tikėjosi, ką nors sužinoti apie Robį arba Liną. Vieną vakarą,
kai ji žaidė su dukrele ir svajojo apie artimuosius, išgirdo triukšmą tomi-cet įrenginyje. Ronė iš
netikėtumo net krūptelėjo — ryšio su Ieva seansas turėjo įvykti tik rytoj vakare.
— Kas čia nutiko? — susijaudinęs pribėgo Tomas. — Kažkas perdavė garsinę informaciją. —
Garso plokštelę tuojau pat įdėjo į klausymo įrenginį.
Ronė apstulbo, išgirdusi Robio balsą:
„Gerbiami Ronetos arba, kaip jūs vadinate, Didžiosios žemės, gyventojai. — Robio balsas jai
skambėjo tarsi švelniausia muzika. — Prieš keletą dienų mums, Žemės, arba, kaip jūs vadinate,
Mažosios žemės, gyventojams pavyko sužinoti jūsų planetos baisios tragedijos liudininkų likimą.
Radome Ievos ir Povilo palaikų likučius. Kape aptikome ir Povilo įkalbėtą garso plokštelę. Iš jos
sužinojome, kad Didžiojoje žemėje tebegyvena Tomas, kuris nežino apie savo žmonos likimą. Taigi
klausykitės, perduodame Povilo pasakojimą.“
Stojo trumpa tyla. Ronė susijaudinusi pravirko,— taip ją sukrėtė Robio balsas. Tomas buvo
nusiteikęs priešiškai. Ko jie kišasi į jo reikalus? Toptelėjo mintis, kad jie sužinojo, kas tokia Ieva, ir
dabar nori apie tai pranešti. Tik išgirdęs apie planetos tragediją sukluso.
Plokštelė vėl prabilo. Dabar pasigirdo duslokas, nelabai aiškus, bet vis dar pažįstamas Povilo balsas.
— Tai Povilas kalba, Povilas,— sušnibždėjo Tomas ir gaudė kiekvieną žodį. Ir išgirdo ilgą istoriją.
Sužinojo, ką išgyveno jo mylima žmona. Ar reikėjo ją perkelti į svetimą planetą, kad ji ten numirtų be
vilties kada nors susitikti? Tomo veidu riedėjo ašaros, gailestis spaudė širdį. Tik išgirdęs apie jo sūnų,
pirmąjį žmogų, gimusį Mažojoje žemėje ir pratęsusį jo giminę, pakėlė galvą, nubraukė ašaras, o jo
akyse spindėjo pasididžiavimas.
Ronė įtemptai klausėsi Povilo pasakojimo, bet mintys vis grįžo prie Robio, kuris davė žinią apie
save, galvojo apie sūnų, kuris jau didelis.

Nutilus Povilo balsui, vėl prakalbo Robis:
— Tai, ką jūs išgirdote, yra tikra, kaip tikra, jog aš kalbu su jumis. Manau, jog Tomas atpažino
Povilo balsą. Mes suprantame jūsų širdgėlą dėl įvykusios tragedijos, užjaučiame jus. Bet vien
liūdėdami nieko nepakeisite. Reikia aktyviai veikti. Mums pavyko sužinoti, kad Tomas svajoja
atgaivinti gyvenimą Didžiojoje žemėje. Mes, Didžiosios žemės ainiai, jam pritariame ir siūlome
bendradarbiauti. Deja; kol kas padėti nedaug galime, nes dar nesame pasiekę tokios mokslo ir
technikos pažangos kaip Didžiojoje žemėje. Tačiau negalima leisti, kad mūsų protėvių mokslo turtai
išnyktų be naudos. Dėl jūsų žmonos Ievos švento atminimo sujunkime savo pastangas, Tomai. Tai
siūlo jums visų Mažosios žemės gyventojų vardu Robertas Netas.
Po trumpos pauzės Robis ištarė paskutinę frazę:
— Širdingą sveikinimą Ronei ir jos dukrelei siunčia labiai jų išsiilgę Robis ir Linas.
Ilgai nedrumstė stojusios tylos nei Tomas, nei Ronė. Abudu buvo paskendę savo mintyse. Tomas
mąstė apie tragišką savo žmonos likimą. Ronė ašarojo iš džiaugsmo, galų gale sulaukusi žinios nuo
Robio. Jos širdyje užgimė viltis, kad anksčiau ar vėliau vėl pamatys Mažąją žemę.
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Tik rugsėjo dvidešimt devintąją Robis grįžo namo. Kartu su Ieva. Kelionėje juodu tik ir kalbėjo apie
Ronę ir dukrelę. Robiui atrodė keista, kad čia, Žemėje, jau praėjo dvidešimt metų, o dukrelei vos dveji
metukai. Jis domėjosi įvairiausiomis smulkmenomis. Ir pats pasakojo Ievai apie save, Liną, Ireną, apie
savo svajonę susigrąžinti Ronę su dukrele.
Namuose juos pasitiko Irena. Robis buvo jai pranešęs, kad atvyksta ne vienas, o su Ieva, ir prašė
paruošti kambarį. Telegramą Irenai buvo lyg durklo smūgis į širdį. Vadinasi, tėvas sutiko, kad Linas
vestų Ievą, ir dabar atsiveža ją kaip marčią. Akyse tebemirgėjo Lino laiško eilutės. Ką gi, jeigu ir tėvas
prieš ją, nelieka nieko kito kaip palikti šiuos namus. Sužinojusi apie skubiai rengiamą ekspediciją į
netoli Alytaus surastą senovės gyvenvietę, Irena pasiprašė į ją. Tegu ir netoli, ne už kalnų, bet ten bus
visą mėnesį, o gal ir ilgiau. Per tą laiką ką nors sugalvos, kad nereikėtų čia grįžti. Nenorėjo matyti Lino
ir Ievos. Gaila, kad ekspedicija išvyksta tik rytoj ir teks vieną naktį praleisti po vienu stogu su
pasileidėle Ieva — Irena negalėjo jos kitaip vadinti.
Pamačiusi pro langą iš automobilio išlipusią Ievą, turėjo pripažinti, kad varžovė pranašesnė už ją.
„Štai kodėl Linas iškeitė mane“,— liūdnai pagalvojo Irena.
Robis supažindino merginas, bet Irena tik abejingai linktelėjo ir nuėjo tvarkytis. Robis pastebėjo, kad
Irena šaltai priėmė Ievą, bet neturėjo laiko aiškinti, kodėl ją atsivežė. Jis skubėjo, nes iki perkėlimo
buvo likusios tik dvi dienos.

Irena padengė stalą, bet pati nesėdo, paaiškino, jog nesitikėjo taip anksti atvykstančių, todėl tik ką
papietavusi.
Po pietų Robis paskambino Romui, bet sužinojo, kad šis išvykęs ir grįš tik rytoj. Skubiai išsirengė į
institutą — susikaupė daug reikalų.
Anksti rytą Irena paskubomis susiruošė ir, padėjusi svetainėje ant stalo raštelį, išėjo.
Atsikėlęs Robis stebėjosi, kad namuose neįprastai tylu. Tiesa, Ieva dar miega, bet kur Irena?
Pastebėjo ant stalo raštelį: „Išvykau ekspedicijon. Greitai grįžtant nelaukit. Irena“.
„Štai kaip,— sunerimo Robis. — Nenori susitikti su Linu. Juk jis parvyksta rytoj.“ Pagalvojo, ar tik
ne jis bus kaltas. Juk Irena nežino, kuo baigėsi Lino meilė Ievai ir dėl to kankinasi. „O aš senas
kvailys,— barė save Robis,— galėjau vakar bent trumpai paaiškinti, kaip čia viskas susiklostė“. Tik
dabar prisiminė, kaip šaltai Irena sutiko Ievą. O gal ji ką nors sužinojo apie ją. Prisiminė, kad pirmąjį
Lino laišką įsidėjo į švarko kišenę. Ištraukęs iš kišenės pamatė jį gerokai suglamžytą. Vadinasi, surado
ir perskaitė. Apgailestavo, kad nenuramino merginos, tačiau dabar neturėjo laiko ilgai apie ją galvoti.
Reikėjo gelbėti Ievą, sužinoti, kaip Tomas sugeba perkelti žmones.
Suskambėjo telefonas. Robis pakėlė ragelį. Teiravosi Romas, nes sužinojęs, kad esąs reikalingas.
— Jei gali, kuo greičiau atvyk,— tik tiek pasakė Robis. Ievai paaiškino, jog Irena skubiai išvykusi į
ekspediciją, todėl pusryčių dar nėra.
— Nieko, aš paruošiu.
Pusryčiai jau garavo ant stalo, kai pasirodė Romas. Robis jį pasikvietė sėsti kartu. Ieva tuo metu
buvo virtuvėje. Romas paėmė į rankas cukriną ir buvo besemiąs cukraus, bet tuo metu virstelėjo
virtuvės durys. Manydamas, kad ateina Irena, jis su cukrine rankoje pašoko, norėdamas pasisveikinti.
Tačiau žvilgtelėjęs net nustėro ir išleido cukrinę, kuri sudužo į smulkiausius gabalėlius.
Nieko nesuprasdamas, iš kur atsirado tokia nuostabi mergi-. na, sumišęs ėmė atsiprašinėti, kartu su
Ieva lenkdamasis rinkti šukių.
— Šukės laimę neša,— nusijuokė Robis. Paskui rimtai pasakė: — Susipažinkite. Čia Ieva, o čia
Romas, medikas, mokslininkas.
Ieva atsitiesė, padavė ranką, kurią Romas pabučiavo.
— Labai malonu susipažinti. Deja, pasirodžiau labai nerangus ir sudaužiau brangaus servizo indą.
— Girdėjote,— tarė šiek tiek raustelėjusi Ieva,— Robis sako, jog šukės atneša laimę.
— Jeigu taip, tapsiu laimingiausiu žmogumi pasaulyje,— tarė Romas, žiūrėdamas Ievai į akis.
— Ir Ronetoje,— pridūrė Robis. Romas akimirksniu pasisuko į Netą.
— Ką jūs pasakėte? Kodėl toks palyginimas?
— Pasakiau teisybę. Sią jauną būtybę tik tu gali išgelbėti.
— Pasirengęs viską dėl jos padaryti.

— O už tai, kaip matau, tau gresia pavojus būti Įkalintam,— juokėsi Robis, nes matė, kad juodu
vienas kitam patinka.
Šitaip jie kurį laiką linksmai juokavo. Pagaliau Robis surimtėjo,
— Juokai juokais, bet Ievai reikia neatidėliotinos tavo pagalbos.
Romo veidu nuslinko apmaudus šešėlis. „Abortas“,— pagalvojo. Nors nieko nepasakė, bet Robis tai
pajuto:
— Negalvok aie Ievą nieko blogo — ji ne Žemės gyventoja.
Romas net nenusistebėjo:
— Jūs vėl juokaujate?
— Ne, nejuokauju. Ieva prieš pusę metų perkelta iš Ronetos.
Romas dabar tikrai apstulbo, išgirdęs tokią žinią. Paskui viltingai apsidžiaugė:
— Vadinasi, sužinojote perkėlimo paslaptį, profesoriau. Ir kodėl man iki šiol to nepasakėte? — Jis
pagalvojo, jog Netas jam nieko nesakęs vykdė bandymus ir perkėlė Ievą iš kitos planetos.
— Ne, dar nesužinojau,—pasakė Robis.—Tačiau tikiuosi tai padaryti tavo padedamas.
— Džiaugiuosi galėdamas padėti. Bet ką turėčiau daryti? Robis trumpai papasakojo apie dėmelę prie
ausies.
— Pabandyk išoperuoti tą metalo gabaliuką. Juk tu įpratęs.
Romas paprašė Ievą parodyti tą randuką. Ieva atmetė gelsvas garbanas, ir Romas pamatė dailų kaklą,
o šalia ausies vos pastebimą randuką. Atsargiai pirštais paspaudė jį ir po oda apčiuopė nedidelį žirnelį.
— Taip, taip,— susijaudinęs tarė Romas,— Ten kažkas yra.
— Kuo greičiau reikia jį išimti. Svarbiausia, kad niekas apie tai nežinotų.
— Manau, kad susidorosiu vienas.
— Gerai, o kokioje operacinėje tai padarysi.
— O kam operacinė? Galima ir pas jus. Tada be mudviejų ir Irenos niekas nesužinos.
— Irenos nėra. Ji šiandien išvyko į ekspediciją.
— Tuo geriau.
— O kas tau pagelbės?
— Apsieisiu ir vienas. Viską turėsiu po ranka. Jei prireiktų ko nors nenumatyto, padėsite jūs. O
dabar skubu į laboratoriją, paruošiu įrankius. O kur galėčiau operuoti.
Robis parodė kambarį.
— Puiku, — tarė Romas.— Netrukus grįšiu. O jūs nebijokite, — nuramino Ievą. — Viskas bus kaip
reikiant.
— Aš nė kiek nebijau,— žvilgsniu palydėjo jį iki durų.

Romas grįžo po pietų. Ieva buvo pasiruošusi operacijai. Romas pasiūlė Robiui palaukti kitame
kambaryje, kad nesijaudintų.
— Ar jus trumpam užmigdyti, ar užteks tik užšaldyti šią vietą,— paklausė švelniai pirštais
braukdamas per Ievos kaklą.
— Aš nebijau, ir migdyti nereikia.
Romui patiko, galės bent pasikalbėti, nors operacija truks tik porą minučių. Todėl ir neskubėjo. Jam
labai norėjosi kuo ilgiau pabendrauti su Ieva. Patepęs dezinfekcine medžiaga jos dailų kaklą, skalpeliu
prapjovė švelnios odos ruoželį, kita ranka spustelėjo, ir žirnio dydžio kamuolėlis išriedėjo jam į ranką.
Baigęs operaciją, uždėjo tvarstį.
— Po keleto dienų net žymės nebus.
— Ar tai jau viskas? — nustebo Ieva. — Maniau truks kur kas ilgiau. — Ievos balse pasigirdo lyg ir
nusivylimo gaidelė.
— Aš jūsų taip greitai nepaliksiu, dar kurį laiką slaugysiu, pats perrišiu. Nors mano rankos kietos ir
grubios.
— Ką jūs. Jūsų ranka tokia švelni...— tai tardama Ieva paėmė jo ranką ir priglaudė prie skruosto.
Romas pajuto, kad jį užplūdo dar niekada nepatirtas jausmas.. Jis suprato, kad pamilo Ievą, ir atrodo,
jog šį kartą jis bus išgirstas. Paėmęs jos rankas, švelniai pabučiavo ir ilgai laikė nenorėdamas paleisti.
Ieva irgi neskubėjo jų ištraukti.
Robiui atsibodo laukti. Lyg ir ilgokai tęsiasi operacija, gal kas nepavyko. Pagaliau išėjo Romas. Jis
padavė Netui mažą žirnelį.
Robis užėjo pas Ievą:
— Kaip nuotaika? — klausinėjo.— Ar nelabai skaudėjo? Juk jis įpratęs tik peles, šunis ir avis
operuoti. Tokia daili mergina jam pasitaikė pirmą kartą. Bijojau, kad nesudarkytų kaklo,— ir
mirktelėjo Ievai.
— Nuotaika puiki, ačiū jums, Netai.
— Kodėl vadini mane pavarde? Juk tu mano žmonos sesuo.
— Kaip? — nustebo Romas.—Ieva jūsų žmonos sesuo? Nieko nesuprantu.
Robis nusišypsojo:
— Matau, kad prasitariau. Tu, Romai, nežinai, kokia čia istorija. Turėsiu tau ją papasakoti. Tačiau
šiandien man labai rūpi šis mažas žirnelis. Reikia atspėti jo paslaptį. O tu kol kas pasėdėk prie ligonės,
nes slaugės neturime.
— Mielai paslaugysiu,— apsidžiaugė Romas.

Robis nuskubėjo į kabinetą. Paviršutiniškai ištyręs, jis galėjo pasakyti tik tiek — mūsų planetoje
tokios medžiagos dar nėra.
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Tėvui su Ieva išvykus, Linas dar ilgai kankinosi dėl jį ištikusios asmeninės nesėkmės. Nors išaiškėjo,
kad Ieva nėra nei jo motina, nei sesuo, bet meilė išblėso, pajuto lyg būtų išsivadavęs iš nesuprantamų
kerų. Vėl ėmė galvoti apie Ireną, perskaitė visus jos laiškus ir suprato, kaip įskaudino merginą.
Po keleto dienų bus namie. Kaip jį sutiks Irena?
Gal visai nekalbės? Jam ir pačiam bus gėda susitikus. Kaip pasižiūrės jai į akis.
Laimė, kad prieš išvažiuodamas buvo labai užimtas, rašė darbo ataskaitą, tvarkė kitus reikalus, todėl
neturėjo kada galvoti apie savo sujauktą gyvenimą. Tačiau vakare ilgai neužmigdavo — vis svarstė,
kaip reikės susigrąžinti Ireną.
Pagaliau ir namai. Sustojo prie durų, nedrįsdamas skambinti. Pagaliau pasiryžo. Duryse išdygo
Romas:
— O, Linas! Sveikas grįžęs,— vyriškas galingas balsas padėjo Linui atsikvėpti.
— Sveikas, Romai,—apsidžiaugęs Linas paspaudė ištiestą ranką. Įėjus vidun, Romas tuojau
paaiškino.
— Netas darbe, Irena ekspedicijoje. Namie tik Ieva po operacijos, o aš ją slaugau.
Išgirdęs, kad Irenos nėra, Linas pralinksmėjo: šiandien juodu nesusitiks, o toliau — laikas parodys.
Pavakary, kai grįžo Robis, visi pavakarieniavo ir susirinko Ievos kambaryje. Linas iš pradžių varžėsi,
nedrįso pasižiūrėti Ievai į akis, bet, pamatęs, kad ši savųjų nenuleidžia nuo Romo, apsiramino ir
pasijuto laisviau. Suprato — Ieva jam nepriekaištaus.
Robis papasakojo apie tyrimų rezultatus. Žirnelį jis pasilikęs, o tyrimams atgnybęs nedidelį gabalėlį.
Paaiškėjo, tokios medžiagos Žemėje nepastebėta. Tikriausiai jos ir nėra. Ji turi dešimt ar net dvylika
kartų daugiau energijos negu silamitas. Stai kur šuo pakastas.
— Vadinasi, mes negalėsime žmonių perkelti į kitas planetas, jeigu neturėsime tokio energijos
šaltinio,— konstatavo Romas.
— Tikriausiai ne. Kad šitą sužinojome be ilgų tyrimų ir bandymų, turime dėkoti Ievai.
— Tai aš turiu būti jums dėkinga, kad išsivadavau iš nereikalingos baimės.
— Šiąnakt miegoti neisime, — kategoriškai pareiškė Robis. — Kad neprailgtų laikas, papasakosiu
savo gyvenimo istoriją.
— Labai džiaugsimės išgirdę,— vienu metu atsakė Romas ir Linas. — Tik įdomu, kuo ypatinga ši
naktis, jeigu žadame budėti?

— Šią naktį, tiksliau ketvirtą valandą dvidešimt keturios minutės Roneta mėgins susigrąžinti Ievą.
Mes būsime jos nesėkmingų pastangų liudininkai ir taip įrodysime, kad perpratome jos paslaptį.
Robis neskubėdamas papasakojo, ką jam teko patirti.
Baigdamas užsiminė ir apie Ireną. Linas susijaudino išgirdęs, kad Irena žino tik tai, kad jis myli Ievą,
o kas iš tiesų įvyko, tėvas nespėjo jai papasakoti.
Kai Robis baigė pasakoti, visi dar kurį laiką šnekučiavosi — laukė seanso su Roneta. Artėjo ketvirta
valanda. Robis ėmė nerimauti — o kas, jeigu jie neįspėjo Ronetos paslapties, jeigu Ieva dings. Tada
jau niekada jis nepamatys nei Ronės, nei savo dukrelės. Jis taip buvo užsiėmęs savo mintimis, jog
nepastebėjo, kaip iš kambario pasišalino Linas.
Tuo tarpu Linas troško vienumos, kad galėtų niekieno netrukdomas viską apmąstyti. Nieko
negalvodamas pasuko į tėvo kabinetą. Atsisėdo prie stalo, ant kurio gulėjo nedidelė dėžutė. Linas
nesąmoningai vartė šią dėžutę rankose, o mintys vis nedavė ramybės. Jis neišlaikė duoto žodžio, todėl
Irena specialiai išvyko ekspedicijon, kad nereikėtų su juo susitikti. Ji niekada jam neatleis. Tėvas
laimingesnis, nors neteko Ronės, bet dabar tikisi ją susigrąžinti. O kas laukia jo? Irena daugiau negrįš į
šiuos namus, kol jis čia bus. Geriau mirtis, negu toks gyvenimas.. Kam jis turi pats kankintis ir
kankinti Ievą. Ne, reikia apie viską parašyti Irenai ir atsisveikinti. Linas paėmė popieriaus lapą ir ėmė
rašyti, beveik nesąmoningai kairėje rankoje spausdamas dėžutę... Jo mintys vis labiau pynėsi, atrodė,
galva sprogs. Net nesuprato, kokius žodžius rašo ranka. Staiga pajuto nepaprastą lengvumą visame
kūne. Dar spėjo išmesti dėžutę iš rankų...
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Lėtai slinko laikrodžio rodyklės. Jau po keturių. Iki seanso liko tik kelios minutės. Robis visas lyg
suakmenėjo. Ieva irgi jaudinosi. Kažin, ar atspėjo Robis jos perkėlimo paslaptį. Kaip bus gerai, jeigu ji
visam laikui pasiliks čia, kur verda gyvenimas ir tiek daug gerų žmonių, norinčių vienas kitam padėti.
Kaip liūdna dabar Ronetoje. Ką darys Tomas, sužinojęs, jog jis neteko valios valdyti Ievą. Jai darėsi
baugu, bet užtekdavo pažvelgti į Romą, kad jaustųsi drąsesnė. Jis sėdėjo ramus, pasitikintis, pasiryžęs
bet kokia kaina sulaikyti merginą. Jo negraužė sąžinė, kad nustojo mylėjęs Ireną — ji pati jį praginė.
Ieva į jo gyvenimą įsiveržė staiga, ir jis pasijuto be galo laimingas. Jam nėra ko būkštauti, nes Ieva jį
myli. Todėl dabar ramus sėdėjo priešais ją ir negalėjo atsigrožėti.
Kai laikrodžio rodyklė priartėjo prie penkių, paėmė merginos ranką. Pajuto, kaip ji virpa.
„Jaudinasi“,— pagalvojo ir ėmė švelniai glostyti jos pirštus, lyg drąsindamas. Tuo metu už sienos
kažkas subildėjo ir vėl viskas nutilo.
— Šį kartą pasisekė,— pirmasis atitoko Robis.— Sveikinu naują Žemės gyventoją!
— Ačiū jums,— Ieva suspaudė Romo ranką.— Aš tokia laiminga!

Robis pakilo. Laikas visiems ilsėtis. Staiga sudavė plaštaka per kaktą.
— Vėl padarėme nepataisomą klaidą. Šis žirnelis...— ir nuskubėjo į kabinetą.
Romas nesupratęs, ką Robis norėjo pasakyti, išbėgo paskui.
— Nėra! Supranti, tas žirnelis, išimtas iš Ievos, dingo su dėžute.
— Kaip tai nėra? — nustebo Romas.
— Labai paprastai. Tomas įjungė perkėlimo įrenginį ir perkėlė ne Ievą, o tik dėžutę su tuo žirneliu.
Koks aš užuomarša. Reikėjo jį supjaustyti į keletą gabaliukų ir visus išslapstyti kuo toliau vienas nuo
kito, būtų susigrąžinęs tik mažą dalelę. Dabar dingo visas, dar nespėjus jo iki galo ištirti.
Romas priėjo prie stalo ir pastatė išvirtusią kėdę.
— Ir kėdės išvartytos,— nusistebėjo.
— Ką tu pasakei? — Robis pažvelgė į statomą kėdę.— Iš tikro kėdė buvo pargriuvusi, kai atėjau.—
Robis pasilenkė ir prisilietė prie kėdės sėdynės.— Bet jį dar šilta. Kažkas ant jos visai neseniai sėdėjo.
O kur Linas? — staiga kilusi mintis trenkė lyg perkūnas iš giedro dangaus. Puolė į Lino kambarį.
Nėra. Apibėgo visą butą, Lino nė kvapo. Gal išėjęs pasivaikščioti. Bet ne, apsiaustas kabo nejudintas.
— Liną perkėlė į Ronetą! — nesavu balsu sušuko Robis.— Liną pagrobė!
Romas šoko raminti Robį. Gal tai tik sutapimas, ir Linas tuoj atsiras. Pamatė ant stalo popieriaus
lapą, kuriame Lino ranka parašyta: „Mieloji Irute, jei gali, atleisk man, kad įskaudinau tave. Grįžk,
mieloji, į namus, pasitraukiu iš...“ Toliau pradėta rašyti pirmoji raidė panaši į „g“ arba „p“, ir šalia
nukritęs pieštukas.
Abudu buvo tikri, kad šiuo metu Linas jau Ronetoje.
— Kaip baisu! Kaip baisu! Už ką man tokia bausmė? Jau maniau susigrąžinsiąs Ronę ir dukrelę, o
dabar netekau ir sūnaus.
— Kas nutiko? — paklausė Ieva grįžusį Romą.
— Linas perkeltas į Ronetą. Gal jis ir pats to norėjo, nes paliko raštelį, iš kurio matyti, jog nesitikėjo
Irenos atleidimo.
— Tai aš viskuo kalta! — sušuko Ieva.— Linas nukentėjo per mane.
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Sužinojęs artimų širdžiai žmonių likimo istoriją, Tomas sušvelnėjo, tapo ramesnis. Kas vakarą jie
visi trys susėsdavo prie klausymo įrenginio ir klausydavosi Mažosios žemės balso. Ronė negalėjo
atsiklausyti savo vyro, o Tomas labiausiai susikaupdavo, kai būdavo kalbama apie jo žmoną ir sūnų.
Ronė vylėsi, jog Tomo širdis suminkštės, bet kol kas nesiprašė perkeliama su dukrele į Žemę. Laukė,
kol grįš Ieva. Žinojo, jog Tomas labiau mylėjo Ievą, gal todėl, kad nešiojo jo žmonos vardą. Sykį jis

prasitarė, kodėl pirmiausia perkėlęs Ronę. Jis nebuvo tikras, kad jam pavyks, mergaitė galėjo žūti,
todėl gailėjo išleisti Ievą. Ronė, nors ir pyko ant Tomo, bet jo gailėjo. Ėmė daugiau juo rūpintis, nes
matė, koks jis sumenkęs. Galvojo, kad juodvi su Ieva kaip nors įkalbės užmegzti ryšį su Žemės
žmonėmis.
Per paskutinį ryšių seansą Ieva paprašė, kad Tomas pratęstų jos buvimo- laiką dar tris dienas. Bet šis
atsisakė, Ronė susijaudino. Gal Ievai ten nesiseka, jei prašo atidėti grįžimo terminą. Nors nekantriai
laukė Ievos, bet trys dienos juk nedaug ką reiškia.
— Galėtum leisti Tėvai pasilikti tas tris dienas,— pasakė neiškentusi.
— O tu jos neužstok. Žinau, jei galėtum, kuo greičiausiai ten spruktum hė kiek nesigailėdama, kad
liksiu vienų vienas.
— O kodėl ir tu negali ten persikelti? Bent palaidotas būtum tame pat krašte kaip ir žmona.
— Mat ko užsigeidė. O ar žinai, kad paskutinis žmogus iš čia negali ištrūkti. Jei būčiau galėjęs, argi
perkėlęs žmoną į Mažąją žemę, būčiau pasilikęs čia.
— O jeigu susisiektum su Mažąja žeme? Jie turi tokį pat įrenginį, tik neturi tokio galingo energijos
šaltinio. Perduok jiems dalį tomio, o jie perkels mus visus tris. Gyvensime visi kartu.
Ronė ėmė įkalbinėti tėvą. Šis atvirai neprieštaravo jos išvedžiojimams, bet laukė Ievos. Ronei irgi
prailgo paskutinės dienos.
Pagaliau sulaukė. Tuoj grįš Ieva. Ronė jaudinosi labiau už Tomą, nes jautė, jog sprendžiamas ir jos
likimas. Dar minutė kita, ir Ieva bus vėl čia. Pagaliau. Įjungė įrenginį. Ronė prišoko prie kameros
durų šaukdama:
— Ieva! Ieva!
Tomas nustūmė ją šalin ir atidarė duris. Ievos nebuvo, vietoj jos gulėjo tik mažytė dėžutė.
— Kas čia dabar?! — sušuko Tomas. Griebė dėžutę ir atidarė. Iš jos išriedėjo mažas žirnelis.
Tomui sulinko kojos, jis tik sumosavo rankomis, susigūžė ir ėmė svirti į šalį. Ronė prišoko, sugriebė
jį už pažastų, šiaip taip atitempė prie fotelio, pasodino. Nusigandusi šokinėjo aplink, kad tik
nenumirtų, ką ji viena darytų. Bet kodėl Ieva nesugrįžo?
Pagaliau Tomas atsipeikėjo. Pakėlęs galvą apsidairė lyg nesuprasdamas kur esąs, ir sušuko:
— Tebūnie jie prakeikti! Jie pasigrobė Ievą! — ir vėl jo galva nusviro ant krūtinės.
— Tėve, a, tėve! — žadino Tomą Ronė.— Kas nutiko? Tomas vėl pakėlė galvą, šiek tiek ramiau
pasakė:
— Jie sužinojo mano paslaptį. Išrovė iš Ievos kūno štai šitą rutuliuką, ir ji niekada pas mus nesugrįš.
Ronė net sustingo. Štai kiek nedaug reikėjo, kad ir ji būtų negrįžusi. Kam ji viską slėpė nuo Robio?
Išprotėti galima vienai su tokiu užsispyrėliu. O jei jis numirs, tada ji bus pasmerkta.

Tomas kliedėjo. Kalbėjo apie Ievą, vadino ją tai dukrele, tai žmona. Ronė šiaip taip jį perkėlė į lovą,
davė raminančių vaistų. Dvi dienas Tomas visai nesikėlė. Paskui, pasijutęs kiek geriau, vėl užsiėmė
savo darbais.
Ronei taip pat gyvenimas tapo nemielas. Dirbo tik tiek, kad galėtų palaikyti trijų žmonių gyvybę.
Naktimis verkdavo iš nevilties, jautėsi kalta, kad nemokėjo išsaugoti savo laimės.
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Linas atsipeikėjo tuščiame lauke. Buvo tamsu, nors danguje lėtai plaukė mėnulis. Neįprastai didelės
atrodė kai kurios žvaigždės. Jos mirgėjo violetine šviesa. Kai akys apsiprato, kairėje prie pat horizonto
ėmė įžiūrėti aukštų medžių viršūnes. Dešinėje dangaus skliautas susiliejęs į tamsią juostą. Tik priešais
šiek tiek pašviesėjęs dangus žadėjo, jog netrukus pradės aušti. Staiga ten, kur manė prasidedant aušrą,
horizonte plykstelėjo lyg ugnies ruožas. Jis didėjo, plėtėsi į šalis, lanku rietėsi į viršų. Linas net
krūptelėjo, nes atrodė jog ugnies lankas artinasi prie jo. Kai išlindo pusrutulis, suprato, jog patekėjo
mėnulis, tik daug didesnis negu paprastai. Baugščiai pažvelgė į viršų,— ten ir dabar švietė mėnulis,
kurį buvo pastebėjęs iš karto. Linas pasitrynė kaktą — nejaugi vaidenasi? Pirmą kartą mato du
mėnulius.
Pažvelgė į laikrodį. Buvo pusė dešimtos. Kas tai — rytas ar vakaras? Pamažu grįžo atmintis.
Prisiminė, kaip naktį visi sėdėjo Ievos kambaryje ir klausėsi, ką pasakoja tėvas. Po to nuėjo į kabinetą,
sėdėjo prie stalo. Rankose laikė dėžutę. Paskui rašė Irenai laišką, bet nebaigė. Gal užsnūdo, bet dėžutė
išsprūdo iš rankos ir tada pamatė keistą mėnulį. Tikriausiai jis miega ir sapnuoja.
Antrasis mėnulis pakilo virš horizonto. Dalis jo skiuidė raudonai violetinę šviesą, o kita,
neapšviestoji, pusė buvo tamsiai violetinė ir kartu lyg žalsva. Linas vėl pasižiūrėjo į laikrodį ir
negalėjo suprasti: jau buvo praėjusios trys valandos, o jam atrodė, kad jis čia tik koks pusvalandis.
„Sapnuoju“,— nutarė Linas ir stengėsi nubusti. Gnybo kur pakliuvo. Skausmą juto, bet busti
nenubudo. Atsisėdo ant akmens ir laukė aušros. Sėdėjo ilgai. Pagaliau ėmė švisti. Tuoj bus rytas.
Laikrodis rodė aštuonias.
— Tuoj bus para, kaip aš čia, o naktis dar nesibaigė. Gal laikrodis sugedo.— Linas kalbėjo balsu.—
Bet iš kur tie du mėnuliai?
Staiga Linui dingtelėjo — toje dėžutėje, kurią laikė rankoje, buvo iš Ievos išoperuotas tomis. Todėl
vietoje Ievos jis atsidūrė Ronetoje! Bet kodėl jis laukymėje ir vienų vienas? Juk turėjo atsirasti
priėmimo kameroje. Bet dėžutė jam išsprūdo iš rankų. Matyt, tai įvyko tuo metu, kai jis buvo netoli
priėmimo kameros. Su siaubu pagalvojo: kas būtų atsitikę, jeigu spindulių srautas jį būtų palikęs
kosmose?

Linas nenusigando, atsidūręs nepažįstamoje planetoje. Žinojo, kad laikas čia slenka lėčiau, kad pagal
jo laikrodį jau praėjo pusantros paros, tik stebėjosi, kad visai nejaučia alkio.
Pasidarė šviesiau, ir Linas pasuko pro medžių viršūnes matomo bokšto link. Žingsniavo ilgai. Dar
nepriėjęs bokšto, pastebėjo buvusios autostrados pėdsakus ir patraukė jais, kol pasiekė miestą.
Pakilusi saulė užliejo laukus neįprasta šviesa. Ji buvo skaidresnė, bet atrodė lyg viskas būtų
apšviesta liuminescencinėmis lempomis. Linas prisiminė tėvo pasakojimą, kad planeta jau daugiau
kaip aštuonis šimtus metų be žmonių. Tačiau apleisto miesto vaizdas jį sukrėtė. Tai buvo panašu į
pasaką apie užburtą karalystę. Visur gatvėse, kiemuose, o kai kur ir ant namų stogų augo krūmokšniai
ir net medžiai, kurie vietomis buvo išvirtę.
Ėjo vis tolyn taikydamas į miesto centrą. Pavargo, išalko. Kaip ne kaip, o laiko praėjo nemažai, be
to, ir ilgą kelią nukeliavo. Stabtelėjo prie pastatų, panašių į didžiulius šaldytuvus ar sandėlius.
Pastebėjo duris. Jam atrodė, kad jos neseniai buvo varstomos. Pravėrė ir įėjo į vidų. Tai iš tikrųjų
buvo maisto produktų sandėliai. Didžiuliai šaldytuvų kompresoriai gaudė palaikydami užprogramuotą
temperatūrą. Linas stebėjosi, iš kur energija po tiek metų? Susidomėjęs ėmė apžiūrinėti. Visos durys
atsidaro automatiškai, reikia tik paspausti mygtuką. Pasirinkęs kai kurių produktų, Linas išėjo į lauką.
Didžiulė saulė jau buvo gerokai pakilusi, bet karšta nebuvo. Nusižiūrėjo mažiausiai apleistą namą.
Įėjo į vidų. Visur storiausias dulkių sluoksnis, bet nėra nei voratinklių, nei pelėsių. „Matyt, čia kitoks
oras“,— pagalvojo. Lengva kvėpuoti. Palikti daiktai nei supuvę, nei sutrūniję. Rado knygų ir žurnalų.
Įnikęs skaityti, nepajuto, kaip ėmė temti. Įjungė šviesą, pavalgė. Vėl skaitė, kol įveikė miegas.
Kitą dieną Linas išėjo ieškoti žmonių,, bet nieko nepešė. Grįžo nuvargęs. Suprato, kad sunku bus
surasti tris žmones tokiame mieste. O pagaliau iš kur jis žino, ar jie tikrai gyvena šiame mieste. Gal
už kelių tūkstančių kilometrų? Linas galvojo, kaip jam pasinaudoti technika. Kad surastų radijo ar
televizijos stotį, pasiskelbtų, gal gyventojai atsilieptų. Tik ar galėtų susigaudyti jų technikoje? Vargu.
Pagaliau kilo idėja — skambinti telefonu. Dar vakar įsitikino, jog telefonas veikia. Bet kaip surasti
abonentą, jei nežinai, kur jis gyvena. Mieste keliasdešimt tūkstančių numerių. Kiek laiko užimtų, kol
visus patikrintų. Linas pakėlė ragelį, surinko abonementų knygoje pirmą pastebėtą numerį. Pasigirdo
ilgas nutrūkstantis numerio signalas. Atrodė, tuoj ims kas nors ir atsilieps. Tačiau ragelio niekas
nekėlė. Nutarė patyrinėti abonentų knygą. Tomas naudojasi perkėlimo įrenginiu. Vadinasi, turėtų ten
ir gyventi, nejaugi bėgiotų kaskart prie įrenginio. Suradęs ėmė studijuoti institutų pavadinimus.
Surado kaip jam atrodė, kažką panašaus. Bet telefono numerių buvo daug. Iš pradžių skambino iš
eilės visais. Tai buvo varginantis darbas, todėl metė. Vėl studijavo instituto struktūrą. Išbandė dar
keletą numerių. Nieko. Pagaliau surado bandymų poligoną. Apsidžiaugė. Suskaičiavo —
keturiasdešimt du telefonų numeriai. Daugoka. Pasirinko tris kritusius į akį padalinius. Tebuvo
septyni numeriai. Surinko pirmąjį. Nieko. Antrąjį. Irgi nieko. Tylėjo ir trečiasis. Jau buvo bededąs

ragelį, kai jame lyg kas trakštelėjo ir numerio signalai nutilo. Linas net iškaito. Kažkas nukėlė ragelį,
bet nieko nesakė. „Per anksti apsidžiaugiau“,— nusivylęs pagalvojo. Norėjo padėti ragelį, bet išgirdo
lyg kas kvėpuotų.
— Laba diena,— pasakė Linas ir laukė. Po kiek laiko gergždžiantis balsas paklausė:
— Kas tu?
— Žmogus.
— Iš kur, klausiu, atsiradai?
Linas nutarė sakyti tiktai teisybę. Su melu netoli nuvažiuosi.
— Iš Mažosios Žemės.
— Kaip vadiniesi?
Linas nusigando. Jei pasakys Neto pavardę, ar nebus palaikytas priešu. Bijojo, kad nenutrūktų
surastas siūlo galas.
— Linas,— skubiai pridėjo: — Ronės sūnus. Kvėpavimas ragelyje nutilo. Matyt, uždengė. Linas
kantriai laukė.
— Kaip čia atsiradai?
— Jūs perkėlėte mane per klaidą, vietoj Ievos.
— Kas atsitiko Ievai?
— Nieko. Ji gyva ir sveika. Norėčiau su jumis susitikti ir viską papasakoti.
Ilgai laukė atsakymo. Bijojo, kad nepadėtų ragelio, kol neišsiaiškins, kaip juos surasti. Pagaliau
išgirdo:
— Kur tu esi?
— Name prie centrinio pašto.
— Toloka. Galėtum ateiti, bet vargu ar surasi.
— Ateisiu, tik sakykite, kaip jus surasti.
— Ar matei biblioteką?
— Mačiau.
— Nuo jos pasuk į kairę. Prieisi plaukymo baseiną. Tada suk dešinėn. Gatvės gale, kur išsikeroję
krūmai, rasi spragą. Išlindęs pro ją, laikykis dešinės. Kai prieisi ratais į viršų apverstą automobilį,
rasi siaurą takelį.
Jis ir atves tave iki poligono.
Padėkojęs Linas išskubėjo ieškoti žmonių. Pamiršo net paklausti, ar ten ras savo motiną ir sesutę. Po
valandos jau įžengė į poligoną. Pamatė laukiančius tris žmones. Senukas — tai bus Tomas, mergina
— tai mano sesutė, tik labai panaši į Ievą, o iš kur toji mažytė?

Jaunoji moteris, kurią Linas palaikė seserimi, ištiesė į jį rankas:
— Linai!
Tomas kasdien ėjo silpnyn. Kartais jį apimdavo apatija, nenorėdavo su niekuo kalbėtis. Paskendęs
savo mintyse, kažką svarstė, murmėjo vienas sau, minėdamas Ievą. Ronė apsidžiaugė, kai vieną dieną
jis atsikėlė ir, vos vilkdamas kojas, nuėjo prie tomi-cet įrenginio. Sėdėjo parimęs ant rankų ir kažką
galvojo. Praeitis jam nedavė ramybės. Povilo pasakojimas jį taip sujaudino, jog dažnai nesuvokdavo,
kur čia dabartis, o kur seni laikai. Kartais jam vaidenosi, kad jo Ieva čia pat ir šaukia jį, Tomą, meiliu
balsu, kaip ji viena temokėjo. Jau keliasi eiti, bet viskas dingsta, ir vėl pasijunta esąs vienų vienas.
Dabar sėdėdamas prie stalo Tomas aiškiai matė save jauną ir žvalų, rašantį ataskaitą, kurioje jis prašo
priimti išbandymui pagamintą tomi-cet įrenginį žmonėms perkelti. Kaip šiandien prisimena, buvo
graži saulėta diena, o jis toks patenkintas savo darbu. Tuo metu jam paskambino Ieva. Ką jinai jam
pasakė? Tomas stengėsi atgaivinti pokalbio detales. Kad geriau prisimintų, įsmeigė akis į čia
pat esantį telefoną. Jam pasigirdo lyg j is suskambėj o. Iš tikrųjų skamba! Tai Ieva. Pakels ragelį, ir
pati pasakys, apie ką jie šnekėjosi tąsyk. Ranka siekė ragelio. Staiga lyg pabudo. Kas tai? Iš tikrųjų
skamba. Drebančia ranka nuėmė ragelį ir ilgai negalėjo pratarti žodžio. Tai Ieva, Ieva! Tačiau jaunas
žvalus balsas grąžino jį tikrovėn.
— Laba diena!
Tomas negalėjo atsikvošėti. Kas gi čia skambina? Argi Ronetoje yra daugiau gyvų žmonių? Gal jam
tik pasivaideno? Reikia sužinoti, kas jis? Kaip čia atsirado?
— Kas tu? — paklausė, ir vėl lyg švelni muzika nuskambėjo Lino balsas...
Išgirdusi telefono skambutį, atskubėjo Ronė. Ji aškiai girdėjo žodžius ragelyje: „Linas, Ronės
sūnus“...
Nesunku įsivaizduoti, koks jaudinantis buvo motinos ir sūnaus susitikimas. Ronė verkė iš laimės,
matydama išaugusį sūnų, kurį dar mažą paliko žemėje. Linas irgi jaudinosi. Šiek tiek aprimęs,
pasilenkė prie mažos mergytės.
— Tai čia mano sesutė ir jai dvidešimt metų?
— Taip, ji tavo sesutė, Linai, bet jai tik dveji metai. Linas čiupo ją į glėbį, apsuko aplinkui.
— Kokia tu mažytė, o aš maniau, jau visa nuotaka. Tomas stovėjo pasirėmęs į kėdės atlošą ir
stebėjo nepažįstamą jaunuolį, kuris vadino save Ronės sūnumi. Jis labai jam patiko. Matydamas kokie
jie laimingi, kaip linksmai šnekučiuojasi, Tomas net susigraudino, jo širdyje ėmė tirpti priešiškumo
ledai... Gal ir gerai, kad jis augo Žemėje. Štai Ronės duktė dar vaikas, o Linas jau tikras vyras. Jis
padės jam įgyvendinti sumanymą. Tiesa, iš pradžių jį buvo apėmusi beprotiška mintis: priversti, kad
Linas ir Ronė gyventų kaip vyras su žmona. Tačiau matant laimingus jų veidus, pačiam pasidarė

nesmagu nuo tokios minties. Todėl karštligiškai kūrė naujus planus. Jis nutarė Liną padaryti savo
bendrininku, nes matė, kad vaikinas visai nesijaudina čia netikėtai atsiradęs. Vadinasi, galėtų gyventi
visą laiką. Reikia tik perkelti keletą gyventojų iš Žemės, kol dar yra tokia galimybė. Todėl, kai Linas
su Rone šiek tiek apsidžiaugė vienas kitu, Tomas tarė:
— Norėčiau ir aš su tavim pasikalbėti. Negaliu ilgiau delsti, nes jaučiu, kaip silpsta mano jėgos.
Visi susispietė krūvon. Tomas atrėmė galvą į fotelio atlošą ir užsimerkė. Atrodė, lyg užsnūdęs. Ronė
jau norėjo kažką sakyti, bet Tomas prabilo:
— Sakei, kad aš tave perkėliau, bet kodėl nepatekai į priėmimo kamerą?
— Iš pradžių ir pats to nesupratau. Tik vėliau suvokiau, jog čia kalta dėžutė su tomio gabalėliu, kuri
išsprūdo iš rankos. Laimei, ne per anksti, o tai skriečiau dabar kur nors kosmose.
Tomas klausėsi atidžiai. Vadinasi, Linas gerai nusimano perkėlimo klausimais, bet kodėl žemiečiai
nesinaudoja perkėlimo įrenginiu? Tomas ir paklausė Liną apie tai.
Šis papasakojo viską, ką žinojo, ir apie tėvo nesėkmes naudojant silamito energiją.
— Jeigu turėtume tokį energijos šaltinį kaip jūsų tomis, jau seniai būtume jus aplankę.
Tomas įsitikino, jog Linas gerai išmano ir apie perkėlimo techniką. Parodė jam savąją.
— Ar galėtum dirbti su tokiu įrenginiu?
— Galėčiau. Tiesa, mūsų įrenginių išvaizda kitokia, bet veikimo principas toks pat. Tik turėčiau
susipažinti su schema.
— Gerai, Linai. Jaučiuosi labai pavargęs, ilgai neišgyvensiu. Todėl pavedu tau, kaip savo ainiui,
tęsti mano sumanytą darbą. Pasistenk, kad Roneta, kaip jūs ją vadinate, vėl atgytų.—Jam buvo sunku
kalbėti. Kurį laiką tylėjo, paskui vėl prašneko, tik šį kartą mintys nuklydo kita kryptimi:
— Aš laimingas, Ieva. Mudviejų sūnaus ainiai plačiai paplito po Mažąją žemę, o dabar jie pasieks ir
Didžiąją žemę. Ne veltui kentėjai, Ieva. — Žodžiai, skirti žmonai, vos vos tebuvo girdėti. Po kiek
laiko Tomas vėl nutraukė ilgai trukusią tylą:
— Ką galvoji daryti, Linai?
— Ką liepsite.
— Vargu ar ką daugiau galėsiu pasakyti. Nepamiršk, kad esi mano anūkas ir privalai...— šį žodį jis
ištarė garsiai— ... privalai atgaivinti Didžiąją žemę. Toks mano noras.
— Viską padarysiu, kas bus įmanoma,— patikino jį Linas. Tomas
pasakyti,

lyg

bandė

dar

kažką

bet nepajėgė, o gal nenorėjo. Linas ir Ronė matė, kaip jis stengiasi save įveikti, lyg

atskleisti kažkokią paslaptį. Linui net pasigirdo, kaip tas pasakęs... „po pagalve“. Bet nekreipė į
tai dėmesio. Pagaliau Tomas sunkiai ištarė:
— O dabar palikite mane vieną. Noriu pailsėti. — Ir užsimerkė.

Visi patyliukais suėjo į Ronės kambarį. Juk dar tiek visko reikėjo išpasakoti. Netikėtai jų pokalbis
nutrūko — kažkas sunkaus 'krito gretimame kambaryje. Įbėgę pamatė,
kad ant grindų guli Tomas. Linas prišoko, norėdamas padėtajam atsikelti, bet šis jau buvo miręs...
Poligone, po laboratorijos langais, Linas iškasė duobę ir Ronės padedamas palaidojo Tomą. Tegu
ilsisi paskutinis Ronetos tragedijos liudininkas. O jie visi trys persikels į žemę.
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Irenos valdomas automobilis skriete skriejo šlapiu asfaltu. Dulkė smulkus lietus. Valytuvai
cypaudami braukė nuo priekinio stiklo purvą, kurį drėbė ją lenkiančios mašinos. Irenos skruostais
ritosi ašaros, kurių ji nešluostė, tik rankomis tvirčiau spaudė vairą. Iš širdgėlos vos širdis neplyšo.
Koks gražus buvo gyvenimas. O dabar. O dabar ji bėga iš namų, kur tiek metų buvo laiminga. Pagaliau
atvažiavo į vietą. Šiek tiek aprimusi, nusišluostė ašarotą veidą. Ką gi, darbas padės jai užsimiršti.
Tačiau užsimiršti buvo sunku.
Irena dirbo iki užsimiršimo. Įnikusi į senkapio kasinėjimus, pirmoji ateidavo iš ryto, paskutinė
išeidavo jau temstant. Bet ateidavo vakaras, ir vėl užplūsdavo liūdnos mintys. Niekaip negalėjo įveikti
savęs, kad negalvotų apie Liną, apie jo išsirinktąją, apie savo nelaimingai, susiklosčiusį gyvenimą.
Prabėgo spalis. Šalti rudens lietūs vis dažniau trukdė dirbti. Dar kelios dienos ir teks apskritai
nutraukti darbus. Kur jai reikės dingti? Grįžti namo? Ne, ten Ieva užėmusi jos vietą. Ji matė, kaip
Robis globojo būsimą marčią. Jeigu būtų buvusi jiems reikalinga, seniai būtų susiradę. Per visą mėnesį
niekas jos neprisiminė. Ne, ji negrįš į namus. Parašė pareiškimą, kad priimtų į geologų būrį darbui
šiaurėje, bet mažai turėjo vilties ji tik archeologė.
Šiandien lyg tyčia dulksnojo iš pat ryto. Irena kaip visada pirmoji išėjo dirbti. Iki priėjo kasinėjimų
vietą, dangus visiškai prakiuro. Lijo vis smarkiau ir smarkiau. Šiaurys ginė sunkius švininius debesis, o
lietaus šuorai pliekte pliekė. Irenai atrodė, jog ir gamta kenčia kartu su ja. Pasislėpė laikinoje
priedangoje, bet lietus ir čia ją surado, skverbėsi pro kiekvieną plyšį. Nė vienas ekspedicijos dalyvis
neišėjo darbą — per daug žvarbi diena.
Irena matė, kad ir ji negalės dirbti, todėl, nors ir nenoromis, pasuko atgal. Batai aplipo purvu, vos
galėjo
juos pavilkti, šiaip taip pasiekė prieangį. Atsišliejo į durų staktą. Ilgai stovėjo sustingusi, negalėdama
pajudėti. Šiek tiek apšilusi, pamažu atsipeikėjo. Žvilgsnis nukrypo į stalą. Pamatė popieriaus skiautę.
„Džiautaitei“ — perskaitė, bet tik po kiek laiko suvokė, kad tai jai. Paėmė į rankas
— telegrama. Ten buvo parašyta: „Jau mėnuo, kai dingo Linas. Skubiai sugrįšk“.

— Dingo Linas, dingo Linas,— dar nesuprasdama prasmės, murmėjo Irena. Kai suprato, kambarys
ėmė suktis. Irena susvyravo ir vos nepargriuvo.
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Linui dingus, Robį ištiko priepuolis. Jis neteko sąmonės, paskui ėmė karščiuoti, kliedėdamas šaukė
tai Ronę, tai Liną... Romui dabar teko slaugyti du ligonius, todėl laikinai ir gyveno Netų bute. Tiesa,
Ievos slaugymas jam buvo daugiau malonumas, nes mergina visai gerai jautėsi. Daugiau rūpesčių
turėjo su Robiu. Pirmosiomis dienomis negalėjo net trumpam nuo jo pasitraukti. Nebuvo kada
išsimiegoti. Pagaliau Ieva neiškentė. Nors Romas nenorėjo, kad ji ką nors dirbtų, mergina įtikino jį, jog
esanti pakankamai sveika ir galinti pabudėti prie ligonio. Tegul Romas pailsi.
Robis sirgo sunkiai ir ilgai. Tik po trijų savaičių jis tiek atsigavo, kad jau galėjo blaiviai protauti.
Grįžo ir atmintis. Dabar jie visi trys dažnai šnekučiuodavosi, bet apie Liną stengdavosi nekalbėti.
Praėjo dar kelios dienos. Robis- jautėsi beveik sveikas. Kartą vakare, kai visi trys buvo svetainėje,
pokalbis pakrypo apie Ievą. Robis buvo susirūpinęs jos likimu. Romas prisipažino, jog jis mielai ja
pasirūpinsiąs: jeigu tik ji sutiksianti, vesiąs ją. Robis buvo patenkintas, kad nors ši našlaitė turės gerą ir
nuoširdų globėją. Staiga jis aiktelėjo. Romas išsigandęs puolė prie jo:
— Kas nutiko? Ar vėl blogai?
— Ne, ne,— susijaudinęs kalbėjo Robis.— Man nieko nenutiko, bet aš visai pamiršau Ireną.
— Nieko jai neatsitiks. Baigs darbus ir sugrįš.
— Ji negrįš, nes visam laikui išvyko iš namų. Ir dėl to kalčiausias esu aš.
Romas nesuprato, kodėl Irena gali negrįžti. Tik Ieva nujautė, kas čia atsitiko. Gailėjosi, kad
nesusiprato parašyti, viską paaiškinti.
— Kuri šiandien diena? — paklausė Robis.
— Spalio trisdešimt pirmoji.
— Kad tik nebūtų vėlu. Romai, skubiai telefonu perduok šią telegramą. Parašė ant lapelio keletą
žodžių. Romas surinko telefono numerį.
Vakare Robis pareiškė, kad jam jau nereikalinga slaugė. Tegul juodu pailsi. Romas paprastai
miegodavo ant sofos svetainėje. Rengėsi tą patį daryti ir šį vakarą. Tačiau Ieva pasakė:
— Tau reikia gerai pailsėti, brangusis. Nuvargai per šį mėnesį. Koks čia poilsis ant sofos,— paėmė jį
už rankos ir nusivedė į savo kambarį...
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Lygiai po mėnesio Irena skubėjo į namus, nors buvo nutarusi niekada negrįžti. Bijojo susitikti Ievą,
bet rūpestis dėl jai brangių Žmonių nustelbė pavydo jausmą. Širdis atlėgo, kai pamatė Romą. Jai
nereikėjo aiškinti, kad Ieva jai ne konkurentė. Dabar pajuto, kad buvo neteisi, neišsiaiškino.
Susijaudinusi puolė prie Robio:
— Kas atsitiko? Kur Linas?
Šis papasakojo, kaip viskas buvo. Norėjęs nuslėpti nuo jos, kad nesukeltų nereikalingo skausmo, o
atsitikę atvirkščiai.
Irena verkdama kaltino save.
— Neverk,— ramino ją Netas,— kalčiausias esu aš, kad nepapasakojau tau visko iš karto.
— Ar iš tikro Linas Ronetoje? — paklausė Irena.
— Tai vienas iš variantų. Tiek galime numanyti iš nebaigto laiško ir dingusio gabaliuko tomio.
Padavė jai Lino laišką. Irena perskaitė ir vėl susigraudino.
— O jeigu jis pats pasitraukė iš gyvenimo, bet nenorėdamas jūsų skaudinti, paslėpė tomį.
—

Nenorėčiau tikėti, kad jis taip būtų pasielgęs. Ieva klausėsi jų pokalbio.

— Vertėtų pabandyti pasiteirauti Tomo,— įsiterpė ji.— Gal jis žino.
— Iš tiesų! — sutiko Robis.— Kaip aš nepagalvojau. Šį vakarą paklausime.
Atėjo vakaras. Visi suėjo į Robio kabinetą. Dar nespėjus pasiruošti seansui, įrenginys ėmė veikti.
Viskas truko akimirką. Robis prišoko prie garso įrašymo plokštelės. Drebančiomis rankomis įdėjo į
klausymo įrenginį.
..Kalba Linas ir Ronė su dukrele. Mes visi trys sveiki, greitai grįšime į Žemę. Tomas mirė. Daugiau
niekas mūsų nesieja su Roneta. Rytoj, lygiai vidurnaktį, Žemės laiku, perkelsiu Ronę ir sesutę.
Paruoškite priėmimo kamerą poligone, taip bus saugiau. Kartu su jomis gausite kelias ampules tomio.
Juo pasinaudoję, galėsite išbandyti cet-mi įrenginį. Po to persikelsiu ir aš.“ — Linas nutilo, pasigirdo
Ronės balsas: „Robi, mielasis, tai aš Ronė...“ — toliau girdėjosi tik kūkčiojimas.
Robis irgi apsiašarojo iš laimės. Rytoj sugrįš jo Ronė. Ieva tiesiog šokinėjo iš džiaugsmo: jos sesutė
su dukrele vėl bus kartu. Irenai palengvėjo. Linas gyvas ir po kelių dienų grįš. Jinai jau atleido jam.
Juodu viską pamirš, ir vėl bus laimingi.
Pagaliau baigsis negandos.
Po Tomo laidotuvių Linas ėmė tyrinėti tomi-cet įrenginį. Būdamas geras šios srities specialistas, iš
karto perprato įrenginio schemą, todėl suskato tuojau pat perduoti žinią į Žemę.
Kai informacija nuskriejo Žemėn, Linas pasakė:

— Dabar greitai ruoškitės. Po dviejų valandų ir dvidešimt keturių minučių judvi būsite Žemėje.
Pasiimkit tik tai, kas brangiausia širdžiai. Visa kita tegu lieka čia.
Baigęs tvarkyti įrenginį, manė pirmiau perkelsiąs Ronę, o po to jos dukrelę. Bet paskui nutarė
perkelti jas abidvi iš karto. Likus kelioms minutėms, Ronė sunerimo:
— O kaip tu vienas persikelsi į Žemę? Tomas sakydavo, kad būtinai turi būti žmogus, kuris
perkeltų. Paskutinis niekada negalės palikti planetos.
— Nėra ko jaudintis. Kai grįšite į Žemę, tegul iš karto išima tau tomio žirniuką. Juo pasinaudodamas
tėvas perkels mane. Aš čia būdamas susileisiu ampulę tomio.
Ronė norėjo prieštarauti, bet Linas neleido:
— O kaip tave Tomas susigrąžino? Argi reikėjo mūsų pagalbos?
„Iš tikrųjų, — pagalvojo Ronė,— gal ir teisus Linas“. Apkabino sūnų:
— Iki pasimatymo, Linai.
— Laikas.
Ronė su dukrele įlipo į perkėlimo kamerą.
— Sėkmės, mama! — uždarė duris ir įjungė įrenginį. Linas liko vienas. Po dviejų valandų
dvidešimt keturių minučių sužinos, kaip pavyko joms persikelti, o dabar reikia apgalvoti, kaip pačiam
sugrįžti.
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Netų namuose ruošėsi šventei. Šią naktį po ilgo laiko Robis susitiks su Rone ir dukrele. Todėl visi
sukosi lyg vijurkai, tvarkėsi, rengėsi priimti brangius svečius. Išgyventi rūpesčiai atrodė menki.
Svarbu, kad dabar jie vėl bus kartu.
Džiaugėsi ir Irena: Linas gyvas, ir po kelių dienų juodu pasimatys. Bet laimingiausi buvo Ieva ir
Romas. Jie vaikščiojo susikibę už rankų lyg vaikai ir džiūgavo, jog viskas taip gerai baigėsi.
Likus valandai iki vidurnakčio, jie keturiese jau laukė bandymų poligone. Patyliukais šnekučiavosi
tarsi bijodami, kad ko nors neišbaidytų, nes visi buvo susijaudinę. Ypač Robis, kuris visas virpėjo.
Paskutinės sekundės...
Priėmimo kameroje sučežėjo. Robis atidarė duris.
— Rone, mieloji mano,— ir čiupo abidvi į glėbį.
Gerą pusvalandį visi lyg pakvaišę glėbesčiavosi.
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Likęs vienas, Linas negaišo laiko. Atidžiai apžiūrėjo tomi-cet įrenginį. Pažvelgė į energijos atsargų
matuoklę ir nustebo. Atsargų buvo vos vienam perkėlimui. Nors įrenginys ir nepažįstamas, tačiau

atsargų matuoklio parodymais tikėjo. Šalia buvo lentelė su pažymėtais kiekiais, reikalingais
perkėlimui. Vadinasi, Linas, pats to nežinodamas, sutaupė energijos, perkeldamas kartu mamą ir
sesutę.
Kiek tomio atsargų apskritai dar likę. Susirašė: vienam perkėlimui įrenginyje, du perkėlimai iš Ievos
ir Ronės išimtais žirneliais. Ir viskas. Linas išgriozdė visus stalčius ir spinteles, bet daugiau tomio
nerado. „Teks pasitenkinti ir tuo“,— pamanė. Užteks vienam bandymui ir jam sugrįžti į Žemę. Paėmė
garso plokštelę ir įrašė: „Po dvidešimt keturių valandų pasiųskite į Ronetą kokį nors gyvulį, sveriantį
ne mažiau kaip aštuoniasdešimt kilogramų. Po to perkelkite mane“.
Staiga Linas nustėro: juk jis visas tris ampules ir Ievos žirnelį atidavė Ronei. Vadinasi, jam nieko
neliko ir jis negalės persikelti. Ką daryti?
Stengėsi nepulti į paniką ir šaltai apgalvoti situaciją. Pasirodo, išeitis yra. Kai gaus gyvulį su žirneliu,
išims jį ir panaudos persikėlimui. Įdėjo plokštelę į informacijos perdavimo įrenginį. Laiko liko nedaug.
Jis ėmė apžiūrinėti įrenginį. Žvilgtelėjo į prietaisų skalę, pasidarė ramiau. Energijos atsargų matuoklė
rodė nulį.
Linas žinojo, kad garsinei informacijai perduoti reikia visai nedaug tomio energijos, tačiau vargu ar
jos užteks kitam kartui.
Dėl tokios nesėkmės Linas susijaudino. Išėmė įgarsintą plokštelę. Pažiūrėjo į laikrodį. Dar turi
keliolika minučių, gal spės. Įrašė naują plokštelę: „Baigėsi energijos atsargos. Negalėsiu palaikyti
ryšio su jumis. Po dviejų Žemės dienų, tuo pačiu laiku, padėkite paruoštą silamito siuntą tėvo kabinete.
Į dėžutę įdėkite ir vieną ampulę su tomiu. Po to laukite naujo signalo“.
Nespėjo nunešti ir įdėti plokštelę į perdavimo įrenginį, o iš Žemės jau atėjo žinia. Linas
apgailestavo, kad negalėjo savo informacijos perduoti Žemės energija. Įjungė įrenginį ir perdavė
Žemei savo pageidavimą. Energijos atsargų matuoklėje užsidegė raudona lemputė. Vadinasi, kol
negaus silamito, ryšio nebus.
Žemė pranešė: „Mama ir sesutė laimingai grįžo. Visi džiaugiamės, laukiame tavęs. Rytoj bus baigti
tomio žirnelio ir vienos tomio ampulės tyrimai. Apie rezultatus pranešime ir nustatysime tavo
perkėlimo laiką“.
Linas atsiduso. Kaip sunku vienam. Tačiau nebuvo kada liūdėti. Reikėjo ruoštis priimti silamito
siuntą.
Ronė greitai apsiprato namuose. Viskas čia jai buvo pažįstama ir miela. Jau rytojaus dieną Romas
padarė mažytę operaciją ir išėmė tomio žirniuką. Dabar reikėjo slaugyti Ronę, todėl Romas dienas
leido Netų namuose kartu su Ieva.

Gavęs Lino prašymą paruošti silamito siuntą, Robis nesijaudino, šios medžiagos dabar turi
pakankamai. Neramino kita mintis,— ar galės Liną susigrąžinti. Pirmieji bandymai su tomio žirniuku
nenuteikė optimistiškai. Paaiškėjo, kad jo negalima panaudoti energijai gauti. Tačiau galutinai viskas
išaiškės rytoj.
Kitos dienos vakare Robis grįžo liūdnas. Rohė tą pastebėjo ir pasiteiravo:
— Kas nors nemalonaus nutiko?
— Nieko ypatingo,— nenoriai atsakė,— tačiau reikės kai ką aptarti. Tą padarysime po vakarienės.
Netrukus vėl visi susirinko Robio kabinete.
— Štai silamitas, kurį rytoj naktį perkels Linas. Į dėžutę įdėjau ir vieną tomio ampulę. Viską
padariau, kaip jis sakė. Tačiau sužinojau vieną nelabai malonią naujieną. Tomio žirniukai, pasirodo,
visai ne iš tomio, o iš kitokios medžiagos. Jie tinkami tik kaip pagalbinė priemonė žmogui perkelti. Bet
netinkami gauti energijai, kuria būtų galima perkelti žmogų. Tas pats ir su tomio ampulėmis. Jos tinka
suleisti žmogui į raumenis ar veną. Matyt, kad tikrasis tomis kaip ir silamitas nuodingas žmogaus
organizmui.
— Vadinasi, savo įrenginiu negalėsime susigrąžinti Lino,— pasiteiravo Romas.
— Taip,— liūdnai atsakė Robis.— Jeigu jis pats nesuras būdo sugrįžti, bus pasmerktas gyventi vienų
vienas Ronetoje.
— Viešpatie!— sušuko Ronė. Ji žinojo, kaip sunku vienišam.— Kas dabar bus su Linu? — ir ėmė
verkti.
— Nejaugi nėra jokios išeities? — susirūpinęs svarstė Romas.
— Išeitis gal ir atsiras. Reikia Linui apie tai pranešti. Jis paieškos tikrojo tomio atsargų. Jeigu atsiųs
jo mums, mes jį iš ten ištrauksime.
Išgirdusi, kad dar ne viskas prarasta, Ronė nustojo raudojusi ir ėmė klausytis pokalbio.
Irena neverkė. Jau buvo išverkusi visas ašaras. Dabar jai nedavė ramybės viena mintis. Ji tarsi
deginte degino smegenis. Bet tai jai netrukdė atidžiai klausytis, kas kalbama apie Lino likimą.
Robis kreipėsi į Ronę ir Ievą:
— Gal jūs galite kaip nors padėti Linui? Ar neteko girdėti iš Tomo apie tomio atsargas, kur jų galėtų
būti.
Seserys kratė galvas. Ne, jos nieko negirdėjusios. Kaip jos norėtų padėti, bet tikrai nieko nežino.
Tomas viską nuo jų slėpė, pačios per daug tuo nesidomėjo. Kas galėjo žinoti, kad taip atsitiks.
— Na ką gi? — tarė pakildamas Robis.— Rytoj naktį, kai Linas perkels silamitą, perduosime jam
išsamią informaciją. O dabar laikas ilsėtis.
Visi išsiskirstė sukrėsti nelinksmos žinios.
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Ruošdamas tomi-cet įrenginį silamito siuntai priimti Linas galvojo, kaip jam toliau elgtis. Jeigu
turėtų daugiau energijos, pabandytų iš Žemės perkelti gyvulį su įskiepytu silamito žirneliu.
Išsiaiškintų, ar jis atlieka tas pačias funkcijas kaip ir tomio trupinėlis. Dabar jau nieko neišeis, nes
paskutinė energija bus panaudota šiandien. Tiesa, Žemėje yra du tomio žirneliai, tačiau jais rizikuoti
negalima. Vieną sunaudos jam perkelti, na o kitas tegu lieka nenumatytam atvejui, ar maža kas gali
atsitikti.
Darbuodamasis galvojo apie Tomą. Išmintingas buvo žmogus. Gaila, kad taip trumpai su juo teko
kalbėtis. Jei būtų nujautęs, kad tuoj mirs, būtų daugiau išsiklausinėjęs. Manė, pailsės, ir jie galės dar
pabendrauti. Ką norėjo Tomas jam pasakyti? O gal tik taip atrodė? Jis kažką šnabždėjo, buvo, panašu,
kad pasakė „po pagalve“. Prisiminęs tai, Linas nuskubėjo į Tomo kambarį. Po pagalve rado
sulankstytą popieriaus lapą, kurį tuoj pat perskaitė:
„Testamentas. Rašau jį, žinodamas, jog greitai mirsiu. Perkėlimo, ir garsinės informacijos įrenginius
palieku veikiančius. Perkėlimo įrenginyje tomio energijos atsargų užteks dviem perkėlimams, o
informacijos perdavimui dviem pasikeitimams informacija. Daugiau atsargų planetoje nėra.
Prieš mirdamas dviem perkėlimais sugrąžinsiu į Mažąją žemę Ronę ir jos dukrelę. Tada galėsiu
ramiai mirti, nes būsiu įvykdęs savo pažadą. Matau, kad mano svajonėms atgaivinti žmoniją
Didžiojoje žemėje nebuvo lemta išsipildyti.
Gal kada nors Mažosios žemės gyventojai sugebės persikelti į mūsų planetą ir norės įspėti tomio
paslaptį. Pasakysiu tiek: tomio mūsų planetoje yra, bet jo energiją galima naudoti tik Didžiojoje
žemėje. Energijai gauti reikalingos molekulės, kurių nėra kitų planetų atmosferoje. Kitur tomis tampa
metalu arba skysčiu, turinčiu labai mažą energijos kiekį, kurio neįmanoma panaudoti tomi-cet
įrenginyje kaip energijos šaltinio, tačiau jį naudojant galima susigrąžinti žmogų atgal į Didžiąją žemę.
Aš mirštu Didžiojoje žemėje paskutinis. Tomas“.
Ilgai sėdėjo Linas, laikydamas Tomo testamentą, įbedęs žvilgsnį į vieną tašką. Tai, ką sužinojo, buvo
baisiau, negu galėjo tikėtis. Jis pasmerkė save vienatvei. Vienas turės Čia gyventi ir numirs svetimoje
planetoje, kur niekas jo nepalaidos. Amžiams išsiskyrė su Irena. Taip seniai ją matė. Kaltas, kad išdavė
jų meilę. „Taip man ir reikia“, — galvojo. Išeities nebuvo. Vienintelė perkėlimo dozė — tomi-cet
įrenginyje. Ką ji gali padėti? Nieko. Nėra ko tikėtis, kad kas nors netyčia užklystų čia ir išgelbėtų.
Pagaliau, ką veiktų grįžęs į Žemę. Ten apsieis ir be jo. Tėvas laimingas su Rone, o Irena jo nelaukia.
Todėl geriau sunaikinti paskutinį tiltą, jungiantį su praeitimi... Pagalvojo ir apie Tomą, kaip jis tikėjosi,
jog Linas išgelbės planetą. „Argi tai man atgaivinti, — ironizavo Linas. — Juk aš pasirodžiau esąs

bevalis ir neišsaugojau net savo meilės. Tai kur jau čia man galvoti apie visą planetą. Kas man suteiks
jėgų, kad įgyvendinčiau Tomo svajonę“.
Atsipeikėjęs Linas pažvelgė į laikrodį — liko tik penkios minutės vilties. Tik penkios minutės. Kam
jam dabar silamitas? Ką veiks su juo? Ar labai svarbu kam nors išgirsti, kaip jis vienas kankinasi
Didžiojoje žemėje. Gal visai nejungti įrenginio. Tegul viskas lieka, kaip yra. Žemėje niekas nesužinos
jo istorijos, nes ryšio daugiau nebus. Bet jeigu įrenginio dabar neįjungs, bus dar blogiau, nes visą laiką
kankinsis, kad neišbandė paskutinės galimybės. Svirduliuodamas priėjo prie pulto. Pats laikas. Gal dar
nereikia atsižadėti vilties? Įjungė įrenginį ir sėdėjo nei gyvas, nei miręs. Galvoje — jokios minties.
Pasijuto lyg būtų Žemėje. O kas ten? Ant apsamanojusio akmens stovi Irena, tokia lengvutė, lyg
paukštė, pasiruošusi skrydžiui. Linas atsargiai sėlina prie jos, nori ją užklupti iš netyčių ir sugauti.
Būtinai turi sugauti. Negalima leisti, kad ji nuskristų, kad paliktų jį vieną. Bet ji pakyla virš medžių
viršūnių, plasnoja ir šaukia:
— Li-i-i-nai! Li-i-nai!
Juk tai Irena šaukia! Bet jis negali pajudėti, kojos lyg švininės.
— Li-i-nai! Li-i-nai!
Iš tikrųjų kažkas šaukia. Linas pašoka nuo kėdės. Kas tai? Tai jo, jo Irena. Jis pažįsta jos balsą.
— Linai! — vėl ataidi iš kažkur.
Linas galvotrūkčiais skuba šauksmo linkui...
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Už lango šaltas vėjas lankstė medžių šakas, lietaus šuorais belsdamas į lango stiklą. Irena gulėjo
lovoje, įbedusi žvilgsnį į lubas. Kaskart, kai smarkus vėjo gūsis siūbtelėdavo j langą šaltų lašų, jos
širdis suvirpėdavo. Kur dabar Linas? Ką jis vienas ten veikia? Jam turbūt labai baisu, kad niekada
negrįš į Žemę, nepamatys artimųjų. Bandė įsivaizduoti, kaip jaustųsi jinai, atsidūrusi Lino vietoje. Net
pašiurpo visa. Dar geriau įsisupo į antklodę. Nuo minčių kvaito galva. Jai trūko oro.
Ne, ji negali palikti Lino nelaimėje. Juk tai per ją taip atsitiko. Jeigu būtų nesikarščiavusi ir sulaukusi
Lino, viskas būtų baigęsi laimingai. Negana to, kad sau gyvenimą sugadino, dar ir Liną pastūmėjo
nežinion.
O gal dar ji galėtų Liną išgelbėti? Bet kaip? Staiga jai šovė galvon netikėta mintis — ji žino, ką
daryti. Pamiršusi viesulą ir lietų, atsikėlė iš lovos. Pasiklausė. Visame name buvo tylu. Patyliukais
išėjo iš kambario, atsargiai, kad tamsoje neužkliūtų, nusėlino į tėvo kabinetą. Sandariai uždariusi duris
apgraibomis surado stalinės lempos mygtuką. Spustelėjo. Šviesos ruožas krito ant stalo, mesdamas
blausų šešėlį ant netoliese stovinčių įrenginių, kurie atrodė tarsi pabaisos. Šiurpas vėl nukrėtė Ireną, jos
širdis ėmė daužytis. Atidarė stalčių. Stai ta stebuklingoji ampulė. Paėmė ją, paskui užgesinusi šviesą

leidosi atgal. Drebėdama iš susijaudinimo, nutykino į virtuvę. Žinojo, kur padėti Romo švirkštai, todėl
tamsoje surado vieną, ir grįžo į savo kambarį.
Naktinės lemputės šviesoje Irena apžiūrėjo ampulę, nulaužė jos kaklelį. Švirkštu susiurbė tamsiai
violetinį skystį ir pasiruošė leisti. Akimirkai sustingo ranka: ar teisingai ji elgiasi? Ne, nėra ko abejoti.
Tebūnie tai, kas lemta. Pajutusi dūrį, vos nepaleido švirkšto iš rankų. Susitvardžiusi žiūrėjo, kaip
mažėja tamsus skystis. Po to ištraukė adatą, nusliūkinusi į virtuvą paskalavo švirkštą ir padėjo atgal, iš
kur buvo paėmusi. Sugrįžo į kambarį, paėmė popieriaus ir parašė keletą žodžių. Sulenkusi įdėjo į voką
ir pakišo po pagalve.
Jautėsi visai rami, net ir vėjas su lietumi jai rodės ne tokie baisūs. Apėmė keistai palaimingas
jausmas. Atsigulė ir kaip mat užmigo.
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Artėjo vidurnaktis. Netų šeima, Irena ir Romas su Ieva buvo susirinką kabinete. Nedidelė dėžutė
stovėjo ant stalo. Visi susėdo aplinkui, nes norėjo pamatyti, kaip įvyks didysis stebuklas — dėžutė
dings nuo stalo. Kitą naktį Linas praneš, ką jie turi toliau daryti, kaip susigrąžinįį jį iš Rohetos.
Robis parengė informaciją, kodėl tomio žirneliai netinka jų įrenginiui. Kol suras kitą galimybę, gali
kiek užtrukti, nes po keturių mėnesių, o Rohetos laiku po dvylikos dienų, C-2 kvadratas, kuriame
dabar yra Linas, dings iš Žemės akiračio. Todėl Linui teks palaukti penkerius metus, t.y. pusę metų
Ronetos laiku.
Visi atrodė iš pažiūros ramūs, nors pokalbis dažnai nutrūkdavo, nes buvo susirūpinę Lino likimu.
Irena sėdėjo nei gyva, nei mirusi. Ji labai jaudinosi ir visą laiką tylėjo, nenuleisdama akių nuo dėžutės.
Bijojo, kad kas nors nesuprastų, ką yra sumaniusi.
Liko kelios sekundės iki dvylikos. Dėžutė tebestovėjo. Staiga ji dingo lyg būtų išgaravusi. Ir tuo
metu visi aiktelėjo. Ne todėl, kad dingo dėžutė — kartu su dėžute dingo Irena!
Pirmasis atsikvošėjo Romas.
— Kur trečioji tomio ampulė? — sušuko.
— Rašomojo stalo viduriniame stalčiuje. Ampulės ten nebuvo.
— Štai kas — Irena susileido sau tomio ampulę. Dar dieną pastebėjau, kad švirkštas ne toje vietoje,
kur buvau padėjęs, maniau, kad kas nors tvarkydamas jį perkėlė.
Irenos kambaryje, šalia spintelės ant grindų, gulėjo tuščia tomio ampulė. Po pagalve rado laišką.
„Linas pasmerktas ilgai vienatvei. Nors jūs visi man labai geri, be jo jaučiuosi vieniša, todėl
nusprendžiau persikelti pas jį. Nesmerkite manęs. Neliūdėkite, jei mudu niekada nesugrįšime į Žemę.
Gal iš tikrųjų mums skirta atgaivinti Didžiosios žemės planetą. Bučiuoju visus. Irena“.
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Atidaręs priėmimo kameros duris, Linas apstulbo — prieš jį iš tikrųjų stovėjo Irena. Jie ištiesė vienas
kitam rankas.
— Irute, brangioji! Kaip čia patekai? — bučiuodamas ją klausinėjo Linas. — Ar tu numanai, kam
ryžaisi?
— Labai paprastai,— atsakė Irena ir papasakojo, kaip viskas buvo.— Pamaniau, jog gavęs žinią, kad
Žemė negali tavęs perkelti, nepanorėsi gyventi vienišas ir žengsi paskutinį žingsnį. Todėl nutariau
persikelti pas tave, kol dar nežinai, jog esi pasmerktas.
— Ach tu, mano džiaugsme,— neatitraukdamas akių nuo Irenos ir bučiuodamas jos rankas, kalbėjo
Linas.— Sią šiurpią naujieną prieš kelias valandas sužinojau iš Tomo testamento. Žmogui perkelti
nepakanka vien tomio, jam turi talkinti ir Ronetos atmosfera. Būčiau jums pranešęs apie tai, bet
neturėjau energijos.
— Dėžutė su silamitu atkeliavo kartu su manimi. Perduokime žinią į Žemę, kad mudu susitikome.
Linas papildė garsinės informacijos perdavimo įrenginio energijos atsargas. Paskui įdėjo įkalbėtą
plokštelę, įjungė įrenginį, bet jis neveikė. Linas dar kartą viską patikrino — jokio garso. Kas čia galėtų
būti? „Matyt, silamitas tinka informacijai perduoti tik iš Žemės“,— nusivylęs pagalvojo Linas. Jis
pasakė Irenai, kad silamitas čia neturi galios, nes jo neveikia Ronetos atmosfera. Gal po ilgo laiko jis
pasikeis, ir įrenginys vėl ims veikti. Bet juodu gali to nesulaukti.
— Irute,— tyliai pasakė Linas. Ar dabar supranti, kokią misiją sau prisiėmei?
— Mielasis, kad ir kas mudviejų lauktų, kol esu su tavimi, nieko nebijau.— Tai tardama apsikabino
Liną ir jį pabučiavo.
Juodu stovėjo prie lango nušviesti besileidžiančios saulės. Linas stipriai apglėbė Ireną, lyg
norėdamas ją apsaugoti nuo nežinomybės ir tarė:
— Teisus buvo senasis Tomas sakydamas, jog aš padėsiu jam atgaivinti Didžiąją žemę. Iš tikrųjų
mums nieko kito nelieka, kaip pateisinti jo pasitikėjimą.
— Taip, mielasis. Roneta tikrai atgims.
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