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ANTARKTIDA. PRADŽIOS KNYGA 

 

 

 

Ištakos 

 

 

3678 Tikrojo Dievo metai ( 17701 metai po Kristaus gimimo) 

 

 

Knyga buvo sunki. Sunki ir masyvi. „Kur ji nebus masyvi, jei viršeliai pagaminti iš tapusios labai 

reta liūto odos, kaustyti tikra geleţim, o ne pigiu auksu“,- svarstė aukštaūgis vyriškis, rankose 

vartydamas pačią švenčiausią, jau kelis tūkstantmečius dalį Ţemės gyventojų vienijančios religijos 

knygą. Šiaip vyras nemėgo skaityti knygų. Gal tiksliau būtų sakyti- paskutiniu metu jis knygų 

skaityti nebemėgo. Per daug melo ir iškraipymų jose aptikęs, ilgainiui jis nusivylė ţmonių gebėjimu 

sakyti ir rašyti tiesą. Tačiau ši knyga buvo ypatinga. Maţa to, kad tai buvo pati švenčiausia Tikrojo 

Dievo, kuris, kaip skelbė Popieţius, niekuomet neapgaudinėdavo, pasekėjų knyga, kurioje jų pačių 

ţodţiais, uţrašytas Dievo ţodis. Tai buvo „Pradţios knyga“. Be visa ko, tai dar ir buvo originalas. 

Ne tos per paskutinį tūkstantį metų rašytos, perrašytos kopijos ir interpretacijos, kuriose teksto 

iškraipymas viršijo bet kokias ribas, o pats tikriausias originalas. Su ypatingai apdorotais popieriaus 

lapais, kurių apdorojimo būdas, kaip ir beveik amţinas rašalas,  priklausė jau prarastų technologijų 

kategorijai. Su grynos geleţies kaustiniais, kurie kaţkokiu tai būdu buvo atsparūs oksidacijos 

procesams. Su apdirbtos odos viršeliais. Tokiais kietais, kad tik labai aštrus kardas galėtų juos 

įpjauti. Visos šios knygos savybės, baţnyčios tarnų nuomone buvo aiškus jos Dieviškos kilmės 

įrodymas, bet vyras galvojo kitaip. Tiesą sakant, jis negalvojo, jis ţinojo, kad yra kitaip. Galų gale, 

kaip jis galėjo neţinoti, jei šių odos ir geleţies apdirbimo technologijų mokėsi dar ankstyvoje 

jaunystėje. „Įdomu, ar yra pasaulyje bent koks nors dalykas ar asmuo, kurio kitas ţmogus negalėtų 

parduoti. Tokia šventa knyga, taip saugoma, o uţteko kelių ypatingai godţių aukšto rango 

baţnytininkų ir labai daug pinigų, kad ji atsidurtų mano rankose,“- toliau mąstė vyriškis, 

apţiūrinėdamas savo naujausią pirkinį. „Gal šis pasakojimo herojus yra koks nors ekscentriškas 

milijonierius, puikavimosi tikslu įsigyjantis retenybes?“- pagalvos skaitytojas, akimis pasiekęs šią 

vietą. Ne, tikrai ne... Šis vyras toli graţu nebuvo kolekcionierius ir knygą jis pirko ne norėdamas 

pasipuikuoti. Kaip banaliai beskambėtų, bet jis ieškojo tiesos. Dar tiksliau sakant, jis ieškojo 

knygos, kurioje jos autoriai nebūtų melavę. Tiesą jis ţinojo. Kaipgi neţinosi, jei beveik visuose 

aprašomuose įvykiuose jis pats aktyviai dalyvavo. „Ji parašyta praėjus tik trisdešimčiai metų po 

Tikrojo Dievo baţnyčios atsiradimo. Gal bent čia jie sugebėjo parašyti teisybę?“- kupinas vilties 

galvojo vyriškis, atsiversdamas pirmąjį puslapį. 
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„Matydamas tarp ţmonių siaučiančią neteisybę, atsiuntė Dievas į Ţemę savo sūnų, vardu Afas 

Hiseris. Ir liepė jis savo sūnui suvienyti Ţemės tautas, atskleisti jiems tikrą Dievo ţodį ir gyvenimo 

prasmę, išvesti juos iš paklydimų bei nuodėmių liūno. Skambūs buvo Dievo sūnaus ţodţiai, dideli 

buvo jo stebuklai. Minios ţmonių klausė jo, prašė išgelbėti jų sielas, vesti į šviesos ir gėrio 

karalystę, skelbė jį savo valdovu. Tačiau Tikrojo Dievo priešai pamatė jo sūnaus jėgą ir mases, 

pasirinkusias tiesos kelią. Jie susivienijo ir uţpuolė Dievo sūnaus sekėjus. Ilgas buvo karas. Daug 

jame buvo didvyriškumo ir kančių, galų gale piktosios blogo jėgos nugalėjo, pasmerkdamos 

ţmones tamsai, godumui ir prievartai, pragaro tarnų konistų valdţiai. Ţuvo Dievo sūnus, o 

ištikimiausi jo pasekėjai, didingiausi apaštalai, narsiausi kariai nusprendė trauktis į Paţadėtąją 

ţemę. Vedė juos pats svarbiausias apaštalas Klazvinris. Ir vedė jis juos per jūras ir sausumas 

dvidešimt metų, kol pasiekė jie Paţadėtąją ţemę.“ 

„Siaubas, kokios nesąmonės“,- supyko vyriškis, skaitydamas dar tik pirmuosius knygos lapus. 

„Melas, melas ir dar kartą melas. Negi niekas negalėjo uţrašyti taip kaip buvo iš tiesų. Negi niekas 

negalėjo uţrašyti taip kaip mes pasakėme... Visi mūsų palikti tekstai sunaikinti. Pats atsiminimas 

apie mus ištrintas iš ţmonių galvų. Ir liko tik melas, godūs fanatikai ir lobstanti apsišaukėliška 

baţnyčia. Tokia pat melaginga kaip ir buvusios prieš ją ar tos, kurios bus po jos. Tačiau aš esu čia. 

Čia yra mano brolis ir dar keli mūsiškiai. Mes parašysime tikrą ir teisingą knygą. Mes padarysime ją 

nesunaikinamą ir paslėpsime ateities kartoms. Tegul dabar viešpatauja tamsa, tačiau netrukus 

amţinybės ratas pasisuks ir vėl pasirodys šviesa. Šviesa mūsų galvoje ir širdyse. Šviesa ir tiesa... O 

šis pasakojimas, kurį aš visiems atskleisiu, tam padės...“ 
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I dalis Preliudija 

 

 

 

1944 metai  Berlynas 

 

 

 

Ţmogus įţengė pro duris beveik nekeldamas jokio triukšmo. Bet kuris atidesnis stebėtojas, atkreipęs 

dėmesį į aukštaūgį ir atletišką įėjusiojo kūną, pakaustytus batus ir energingą eiseną, tikrai nustebtų 

dėl tokio sugebėjimo vaikščioti be garso. Lygiai taip pat stebintų dviejų įspūdingos išvaizdos 

elitinių SS dalinių sargybinių, stovėjusių prie jau minėtų durų, elgesys. Maţų maţiausiai keista, kai 

pagarba atiduodamas asmeniui ne tik kad nevilkinčiam karinės uniformos ir netarnaujančiam 

karinėse ar joms prilygintose pajėgose, bet net neuţimančiam jokio oficialaus posto. Ţinoma, tiesos 

dėlei, reiktų paminėti, kad šie faktai keisti būtų tik pašaliniam stebėtojui. Trečiojo Reicho 

kanceliarijoje visi paţinojo Klausą Zwingerį, artimiausią fiurerio patarėją, ţmogų, uţtikrinusį 

Tibeto vienuolių paramą Vokietijos tikslams. Nieko čia nestebino jo sugebėjimai pasirodyti 

nekeliant jokio garso ar retkarčiais pademonstruojama neįprasta fizinė jėga.   

- Aaa... Tai tu, Klausai,- juodaplaukis, jau gerokai praţilęs vyras, pakėlė akis nuo ką tik 

skaityto dokumento ir kreipėsi į uţėjusįjį.- Kaip visada tylus. Kaip visada net nepristabdytas 

sargybinių. 

- Jie mane paţįsta, fiureri. Ţino mano ištikimybę tau,- pradėjo Zwingeris, bet buvo nutrauktas 

nekantraus Adolfo Hitlerio mosto. 

- Paţįsta...Be abejo.. Dar pridėk, bijo kaip velnias kryţiaus.  Blogiausiai, kad ir aš tave gerai 

paţįstu ir suprantu, kad taip įsiverţei ne be reikalo. Ką nori pasakyti? Dėstyk... Tik prašau 

bent tu nekalbėk apie ţlugusį ūkį, nesėkmes fronte ir panašiai. Pasakyk man ką nors 

dţiuginančio. 

- Mano fiureri, ar aš kada nors suklaidinau Jus savo patarimais? 

- Štai tu apie ką,- linktelėjo galvą Hitleris, jau supratęs ko nori pašnekovas.- Ne, Klausai, 

niekada. Tiesą sakant, aš gailiuosi, kad nepaklausiau tavo patarimo suteikti nepriklausomybę 

sovietų okupuotiems kraštams ir neįkūriau nepriklausomos Rusijos respublikos mūsų 

uţimtose teritorijose. Karas tada galėjo visiškai kitaip pasisukti. Tu buvai teisus sakydamas, 

kad niekas taip aršiai nekovos su komunistais kaip patys rusai. Ką padarysi... Daug klaidų 

dariau...,- fiureris nutilo, susiėmęs smarkiai apsunkusią galvą. Praėjo tie laikai kai jis galėjo 

nemiegoti ištisas paras, ar valandų valandas kalbėti minioms. Dabar Hitleris jautėsi tik be 

galo pavargęs, ligotas ir senyvas ţmogus. 
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- Fiureri,- pagaliau išdrįso nutraukti uţsitęsusią tylą Klausas.- Aš čia dėl... 

- Ţinau, ţinau,- mostelėjo ranka Hitleris, nutraukdamas pašnekovą.- Tu atėjai dėl Antarktidos 

projekto. Girdėjau bazė įrengta. Norėtum pradėti evakuaciją? 

- Taip, - linktelėjo Zwingeris dar kartą nusistebėdamas fiurerio sugebėjimu perprasti 

pašnekovų mintis.- Manau pats metas. Bazė įrengta, aparatūra suveţta, maisto produktai 

paruošti. 

- Povandeninių laivų bazė? 

- Įrengta ir išbandyta. Per tuos du metus, kurie praėjo nuo tada kai gavau Jūsų sutikimą 

vadovauti šiam projektui, atlikom visus būtinus pasiruošimo darbus. 

- Kur gi ne,- gūţtelėjo pečiais Hitleris.- Naudojai dešimtadalį Vokietijos laivyno ir begalę 

resursų. Dar iki šiol stebiuosi kaip 1942 metais sutikau su tokia avantiūra. Įrengti poţeminį 

miestą Antarktidoj... Beprotybė... Kuro talpyklos? 

- Uţpildytos, bet svarbiau, kad ten radome naftos išteklių. Sumontuosim perdirbimo įrangą ir 

turėsim kuro kiek tik mums reikės,- toliau raportavo Klausas ir kiek patylėjęs pridūrė.- 

Drįstu priminti, mano fiureri, kad ta beprotybė gali leisti išsigelbėti bent daliai tikrų arijų 

nuo artėjančių bolševikinių mongolų ordų, o ateityje – tęsti kovą su komunistais. 

- Gerai, jau gerai,- kaip baidydamas įkyrų, zyziantį vabzdį, pamojavo ranka Hitleris.- Atrinkai 

ţmones? 

- Taip, - linktelėjo Zwingeris, padėdamas ant stalo storą prirašytų lapų šūsnį. – Pradţioje 

dešimt tūkstančių, po to kas pusmetį dar tiek pat. Tęsim kol galėsim. 

- Puiku, puiku,- murmėjo Hitleris, sklaidydamas lapus. 

- Mano fiureri, dar ne viskas,- ryţtingai pratęsė Klausas.- Noriu pakalbėti apie Jūsų 

evakuaciją. 

- Radai antrininkus?- Adolfo Hitlerio mieguistumą ir nuovargį kaip ranka nupūtė. – Abu? 

- Taip. Evos taip pat. Sutariau su Argentinos vyriausybe. Per kelis mėnesius viską paruošiu 

Jūsų išvykimui. 

- Ar sugebėsi Klausai? Supranti, kad visa ta, mano paties rankomis išauginta, vilkų gauja 

nieko neturi įtarti. 

- Viską suprantu, mano fiureri. Antrininkai idealūs ir dabar sparčiai apmokomi. Niekas 

nesuuos – nei SS, nei karinė ţvalgyba, nei tuo labiau gestapas. Vyksim su antrąja partija. 

Mano ţmonės pakeis Jūsų ir Evos išvaizdą. Argentinoje Jūsų jau lauks namas. Pinigais 

pragyvenimui taip pat pilnai pasirūpinta. Viskas kaip Jūs norėjote- nauja asmenybė, nauji 

dokumentai. 
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- Klausai, atsakyk man sąţiningai,- giliai atsidusęs, kreipėsi Hitleris į vienintelį ţmogų, 

kuriuo tikrai pasitikėjo.- Tu manęs nesmerki? Gal manai, kad turėčiau likti su savo tauta 

Berlyne iki paskutinės dienos? O gal turėčiau gyventi su visais bėgliais Antarktidos mieste ir 

toliau jiems vadovauti? 

Kelias ilgas akimirkas Zwingeris patylėjo, po to atsiduso ir paklausė: 

- Galiu prisėst, mano fiureri? Matau mūsų laukia ilga kalba. 

- Ţinoma, Klausai, sėskis,- mostelėjo Hitleris į artimiausią kėdę, o pats nuėjo iki spintos 

pasiimti vieno iš ypatingom progom saugoto vyno butelių.- Pasikalbėsime nuoširdţiau, o 

vynas tik pagyvins pokalbį. Na tai sakyk ką galvoji,- paragino pašnekovą fiureris. 

- Turiu pasakyti, ilgai galvojau ką reiktų atsakyt į tokį klausimą, jei jį kada nors uţduotumėte. 

Svarsčiau visokius variantus. Mąsčiau ką pats daryčiau Jūsų vietoje ir pagaliau susivokiau. 

Mano fiureri, Jūs ant ribos. Ant ribos pilno išsekimo, negrįţtamų psichikos pokyčių, ligų ir 

negarbingos mirties. Niekas kitas nebūtų pakėlęs to krūvio, kurį nešėte Jūs. Po tiek 

išgyvenimų privalote iš pradţių atsigauti ir tik po to, vėl kupinas sveikatos ir jėgų grįţti ir 

vadovauti mums visiems.  

- Tai tu manai?- pradėjo fiureris ir čia pat nutilęs, greitu ţingsniu nuskubėjo patikrinti ar 

niekas nesiklauso uţ durų. Po kiek laiko apsiraminęs, jis sugrįţo į savo vietą prie stalo.- O aš 

darausi paranojikas. Ką gi, reikia pagaliau paţiūrėti tiesai į akis. Pratęskim pokalbį... 

 

Ilgai dar kalbėjo vyrai, kol pagaliau, praėjus beveik porai valandų, Klausas Zwingeris, palikęs sau 

uţ nugaros fiurerio kabineto duris,  tuo pačiu tvirtu ţingsniu išskubėjo organizuoti paskutinius 

pirmos bėglių bangos iš pralaiminčios karą Vokietijos kelionės pasiruošimus. 

 

 

2008 metai Antarktida 

 

 

- Johanai! Peteri! Kur Jūs, neklauţados berniūkščiai!?- stambi, šviesiaplaukė, jau 

pradedančiais ţilti plaukais moteris ne juokais supyko. Ne gana to, kad per patį darbo 

pamainos vidurį atėjo pranešimas iš mokyklos, kuriame labai vaizdingai bei negailint įvairių 

epitetų buvo išreikšta mokytojų nuomonė apie tai, jog jos nenuoramos sūnūs vėl praleido 

pamokas, tai dar pasirodė, kad paskutinį kartą juos draugai matė kulniuojančius link neseniai 

atrastų.  



 6 

- Na uţ ką man tokia kančia?- grąţė rankas moteris, nepaliaujamai sukinėdama galvą ir 

dairydamasi visuose įmanomuose uţkampiuose. Senokai liko uţ nugaros skaisčiai 

apšviestos gyvenamosios salės bei urvai ir vieninteliu Gretos, o būtent taip vadinosi 

neklauţadų mama, šviesos šaltiniu liko blausus šalmo ţibinto mirguliavimas. Tamsa moters 

negąsdino. Gimusi ir uţaugusi Poţeminiame  mieste, ji puikiausiai matė ten, kur paprastam 

ţmogui atrodytų neįţvelgiamai tamsu. Labiau ji bijojo paklysti naujai atrastuose ir dar iki 

galo neištyrinėtuose urvuose. Ne kartą ir ne du, net drąsiausi ir labiausiai patyrę tyrinėtojai 

nebegrįţdavo namo po savo klajonių. Kas paklysdavo begaliniuose labirintuose, ką 

uţversdavo netikėtos griūtys. O kiek gyvybių nusinešė vietinė fauna? Gigantiški 

priešistoriniai kurmiai, medţiojantys ne maţesnius, kai kada iki penkių metrų ilgio, sliekus, 

bet neatsisakantys uţkrimsti ir ţmogienos, aštriais, kaip skustuvas, dantimis ginkluoti 

šikšnosparniai ir aklos, bet labai nuodingos baltosios gyvatės. Vietiniai gyvūnai vengė gerai 

apšviestų  apgyvendintų salių ir daţnai naudojamų urvų, bet tamsesnėse vietose jie neretai  

buvo sutinkami.- Tikiuosi jie bent ginklus pasiėmė,- sumurmėjo Greta, pati išsitraukdama 

ant nugaros kabėjusį greitašaudį šautuvą. – Kitų vaikai kaip vaikai. Va Sofijos sūnus tik 

dešimties, bet jau penkiolikmečius lenkia branduolinės fizikos ţiniomis. O šitie... Gerai, kad 

bent istorija ir kalbomis domisi. Gal bent kur bus naudingi mūsų tautai... 

- Johanai! Peteri!- dar kartą sušuko moteris, įsiklausydama į tolimą atsklidusį aidą. – Bus 

naudingi... Kaip gi... Kad bent išgyventų iki pilnametystės. Visai tokie patys, koks buvo jų 

patrakėlis tėvas. Na ir ką gi aš galvojau tekėdama uţ Zigfrido Zwingerio. Tada viskas atrodė 

taip graţu. Legendinio įkūrėjo ir vado Klauso Zwingerio anūkas, graţuolis kokių reta, 

protingas, stiprus- atrodė puiki partija. Sakė man motina – visa jų giminė nutrūktgalviai ir nė 

vienas nemiršta savo mirtimi. Neklausiau... Kvaiša... Vyro senelis ţuvo praėjus dešimčiai 

metų nuo atvykimo tyrinėdamas tolimiausius urvus ir pakliuvęs po akmenų griūtimi. 

Zigfrido tėvas tik sulaukė trisdešimties ir buvo sudraskytas jo tyrinėtos kurmių šeimynos. 

Mano idiotas, amţiną jam atilsį, vyrelis nusprendė ištyrinėti patį giliausią tarpeklį ir 

sėkmingai ten nusisuko sprandą. Dabar ir šitie ten pat. Johanai! Peteri! – šį kartą moteris  

išgirdo kaţką daugiau nei vien aidą, atsimušusį nuo urvo sienų. 

- Mama! Mama!- iš toli atsklido vaikų šūksniai- Ačiū Dievui, gyvi,- su palengvėjimu atsiduso 

Greta ir paspartino ţingsnį nuskambėjusių balsų link. 

- Mama, ateik greičiau šen. Mes radome apleistą miestą! – girdėjosi šūksniai, o uţ posūkio 

sumirgėjo vaikų šalmų ţibintų šviesos.  

- Kokį dar miestą, nenuoramos, - bumbėjo sau po nosimi Greta, bet nejučiomis dar labiau 

pagreitino ţingsnius. Moteris net sau nedrįsdavo pripaţinti, kad polinkį į avantiūras vaikai 
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paveldėjo ne tik iš nutrūktgalvio tėvo. Ji ir pati neretai smalsiai pakaišydavo nosį į vieną ar 

kitą uţkampį, tikėdamasi aptikti ką nors neįprasto. Dauguma jos paţįstamų ir draugių, 

išgirdusių susijaudinusių vaikų šūksnius apie atrastą miestą, tik nusišypsotų ir parsivestų 

sūnus namo. „Maţa kas ten vaikams galėjo pasirodyti. Laukia daug svarbesnių darbų nei 

tikrinti vaikiškas fantazijas. Reikia dar skalbinius išdţiaustyti ir valgyt paruošti. 

Tyrinėjimais tegu uţsiima vyrai. Jie vis tiek tik kvailystėm uţimti. Ne, padėtų namus 

apkuopti ar vaikus suţiūrėti. Matai, vis kaţkokie tyrimai, kūrimai, eksperimentai. Kvailystės 

ir tiek. Kam to reikia?“- taip ar panašiai galvotų kitos Gretos paţįstamos moterys. Tačiau 

Johano ir Peterio mama buvo ne tokia. Tik išgirdusi iš vaikų apie jų radinį, ji išsyk pamiršo 

visus nebaigtus darbus ir sparčiai nukurnėjo paskui sūnus link jų surasto apleisto miesto 

vietos. 

- - Na Jūs, neklauţados, ir buvot nulindę...,- pasukusi ko gero septintą ar aštuntą kartą ir 

perėjusi į trečią urvą, nusistebėjo moteris.- Dar toli? 

- Nelabai,- atsiliepė Johanas, o tuo metu Peteris eidamas apţiūrinėjo keistus ţenklus ant urvo 

sienų.- Uţ poros šimtų metrų urvas baigsis ir išlysim į didţiulę salę. Ten bus tokios 

akmeninės durys, uţdarančios įėjimą į kitą urvą... 

- Durys?- perklausė netikėdama motina. Ji ţinojo, kad kelis kartus tyrinėtojai rado keistus 

hieroglifus ant kai kurių urvų sienų. Ţinoma, jos ţinios buvo paviršutiniškos, bet kiek Greta 

prisiminė, niekas jokių durų niekuomet nebuvo aptikęs. 

- Taip, mamyt, durys,- galvos linktelėjimu patvirtino Johanas.- Jos išlauţtos... Salėje labai 

daug gyvačių. Tai mes uţdegėme signalines raketas ir jos, išsigandusios šviesos išsislapstė 

pakampiuose. 

- Protingai pasielgėte,- pagyrė Greta sūnus, pati traukdama iš prie šono kabėjusio maišelio 

porą signalinių raketų. Priešingai nei mums įprastos, šios raketos ne skriedavo į  viršų, o 

pasilikusios ant ţemės, skleisdavo labai stiprią šviesą. Visiškoje urvų tamsoje tokia šviesa 

matydavosi labai toli. 

- Tada ir pamatėme duris. Tiesa sakant, Peteris pamatė,- pripaţino Johanas.- Aš maniau, kad 

ten tiesiog akmenų krūva, o jis įţiūrėjo ţenklus ant paviršiaus.  

- Nesvarbu,- įsiterpė ilgą laiką tylėjęs Peteris.- Tu sugalvojai uţdegti signalines raketas. 

Ţibintuvėlių šviesoje nieko nebūtume pastebėję. Tai va,- lyg tęsdamas brolio pasakojimą 

vaikas kalbėjo toliau.- Uţ tų durų radome dar vieną urvą. Jis buvo labai ilgas. Johanas 

skaičiavo ţingsnius tai gavosi beveik du tūkstančiai ir visą laiką kilo į viršų. 

- Į viršų?- perklausė Greta.- Kampą išmatavot? 

- Ţinoma,- išdidţiai vienu metu šūktelėjo abu broliai. 
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- Kampas beveik keturiasdešimt laipsnių,- vėl perėmė pasakojimo iniciatyvą Johanas.- Būtų 

labai sunku juo eiti, bet dešinėje urvo pusėje, jei ţiūrėsi į viršų, iškaltos atramos kojomis. 

Peteris galvoja, kad dešinė pusė padaryta norintiems eiti pėsčiomis, o kairė pusė buvo 

naudojama, norintiems nuvaţiuoti ar uţvaţiuoti. 

- Gali būti ir taip,- linktelėjo moteris.- Ką radote urvo gale? 

- Miestą, mamyt, radome miestą!- nesusilaikė ir šūktelėjo Peteris, o jo šūksnio aidas nuaidėjo 

toli priekyje.- Urvas baigėsi paviršiuje. Ten labai atšalo. Tik išlindus Johanas pamatavo 

temperatūrą. Penkiolika laipsnių Celsijaus ţemiau nulio.  

- Išlindot prie ledyno?- pasitikslino mama. 

- Ne prie, o po ledynu. Didţioji dalis miesto yra lede, tačiau kaip pavyko įţiūrėti kai kurie 

namai išsilaikę neblogai. Turbūt apledėjimas buvo labai staigus ir ledynai ne uţslinko, o 

susidarė vietoje,- svarstė Johanas. 

- Tačiau didţiulė piramidė ir penki ar šeši aplinkiniai namai stovi didţiulėje ledo nišoje ir 

visiškai neapgriuvę. Mes net priėjome prie artimiausio namo, o tada nusprendėme viską 

papasakoti tau,- tęsė brolio pasakojimą Peteris.  

Tuo metu trijulė besišnekučiuodamas priėjo jau berniukų minėtą didţiulę salę, kurioje dar vis 

smilko ir silpną šviesą skleidė kelios brolių paliktos signalinės raketos. 

- Na ką gi,- ryţtingai ţengė pirmyn Greta, nepaisydama kelių netoliese buvusių gyvačių.- 

Uţdegsime dar porą raketų ir keliausime tolyn,- tarė ji, traukdama degtukus bei smeigdama į 

ţemę raketas. Tuo metu berniukai savo šalminių ţibintuvėlių šviesa išbaidė jau gerokai 

įsidrąsinusius salėje buvusius gyvius. 

 

 

 

2018 metai. Antarktida 

 

 

Moteris kelis kartus pasibeldė į duris ir luktelėjo atsakymo. Ţinoma į savo sūnaus kambarį ji galėjo 

uţeiti ir nepasibeldusi, bet jau beveik dešimtmetį, skirtingai nuo savo draugių, niekuomet 

„neuţgriūdavo“ vaikų iš anksto neperspėjusi.  

- Uţeik, - nuskambėjo kvietimas iš kambario, kuriame uţ nediduko rašomojo stalo sėdėjo 

jaunas, maţdaug dvidešimties metų, graţiai, atletiškai sudėtas vyras. Spartietiško stiliaus 

kambarys niekam neišduotų jo savininko amţiaus. Skirtingai nuo bendraamţių Europoje ar 

JAV, šis jaunuolis nenukabinėjo sienų plakatais su muzikos verslo ţvaigţdţių ar lengvai 
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apsirengusių merginų atvaizdais. Tiesa sakant, net labai norėdamas jis negalėtų to padaryti, 

nes Poţeminiame  Antarktidos mieste nebuvo nei tokių plakatų, nei pačių panašaus 

pobūdţio ţvaigţdţių. Dešimtys tūkstančių miesto gyventojų glaudėsi eilėje didţiulių, 

statiniais apstatytų salių, kurios tarpusavyje buvo sujungtos įmantria kai kada dirbtinių, o kai 

kada natūralių urvų sistema. Nepaisant visą laiką vykstančių gyvenamosios erdvės platinimo 

darbų, vietos vis dar smarkiai trūko. Dalis miesto gyventojų dar po senovei glaudėsi uolose 

iškirstose celėse todėl tokios gyvenimo sąlygos, kuriomis galėjo pasigirti Zwingerių šeima, 

buvo tikra retenybė šiame mieste. Kiekvienas miesto paauglys ar jaunuolis būtų pavydėjęs 

tokio kambario, kurį turėjo Johanas, o būtent jis ir buvo tas jaunuolis, kuris sėdėjo uţ stalo. 

Na gal išskyrus jo brolį Peterį, kurio valdos atrodė lygiai taip pat. 

- Ką mokaisi?- švelniai apkabindama apniukusį sūnų, paklausė Greta. 

- Prancūzų,- nuskambėjo atsakymas, bet kalbančio tonas išdavė akivaizdų jo susierzinimą. 

- Tai vis dėlto ţvalgas, o ne tyrinėtojas?- labiau konstatuodama nei klausdama, pasitikslino 

moteris. Niūrus sėdinčio vaikino ţvilgsnis ir galvos linktelėjimas patvirtino jo pasiryţimą 

siekti ţvalgo karjeros. Pirmą kartą broliai buvo ne kartu ir dėl kaţko tai nesutarė. Peteris 

ypatingai ţavėjosi urvuose bei prieš dešimt metų atrastame ţuvusios civilizacijos mieste 

rastais hieroglifais bei svajojo būti tyrinėtoju, o Johanas įsivaizdavo save tik ţvalgu. Reikia 

pasakyti, jog ţvalgas ir tyrinėtojas buvo skirtingos profesijos. Ţvalgai dirbo išorėje – tai yra, 

civilizuotame pasaulyje. Jie rinko informaciją iš okupuotos tėvynės ar iš priešiškų valstybių. 

Pagrindinis miesto gyventojų tikslas buvo kada nors susigrąţinti prarastą šlovę bei atkurti 

stiprią ir nepriklausomą Vokietiją. Ţinoma, po 1989 metų Vokietijos susivienijimo, šis 

tikslas gerokai pakito. Iš pradţių dţiaugęsi rusų pasitraukimu iš rytinės šalies pusės, 

ilgainiui miesto gyventojai suvokė, jog jų taip mylima tėvynė, bei joje likę ţmonės 

pasikeitė. Vokietijoj nebeliko vietos nei toms mintims, nei tai tvarkai, kurią taip dievino 

bėgliai Antarktidoje. Todėl praėjus beveik dešimtmečiui dvasinės krizės ir savo tikslo 

ieškojimo, mieste įsivyravo naujas poţiūris. Bėgliai save laikė vieninteliais tikrosios arijų 

civilizacijos puoselėtojais ir būsimais ţmonijos ar bent jau baltosios rasės gelbėtojais. 

Ţvalgų misija taip pat pakito. Jų uţduotis nebebuvo rinkti atskirų valstybių karines paslaptis, 

bet studijuoti juose gyvenančias visuomenes tam, kad atėjus laikui jas galima būtų tinkamai 

paveikti. Tyrinėtojai, savo ruoţtu, apsiribodavo tik pačioje Antarktidoje aptinkamų 

paslapčių, tokių kaip praţuvusios civilizacijos pėdsakai, tyrinėjimais. Jų veikla buvo ne 

maţiau svarbi nei ţvalgų, mokslininkų ar psichologų. Jei ne tyrinėtojai, taip ir nebūtų atrasti 

ištisi kambariai pilni auksinių luitų ar brangakmenių, kuriuos prieš daugelį tūkstančių metų 

paliko jau seniai išmirę gyventojai. Dėka šių didţiulių lėšų, Poţeminio miesto gyventojai 
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turėjo pačią naujausią ir paţangiausią techniką, kurią galėjo pasiūlyti išorinis pasaulis. Jiems 

niekuomet netrūko nei maisto, nei būtiniausių ţaliavų. Argentinoje veikiančios Poţeminio 

miesto bendruomenės įkurtos įmonės, uţtikrino beperstojamą visų būtinų prekių tiekimą. 

Miestui net pavyko įsigyti naują povandeninį laivą ir gerokai atnaujinti jau buvusių, dar nuo 

karo meto laikų uţsilikusių, povandeninių laivų įrangą. Tiesą sakant, šie lobiai nebuvo 

vienintelis miesto pajamų šaltinis. Išradimai, kuriuos pateikė bendruomenės mokslininkai 

smarkiai pralenkė kolegų išoriniame pasaulyje darbus. Štai, pavyzdţiui vien mikrobangų 

krosnelės ir skystųjų kristalų ekrano patentai, uţtikrino didţiules ir stabilias pajamas. O tai 

nebuvo vieninteliai, plačiai naudojami ir, per bendruomenės Lotynų Amerikos valstybėse 

įkurtas įmones, išoriniam pasauliui pateikti Poţeminio miesto mokslininkų darbai. 

- Peterio nuomonė nepasikeitė,- niūriai burbtelėjo Johanas, uţbėgdamas uţ akių  sekančiam 

motinos klausimui. – Kalbėjomės vakar... Sakė dar pagalvos, bet iki šiol nieko nepasakė. 

- Aš ką tik kalbėjau su Peteriu,- ištarė Greta, taip uţvaldydama visą sūnaus dėmesį. Prancūzų 

kalbos vadovėlis, iki tol laikytas Johano rankose, vienu staigiu judesiu buvo švystelėtas ant 

stalo. 

- Na ir? Jis sutiks?- moteris net nusistebėjo kokia viltimi suţibo sūnaus akys. „Kokie jie abu 

panašūs... Uţsispyrę ir nepriklausomi, bet taip vienas kitam reikalingi.“ 

- Palauk sūnau, turiu tau daug ką pasakyti ir dėl daug ko susitarti,- pradėjo savo kalbą Greta.- 

Mes labai ilgai kalbėjomės su Peteriu. Tu puikiai ţinai kodėl jis taip domisi tyrinėjimais. 

Prisimink kas buvo tavo prosenelis, senelis ir tėvas. Manau, kad aistra tyrinėjimui yra 

uţkoduota jūsų abiejų genuose. Galbūt pas tave ji pasireiškia kitaip ir tu tiesiog nori paţinti 

ne poţeminio pasaulio paslaptis, o išorės šalių ir jų gyventojų ypatumus. Aš nesakau, kad tai 

yra blogai, kaip ir nepuolu girti tavo pasirinkimo. Kiekvienas iš jūsų yra jau suaugęs ir gali 

rinktis savarankiškai. Tiesa sakant, jei nebūtumėt taip prisirišę vienas prie kito, nekiltų jokių 

nesklandumų. Vienas tyrinėtų praţuvusios civilizacijos stebuklus, o kitas ţvalgytųsi išorės 

valstybėse. Dabar, matau taip neišeis. Jūs privalėsite surasti kompromisą. Priešingu atveju 

nė vienas nesijaus laimingas ir mėgstamas uţsiėmimas nebeteiks jokio dţiaugsmo. O tai gali 

atsiliepti tiek jūsų pasiekimams, tiek tolimesniems likimams,-  moteris nutilo ir kiek palaukė 

galimų sūnaus klausimų. Tačiau Johanas tiesiog ţiūrėjo į ją rimtomis akimis ir klausėsi 

kiekvieno mamos ţodţio neįsiterpdamas ir nepertraukinėdamas. 

- Taigi, Peteris mane suprato. Sunkiausia buvo įkalbėti jį ateiti pas tave pasikalbėti, bet aš jam 

priminiau, jog tu esi visa valanda vyresnis. Kaip ţinai, jaunesnis brolis privalo rodyti 

pagarbą vyresniam,- įdėmiai ţiūrėdama į sūnų Greta pratęsė.- Tačiau lygiai taip pat vyresnis 
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brolis privalo rūpintis jaunesniu. Tame tarpe, gerbti jaunesniojo brolio norus. Tu mane 

supratai? 

- Taip, mama,- Johanas puikiai suvokė ką motina nori jam pasakyti. Maţa to, jis jau senokai 

buvo pasiryţęs kompromisams, tik įgimtas išdidumas neleido jam rodyti iniciatyvos.  

- Na ir puiku,- linktelėjo Greta ir šūktelėjo atsisukusi į duris.- Uţeik, Peteri! 

Durys lėtai atsivėrė ir pro jas be galo susikaupęs įţengė jaunesnysis sūnus. Netaręs nė ţodţio, 

jis atsisėdo priešais brolį ir beveik nemirksėdamas įsmeigė į jį savo ţvilgsnį. Tyla uţtruko kelias 

minutes, kol Peteris pagaliau pasidavęs, atsiduso ir ištarė: 

- Gerai jau gerai... Abu eisim į ţvalgus. Mokysiuosi tų tavo išorės tautų kalbų. Bet su viena 

sąlyga,- kol Peteris kaupėsi, norėdamas pasakyti savo sąlygą, Johanas nesitvėrė kailyje iš 

laimės. Brolis sutiko mokytis kartu... Tai buvo svarbiausia ir jokios ten smulkios sąlygos 

negalės tam pamaišyti.- Mes papildomai mokysimės trijų dalykų: Egipto hieroglifų, senovės 

istorijos ir paslaptingos civilizacijos rašmenų. 

- Bet rašmenys dar iki galo neiššifruoti,- įsiterpė Johanas. 

- Nesvarbu,- nukirto Peteris.- Mes seksime įvykius ir mokysimės visko kas apie juos ţinoma. 

Tinka? 

- Ţinoma,- linktelėjo Johanas, ištiesdamas broliui ranką, kurią Peteris tvirtai paspaudė. Staiga 

abu jaunuoliai atsidūrė iš dţiaugsmo apsiašarojusios mamos glėbyje. 

- Sūneliai mano. Pagaliau supratot... 

- Ačiū tau, mamyte,- rimtai ir labai pagarbiai ištarė abu broliai 

- Jei ne tu,- pradėjo Johanas. 

- Būtume ir likę tokiais uţsispyrusiais oţiais,- pratęsė jo mintį Peteris. 

Slogi atmosfera, vyravusi namuose gerą mėnesį, išsisklaidė kaip ranka mostelėjus. Jau aprimus 

dţiaugsmingoms emocijoms, beveik išeidama iš kambario, Greta tarstelėjo: 

- Vakar pas mane buvo atėjęs dėdė Vincentas. Jis norėjo pasidalinti naujienomis iš apleisto 

miesto. Sako jie rado kaţkokius tai arkos pavidalo vartus ir šalia labai daug įvairių 

mechanizmų. Kol kas dar neţinoma nei kas tai per vartai, nei kokie tai mechanizmai, bet 

mokslininkai labai sukruto. Be to, Vincentas sakė, kad Braunmanas paskelbė apie didţiulius 

pasiekimus iššifruojant rašmenis, kurias išmarginti visi urvai aplinkui miestą ir didelė dalis 

paties miesto pastatų. 

- Domėsimės?- paklausė brolio Peteris, tik motinai uţdarius duris. 

- Ţinoma, - patvirtino Johanas.- Būtinai. 

- Puiku, o dabar rodyk tą savo prancūzų kalbos vadovėlį,- šyptelėjo Peteris draugiškai 

kumštelėdamas brolį. 
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Dar kiek pakrizenę, jaunuoliai dabar jau labai draugiškai dalindamiesi vadovėliu, puolė gilintis į 

prancūzų kalbos gramatikos vingrybes.  

 

 

2023 metai. Antarktida 

 

 

Paskutinis, trečiasis Johano priešininkas buvo gerokai pavojingesnis. Jau du kartus parblokštas 

ant ţemės, jis vėl pakildavo bei puldavo jaunąjį Zwingerį.  

- Ir vėl? - sušnibţdėjo sau po nosim Johanas, stebėdamas pakylantį varţovą. Priešininkas 

buvo pora centimetrų aukštesnis uţ  Zwingerį, šiek tiek virš dviejų metrų, tačiau savo 

sudėjimu priminė tuos, apie kuriuos daţnai sakoma: „atrodo kaip dvidurė spinta“.- Kiek jis 

dar gali atlaikyti? 

Jau du kartus, Johanas pademonstruodamas savo didţiulį smūgių rankomis greitį, septyniais ar 

aštuoniais ţaibiškais smūgiais parbloškė savo varţovą, tačiau dabar pradėjo nerimauti. Jaunuolis 

suprato, kad kovai uţsitęsus jis greitai pavargs ir taps lengvu grobiu tokiam uţsispyrusiam bei 

ištvermingam priešininkui. 

- Sakė man Peteris labiau vystyti ištvermę. Nepaklausiau,- pyko ant savęs vaikinas. Maţa to, 

kad nepaklausė brolio patarimo, Johanas tada labai arogantiškai pridūrė: „Kam man 

ištvermė, jei nė vienas priešininkas nesugeba išsilaikyti ilgiau minutės“. 

- Aš sugebu ir jei pastebėjai, nugaliu tave,- tada gūţtelėjo pečiais Peteris, atsakydamas broliui. 

- Tai tu...,- numykė Johanas.- Tu pas mus miesto čempionas. Tave net nuo paskutinio, 

privalomo būsimiems ţvalgams, kovos menų egzamino atleido, nes neatsirado galinčių būti 

tavo priešininkais egzamino metu,- teisybės dėlei verta pasakyti, kad Peteris niekuomet per 

daug nekultivuodavo šitos temos. Jis ir pats suvokė, kad labai jau nedaug Poţeminiame 

mieste kovotojų, galinčių atsilaikyti prieš Johaną pirmas tris ar penkias minutes, kol tas 

nepradėdavo jausti nuovargio poţymių.  

- Gerai, nepergyvenk,- prieš pora dienų iki egzamino pasakė Peteris broliui, matydamas jo 

jaudulį.- Išlaikysi tu tą egzaminą. Perţiūrėjau egzaminuotojų sąrašą ir nepamačiau ten rimtų 

varţovų. Gal Klausas, su kuriuo kovosi pirmoje kovoje, kiek pasispardys, bet kiti bus 

lengvas grobis. Zigfridas, nepaisant savo triuškinamos kojų technikos, nepasiţymi puikia 

gynyba. O Vilhelmas per stambus ir per lėtas kovai prieš tave. 

- Akivaizdu, kad brolis kiek neįvertino Vilhelmo. Gal jis ir per lėtas, bet ištvermės ir jėgų turi 

uţ keturis. Plytos trupa po tokių smūgių kuriuos jam uţvoţiau. Ir ką? Ogi nieko... Parkrito, 
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atsikėlė ir vėl eina. Prakeiktos pirštinės. Plikom rankom trinktelėčiau per gerklę, atpultų bet 

koks noras keltis. Jei dabar dėl šio „abliaus“ neišlaikysiu paskutinio egzamino...,- Johanas 

akivaizdţiai įsiuto. Tris mėnesius jie su broliu laikė visus įmanomus ţvalgų specialybei 

būtinus baigiamuosius egzaminus. Molekulinė chemija, keturios uţsienio kalbos, 

psichologija... Tiesa su psichologija tiek Johanui, tiek Peteriui buvo kiek sunkoka. Abu 

nepasiţymėjo didţiule kantrybe ir pakantumu. „Nepakenčiu kvailių“,- sakydavo dėstytojams 

abudu broliai, o Johanas dar pridurdavo: „nemoku aš diskutuoti su tais kuriems labai trūksta 

ţinių ir logikos suvokimo. Kai tik pradeda kas š... malti, taip iš karto pyktis pakyla.“ 

- Dėstytojais būti negalėtumėte, nes šią profesiją pasirinkus labai daug, kaip ten ponaiti 

išsireiškėte, malamo š... tenka išgirsti,- sakydavo jiems psichologijos profesorius. 

- Bet dėstytojais mes ir nenorime būti,- sutartinai atsiliepdavo broliai. 

- Aš taip pat abejoju ar tinkate būti ţvalgais,- po tokio chorinio kalbėjimo, paprastai 

nudelbdavo juos nepritariančiu ţvilgsniu psichologas. – Išoriniame pasaulyje labai daug kas 

pasikeitė ir reikės ypatingos kantrybės bendraujant su iš esmės kitokiais ţmonėmis kaip Jūs. 

- Nieko kaip nors, - paprastai po tokių profesoriaus ţodţių prunkštelėdavo Peteris ir tyliai 

Johanui į ausį pridurdavo.- Mes gi sugebam bendrauti su Adolfu, o kvailesnių uţ jį sunku 

surasti,- tiesą sakant, Adolfas nebuvo nei kvailas, nei atsilikęs nuo bendraamţių. Broliai 

tiesiog nuo maţens jo nemėgo ir nepraleisdavo progos pasityčioti iš silpnesnio, lėtesnio ir 

kiek nevėkšlos vaikinuko.  

Psichologijos egzaminą jie išlaikė, nors ir minimaliu praeinamu balu, nors ir su dėstytojo 

uţuominom, kad toks įvertinimas buvo suteiktas labiau dėl senos draugystės su jų jau ţuvusiu 

tėvu, bet šis išbandymas jau buvo praeityje. Negalima sakyti, kad taip sunkiai broliai laikė visus 

egzaminus. Pavyzdţiui istorijos profesorius visiems sakydavo, kad tokių gabių studentų kaip 

Zwingeriai , jis dar nebuvo sutikęs. Nenuostabu. Istorija ir archeologija buvo mėgstamiausi 

Peterio mokslai, o ir Johanas nuo brolio ilgainiui uţsikrėtė aistra šioms disciplinoms. 

- Ir visos mano pastangos nueis niekais dėl šio raumenų kalno,- toliau siutino pats save 

Johanas, palaipsniui prarasdamas bet kokią pusiausvyrą.- Ne, to nebus!- jau garsiai šūktelėjo 

jaunuolis ir puolė priešininką... 

 

............................. 

 

- Šauniai tu jam koja voţtelėjai. Nemaniau, kad sugebi šuolyje, tokiu neįtikėtinu kampu ir taip 

greitai atlikti „suktuką“,- praėjus pusvalandţiui po kovos, dalinosi įspūdţiais Peteris.- 

Sakiau, kad išlaikysi egzaminą. 
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- Tačiau gavau tik aštuonis,- kiek niūriai atsiliepė Johanas. Jis tikėjosi gerokai didesnio balo. 

- Todėl, kad akivaizdţiai matėsi, jog tu įsiutęs ir nesivaldai. Vilhelmui pasisekė, kad su tiek 

adrenalino kraujuje tu jo neuţmušei. Negalima taip. Čia buvo tik egzaminas, o ne tikra kova. 

Turėjai saugoti priešininką. Tuo labiau, jei būtum kovojęs su tikru meistru, pavyzdţiui kaip 

dėdė Vincentas, toks įsiūtis reikštų garantuotą pralaimėjimą.  

- Ţinau, ţinau,- mostelėjo ranka Johanas.- Pykdamas tampu neatidus ir paţeidţiamas. 

Emocijos trumpam padidina jėgas ir ištvermę, bet joms esant dingsta bet kokia kovos 

strategija ir atidumas. 

- Būtent, -linktelėjo Peteris.- Įsiūtis tai mūsų paskutinis ginklas, kurio geriausiai išvengti. Kai 

kurie teisėjai tau norėjo šešetuką rašyti ir tik tavo pademonstruota neįtikėtina kojų technika 

ir būtent tas „suktukas“, kliuvęs Vilhelmui į ţandikaulį, pataisė jų nuomonę apie tave. 

- Gerai, brolau, baik. Viską supratau,- linktelėjo Johanas.- Pakalbam apie kitką. Mes 

išlaikėme visus egzaminus! 

- Ir visai neblogai išlaikėme,- pritarė broliui Peteris. – Poryt išduos diplomus, o po dviejų 

savaičių skirstys misijas. Kur tu norėtum dirbti? 

- Kad man nelabai svarbu,- gūţtelėjo pečiais Johanas.- Gal Briuselyje? Rinkčiau duomenis 

apie Europos sąjungos valdininkus. Kaip manai, gal mus kartu paskirs? 

- Norėčiau, - atsiduso Peteris. Tačiau didelė viltis jo balse nenuskambėjo. Abu broliai puikiai 

suprato, jog pirma pusės metų ţvalgų misija visuomet būna tik savarankiška. O tai reiškia, 

kad ţvalgai pirmoje savo misijoje visuomet dirba tik po vieną. 

 

 

Pačioje didţiausioje Poţeminio miesto salėje stovėjo pastatas, kuriam nebuvo lygių visame mieste. 

Stogu beveik siekdamas salės skliautus, jis dţiugino akis savo didingumu, aiškiai išreikštais ir 

beveik iki tobulumo nugludintais gotikinės architektūros elementais, freskomis ir kolonomis, kurios 

savo ruoţtu labiau atrodė kaip duoklė klasicizmui. Visi gyventojai didţiavosi šiuo pastatu. 

Nenuostabu, nes per tuos dešimtmečius, kuriuos vyko merijos, o būtent tokia buvo šio statinio 

paskirtis, statybos, beveik kiekvienas Poţeminio miesto pilietis įdėjo savo darbo ir pastangų dalį 

tam, kad tai būtų jų laisvės, darbštumo ir galimybių simbolis. Paskutiniu metu  tik merijoje vykdavo 

svarbiausi miesto susirinkimai ir renginiai, posėdţiavo gerbiamiausių piliečių taryba bei buvo 

priimami visi būtiniausi sprendimai. Šiuo metu vienoje iš daugelio iškilmingiems renginiams skirtų 

salyčių glaudėsi keturiasdešimt jaunų vaikinų ir merginų, kurie ištempę ausis klausėsi priešais juo 

sėdinčių kelių pagyvenusių vyriškių. Teisybės dėlei, reiktų pasakyti, kad šiame būryje tebuvo kelios 

moterys ir tai, savo ruoţtu, labai gerai atspindėjo Poţeminio miesto visuomenės poţiūrį į lyčių 
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galimybės. Tačiau grįţkim prie pasakojimo, kuriam visai nesvarbu tas faktas, kad moterys mieste 

daţniausiai tebūdavo namų šeimininkės. Taigi, pats laikas atskleisti, kad pagyvenę vyriškiai buvo 

iškilmingos ţvalgų mokslų baigimo ir pirmųjų uţduočių skyrimo komisijos nariai, o būrelis 

jaunuolių buvo ką tik egzaminus išlaikę ir mokslus baigę busimieji miesto ţvalgai. Vienas po kito 

jie išgirsdavo ištariamą savo pavardę, kildavo iš vietų ir eidavo link komisijos narių, kur gaudavo 

mokslų baigimo liudijimą, asmeninį ţvalgo ţenklelį bei suţinodavo pirmos uţduoties vykdymo 

vietą.  

- Peteris Zwingeris,- pagaliau nuskambėjo seniausiojo komisijos nario balsas. Vaikinas, 

pagaliau išgirdęs savo pavardę, stryktelėjo iš vietos ir sparčiu ţingsniu nuskubėjo link 

komisijos pakylos.  

- Sveikiname Jus jaunuoli,- vienas po kito rimtai ištarė komisijos nariai, spausdami Peterio 

ranką.- Linkime būti geru ţvalgu ir savo bendruomenės pasididţiavimu. Pirmoji uţduotis – 

JAV Čikagos miestas. 

Jau eidamas atgal, Peteris išgirdo kaip komisijos nariai  pasikvietė brolį, bei pamatė link pakylos 

nukurnėjusį Johaną. 

- Kur?- sušnibţdėjo Peteris, į savo vietą grįţusiam broliui. 

- Briuselis. O tu? 

- JAV Čikaga. 

- Visgi ne kartu,- atsiduso Johanas bandydamas susitaikyti su išgirsta naujiena. Jis labai 

tikėjosi, kad ir pirmoje misijoje jį lydės brolis. Tada ir uţduotis atrodytų lengvesnė ir nebūtų 

taip baugu išvykti uţ gimtojo miesto ribų. 

- Vis dėlto ne. Atmetė mūsų prašymą,- kiek susikrimtęs atsiliepė Peteris.- Ką padarysi... 

Dabar belieka tinkamai pasiruošti misijai. Tiesa, keičiant temą. Atsimeni ką man ţadėjai? 

- Tu apie norus iki išvykstant ištirti sektorių C91? 

- Taip,- linktelėjo Peteris.- Kodėl gi mums kitos savaitės pradţioj neišvykus? Uţtruktumėm 

porą savaitėlių ir grįţę dar turėsime visą mėnesį pasiruošimams atlikti ţvalgo uţduotį. 

- Neţinau,- numykė Johanas.- Ar spėsim pasiruošti išvykai per tris ar keturias dienas. Reikia 

maisto... 

- Ţinau ko reikia,- gūţtelėjo pečiais brolis.- Aš šiandien pat sudarysiu sąrašą. Ryt viską 

susirinksime. Poryt pranešime motinai ir dėdei Vincentui ir keliaujam.  

- Gerai, jau gerai,- linktelėjo Johanas sutikdamas.- Ţadėjau... Kodėl būtent į C91? Tik prieš 

tris metus tą sektorių atrado. Savaitė kelio vien į tą pusę. Tiek uţtruksim, jei viskas klostysis 

sėkmingai ir neatsitiks nieko nenumatyto. Dar reikės pereiti spąstų salę... 
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- Niekis,- nesutiko Peteris.- Pasiimsime keturračius ir atsargines talpas degalų. Dėdė 

Vincentas tikrai leis. Nuvaţiuosim iki pat spąstų salės ir po to, juos palikę, eisime 

pėsčiomis. Grįţdami pasiimsime. Manau uţtruksim tik tris dienas kelionei į ten, savaitę 

paskirsim tyrimams ir tris dienas kelionei atgal. O dėl spąstų salės jaudintis neverta. Kiek 

kartų tenai buvome? Keturis ar penkis? 

- Penkis,- burbtelėjo Johanas. 

- Na va, penkis,- tęsė Peteris.- Aš jau uţsimerkęs ją praeičiau. Naujų spąstų ten jau daug 

tūkstantmečių kaip niekas neįrenginėja. Ţinome bent tris slaptus išėjimus. Kas mums gali 

nutikti? 

- Gal ir nieko,- nenorom sutiko vyresnysis brolis.- Tik bet kokiu atveju pasiimsime 

galingiausią radijo siųstuvą ir stipriausias signalines raketas.  

- Gerai,- lengvai sutiko Peteris.- Dar ir šilumos bei judesio detektorius, automatinį vabzdį- 

ţvalgą, naktinio matymo akinius su įmontuota apsauga nuo šviesos ţybsnių. 

- O kas juos tau duos?- nepatikliai pasiklausė brolio Johanas.- Tik prieš porą metų tokius 

išrado. Juos gauna tik tikri tyrinėtojai. 

- Nepergyvenk,- gudriai mirktelėjo akimi broliui Peteris. Jis norėjo kiek paerzinti brolį bei 

nustebintį jį prieš ţygį, parodęs įsigytos įrangos komplektą, bet neiškentė.-  Jei iš tiesų, jau 

kalbėjau su dėde Vincentu ir paprašiau visos naujausios įrangos. Jis priminė tarybai apie 

mūsų nuopelnus radus apleistą miestą bei įkalbėjo suteikti išimtinį leidimą naudotis visa 

tyrinėtojams skirta įranga. 

- Geras,- net ţiobtelėjo iš nustebimo Johanas.- Va čia tai geras,- nieko naujo nebesugebėjo 

pasakyti vyresnysis brolis. Ši naujiena reiškė vieno iš jo slaptų norų išsipildymą. Nors ir 

visuomet labiau siekdamas būti ţvalgu, jis ne ką maţiau uţ brolį buvo uţsikrėtęs tyrinėjimo 

aistra. Tik skirtingai nuo Peterio, Johanas buvo gerokai atsargesnis bei maţiau linkęs į 

avantiūras.- Visa naujausia tyrinėtojų įranga,- vis dar murmėjo negalėdamas atsigauti 

vyresnysis Zwingeris. – Tai gal pašnekam su mama ryt ir nelaukiam kitos savaitės pradţios? 

- Neišdegs,- kaip mėnuliukas išsišiepė Peteris, matydamas tokį brolio uţsidegimą.- Dėdė 

Vincentas surinks mums įrangą tik poryt. Anksčiau kaip po trijų dienų nepavyks. 

- Gaila,- atsiduso Johanas.- Galėsim naudotis visa tyrinėtojų įranga. Va čia tai naujiena,- 

vyresnysis brolis buvo taip abstulbintas išgirstos naujienos, kad net pamiršo apie savo 

būsimą išsiskyrimą su broliu ir baimę atsidurti vienam nepaţįstamoje vietoje. 

 

Įdomu ar būtų broliai taip dţiaugęsi jei ţinotų, kad iki lemtingojo susitikimo, kuris iš esmės 

pakeis jų ateities planus teliko septynios dienos. Septynios dienos iki tol, kol abu Zwingeriai 
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taps ţudikais ir dar vėliau savanoriais, pasisiūliusiais keliauti ten iš kur maţa vilties sugrįţti. O 

dar vėliau... Nors ne, apie tai kuo šie broliai taps dar vėliau skaitytojas suţinos pats. Svarbu tai, 

jog nuo šio momento prasideda tikrasis mūsų pasakojimas. Viskas kas buvo iki šiol tebuvo 

preliudija, įvadas į nuotykius pakeitusius pasaulio veidą. 
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II dalis Išėjimas 

 

 

2023 metai. Antarktida 

 

 

Milţiniškas laumţirgis skrido didţiuliu urvu, vikriai išvengdamas kai kur kabančių stalaktitų ar 

išsikišusių sienų atbrailų. Vabzdţio skleidţiama šviesa tai šen, tai ten uţkabindavo sienose 

išraiţytas ţmonių gyvenimo scenas, išmargintas keisčiausiais rašmenimis. Pats urvas akivaizdţiai 

prieš daugybę metų buvo naudojamas ţmonių, bet nepaisant jo tikriausiai dirbtinės kilmės, kai kur 

pasitaikančios baltųjų gyvačių ar didelių nuodingų šimtakojų šeimynos atrodė labai natūraliai ir tiko 

prie amţinai čia vyraujančios tamsos bei drėgmės. Vienintelis, kas urve atrodė ypač netinkamai 

buvo būtent pats uţsispyrusiai į priekį skrendantis laumţirgis. Bet kuris biologas tik pagalvojęs apie 

amţinoje tamsoje gyvenantį, ne blogiau nei jo dţiunglių giminaičiai skraidantį ir sau kelią 

pasišviečiantį laumţirgį, griebtųsi uţ galvos ir pasakytų, kad tai tiesiog neįmanoma. Ţinoma, 

platesnių paţiūrų ţmogus, gūţteltų pečiais ir atšautų: „O kodėl neįmanoma? Jūs tik paţiūrėkit kokie 

gyvūnai egzistuoja vandenynų gelmėse. Ten dar ne tokių stebuklų aptiksit.“ Ir be abejo jis būtų 

teisus. Tačiau šis laumţirgis vargu ar galėtų sukelti panašius ginčus. Dėl vienos labai paprastos 

prieţasties. Jis buvo negyvas. Ţinoma jis skrido, nušviesdavo sau kelią, išvengdavo kliūčių, bet vis 

tiek, jame nebuvo gyvybės. Kaip gali būti gyvybė mašinoje? O juk būtent šis laumţirgis tebuvo 

paprasčiausia ţvalgybines funkcijas atliekantis mašina. Na galbūt ţodis „paprasčiausia“ čia ir ne 

visiškai tinka, bet tai esmės nekeičia. Laumţirgis tebuvo mašina. Ir skrido jis tik ten kur jį 

nukreipdavo iš paskos sekantys du jaunuoliai, išsiruošę tyrinėti tolimiausius ţinomus urvus. Šį kartą 

laumţirgio uţduotis buvo paslaptingos šviesos, kelis kartus pasirodţiusios tolumoje šaltinis. Nors 

tai tebuvo paprasta mašina, tačiau joje įtaisytas mikrokompiuteris tikriausiai neturėjo analogų 

visame pasaulyje. „Uţduotis. Ištirti. Nufilmuoti. Neišsiduoti“,- viena po kitos kaip ţaibas pralėkė 

šeimininkų komandos, kompiuteriui analizuojant gautą uţduotį. „Šviesos. Nenatūralu. Duomenų 

bazėje apie skraidančius gyvūnus su šviesomis informacijos nėra. Išduos,“- mašina, kurdama 

tolimesnę strategiją, demonstravo puikias loginio mąstymo savybes. „Garsas. Gali atkreipti dėmesį. 

Išsiduosiu. Išjungti šviesas. Nutildyti sparnų garsą...“ Dar trys posūkiai ir laumţirgio matomumo 

ribose atsidūrė ţmonių grupė, atsargiai ir lėtai einanti seniai praţuvusios rasės iškirstais urvais. Juos 

stebinčios mašinos ţmonės nepastebėjo. Tame nėra nieko keisto. Buvo beveik neįmanoma pastebėti 

urvo lubomis tykiai ropojančio milţinišką vabzdį primenančio padaro. „Svetimi,“- toliau darė 
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išvadas laumţirgis. „Įsibrovėlių šviesos šaltinių pakanka kokybiškam filmavimui. Pradedu įrašo 

transliaciją“. 

Beveik uţ kilometro nuo lėtai judančios ţmonių grupės ir nepastebimai juos lydinčios ţvalgybinės 

mašinos, atsirėmę į urvo sieną tupėjo dviese ir neramiai ţiūrėjo į rankose laikomą ekraną, kuriame 

matėsi laumţirgio filmuojama medţiaga bei girdėjosi mašinos įrašomas garsas. 

- Bose, tu įsitikinęs, kad tuneliai dirbtinės kilmės?- nuskambėjo dţerţgiantis ganėtinai 

atgrasus balsas, kurį skleidė vienas iš viduryje grupės einančių asmenų.- Juk be kelių 

keverzonių ant sienų ir to labai neaiškaus iš palydovo skenuoto vaizdo net neįtartum, jog čia 

kada nors buvo ţmonės. 

- Daktare, atsakyk jam,- valdingas balsas, akivaizdţiai priklausantis ekspedicijos vadovui, 

rodė tai, kad šis ţmogus įpratęs įsakinėti ir nepratęs kai jo nėra klausoma.- Nenoriu 

kvailiams aiškinti kas ir taip yra aišku. 

- Chm,- pasigirdo krenkštimas kaţkur iš grupės pradţios.- Ponas iš apsaugos komandos, 

nepamenu jo vardo, viską tiksliai pasakė. Visų pirma, tai ką mes matome ant sienų yra ne 

keverzonės, o tikras ideografinis raštas. Panašią analogiją mes turime tik dabartinėse 

Kinijoje, Korėjoje ir Japonijoje. Tokio rašto buvimas neįmanomas be civilizacijos. Be to, 

turėčiau nesutikti, kad tuneliai yra išskirtinai natūralios kilmės. Jei ponas iš apsaugos 

komandos teiktųsi paţiūrėti atidţiau, jis pastebėtų, kad šiuose tikrai natūralios kilmės 

tuneliuose neapsieita be papildomo ţmogaus rankų indėlio. Štai praplatintos nišos tikrai nėra 

natūralios. 

- Gerai, jau gerai, daktare,- asmuo, pavadintas Bosu, nutraukė beįsibėgėjantį mokslininką.- 

Apsieikime be ilgų paskaitų. Papasakokit jiems apie palydovų duomenis. Manau dabar pats 

laikas visiems likusiems atskleisti ko jie gali  tikėtis priekyje. 

- Chm, - krenkštimas prieš pradedant kalbėti turbūt buvo vizitinė daktaro kortelė.- Jei jau 

prašnekome apie palydovus... Matot, ponai, palydovų gautas vaizdas įvairiuose daţniuose 

tikrai terodė ertmes po kontinento paviršiumi, išplėtotą tunelių sistemą, jungiančią šias 

ertmes ir tam tikrus terminius procesus. Tai yra temperatūrų skirtumus skirtinguose 

tuneliuose ir ertmėse,- greitai patikslino daktaras, pamatęs aplinkinių veidų išraišką.- 

Vienuose tuneliuose ir ertmėse, kurios tikrai ganėtinai didelės ir siekia net kelis kvadratinius 

kilometrus, temperatūra smarkiai aukštesnė nei kituose. Ţinoma, šie faktai patys savaime 

nerodo, kad tokie poţeminiai dariniai nėra natūralūs. Kaţką panašaus mes jau stebėjome 

Atlanto vandenyno dugne prie Azorų salų ar garsiojoje Rumunijos poţeminių urvų 

sistemoje. Tiek pačių ertmių buvimas, tiek terminiai skirtumai jose pilnai galėjo būti 

natūralios kilmės ir niekuo neypatingi. Bent jau neįdomūs mūsų ekspedicijos 
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finansuotojams. Prieš tris dešimtmečius, kai buvo aptikti šie dariniai, visi būtent taip ir 

galvojo. Kaip jau minėjau, natūralūs precedentai jau buvo. Tačiau jei šie tuneliai tebūtų 

gamtos išdaigos, jie būtų santykinai stabilūs. Šiuo atveju yra visiškai kitaip. Per paskutinius 

tris dešimtmečius, nuo tada kai mes stebime šią anomaliją, atsirado naujų ertmių, naujų 

tunelių atsišakojimų ir gerokai išsiplėtė termiškai aktyvus plotas. Pabrėţtina, kad visa tai 

vyko be jokių plutos svyravimų ar vis dar aktyvių netoliese esančių ugnikalnių. Todėl beliko 

viena išvada, šiuose tuneliuose vyksta aktyvi ţmonių veikla. 

- Kokia nors vyriausybė?- nuskambėjo atsargus klausimas. 

- Nei viena iš didţiųjų valstybių vyriausybių apie nepaaiškinamą aktyvumą šiame rajone net 

neţino,- tvirtai pareiškė ekspedicijos vadovas.- Patikėkit, mūsų finansuotojai rimti ţmonės ir 

jie uţtruko kelis metus kol tai išsiaiškino. Ten kaţkokia privati iniciatyva. 

- Jei ten privati iniciatyva, tai, sprendţiant iš naudojamų lėšų ir darbavimosi laiko, kaţkas 

vykdo labai rimtą projektą,- į pokalbį įsiterpė iki šiol tylėjęs ţmogus, pagal balsą, įpratęs 

įsakinėti ne maţiau nei Bosas.- Rimtą projektą gali vykdyti rimti ţmonės, kuriems labai 

nepatiks mūsų pasirodymas. 

- Štai todėl mes ir samdėmės geriausią apsaugos komandą,- paaiškino Bosas.- Jokia rimtesnė 

mūsų finansuotojams ţinoma kompanija ar organizacija neuţsiima šiuo pasaulio kampeliu. 

Ten visiškai neţinomi ţmonės. Ţinoma, pavojus dėl to nėra maţesnis. Tačiau viską atperka 

galimas pelnas. 

- Koks pelnas?- iš karto sukluso beveik visi grupės nariai. 

- Paaiškinkit, daktare. 

- Chm,- tradiciškai pradėjo mokslininkas.- Keli mano kolegos istorikai bei su jais dirbę 

archeologai laikosi nuomonės, kad kaţkada Antarktidoje egzistavo labai išvystyta 

civilizacija, kuri paliko labai daug įdomių artefaktų. 

- Arte... ko?- pasigirdo klausimas. 

- Na visokių daiktų, įrankių, rašto pavyzdţių,- matydamas ištysusius iš nusivylimo apsauginių 

veidus, daktaras greitai pridūrė.- Ir labai daug aukso,- pasigirdęs po šių ţodţių šnabţdesys 

aiškiai parodė, jog ţodis „auksas“ daugumai asmenų labai maloniai glostė ausis. 

- Kaţkas panašaus į Atlantidą?- dar pasitikslino apsauginių vadovas. 

- Primityviai kalbant, taip,- linktelėjo daktaras.- Tačiau tai visiškai kita civilizacija. Ţinot, 

mano kolegoms, Egipto rašmenų ir  istorijos ţinovams susidarė įspūdis, kad karingi atlantai, 

turėję savo kolonijas abejose Amerikose, Afrikoje, ir Vidurţemio jūros regione savo 

ekspansijoje susidūrė su dviem priešininkais. Pirmi – tai labai karinga ir skaitlinga tautų 

grupė, nors tiksliau būtų sakyti, kad tada tai buvo vieninga tauta, dabartiniu metu vadinami 
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indoeuropiečiais. Tai yra mes su jumis, išskyrus mūsų bendrakeleivius turinčius afrikinių ir 

azijinių genų. Tiesa, jei kam įdomu, paskutiniu metu nustatyta, kad jie kalbėjo kalba, kuri 

labai artima dabartinei lietuvių kalbai. 

- Daktare,- beuţsimezgančią paskaitą nutraukė Bosas. 

- Chm, gerai... Kiti priešininkai, pasak senovės egiptiečių, buvo taiki, neţinomos kilmės tauta, 

gyvenusi būtent Antarktidoje. Kodėl būtent tokioje atšiaurioje ţemėje ir iš kur pati keistoji 

tauta atsirado, Egipto ţyniai neţinojo. Vieninteliai daugmaţ tikslūs duomenys, kad 

Antarktidos gyventojai buvo gerokai technologiškai pranašesni uţ kitas savo laikotarpio 

valstybes. Visus puolimus jie atremdavo ne savo karių narsa ar kovinėmis savybėmis, kaip 

indoeuropiečiai, o naudodamiesi pranašesniais ginklais ir energijos šaltiniais. Visi 

Atlantidos civilizacijos pasiekimai yra arba pavogti iš šių priešininkų, arba įgyti prekiaujant.  

- Gerai, čia buvo išvystyta civilizacija, kuri po savęs paliko labai daug aukso ir įvairių 

technologinių stebuklų. Tačiau kaţkas jau viskuo išvardintu susidomėjo. Kokia mūsų 

uţduotis?- nerimo apsauginių vadovas. 

- Ţvalgyba. Tiesiog iššniukštinėti, surinkti pavyzdţius, grįţti namo ir tapti milijonieriais. 

Taip, aš neapsirikau,- išgirdęs šurmulį pratęsė Bosas.- Visų Jūsų laukia milijoninės premijos 

uţ gerai atliktą darbą. Vėliau čia padirbės privati, puikiai aprūpinta kariuomenė, kuri išvalys 

tunelius nuo jų gyventojų, o juristų armija pasistengs, kad visi šie plotai taptų mūsų 

finansinių rėmėjų nuosavybė. Bent jau aš spėju, kad taip bus,- šyptelėjo Bosas. 

Taip besišnekučiuodama dvidešimties vyrų grupė, lydima nepastebėto „laumţirgio“ iš lėto 

artėjo prie dviejų pagrindinių šios knygos herojų, kurie buvo labai susirūpinę tuo ką išgirdo. 

- Aš iš pradţių maniau, kad tai labai toli nuklydę tyrinėtojai iš amerikiečių bazės,- pirmas 

prašneko Johanas, nutraukdamas tą tylą tarp brolių, rodţiusią uţslinkusį nerimą bei nelaimės 

nuojautą.- Dabar aišku, kad klydau. Tai tyrinėtojų grupė, lydima samdinių. Įdomu, iš kur 

jie? 

- Nesvarbu nes kas jie, nei iš kur,- mostelėjo ranka truputį suirzęs Peteris.- Tiesą sakant, tai 

svarbu, bet ne dabar ir ne mums. Girdėjai ką jie planuoja? Apsiţvalgys, iššniukštinės, 

pasitrauks, o tada ateis visa kariuomenė ir išţudys visus sutiktus. Reikia ko nors imtis. Taip 

negalima. Jei jiems pasiseks, o jiems tikrai gali pasisekti, neliks gyvo nė vieno iš mūsų 

tautos.  

- Na tai nebus taip lengva, kaip jie įsivaizduoja,- gūţtelėjo pečiais Johanas.- Vargu ar kokia 

nors privati kariuomenė galės įveikti mūsų apsaugos būrius. Tik viena bėda, jei privačios 

kompanijos ar organizacijos, neţinau kas ten slepiasi uţ šio plano, nesugebės mūsų nugalėti 
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savomis jėgomis, uţsiundys ant mūsų kokią nors stipresnę valstybę. Bet kokiu atveju, visas 

mūsų ankstesnis gyvenimas bus praţuvęs amţiams. Jeigu tik... 

- Jeigu tik mes nesunaikinsime šitos grupės,- pratęsė brolio mintis Peteris.- Ţinoma, tai visos 

problemos neišspręs, bet padės mūsiškiams laimėti laiko. Kol tie paslaptingi investuotojai 

suras kitą grupę, kol paruoš kitą ekspediciją... 

- Būtent,- linktelėjo Johanas.- Praeis ne vienas mėnuo. O vasara tuoj pasibaigs. Ţiemos metu 

jiems bus ganėtinai sunku iki čia atsibelsti. Tik kaip juos sunaikinti? 

- Spąstų salė? 

- Tinka... Reikia juos ten įvilioti taip, kad jie pakliūtų į spąstus nespėję ir susivokti aplinkoje. 

- Pamirštų bet kokį atsargumą, o bandytų pasivyti kaţką kas nuo jų bėga. 

- Kas gali bėgti nuo jų? Šių poţemių gyventojas? 

- Geriausia jei atrodytų nelabai civilizuotas. Be viršutinių rūbų, išsidaţęs karo spalvomis. 

Daţų mes turime... Neblogų daţų, šviečiančių tamsoje... 

- Būtent... Gavę vaizdus su tokiu vietiniu gyventoju, privatūs investuotojai slėps tai nuo visų. 

Dabar JAV labai stiprios visokios ten ţaliųjų, lygių teisių ar aborigenų gynimo 

organizacijos. Tokios galėtų ne menką triukšmą spaudoje sukelti, jei tik suţinotų apie tikrus 

laukinius nepaliestoje aplinkoje,- nusišypsojo Johanas. Pagaliau brolių galvose pradėjo 

formuotis veiksmų planas. Atsitraukę dar kilometrą atgal nuo artėjančios grupės, broliai 

pasiskirstė vaidmenimis. Pasiėmęs visą įrangą bei brolio drabuţius, Johanas perėjo spąstų 

salę ir apsistojo ištyrinėtuose koridoriuose iš karto uţ jos. Tuo tarpu Peteris, išdaţytas nuo 

kojų iki galvos švytinčiais daţais lengva ristele pasileido link palengva slenkančių 

įsibrovėlių. Tolesnius garsus bei vaizdus uţfiksavo tas pats lubomis ropojantis ir nuo niūrių 

vyrų grupės neatsiliekantis „laumţirgis“ taip ir negavęs įsakymo baigti filmuoti bei įrašinėti 

garsą. 

Viskas prasidėjo nuo samdinio, ėjusio kiek pirmiau visos grupės ir ţvalgiusio kelią, šūksnio.  

Ţinoma, šioje vietoje galima būtų aiškintis kas tas viskas, iš kur atsirado Visata ir lieti panašias 

filosofines išmintis. Taip nedarysime. Apsiribokime tuo, kad nuo ţvalgo šūksnio prasidėjo visos 

tyrinėtojų grupės spartus artėjimas prie mirties. Ankstyvos, nelauktos ir labai skausmingos 

mirties. Taigi, kaip ten su tuo šūksniu... 

- Priekyje judėjimas,- šūktelėjo besiţvalgantis samdinys.- Forma ţmogaus, šviečiantis. 

- Sulaikyk jį,- spėjo riktelti Bosas ir tada visa grupė pamatė prieš save stypsantį, išsitepliojusį 

švytinčiais daţais ir kaţkokį pagalį kratantį Peterį, kuris bendram įspūdţiui sustiprinti dar ir 

šūkavo kaţką panašaus į zulusų karo šūkius. Visas šis vaizdas tetruko kelias sekundes. Tada 
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Peteris, nelaukdamas, kol samdiniai susigriebs ir pykštels į jį iš nešiojamų ginklų, apsisuko 

ir, vaizdingai kalbant, pasiraitė kulnus.  

- Paskui jį greičiau,- sukomandavo Bosas.- Jei jis paspruks, perspės saviškius. 

- Vaje, tikras laukinis,- dūsavo daktaras, kurnėdamas paskui nuskubėjusius samdinius.- 

Kolega, spėjote nufilmuoti?- nepaisant vykstančių gaudynių ir pašėlusio tempo, jis dar spėjo 

kalbinti greta bėgantį kitą mokslininką. 

- Spėjau, akivaizdus europoidinis tipas,- pūkšėjo ir krenkštė daktaro kolega, nepaleisdamas 

kameros ir ţiūrėdamas daugiau į vaizdus jos ekrane nei po kojomis.- Apie tai byloja 

kaukolės struktūra, nors odos spalvos per tuos daţus neįmanoma įţvelgti. 

- Nuostabu! Tai didţiulis atradimas. Nepaliesta civilizacijos rasė. Arba, rasė sukūrusi savo 

civilizaciją. Mes tapsime įţymūs, kolega,- dţiūgavo daktaras ir tas nuoširdus dţiaugsmas 

tęsėsi dar beveik dvidešimt minučių. Arba visą likusį daktaro gyvenimą. Kitaip tariant, tol, 

kol jam įbėgus į spąstų salę, iš sienos iššokęs pjautuvas nenunešė nelaimėliui mokslininkui 

galvos.  Toliau viskas buvo kaip prastos kokybės siaubo filmuose. Daug kraujo, atskirtų 

kūno dalių, rūgštyje tirpstančių kūnų, aimanų, dejonių, prakeiksmų ir pagalbos prašymų į 

kuriuos niekas neatsiliepia. Peteris, tik patekęs į salę, nuskuodė jam ţinomais takais, lengvai 

išvengdamas visų, gal dešimtis kartų tirtų, spąstų. Paskutiniam iš persekiojimo grupės 

įkurnėjus į spąstų salę, jaunasis Zwingeris paspaudė giliai sienoje paslėptą mygtuką, 

uţdarantį visus matomus išėjimus iš šios mirtinai pavojingos patalpos ir ramiai, jau niekur 

neskubėdamas, eidamas prisidengęs šešėliais ir būdamas beveik nematomas persekiotojams, 

tiesiu taikymu nudroţė link vieno iš slaptųjų išėjimų. Tiesą sakant, šiame pasakojime ţodis 

„beveik“ įgyja labai didelę reikšmę. Apsauginių vadovas vis dėlto pastebėjo Peterį ir, 

matydamas aplinkui save tvyrantį chaosą, iš karto sumetė, kur reikėtų traukti norint 

išsigelbėti. 

- Nustokit blaškytis ir visi eikit iš lėto paskui mane!- šūktelėjo patyręs samdinys, 

peršokdamas atsivėrusią ir rūgšties pilną duobę į kurią ką tik įgarmėjo netoliese buvęs jo 

komandos narys. Bėda tik ta, kad ne visi išgirdo ar per uţplūdusią paniką sugebėjo išgirsti jo 

ţodţius. Dalis grupės, visų pirma mokslininkai, kaip išprotėję blaškėsi po salę, aktyvuodami 

vis naujus ir naujus spąstus ir taip trukdydami išsigelbėti net tiems, kurie išlaikė sveiką 

nuovoką. Ţinoma tai truko neilgai... Kokias dešimt minučių. Praėjus šiam laikui gyvųjų 

tarpe teliko apsauginių vadovas bei jį sekusi nedidelė grupelė atsargiai, ţingsnis po ţingsnio 

artėjanti prie slaptojo išėjimo, kuriuo pasinaudojo Peteris. Sunku jiems buvo. Priešingai nei 

broliai Zwingeriai,  samdiniai neturėjo ištisų metų tyrinėjimui, technikos, kurią galima būtų 

aukoti, siekiant išsiaiškinti konkrečių spąstų buvimo vietą ar prieš tai per šią salę praėjusių 



 24 

ţvalgų (tame tarpe ir čia ţuvusių) uţrašų. Kiekvienas klaidingas ţingsnis, kiekvienas 

netikslumas pareikalaudavo aukų. Tai nuodingas dyglys, tai persiverčianti plokštė, tai nuo 

lubų nukritęs smaigas, tai dar begalės visokių mirtinai pavojingų velniavų... Visa tai tykojo 

samdinių kiekviename ţingsnyje. Ţingsnyje, kuris galėjo lemti mirtį arba gyvenimą... 

Nenuostabu, kad praėjus beveik valandai tik trys iš visos grupės įveikė visus spąstus, tik trys 

priėjo išganingąjį išėjimą, tik trys apsidţiaugė likę gyvi. Tik trys iš visos dviejų dešimčių 

ţmonių grupės... Juos broliams Zwingeriams teko nušauti patiems. Gyvų tarpe neliko nei 

vieno įsibrovėlio. 

O po to... Po to buvo skubi kelionė namo, link apgyvendintų patalpų. Dar tiksliau, 

beatodairiškas lėkimas merijos pastato link. Broliai puikiai suprato, kad dabar svarbi kiekviena 

sugaišta ar sutaupyta valanda. Ţinoma, visą informaciją bei nufilmuotus vaizdus, kai tik galėjo, 

jie perdavė nuotoliniu ryšiu, tačiau taryba išreiškė pageidavimą apklausti kuo greičiau ir pačius 

brolius Zwingerius. Todėl jie skubėjo... Neišpasakytai skubėjo. Lėkė taip, kaip niekas niekada, 

jei tik norėdavo likti gyvas, koridoriais nelakstė. O atvykę aptiko plačiai pasklidusius gandus bei 

kaip įerzintų bičių avilys kunkuliuojančią koloniją. 

 

.......................... 

 

 

- Ir tada mes juos nušovėme,- šiais savo ţodţiais Johanas baigė pasakojimą apie susidūrimą 

su įsibrovėliais ir apţvelgė susirūpinusius tarybos narių veidus. Kai kurie dar tikėjosi, kad 

dešimtis kartų perţiūrėtame įvykių įraše yra nepilna informacija. Kad broliai, grįţę namo, 

papasakos daugiau ir pateiks faktus, kurie paneigs įraše nuskambėjusius įsibrovėlių ţodţius 

apie ateities planus. Tačiau šioms viltims nebuvo lengva išsipildyti. Panikos nebuvo... Buvo 

nusivylimas, kai kur pyktis, labai retai kuriame veide atsispindėjo baimė. O kaipgi be 

baimės... Nepaisant pastovių koloniją supančių pavojų, tarybos nariai buvo tokie pat ţmonės 

kaip visi, su tokiomis pat visiems ţmonėms būdingomis emocijomis. Taigi, kai kuriose 

veiduose matėsi baimė, tačiau daugiausia akių švietė ryţtu. Ryţtu neţinia kam, nes į 

pagrindinį klausimą atsakymo dar nebuvo surasta. Klausimą, kurį kaţkada iškėlė dar sifilio 

išėstomis smegenimis mąstantis ir masinėmis ţudynėmis besiţavintis ţmogelis, 

slapyvardţiu V.I.Leninas. Klausimą, kuris beveik fiziškai apčiuopiamas pleveno, 

apgaubdamas visų ir kiekvieno įkaitusią galvą. Klausimą, kuris skambėjo labai paprastai: Ką 

daryti?  
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- Tai ką mums daryti?- pagaliau buvo balsu ištarta tai, kas kirbėjo kiekvieno iš susirinkusių 

galvoje.- Gal galime paslėpti savo koloniją nuo skenavimo? 

- Ne,- nuskambėjo ryţtingas aukšto ir stambaus ţmogaus balsas. Ţmogaus, kuris vadovavo 

kolonijos inţinierių komandoms.- Mes nesugebėsime paslėpti visos naudojamos energijos ir 

šilumos šaltinių. Teoriškai galėtumėme sukurti maskuojamąjį ekraną, bet toks darbas truktų 

metų metus. Tikrai per kelis mėnesius nesuspėsime. Jei teisingai viską suprantame, o aš tuo 

esu įsitikinęs, svečių sulauksime vėliausiai po metų.  

- Reiškia turime ruoštis karui,- nenustygo savo vietoje kovinių būrių vadas. Kaip ir visi 

kariškiai, jis visuomet pirmenybę atiduodavo grubiai kovai, o tik paskui mąstydavo apie 

galimas alternatyvas. 

- O gal galime derėtis?- nuskambėjo nedrąsus pasiūlymas. 

- Ir ką pasiūlysime?- paniekos kupinas tarybos nario balsas aiškiai rodė ką jo savininkas 

galvoja apie derybas.- Likviduosime koloniją, išsiskirstysime, pasiprašysime prieglobsčio 

pas savo priešus, o turtų ištroškusiems plėšikams atiduosime viską ką aptikome ar 

sukūrėme. Tokia pasiūlymo dėl derybų esmė?- tik slogi tyla, kilusi po šių ţodţių, patvirtino, 

kad derybų klausimas išsemtas. 

- Tai aš ir sakau, reikia ruoštis karui. 

- O gal kur nors galime pasitraukti? 

- Kur? Į speigynus? 

- Mes kovosim! 

- Kiek laiko kovosim? Vieną kartą atsilaikysime, po to ant mūsų uţsiundys kurią nors iš jų 

valdomų valstybių. Ilgai neatsilaikysime. 

- O gal traukiamės į Argentiną ar Čilę? Įsikursim kalnuose... 

- Bus labai sunku, bet įmanoma. Tik prarasime savo slaptumą, turėsime atskleisti visą 

informaciją tų šalių vyriausybėms. Neţinia kaip jos sureaguos. 

- Aš manau, kad yra dar viena išeitis,- staiga nuskambėjęs balsas iš karto nutildė visą šurmulį. 

Balsas priklausė ţmogui, kurį gerbė visa kolonija. Balsas priklausė brolių Zwingerių dėdei 

Vincentui. Vėl įsivyravo tyla, bet šį kartą ne slogi, o viltinga tyla, tyla, tarsi drugelis 

plevenanti virš visų galvų, o ne tamsiu akmeniu slegianti visų pečius... Ši tyla rodė kiek 

daug visi tikisi iš Vincento ţodţių.  

- Kokia išeitis?- pagaliau nupleveno vienišas, kupinas neišsakytos vilties klausimas. 

- Mes galime pasitraukti, bet ne į kokią atkampią Argentinos ar Čilės vietovę, bet kitur... 

- Kaip tai kitur?- kaip atsilaisvinusi, prieš tai suspausta, spyruoklė šovė aukštyn kelių balsų 

draugiškai ištartas klausimas. 
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- Mes galime pasitraukti per vartus. Taip,- Vincentas pakėlė balsą, nuramindamas kilusį po jo 

ţodţių gaudesį.- Būtent per tuos vartus apie kuriuos visi girdėjote. Tačiau yra dalykų, kurių 

jūs dar negirdėjote. Tik prieš kelias dienas mes iššifravome uţrašus ant vartų ir šalia esančių 

mechanizmų ir dabar ţinome kur jie veda. Palaukit!- jau šūktelėjo Vincentas, iškeldamas 

ranką ir sustabdydamas jau besprūstančių klausimų srautą. Kolega Klausas Braunmanas 

papasakos jums viską išsamiau. Juk tai būtent jis ir iššifravo ankstesnių šios vietos 

gyventojų raštą,- sulig šiais ţodţiais Vincentas pasisuko į šalia stovintį ţmogų ir paprašė jo 

pradėti kalbėti. 

- Taigi,- nedrąsiai pradėjo Braunmanas. Neišvaizdus, menko ūgio ţmogus niekuomet 

nepasiţymėjo dideliu pasitikėjimu savimi. Tačiau po nykia ir pilka išore slėpėsi stulbinantis 

analitinis protas ir gabumai. Gabumai, kuriems lygių Poţeminis miestas neţinojo per visą 

savo egzistavimo istoriją. Vincentas ir Klausas. Ryţtingas padauţa ir peštukas bei pilkas 

akiniuotis moksliukas. Du tokie skirtingi ir nesuderinami ţmonės, tačiau tuo pat metu ir 

neperskiriami draugai nuo pat mokyklos laikų. Kur ėjo Vincentas, ten buvo ir Klausas. Ir 

atvirkščiai... Vincentas buvo pirmas, kuris suţinodavo genealioje draugo galvoje 

gimstančias idėjas. Todėl nieko nuostabaus, kad ir šį kartą Vincentas ţinojo tai, ko dar 

neţinojo nei vienas kitas miesto gyventojas. Išskyrus patį Braunmaną, ţinoma. Gerai, kiek 

nuklydome, laikas grįţti prie pasakojimo.- Jūs ţinote, kad jau kelias dešimtis metų kartu su 

grupe kitų iškilių mokslininkų, tyrinėju paslaptingus įrašus, kuriuos, kaip manoma, paliko 

anksčiau čia gyvenę ţmonės (iš tiesų, tai Braunmanas sukūrė tyrinėtojų grupę ir jai 

vadovavo. Šis faktas gal ir nėra svarbus, bet daug pasako apie ţmogaus kuklumą.). Darbai 

paspartėjo kai du mūsų miesto vaikai aptiko apleistus, puikiai išsilaikiusius statinius su ant 

sienų išraiţytais tekstais. Dar labiau mums padėjo rastos plokštės su egiptietiškais 

rašmenimis. Hmm...,- kalbėtojas taip susijaudino nuo jam rodomo dėmesio, kad kuriam 

laikui prarado balsą. 

- Vienu ţodţiu,- pratęsė Vincentas.- Klausas bandė pasakyti tai, ką aš jau Jums pranešiau. Jis 

galutinai iššifravo raštą ant vartų ir plokščių šalia jų. Ţinoma, jūs galite klausti, kodėl aš tą 

arkos pavidalo statinį vadinu vartais? Todėl, kad tai iš tiesų vartai. Vartai į kitą laiką. O šalia 

palikta jų naudojimosi instrukcija. Tie vartai tėra dalis įrenginio. Laiptuotos piramidės 

pavidalo pastatas, ant kurio stogo jie pastatyti ir kuris iš dalies mūsų atkastas yra milţiniška 

mašina, kuri energijos semiasi tiesiai iš Ţemės šerdies ir skirta vieninteliam tikslui – 

kelionėms laiku. Visi ţinome,- vėl pakėlė balsą Vincentas, nutildydamas pakilusį gausmą, 

sklindantį iš įtemptų balso stygų. Stygų, kurios priklausė susijaudinusiems ţmonėms. 

Susijaudinusiems iki silpnumo kojose, iki tamsos akyse, iki pykinimo skrandyje. Ir neţinia 
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ko tame jausme buvo daugiau- baimės, lūkesčio, ar nuojautos. Nuojautos, kad visas 

gyvenimas, visas aplinkinis ir jaukus pasaulis netrukus pasikeis. Pasikeis iš karto kai tik 

Vincentas baigs kalbėti. Nes sprendimas jau buvo aiškus. Niekas net nebandė balsuoti. Visi 

ir taip ţinojo – prasidės visų miesto gyventojų ţygis. Ne bėgimas, bet tvarkingas ţygis, 

kuriam pasiruošti dar buvo šiek tiek laiko. Ţygis neţinia į kur, ar tiksliau kalbant, neţinia į 

kada. Nors į kur buvo aišku. Į tą pačią Antarktidą, tik kitame laike. Svarbesnis klausimas 

buvo į kada, bet ir tai greitai paaiškėjo. Paaiškėjo iš karto kai Vincentas baigė kalbėti. Iš 

tiesų jokių alternatyvų miesto gyventojai neturėjo. Vartai, kuriais kadaise galbūt galėjai 

keliauti į bet kurį norimą laiko momentą (nors Braunmanas galvojo kitaip), buvo gerokai 

apgadinti per tūkstantmečius praūţusių gamtos kataklizmų. Kaip ten bebūtų, dabar buvo 

galima tik viena kryptis – pirmyn. Kam neaišku, pirmyn reiškia į ateitį nuo keliautojo 

buvimo laiko momento. Ir tik vienu, konkrečiai apribotu atstumu. Net labai apribotu. Be 

jokių mėnesių ar dienų. Ir tas atstumas sudarė lygiai dvylika tūkstančių metų. Nei daugiau 

nei maţiau. Vincentas susirinkusiems kalbėjo apie kaţkokius cikliškumus, besitęsiančius 

būtent dvylika tūkstančių metų, bet šios jo kalbos dalies maţai kas klausėsi. Visi suprato, 

kad tai tik spėlionės ir nesvarbi informacija... Be to, visi buvo uţsiėmę. Netgi labai uţsiėmę. 

Uţsiėmę išgirstos informacijos įsisąmoninimu ir savo emocijų valdymu. O tai, patikėkite 

manimi, niekam nebuvo paprasta uţduotis. Galiausiai viskas tapo aišku. Visi miesto 

gyventojai keliaus per vartus dvylika tūkstančių metų į ateitį. Keliaus neţinodami ar galės 

grįţti atgal. Keliaus ieškoti naujos Tėvynės. Tėvynės Ţemėje, kuri gali būti panaši į rojų 

(taip visi slapčia tikėjosi), ar kuri gali būti nebetinkama gyventi (to visi slapčia bijojo). 

Toliau prasidėjo emocijų raminimas. O kas gali geriau raminti emocijas nei dėmesio 

sukaupimas ties techniniais projekto niuansais. Taigi prasidėjo planavimas ir darbo 

pasiskirstymas. Tai miestiečiai daryti puikiai mokėjo... Turbūt nebuvo daugiau Ţemėje 

tautos, kuri sugebėtų per tokį trumpą laiką taip organizuotai ir tvarkingai išsikelti. O gal ir 

buvo? Kas ten, galų gale, gali ţinoti, kaip elgtųsi viena ar kita tauta krizės akivaizdoje.  

 

 

2024 metai. Antarktida 

 

 

Laikas praėjo beveik nepastebimai. Kaip sraunioje upėje tekantis vanduo, kuris atrodo ką tik buvo 

prie tavęs ir štai labai sparčiai nutolo. Nepastebimai, bet be galo naudingai. Tai ką miesto 

gyventojai padarė per jiems tekusius keturiolika mėnesių, normaliomis sąlygomis jie būtų dirbę ne 
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maţiau penkių, o gal ir šešių metų. Ne veltu sakoma, kad ţmonės gali daryti stebuklus. O gal 

stebuklus daro ne ţmonės, bet jų ryţtas, pasišventimas, susikaupimas ir bendrumas? Gal?  

Kaip ten bebūtų, laiko miesto gyventojai gavo netgi daugiau nei tikėjosi. Tik 2024 metų vasaros 

pabaigoje, daugiau nei uţ dešimties kilometrų nuo įėjimo, kuriuo pasinaudojo brolių Zwingerių 

sunaikinta grupė, patekdama į  poţeminių urvų ir koridorių pasaulį, ţvalgai aptiko sparčiai 

įrenginėjamą bazę. Bazę, skirtą tūkstančiams ţmonių. Bazę, knibţdančią ginkluotų sargybinių. 

Bazę, iš kurios buvo ruošiamasi vėl skverbtis į tunelius. Ţinoma, miestiečiai dar buvo ganėtinai 

saugūs. Ir tokiais galėtų jaustis kokias dvi ar net tris savaites. Priklausomai nuo to kaip sparčiai 

atėjūnai stumsis į priekį. Jie net galėjo stoti į kovą, sunaikinti visus atėjūnus ir laimėti dar 

papildomus mėnesius ar net metus, tačiau jokia kova nebegalėjo uţtikrinti miestui ankstesnio 

gyvenimo. Galų gale ir sprendimas jau buvo priimtas. Sprendimas, kurio įgyvendinimui taip ruošėsi 

ir senas, ir jaunas, ir ligotas, ir kupinas jėgų. Kitais ţodţiais, sprendimas, kuriuo gyveno, kvėpavo, 

miegojo ir dirbo visi iki vieno Poţeminio miesto gyventojai. Jiems nereikėjo dviejų ar trijų savaičių. 

Viskas buvo paruošta ir per artimiausias tris dienas visame mieste galėjo nebelikti nei vienos gyvos 

dvasios. Tiksliau visokių ten gyvačių, šimtakojų ir kitokių gamtos tvarinių dvasių ir toliau 

knibţdėtų. Mieste tiesiog nebeliktų ţmonių. Tačiau ţmonės šiek tiek uţtruko. Uţtruko nedaug, tik 

papildomas kelias dienas. Uţtruko vien tam, kad galėtų amţiams atsisveikinti su vieta, taip ilgai 

buvusia jų namais. Ir štai... Praėjus maţiau nei savaitei nuo tada kai ţvalgai pirmą kartą pastebėjo 

atėjūnų bazę... Tuo metu kai pirmieji įsibrovėliai jau pateko į poţeminių tunelių bei koridorių 

sistemą... Pro vartus vienas po kito į neţinią ėjo miestiečiai, slinko begalinės transporto priemonių 

eilės. Lengvų ir sunkių, greitų ir lėtaeigių, bet visuomet maksimaliai pakrautų viskuo, kas tik 

gyventojų manymu jiems galėjo praversti. Iš pirmo ţvilgsnio, miestiečiai su savimi tempėsi visą 

miestą. „Keista, kad jie povandeninių laivų neišsirinko ir neišsiveţė“,- pagalvotų pašalinis 

stebėtojas, jei tik toks galėtų matyti evakuacijos pradţią.  Net aukso ir deimantų prikrauti 

kambariai... Net gi tie visiškai ištuštėjo. Šioje vietoje atėjūnų laukė didţiulis nusivylimas. Kaip ir 

daugelyje kitų... Miestiečiai sunaikino visus pėdsakus ir ţenklus, leidţiančius iššifruoti senosios 

civilizacijos raštą, pasinaudojant egiptiečių rašmenimis. Suskaldė bei susmulkino ir masyvias 

akmens plokštes ant kurių buvo surašytos instrukcijos kaip naudotis laiko vartais. Neliko beveik 

nieko, kas galėtų patenkinti neţabotą atėjūnų godulį. Na gal išskyrus technologijas leidţiančias 

gauti milţiniškus pigios energijos kiekius tiesiai iš ţemės šerdies, ar didţiulius deimantų klodus, 

slypinčius po kai kuriais tuneliais ir iki šiol neatrastus miesto gyventojų. Bei dar vieną kitą panašią 

smulkmeną... Nors, kita vertus, kokia nauda iš tų pigios energijos technologijų? Naftos verslas jokiu 

būdu nepakęs konkurentų. Per dideli pinigai susiję su nafta, o ten kur sukasi didţiulės pinigų sumos, 
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nesibodima jokių priemonių. Nei grubaus fizinio poveikio, nei akivaizdaus melo ar apgaulės. Kiek 

nuklydome... 

Kaip jau minėta, begalinė ţmonių ir transporto priemonių vora, kaip milţiniška gyvatė, šliauţė pro 

vartus. O jų priekyje kaip visuomet buvo ţvalgai. O kartu su jais, aplenkdami visus kitus (jei 

pastebėjote tai broliams jau tapo įprasta (turiu omenyje aplenkti kitus))... Vienu ţodţiu, broliai 

Zwingeriai buvo tarp pirmųjų ţengusių pro vartus ir pasitikusių neţinomybę. Jei būtų jų valia, jie 

leistųsi į kelione visa savaite anksčiau nei likę miesto gyventojai. Ne kartą ir ne du broliai siūlė 

dėdei Vincentui pasiųsti juos kartu su ţvalgų grupe anksčiau nei kitus. Tiek anksčiau, kad galėtų 

išţvalgyti vietovę į kurią bus atvykstama bei paruošti šiokią tokią atvykimo bazę. 

- O kam to reikia?- nusistebėjo Vincentas.- Jei aptiksite kokį pavojų, atgal grįţti ir pranešti 

apie tai negalėsite. Vartai, kaip ţinote veikia tik į vieną pusę. Priešingai, savo pasirodymu 

galite perspėti ten gyvenančius ţmones. Ţinoma, jei tenai kas nors gyvena. Geriau ţengiame 

visi kartu. Jei aptiksime pasipriešinimą, visi kartu lengviau jį galėsime įveikti nei nedidelės 

ţvalgų grupės. Jei pasirodys, kad tenai neįmanoma išgyventi... Ką gi, ţūsime taip pat visi 

kartu... 

Ir štai broliai Zwingeriai, kartu su pirmaisiais ţvalgais ţengė pro vartus ir atsidūrė... 
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III dalis. Pasikeitusi gimtinė 

 

 

14024 metai. Antarktida 

 

 

Net sunku būtų trumpai apibūdinti, kaip atrodė ta vieta, kurią prieš save išvydo ţvalgai. Bet kokiu 

atveju, tai jau nebebuvo ta ledynais sukaustyta Antarktida, kurią jie matė prieš dvylika tūkstančių 

metų. Vešli ţolė, kaţkur netoliese čiurlenantis upelis, horizonte matomi ţemaūgiai medţiai... 

Ţinoma, kaţin kiek nepamatysi ţvelgdamas pro langų kiaurymes. O būtent pro jas buvo priversti iš 

pradţių ţvalgytis broliai Zwingeriai. Kodėl pro langus, pasidomės šių eilučių skaitytojas. Labai 

paprasta. Ţvalgai atsidūrė kaţkokioje visiškai neseniai apleistoje baţnyčioje. Ţodis „neseniai“ šioje 

vietoje turi ganėtinai neapibrėţtą prasmę. Palyginus su tuo laikotarpiu, kurį įveikė ţvalgai, pora 

dešimčių metų atrodė tikri niekai. Apie tai, kodėl broliai nusprendė, kad pastatas buvo religinės 

paskirties ir kiek laiko jis apleistas, geriausiai parodo jų pačių dialogas. Teisybės dėlei reikia 

pasakyti, kad tas dialogas tęsėsi jau kurį laiką ir mes prie jo prisijungsime jau gerokai įpusėjus 

diskusijoms.  

- Vis dėlto manau, kad čia buvo baţnyčia,- nesutiko su brolio argumentais Peteris.- Na ir kas, 

kad kampuose tu aptikai seno gyvulių mėšlo sankaupų ir konstrukcijų panašių į 

tvartus...Paţiūrėkit į pačią statinio konstrukciją ir vidaus erdves. Tipiška baţnyčia. Vietiniai 

gyventojai galėjo šį pastatą naudoti kaip tvartą jau tada kai statinys nustojo būti naudojamas 

religinėms reikmėms.  

- Galėjo, - įsiterpė į pokalbį dar vienas ţvalgas, besisukiojęs netoliese.- O galėjo būti taip, kad 

čia auginti gyvuliai buvo tiesiog apeigų dalis. Bet kokiu atveju, pats pastatas jau senokai 

apleistas. 

- Manau, apie dvidešimt metų,- savo nuomonę pareiškė Johanas.- Sprendţiant iš kiauro stogo, 

pelėsių ant sienų, sutrūnijusių langų rėmų ir stiklų šukių... 

- Nebūtinai,- gūţtelėjo pečiais Peteris.- Mes beveik nieko neţinome apie šios vietos dabartinį 

klimatą. Jei čia labai drėgna, tai pelėsiai galėjo per metus susidaryti. Man gerokai svarbiau, 

kad čia yra stiklų šukių, kas rodo aukštesnio lygio civilizacijos buvimą. 

- Ir tai, kad stogas akivaizdţiai vien medinis,- įsiterpė Johanas.- Kas rodo didelį civilizacijos 

nuosmukį. 

- Arba tai, jog vietiniai yra pamišę dėl ekologijos,- trečias ţvalgas buvo labiau linkęs palaikyti 

Peterio pusę. Ţvalgų buvo ir daugiau. Iš viso dvi dešimtys asmenų. Tik kiti, pasidalinę 
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grupelėmis, tyrinėjo kitas pastato, kuris vėliau paaiškėjo iš tiesų kadaise buvo religinės 

paskirties ir net vietinių buvo vadintas baţnyčia, pakampes. Jie taip pat apie kaţką 

diskutavo, tačiau, kadangi pagrindiniai knygos herojai yra broliai Zwingeriai , kitų ţvalgų 

diskusijų mes neseksime.   

- Paţiūrėkit,-parodė ranka Peteris.- Vartai yra ant penkiakampės pakylos. Manau, kad 

vietiniai nieko ypatingai naujo neišrado ir aplinkui penkiakampę pakylą buvo apskritimas.  

- Gal ir tai,- gūţtelėjo pečiais Johanas.- Tai neypatingai svarbu. Svarbiausia, kad vartai išliko. 

Turbūt ir visa piramidė vis dar sveika, tik pilnai uţnešta ţemėmis. Įėjimai į poţemius, jei 

tokie vis dar yra, šioje vietoje turėtų būti kokių dvidešimties metrų gylyje. 

- Svarbiausia, kad čia ganėtinai saugu ir pro vartus galės išeiti visi mūsiškiai. Išgriausime dalį 

sienos ir transportas lengvai išriedės laukan. Gerai, manau metas judėti toliau,- trečias 

ţvalgas, kuris pasirodė besąs visos grupės vadovas, nieko daugiau nelaukdamas ir 

nebeleisdamas kilti diskusijoms, visus ţvalgus jungiančiu tarpusavio radijo ryšiu paragino 

savo grupę keliauti laukan ir ištyrinėti aplinkinę teritoriją. 

Judėjimas toliau buvo ganėtinai paprastas. Pro pastato, kurį ir toliau vadinsime baţnyčia, duris, 

tada iki artimiausios kalvelės, esančios uţ beveik šimto metrų ir viskas... Toliau ţvalgai nebėjo. 

Nebuvo prasmės... Aplinkui baţnyčią driekėsi lygumos, pilnos vešlios ţolės. Tolumoje, kaip jau 

minėta anksčiau, stūksojo ţemaūgių medelių miškas, o visiškai netoliese tekėjo nedidukas 

upelis. Na dar banda įdomių raguotų gyvulių, panašių į karvių didumo oţkas, ramiai ganėsi 

kaţkur viduryje tarp miško ir baţnyčios. Per ţiūronus apţiūrėję bandą ir nieko neįprasto 

nepamatę, ţvalgai ramiai nukreipė savo ţvilgsnius tolyn. Reikia pasakyti, kad niekas iš visos 

besiţvalgančiųjų grupės neţiūrėjo labai įdėmiai į tuos gyvulius. Tuo labiau, kad pro vartus 

vienas po kito pradėjo eiti miesto gyventojai ir lindo transporto priemonės. Ne gyvuliai 

ţvalgams buvo galvoje. O be reikalo. Jei jie paţiūrėtų įdėmiau, būtų pamatę išsigandusį, prie 

stambiausio bandos „oţio“ prigludusį ir taip pasislėpusį piemenį, kuris  išplėstomis akimis 

stebėjo „demonus“ lendančius iš kadaise sugriautos jau sunaikintos „apgavikų“ sektos 

baţnyčios. Sektos, kuri beveik šimtmetį skelbė apie tai, jog kada nors Ţemėje pasirodys 

„demonai“, kurie nušluos visus paskendusius nuodėmėse ir paliks tik tikruosius sektos narius. 

Ţinoma, jei tikėti piemens tėvu, tai tie tikrieji sektos nariai savo polinkiu į nuodėmes niekuo 

nesiskyrė nuo aplinkinių, bet tai nebuvo labai svarbu. Svarbiausia, kad jų pranašystės taip ir 

neišsipildė. Neišsipildė ir dėl to prarado įtaigą. O nesant įtaigių pranašysčių, sekta pralaimėjo 

savo didţiausiai konkurentei, kitai panašaus pobūdţio kulto grupei, kurios įkūrėjas, pasak 

legendų, darė įvairius stebuklus. Kaip antai, vaikščiojo vandeniu ir panašiai... Niekas tų legendų 

patikrinti negalėjo, nes jos atsirado jau mirus tiek pačiam „stebukladariui“, tiek jo amţininkams, 
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galintiems kaţką patvirtinti ar paneigti. Kaip ten bebūtų, konkuruojantis kultas patraukė į savo 

pusę vietinius valdovus, apšaukė tikruosius sektos narius „apgavikais“ ir sugriovė jos baţnyčias. 

Na dar tuo pačiu, išskerdė daugiau nei pusę kadaise galingos sektos narių bei priglobė visą turtą, 

kurį tik iš jų galėjo pagriebti. Tačiau tai buvo anksčiau... Kol pranašystės dar nebuvo 

išsipildţiusios. Dabar jos išsipildė ir pirmas tai pamatė menkas piemuo. Menkas tiek kūnu, tiek 

protu... Nors tai gal ir nevisiškai tikslu. Piemuo buvo pakankamai protingas bijoti ir pakankamai 

sumanus, jog suvoktų būtinybę „raityti kulnus“. Geriausiai tiesiai pas vietinį rabiną, kaip 

išdidţiai save tituluodavo kilmingi vienos ar kitos apylinkės valdovai. Jei tik ţvalgai būtų 

pamatę piemenį ir neleidę jam pasprukti... Gal tada visa istorija būtų pasisukusi kitaip? Be 

kraujo, karų, „išrinktosios tautos“, naujos religijos... Gal taip, o gal ir ne... Neverta dabar 

spėlioti. Kaip ten bebūtų, ţvalgai piemens nepastebėjo ir tas, kaip įkirptas į uodegą, tiesiog 

nulėkė pas savo rabiną.  

Atvykėliai nieko neįtarė, bet buvo atsargūs. Iš pradţių įsirengę stovyklą, jie nepamiršo sukurti 

puikią apsaugos zoną, prikimštą technikos ir pastoviai patruliuojamą sargybinių. Technika 

Poţeminio miesto gyventojams padėjo. O gal pakenkė? Ţiūrint, kaip vertinti tolimesnius 

įvykius. Įvykius, kurie prasidėjo po savaitės. 

 

................... 

 

„Ir apsupo netikėliai pagonys „Išrinktosios tautos“ stovyklą. Ir buvo jų kaip ţvaigţdţių danguje, 

kaip smėlio smiltelių dykumoje... Meldėsi jie savo netikriems Dievams ir prašė „Išrinktosios 

tautos“ sūnų ir dukterų mirties. Baisūs buvo pagonys... Smailūs buvo jų ragai ir ilgos 

uodegos...“. 

- Jėzau, kokia nesąmonė,- vyras atsivedėjęs sviedė knygą į kampą, bet po kelių minučių nuėjo 

jos vėl pasiimti. – Viskas buvo visiškai kitaip. Tie vargšeliai, kurie, visų pirma, buvo be 

uodegų ir ragų, neturėjo jokių galimybių. Aš iki šiol manau, kad tada mes padarėme klaidą... 

Daug klaidų. Reikėjo iš pradţių bandyti su jais kalbėtis. Nors po to kai sukaukė signalizacija 

ir pasirodė signalinės raketos, kalbėtis su jais buvo beviltiška. Visos mūsų technologijos jų 

akimis buvo tiesioginis mūsų demoniškumo ir kilmės iš pragaro įrodymas. Taigi, tada 

prasidėjo pirmas iš „šventųjų karų“, kaip tas skerdynes vėliau vadino vietiniai, arba „karų su 

netikėliais pagonimis“, kaip rašo ši niekam tikusi melaginga knygiokė. Tačiau apie viską iš 

eilės. 

 

.......................... 
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Puolimas prasidėjo nuo kaukimo. Ne, ne nuo to atakuojančių masių šūkavimų, kurį galima 

pavadinti kaukimu... Kaukė, o gal teisingiau reikėtų sakyti, spiegė signalizacija įrengta aplinkui 

Poţeminio miesto gyventojų stovyklą. Mat vienas vietinis gyventojas, su labai netgi blogais 

ketinimais... Na gerai, tai buvo vietos rabino paskubomis suburtos kariuomenės ţvalgas. Šioje 

vietoje reikia kiek nuklysti. Iš tiesų tai maţdaug tūkstančio karių būrys, kurį čiabuviai vadino 

galinga ir gausia vietinio rabino kariuomene, nedelsdamas atvyko pamokyti įţūlius įsibrovėlius. 

Atvyko, pamatė įsibrovėlių, arba „demonų“ kaip atvykėliai buvo pavadinti tarp vietinių gyventojų, 

jau prisiklausiusių piemens pagraţintų istorijų, skaičių ir iš karto prarado visą kovinį įniršį bei 

narsą. Tada rabinas sugalvojo, kaip jam atrodė genealų planą, kuris turėjo būti labai progresyvus 

čiabuvių karybos mene. Jis sugalvojo pulti priešų stovyklą naktį, tada kai jie bus įmigę ir visus 

miegančius išskersti. Na ţinoma, dar priglobti visas atėjūnų gėrybes, įgyti didţiulę šlovę, o ateityje 

gal pretenduoti į rabinų rabino vietą. Na ir panašios roţinės svajonės... Šiam, tarp čiabuvių 

laikomam puikiu karvedţiu, subjektui net nedingtelėjo mintis, kad toks progresyvus planas iš tiesų 

buvo aprašytas jau prieš keliolika tūkstančių metų išleistose karybos vadovėliuose. Be abejo, ţinant 

jog visi vietiniai buvo įsitikinę, kad ţmogus sukurtas iš molio tik prieš šešis tūkstančius metų, 

ereziška mintis apie tokius senus vadovėlius net negalėjo uţklysti į jo neţinojimo ūkuose 

skendinčias smegenis. O gaila... Puikus planas buvo nedelsiant imtas įgyvendinti ir štai antroje 

nakties pusėje, būrelis rabinio kariuomenės ţvalgų sėlino link nieko neįtariančių priešų, o uţ jų 

traukė visa šaunioji kariauna. Ir staiga... Spiegimas, signalinės raketos... Mat kompiuteris, 

skenuodamas saugomą teritoriją, aptiko įsibrovėlius ir konstatavo jog tai nėra nepavojingi vietinės 

faunos atstovai bei visomis priemonėmis pabandė atkreipti savo šeimininkų dėmesį. Ir tai jam 

pavyko... Netgi labai greitai. Pavyko ne tik tai, bet ir sukelti pašalinį, nenumatytą poveikį, tai yra, 

gerokai išgąsdinti sėlinančius ir lengvos pergalės nuojauta (bei kitomis mintimis, daţnai tautosakoje 

vadinamomis „ţydro drambliuko sapnas“) besimėgaujančius uţpuolikus. Ir ne tik juos, bet ir jų 

ţirgus, niekada iki tol negirdėjusius tokių nenatūralių garsų bei nemačiusius tokių siaubingų vaizdų. 

Kaip padorūs ir tradiciniai arkliai, šie ristūnai draugiškai pasibaidė ir, nekreipdami jokio dėmesio į 

savo, ne maţiau išgąsdintus, raitelius,  lyg  jonvabalių pulkas pasklido į visas puses. Nelaimei, dalis 

pasuko link gal kiek maţiau, bet taip pat sutrikusių atėjūnų sargybinių. Ţinoma, Poţeminio miesto 

gyventojus galima suprasti. Jie niekuomet su niekuo nekariavo ir nepaisant atšiaurių sąlygų, kuriose 

gyveno, kaţkieno tai staigus puolimas viduryje nakties buvo ganėtinai naujas potyris. Štai šis 

abipusis išgąstis bei sutrikimas ir nulėmė tai, jog tada, kai pagaliau buvo įvesta tvarka, ant ţemės 

voliojosi daugiau nei šimtas vietinių gyventojų lavonų ir daugybė ţuvusių arklių. Dar keli čiabuviai, 

pritrenkti ir netekę sąmonės, gulėjo priešais į juos ţiūrintį, bei svarstantį ką toliau daryti Vincentą. 
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Teisybės dėlei, reiktų pasakyti, kad trumpame ir kruviname susidūrime nenukentėjo nei vienas 

stovyklą saugojęs sargybinis. 

- Vienok,- nuskambėjo balsas iš aplinkui belaisvius susibūrusios minios.- Turiu pasakyti, 

nesėkminga bendravimo pradţia. Ką darysim toliau? 

- Reiktų kaţkaip ištaisyt klaidas,- atskriejo kita mintis. 

- O jei tai ne klaida? Jei čia tikrai gyvena laukiniai, nesveiki subjektai?- garsiai paklausė 

Vincentas, pasėdamas abejones taikaus sutarimo galimybe.- Ţiūrėkite, kokie jų ginklai. 

Lankai, strėlės, kardai... Kaţkokie viduramţiai... 

- Gal čia tik vietinis koloritas? Gal kitur yra kitaip?- prieštaraujantis balsas nenorėjo nurimti. 

- Gal?- sutiko Vincentas. Kaip karingai bešnekėtų, jis nebuvo kruvinų kovų šalininkas.- O 

kaip tai suţinoti? 

- Ogi pas juos,- kaip gaivus vėjelis atskriejo pasiūlymas ir aiškiai nurodė į gulinčius 

belaisvius. 

- Ţinoma, viską suţinosime pas tuos, kurie nesupranta nė ţodţio iš mūsų kalbos ir kurių 

burbuliavimo mes nesuprasime,- tamsus ironijos debesis uţdengė plevenančią susirinkusiųjų 

optimizmo liepsnelę. 

- O kam mums tada lingvistikos skyrius? Sugebėsit per savaitę suprasti jo kalbą?- na kaip 

tokiai uţtvarų neţinančiai valiai, kurią spinduliavo Vincentas, galima atsakyti neigiamai. 

- Bandysime,- mąsliai atsiliepė bendruomenės lingvistikos skyriaus vadovas, mindţiukavęs 

netoliese.- Bet pradėti reikia nedelsiant ir mums visi turėsite padėti. 

- Be abejo,- linktelėjo Vincentas.- Šiai uţduočiai skirsime didţiausio pirmumo laipsnį. Ei, -

mostelėjo jis atskubėjusiems sargybiniams.- Tempkite šiuos surištus tipelius ten kur nurodys 

ponas Kohlis iš lingvistikos skyriaus. 

 

Štai taip baigėsi pirmasis kontaktas ir prasidėjo... Daug kas tada prasidėjo... Visų pirma, prasidėjo 

panika tarp čiabuvių ir į visas puses pasklido ţygūnai, prašydami pagalbos iš kaimynų rabinų bei 

paties, šalies sostinėje įsikūrusio, rabinų rabino. Kuris, būdamas protingas ir išsilavinęs ţmogus, 

nepatikėjo nei vienu ţygūnų ţodţiu. Kita vertus, jis būdamas protingas ir atsargus politikas, pamatė 

puikią progą atsikratyti per daug tapusiu savarankišku vasalu. Na kur dar galėjo atsirasti geresnė 

prieţastis pasiųsti savo kariuomenę į vasalo valdas. Pabrėţtina, netgi jam pačiam prašant ir 

nesukeliant kitų rabinų teisėto pasipiktinimo. Todėl prasidėjo pasiruošimai. Pasiruošimai ne karui, 

bet šauniam plėšikiškam ţygiui. Na o ruoštis plėšikauti yra visada lengviau ir uţtrunka trumpiau nei 

ruoštis rimtai kariauti. Todėl, jau po savaitės trijų tūkstančių rabinų rabino karių būrys, išvyko iš 

sostinės ir patraukė link mitinių demonų atsiradimo vietos. Visų nuotaika buvo puiki... Laukė 
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šaunūs nuotykiai su tos vietovės merginomis, geras pasijodinėjimas neblogu oru, ne vietoj padėtas 

turtas, kuris nepriklausė rabinų rabinui ir kurį galima buvo priglobti. Vienu ţodţiu, laukė daug 

linksmybių ir gėrio... O demonai? Na kokie dar ten demonai? Kas, būdamas sveiko proto, patikės 

būrelio girtų kaimiečių sapalionėmis? Tikrai ne tie šaunūs kariūnai, su muzika keliavę link 

nelaimingojo rabinų rabino vasalo valdų.  

O tuo metu... Tuo metu Poţeminio miesto gyventojų stovykloje vyko darbas. Informacijos 

surinkimo darbas. O tai, visų pirma buvo susiję su belaisvių kalbos supratimu. Kalbos, kuri tik labai 

labai iš tolo priminė gimtuoju atėjūnų laikotarpiu buvusias kalbas. Bet šiuo atveju, svarbiausias yra 

ţodis – „priminė“. To pakako, kad lingvistikos skyrius įvykdytų savo uţduotį. Tiesa ne per 

savaitę... Bet įvykdė ir tai buvo svarbiausia.  

Tada vyko apklausa. Tiksliau, kelios apklausos. Per pirmą Poţeminio miesto tarybos nariai 

nepatikėjo tuo ką išgirdo. Arba neišdrįso patikėti. Kaip ten bebūtų, lingvistikos skyrius gavo 

uţduotį dar kartą patikrinti savo sugebėjimus versti čiabuvių kalbą. Po paros vyko dar viena 

apklausa. Bėgliai šį kartą nevengė jokių spaudimo priemonių savo belaisviams. Vienam belaisviui... 

Kiti jau tuo metu buvo numirę. Kas iš baimės, o kas dėl pernelyg didelės drąsos ar uţsispyrimo, 

besiribojančio su kvailumu. O ir šitam vieninteliam jokio spaudimo taikyti nebereikėjo. Jis jau 

senokai buvo įtikėjęs prieš save matąs demonus ir, bandydamas išvengti liūdno kolegų likimo, 

nuoširdţiai pasakojo apie viską ko tik jo klausė. Pakankamai drąsus ir pakankamai protingas, kad 

išgyventų, šis vietos apylinkių atstovas Poţeminio miesto gyventojų akimis galėjo tapti puikiu jų 

vedliu anksčiau laikytose savomis, bet dabar labai pasikeitusiose ţemėse.  

- Pradėsim iš naujo,- iš toli sudundeno Vincento bosas. Broliai Zwingeriai visaip stengėsi 

prisibrauti prie apklausos vietos, bet per tankiai susigrūdusius gentainius to padaryti buvo 

beveik neįmanoma. Ne jie vieni norėjo matyti galutinę apklausą ir išgirsti pagrindines 

naujienas. Taigi, stebėti apklausos broliai negalėjo, bet girdėti... Girdėti, šiaip ne taip, po 

pusvalandţio stumdimosi, jau galėjo. – Tavo vardas sakei yra Iskanderas. 

- Taip, maloningasis pone,- tik sulaukęs vieno iš lingvistų vertimo, entuziastingai atsiliepė 

apklausiamas ţvalgas. Čiabuvis jau seniai buvo nusprendęs, kad papildomas meilikavimas 

nepakenks, o gal net padės likti gyvam. Tiesa, pokalbis taip ir vyko... Klausimas, vertimas, 

atsakymas, vertimas... Taupant skaitančių laiką, apsiribosime tik klausimų bei atsakymų 

pateikimu.  

- Papasakok trumpai apie ţemę, kurioje gyveni, apie rabinystes... Pasakok, kai nuklysi, mes 

tave sustabdysime. 

- Chm... Šita ţemė yra didţiulė. Reikėtų daug mėnesių karavanais keliauti nuo vieno jos 

krašto iki kito. Kaip man geriau papasakoti...,- belaisvis kiek sutriko. Jis niekuomet nebuvo 
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geras pasakotojas, todėl ganėtinai sunkiai rikiavo mintis. Be to, reikėjo aiškinti dalykus, 

kuriuos ţino kiekvienas vaikas ir kurie savaime suprantami, o tai pasirodė nėra taip lengva, 

kaip kam galėjo atrodyti. Ţinoma, visą tai jis jau pasakojo per pirmą apklausą, bet tada 

kalbėjo labai jau nerišliai. Dabar Iskanderas norėjo viską išdėstyti aiškiau.- Šiaurėje ją 

skalauja šiltos jūros, bet pietuose daţnai kausto ledas bei stingdantis šaltis. Tik keistos 

tautelės su savo elniais gyvena pietuose. Šiaurinės jūros taip pat pavojingos. Jos knibţda 

plėšikų, atplaukiančių iš juodų ţmonių ţemės. Kai kada plėšikų būna tiek daug, kad jie 

drįsta pulti pajūrio miestus bei pilis. Man brolis kaţkada pasakojo... O mano brolis daug 

visko ţino. Jis gyvena rabinų rabino dvare ir pirmas išgirsta visas naujienas. Taigi, man 

brolis pasakojo, kad keli drąsūs keliautojai iš gretimos kunigaikštystės buvo nuvykę uţ 

juodų ţmonių ţemių ir ten sutiko gyvenančius tokius pat baltus ţmones kaip mes. Keista, ar 

ne? 

- Kas keista? 

- Keista kaip kvailai ta valstybė save vadina... Kunigaikštystė, o jos valdovas kunigaikštis. 

Kaţkur dar yra hercogystė ar kaţkas panašaus. Keisti pavadinimai. Tik mūsų vieninteliai 

valdovai tinkamai save rabinais vadina. 

- Galbūt tai ţydų poliarinės stoties palikuonys? O gal tai ţydų kilmės imigrantai, per 

tūkstantmečius išsaugoję savo identitetą? – kaţkur netoliese nuskambėjo pasakojimo 

komentarai. 

- Seniai jūs čia gyvenate?- pasidomėjo Vincentas. 

- Nuo neatmenamų laikų,- uţtikrintai išdroţė belaisvis.- Ir mano senelis, ir mano senelio 

senelis čia gyveno... Ţyniai rabino pilyje sako, kad mums šitą ţemę davė patys Dievai, kai 

kūrė pasaulį. O tai buvo labai seniai... Prieš šešis tūkstančius metų.   

- Chm...,- pasigirdo aplinkui daug reiškiantis murmėjimas, bet komentarų nebuvo. 

- Tai taip jodinėdami ant arklių, mosuodami kardais bei šaudydami iš lankų, jūs čia ir 

gyvenat?- pasidomėjo Vincentas. Ţinoma, jei belaisvis galėtų suprasti jo ţodţius tiesiogiai, 

jis gal ir įţvelgtų sunkiai slepiamą sarkazmą, tačiau dabar Iskanderas klausimą suprato labai 

tiesmukiškai. 

- Taip,- patvirtino belaisvis.- O kaip dar galima jodinėti? 

- Nesvarbu,-  nuskambėjo prieštaravimų nepripaţįstantis Vincento balsas.- Pasakok toliau. 

Pakartok ką sakei vakar. Apie mirusias ţemes rytuose. 

- Rytuose... Rytuose, daugiau nei uţ mėnesio kelio raitam, prasideda mirusios ţemės. Neţinia 

kiek jos nusidriekusios ir kas jose yra. Niekas, kas bandė jas pereiti, gyvas negrįţo. Ten 
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neauga medţiai, negyvena ţvėrys ir ţmonės. Tik šių ţemių viduryje stūkso deimantinis 

bokštas, šviečiantis naktimis. 

- O iš kur ţinote, kad ten yra deimantinis bokštas, jei niekas gyvas negrįţo ir negalėjo 

papasakoti?- nuskambėjo logiškas klausimas.     

- Iš aukščiausio rabinų rabino pilies bokšto naktimis matosi jo šviesa. O kas dar gali šviesti 

naktį jei ne deimantas dienos metu prisigėręs saulės spindulių? 

- Daug kas,- sušnibţdėjo Peteris.- Ir dėl apsakomų deimanto savybių kiek abejočiau. 

- Nesvarbu,- atsiliepė Johanas.- Svarbiau, kad ten kaţkas yra. Tikėtina, praţuvusios 

civilizacijos reliktas. Ir visiškai netoli. Maţdaug devyni šimtai kilometrų. 

- Jokio bokšto per tokį atstumą tu nepamatysi iš jokių aukščiausių pilies vietų,- atkirto 

Peteris.- Čia kaţkas nekaip. Nebent... 

- Nebent yra šviesos šaltinis, kuris naktimis fokusuoja spindulį tiesiai į viršų ir nušviečia 

kilometrus virš jo esančios erdvės,- pratęsė brolio mintį Johanas.- Aš gis sakiau, kad tai gali 

būti praţuvusios civilizacijos reliktas. 

- Arba vis dar siunčiamas pagalbos šauksmas, arba švyturys, arba bala ţino kas... 

- Na ir tegul būna nors ir tas daiktas iš balos, kurį tu minėjai paskutinį,- nusišypsojo Johanas.- 

Jis bet kokiu atveju nesiderina su vietine laukinių kultūra ir gali būti galimybė aptikti 

civilizaciją. Ar vien dėl to neverta traukti link jo? 

- Verta,- rimtai linktelėjęs, sutiko su broliu Peteris. 

Negalimam sakyti, kad Iskanderas daugiau nieko nepasakojo. Priešingai, jis gal dar kokią 

valandą pliurpė nesusičiaupdamas ir išklojo viską ką ţinojo. Apie valstybės, kurioje gyveno 

sandarą, apie vyraujančias kariuomenės rūšis, gyvenančių ţmonių skaičių, vietinės prekybos 

subtilybes ir taip toliau. Trumpiau kalbant, didţioji jo pasakojimo dalis iš tiesų Poţeminio 

miesto gyventojų nedomino. Tačiau viena dalis net labai domino. Kur buvęs, kur nebuvęs, 

Vincentas vis pakreipdavo ir pakreipdavo kalbą link mirusiųjų ţemių. Bėglius domino viskas... 

Viskas, ką tik Iskanderas apie jas galėjo papasakoti. Tik bėda, jog belaisvis ir pats nelabai ką 

ţinojo. Kelis gandus, nepatikrintas versijas, kelionės link jų maršrutą. Na štai ir viskas... 

- Tai sakai, kad mums teks keliauti pro rabinų rabino sostinę?- pasitikslino Vincentas 

- Taip,- paslaugiai atsiliepė Iskanderas.- Jis pilį ir visą miestą pasistatė ant pačios prekybinių 

kelių kryţkelės. Todėl ir tapo viršiausiu tarp visų rabinų. Ţinoma, galima bandyti keliauti 

kitais keliais, bet taip kelionė pailgės ir pasunkės.  

- Mes tau turim pasiūlymą,- pagaliau ištarė Vincentas. Tai tik skaitant gali pasirodyti, kad šie 

ţodţiai buvo ištarti iš karto po paskutinio belaisvio atsakymo. Iš tiesų tyla uţsitęsė... 

Uţsitęsė visas dvidešimt minučių. Dvidešimt minučių per kurias tarybos nariai šnibţdėjosi 
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sukišę galvas į krūvą. Dvidešimt minučių per kurias buvo priimtas sprendimas, kurio visi 

tikėjosi ir kuriam visi pritarė. Sprendimas keliauti link galimai esančio praţuvusios 

civilizacijos relikto. Keliauti link galimų paaiškinimų ir atsakymų. Atsakymų į viena, bet 

labai svarbų klausimą. Klausimą, kuris lengviausiai būtų formuluojamas taip: kas vis dėlto 

nutiko Ţemei per paskutinius dvylika tūkstančių metų? Galų gale, kokį bėgliai turėjo 

pasirinkimą? Uţimti vietinę rabinystę ir joje įsikurti? Atsiţvelgiant į vietinių išsivystymo 

lygį, tokį smulkų darbelį Poţeminio miesto gyventojai bet kada suspėtų padaryti. O kelionė 

link mirusiųjų ţemių buvo šansas. Tegu nedidelis ir net visai menkutis, bet šansas suţinoti 

atsakymus. Ir kaip pasakė vienas iš tarybos narių: „O po to ir galvosim ką daryti toliau.“  

- Šis pasiūlymas tau gali pasirodyti kiek neįprastas, bet mes manome, kad tai vis tiek geriau 

nei dabartinė tavo padėtis,- gal ir visai be reikalo graţbyliavo Vincentas.- Norime tave 

pasamdyti nuvesti mus iki mirusiųjų ţemių. Keliausim iš čia kai tik būsim susiruošę ir 

trauksim tiesiai patogiausiais keliais. Tai reiškia, kad kirsim kelias smulkias rabinystes ir 

praeisim pro rabinų rabino pilį bei miestą. Kaip supranti, galimi visokie nesusipratimai, o 

dabar mums nereikalingi, jokie tegul ir menki, trukdţiai naujoje kelionėje. Taigi, tu galėtum 

būti ir mūsų vedlys, ir tarpininkas derybose su sutiktais vietiniais vadukais. 

- Tai jūs man dar ir mokėsite?- Iskanderas perklausė negalėdamas patikėti savo ausimis. 

- Mokėsime,- lydimi draugiškai suošusio juoko, nuskambėjo Vincento ţodis.- Uţmokėsim 

tiek, kiek tu uţdirbtum būdamas samdiniu pas rabiną per penkis metus. Tinka? Kas pas jus 

čia labiausiai vertinama? Auksas? Deimantai? 

- Ţinoma, ţinoma tinka,- net cypčiojo belaisvis, kuris daugiausia vylėsi išsaugoti savo 

gyvastį. – Aš, be abejo paimsiu ir auksą,- nedrąsiai pridūrė Iskanderas, stengdamasis 

nenuvyti ką tik jam nusišypsojusios sėkmės.- Bet gal jūs geleţies turite? Kelias monetas? 

- Geleţies,- nustebo Vincentas.- Ne jei taip nori, bus ir geleţies. Prigaminsim tų monetų. 

Tokio maišo uţteks,- rodydamas į šalia savo dirţo kabantį maišelį įrankiams susidėti, 

pasitikslino Zwingerių dėdė. 

- Tokio? Ţagt...- nesusilaikė belaisvis. Uţ tokį maišą prikimštą geleţinėmis monetomis jis 

galėtų nusipirkti pusę vietinės rabinystės sostinės namų.- Uţteks... Tikrai uţteks. 

 

.................. 

 

 

- Štai taip jie ir susitarė. O ne taip kaip čia pripaistyta...- suburbėjo vyras, skaitydamas 

knygutėje prirašytas  sapaliones apie didingą karalių, kuris pirmas įţvelgė dieviškąją 
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„Išrinktosios tautos“ kilmę ir atsiţadėjo savo laukinės prigimties bei tris kartus lenkėsi 

pranašui Vintui. Tiesą sakant, šita dalis vyrą truputį pralinksmino.- Ţiūrėk tu man, o dėdė 

įvardintas pranašu. Klausyk, gal vis dėlto ir apie mus su broliu bus parašyta? 

 

................ 

 

Kaip linksmai bebūtų nusiteikę narsieji rabinų rabino kariūnai, tačiau net didţiausio linksmuolio 

iš jų tarpo nuotaika po truputi keitėsi. Linksmumą keitė nuostaba, o ją – susirūpinimas. Ţinoma, 

tai neįvyko per valandą ir net ne per dieną. Iš pradţių, sutiktų valstiečių ir miestiečių 

pasakojimai, kurie iš esmės visi tebuvo pastoviai besikeičiantys gandai.... Gandai, gandais, bet 

kai kiekvienas sutiktas pasakojo apie artėjančią pasaulio pabaigą, nejučia susimąstydavo ir 

labiausiai mąstyti nelinkę individai. Tačiau labiausiai prie šios kariuomenės kovinės dvasios 

smukimo prisidėjo vietinio rabino kariai dezertyrai. O dezertyravo daugiau nei pusė buvusios 

kariuomenės. Štai šitie, mirtinai persigandę ir sprukę, o dabar bandantys tą savo baimę kaip nors 

pateisinti, kareiviukai  buvo atidţiausiai išklausomi. Kaip gi nesiklausysi tiesioginių įvykių 

dalyvių... Taip ţodis po ţodţio, pasakojimas po pasakojimo ir demonų, alsuojančių ugnimi bei 

ţvilgsniais ţudančių ţmones, paveikslas uţvaldė net menkiausiai išvystytas vaizduotes. Tačiau 

kariuomenė vis dar judėjo į priekį. Gerokai lėčiau ir be garsiai traukiamų dainų, bet vis dar 

judėjo. Vis dar lengvai pasiekiama buvo kariūnų asmeninio praturtėjimo galimybė ir vis dar 

gajus buvo tikėjimas, kad vietiniai tiesiog meluoja. Bet susirūpinimas augo... 

Koks bebūtų rabinų rabino karių susirūpinimas, jis net menka dalimi neprilygo tam jausmui, 

kuris uţgulė vietinio rabino, vardu Jokūbas, pečius. Priešingai nei atvykstantieji, jis neturėjo 

jokių minčių apie kaţkieno tai iliuzijas, melagystes ar pasakas. Kaip gi turėsi, jei tame mūšyje 

rabinas dalyvavo pats ir viską matė savo akimis. Matė burtus, nušviečiančius nakties dangų, 

matė švytinčius taškelius, kurie pavydavo bei pakirsdavo greičiausius ir stipriausius jo karius. 

Ne tik matė, bet ir girdėjo. Girdėjo tą klaikų demonišką spiegimą, kurio negalėjo išleisti nei 

vienas ţinomas gyvas padaras. Jokūbas buvo drąsus vyras, bet tuo pačiu ir realistas. „Na kas iš 

tų penkių tūkstančių vyrų, kurie gausis sudėjus mano ir atvykusių į pagalbą karius... Didţiulė 

kariuomenė... Kariuomenė su kuria galima būtų uţkariauti gretimą valstybę, bet šiuo atveju ji 

bus bejėgė. Kaip tirpstantis sniegas pavasarį, taip ir ši armija išgaruos susitikusi demonus. 

Vienintelis geras dalykas, kad šiame ţygyje gerokai nusilps ir rabinų rabino pajėgos. Jei tik man 

pavyktų...“- mąstė Jokūbas vos ne bėgte judėdamas pilies koridoriais. Jis turėjo planą. 

Rizikingą, desperatišką, bet vienintelį įmanomą planą. Planą pradėti su demonais derybas. 

Anksčiau jis niekuomet net nebūtų pagalvojęs apie derybas su demonais. Ką gi ţmogus gali 
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pasiūlyti demonui ir ko tas gali norėti iš ţmogaus? Tik nemirtingos ţmogaus sielos... Tačiau 

dabar... Dabar, kai nebuvo jokios kitos išeities, Jokūbas, kaip skęstantysis šiaudo, griebėsi 

minties apie derybas. Maţa to, jis sugalvojo pasiųsti derėtis vienintelį savo sūnų. Sūnų, kuris 

buvo jo vienintelė viltis pratęsti savo dinastiją. Sūnų, kuriuo Jokūbas taip didţiavosi ir kurio 

gyvybe taip dabar rizikavo. Dabar rabinas ir skubėjo į sūnaus apartamentus. Skubėjo pasakyti, 

kad neleis jo su kariais į ţygį ir numatė jam kitą uţduotį. 

Pralėkęs koridoriuje prie sūnaus apartamentų budinčius sargybinius, rabinas pravėrė duris ir jau 

prieškambaryje išgirdo nedviprasmiškus garsus. 

- Va! Va! Ateina! Ahh...,- skardus moters riksmas aiškiai išdavė kuo uţsiima ir kokius 

jausmus dabar jaučia balso šeimininkė. Būdamas protingas ir taktiškas ţmogus, Jokūbas iš 

karto sustojo. 

- Akivaizdu, kad Dovydas uţsiėmęs,- sumurmėjo rabinas.- Ir kiek girdţiu, vėl su Tyna. 

Atrodo šį kartą berniukas įsimylėjo... Neţinau ar tai gerai. Tokia tvirta asmenybė kaip ta 

mergina... Ji tikrai nebus nuolanki rūmų šeimininkė. Be to ir amţiaus skirtumas. Juk ne 

juokai... Ji visais dešimčia metų jaunesnė. Be to, tautybė. Kas ţino tuos lakus? Gal jie ims ir 

susigiedos su demonais, išduodami mane bei rabinystę? 

Lūkuriuodamas, kol baigsis tai, kas vyko sūnaus kambaryje, Jokūbas vėl susimąstė. Tik 

susimąstė jis apie savo vienturtį vaiką ir jo draugę. Draugę, kilusią iš maţos, dešimtadalį 

rabinystės gyventojų sudarančios, tautelės. Tautelės, atvykusios prieš kelis šimtmečius ir 

vadinančios save lakais. Tautelės uţdaros ir smerkiančios savo vaikų santykius su kitais. Tačiau 

šį kartą jokie smerkimai, jokie atkalbinėjimai nepadėjo. Tiek Tyna, tiek Dovydas net negalvojo 

klausyti savo tėvų ir jų protingų patarimų. Jiems buvo labai gera kartu ir to dabar uţteko. O kas 

bus ateityje? Ech kas bus tas bus... Kam dabar apie tai kvaršinti galvą? 

Pagaliau išgirdęs, kad nedviprasmiški garsai nutilo, Jokūbas pasibeldė į duris. 

- Kas čia?- nuskambėjo kiek sutrikęs sūnaus balsas. Titulo paveldėtojas negalėjo patikėti, kad 

koks nors tarnas drįso nepakviestas brautis į jo apartamentus. 

- Tai aš, sūnau,- atsiliepė Jokūbas.- Norėčiau šiek tiek su tavimi pasikalbėti. Tai labai skubu ir 

svarbu. 

- Gerai, tėti,- nuskambėjusios Dovydo balse gaidelės, rodė, kad jis labai gerbia ir myli savo 

tėvą.- Tuoj apsirengsiu. 

Pirma apsirengė ir išėjo Tyna. Ji puikiai suvokė, kad jausmai jausmais, bet yra laikas kai 

Dovydą reikia palikti vieną ar su tėvais. Aukšta, grakšti kaip stirna, ilgaplaukė, mėlynakė 

brunetė mandagiai nulenkė galvą prieš lūkuriuojantį rabiną ir tyliai išslinko pro duris. 

- Uţeik, tėti. Aš pasiruošęs. 
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Tik taip pakviestas, Jokūbas uţėjo. Uţėjo ir pradėjo pasakoti apie savo baimes, viltis, planus ir 

rūpesčius. Negalima sakyti, kad Dovydas buvo suţavėtas Jokūbo idėja pradėti derybas. 

Priešingai, jis buvo netgi labai nesuţavėtas. Tačiau trisdešimtmetį pasiekęs vyras jau nebebuvo 

tas ankstesnis karštakošis berniukas, besivadovaujantis tik savo emocijomis. Kas iš to, kad tėvo 

planas jam atrodė netobulas, jei Dovydas negalėjo pasiūlyti jokios alternatyvos. Geriau 

netobulas planas negu jokio,- kaip pasakė kaţkoks vietinis išminčius. Štai šiuo šūkiu  

vadovaudamiesi tėvas ir sūnus aptarė tolimesnius savo veiksmus. Veiksmus, kurie turėjo 

prasidėti iš karto po to kai demonai sutriuškins rabinų rabino kariuomenę. Bent jau apie tokį 

galimų kautynių scenarijų mąstė Jokūbas. 

Jiems neteko ilgai laukti. Tik tris dienas. Tada, visiškai kitaip nei tikėjosi rabinų rabino 

karvedţiai. Tiksliau, ne tik kad visiškai kitaip, bet ir visiškai kitur... Mat per tas praėjusias 

dienas Poţeminio miesto gyventojai spėjo ne tik susiruošti, bet ir pajudėti link savo tikslo. 

Tikslo, kelyje link kurio kaip tyčia, atsidūrė šaunūs kariūnai, keliaujantys mušti demonų. Tai 

šitaip dvi labai nelygiavertės grupės susidūrė lauke, esančiame uţ vienos dienos kelio raitam 

nuo rabino Jokūbo pilies. Tiksliau, susidūrė maţdaug penkių šimtų vyrų Poţeminio miesto 

ţvalgų būrys, vaţiuojantis šarvuotais transporteriais ir, vietiniais mastais, milţiniška trijų 

tūkstančių vyrų kariuomenė. Tada įvyko mūšis... Na gal ne mūšis, o trumpalaikės kautynės. 

Ţvalgų kolona pastebėjo padrikai juos puolančius raitininkus, mosuojančius ietimis bei 

šaudančius strėlėmis ir atsišaudė. Tik ne strėlėmis... Atsišaudė stambaus kalibro kulkosvaidţiais 

bei rankiniais minosvaidţiais. Kas buvo toliau, turbūt visiems yra aišku. Penkiasdešimt šarvuotų 

transporterių jau patys savaime vietiniams buvo labai bauginantis vaizdas. Reikia tik pagirti 

karių drąsą ar nusistebėti jų kvailumu, vertinant tai, jog jie iš viso sumanė pulti. Ar bent bandyti 

pulti... Tačiau kai aplinkui pasipylė sprogimai, o ištisos kariūnų eilės, kaip rugiai po krušos, 

pakirstos nugulė ant ţemės... Tada nebeliko nei vieno išsaugojusio bent minimalius drąsos 

likučius. Visa kariuomenė, išskyrus tuos, kurie krito mūšyje, tiesiog išsilakstė. 

Po poros valandų ţvalgai per ţiūronus tolumoje jau galėjo įţvelgti stūksančią rabino pilį, o pieš 

save ant kelio... Prieš save ant kelio (tam nereikėjo jokių ţiūronų) jie pamatė stovinčius Dovydą 

ir Tyną. Mergina kategoriškai atsisakė išleisti rabino sūnų vieną ir, net prigrasinta mirtimi, 

nepakluso ir nusekė paskui jį.  

Bet šarvuočiai vaţiavo. Vaţiavo tol kol iki stovinčiųjų beliko tik keli metrai. Ir tada sustojo... 

- Tu pralošei,- atsisukdamas į savo brolį prašneko Peteris, kuris vadovavo pirmojo šarvuoto 

transporterio komandai.- Jie taip ir nepasitraukė nuo kelio. 
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- Matau,- linktelėjo Johanas.- Tu tik paţiūrėk kokie jie išsigandę. Abu perbalę, o susikibusios 

rankos net pamėlusios nuo įtampos. Bet vis tiek nesitraukia. Atrodo, labai ryţtinga porelė. 

Gal pasišnekam su jais? Įdomu ko jiems prireikė. 

- Vade,- Peteris radijo ryšiu kreipėsi į ţvalgams vadovavusį tarybos narį.- Gal pasiųskit 

Iskanderą su šia porele pakalbėti... Nesinori vaţiuoti per juos, o trauktis iš kelio jie tikrai 

nesiruošia . 

- Jau pasiunčiau,- nuskambėjo atsakymas.- Pasiunčiau Iskanderą pas jus. Ir ne tik jį... Dar du 

lingvistus priedo. Pasirodo, prieš mus vietinio rabino sūnus. Mėlyno kraujo valdţios 

atstovas, kitais ţodţiais. Taigi, broliai Zwingeriai, kartu su lingvistais ir Iskanderu droţkite 

link šito sutikimo komiteto atitikmens ir paklauskite ko jie nori ir kodėl nesitraukia. 

- Klausau, vade,- atsiliepė Peteris, o beldimas į transporterio šarvą patvirtino, kad 

pagalbininkai jau atvyko. 

- Nieko sau sutikimo komitetas,- ropšdamasis iš šarvuočio, burbėjo Johanas.- Nei orkestro, 

nei gėlių... Du kaţkokie, tegul ir kilmingi bei labai ryţtingai nusiteikę individai. Nors, kita 

vertus, toks sutikimas dar reikšmingesnis ir tikrai gerokai nuoširdesnis uţ grojančius 

orkestrus bei metamas po kojomis gėles. 

 

 

Iš šarvuočių lipantys ţmonės buvo labai atidţiai stebimi skvarbių Dovydo ir Tynos ţvilgsnių. 

- Jie man atrodo panašūs į ţmones,- pagaliau moteriškai paprastai konstatavo mergina.- 

Ţiūrėk, jokių kanopų ar ragų. Paprasčiausi ţmonės su įstabiais veţimais. 

- Kur tu matei be arklių riedančius veţimus?- gūţtelėjo Dovydas.- Gal tai ir iš tiesų ţmonės, 

bet  tikrai negalima juos vadinti „paprastais“. Akivaizdu, kad jie valdo didţiulę magiją. 

Įdomu, iš kur jie atsirado? 

- Išlindo iš vartų į pragarą,- po truputį nusiramindama atsiliepė Tyna.- Girdėjai pasakojimus. 

- Gal ir taip...Gali būti, kad tikrai išlindo pro vartus apleistoje baţnyčioje. Tik kaţkodėl aš 

netikiu, kad ten vartai į pragarą. Tuoj išsiaiškinsime. Ţiūrėk, jie jau ateina. O... Aš paţįstu tą 

tipelį iš kairės. Tai vienas iš mano tėvo karių. Iskanderas. Ką jis čia veikia? 

Taip porelei besišnabţdant tarpusavyje, prie jų priėjo broliai Zwingeriai su palydovais ir 

prasidėjo kitas pokalbis. Pokalbis, kuris vėliau labai smulkiai ir labai, labai netiksliai buvo 

aprašytas „Švenčiausioje Tikrojo Dievo knygoje“. Kitaip tariant, tame pasakų ir gandų 

rinkinėlyje, kurį savo rankose vartė vienas iš mūsų pasakojimo herojų.  

Iskanderas taip pat nesijautė labai jaukiai, artėdamas prie Dovydo. Rabino sūnus garsėjo kaip 

labai geras ţmogus, kurį nelengva supykdyti. Bet supykęs jis tapdavo negailestingas. Ne vienas 
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ir ne du kariai per savo tingumą ar drausmės stoką prarado galvas. Tiesiogine to ţodţio 

prasme... Ir paţymėtina, kad tai įvykdavo Dovydo iniciatyva ir pastarajam betarpiškai stebint 

procesą. Todėl dabar Iskanderas nujautė, jog dezertyravimas iš rabino kariuomenės bei 

parsisamdymas svetimiems vedliu gali paţadinti ţiauriąją rabinystės paveldėtojo pusę. Reikia 

pasakyti, kad jis neklydo... 

- Ką tu veiki su atėjūnais, Iskanderai?- net nesiteikdamas iš pradţių su kuo nors pasisveikinti, 

Dovydas uţsipuolė savo buvusį karį. Rabino sūnus ţinojo tokius savo bruoţus kaip 

arogancija ar pasipūtimas ir visomis jėgomis stengėsi su jais kovoti. Tačiau ne visuomet jam 

tai pavykdavo. Štai ir dabar, prieš Iskanderą stovėjo išdidus ir tuo pačiu labai arogantiškas 

bei kupinas pasipiktinimo sosto paveldėtojas. 

- Aš dabar esu demonų vedlys,- išlemeno Iskanderas. Nei Peteris, nei Johanas nesikišo į šį 

santykių aiškinimąsi. Pokalbis buvo įrašinėjamas ir filmuojamas, lingvistai dirbo savo 

darbą... Vienu ţodţiu, informacija buvo renkama.- Jie mane pasamdė. 

Tolimesni įvykiai rutuliojosi labai sparčiai. Taip sparčiai, kad tik gerai treniruota akis sugebėjo 

juos sekti. Dar nenutilus Iskandero balsui, kairioji Dovydo ranka trūktelėjo ir smogė. Smogė 

taip stipriai ir tiksliai, kad per menką sekundės dalį įveikė atstumą iki Iskandero gerklės ir... Ir 

buvo sustabdyta Peterio delno. Kelias akimirkas du susikibę vyrai ţiūrėjo vienas kitam į akis ir 

tada Dovydas suprato... Suprato, kad jis, pats stipriausias rabinystės karys, nusileidţia šitam 

atėjūnui. Nusileidţia ir jėga, ir greičiu, ir, kas blogiausia, kovotojo dvasia. Šito rabinystės 

paveldėtojas nebegalėjo iškęsti. Dešinė Dovydo ranka siektelėjo prie dirţo kabojusio kardo ir... 

Ir tada rabino sūnus susmuko. Susmuko gavęs tikslų smūgį delno briauna į gerklę.  

- Nuramink tu tą mergšę,- atitraukęs akis nuo sąmonę praradusio priešininko, tarstelėjo 

Peteris broliui, kuris tuo metu uţ pakarpos laikė besimuistančią, besiraizgančią ir visaip jam 

bandančią įspirti Tyną. 

- Tai kad stipri pasiutėlė... O sprando lauţti nenoriu. 

- Uţspausk miego arteriją ir uţmigdyk,- numojo ranka Peteris ir susisiekęs su ţvalgybos vadu 

pasiklausė.- Vade, ką su jais daryti? 

- Nušaukit velniop,- atskriejo atsakymas.- Uţfiksuota, kad jie pirmi pradėjo aktyvius 

veiksmus ir suţlugdė derybas. 

- Nušauti,- sumurmėjo Peteris.- Ką tu manai?- kreipėsi jis į savo brolį. 

- Gaila,- gūţtelėjo pečiais Johanas.- Drąsūs ir ryţtingi ţmonės, nors ir labai karštakošiai. Gal 

tegu gyvena? Atsipeikės po valandėlės ir parsliūkins namo.  

- Tegu,- linktelėjo Peteris. 
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................ 

 

„Ir paliko apaštalai nugalėtą pagonių milţiną ant ţemės. Ir parodė jie netikėliams, kurių minios 

stebėjo dvikovą, savo jėgą ir savo gailestingumą. Tačiau nesuprato to bedieviai. Dţiaugėsi laukinių 

ordos. Giedojo giesmes savo stabams ir šlovino juos išsaugojus gyvybę savo kariui, kuris buvo 

gimęs iš ţmogaus vyro ir lokės moters.“ 

- Keista, kur tos minios buvo? Nei vieno nesimatė... Gerai, kad Dovydą tada gyvą palikome. 

Ir Tyną... Iškilios asmenybės,- gal sau, o gal aplinkiniams baldams pasakė vyras, versdamas 

knygos lapus.  

 

.................... 

 

Atsipeikėjo Dovydas su Tyna beveik po valandos. Atsipeikėjo, bet dar ilgai gulėjo krūmuose šalia 

kelio. Beveik ištisą dieną. Gulėjo tol, kol riaumojantys veţimai netempiami arklių vienas po kito 

judėjo pro šalį. Kol begalinė, nesuskaičiuojama atėjūnų ir jų savaime riedančių veţimų vora išnyko 

uţ posūkio. Kol jie pagaliau pasijuto saugesni. Tada abu pakilo. Pakilo ir, neberadę pasibaidţiusių 

bei pabėgusių ţirgų, pėsti nuskubėjo link pilies. Nuskubėjo kupini vilties, kad gal demonai tiesiog 

pravaţiavo pro šalį. Vilties, kuri su kiekvienu ţingsniu vis labiau geso. Geso, nes tolumoje rangėsi 

juodi gaisro dūmai. Geso, nes tai vienoje, tai kitoje vietoje gulėjo nuţudyti rabinystės kariai. Kariai, 

beviltiškai skubėję gelbėti savo valdovo sūnų. Tačiau baisiausia porelės laukė priešakyje. Tada kai 

jie beveik dusdami ir sukaupę visas jėgas atlėkė į apgriautą bei sudegusią pilį ir joje... Joje surado 

lavonus... Daug apdegusių ir sudraskytų lavonų. Rado jie ir negyvą rabiną, apsuptą savo sargybinių 

kūnų. Sudarkytų kūnų... Kūnų be rankų, kojų ar išdraskytais viduriais.  

- O Dieve, kaip jie tai padarė?- sudejavo Dovydas krisdamas ant ţemės. – Čia turbūt buvo 

didţiulis mūšis. 

Jau vėliau, naujasis rabinas suţinojo, kad iš tiesų jokio mūšio nebuvo. Pravaţiuojantys demonai 

buvo apšaudyti strėlėmis ir tiesiog atsišaudė savo siaubingais ginklais. Atsišaudė trumpai ir 

negailestingai. Bet kuris Poţeminio miesto gyventojas galėtų pasakyti, kad vietinių ţemesnių rasių 

atstovų pilis buvo apšaudyta raketomis ţemė - ţemė, stambaus kalibro kulkosvaidţiais bei 

rankiniais minosvaidţiais ir granatsvaidţiais. Tačiau Dovydas apie tokius ginklus nieko neţinojo. 

Viskas ką jis tuo metu jautė, tai skausmas, didţiulis keršto troškimas ir pareiga. Pareiga pasirūpinti 

išlikusiais gyvais ir šokiruotais bei apdujusiais pilies gyventojais. 

Per visą likusį savo kelionės iki mirusiųjų ţemių laiką Poţeminio miesto gyventojai daugiau 

nebesivėlė į jokias kautynes ar susišaudymus. Ne todėl, kad būtų labai humaniški. Priešingai, 
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bendruomenėje staiga visi prisiminė jau beveik pamirštas kitų rasių ir tautų nepilnavertiškumo 

teorijas. Vėl tapo populiaru vadintis tikraisiais arijais, aiškinti apie nulemtą vietinių laukinių likimą 

ir jų paskirtį būti arijų tarnais. Trumpai tariant, visi tie demonai, kurie klestėjo nacistinėje 

Vokietijoje ir beveik nepasireikšdavo Poţeminiame mieste, staiga vėl pabudo. O susišaudymų 

nebuvo dėl kelių labai banalių prieţasčių. Visų pirma, atėjūnai nusprendė taupyti šaudmenis. Ką 

gali ţinoti, kas laukia mirusiose ţemėse... O kol tauta, taip save pradėjo vadinti bėgliai, nesurado 

sau tinkamų ţemių ir neįsikūrė bei nepastatė ginklų gamyklų, naujų šovinių nebus. Kita vertus, 

vietiniai gerokai pasimokė iš savo nesėkmių ir jau strimgalviais nepuldavo atėjūnų. Pas rabinų 

rabiną buvo pasiųstas Iskanderas su ţinia, kad tauta tik pravaţiuos pro šalį ir jo paties naudai 

neturėtų būti jokių nesusipratimų.  

- Ţinoma, ţinoma,- karštai uţtikrino Iskanderą nuoširdţiai apsidţiaugęs rabinų rabinas. 

Paskutines dienas, klausydamasis gandų apie artėjančius demonus, jis taip panikavo, kad 

šiek tiek ganėtinai delikačiai apsirgo. Labai delikačiai... Liga susijusi su pilvo veikla.- Aš 

kontroliuosiu visus savo karius ir gyventojus. Į pravaţiuojančius bei praeinančius „svečius“ 

nebus paleista nei viena strėlė ar ietis. Ką ten, uţtikrinu, kad jų pusėn nebus mestas nei 

vienas piktas ţvilgsnis. 

Neaišku kaip ten su tais ţvilgsniais, bet dėl strėlių ir iečių buvo taip kaip ţadėjo rabinų rabinas. 

Vietiniai uţsidarė namuose ir pilyje bei stengėsi nosies nekišti laukan. Tik vienas rabinų rabinas 

stovėjo matomiausioje vietoje ant pilies sienų bei nuoširdţiai mojavo pravaţiuojantiems 

„svečiams“. Taip nuoširdţiai, dţiaugsmingai ir su tokiu palengvėjimu, kad dingo visos jį prieš tai 

rimtai kamavusios ligos. Po to sekė tokie patys taikingi pravaţiavimai pro dar keturias rabinystes. 

Rabinystes, kurių valdovai buvo įspėti per Iskanderą ir pasirodė besą pakankamai protingi, kad 

išsigąstų. Dar vėliau, buvo trumpas ţygis per laukinius, jokiam rabinui nepriklausančius plotus, 

besiribojančius su mirusiosiomis ţemėmis. Tai, kad tie laukiniai plotai nepriklausė jokiam valdovui 

nereiškė, jog jie buvo tušti. Priešingai, ten knibţdėjo plėšikų būriai, klajoklių gentys ir kiti panašūs 

socialiniai dariniai. Tačiau visi jie pasiţymėjo viena bendra savybe. Nei viename iš jų neatsirado nei 

vieno norinčio pasirodyti atėjūnų akyse. Todėl, kas olose, kas miškuose, o kas netgi pelkėse, kaip 

zuikiai besislepiantys nuo vilko, tyliai ir ramiai tūnojo visi tie narsūs plėšikėliai ir barbarai, kurių 

rimtai privengė artimiausių rabinysčių valdovai. Tūnojo tol, kol Poţeminio miesto gyventojų 

kolonos įvaţiavo į mirusiąsias ţemes. 

 

 

.................. 
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- Šios ţemės ne be reikalo vadinamos mirusiosiomis,- kreipėsi Peteris į brolį. Jau valandą jie 

vaţiavo per mirusias ţemes šarvuočiu ţvalgų kolonos priešakyje. Visą valandą, per kurią 

nepamatė nei vieno medelio, nei vieno krūmelio, nei vieno ţolytės stiebelio, nei vieno gyvo 

sutvėrimo.- Aplinkui jokios gyvybės. Tik šiek tiek padidėjusi radiacija. 

- Ir oras,- atsiliepė Johanas.- Oras nepastovus kaip dvidešimtmetė moteris. Tai penkias 

minutes šviečia saulė, tai kitas penkias minutes pliaupia lietūs, tai pradeda snigti. Per šią 

valandą mus jau tris kartus uţgriuvo uraganinės vėtros. Jei ne dvylika tonų sveriantis 

šarvuotis, seniai vėjų būtume iškelti į dausas.  

- Kas įdomiausia,- antrino broliui Peteris.- Kad beveik ties murusiųjų ţemių riba vėtros 

pasisuka ir keliauja atgal. Toks įspūdis, kad jos uţgimsta, gyvena, keliauja ratais ir sunyksta 

tik šių ţemių ribose. Įdomi gamtos uţgaida. 

- O gal ne gamtos? 

- Gal ir ne gamtos,- sutiko Peteris ir radijo ryšiu kreipėsi į ţvalgų kolonos vadą.- Vade, gal jau 

laikas grįţti. Pavojingai didėja radiacija. Pradinius duomenis surinkome, o vaţiavimas 

pirmyn susijęs su padidėjusia rizika. 

- Pritariu, - nuskambėjo atsakymas.- Sukamės. Vaţiuojam atgal į stovyklą. 

Toliau buvo septynios dienos. Pasitarimų, stebėjimų, svarstymų ir ginčų dienos. Kokių tik 

nebuvo siūlymų... Kurį laiką vyravo mintis būti atsargiems. Tos minties šalininkai ragino 

apsistoti prie mirusiųjų ţemių ribos, uţimti bei nuo vietinių išvalyti (arba padaryti juos savo 

vergais) visus laukinius plotus bei gretimą rabinystę. Ir tada įsikūrus bei įsirengus kuro bei 

technikos gamyklas, sukonstravus vandenilio variklius bei alternatyvios naftai energijos šaltinių 

generatorius, po truputį ţvalgyti mirusiąsias ţemes. Reikia pasakyti, kad šis planas tikrai nebuvo 

utopinis. Poţeminio miesto gyventojai turėjo tiek puikią technologinę bazę, tiek nuostabių 

specialistų, todėl pradiniai „atsargiųjų“ frakcijos išvardinti darbai galėjo būti pabaigti ne vėliau 

kaip po metų. Tačiau tuos metus reikėtų praleisti būnant vienoje vietoje ir nesiimant aktyvesnių 

veiksmų. O tai visiškai netenkino tokių „nutrūktgalvių“ kaip Vincentas bei jo pasekėjai. Abu 

broliai Zwingeriai  taip pat priklausė „nutrūktgalvių“ frakcijai bei karštai agitavo visus keliauti 

toliau negaištant laiko techninės bazės įrengimui.  

- Kodėl jūs manote, kad šios ţemės mums geriausios?- aiškino jie oponentams. – Jei tik mes 

įsikursime čia, pastatysime gamyklas, sukursim techninę bazę, daugiau iš čia nepajudėsime. 

Tai taps mūsų ţemėmis ir mūsų naujaisiais namais. Negi šitos nevaisingos dykros to vertos? 

- Tačiau judėti į priekį yra rizikinga,- išgirsdavo jie oponentų nuogąstavimus. 
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- Judėti į priekį visuomet bus rizikinga,- atšaudavo jie.- Tačiau mūsų, tikrųjų arijų, rasė 

visuomet ėjo tik į priekį. Atsiminkit istoriją... Ir atsakykit patys sau ar rizika kada nors 

sustabdė mūsų prosenelius nuo jų uţsibrėţtų tikslų siekimo? Niekuomet. Tuo labiau, kad 

judėti į priekį visiems kartu ir dabar, kai mes vis dar ryţtingi ir neaptingę, vis dar puikiai 

pasiruošę ţygiui, yra ţymiai saugiau, nei gali būti kada nors ateityje. Mums tereikia kiek 

paruošti transportą, kad jis būtų atsparesnis siaučiančioms vėtroms bei galėtų vaţiuoti ir 

bekelėmis. 

- Bet iki bokšto yra beveik penki šimtai kilometrų,- pasigirsdavo atsargūs balsai.- Inţinierinis 

skyrius tiksliai nustatė atstumą. Penki šimtai kilometrų per vėtras, radiaciją 

spinduliuojančias vietas, dykras ir pelkes. 

- Ne,- atskirsdavo jiems broliai.- Tik penki šimtai kilometrų. Net nepalankiausiomis 

sąlygomis tai tik trys, na gal keturios dienos kelio. O po keturių dienų, kai galėsime 

prisiliesti prie ten esančių paslapčių, kai ţinosime kas nutiko Ţemėje ir kokia situacija joje 

dabar... Po tų keturių dienų ir nuspręsime kokias ţemes mums geriau pasirinkti kaip savas ir 

kur geriau kurti savo miestą.  

Neţinia, kuri iš šių besiginčijančių pusių buvo teisi. Paprastai tokiais atvejais įprasta sakyti- 

„Istorija parodys kas teisus“. Tačiau šį kartą net istorija to negalėjo parodyti. Niekas neţino kaip 

būtų susiklostę įvykiai, jei būtų priimti „atsargiųjų“ pasiūlymai. Gal būtų maţiau aukų? O gal, 

atvirkščiai – daugiau? Svarbiausia, kad Poţeminio miesto gyventojai nusprendė keliauti 

nedelsdami. Keliauti rizikuojant, tik su minimaliais transporto patobulinimais, bet uţ tai įgyti 

galimybę jau artimiausiu metu gauti atsakymus bent į dalį jiems rūpimų klausimų. Taip, toks 

skubėjimas pareikalavo aukų. Kai po keturių dienų kolona pagaliau pasiekė savo kelionės tikslą, 

joje nebebuvo dviejų transporterių, kuriuos sumaitojo negailestingos vėtros. Nebebuvo tarp 

klajūnų ir aštuonių jų draugų, kurie ţuvo nelaimingų atsitikimų metu bei buvo palaidoti 

pakeliui. Tačiau likę... Likę tūkstančiai ar, tiksliau, dešimtys tūkstančių atvyko ten kur norėjo. 

Su savo technologijomis, drąsa ir pasiryţimu jie buvo galinga jėga. Jėga, kuriai turbūt nebuvo 

lygių pasaulyje, kuriame jie atsidūrė. Turbūt nebuvo... 

Pasirodė, kad kalbėdamas apie deimantinį bokštą Iskanderas klydo. Visų pirma, tai nebuvo 

bokštas. Taip kaip mes suprantame bokštus. Tačiau, nors ir neatitiko klasikinės bokšto 

sampratos, vien dėl savo didumo, lyginant su kitais matytais tos epochos statiniais, atėjūnai 

nusprendė jį vadinti „bokštu“.  Be to, tame pastate buvo ir tikras bokštelis. Nedidukas... 

Poţeminio miesto gyventojai savo kelionę baigė prie didţiulio beveik trisdešimties metrų 

aukščio pastato, ant kurio stogo dar buvo prilipdytas penkių metrų aukščio ir tiek pat skersmens 

bokštelis. Antra, nebuvo čia jokių deimantų. Trečia, saulės šviesa neturėjo jokios įtakos 



 48 

naktimis virš statinio apšviestai padangei. Viskas atrodė ne taip romantiškai, bet visgi labai 

įspūdingai. Kad ir tai, jog visas statinys buvo sukonstruotas iš metalo. Gal net tiksliau iš 

kaţkokio lydinio... Keisto lydinio, kuris buvo nepavaldus laikui. Lydinio, kurio Poţeminio 

miesto gyventojai dar neţinojo. Seniai neliko net pėdsakų jokio kelio, vedančio prie įspūdingo 

statinio, bet pats pastatas vis dar stovėjo. Stovėjo, gairinamas vėjų, plakamas smėlio smiltelių. 

Stovėjo tvirtesnis uţ akmenį ir didingesnis uţ uolą. Stovėjo ir visiškai nenorėjo atskleisti savo 

paslapčių. Kalbant ne taip vaizdingai, didţiulės ir masyvios durys, pro kurias turbūt lengvai 

įvaţiuotų šarvuotis, buvo uţrakintos ir vis dar gavo energiją iš kaţkokio paslaptingo energijos 

šaltinio. 

- O kas toliau?- stebėdamas kaip prie durų, lyg būrys skruzdėlių, pluša technikai, brolio 

paklausė Johanas. 

- Vienas Dievas teţino,- gūţtelėjo pečiais Peteris.- Anksčiau ar vėliau jie duris atidarys. Tada 

ir paţiūrėsim. Gerai, kad vėtros kilometro spinduliu aplinkui statinį nebesiaučia.  

- Stulbinanti oro kontrolė labai ribotoje erdvėje,- nuskambėjo susiţavėjęs Johano balsas.- 

Tokios technologijos dar net nesisapnavo dvidešimt pirmojo amţiaus pirmojoje pusėje. Kaip 

manai, kada tas griozdas buvo pastatytas? 

- Atvirai pasakius, net neįsivaizduoju. Manau, viską suprasime patekę į vidų. Na bent jau taip 

tikiuosi,- truputį patylėjęs Peteris vėl ištarė.- Tikrai ne dvidešimt pirmame amţiuje. 

 

Sakyti, kad pastatas padarė įspūdį Poţeminio miesto gyventojams būtų netikslu. Iš tiesų, jis 

padarė tiesiog neišdildomą įspūdį. Didesnį nei galėtų padaryti tas menamas deimantinis bokštas 

iš Iskandero fantazijų, jei tik toks atsirastų realybėje. Kiekvienas šios bendruomenės narys 

turėjo puikų išsilavinimą. Tiek gerą ir visapusišką, kad suvoktų, jog sunkiausiai yra pagaminti 

kaţką kas nepavaldus laiko tėkmei. Tiesą sakant, iki šiol beveik visi iš jų buvo įsitikinę, kad tai 

yra neįmanoma. Ir štai... Štai dabar prieš jų akis stūksojo pastatas, paneigiantis visus ankstesnius 

jų įsitikinimus apie medţiagų savybes. Pastatas jau savo išore parodęs kokios menkos yra 

Poţeminio miesto gyventojų ţinios ir kokia niekinga jų technologinė bazė. 

Pagaliau durys atsivėrė. Ir neţinia kieno nuopelnas tame buvo didesnis. Gal technikų, kurie 

dešimtimis lauţydami deimantinius grąţtus bandė išgręţti bent menkiausią skylutę šalia spynos, 

kad vėliau galėtų ją pasiekti laidais.  O gal statinį kontroliuojančio kompiuterio, kuris suvokė, 

jog atėjūnai anksčiau ar vėliau vis tiek pateks į vidų ir nusprendė išvengti didesnių paţeidimų. 

Kaip ten bebūtų, durys atsivėrė ir ganėtinai greitai. Nepraėjus ir aštuonioms technikų darbo 

valandoms... 
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Tada visi suėjo vidun. Beveik visi... Išskyrus sargybinius, paliktus dėl viso pikto. Nors ir labai 

menka, bet vis tik išliko galimybė, kad atėjūnus kas nors uţpuls. O tie kurie uţėjo... Ne, šioje 

vietoje reikėtų pasakoti kitaip. Nuostaba... Didţiulė nuostaba, stelbianti bet kurias kitas 

emocijas. Štai ką pajuto uţėję vidun. Vien tas faktas, kad visame pastato viduje nebuvo jokių 

aukštų ar padalinimų... Tiesą sakant, jame tebuvo vienas objektas – milţiniškas besisukančios, 

raibuliuojančios energijos stulpas, besitęsiantis nuo grindų iki pat lubų. Jau tada kai kurie 

suvokė, kad būtent prieš juos esanti grynos energijos sankaupa naktimis, kai atsiveria pastato 

viršuje esantis bokštas, apšviečia visą padangę. Tačiau, kaip ten bebūtų keista, didesnį įspūdį 

Poţeminio miesto gyventojams padarė pati vidinė erdvė. Prie ankštų poţeminių salių bei urvų ir 

koridorių pripratę ţmonės net savo svajonėse nebuvo regėję tokių erdvių statinių. O energijos 

stulpas? Energijos stulpas jiems buvo daugiau maţiau paţįstamas. Dar savo mieste šie ţmonės 

buvo pradėję po truputį naudoti giluminę pačios Ţemės energiją, todėl dauguma jų iš pirmo 

ţvilgsnio suprato, kad tai tik gerokai tobulesnis ir didesnis iš dalies paţįstamų technologijų 

rezultatas. Ţymiai labiau Poţeminio miesto gyventojus suintrigavo aptikta greitaeigių liftų bei, 

rodosi, be galo besitęsiančių laiptų sistema. Tai reiškė, kad pastatas buvo didesnis nei atrodė iš 

išorės. Gerokai didesnis... Iš tiesų niekas tada dar neįsivaizdavo, kad tikrovėje pastato dydis 

viršys bet kokius, net ir labai optimistiškiausius lūkesčius. Niekas nesitikėjo, kad po ţemėmis 

driekiasi dar trisdešimt aukštų. Trisdešimt aukštų technikos, duomenų saugyklų, gyvenamųjų 

patalpų, sandėlių...Giliai ţemėje buvo paslėptas ir tūnojo tikrasis pastatas. Ne tik giliai, bet ir 

plačiai išsidriekęs. Smarkiai plačiau nei antţeminis, toks menkas lyginant su visa dalimi, 

bokštas. Visą jo aukštą, esantį arčiausiai ţemės paviršiaus, uţėmė veikiantis kompiuteris 

kontroliavęs visas pastato grandis. „Dėkui Dievui, kad kompiuteris pasirodė nesąs 

uţprogramuotas agresyviems veiksmams įsibrovėlių atţvilgiu“,- jau po kelių savaičių viename 

iš pokalbių prasitarė Peteris. Ir jis buvo teisus. Šis kompiuteris valdė tiesiog nesuvokiamus 

energijos kiekius, o jo galia bei talpumas privertė technikus išsiţioti iš nuostabos. Tačiau tai 

buvo vėliau... Po poros savaičių. O tą dieną, kai Poţeminio miesto gyventojai įţengė į vidų, 

kompiuteris konstatavo šį faktą kaip neišvengiamybę bei pripaţino sau, jog šie ţmonės dabar 

yra pastato šeimininkai ir turi visas teises į jo kontrolę. Pašalinęs statikos lauką, leidusį nuo 

laiko poveikio apsaugoti visas vidines patalpas ir atvėręs visas vidines pertvaras bei duris, 

kompiuteris kantriai laukė naujųjų šeimininkų įsakymų. Ir sulaukė... Tačiau ne tą pačią dieną, o 

tik po poros mėnesių. Mėnesių per kuriuos nenuilstamai plušo technikai ir inţinieriai ir kurių 

metu tarp likusiųjų klajūnų vyko labai aktyvūs ginčai. Ginčai, dėl vieno banalaus ir jau ne kartą 

minėto klausimo. Ką daryti toliau? Tačiau šie ginčai taip pat neprasidėjo tik įţengus į pastatą. 

Jie prasidėjo po trijų dienų. Tiksliau kalbant, tada kai buvo aptikta ir perklausyta bei išversta 
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ankstesnių pastato šeimininkų įrašyta savo gyvenimo bei jo tragiškos baigties istorija. Kaltės ir 

atgailos istorija... Netramdomas nuoširdus sąţinės balso pasireiškimas... Tačiau apie viską iš 

eilės... 

 

 

.................. 

 

 

„ Ir atsiuntė Dievas savo išrinktiems vaikams ţmogaus nuodėmių sąrašą. Ir trenkė pranašas 

Vintas šį sąrašą į akmenį, sakydamas : „ Tegu amţiams pradingsta šios nuodėmės nuo Ţemės 

paviršiaus“. 

- Įdomu, kokia prasmė būtų į akmenis trankyti tą informacinę laikmeną, kurią aptiko mūsų 

technikai?- sumurmėjo skaitydamas vyras.- Išore panaši į apdorotą deimantą, savo kietumu 

ji smarkiai jį lenkė. Trankyk netrankęs... Vis tiek nei įbrėţimo nepaliktum. Jau nekalbant 

apie sudauţymą... Tačiau dėl nuodėmių sąrašo jie gal ir teisūs. Tai ką mes išgirdome buvo 

labai panašu į nuodėmių išpaţinimą. 

 

........................... 

 

Informacijos šifravimas ilgai netruko. Sunkiausia buvo suprasti, kad tos krūvos saugyklose gulinčių 

„deimantų“ yra informacinės laikmenos. Po to dar maţdaug valandą uţtruko kol technikai suvokė 

kaip tos laikmenos įstatomos į kompiuterį ir tada... Tada prasidėjo perţiūra. Pirmose trijose 

laikmenose pasirodė įrašytas laiko kelionių teorinis pagrindimas remiantis matematiniais metodais. 

Tai buvo labai įdomu, tačiau ne visiems... Toli graţu ne visiems. Siauram matematikų ir kelių prie 

jų prisišliejusių inţinierių būreliui. Tačiau ketvirtoje laikmenoje buvo įrašyta informacija nieko 

bendro neturinti su matematinėmis ar kokiomis kitomis formulėmis. Tai buvo laiškas. Laiškas 

ateities kartoms, kuris pasirodė toks įdomus be išimties visiems, kad penkiolika valandų pastate 

nevyko joks darbas. Penkiolika valandų, per kurias kiekvienas kas tik galėjo spoksojo į artimiausia 

holografinį monitorių gaudydamas kiekvieną kalbančiojo ţodį. Tiksliau sakant, penkių kalbančiųjų. 

Penkiolika valandų per kurias buvo atskleista visa siaubingos katastrofos istorija. Ţinoma, šiame 

pasakojime dėl vietos stokos neperteiksime viso pasakojimo ir pasitenkinsime tik jo santrauka. 

 

„Viskas prasidėjo 2024 metais“. Be abejo, tai buvo tik kalbančiojo nuomone. Net nefilosofuojant 

kas tas „viskas“ ir tariant, jog jis tekalbėjo apie katastrofos priešistorę, vis tiek viskas prasidėjo 
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gerokai anksčiau. Bet tebūnie 2024 metai. Galų gale kalbantysis daug ko neţinojo. Būtent tais 

metais, įrašo autoriaus nuomone, Antarktidoje buvo atrastas apleistas poţeminis miestas, pilnas 

neaiškios kilmės technologinių artefaktų. Po penkis metus trukusio kruopštaus ir nuodugnaus 

mokslininkų darbo, išaiškėjo, kad vienas iš tų artefaktų pasirodė besąs laiko mašinos modelis. Deja, 

neišliko jokios galimos jo naudojimo instrukcijos. Vis dėlto, ilgi metai tyrinėjimų subrandino savo 

vaisius. 2041 metais pasirodė pirmieji bandymai įvairių mokslinių disciplinų pagalba bei remiantis 

rasto artefakto schemomis pagrįsti laiko kelionių galimybes. Jau atlikus pirmuosius skaičiavimus 

pasirodė, kad net menkiausiai kelionei į ateitį reikalingos energijos kiekis viršytų bet kokios 

atominės elektrinės galimybes. Kelionei į praeitį reikėjo net teoriškai labai sunkiai įsivaizduojamo 

kiekio energijos, nekalbant apie praktinį tokio kiekio energijos gavimą ir panaudojimą. Viskas 

pasikeitė 2053 metais. Kaip tik tais metais ir vėl remiantis Antarktidoje atrasto miesto 

technologijomis, buvo sukonstruotas pirmas generatorius energiją gaunantis tiesiai iš Ţemės 

branduolio. Būtent tais metais paaiškėjo, kad atsirado praktinė kelionės į ateitį galimybė. Iš pradţių 

ji niekam nebuvo labai įdomi. Kelis metus... Kol kartą vienam iš JAV kariuomenės šulų dingtelėjo 

puiki mintis pasiųsti į netolimą ateitį kokį nors ţvalgybinį palydovą. Tada kas kelis metus, o gal 

kelis mėnesius, per laiko vartus susisiekti su tuo palydovu ir priimti iš jo pastoviai atnaujinamą 

informaciją apie ateities įvykius. Tokia, iš principo techniškai įgyvendinama, mintis taip suţavėjo 

visą „viršūnėlę“, kad jau 2061 metais prasidėjo štai šitos „Mokslinių tyrimų bazės“ statyba. Bazės, 

kuri įkurta jaukiame, tyliame, šaltos Antarktidos kampelyje ir uţmaskuota kaip paprasta mokslinių 

tyrimų stotis turėjo niekam nekristi į akis bei puikiai saugoti visas paslaptis. 2072 metais milţiniškų 

pastangų ir lėšų dėka statybos buvo baigtos. Be abejo, panašaus dydţio statinių jau buvo ir ne 

vienas. Tiek ţiūrint jo antţeminę konstrukciją, tiek vertinant poţeminius plotus. Tačiau 

technologijos... Technologijos tam laikotarpiui buvo nepakartojamos ir pačios paţangiausios. 

Didţiausias pasaulyje bei pats galingiausias Ţemės branduolio energijos generatorius, statikos 

laukas, dirbtinis intelektas, neturintis analogų kitose šalyse, nauji duomenų kristalai, kietesni uţ 

deimantą bei taip gerai saugantys juose patalpintą informaciją, kad ji lengvai gali išsilaikyti 

tūkstantmečius. Tačiau visi šie ir dauguma kitų to metų technologinių stebuklų buvo vainikuoti 

mechanizmo, kurio ši civilizacija iki šiol nebuvo mačiusi. Veikiančių laiko vartų.  

2073 metų sausio 1 dieną Ţemės branduolio energijos generatorius buvo įjungtas. Įjungtas ne 

palaipsniui vis didinant išgaunamos energijos kiekį, tačiau iš karto maksimaliu pajėgumu. Ţinoma, 

galima bandyti suprasti tuos, kurie neturėjo kantrybės laukti ilgus šešis mėnesius, kol generatorius 

palaipsniui pradės dirbti savo galimybių ribose ir sukaups pakankamai energijos laiko vartų 

atidarymui. Kita vertus, kaip galima suprasti tamsybę, puikybę, kantrybės stoką ir absoliučiai 

nepateisinamą riziką. Matai, jie tegalvojo, kad blogiausia kas gali nutikti iš karto paimant tiek 
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energijos iš Ţemės branduolio, tai nedidelis plutos judėjimas. Visiškai nedidelis... Kokie 5-6 balai 

pagal Richterio skalę. Ko jie absoliučiai nesitikėjo tai Ţemės sukimosi stabtelėjimo. Tai yra to, kas 

įvyko iš tiesų. Jei maksimaliu galingumu įjungtas generatorius būtų kiek pagreitinęs Ţemės 

sukimąsį, tokių katastrofų tikrai nebūtų. Tačiau, ne tas generatoriaus mechanizmų prijungimo prie 

Ţemės branduolio kampas, gal klaidingai pasirinktas įjungimo laikas, na gal dar kitos aplinkybės, 

kurių jau niekas nebeišsiaiškins... Svarbu tik tai, kad jis staiga pristabdė Ţemės sukimąsi. Pristabdė 

neilgam, tačiau vandenynams ir orui, na ir dar Ţemės plutai niekas nesiteikė pranešti, kad trumpam 

reikia sulėtinti savo beprotišką maţdaug 1500 km/h greitį. Jie ir toliau judėjo sau įprastu greičiu. Jei 

ţemės pluta šiek tiek greičiau pagavo naują sukimosi ritmą ir atsipirko tik neapsakomo stiprumo 

ţemės drebėjimais, virtine išsiverţusių galingų ugnikalnių, pasislinkusiais kontinentais ir ašigaliais, 

tai vandenynai... Vanduo ir ypač oras pajuto tikrą judėjimo laisvę.
1
 Nepaisydami to, kad ţymiai 

lėtesnė ir konservatyvesnė Ţemės pluta pradėjo sparčiai atsilikinėti, jie palaimingai verţėsi toliau, 

siausdami neregėtomis iki tol vėtromis ir kelių kilometrų aukščio cunamio bangomis uţliedami 

lygumas, klonius, kalvas ir net iki tol ramiai snaudusias kalnų viršūnes. Tai buvo inercijos šlovės 

valanda. Ką ten šlovės valanda... Inercija tapo karaliene. Niekada anksčiau ši fizikos samprata 

nebuvo tokia aktuali milijardams ţmonių visoje Ţemėje. Ir tai tęsėsi ganėti ilgai... Kol Ţemė, 

nustebinta ar net šokiruota ţmonių įţūlumo neatsigavo bei vėl nesuderino visų savo elementų 

sukimosi greičio. O tada... Tada vėl savo teises pareiškė traukos jėga ir trintis iki tol neleisdavusios 

per daug įsisiautėti inercijai. Tačiau ši nenorėjo iš karto pasiduoti. Purkštavo, šiaušėsi, varydama 

pirmyn milţiniškas vandens bei oro mases, kol iš lėto, labai iš lėto uţleido savas pozicijas ir po 

truputį nurimo. Nurimo, bet pasekmes paliko kuopti kitiems. Konkrečiai traukos jėgai... Tiesą 

sakant, ši dėl to labai neprieštaravo ir, vis dar padedama trinties, iš peties griebėsi darbo. Nurimo 

siautėję vėjai, į ţemesnes vietas sutekėjo vanduo, naujai išsidėstė kontinentai. Labai netgi naujai... 

Štai šiaurės ašigalis atsidūrė ties Kanados Didţiaisiais eţerais, o pietinis pasislinko link Australijos 

krantų. Ispanija, Prancūzija ir Britų salos (neišskiriant Airijos) nugrimzdo į vandens gilybes, bet   

Azorų salos iš esmės padidėjo. Jos tapo buvusios Ispanijos dydţio. Daug kas pasikeitė. Kai kuriuose 

kontinentuose, kuriais persirito kelių kilometrų aukščio vandens siena neliko jokio buvusios 

civilizacijos ţenklo. Ţinoma, jei tokiais nevadinsime kelias išlikusias poţemines slėptuves ir karines 

bazes buvusios JAV teritorijoje. Tačiau kitų kontinentų vanduo šiek tiek pagailėjo, mat judėjo labai 

palankiu jiems kampu. Štai šiaurinė Kinija, Mongolija, beveik visas Sibiras, dalis Vidurinės Azijos 

                                                 
1
 Ţinoma, jokiu būdu negalima teigti, kad cunamio bangos greitis pašalinio stebėtojo atţvilgiu buvo 1500 km/h. 

Paimkime pavyzdţiu kokį nors Dţoną, tą rytą vaikštinėjusį Kalifornijos pakrante ir pamačiusį linksmai atgurgiantį 

vandenyną. Taigi tos vandens sienos startinis greitis Dţono atţvilgiu buvo lygus įprastiniam Ţemės sukimosi greičiui, 

prie kurio vandenynas jau buvo įpratęs, minus šiek tiek sulėtėjusios plutos judėjimo greičiui. Manyčiau, kad 

vandenynas link Dţono skubėjo kokių dviejų – trijų šimtų kilometrų per valandą greičiu. 
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ir kraštelis vidurio ir rytų Europos liko nepaliestos potvynio bangos. Laimingai susiklosčiusių 

aplinkybių dėka beveik nepaliesta liko Antarktida. Ţinoma, jei galime sakyti, kad joje įvykę keli 

didţiuliai Ţemės drebėjimai bei naujos kalnų virtinės atsiradimas yra dėmesio nevertos aplinkybės. 

Kaip ten bebūtų, bet pastatas išliko ir beveik nenukentėjo. Kaip nenukentėjo ir tie trys su puse 

tūkstančio ţmonių, jau įsikūrusių šiame statinyje ir uţėmusių savo darbo vietas. Ţmonių, kurių 

nekantrumas, aplaidumas ar net tinginystė lėmė devynių iš dešimties Ţemės gyventojų staigią ir 

labai nemalonią mirtį. Ţmonių, kurie po mėnesio pasijuto besą visiškai naujame pasaulyje. 

Pasaulyje, kuriame netrukus gyvieji pradėjo pavydėti mirusiesiems ir kuriame beveik nebeliko 

vietos buvusiems ankstesnės civilizacijos pasiekimams. Civilizacijos, kuria taip buvo didţiuotasi ir 

kurios viena iš paskutinių salų liko tas pats nelemtas statinys, lėmęs jos pačios ţlugimą. 

Tačiau energijos generatorius veikė ir veikė tiesiog puikiai. Tiesa, sukeldamas tam tikrą papildomą 

šalutinį reiškinį (čia neskaitant tų jau aprašytų katastrofų). Jis veikė pastato aplinkos energetiką, 

sukeldamas grieţtai apribotame rate nekontroliuojamą oro dalelių judėjimą bei didţiulės galios 

energijos išlydţius, buitiškai vadinamus ţaibais. Tas grieţtai apribotas ratas prasidėjo maţdaug 

kilometro atstumu nuo statinio ir baigėsi beveik uţ penkių šimtų kilometrų nuo jo. Šis šalutinis 

reiškinys trukdė pastato gyventojams, kurie neturėjo reikiamo jam įveikti transporto, bet kita vertus, 

išgelbėjo jiems gyvybes. Per daug ţmonių kitose Antarktidoje įkurtose bei išgyvenusiose mokslinių 

tyrimų bazėse norėjo atvaţiuoti ir iki vieno iššaudyti visus katastrofos kaltininkus. Teisybės dėlei 

reikia pasakyti, kad tokiais buvo laikomas visas statinio personalas. Nesiaiškinant kas ten ką įjungė 

ir kodėl. Šiuo atveju išlikusios visuomenės nuomonei buvo svarbesnė neţinia kaip atsiradusi ir 

ţaibiškai pasklidusi ţinia, kad būtent tame pastate atliekami kaţin kokie eksperimentai sukėlė 

„pasaulio pabaigą“. Ne kartą ir ne du drąsesni ir karštesni kitų mokslinių bazių gyventojai 

susirinkdavo prie „zonos“ krašto, tačiau įveikti siaučiančių vėtrų bei neprognozuojamų ţaibų jie 

negalėjo. Negalėjo, nes taip pat neturėjo pakankamai atsparios technikos. Tačiau bandė... Ir ne 

kartą. Tik sėkmingų bandymų tarp jų nebuvo. Kaip ten bebūtų, tačiau nuo pasaulio izoliuotas 

pastato personalas stebėjo kaip kūrėsi nauja ţmonija. Stebėjo per palydovus, kurių sulig kiekvienu 

dešimtmečiu likdavo vis maţiau ir maţiau.  

Kurį laiką atrodė, kad ši bendruomenė išsilaikys. Poţeminėse laboratorijose buvo auginami maisto 

produktai, gimę vaikai gaudavo tinkamą išsilavinimą ir tapdavo naudingais pagalbininkais, 

energijos buvo sočiai, kompiuterinė technika negedo, o jei ir gedo, uţteko tiek ją išmanančių 

ţmonių, tiek gamybinių pajėgumų naujoms dalims sukurti. Kurį laiką atrodė, kad viskas jiems 

baigsis gerai. Kokius šimtą metų. Iki to laiko bendruomenė tapo vienintele išlikusia civilizacijos 

sala. Jie matė kaip keitėsi klimatas, kaip ištirpo Antarktidą kaustę ledai ir aplinkui pradėjo kurtis 

buvusių mokslininkų ir tyrėjų palikuonys. Matė, kaip didţiulis kruizinis laivas su Izraelio piliečiais, 
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per stebuklą išlikęs siaučiančiose vandenyno bangose, prisišvartavo prie Antarktidos krantų taip 

gerokai padidindamas joje įsikūrusių ţmonių genetinę įvairovę. Matė, kaip nyko technologijos ir 

rytų bei vidurio Europos šalys viena po kitos grimzdo į feodalizmo tamsumas. Matė, kaip 

palaipsniui nunyko buvusios religijos, uţleisdamos vietą naujiems „amţiniems“ kultams. Matė kaip 

vėl ţmones aplankė maras, badas ir karas, tie nenuilstami ir vėl suvešėję „Apokalipsės raiteliai“. 

Ne, jiems patiems tai negrėsė. Jiems negrėsė nei badas, nei maras, nei tuo labiau karas. Tačiau ligos 

prasidėjo. Genetinės ligos. Pirmieji jų poţymiai pasirodė praėjus šimtui metų po katastrofos. 

Praėjus dar šimtui metų jos įsisiautėjo kaip reikiant. Negalima sakyti, kad bendruomenės nariai 

nekovojo. Jie stengėsi rasti galimybę kaip padidinti savo genetinę įvairovę ar bent ištaisyti ligų 

keliamus defektus. Tačiau daugumoje atvejų... Ne visada, tik daugumoje atvejų tokie bandymai 

„bumerangu“ smogdavo atgal ir tik dar labiau blogino padėtį. Praėjus dviem šimtams penkiasdešimt 

metų po katastrofos jų liko tik tūkstantis. Tūkstantis, kuriuos kai kada su išlygomis, bet vis dar buvo 

galima vadinti ţmonėmis. Tūkstantis, kuris nuleido rankas, prarado paskutines viltis ir nusprendė 

griebtis „šiaudo“. Nusprendė padaryti tai, ką savo palikuonims grieţtai draudė įsibaiminę protėviai. 

Protėviai, labai išsigandę savo veiksmų ir įgiję krūvas visokiausių fobijų. Išlikusieji nusprendė 

atsidaryti laiko vartus. Kelis kartus atsidaryti... Jie pasidalino į keturias grupes. Šimtas ţmonių, 

nenorėjusių niekur keliauti pasiryţo nugyventi savo gyvenimą įprastoje aplinkoje. Trys šimtai 

ţmonių turėjo keltis į ateitį po tūkstančio metų. Dar trys šimtai keliavo į ateitį po trijų tūkstančių ir 

likę trys šimtai vyko maksimaliu  jiems pasiekiamu atstumu – po septynių tūkstančių metų. Šitie 

rizikavo labiausiai. Išlikusieji manė, kad kuo tolimesnė kelionė, tuo ji rizikingesnė ir tuo didesnė 

klaidos bei keliautojų ţūties tikimybė. Kokios tobulos bebūtų pastate sukauptos technologijos, joms 

buvo toli iki tų, kurias Poţeminio miesto gyventojai aptiko savo tuneliuose. Kiekviena iš išlikusiųjų 

grupių, gal išskyrus pasiliekančius, tikėjosi, kad būtent jie, saugiai nukeliavę į ateitį, aptiks tuos 

laikus kai aplinkui siaučiančios neįveikiamos vėtros bus nuslopusios, ar bent likusioje pasaulio 

dalyje gyvenantys ţmonės jau bus pajėgūs patys pasiekti statinį.  

Dar po šimto metų uţgeso paskutinė gyvybė ţmogaus iš tų, kurie nesutiko niekur keliauti. Po to... 

Po to, nustatytu laiku atsiverdavo vartai ir iš jų pasirodydavo eilinė laiko keliautojų grupė. Ne visa 

grupė. Daţniausiai smarkiai praretėjusi. Jei po tūkstančio metų nuo išvykimo pasirodė beveik du 

šimtai gyvų ţmonių, tai paskutinės grupės atvyko tik dešimtadalis. Kiti pasimetė. Pasimetė 

neišmatuojamose laiko ir energijos labirintuose. O gal pakeitė formą ir iš materijos tapo gryna 

energija? Bet kokiu atveju tai tik spėlionės. Visada, absoliučiai visada atvykusių akyse švietė viltis 

ir absoliučiai visada jas aptraukdavo juodo nusivylimo rūkas tik  pamačius aplinkos stebėjimo 

rezultatus.  
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Uţ pastato ribų gyvenimas buvo negailestingas. Praėjus penkiems šimtams metų po katastrofos 

neatlaikiusios ligų ir pastoviai atslenkančio bado bei tarpusavio karų ţlugo paskutinės valstybės. 

Ţmonės vėl gyveno gentimis ir bendruomenėmis. Tik paskutinė grupė dar pamatė kaip vėl atsikūrė 

valstybės, vėl suklestėjo ţemės ūkis, vėl pradėjo sparčiai daugėti gyventojų. Tačiau tai dar buvo ne 

tai, ko tikėjosi išlikusieji. Visiškai ne tai. Vėl išgaunamos geleţies kardai tikrai nebuvo tais 

technologiniais stebuklais, kurie padėtų ţmonėms ateiti iki pastato ir išsivesti tuos, kurie čia buvo 

įkalinti. Iš tiesų, paskutinioji grupė nedaug ką galėjo pamatyti per tą vienintelį kaţkokio 

nenusakomo stebuklo dėka tuo metu dar šiek tiek laiko veikusį palydovą. 

Pagaliau atėjo ta diena, kai paskutinis iš išlikusiųjų įrašė paskutinius savo atsisveikinimo ţodţius ir 

išgėrė mirtiną nuodų dozę. 

- O kodėl jie neišjungė energijos generatoriaus ir neiškeliavo?- pagaliau spengiančią po įrašo 

perţiūros tylą nutraukė kaţkieno klausimas. 

- Todėl, kad šalutinis labai stipraus generatoriaus kuriamo lauko poveikis nedingsta tik 

išjungus patį generatorių. Jis lieka kol neišsisklaido visas laukas,- atsainiai paaiškino 

kaţkoks technikas, sakydamas jam savaimę suprantamą dalyką. 

- Kiek laiko?- neramus balsas nusprendė pasitikslinti. 

- Maţdaug penkiasdešimt metų,- aukštyn nuskriejo paaiškinimas.- Penkiasdešimt metų, kurių 

jie nebūtų ištvėrę neturėdami energijos ir per kuriuos vis tiek negalėtų išvykti. 

Štai po šio sukrečiančio laiško iš praeities vėl prasidėjo jau minėti ginčai.   

- Pasilikime čia, -siūlė vieni.- Generatorius tieks energiją, maistą auginsime poţeminėse 

laboratorijose ir tame plotelyje, kurio neniokoja vėtros. Su laiku iš čia nešime civilizacijos 

šviesą aplinkinėms tautoms. 

- Kam laukti? – prieštaravo kiti.- Palikime čia technikus, matematikus ir fizikus. Tegul jie 

tiria vietinę įrangą, atstato statinio gamybinius pajėgumus... Mes visi keliaukime atgal ir 

įsikurkime gretimoje rabinystėje bei niekieno ţemėse. Įkursime miestą bei ūkius. Ten 

turėsime pakankamai darbo rankų. Daug reikės pastatyti, daug juodo darbo atlikti. Tik ten 

būdami surinksime pakankamai ţemesnių rasių atstovų, kurie uţ mus galės atlikti visą 

purviną darbą. Čia bus mūsų mokslinių tyrimų bazė, su kuria visuomet palaikysime ryšį ir 

kur galėsime pasitraukti kokios nors katastrofos atveju. 

- O kaip energija? Kaip degalai?- trumpi, kategoriški ir kompromisų nepripaţįstantys 

klausimai, atrodo, griovė visas šiuo pasiūlymu sukurtas oro pilis. 

- Energijos kabelius nusitiesime iš bazės,- kaţkoks gudruolis paskubėjo siūlyti savo idėjas. 

Tiesą sakant, visiškai nekvailas idėjas.- Generatoriaus teikiamos energijos uţtektų pusei 

kontinento apšviesti. Ţinoma, gali būti, kad ţaibai „zonoje“ retkarčiais tuos kabelius 
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apgadins, bet mes manau sugebėsime juos susiremontuoti. Galų gale, naudosime saulės 

baterijas. Problemas su kuru taip pat galėsime išspręsti. Ieškosime naftos ir pastatysime 

degalų gamyklą. Jei arti nerasime naftos, su laiku pereisime prie biodegalų naudojimo.  

- O kam mums traukti atgal?- šnekėjo treti.- Vaţiuokime į priekį ir įsikurkime kitoje „zonos“ 

pusėje. Iš ten ţvalgams bus ţymiai patogiau tyrinėti kontinentą. Rabinystėse nieko naujo 

neberasime.  O priekyje... Priekyje neištirti plotai. 

- Tačiau tenai nėra mūsų buvusio Poţeminio miesto,- nenuneigiamas argumentas sugadino šio 

pasiūlymo patrauklumą.- Miesto, kurį mes galėtumėme atkasti ir toliau tyrinėti. Tenai nėra 

tikrųjų laiko vartų. Vartų, kurie dar ir dabar galėtų atskleisti daugybę paslapčių. Tenai nėra 

tų senųjų technologijų, kurias mes palikome ir kurias dar ir dabar sugebėtumėme surasti. 

Tenai mes per toli nutoltume nuo vietos taip ilgai buvusios mūsų namais. 

Ne dieną ir ne dvi ir net ne mėnesį vyko ginčai, kol galiausia išryškėjo vienos grupės 

pranašumas. Grupės, kuri agitavo pavergti rabinysčių gyventojus. Tačiau tada, kaip alyvos į 

ugnį, į beuţgęstantį ginčą mestelėjo savo pasiūlymą Peteris. 

- O kodėl gi mums neatidarius laiko vartų ir nepersikėlus dar tūkstančiu ar dviem tūkstančiais 

metų į ateitį?- logiškai klausė Zwingeris. – Kam mums šitie barbarai ir tokie barbariški 

laikai? Gal po dviejų ar trijų tūkstančių metų rasime labiau paţengusią visuomenę, kurią iš 

tiesų galėsime vesti pirmyn. Bijau, kad laikui bėgant ne mes pakelsime barbarų lygį, bet jų 

veikiami, degraduosime patys. 

- Tačiau tai pavojinga,- tik šis vienintelis argumentas atšaldė staiga suliepsnojusį entuziazmą. 

– Patys matėte, kad šitie vartai netobuli. Keltis jais labai pavojinga. 

- Tada mes juos patobulinkime,- nestygo vietoje broliai Zwingeriai ir juos palaikantys.- Mūsų 

technikai naudodamiesi ţiniomis įgytomis iš Poţeminiame mieste rastų artefaktų patobulins 

laiko vartus ir mes be jokių pavojų galėsime iškeliauti.  

- Galėsime, - patvirtino technikai.- Tačiau tam prireiks laiko. Reikės papildomo vartų, pro 

kuriuos mes atkeliavome, tyrimo. Reikės pasigaminti tam tikras detales. Tikrai tam reikės 

nemaţai laiko. 

- Kiek laiko?- tiesus klausimas, nutraukė mykiančius ir išsisukinėjančius technikus. 

- Manau, dvejų metų,- po netrumpos pauzės į tiesų klausimą nuskambėjo labai tiesus 

atsakymas. 

Du metai buvo daug... Gal kas su manimi ir galėtų dėl šios minties ginčytis, bet tik ne 

Poţeminio miesto gyventojai. Jiems tai atrodė labai daug. Visi pavargo keliauti ir gyventi 

laikinose stovyklose. Jie norėjo įsikurti tvirtai, uţsiauginti normalaus maisto, gyventi patogiai ir 
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sočiai. Taip kaip gyveno anksčiau savo mieste, o gal ir dar geriau. Jie nebenorėjo laukti. Kaip ir 

nebenorėjo aklai šokinėti pro laiko begalybę.  

- O jei po poros tūkstančių metų dar nebus jokios civilizacijos?- kalbėjo skeptikai.- Tada mes 

vėl kursimės, vėl taisysime įrangą ir vėl keliausime toliau. Kiek tai truks? Kada pagaliau 

turėsime namus? Jei keliauti tai tik ten kur tikrai yra geriau nei čia... 

Štai ši nuomonė ir nugalėjo. O gal nugalėjo kokia nors fobija, ar paprasčiausias tingumas? 

Reikėtų būti geru psichologu, kad atsakyti į šį klausimą. Aišku tik tai, kad Poţeminio miesto 

gyventojai ištisomis kartomis prieš tai niekur niekada nekeliaudavo. Atskiros neramios 

asmenybės, pavojų ištroškę avantiūristai, būdami tyrinėtojais nuklysdavo toliau nuo ţinomų 

urvų, tačiau didţioji dauguma... Didţioji dauguma bendruomenės narių gyveno labai stabiliai ir 

kompaktiškai. To jie labai norėjo ir dabar. Ţinoma, mintis atsidurti labiau civilizuotame 

laikotarpyje visus smarkiai masino. Taip smarkiai, kad galutiniame sprendime uţimti ir kurtis 

gretimose rabinystėse atsirado išlyga. Jie sutarė, kad grupė ţvalgų ir technikų keliaus tris 

tūkstančius metų į ateitį (dėl šito termino kaip realiausio, kurio gali prireikti atsirandant labiau 

technologiškai paţengusioms civilizacijoms, sutarė visi Poţeminio miesto sociologai) ir tenai... 

Tenai sutaisys visą techniką, jei ją reikės taisyti, ir apsiţvalgys, ieškodami tinkamos civilizacijos 

poţymių. Apsiţvalgymui jiems turės būti pagaminti keli nedideli palydovai, kuriuos, atvykę į 

nustatytą laikotarpį, ţvalgai paleis suktis aplinkui Ţemę. Praėjus mėnesiui pasilikę dabartyje  

dar kartą atvers laiko vartus tam pačiam laikotarpiui ir ţvalgai galės perduoti reikiamą 

informaciją arba sugrįţti atgal. Esant reikalui, tokią procedūrą galima bus kartoti tol, kol 

galiausiai nebus aptikta tai kas tikrai tiks visai bendruomenei. 

Tik prieš tai reikėjo palaukti dvejus metus. Dvejus metus, per kuriuos technikai paţadėjo 

patobulinti esamus laiko vartus ir padaryti kelionę jais visiškai nepavojinga. Dvejus metus, 

kurie turėjo tapti pragariški daugumai artimiausių rabinysčių piliečių. Tiesą sakant, tokiais jie ir 

tapo... 
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IV dalis. Žlugimo pranašai 

 

14025 metai. Antarktida 

 

Visada ateina metas kai įsivyrauja tyla. Kai naktiniai gyvūnai, jau grįţę iš medţioklės rangosi 

ilsėtis, o dienos metu lakstantys, dar nepabudę. Tai metas prieš aušrą. Metas, kai tamsa atrodo pati 

tirščiausia, o nutilę garsai nerealumo potėpiais nuspalvina aplinką. Ir tada... Tada, lyg nedrįsdamas, 

kaip maţas besiuostinėjantis šuniukas, slėnį lyţteli pirmas saulės spindulėlis. Slinkdamas tolyn, jis 

pasiekia pirmus krūmelius, o paskui jį... Paskui jį slenka nesuskaičiuojama daugybė tokių pačių 

spindulėlių, drąsiai plėšiančių tamsos skraistes. Tada pašalinis stebėtojas turėtų suvokti savo klaidą. 

Pirmasis nebuvo tas nedrąsus šunytis, kuriuo dėjosi anksčiau. Teisingiau jį būtų palyginti su ţvalgu, 

kurio pėdsakais seka nesuskaičiuojama armija. Turbūt ir pats spindulėlis tai suprato, nes slinko vis 

greičiau ir uţtikrinčiau, pasiekdamas vis naujus ir naujus objektus. Štai jis apglėbė medţio kamieną, 

pasidţiaugdamas iš jo sklindančia gyvybės dvasia. Štai peršoko per upeliuką, linksmai sutinkantį 

per naktį nematytą draugą. Štai pasiekė kojas. Kojas ţmogaus iškėlusio į dangų rankas ir 

sveikinančio artėjančią dieną. Ţmogaus, kuris dėl puošnios ilgos barzdos bei baltų apdarų ir medţio 

lapų vainiko atrodė kaip ţynys. Ţmogaus, kuris iš tiesų ir buvo ţynys. Tačiau tai dar ne viskas... 

Savo begalinėje kelionėje spindulėlis ilgai ties šiomis kojomis neuţtruko. Šoktelėjęs pirmyn, jis 

aptiko dar du ţmones. Šie buvo kitokie... Ţinoma, spindulėliui visi ţmonės buvo vienodi, tačiau jei 

jis būtų galėjęs jausti... Tada jis būtinai pajustų tą vidinę jėgą, nepalauţiamą valią ir būdo tvirtumą, 

kurį tiesiog spinduliavo ši pora. Be to, spindulėlis atkreiptų dėmesį, kad tai iš tiesų ir buvo pora. 

Vyras ir moteris. Abu aukšti ir graţūs, abu išdidūs ir gracingi, stovėjo priešais ţynį susiėmę uţ 

rankų ir stebėjo šviesos pergalę prieš tamsą. Tuo tarpu spindulėlis nei kiek nesusidomėjęs 

ţmonėmis, patraukė pirmyn. Pirmyn į begalinius tolius, į tamsos apgaubtus miškus ir kalvas, eţerus 

ir jūras. Traukė pirmyn, nešdamas šviesą, šilumą ir naujos dienos dţiaugsmą. Tačiau mums ši jo 

kelionė nebėra įdomi. Kur kas įdomiau stebėti jau skaitytojams paţįstamus Dovydą ir Tyną. Taip, 

būtent jais buvo taip vaizdţiai prieš tai aprašyta porelė. Porelė, stovinti priešais ţynį ir susiruošusi 

vienas kitam duoti amţinus santuokos ir ištikimybės įţadus. Taip, jūs neklystate... Šį kartą mes, 

tegul ir neakivaizdţiai, dalyvaujame Dovydo ir Tynos jungtuvėse. Jungtuvėse, kurioms daug kas 

priešinosi, kurių labai daug kas nenorėjo, bet kurioms niekas nesugebėjo sukliudyti. Nesugebėjo, 

nes taip nusprendė Dovydas ir Tyna. Nesugebėjo, nes ši pora savo sprendimuose buvo 

nepalauţiama. 

- Būsiu tau kaip saulės spindulys, kai aplinkui bus per daug tamsu. Prisiekiu,- darniai 

skambėjo du balsai. 
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- Būsiu tau kaip medis, teikiantis gyvenimo jėgas ir uţuovėją nuo siaučiančių audrų. 

Prisiekiu,- aukštai į dangų kilo garsūs ţodţiai. 

- Būsiu tau kaip tyro vandens gurkšnis teikiantis atgaivą ir dţiaugsmą. Prisiekiu,- priesaikos 

garsai pleveno virš susirinkusių galvų. 

- Būsiu su tavimi laimėje ir nelaimėje. Būsiu tik tau ir tik tavo... Būsiu tavo dalis kaip ir tu 

būsi mano dalimi. Prisiekiu. 

Niekas nedrįso trukdyti priesaikos. Netgi nusiplūkęs ţygūnas, ką tik, lyg vėjas  įlėkęs į laukymę. 

Tik sulaukęs paskutinių priesaikos ţodţiu, paskutinio ţynio palaiminimo, skirto 

besituokiantiems, apsikeitimo šventosiomis santuokos apyrankėmis, tik tada jis išdrįso 

prisiartinti prie Dovydo. 

- Valdove,- prašneko ţygūnas.- Viskas pasitvirtino. Pabėgėliai buvo teisūs.  

- Viskas iki paskutinio ţodţio?- skubiai atsisuko į karį Dovydas. Pakilią jaunojo rabino 

nuotaiką lyg vėjas nupūtė.- Demonai tikrai uţėmė dvi rabinystes bei laukines ţemes, o jų 

gyventojus pavertė vergais? 

- Taip,- linktelėjo ţygūnas.- Tie pabėgėliai, kurie pas mus atkeliavo, buvo paskutiniai ţmonės, 

kurie sugebėjo iš ten pabėgti. Likusieji suvaryti į kaţkokias darbo stovyklas ir tenai gyvena.  

- Bet juk tai beveik šimtas tūkstančių ţmonių?- nusistebėjo Dovydas.- Kaip demonams 

pavyko? 

- Neţinau,- gūţtelėjo pečiais ţygūnas.- Kiek supratau, kas nesutiko tenai keltis ar bandė bėgti, 

buvo ţudomi. Lavonų pakelėse tikrai mačiau daug. Patys demonai kuria didelį miestą, 

kuriame visi ruošiasi gyventi. Mačiau jį iš toli, bet artyn nėjau. Bijojau, kad nepastebėtų per 

tas savo toli matančias akis. 

- Pasitvirtino ir šitie pabėgėlių ţodţiai? 

- Šito neţinau, bet jei kitas buvo teisybė, kodėl šie ţodţiai turėtų būti melagingi... 

- Supratau,- linktelėjo rabinas.- O dėl rabinų rabino? 

- Nuţudytas. Vietoj jo valdovu paskirtas Iskanderas, o pilyje yra demonų įgula. Jie perėmė į 

savo rankas visus prekybinius kelius. Nors turiu pasakyti, kad šiuo atveju demonai elgiasi 

gudriai. 

- Kodėl?- nusistebėjo Dovydas. 

- Jie išmokėjo visas rabinų rabino skolas kareiviams, atleido visus jo buvusius pavaldinius 

nuo mokesčių ir visiems pakėlė atlyginimus. Dabar tik saujelė uţsispyrusių nemini geru 

ţodţiu naujų valdovų ir vis dar ištikimi buvusiam rabinų rabinui,- ţvalgo ţodţiai sukrėtė 

aplinkinius. 
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- Tai reiškia, kad jei mes norėsime kariauti su demonais, visų pirma turėsime kariauti su nauju 

rabinų rabinu ir tik po to pasieksime atėjūnus?- į pokalbį įsiterpė Tyna. 

- Taip,- linktelėjo Dovydas.- Mes nesugebėsime nugalėti net naujojo rabinų rabino. Taigi, 

suruošti karo ţygį prieš atėjūnus, kaip kad planavome anksčiau mums neišeis.  

- Nebent apeitumėme rabinų rabino valdas,- įsiterpė ţvalgas.- Ţinau, siūlau labai sunkų ţygį 

per pelkes ir kemsynus. Ţygį bekele, kuria tėra keliavę keli ţmonės ir kuria eiti kariuomenei 

su ţirgais ir veţimais bus labai nepatogu. Bet... Vienas iš ţmonių, perėjęs visas pelkes, yra 

mano brolis. Jis sako, kad galėtų pervesti karius ir jų ţirgus.  

- Tada reikia toliau rinkti kariuomenę,- vėl pradţiugo Dovydas.- Gaila, kad kaimynai atsisakė 

padėti. 

- O ko jiems kištis?- gūţtelėjo pečiais Tyna.- Jie prisijungs prie kovos tik tada, kai patiems 

pasidarys striuka. Iki tol jų pagalbos tikėtis neverta. Aš beveik sukūriau planą, kaip juos 

apgauti ir priversti patikėti, kad demonai tuoj uţpuls jų ţemes. Pasidalinsiu su tavimi vakare. 

Pokalbis iš karto nesibaigė. Dar kurį laiką visi aptarinėjo galimos kariuomenės dydį, karo ţygio 

maršrutą, bet tai tebuvo tušti ţodţiai. Tušti, nes karas pats pas juos atėjo... Atėjo praėjus tik 

dviem dienom po pokalbio, įgijęs dviejų dešimčių pro pilį riedančių šarvuočių pavidalą. 

Šarvuočių, kurie judėjo link apleistos baţnytėlės ir veţė savyje įvairių sričių mokslininkų 

komandą bei juos saugančias pajėgas. Mokslininkai ruošėsi tirti laiko vartus, pro kuriuos 

Poţeminio miesto gyventojai pateko į šį laikotarpį. Kaip tai neskambėtų keistai, bet atvykę 

šarvuočiai išgelbėjo Dovydą. Išgelbėjo ne tik Dovydą, bet ir Tyną, ir tuos tūkstančius narsių 

raitelių, kurie būtų su juo išsirengę į ţygį, puolę demonus ir tikrai kristų pakirsti kulkosvaidţių 

ugnies, raketų bei minų. Dovydas tik pamatęs vėl pro pilį riedančius šarvuočius, tik dar kartą 

prisiminęs pergyventą beveik prieš metus košmarą, suvokė, kad net didţiausia kariuomenė ir 

narsiausi raiteliai bus bejėgiai atviroje kovoje prieš demonus.  

- Priešus reikia paţinti. O tam mums reikia ţvalgų, kurie galėtų būti visada šalia atėjūnų ir 

mokytųsi iš jų,- aiškino jis Tynai. 

- Aš sutinku, kad atvira kova mums nepadės,- pritarė jam sutuoktinė.- Reikia sugalvoti ką 

nors klastingo, negarbingo ir sukto. Man atrodo, kad aš jau sugalvojau. Paklausyk...    

 

Po savaitės... Tik po vienos savaitės prie apleistos baţnytėlės pasirodė būrelis vietinių valstiečių. 

Keisti tai buvo valstiečiai. Rūstūs ţvilgsniai, tvirtos rankos, akivaizdţiai įpratusios jausti kardo 

svorį, tiesios nugaros ir spyruokliuojanti eisena, būdinga vikriems kariams... Visa tai kiekvienam, 

išmanančiam vietinio kolorito subtilybes, atskleistų tikrą šių „valstiečių“ uţsiėmimo pobūdį. Tačiau 

tarp laiko vartus, per likimo uţgaidą ar vietinių gyventojų tamsumą, atsidūrusius apleistos 
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baţnytėlės viduje, tyrinėjusių mokslininkų ir juos saugančios komandos narių čiabuvių išvaizdos 

ţinovų nebuvo. Todėl, kai „valstiečiai“ sulenkę labai prie to nepratusias nugaras, viduryje dienos iš 

lėto prisiartino prie dirbančių aplinkui baţnytėlę atėjūnų ir pasiūlė savo nekvalifikuotos darbo jėgos 

paslaugas, tai nesukėlė jokių įtarimų. Na kokie gali būti įtarimai, kai ţmonės nori uţsidirbti ir 

prašosi priimami į darbą? Jeigu vietoj Poţeminio miesto gyventojų tuo metu būtų buvę kokie nors 

amerikiečių kariai prieš tai kariavę Afganistane ar Irake, jie tikrai įtartinai ţiūrėtų į nelauktus 

pagalbininkus. Tačiau atėjūnai... Atėjūnai net apsidţiaugė, kad patiems nereikės ardyti baţnytėlės 

grindų ir kasti ţemių. 

- Ţinoma,- sutiko Klausas Štelmaheris
2
, vadovavęs tyrinėtojams.- Griebkite kastuvus. Tuoj aš 

jums parodysiu kur kasti. Kaip sakė mano tėvas, kasite nuo kampo iki pietų... 

Klausas buvo linksmas ţmogus ir mėgo pajuokauti. Tačiau gal vertimo subtilybės, nes jo ţodţius 

valstiečiams perdavė lingvistas, o gal skirtingas mentalitetas lėmė tai, jog vietiniai tokių juokų 

nesuprato. Ţinoma, gali būti, kad jie tiesiog čia atvyko nenusiteikę juokauti. Toli graţu ne juokai 

jiems buvo galvoje. Tą patį vakarą iš stovyklos dingo du darbiniai tyrinėtojų kostiumai su 

Poţeminio miesto emblemomis ir pora kirvių, pagamintų ir paţenklintų dar gimtosiose salėse. 

Dingo ir vienas valstietis... 

- Na ir velnias su juo,- numojo ranka Klausas suţinojęs apie šiuos dingimus.- Apsivogė 

nenaudėlis ir paspruko. Tačiau kiti liko. Dirbo kaip jauni bėriai pavasarį. Nors reikės juos 

atidţiau priţiūrėti, kad blogas pavyzdys nebūtų uţkrečiamas.  

Ţinoma, daugiau niekas vogti neketino. Priešingai, „valstiečiai“ buvo labai nuoširdūs, draugiški ir 

darbštūs. Jie viskuo domėjosi, labai noriai ir stropiai mokėsi atėjūnų kalbos, stengėsi kaip įmanoma 

daugiau bendrauti su atėjūnais. 

- Ar čionykščiai visi tokie malonūs?- kartą pasiklausė Klausas pas vieną „valstietį“, jau 

padoriai pramokusį vokiškai. 

- Be abejo, pone,- nuskambėjo atsakymas.- Šita rabinystė labai taiki. Rabinas Dovydas net 

neturi didelės kariuomenės. Su kaimynais jis sutaria gerai, o ir valstiečiai jį myli. Jam nėra 

prieš ką kariauti. Ir ţmonės pas mus paslaugūs ir darbštūs. Jei Jūs turite kokių nors 

pageidavimų... Bet kokių... Norite nusipirkti maisto, gėrimų, gal moterų, sakykite mums. 

Viską mielai išpildysime. Ir dėl kainos sutarsime. Mes juk beveik kaip savi ţmonės... 

Klausas tiesiog negalėjo atsidţiaugti savo pagalbininkas, neţinodamas, kad kol šitie „valstiečiai“ 

lenkė savo nugaras uţ grašius prie baţnytėlės, kiti, lygiai tokie pat, bet visiškai kitaip apsirengę... 

                                                 
2
 Čia reiktų paţymėti, kad Klausas Štelmaheris nebuvo tas, jau anksčiau minėtas, Vincento draugas mokslininkas 

Klausas. Bendruomenėje šis vardas buvo labai populiarus, nes buvo garbė pavadinti savo sūnų Poţeminio miesto 

įkūrėjo vardu.  
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............... 

 

 

- Jo, šitoje vietoje Klausas turėjo pagalvoti, kad negali būti labai draugiški vietiniai, kurie ką 

tik prarado savo artimuosius,- atsiduso vyras, skaitydamas knygoje apie klastingus pagonis, 

sujaukusius mintis taikiems krašto gyventojams, nusprendusiems priimti tikrą tikėjimą.- 

Ţinoma, tuo metu dar apie jokį tikrą tikėjimą kalbos nebuvo. Jo būtinybė atsirado vėliau. Po 

dešimties metų. Mes su broliu jau buvome išvykę ir tiesiogiai paskutinėse kovose 

nebedalyvavome. Akivaizdu, kad tada prie baţnytėlės buvo visko pradţia... Ţinoma, pikta, 

toks apsiskaitęs, tiek patarlių ţinantis Klausas, taip ir neprisiminė, kad ne viskas auksas, kas 

auksu ţiba. Bet ko čia piktintis...  Mes nebuvome pasiruošę tokiems pasipriešinimo būdams. 

Patys buvome paprasti ir čiabuvius laikėme primityviais, ţemesniais padarais. Pasirodė, kad 

be reikalo... Kas galėjo pamanyti, kad bus tokie gudrūs.... Tačiau ko norėti, mūsiškiai patys 

pradėjo ir neţinia ar tai kas vyko vėliau buvo pats blogiausias galimas scenarijus. Galų gale, 

didţiųjų neramumų metu manęs su broliu jau ten nebuvo. Gal geriau sakyti, jau tada 

nebuvo. Visą tolimesnę istoriją mes suţinojome iš tų akivaizdţiai cenzūruotų uţuominų 

keliuose uţsilikusiuose informacijos kaupikliuose, kuriuose neseniai aptikome. Tai gali būti 

labai pagraţintas variantas ar net dėstomas akivaizdus melas. Todėl ir bandau surasti kitus 

informacijos šaltinius, kurie patvirtintų ar paneigtų tai ką mes suvokėme atsidūrę šiame 

laike. Bandau, bet sekasi man labai sunkiai. Kaip ten bebūtų, kol kas aš pasakoju, tai kas 

vyko mums tiesiogiai dalyvaujant ar apie ką mes suţinojome iš pagrindinių įvykių dalyvių. 

 

 

..................... 

 

 

Migla... Tiršta migla... Migla, kurią galima paliesti, kurios miestiečiai ypatingai nemėgo. Nemėgo 

todėl, kad iš jos galėjo pasirodyti bet koks ţvėris ir nepastebėtas uţpulti gyvulius. Ką ten ţvėris, visi 

ţinojo, kad tokioje migloje klaidţioja nelabieji ir ieško pasiklydusių klajūnų. Ir štai dabar būtent ši 

neganda, bangomis, kaip pilkšvi ant ţemės nusileidę debesys, šliauţė iš miško. Šliauţė tiesiai link 

miestelio. Teisybės dėlei, reikėtų pasakyti, kad bet kam sunku būtų nustatyti ar tie beveik šimtas 

trobų, link kurių artėjo migla, buvo maţas miestelis, ar didelis kaimas. Tačiau tai nėra labai svarbu 

ir šio klausimo plačiau nenagrinėsime. Svarbiau yra tai, jog miestelio (vadinkim šią gyvenvietę 
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miesteliu) gyventojai buvo teisūs dėl nelabųjų. Na gerai, gal ne dėl nelabųjų, bet dėl miglos 

atnešamų nelaimių jie buvo tikrai teisūs. Viena iš tokių nelaimių, gal net pati didţiausia, kartu su 

tankiais miglos gniutulais sparčiai artinosi prie miestelio. Ir atrodė ji grėsmingai. Vien paţvelgus į 

tuos šimtą niūrių, apsišarvavusių raitelių su naujomis rabinų rabino Iskandero karių uniformomis, 

darėsi akivaizdu, kad artėja bėda. Tačiau šis vaizdas buvo tiesiog nekaltas palyginus su ta karieta, 

kuri riedėjo raitelių apsuptyje. Paprasta karieta, pakinkyta ketvertu arklių ir tuo pačiu labai 

nepaprasta. Nepaprasta, nes ant jos durelių puikavosi ţenklai. Ţenklai, kuriuos visi vietiniai 

gyventojai jau spėjo įsiminti ir kurių bijojo kaip velniais kryţiaus. Iš tiesų, tie ţenklai ir priminė 

lauţytą kryţių, besisukantį ratu. Tačiau svarbiausia tai ne ką jie priminė, o kam jie priklausė. Šių 

ţenklų vietiniai bijojo ne todėl, kad jie atrodė keistai, o todėl, kad jie priklausė atėjūnams. 

Atėjūnams, kurie, kaip ţinia, buvo demonai, besispjaudantys ugnimi ir ryjantys naujagimius. 

Demonai, sugriovę dvi rabinystes ir tikriausiai suriję visus jų gyventojus Demonai, kurie dabar 

pasirodė prie taikaus miestelio, vien savo pasirodymu pranašaudami baisias negandas. O jei dar 

atsiţvelgti, kad jie pasirodė iš nelaimes nešančios miglos... Nenuostabu, kad vienas iš senųjų 

miestelio gyventojų tik pamatęs šį baisingą vaizdą, sukniubo susiėmęs uţ širdies.  Kas buvo 

palaikyta dar vienu artėjančios bėdos ţenklu.  

Demonai buvo du. Tik du išlipę iš karietos... Du, kurie atrodė kaip ţmonės, bet tikrai nebuvo 

ţmonės. Jie vilkėjo demoniškus rūbus, paţymėtus demoniškai ţenklais, rankose turėjo demoniškus 

kirvius, lygiai taip pat paţenklintus. Ne, jie nebuvo ţmonės... Jie buvo blogio įsikūnijimas. O kai 

prašneko, pasirodė, kad net didţiausi miestelio pesimistai buvo tikri naivuoliai.  Netgi nepataisomi 

naivuoliai... Raiteliai suvarė visus gyventojus į centrinę aikštę, o demonai atrinko penkis vyrus ir 

liepė savo palydovams juos surišti. Niekas net nebandė vargšeliams padėti. Baimė... Stingdanti 

baimė buvo surakinusi  visus nuo jauno iki seno. Visus, kas tik gebėjo suprasti jiems tariamų ţodţių 

prasmę. O ţodţiai buvo ţiaurūs. Labai ţiaurūs... Ţodţiai apie tai, kad demonai jau suvalgė visus 

anksčiau sučiuptus ţmones. Apie tai, kad atėjo jų rabinystės eilė ir rinktis patiekalus savo puotoms 

demonai nusprendė pradėti būtent jų miestelyje. Apie tai, kad šitie pirmi penki miestelėnai bus tiktai 

uţkandis, o po savaitės atvyks daugiau vyrų ir išsives visus miestelio gyventojus. Papildomai buvo 

pasakyta, kad vietinio rabino dienos suskaičiuotos ir jis turi pats nulenkęs galvą atvykti į demonų 

miestą gera valia tam, kad tapti pietų patiekalu. Po to raiteliai išjojo. Išjojo, bet baimės šleifą paliko. 

Baimės, kuri kaip tie miglos atplaišai, slankiojo po miestą, pravirkdydama moteris ir juoda 

neviltimi surakindama vyrų širdis. Kai atrodė, kad tolesnis miestelio ţmonių gyvenimas nebeteko 

prasmės ir tai vienur, tai kitur grupelės pradėjo kuţdėtis apie saviţudybės būdus, pasirodė Jis. Orus, 

kaip tas kuriam ţinomos pasaulio paslaptys. Kupinas gėrio, kaip pačios Motinos Ţemės sūnus, 

pasiųstas padėti jos vaikams. Aukštas ţmogus, vien savo išdidţia, tvirta laikysena ir neslepiamu 



 64 

draugiškumu sudarė miestiečiams tvirtos uolos įspūdį. Uolos, kuri bus patikima uţuovėja nuo 

gyvenimo vėtrų ir negandų. Visur, kur tik pasirodydavo jo balta, vėjyje besiplaikstanti barzda, kur 

tik pasimatydavo jo balti apdarai bei medţių lapų vainikas, kur tik beuţklysdavo jo skvarbių rudų 

akių ţvilgsnis, dingdavo visos baimės. Tenai vėl sugrįţdavo narsa į vyrų širdis ir šypsenos į moterų 

veidus. Jo ţodţiai, kaip stebuklingas balzamas gydė demonų kalbų padarytas sielos ţaizdas. Gydė ir 

teikė viltį... Viltį gyventi ir vėl dţiaugtis pavasariu ir vasara, rudeniu ir ţiema. Dţiaugtis kiekviena 

gyvenimo smulkmena. Netgi dţiaugtis tuo, kad ir po savaitės galėsi keiksnoti savo nesėkmes ar 

liūdėti, o netapsi kieno nors pietumis. Tai buvo ţodţiai apie mišką, kuriame apsigyveno laisvi 

ţmonės, kuriame Motinos Ţemės ţyniai įkūrė savo šventyklą ir į kurį nedrįsta įţengti demonai. 

Apibendrinant, tai buvo ţodţiai apie vietą, kurioje galima pasislėpti. Po trijų dienų visas miestas 

buvo susiruošęs į kelią. O po savaitės... Po savaitės, jei tikrai kokie nors demonai būtų ţvalgęsi po 

miestelį, jie nerastų nei gyvos dvasios. Tik jokie demonai po savaitės neatvyko. Ir po dviejų 

neatvyko, ir po trijų savaičių... 

 

Tuo metu, kai įbauginti miestelėnai traukė link išganingojo miško, daugiau nei šimtinė paslaptingų 

raitelių uţpuolė pirklių vilkstinę, lydimą Iskandero karių. Uţpuolė ne bet kur, o pačiame viduryje 

rabinų rabino ţemių. Išţudę beveik visus palydos karius ir vilkstinėje buvusius pirklius, paslaptingi 

raitininkai susigrobė visas tenai surastas brangenybes ir pradingo. Pradingo taip pat greitai kaip ir 

pasirodė, tik padarė vieną klaidą. Klaidą, leidusią nustatyti iš kur šie plėšikai atvyko. Uţpuolikai, 

turbūt labai skubėdami susirinkti grobiamas brangenybes, mūšio lauke paliko penkių saviškių 

lavonus. Saviškių, kurie buvo aprengti dar visiškai naujomis Pietinės rabinystės uniformomis. Visi 

ţinojo, kad Pietinės rabinystės valdovas visada buvo stipriausia jėga po rabinų rabino politiniuose 

ţaidimuose. Stipriausia ir pati maištingiausia. Ţinojo tai ir Iskanderas. Dar po kelių dienų kaip alyva 

ugnį, taip jo neramias mintis pakurstė netikėtai perimtas Pietinio rabino laiškas kitiems savo 

kolegoms. Laiškas, raginantis visiems sukilti prieš demonus ir jų pakaliką Iskanderą.  

- Man iš tiesų labai sekasi,- išdidţiai kalbėjo Iskanderas savo patarėjams.- Buvo labai menka 

tikimybė, kad Pietinio rabino kurjeris pasirodys toks kvailas, kad pasiklys, paklius mano 

kariams į akis ir, skubėdamas pabėgti, pames tą laišką, kurį jam įdavė jo valdovas. Tačiau 

taip įvyko ir tai dar kartą parodo, kad aš esu Dievų numylėtinis. 

- Ţinoma, ţinoma,- vieningai pritarė jo patarėjai, nors daugelis tikrai galvojo kitaip. 

Po to, kas dvi savaites kartodavosi plėšikiški reidai Iskandero ţemėse, o Pietinės rabinystės 

kraštuose tai prie vieno, tai prie kito miestelio pasirodydavo paslaptingi raiteliai rabinų rabino 

uniformomis bei du demonai. Ir ţyniai... Paslaptingo Motinos Ţemės kulto ţyniai, kurie dešimtimis 

pasklido po Pietinę rabinystę, nešdami viltį ir paguodą demonų išgąsdintiems ţmonėms. Ţinoma, 
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tuo pačiu nurodydami vietą, į kurią pabėgėliai galėtų persikelti gyventi. Štai ir traukė vilkstinės link 

„Šventojo miško“, kaip jį spėjo pavadinti miestelėnai. Veltui siuntė Iskanderas grasinančius laiškus 

Pietiniam rabinui... Veltui pastarasis bandė kurjeriais susisiekti su Iskanderu... Visi iki vieno jų 

pasiuntiniai nebegrįţdavo atgal. Ką ten nebegrįţdavo... Jų visų kaulai išsibarstė pasienio ţemelėse. 

Ţemelėse, kurias budriai saugojo kaţkokia trečia, paslaptinga jėga. Tiesą sakant, paslaptingi jie 

buvo tiktai aplinkiniams. Iš tiesų, tai buvo vyrai, kuriuos ţygiui subūrė Dovydas ir Tyna, o 

pasikeitus planui, skyrė jiems visiškai naują uţduotį. Uţduotį, kurią šie su malonumu vykdė. 

 

O tuo tarpu... Tuo tarpu Dovydas ir Tyna daţnai lankėsi prie apleistos baţnytėlės ir buvo patys 

maloniausi bei nuoširdţiausi ţmonės, kokius kada nors matė Poţeminio miesto gyventojai. Labai 

komunikabilūs, vietinių standartais puikiai išsilavinę ir todėl geri pašnekovai, jie netruko tapti 

Klauso draugais. Draugais, kuriems galima papasakoti ir apie tai iš kur atvyko Poţeminio miesto 

gyventojai, ir kodėl atėjūnų šarvuočiai juda be arklių, ir kaip veikia tie visa griaunantys ginklai, 

lengvai išsprogdinantys tvirčiausias pilių sienas. Negi galima netikėti draugų nuoširdumu ir ką nors 

nuo jų slėpti, jei jie labai konkrečiais darbais yra įrodę savo atsidavimą. Gal kitam ta Dovydo ir 

Tynos pagalba aprūpinant tyrinėtojus darbo rankomis bei organizuojant jiems pasilinksminimus  

neatrodytų tokia milţiniška, bet tik ne Klausui. Klausui ji atrodė tiesiog neįkainuojama. O tokį jo 

poţiūrį nulėmė daili, nedidukė blondinė jau kelis mėnesius pastoviai besisukiojanti šalia Klauso ir 

spėjusi pilnai uţvaldyti jo kūną ir sielą.  

-  Kaip moteris galėtų taip greitai uţvaldyti vyrą?- galėtų nuskambėti pagrįstas klausimas. Ogi labai 

paprastai... Taikant labai seną, bet išbandytą metodą.... Turbūt, patys atspėjote kokį. Negalima 

sakyti, kad Klausas anksčiau neturėjo moterų. Tačiau tokių kaip Kara, toks buvo blondinės vardas, 

jis niekuomet neturėjo. Jokia moteris nesugebėdavo sukelti jam tokią viską apimančią aistrą, 

suteikti tokią, tiesiog neţemišką, palaimą. Su jokia kita moterimi jis nesijautė toks stiprus vyras ir 

šaunus meiluţis. Vyras, su kuriuo mylėdamasi moteris jaučiasi pakylėta. 

- Jei velnias norėtų uţvaldyti vyro sielą, jis pasirinktų tavo išvaizdą,- sakydavo kupinas 

susiţavėjimo Klausas, jo, atrodo taip meiliai ir dėmesingai, besiklausančiai Karai. Vargšelis net 

nesuvokdavo, kad savo posakiu beveik pataikė į dešimtuką. Nors ir ne naujokas santykiuose su 

moterimis, Klausas tikrai dar nebuvo toks patyręs, kad suprastų, kada jo partnerė yra nuoširdi, o 

kada demonstruodama puikius aktorinius sugebėjimus, tiesiog vaidina. O vaidinti Kara puikiai 

mokėjo. Nuo maţens ruošiama būti elitine „diplomate“, ji savo profesiją įvaldė tiesiog virtuoziškai. 

Ne vienos diplomatinės misijos sėkminga baigtis priklausė tik nuo jos gebėjimo palenkti reikiamų 

vyrų širdis ir protus. Šiuo savo menu Kara naudodavosi ne tik atlikdama profesines misijas. 

Nevengdavo ji skleisti apţavus ir siekdama vien tik asmeninių tikslų. Kai kada vien tam, kad surasti 
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labai turtingą meiluţį ir juo pasinaudoti, o, kai kada, norėdama uţsitikrinti tinkamą santuokos 

partiją. Tiesą sakant, tokių atvejų buvo tik vienas. Vienas ir labai nesėkmingas. Nesėkmingas, todėl, 

kad į sutuoktinius nusiţiūrėtas vyras įsimylėjo kitą. Paprastai tai nebūtų kliūtis tokiai ţaviai ir 

profesionaliai viliokei kaip Kara, bet šis kartas buvo išskirtinis. Jos varţovė buvo visa galva 

pranašesnė uţ ją pačią. Kas pikčiausia, kad tai, ką Kara pasiekdavo vaidindama ar išmokusi po ilgų 

mokymosi metų, jos varţovei gaudavosi natūraliai ir nuoširdţiai. Ta moteris tiesiog iš prigimties 

ţibėjo kaip tikras deimantas dirbtinių akmenukų krūvoje. Ir joks, net labiausiai išpuoštas blizgutis, 

negalėjo tokiam brangakmeniui prilygti. Kara susitaikė su pralaimėjimu ir toliau dirbo savo darbą 

gimtosios rabinystės labui. Ji jau nebebandydavo vilioti Dovydo ir nebesiraukydavo, atsidūrusi šalia 

Tynos, tačiau iš tiesų... Iš tiesų, ji nieko nepamiršo. Nepamiršo to kartėlio, suvokus, kad susidūrė su 

neįveikiama kliūtimi. Ne, ji negalvojo apie kerštą. Kol kas negalvojo... 

 

Tuo metu Pietinė rabinystė tiesiog kunkuliavo. Šimtai, jei ne tūkstančiai jos gyventojų, išsigandę 

„demonų“ planų patraukė link išganingojo, ţynių nurodyto, miško. Ne geresnė padėtis buvo ir 

rabinų rabino valdose. Būriai raitelių, Pietinės rabinystės uniformomis, plėšė pirklių vilkstines, 

miestus ir kaimus, degino laukus ir pasėlius. Nieko prieš juos negalėjo padaryti rabinų rabino kariai. 

Plėšikai buvo greitesni, gudresni ir geriau pasiruošę. Greitesni, nes visuomet spėdavo laiku 

atsitraukti. Gudresni, nes niekuomet nestodavo į kautynes su didesniais vietinių karių būriais. 

Geriau pasiruošę, nes niekada nevengė improvizuoti, tuo pačiu išlaikydami savo gretose geleţinę 

drausmę. Pagaliau Iskanderas neišlaikė ir pasiskundė atėjūnų Tarybai, o tie daug negalvodami 

priėmė sprendimą. Labai klaidingą ir neapgalvotą sprendimą. Sprendimą, kuris labai palengvino 

Tynos ir Dovydo plano įgyvendinimą. 

- Surink savo karius po dviejų savaičių,- pasakė Vincentas Iskanderui.- Mes taip pat atsiųsime 

kelis būrius ir surengsime baudţiamąją ekspediciją į Pietinę rabinystę. Mums jau pritrūko 

darbo rankų. Pasirodo vietiniai išlepę ir nemoka sunkiai dirbti. Greitai nusibaigia. Laikas 

papildyti darbo stovyklų kontingentą. 

- Klausau,- nulenkė galvą Iskanderas. Nemieli jam buvo išgirsti ţodţiai, o ir sąţinė labai 

grauţė. Grauţė dėl tų tūkstančių ţmonių mirties, dėl atėjūnų demonstruojamo ţvėriškumo, 

labai neįprasto vietiniams gyventojams. Ţvėriškumo, prie kurio ir jis pats iš dalies prisidėjo. 

Todėl susilaikė Iskanderas. Nepapasakojo jis „demonams“ apie paskutinius ţvalgų spėjimus. 

Spėjimus, kad visą košę jo rabinystėje uţvirė trečioji jėga. Jėga, greičiausiai atėjusi iš 

šiaurinių kraštų ir vadovaujama jo buvusio valdovo Dovydo. Ţinoma, Iskanderas ne vien 

kaţką nuslėpė nuo atėjūnų, bet nusprendė imtis ir aktyvesnių veiksmų. Tik grįţęs namo, jis 
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pasiuntė ţygūną pas Dovydą ir perdavė laišką. Laišką, kupiną atgailos uţ savo išdavystę ir 

pasiūlymų. Pasiūlymų suvienyti jėgas. 

Toliau įvykiai rutuliojosi dar greičiau. Baudţiamoji ekspedicija į Pietinę rabinystę. Trumpas 

mūšis, nusinešęs kelis šimtus vietinio rabino karių gyvybių. Beveik dešimt tūkstančių sučiuptų 

ir priverstiniam darbui išveţtų ţmonių. Ir pabėgėlių vilkstinės... Ne, tiksliau būtų sakyti, 

pabėgėlių jūra, traukianti į patikimą mišką, kuriame galima bus gyventi nebijant „demonų“.  

Prie apleistos baţnytėlės veiksmas vyko gerokai lėčiau. Diena iš dienos kasinėjimai, valymai, 

tyrimai ir panašūs darbai. Diena iš dienos kalbos. Kalbos tarp Dovydo bei Tynos ir Klauso ir 

kalbos tarp Karos ir Klauso. Kalbos, kuriose daug kartų buvo šnekama apie tai, kokia 

nenaudinga ir kvaila valdymo forma yra Taryba, kaip gera tautai kai yra vienas protingas ir 

geras valdovas, kaip gera būti tuo valdovu ir jaustis naudingu savo ţmonėm ir koks šaunus 

valdovas būtų Klausas. Tos kalbos buvo tokios daţnos, kad į jų prasmę pagaliau įsiklausė netgi 

Kara, supratusi, kad ši jau vykdoma diplomatinė uţduotis jai atveria puikias asmenines 

perspektyvas. Perspektyvas ateityje tapti „demonų“ valdovo ţmona. Tik reikėjo dar šiek tiek 

kantrybės ir dar šiek tiek pastangų. O Klausas? Klausas tik juokdavosi iš tokių kalbų. Iš pradţių 

juokdavosi... Tačiau kaip vanduo ilgainiui pramuša skylę akmenyje, taip ir girdimi ţodţiai 

subrandino įvairias mintis. Maištingas ir anksčiau sunkiai suvokiamas mintis. Mintis, kurių 

Klausas anksčiau tikrai gėdytųsi. Tačiau dabar jos buvo. Buvo slaptos, kol vieną dieną Klausui 

išsprūdo. 

- Kol gyvas bus Vincentas, aš niekuomet netapsiu valdovu,- ţodţiai išlėkė ir nupleveno tiesiai 

Dovydui į ausis. O Dovydas turėjo tiek puikią klausą, tiek gerą atmintį ir galėjo daryti 

tinkamas logines išvadas. 

 

 

Kol vieni kalbėjosi, kiti kovojo, dienos prie bokšto ir jame slinko labai monotoniškai. 

Tyrinėtojai ir ţvalgai, likę tobulinti laiko vartų, nesidomėjo tuo, kas vyko uţ bokšto ribų, tačiau 

jie labai domėjosi praeitimi. Ne išimtimi buvo ir abu broliai Zwingeriai. Tūkstančiai perţiūrėtų 

informacinių bylų, kilometrai išnaršytų pastato koridorių, kol pagaliau jie surado tai, kas juos 

ypatingai sudomino. Jie surado miestą. Labai keistą ir labai seną miestą. Miestą, kuris vienoje iš 

buvusios Rytų Europos valstybių egzistavo nuo pat katastrofos laikų. Ką ten, miestas buvo 

gerokai senesnis ir dar prisiminė laikus siekusius beveik tūkstantį metų iki apokalipsės. 

Priešingai nei visi kiti, šis miestas neišnyko. Neišnyko iki pat tų dienų kai nustojo veikti 

paskutinis dirbtinis Ţemės palydovas. 
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- Yra didţiulė tikimybė, kad jis gyvuoja iki šiol,- pratarė Peteris, ţiūrėdamas paskutinius 

palydovo pateiktus analitinius duomenis. 

- Ţiūrėk,- parodė į kompiuteryje atsiradusį grafiką Johanas.- Mes buvome teisūs. Mieste nuo 

beveik trisdešimtųjų iki maţdaug tūkstantųjų metų po katastrofos buvo naudojama energija 

tapati išgaunamai šiame pastate esančiu generatoriumi. Po to energija iš esmės keičiasi. 

Keičiasi bangų daţniai ir net šviesos, sklindančios iš miesto intensyvumas bei spektras. 

Generatoriaus išgaunama energija nebenaudojama.  

- Reiškia,- pratęsė brolis.- Jie išjungė generatorių ir atrado gerokai našesnį bei priimtinesnį 

energijos išgavimo būdą. Būdą, kuris sprendţiant iš esamų palydovų duomenų, yra labai 

efektingas.  

- Akivaizdu, kad paskutiniai šio pastato šeimininkai ţinojo apie miestą, bet iš to neturėjo 

jokios naudos. Jie negalėjo susisiekti su miesto gyventojais, nors yra duomenų apie 

bevaisius bandymus uţmegzti radijo ryšį. Išvada, kad nepaisant stulbinančių energijos 

išgavimo technologijų, miestas nebeturėjo radijo ryšio priemonių. 

- Arba nebenorėjo atsiliepti. 

- Arba ten nebeliko nei vieno gyvo kam atsiliepti, o energijos gavimą palaikė kokia nors 

sudėtinga aparatūra. 

- Spėlionės... 

- Ne, klausimai, kuriuos reikėtų išspręsti. 

- Išspręsti nuvykus į vietą? Uţ kelių tūkstančių kilometrų? Rizikuojant, kad tenai jau 

seniausiai nieko nebėra, o ošia miškai ar tyvuliuoja vandenys? 

- O kodėl gi ne? 

- Ir iš tiesų, kodėl gi ne? Laiko turim. Anksčiau kaip po dvejų metų vartai nebus tinkamai 

suderinti. Reikėtų šį laiką kaip nors išnaudoti. 

- Būtent... 

Dar trumpai paţiūrėję vienas kitam į akis, broliai nebetarę nei ţodţio, apsisuko ir nukurnėjo link 

artimiausio prie pastato stovinčio šarvuočio. Zwingeriai turėjo pasiūlymą Tarybai. O Taryba 

turėjo pasiūlymą jiems. Pasiūlymą, kuris broliams labai nepatiko. 

- Surinkite dešimt ar dvidešimt pagalbininkų ir keliaukite pas Iskanderą. Padėsite jam 

išsiaiškinti kas kursto neramumus,- nuskambėjo pusiau pasiūlymas, pusiau įsakymas. 

Nuskambėjo ir grėsminga tyla pakibo virš brolių galvų. 

- O kaip gi miestas, apie kurį Jums ką tik papasakojome?- Peteris pirmas ryţosi pasipriešinti. 

- Mums dabar nesvarbus miestas, kuris randasi kitame pasaulio gale ir neţinia ar iš viso dar 

egzistuoja. Gerokai svarbiau susekti vietinių neramumų šaltinį. Čiabuviai labai greitai miršta 
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darbo stovyklose. Mums reikės papildomų rankų juodiems darbams atlikti, o vietiniai iš 

aplinkinių rabinysčių pradėjo bėgti į miškus. Negerai... Manome, kad Jūs supratote 

uţduoties svarbą. 

- Supratome,- ryţto neprarado broliai.- Bet šitą uţduotį gali atlikti bet kuris ţvalgas. Mes 

norime traukti link miesto.  

- Jūs atsisakote vykdyti uţduotį?- grieţtu tonu ištarti ţodţiai pranašavo nelaimę abiems 

Zwingeriams.  

- Uţteks,- griausmingu balsu į ginčą  įsiterpė iki tol tylėjęs Vincentas.- Jūs ką visi čia proto 

netekote? Norite pačius talentingiausius mūsų ţvalgus paversti elementariais šnipais? 

Pamiršote kieno jie vaikaičiai ir koks kraujas teka jų venomis? Pamiršote kas pirmi surado 

laiko vartus ir visą praţuvusios civilizacijos miestą? Pamiršote kas mus apsaugojo nuo 

įsibrovėlių? Aš dar atminties nepraradau ir viską prisimenu. Manau, tikrai rasime kas vietoj 

brolių Zwingerių pašnipinės vietinius karštagalvius. Tegu broliai keliauja link jų atrasto 

miesto. Tegu pasiima porą lingvistų, kelis karius apsaugai ir keliauja apsimetę pirkliais. 

Jaučiu, kad jų informacija, surinkta tokioje kelionėje, mums gali tapti tiesiog neįkainojama. 

O kai sugrįš... Kai sugrįš galės dalyvauti ateities ţvalgymo projekte ir būti tarp ţvalgų, kurie 

vyks į ateitį. 

- Vincentai, Taryba nusprendė kitaip,- pasigirdo balsas. Vienišas ir nelabai drąsus balsas, bet 

išdrįsęs mesti iššūkį lyderiui. Tai buvo ţenklas. Ţenklas, kad Tarybos nariams nepatiko 

Vincento demonstruojamas vienvaldiškumas ir jie pagaliau nusprendė tam pasipriešinti.- 

Mes suprantame, kad Zwingeriai yra tavo giminaičiai ir tu asmeniškai juos globoji, bet 

Taryba jau išsakė savo valią. 

- Tai tegul Taryba persigalvoja,- aštrūs kaip skustuvas ţodţiai perskrodė orą. Ţodţiai, 

nepripaţįstantys prieštaravimų. Ţodţiai asmens, bet kada galinčio ryţtis kardinaliems 

veiksmams. Jei vietoj Tarybos narių būtų kokie nors politikai iš Senosios Europos, jie tikrai 

ţinotų kada reikia patylėti ir regzti intrigas, o kada ryţtingai protestuoti. Tačiau Poţeminio 

miesto gyventojai neturėjo jokios patirties politikoje.  

- Taryba nepersigalvos,- kaip audringa jūra suošė dešimtys balsų.- Vincentai, balsavimui 

keliamas klausimas dėl tavo pašalinimo iš Tarybos pirmininko pareigų. 

- Mano pašalinimo...Cha, cha, cha,- demonstratyviai nusijuokė Vincentas.- Jokio balsavimo 

nebus, nes nebus šitos Tarybos. Aš Jus visus paleidţiu... Nuo šiol vietoj Tarybos bus įkurtas 

patarėjų korpusas, kurio narius skirsiu aš pats. Visus sprendimus nuo šios priiminėsiu aš 

pats, pasitaręs su patarėjų korpusu. Supratote? 
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- Kaip tu drįsti?! Suimkite jį! Tai grubus mūsų įstatymų paţeidimas! Jį reikia teisti!,- 

skambėjo audringi šūkiai. Skambėjo tol, kol šimtinė ţvalgų ir apsauginių, sulaukę Vincento 

komandos, įsiverţė į salę ir nukreipė savo ginklus į sutrikusius Tarybos narius. Tada 

dauguma suprato... Suprato, kad jie pralaimėjo. Nors kai kurie dar naiviai ramino vienas 

kitą. 

- Ţmonės jam šito neleis. Tai prieštarauja mūsų papročiams,- kalbėjo jie. Bet tai nebuvo tiesa. 

Šis perversmas nebuvo nei spontaniškas, nei Vincentui netikėtas. Jau senokai jam pradėjo 

patikti turima valdţia. Jau senokai jis pradėjo ţavėtis karaliaus padėtimi savo valdose.  

- Kodėl gi man neperėmus visos valdţios?- galvojo ir sau kalbėjo Vincentas naktimis. Iš 

pradţių nedrąsiai, palaipsniui šios mintys vis labiau rutuliojosi, kol peraugo į planą. Puikų ir 

labai gerai įgyvendintą planą. Be abejo, prie tokių minčių prisidėjo vis daţnėjantys 

nesutarimai su Tarybos nariais, kuriems nepatiko Vincento įgyjama valdţia. Pagaliau 

prasidėjo plano įgyvendinimas. Vincentas būrė sau atsidavusius ţmones, ieškojo 

sąjungininkų, vystė propagandą. Tiesą sakant ir be jokios propagandos jis buvo pats 

populiariausias asmuo visoje bendruomenėje. Ţymiai populiaresnis uţ beveidţius Tarybos 

narius. Kaţkodėl, kaip savaime suprantama, visur klestėjo mintis, jog tai Vincentas savo 

ryţtingų veiksmų dėka išgelbėjo visus bendruomenės narius. Apie kaţkokį teigiamą Tarybos 

vaidmenį niekur nebuvo uţsimenama. Todėl atėjus laikui... Tiksliau, kai Vincentas sulaukė 

tinkamo momento ir puikaus preteksto pradėti aktyvius veiksmus, niekas Tarybos negynė. 

Ne tik kad negynė, bet net nesipiktino dėl šios institucijos sunaikinimo. Tuo labiau, kad 

Taryba pasipriešino planui, galinčiam smarkiai palengvinti gyvenimą visiems Poţeminio 

miesto gyventojams. Bent jau taip brolių Zwingerių planą visuotinai pristatė Vincento 

sekėjai.  Bendruomenei atrodė, kad sunkiais laikais bus teisingiau ir geriau, jei visą valdţią 

laikinai perims pripaţintas lyderis. Laikinai... Įdomu, kas gali būti labiau amţina, uţ tai kas 

daroma tik laikinai? 

O Zwingeriai? Broliai gavo viską ko norėjo. Nepraėjus nei mėnesiui po Vincento įvykdyto 

perversmo, Zwingeriai, kartu su palyda, riedėjo Laisvojo miesto link. Šis miestas tuo pačiu buvo ir 

artimiausias uostas, kelias link kurio vedė pro Šiaurinę rabinystę. Tą pačią, kurioje valdė Dovydas 

su Tyna. Jei broliai būtų galėję vaţiuoti visą laiką su savo šarvuočiu, tai kelionė iki miesto truktų tik 

kelias dienas, iš kurių tik pusdienį tektų riedėti keliais uţ Šiaurinės rabinystės ribų. Tačiau taip 

elgtis buvo nevalia. Broliai norėjo apsimesti vietiniais pirkliais. Ţinoma, atvaţiavus iki pat uosto su 

šarvuočiu, to padaryti tikrai nepavyktų. Todėl nuo apleistos baţnytėlės, kur Klauso ţiniai jie paliko 

savo šarvuotį, abu Zwingeriai kartu su savo palyda pajudėjo arkliais. Buvo dar kelios smulkmenos, 

kurios galėjo išduoti tikrąją brolių kilmę. Visų pirma, kalba. Nors ir labai stengėsi nei vienas iš 
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Zwingerių neišmoko kalbėti vietiniu dialektu tiek, kad būtų laikomi saviškiais. Todėl netyčia 

išgirstas paprotys kilmingiems asmenims retkarčiais duoti tylos įţadus, taip demonstruojant savo 

polinkį mąstyti, o ne tuščiai plepėti, jiems buvo kaip Aukščiausiojo dovana. Tuoj buvo sutarta, kad 

abu broliai ir juos lydintys du vieni geriausių bendruomenės karių bus laikomi pasiţadėję tylėti, o 

uţ juos derybas ves abu kartu vykstantys lingvistai. Be to, Peteris dar rūpinosi dėl pinigų. Ne dėl 

pinigų kiekio... Poţeminio miesto gyventojai galėjo sau leisti prigaminti begalę vietinėse 

rabinystėse labai vertinamų geleţies monetų. Peteris truputį jaudinosi, kad jos bus pagamintos 

netiksliai, o gal, atvirkščiai, per daug tiksliai ir taip juos išduos. Kaip vėliau paaiškėjo, jaudinosi jis 

visiškai be reikalo. Vietiniai neturėjo polinkio tikrinti pinigus, jei tik tie buvo iš paties brangiausio 

vietos metalo – geleţies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

V. Lemtinga kelionė 

 

 

Uţtrukę kelionėje beveik dvi savaites, Zwingeriai ir jų palyda atsidūrė Laisvajame mieste. 

- Ačiū Dievui,- ištarė Peteris, tolumoje pamatęs miesto sienas.- Jau maniau nebeatjosime. Tie 

klaikūs gyvuliai, švelniai vadinami arkliais, padarė mane visišku invalidu. Jau kelias dienas 

nebejaučiu nei kojų nei uţpakalio. 

- O aš, atvirkščiai, puikiai jį jaučiu. Ypač tas pūsles, kurios ant jo iškilo,- niūriai atsiliepė 

Johanas. – Ţinai, aš dţiaugiuosi net tuo dvoku, kurį nuo miesto atneša tas gaivus vėjelis.  

- Na nesakyk tai,- šyptelėjo Peteris.- Šie subtilūs kvapai rodo, kad šio Laisvojo miesto 

gyventojai, kaip ir priklauso pagal geriausias vietines tradicijas, nieko nėra girdėję apie 

kanalizaciją. Mums čia nereikės ilgai uţsibūti. Kai tik rasime mums tinkamą, į Šiaurę 

plaukiantį laivą, įsėsime į jį. 

- Tikiuosi, kad tai bus labai greitai,- atsiliepė netoliese ant arklio linguojantis lingvistas 

Ditrichas.- Ir dar tikiuosi, kad ant tokių bestijų, kaip šie gyviai po mumis, mums daugiau 

keliauti nebereikės. 

- Ir aš labai tikiuosi,- nuoširdţiai pritarė Peteris. 

 

.................. 

 

 

- Keista, kodėl knygoje nėra nei ţodţio apie mūsų kelionę?- vartydamas „Pradţios knygą“ 

stebėjosi vyras.- Ji buvo tokia svarbi ir mūsų parveţtos ţinios buvo visų Poţeminio miesto 

gyventojų pripaţintos tiesiog neįkainojamomis. Kai ruošėmės keliauti į ateitį, buvo 

ruošiama antra ekspedicija link mūsų aptikto miesto. Ką ten ekspedicija, iš tiesų buvo 

ruošiama misija. Taikos ir draugystės misija... Net specialus lėktuvas tam buvo pradėtas 

kurti. Įdomu kodėl viskas taip greitai pasikeitė. Jokiose duomenų bazėse nebėra jokios 

informacijos apie mūsų kelionę ir radinius, padarytus jos metu. Radinius ir paţinimus... Lyg 

to niekuomet nebuvo. Gal brolis su technikais ką nors atkapstys bazės informacinėje 

sistemoje. Kol kas einasi labai sunkiai. Kaţkas specialiai cenzūravo informaciją ... Dar 

keista, kad buvo atjungtas bazės kompiuteris, įjungtas stazės laukas ir uţblokuotos išorės 

durys. Jei nebūtume atkeliavę pro laiko vartus, niekaip nesugebėtumėme patekti vidun. Visą 

savaitę uţtrukome kol išėjome laukan. Dar mėnesius paaukojau kol aptikau šią knygiokę. 
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Maniau, bet čia bus kokios nors tikros informacijos nuotrupos. Matau, kad klydau... Viskas, 

ką mes pasakojome arba iškraipyta, arba nutylėta. O juk aš pats... Aš pats asmeniškai įrašiau 

mūsų tautos ir mūsų pačių istoriją keliuose duomenų kristaluose ir dar padiktavau Iskandero 

raštininkams. Nieko neišliko, nei tų kristalų, nei senųjų tekstų.  

 

........................... 

 

 

Kaip visuomet nutinka tokiais atvejais, jų viltims nebuvo lemta išsipildyti. Tris dienas... Tris ilgas, 

kupinas atgrasios smarvės dienas, keliautojai klaidţiojo nuo laivo iki laivo ir visur gaudavo tą patį 

atsakymą: 

- Į šiaurę? Jūs ką išprotėjote? Kai tose jūrose tiek daug piratų? Ţvejybiniai laivai plaukia tik į 

rytus, o pirkliai, sujungę savo laivus į grupes po dešimt ar dvyliką vienetų, bei lydimi 

karinių laivų, toli nuo pakrančių nenutolsta. Prekyba vyksta daugiausiai su rytinėmis 

hercogystėmis ar vakarinėmis kunigaikštystėmis. Jei ne pelkėtos vietovės, labai 

apsunkinančios keliones sausuma ir Mirusiosios ţemės, pirkliai visiškai nekeltų kojos į 

jūrinius laivus. 

- Tai gal mes galime išsinuomoti kokį nors laivą su tvirta komanda?- kitaip bandydavo 

pasiekti savo tikslą atėjūnai. Broliai ir jų palydovai piratų labai nebijojo. Tai, kad iki miesto 

jie atvyko ţirgais, dar nereiškė, jog ir kitų civilizacijos teikiamų privalumų buvo atsisakyta. 

Gal kai kurių ir buvo... Bet tikrai ne asmeninių ginklų. Greitašaudţiai pistoletai, granatos, 

minos, kompaktiški sulankstomi minosvaidţiai... Šie keliautojai turbūt buvo geriau 

apsiginklavę nei koks dvidešimto amţiaus pabaigos JAV jūrų pėstininkų būrys karo 

veiksmų zonoje. Vargas tiems piratams, kurie nuspręstų uţpulti Zwingerius... 

- Tokio bepročio Jūs niekur nerasite. Na nebent Zidas sutiktų,- daţniausiai nuskambėdavo 

toks atsakymas. Jį ištardavo skirtingos lūpos, skleidţiančios skirtingai suvokiamus garsus, 

bet Zido pavardė visuomet buvo minima kaip vienintelio galinčio ryţtis tokiam ţygiui. 

- Kur mums jį rasti?- pasidomėdavo brolių vardu vienas iš lingvistų. 

- Jis turėtų grįţti į uostą ateinančią savaitę. Palaukite. Kai įplauks didţiulis, juodas, 

grėsmingas laivas, kraujo raudonumo burėmis, ţinokite, kad tai jis. Jei pasiūlysite gerą 

kainą, Zidas sutiks. Tik būkite atsargūs... Sklinda gandai, kad jis  pats yra piratas ir ne bet 

koks, o vienas iš įtakingiausių. Sako, kad jis daţniausiai ne lydi ir saugo pirklius, o juos 

plėšia. Plėšia taip, kad nelieka nei vieno gyvo, kuris galėtų viską papasakoti. 
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- Tai iš kur tada gandai sklinda, jei nelieka nei vieno gyvo?- šitas paprastas klausimas daţnai 

suglumindavo pasakotojus, kurie neberasdami protingo ir logiško atsakymo, daţniausiai 

tiesiog numodavo ranka ir nusisukdavo dirbti savo darbų. Tą mostą galima buvo suprasti 

keleriopai. Galbūt tai būdavo bandymas paslėpti savo sumišimą, susidūrus su neatsakomu 

klausimu? O gal tai buvo siekis parodyti kokie tie klausinėtojai yra nepatiklūs ir naivūs, jei, 

geranoriškai  perspėti, vis dar abejoja? 

- Kaip sau norite,- paprastai pasakydavo pašnekovai ir prieš nueidami visi kaip vienas 

ištardavo.- Tik būkite atsargūs. Tame laive pavojus kyla ne tik gyvybei... 

- O kam dar?- į tuštumą nuskriedavo klausymas į kurį niekas neatsakydavo. 

 Kaip ten bebūtų, bet broliai su savo palydovais turėjo laukti dar beveik savaitę, kol į uostą 

įplaukė juodas kaip smala (šiaip jo bortai ir buvo ištepti smala), kraujo raudonumo burėmis (gali 

būti, kad jos tokią spalvą įgavo nuo tikro ţmogaus kraujo) laivas, šiais savo poţymiais 

akivaizdţiai susijęs su vardu Zidas. Tik laivui nuleidus trapą, prie jo jau stovėjo visi šeši 

keliautojai. 

- Mums reikalingas kapitonas Zidas,- klajūnams pakilus į laivą, margaspalvei jame 

besiburiuojančių vyrų miniai sušuko vienas iš lingvistų. Daugelyje romanų apie piratus 

galima perskaityti, kad ta publika mėgo rengtis ryškiai ir įvairiai. Jie neturėjo jokių uniformų 

ir pasiţymėjo labai savotišku supratimu apie tai kas yra graţi apranga. Tokiu pat savotišku 

kaip šiuolaikiniai dizaineriai. Aš turiu omenyje, dizaineriai vyrai su visais savo įdomiais 

polinkiais. Jei romanuose vaizduojami piratai tik rengdavosi išskirtinai, tai šio laivo įgula 

buvo iš esmės kitokie. Jie kitaip vaikščiojo, kitaip kalbėjo, kitaip ţiūrėjo vienas į kitą...  

- Juk tai gėjai,- pagaliau pirmas suprato Johanas, kol kiti išpūtę akis dar dairėsi aplinkui. 

- Dabar aišku, apie ką mus vis norėdavo perspėti krante kai kalbėdavo apie kapitoną Zidą ir jo 

laivą,- tarstelėjo Peteris, savo ţodţiais išreikšdamas visų bendrakeleivių mintis. – Kita 

vertus tai turbūt labai efektyvu... Komandą rinkti tik iš gėjų. Atsiminkit Senovės Graikiją. 

Ištisi karių būriai būdavo sudaromi tik iš meiluţių homoseksualistų. Atsiranda tarpusavio 

jausmai ir ištikimybė kovos draugams. Dingsta bet kokios galimybės vaidytis dėl moterų.  

- Šnekant apie moteris,- įsiterpė Johanas.- Ţvilgtelkit į tą aukštą ir stambų piratą, ateinantį 

link mūsų. Akivaizdu, kad tai kapitonas. Matosi iš pagarbos, kurią jam demonstruoja 

aplinkiniai. Ir ţiūrėk... Šalia jo ţingsniuoja moteris. Įdomi moteris. Juodaplaukė, o akys 

mėlynos. 

- Sutinku įdomi ir kaţkuo išskirtinė,- linktelėjo Peteris.- Tačiau įspūdinga graţuole jos 

nepavadinsi. Yra tam tikrų niuansų. 
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- Uţ tai labai įdomi ir patraukli,- Johanas akivaizdţiai buvo susiţavėjęs.- Ir simpatiška. 

Ţiūrėk, kokia ji liekna ir tvirta. Kokia rami ir elegantiška jos eisena. Gal jie su kapitonu 

meiluţiai? 

- Abejoju,- linktelėjo Peteris.- Greičiausiai jie su kapitonu tiesiog draugės. Tu paţiūrėk kokia 

ta Zido eisena. Tikrai nevyriška. Vis dėl to, palyginus su Tyna, kurią mes matėme 

besilankančią pas Klauso tyrinėtojus, kapitono palydovė atrodo blankiau. 

- Na ir kas?- gūţtelėjo pečiais Johanas.- Negi vien išvaizda svarbiausia? Aš jaučiu, kad šita 

moteris gali būti tikra draugė. 

- Iš kur ţinai?- nusistebėjo Peteris.- Tu jos visiškai nepaţįsti. 

- Bet labai tikiuosi paţinti,- ištarė rimtai Johanas.- Labai tikiuosi... 

- Ir ką tokie simpatiški vyrai daro mano laive?- pagaliau prie svečių prisiartinęs kapitonas 

pirmas pradėjo pokalbį. 

- Kapitone Zidai,- ištarė vienas iš lingvistų.- Mes norime išsinuomoti Jūsų laivą kartu su visa 

komanda. Norėtumėme plaukti į šiaurę.  

- Mat kaip... Į šiaurę...,- kiek nustebo Zidas.- Ir kaip toli į šiaurę? 

- Tiek kiek Jūs apsiimsite mus nuplukdyti. Mūsų tikslas yra ţemės esančios uţ juodųjų 

ţmonių kontinento. 

- Mat kaip...- vėl ištarė kapitonas.- O ką Jūs, tiesą sakant, pametėt tuose kraštuose. 

Tada prasidėjo pasakojimas, kurį keliautojai jau seniausiai buvo pasiruošę. Pasakojimas apie 

grynos geleţies miestą, pasak legendų stūksantį ţemėse, esančiose uţ juodųjų ţmonių 

kontinento. Apie tylos įţadus, kuriuos davė kilmingi rabinai ir apie tai, kad tyla tesis kol 

keliautojai nepasieks savo kelionės tikslo. Kapitonas klausėsi skeptiškai, bet dėl viso pikto 

pasakė kainą, kurios norėtų uţ ilgalaikę laivo nuomą. Astronominę kainą... Sumą pinigų, uţ 

kurią galima būtų nusipirkti du laivus. Tačiau kai keliautojai net negalvodami sutiko, jo 

skepticizmą kaip ranka nuėmė.  

- O kaip Jūs ruošiatės mokėti?- atsargiai pasidomėjo Zidas. 

- Grynos geleţies monetomis,- ištarė lingvistas, perduodamas kapitonui vieną iš Poţeminio 

miesto gyventojų nukaldintų švaraus geleţies lydinio monetų.- Jūsų pasakyta kaina atitinka 

dvidešimt tokių monetų. Dešimt duosime dabar, o likusias gausite kai pasieksime Šiaurines 

ţemes. 

- Jūs norite pasakyti, kad su savimi veţiojatės tokį kiekį pinigų?- gudriai primerkęs akis, 

pasiklausė Zidas. 

- Taip,- nieko blogo neįtardamas linktelėjo lingvistas. 
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- Sutarta,- skambus kapitono balsas pranešė apie sudarytą sandorį. Šiandien mano komanda 

pakraus būtinų atsargų į laivą, o rytoj galime kelti bures. Jei pageidaujate, nakčiai likite pas 

mus. Susipaţinkite,- net neleisdamas pašnekovams atsakyti, Zidas pasisuko į šalia stovinčią 

moterį.- Tai Adler. Ji mano, kaip čia tiksliau išsireiškus, vyriausia administratorė ir 

iţdininkė. Ji šiame laive vienintelė gali būti visuomet objektyvi ir neturėti jokių 

numylėtinių, todėl idealiai susitvarko su savo pareigomis. Adler, išrink ir parodyk svečiams 

jų kajutę. 

- Puiku, mes pasiliksime šiąnakt,- sutiko keliautojai ir nusekė paskui nueinančią moterį. 

- Pasilikit, brangieji. Ţinoma, pasilikit,- šnabţdėjo kapitonas, nulydėdamas ţvilgsniu savo 

svečius.- Po savaitės visi Jūsų pinigėliai bus mano, o Jūs patys tapsite pasilinksminimų 

berniukais mano komandai. 

Tvirtos vyriškos rankos apkabino kapitoną per juosmenį, o šalia pasigirdo toks paţįstamas ir 

mylimas kvėpavimas. 

- Tu mąstai apie tą patį ką ir aš?- pasigirdo klausimas ištartas pašnibţdomis. 

- Taip, Tedai, apie tą patį. Mes visuomet mąstome vienodai,- kapitonas nesusilaikė ir 

minutėlei prisiglaudė prie savo partnerio, šiame laive uţimančio pirmojo kapitono padėjėjo 

pareigas. Po kiek laiko, atslūgus švelnumo akimirkai, Zidas jau gerokai tvirčiau ištarė.- Eik 

surink dvidešimt ar daugiau vyrų. Antrą naktį po išplaukimo uţpulsi mūsų svečius ir suriši. 

- Neţudyt? 

- Ne, jie bus naudingesni gyvi. 

- Pulti antrą naktį todėl kad po pirmos ramios nakties svečiai jau bus praradę budrumą? 

- Taip,- linktelėjo Zidas.- O dvidešimt ar daugiau ţmonių surink todėl, nes man šie keliautojai 

pasirodė labai jau tvirti ir drąsūs vyrukai. Ypatingai du iš jų. Neţinau ar pavyktų man 

pačiam bent vieną jų įveikti. 

- Tau?- nustebo Tedas.- Tu juk nenugalimas. Kito tokio kovotojo per amţius mūsų brolijoje 

nebuvo.  

- Gal ir nebuvo,- sutiko Zidas.- Bet nenugalimas tikrai nesu.  

Tuo metu Adler, vesdama svečius, galvojo visiškai apie kitką nei pasilikęs kapitonas. Negalima 

sakyti, kad Zidas buvo visiškai neteisus, sakydamas apie jos šaltumą ir objektyvumą. Bepigu 

likti šaltai kai aplinkui nėra nei vieno normalaus vyro. Iš tiesų Adler buvo tikra moteris. Moteris 

su visais savo jausmais, karšta širdimi, jaunu nerimstančiu kūnu. Širdimi, kuri suvirpėjo 

pamačius vieną iš svečių. Pamačius jo stotą, eiseną ir ţvilgsnį. Karštą ir susidomėjusį ţvilgsnį, 

kurį jis skyrė tik jai vienai. Vyro ţvilgsnį, kuris moteriai pasako viską. Viską apie jo jausmus, 

troškimus ir norus. Bet ji tvardėsi... Nei vienas veido raumuo nevirptelėjo, vyrui praeinant pro 
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šalį. Neuţsikirto balsas, nesudrebėjo rankos, kai ji svečiui nurodė jo ir kitų keliautojų kajutę. Tik 

akys... Akys blizgėjo ir tai paslėpti buvo ne Adler valioje. 

Adler niekuomet nesvarstydavo apie kapitono planų teisingumą. Iki šiol nesvarstydavo... Tačiau 

visuomet būna pirmas kartas. Po to, kai Tedas, uţėjęs pas ją į kajutę, pranešė apie tai, kad 

dvidešimčiai jo atrinktų vyrukų turės būti sumokėtas priedas, ji susimąstė. Tiksliau sakant, ji 

uţsigalvojo apie svečių likimą ir savo tolimesnius veiksmus tada kai Tedas, kaip patikima ir 

gera draugė, plepėdamas „tarp mūsų mergaičių“ stiliuje, išpasakojo visą kapitono planą ir tai uţ 

kokius nuopelnus atrinkti komandos nariai gaus priedus. Kelis kartus Adler mintys nuklydo į 

kitus dalykus. Tokius kaip svarstymas, kas vis dėl to Zido ir Tedo poroje yra vyras, o kas 

moteris. Vėliau, kelintą kartą nusprendusi, kad jie turbūt abu vaidmenis atlieka pasikeisdami, ji 

vėl įsigilino į savo norus ir mintis apie svečių likimą. Nepasakojant ilgai apie tuos jausmų ir 

minčių sūkurius, siautusius jaunos moters galvoje, galima pereiti prie to dėl ko ji buvo tikra. 

Adler tiksliai ţinojo, kad labai nenori, jog kapitono planas būtų įgyvendintas sėkmingai. Na štai 

ir viskas... Daugiau ji dėl nieko nebuvo uţtikrinta. Tikriau, ji nebuvo uţtikrinta iš pradţių. 

Bėgant laikui, jos galvoje susiformavo ne tik pasiryţimas padėti laivan patekusiems klajūnams, 

bet ir konkretus planas kaip tai padaryti. O planas buvo paprastas kaip du kart du... Ji nusprendė 

tiesiog nueiti pačią pirmą naktį, dar neišplaukus iš uosto į svečių kajutę ir juos perspėti. 

„Tikiuosi jie susipras pabėgti“,- mąstė Adler. „Ţinoma, to vyriškio jau niekuomet nebematysiu, 

bet tai geriau nei pamatyti jį negyvą“. Taip ji ir padarė... Tačiau svečiai atsisakė pabėgti. 

Atsisakė, nors Adler jų labai prašė.  

- Nusiramink,- ramino ją Johanas.- Mes ne toks jau lengvas grobis net visiems trims šimtams 

laivo jūrininkų. Atėjus laikui, tiesiog būk savo kajutėje ir niekur neik. Labai nenorėčiau, kad 

tu netyčia nukentėtum. 

Šie ţodţiai tarsi uţbūrė Adler. Pakėlusi ašarotas akis į Johaną, ji linktelėjo ir išėjo iš svečių 

kajutės. 

Atėjus laikui, tolumoje palikus uosto ugnis, kai vien atviros jūros bangos plakėsi į juodus laivo 

bortus, dvidešimt pačių tvirčiausių laivo komandos narių, judėdami tyliau uţ danguje sklandantį 

albatrosą, prisėlino prie keliautojų kajutės ir... Keliais kirvio smūgiais išlauţę kajutės duris, kaip 

velniai tik ištrūkę iš pragaro karščio, su klyksmais, šūksniais ir kitais lydinčiais savo veiksmus 

garsais, puolė lovose ramiai gulinčius svečius. Iš tiesų, tai tie turėjo gulėti lovose. Per langus 

ţiūrint visiems atrodė, kad keliautojai tikrai guli savo lovose, tačiau, priėjus arčiau, pasirodė, 

kad ten tiesiog išmoningai sudėlioti jų daiktai ir pagalvės. Taip išmoningai, jog net iš dviejų 

ţingsnių atstumo priminė gulinčio ţmogaus siluetą. Tada, kai piratai suvokė suklydę... Štai tada 

ir prasidėjo linksmybės. Turbūt, tam tikromis aplinkybėmis, nėra baisesnio ir pavojingesnio 
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ginklo uţ greitašaudį pistoletą su duslintuvu. Ypač, kai tie į kuriuos šaudoma, nieko apie tokį 

daikčiuką nenutuokia ir net neįsivaizduoja, jog jis egzistuoja. Jei prie galinės kajutės sienos 

išsirikiavusių svečių veiksmus lydėtų koks nors griausmas ar kitoks triukšmas... Tada, galbūt, 

piratai nebūtų taip smarkiai sutrikę ir suprastų kas vyksta. Tačiau dabar, kai vienas po kito 

jūreiviai krito pakirsti tyliai skriejančių kulkų, nepaisant viso savo šaunumo, visos savo 

ankstesnės kovų patirties ir drąsos, jie sureagavo per vėlai. Smarkiai per vėlai... Maţiau nei po 

pusės minutės, visi ryţtingai įsiverţę į kajutę laivo komandos nariai, tarp jų ir Tedas, gulėjo 

kraujo klane, neberodydami gyvybės ţenklų. Tai buvo skerdynės, tačiau sulig paskutinio 

įsiverţusio mirtimi jos nesibaigė. Svečiai iššokę iš savo kajutės ir toliau į kairę ir dešinę siuntė 

mirtinus švino gabalėlius. Gabalėlius, kurie lengvai skrodė tvirčiausius šarvus, draskė audinius 

ir trupino kaulus. Dar beveik dvidešimt piratų krito nuo keliautojų kulkų, kol pagaliau laivo 

komanda atsigavo ir pasiruošė rimtoms kautynėms. Kautynėms, kur jūreivių buvo 

penkiasdešimt kartų daugiau nei atėjūnų, kur tvirti ir puikiai paruošti jūrų vilkai buvo pasirengę 

gyvybę atiduoti uţ savo draugus ir meiluţius. Kautynėms, kurioms susivokę jūrininkai 

pasiruošė arbaletus bei lankus. Nuo to momento šaudyti šiame susirėmime galėjo abidvi pusės. 

Akivaizdu, kad nepaisant technologinio pranašumo, anksčiau ar vėliau broliai Zwingeriai  ir jų 

palydovai būtų įveikti. Na gerai, jei net per kokį tai stebuklą, jiems pavyktų iššaudyti visus 

įgulos narius, tolimesnė kelionė jūromis tikrai taptų negalima. Pirmiausia dėl to, kad nei vienas 

iš keliautojų nemokėjo valdyti tokio didelio burinio laivo. Tačiau čia jiems padėjo pati apvaizda. 

Apvaizda, kuri tuo metu įgijo dėl savo partnerio ţūties protą pametusio kapitono Zido pavidalą. 

Garsiai šaukdamas, kapitonas iškvietė geriausią atėjūnų kovotoją į dvikovą iki mirties, 

paţadėdamas savo pralaimėjimo atveju atiduoti visą laivą kartu su komanda. Tačiau uţ savo 

pergalę Zidas pareikalavo besąlygiškos visų keliautojų kapituliacijos. Kita vertus, gal tai ir 

nebuvo desperatiškas kapitono ţingsnis. Gal jis, pasitikėdamas savimi, tikėjosi pasiekti pergalę 

neaukodamas daugelio komandos narių gyvybių? Kaip ten bebūtų, broliai suprato savo padėties 

pavojingumą ir iš karto sutiko su pasiūlytomis sąlygomis. Tik, priešingai nei kapitonas, 

nesėkmės atveju jie net nesiruošė vykdyti šio susitarimo. 

- Ţemesnių rasių atstovai, tuo labiau  propaguojantys nenormalius santykius, nėra verti mūsų 

ţodţio. Juos apgauti nėra nuodėmė. Jei aš ţūsiu, pasistenkite, kad laive neliktų nei vieno 

gyvo komandos nario. Na gal išskyrus tą moterį, kuri mus perspėjo,- tai ištaręs Peteris, 

ţengė į atvirą denio vietą, kur jo jau laukė abiejose rankose kardus sukantis Zidas. Zwingeris 

nemokėjo valdyti kardų, tačiau tą ginklą, kuriuo nusprendė naudotis, jis valdė tiesiog 

tobulai. Ţmonės, neţinantys vienos specifinės kovos technikos, tvirtai įsitikinę pasakytų, 

kad dvi neilga grandinėle tarpusavyje sujungtos lazdelės tikrai nėra tinkama kovos priemonė 
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prieš kardus. Tačiau tie, kurie ţino kas tai yra nunčiakai ir ką su jais sugeba daryti tikras 

meistras, tikrai nepultų laţintis uţ kardininko pergalę. Peteris abiejose rankose didţiuliu 

greičiu sukdamas savo paprastą, bet mirtinai pavojingą ginklą, iš lėto artėjo link jo 

laukiančio priešininko. 

Zidas ne be reikalo buvo laikomas geriausiu kovotoju tarp visų piratų. Kardai jo rankose judėjo 

taip greitai, kad rodėsi perkirsdavo net orą, nespėjusį prieš juos pasitraukti. Smūgis lanku iš 

dešinės į galvą, dar nebaigus pirmo judesio sukimasis aplinkui savo ašį ir, dar sukantis, dūris 

antru kardu priešininkui į pilvą. Visa tai Zidas atliko per akies mirktelėjimą, judėdamas 

gracingai kaip baleto šokėjas. Tik du... Tik du priešininkai iš šimtų, su kuriais kapitonas kovojo 

dvikovose, sugebėjo išvengti šio verţlaus puolimo. Tačiau nei vienas nepadarė to taip efektingai 

kaip Peteris. Dar nebaigęs duriamojo smūgio, kapitonas suprato, kad ten, kurlink judėjo jo 

kardas, priešininko jau nebėra. Peteris tūptelėjęs išvengė pirmo kirčio ir čia pat ţengdamas į šalį 

bei sukdamasis aplinkui savo ašį, išvengė antro kardo. Štai tada atėjo Peterio laikas pulti. Zidas 

nepamatė kaip juda keistas priešininko ginklas. Niekas iš ţiūrovų to nematė. Labai jau greitai 

Peterio rankose judėjo nunčiakai. Tik oro raibuliavimas bei švilpimas rodė jų trajektoriją. 

Tačiau Zidui to pilnai pakako. Kardu atmušęs porą smūgių, kurie, pasiekę tikslą, lengvai 

sutrupintų kaukolę, jis ir pats kelis kartus įsigudrino kirsti atgal. Minutę... Tik vieną minutę 

vyko kova, bet jos aprašymui reikėtų paskirti visą pusvalandį. Pagaliau ji pasibaigė. Šį kartą 

laimėjo ne greitesnis ar stipresnis, bet gudresnis kovotojas. Peteris tiesiog apgavo Zidą. 

Smūgiuodamas abiem nunčiakais vienu metu iš skirtingų pusių, jis tuo pačiu momentu dar spyrė 

į priešininko kojos kelį. Zidas ir vėl sugebėjo atmušti neįsivaizduojamu greičiu skriejančias 

lazdeles, bet smūgį į koją pastebėjo tik tada, kai pajuto neţmonišką sutrupėjusios girnelės 

skausmą. Šis skausmas sutrukdė jam laiku pastebėti dar vieną nunčiako skrydį. Skrydį, kuris po 

savęs paliko kruviną košę iš tos kapitono kūno vietos, kuri anksčiau vadinosi galva.  

Tyla... Mirtina tyla kurį laiką dar kabojo virš laivo. Tik vėjas šiugţdeno bures,  o bangos dauţė 

laivo bortus. Iš toli vis dar pasigirsdavo albatrosų bei ţuvėdrų klyksmai, tačiau laive... Laive 

niekas neištarė nei ţodţio. Neištarė, kol antrasis Zido padėjėjas Abraomas, ţengė kelis 

ţingsnius į priekį ir, nulenkęs galvą prieš Peterį, ištarė: 

- Ką įsakysite kapitone? 

- Surinkite ir atsisveikinkite su ţuvusiais. Pagerbkite savo buvusį kapitoną,- ramiai ištarė 

Peteris. Ištarė taip, lyg prieš tai būtų penkis kartus repetavęs savo ţodţius.- Po poros 

valandų visa įgula rikiuojasi laivo priekyje. Noriu su visais pasikalbėti ir išsiaiškinti. 

Perduok saviškiams, jei kas yra nepatenkintas susiklosčiusia padėtimi, leisiu bet kuriam iš 

Jūsų stoti prieš mane į dvikovą ir bandyti situaciją pakeisti. Supratot, padėjėjau?  
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- Taip, kapitone,- linktelėjo Abraomas ir dar pasitikslino.- Jūs mane ir toliau paliekate 

antruoju padėjėju? 

- Taip,- nuskambėjo ryţtingas Peterio atsakymas. – Pirmuoju padėjėju bus mano brolis. Ir 

dar... Tegul Jūsų neglumina mūsų akcentas. Kaip jau teisingai supratote, visi mes esame 

labai iš toli atkeliavę svetimšaliai. Tik du iš mūsų puikiai moką vietinį dialektą. Štai tie du 

vyrai,- Peteris ranka parodė lingvistus.- Jei pasirodys taip, kad aš ar mano brolis ko nors 

nesuprasime ką Jūs sakote, tie vyrai visada galės išversti. 

- Turbūt toj šalyje iš kurios esate kilęs, Jūs laikomas pačiu geriausiu kovotoju?- pagarbiai 

pasiklausė piratas. Jo klausime nuskambėjo toks neslepiamas susiţavėjimas naujo kapitono 

meistriškumu, kad Peteris net šyptelėjo. 

- Ne. Anaiptol. Mes su broliu esame lygūs savo jėga kovotojai, tačiau net nesame laikomi 

kariais. Toje šalyje mes esame paprasčiausi ţvalgai, gavę uţduotį ištyrinėti tolimąsias 

šiaurines ţemes. Toje šalyje daug ir geresnių karių ir geresnių kovotojų uţ mus. Be to, kaip 

pastebėjai ten gaminami efektyvesni ginklai. 

- Taip,- linktelėjo Abraomas.- Šitai aš irgi pastebėjau. Galiu eiti vykdyti nurodymų? 

- Eik,- mostelėjo ranka naujasis kapitonas ir padėjėjui pasitraukus, atsisuko į brolį ir pratarė.- 

Na kaip? 

- Įspūdinga. Labai įspūdinga,- nuskambėjo atsakymas.- Tik ar šito įspūdţio uţteks, kad 

atvėstų visos įkaitusios galvos. 

Johanas nuogąstavo be reikalo. Piratų tarpe nebeatsirado nei vieno nutrūktgalvio, kuris norėtų 

surizikuoti stoti į dvikovą su Peteriu. Galų gale, kam jiems rizikuoti? Toks tapimo kapitonu 

būdas buvo įprastas tarp plėšikauti linkusių jūreivių. Net pats Zidas, savo laiku perėmė pareigas 

iš nuo jo rankos dvikovoje kritusio ankstesnio laivo šeimininko. Visiems buvo gaila Zido, bet 

laimi stipriausias ir to verčiausias... Taip, šiek tiek perfrazuojant, skelbė sena piratų patarlė. Tuo 

labiau, kad tas stipriausias pasirodė besąs labai simpatiškas vyriškis ir trečdalis įgulos pasijuto 

tiesiogine to ţodţio prasme įsimylėję naują kapitoną.  

O Adler? Adler rimtai nusitaikė į Johaną. Būdama subrendusi moteris, ji gana greitai susigaudė 

savo jausmuose ir noruose bei pasiryţo... Pasiryţo siekti jai patikusio vyriškio visomis moteriai 

gamtos duotomis priemonėmis. Tuo labiau, tokiai ţavingai moteriai kaip Adler. Taigi, kai visa 

įgula klausėsi naujojo kapitono sakomos kalbos, ši moteriškos lyties būtybė „smailino akis ir 

šiepė dantis“, arba, šnekant paprasčiau, kūrė planus kaip prisivilioti taip jai patikusį svetimšalį.  
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Praėjus savaitei laive viskas buvo taip pat ir kiek kitaip. Ypač Johano ir Adler gyvenime. Iš 

moters kajutės kiekvieną vakarą sklindantys garsai, akivaizdţiai rodė kuo paskutinę savaitę 

labai daţnai uţsiima ši porelė. 

- Ţinai,- kartą tik pasimylėjus ir abiem gulint apsikabinus plačioje Adler lovoje, ištarė 

Johanas.- O aš tave pamatęs, kaţkodėl pagalvojau, kad tu esi šalta moteris. 

- Ţinai,- nuskambėjo atsakymas.- Kaip bebūtų keista, bet aš apie save iki susipaţįstant su 

tavimi galvojau lygiai taip pat. Tikrai nemaniau, kad man tokią didelę reikšmę turi artimi 

fiziniai santykiai ir kad mano kūnas taip aktyviai ir teigiamai gali reaguoti į glamones. 

Tuo metu pora iš tiesų buvo laiminga. Gal jausmas tarp jų dar nebuvo meilė, bet, neabejotinai, 

tai buvo vis stiprėjantis prisirišimas. Stiprėjantis ne be Adler pastangų. Ji Johanui buvo viskas: 

aktyvi ir iniciatyvi sugulovė, puiki, išsilavinusi (kiek tai buvo įmanoma moteriai toje aplinkoje) 

pašnekovė (be visa ko, puikiai mokanti dėmesingai klausytis), švelni ir rūpestinga draugė 

(nevengianti priglausti ir paglostyti savo vyriškio). Vienu ţodţiu, ji elgėsi taip, kaip ir turėtų 

elgtis moteris siekianti uţkariauti tokią tvirtą asmenybę kaip Johanas. Ne kartą ir ne du, tik su 

chalatėliu ant nuogo kūno ji gamindavo Johanui vakarienę, taip sukeldama jam dvejopus 

jausmus. Didţiulę aistrą, matant vėl ir vėl iš po chalatėlio pasirodančias atskiras kūno dalis ir 

dvasinę šilumą, pajutus tokį rūpestį savo atţvilgiu. Ne kartą ji atėjo kartu pabudėti, kai jos 

išrinktasis vienas stovėdavo laivo denyje. Atėjo nepaisydama nei lietaus, nei vėjo. „Bet gi jis 

taip pat mirksta“, galvodavo Adler. „Jei tektų budėti man, jis tikrai pas mane ateitų“. Be abejo, 

šiose mintyse ji buvo teisi. Johanas mielai kartu klampotų iki kaklo purvynuose vien tam, kad 

morališkai palaikytų savo draugę.  Jam labai imponavo, kad ji mokėjo tiek nuoširdţiai kartu 

pasidţiaugti kai Johanas dţiaugėsi, tiek jį paguosti, kai ateidavo melancholija bei liūdesys. Ir jis 

atsilygindavo tuo pačiu. Johanas buvo tokia asmenybė. Asmenybė, kuri labai lengvai perima 

partnerio nuotaikas, kuri labai vertina gėrį ir rūpestį skirtą jam ir kuri labai, tiesiog labai, labai 

nemėgsta pretenzijų. Adler niekuomet dėl nieko jam nepriekaištavo. Kai kada ji uţsimindavo 

kas jai patinka ir kas nepatinka, bet niekuomet dėl nieko aktyviai nereikšdavo pretenzijų. 

Neţinia ar moteris tai darė nuoširdţiai, ar tiesiog vaidino, puikiai suprasdama kaip reikia 

prisivilioti tokį vyrą kaip Johanas... Kaip ten bebūtų, Zwingeris iš visos širdies tikėjosi, kad ji 

yra nuoširdi.  

Tarp dalies likusių įgulos narių taip pat kunkuliavo aistros. Nemaţai jūreivių iš kailio nėrėsi 

siekdami įgyti naujojo kapitono palankumą. Jie buvo paslaugiausi, ištikimiausi, klusniausi ir 

drausmingiausi jūrininkai pasaulyje. Jei tai būtų įprastas laivas su įprasta komanda... Jei būtų, 

bet nebuvo. Tai buvo neįprastas laivas su labai neįprasta komanda, todėl nenuostabu, kad tie 



 82 

klusniausi ir pareigingiausi jūreiviai slapta tikėjosi, jog kapitonas pakeis savo lytinę orientaciją 

ir pamatys juose ne vien jūrininkus.  

Taip ir plaukė šis juodas laivas raudonomis burėmis. Plaukė ir dar po mėnesio, lenkdamas 

pietines Afrikos pakrantes. Ne, jis ne vien ramiai slydo vandeniu uţ savęs palikdamas 

putojančias bangas bei leisdamas įgulai groţėtis baltais Afrikos paplūdimiais. Uţ savęs šis 

juodas laivas jau tris kartus paliko rūkstančius ir į bangas grimztančius konkurentų piratų laivus. 

Pirmą kartą net penkis iš karto. Tai nutiko dešimtą dieną po išplaukimo iš uosto. Penki baltomis 

burėmis pasipuošę didţiuliai laivai su grėsmingai kyšančiomis virš bortų katapultomis, kaip 

vilkų ruja apspito mums jau paţįstamą brolių Zwingerių  transporto priemonę. Akivaizdu, kad 

apspito ne vien pasisveikinti norėdami. Penki karo laivai atrodė taip grėsmingai, kad įgula po 

raudonomis burėmis jau buvo pradėjusi melstis. Meldėsi jie visiems ţinomiems ir neţinomiems 

dievams, tol kol naujasis kapitonas bei jo palydovai ramiai išsitraukė savo sulankstomus 

granatsvaidţius ir vieną po kito išsprogdino bei dugnan pasiuntė visas tas įţūlias medines 

geldas, šiuose laikuose ir šiose apylinkėse išdidţiai vadinamas laivais. Nuo to laiko įgula 

nustojo bijoti konkuruojančių piratų bei pakrančių valstybių karo laivų.  

Praėjus trims mėnesiams po išplaukimo, gyvenimas laive pasidarė beveik monotoniškas. Tik 

Afrikos pakrantės pliaţus pakeitė Azorų salos uolynai, o tuos savo ruoţtu tūkstančiai salų, 

kurios kadaise buvo dabar jau nuskendusios Vakarų Europos dalis. Laivas iš lėto, kaip tai darė 

visi buriniai laivai visais amţiais, artėjo prie savo tikslo. 

 

Tuo metu Antarktidoje nebuvo taip ramu. Tiksliau kalbant, ramu nebuvo Šiaurinėje rabinystėje. 

Po to, kai Dovydas susitarė su Iskanderu, šio valdos nustojo būti plėšikų taikiniu. Vincentui ir jo 

patarėjams atrodė, kad visi neramumai jau praeityje ir čiabuviai pasimokė iš baudţiamosios 

ekspedicijos prieš Pietinio rabino valdas. Vietiniai gyventojai taip negalvojo... Jau du mėnesius 

viename kelio ruoţe, vedančiame iš atėjūnų miesto link apleistos baţnytėlės, kurioje vyko 

aktyvūs tyrinėjimai, virė darbai. Keisti darbai... Kaţkas kaţką rausė, ruošė toje duobėje 

pastolius, tvirtino kaţkokią dangą. Rausė taip giliai, kad pasiekė poţeminio eţero vandenis. 

Gilaus eţero... Labai gilaus. Vienas Dievas ţinojo, kam tie darbininkai taip plušo. Na ţinoma, 

be jo dar šio darbo tikslą ţinojo Dovydas, Tyna ir tie, kam buvo pavesta visa operacija. 

Vincento pašalinimo operacija. Kaţką ţinojo Klausas... Ar bent jau numanė apie tai. Kaip ten 

bebūtų, bet būtent jis, atėjus laikui, susisiekė radijo ryšiu su Vincentu ir pakvietė jį atvykti iki 

baţnytėlės. 

- Mes šį tą aptikome ir tu pirmas turėtum tai pamatyti,- šiais savo ţodţiais Klausas, kurį 

Vincentas laikė savo draugu, taip suintrigavo Poţeminio miesto gyventojų lyderį, kad jis 



 83 

nieko nelaukęs, susikvietė savo asmens sargybinius ir, sėdęs į pirmą pasitaikiusį šarvuotį, 

nurūko paţiūrėti ką ten tokio įstabaus aptiko tyrinėtojai. 

Jo greitas vaţiavimas, lydimas kupinų neapykantos vietinių gyventojų ţvilgsnių, buvo 

nutrauktas būtent prie tos vietos, kurioje prieš tai virė keisti darbai. Buvo nutrauktas dėl vienos 

labai paprastos, bet tuo pačiu labai svarbios ir reikšmingos prieţasties. Šarvuotis įkrito į išraustą 

ir puikiai uţmaskuotą duobę. Duobę, kuri lyg tyčia buvo pritaikyta tokiems šarvuotiems 

transporteriams gaudyti. Maţa to, kad mašina įkrito į duobę, ji dar iš visos sveikatos, veikiama 

„piktdţiugiškai dantis iššiepusios“ traukos jėgos driokstelėjo į poţeminio eţero vandenis. 

Driokstelėjo ir paniro... Paniro tam, kad daugiau niekuomet nebeišnirtų. Šarvuotis buvo tvirta ir 

patikima mašina, bet tikrai nepritaikyta plaukioti ar vaţinėti eţero dugnu. Linksmai gurgdamas 

eţero vanduo jau per pirmą pusę minutės sugebėjo susirasti sau kelią į vidų ir, lyg atlikdamas 

pačios gamtos jam suteiktą prievolę, palaipsniui uţpildė visas taip nenatūraliai vandens telkinio 

dugne atrodančias ertmes. Uţpildė, išstumdamas visą transporterio viduje buvusį orą ir tuo 

pačiu atimdamas galimybę kvėpuoti iš mašinoje buvusių ţmonių. Tiesą sakant, tik vienas iš tų 

ţmonių suprato, kad jie skęsta. Ir tas vienas buvo Vincentas. Kiti, paveikti netikėto ir 

skausmingo kritimo į duobę, buvo arba negyvi (nusilauţę sprandus), arba dar be sąmonės. 

Tačiau ir Vincentas atsigaivaliojo per vėlai. Jo pagalbos šauksmas buvo labai trumpas ir 

neaiškus. Ţinoma, Poţeminio miesto bendruomenėje jis buvo uţfiksuotas, bet tik tiek... Išsiųsta 

gelbėjimo ekspedicija, pralėkusi visą kelią iki pat apleistos baţnytėlės, neaptiko jokių 

pradingusio Vincento šarvuočio pėdsakų. Jie ir negalėjo aptikti. Ypač atsiţvelgiant į tai, kad 

Vincentui ir jo bendrakeleiviams taip nesėkmingai niurktelėjus į netikėtai atsivėrusią duobę, prie 

jos, kaip tūkstantis skruzdėlių, tekini pasileido iš miško išnirę ţmonės. Pasileido ir čia pat puolė 

dirbti. Sunkiai dirbti. Ne juokas, juk jiems reikėjo per nepilną parą atgal supilti visas tas ţemes, 

kurias jie taip ilgai kasė. Ir jiems pavyko... Labai sunkiai, bet pavyko. Paskutiniai kelio 

atstatymo darbai buvo pabaigti likus tik penkiolikai minučių iki to momento, kai ant jo pasirodė 

Vincentą gelbėti pasiruošę atėjūnai.  

Neradus Vincento iš karto, Poţeminio miesto bendruomenė labai sunerimo ir skyrė dingusių 

tautiečių ir ypač savo lyderio paieškoms didţiules pajėgas. Šimtai šarvuočių, specialiai sukurti 

nepilotuojami skraidantys aparatai, būriai labiausiai patyrusių ţvalgų ir, ţinoma, tūkstančiai 

vietos savanorių. Tiek Iskanderas, tiek Dovydas, kurių ţemių paribyje buvo uţfiksuotas 

paskutinis Vincento pagalbos šauksmas, pasiuntė tūkstančius saviškių ieškoti praţuvėlių. Į visas 

puses zujo raiteliai, vaţinėjo mašinos, landţiojo paieškos grupės. Buvo apklausiami visi, iki 

šimto kilometro atstumu nuo numanomos dingimo vietos gyvenantys, kaimų ir miestelių 

gyventojai. Tačiau nieko... Visiškai nieko nepavyko išsiaiškinti. Vieni prisiminė, kad matė 
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dideliu greičiu vaţiuojantį šarvuotį. Kiti tiksliai ţinojo, kad jokia atėjūnų transporto priemonė 

pro juos nepravaţiavo. Kur ir kaip dingo Vincentas niekas pasakyti negalėjo. Versijų buvo 

įvairių... Labai įvairių. Nuo į Dangų pasiėmė Dievai, kas buvo populiaru tarp Iskandero 

pavaldinių, iki prarijo Motina Ţemė, ką ypatingai propagavo naujosios religinės krypties ţyniai, 

vis gausiau uţplūstantys visas rabinystes. Tarp Poţeminio miesto gyventojų sklandė kiek 

kitokios teorijos. Pavyzdţiui, buvo daug šalininkų minties, jog Vincento kelyje atsivėrė laiko 

properša ar vartai į paralelinį pasaulį ir jis pasieks savo kelionės tikslą, bet po tūkstančio ar 

daugiau metų. Galiausiai, praėjus mėnesiui nuo įvykio, pasidavė net patys atkakliausieji ir 

paieškos baigėsi nesėkmingai. O tada... Tada prasidėjo kova dėl valdţios atėjūnų tarpe. Iš tiesų, 

tai ši kova prasidėjo tik pradingus Vincentui. Jau kitą dieną nepaaiškinamo įvykio, Klausas 

paliko kasinėjimų vietą, bei, lydimas ištikimiausių šalininkų, nuskubėjo į neseniai įkurtą 

bendruomenės miestą. Miestą, kuriame tomis dienomis sprendėsi tiek pačių atėjūnų, tiek 

vietinių gyventojų likimai. Klausas buvo nusiteikęs iš pradţių tapti atkurtos Tarybos 

pirmininku. O vėliau.... Vėliau, jei pasiseks, jis norėjo pakartoti Vincento karjerą. Ţinoma, 

išskyrus pačią tos karjeros pabaigą. Be abejo, nusiteikti ir norėti Klausas, galėjo bet ką, kad ir 

mėnulį pasiekti. Svarbiausia, ar jis galėjo savo norus įgyvendinti. Juk tam, kad taptų Tarybos 

primininku, reikėjo, jog uţ Klausą prabalsuotų daugiau nei pusė jos narių. Kol kas jam iki tos 

pusės trūko beveik trisdešimties balsų. Balsų, kuriuos kaip nors reikėjo „susimedţioti“.  

- Vincento šalininkams aš, kaip vienas iš jo draugų, pasirodysiu kaip šio ţmogaus minčių bei 

pastangų tęsėjas,- dar prieš išvykdamas Klausas aiškino jo besiklausantiems Dovydui, Tynai 

ir Karai.- Jo priešininkams aš prisistatysiu kaip vienasmeninės valdţios priešininkas.  

- Manai pavyks?- pasiteiravo Dovydas. 

- Iš esmės gali pavykti. Tačiau kai kurie įtakingi kietakakčiai kaip Paulius ir Diteris, kurie taip 

pat turi savo šalininkų Taryboje, gali viskam sukliudyti. Nebent padėtų tos merginos, apie 

kurias tu minėjai. Kaip ten sakei? „Diplomačių korpusas“. 

- Taip,- įsiterpė Tyna.- Turime tokių. Labai graţios, seksualios ir protingos merginos. 

Atrinksime pačias geriausias. 

- Vešiuosi jas su viena sąlyga,- vėl ištarė Klausas.- Ar Jūs neprieštarausite, jei jas priţiūrės 

mano Kara? 

- Neţinau,- susimąsčiusį suvaidino Dovydas, nors viduje jam norėjosi garsiai juoktis.- Kara 

tėra paprasta ir šauni mergina. Ji neţino „diplomačių“ darbo subtilybių, bet kita vertus, ji 

tave labai įsimylėjusi ir bus tau visuomet ištikima. 

- O tokiam atsakingam darbui reikia labai ištikimos ir atsidavusios moters,- prisijungė Tyna.- 

Mes sutiksime, kad Kara vadovautų ir priţiūrėtų visas „diplomates“, jei ji pati neprieštaraus. 
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- Dėl tavęs, mielasis, aš dirbčiau bet kur ir su bet kuo,- sumurkė Kara ir apdovanojo 

išsišiepusį Klausą dar viena nepakartojama savo šypsena. „Įdomu bus dirbti su savo 

kolegėmis ir vaizduoti, kad jų uţsiėmimas man labai svetimas“,- pagalvojo moteris.  

Neţinia kas Klausui padėjo. Ar tie paţadai, kuriuos jis visiems dalijo. Ar tos „diplomatės“, 

kurias jis supaţindino su keliais kietakakčiais Tarybos nariais ir, kurios sąţiningai bei 

nuoširdţiai atliko savo darbą. Kaip ten bebūtų, bet praėjus trims mėnesiams po Vincento 

dingimo, Klausas buvo išrinktas atkurtos Tarybos pirmininku. 

 

 

Laive apie šiuos bendruomenės valdţios pasikeitimus nieko neţinojo. Kaip neţinojo ir apie tą 

naujoviškos politikos kursą, apie kurį po savo išrinkimo paskelbė Klausas ir kuris deklaravo 

kitokį poţiūrį į vietos gyventojus. Tiesą sakant, nei broliams Zwingeriams, nei jų palydovams 

nebuvo labai įdomu, kad dėjosi paliktoje bendruomenėje. Jie ţymiai labiau domėjosi tuo, su kuo 

susidūrė savo kelionės paskutiniame etape. Tiksliau kalbant, laivui priartėjus prie tų buvusios 

rytų Europos ţemių, kurių kaţkada pagailėjo oro ir vandens bei ţemės jėgos. 

Graţiai raibuliuojanti ţydra jūra, kaip mylinti motina švelniai supanti iš lėto plaukiantį laivą, 

dangumi keliaujanti besišypsanti saulutė, dovanojanti šilumą ankstyvo rudens dienai, tolumoje 

dūksantys ţaluma apaugę krantai ir sparčiai artėjantys dūmai... Visą tai matė juodojo laivo 

įgula, bet šį kartą savo dėmesį sukoncentravo tik į artėjančius dūmus, kurie, kaip jau pasimatė, 

sklido iš kaţkokio labai keisto laivo.  

- Burtai, akivaizdūs burtai,- šnabţdėjosi jūreiviai, ţiūrėdami į beburį, su keistais ratais iš šonų 

laivą iš kurio nediduko stiebo ir verţėsi tie, jau prieš tai pastebėti, dūmai. Tačiau jūreivių 

nerimas neperaugo į baimę. Matydami ramų kapitoną ir jo bendrakeleivius, įgulos nariai 

palaipsniui visiškai nusiramino. Jie jau buvo įpratę pasitikėti savo laivo vadu ir be galo 

gerbė jo demonstruojamas ţinias.- Jei kapitonas ramus, reiškia šis laivas rimto pavojaus 

nekelia,- draugiškai nutarė įgula ir jau ramiai ţiūrėjo į besiartinančią plaukiojančią 

„pabaisą“, kaip tą svetimą laiviūkštį pavadino visi jūrininkai, turintys labai įprastą jų lytinės 

orientacijos ţmonėms potraukį dizainerio darbui. 

- Įdomus ankstyvosios garinės technologijos pavyzdys,- konstatavo Johanas, tik uţmetęs akį į 

artėjantį vietinės technikos stebuklą. 

- Ţiūrėk,- parodė ranka Peteris.- Atrodo ten primityvi patranka.  

- Labai primityvi,- įsiterpė vienas iš lingvistų, kuris taip pat buvo ir geras senovės ginkluotės 

ekspertas.- Pagal formą galiu spėti, kad ji vis dar šaudo akmenimis ir atitinka maţdaug 

keturiolikto amţiaus pabaigos ar penkiolikto pradţios analogus. 
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- Tačiau laivas atrodo lyg nuţengęs iš paveikslėlio, vaizduojančio aštuoniolikto amţiaus 

pabaigos ar devyniolikto pradţios Misisipe plaukiojusius garlaivius,- gūţtelėjo Johanas.- 

Reiškia, karinių technologijų išsivystymas pas juos atsilieka. 

- O tai, savo ruoţtu, liudija, kad čia gyvena ne tokie karingi ţmonės,- konstatavo Peteris. 

- Nebūtinai,- atsiliepė vienas iš bendruomenės karių, lydinčių brolius.- Tai tiktai rodo, kad 

karybos technologinis vystimasis pas juos atsilieka nuo bendro technologinio progreso. 

Nemanau, kad iš to galime daryti kokias nors aiškias sociologines išvadas. 

- Gal tu ir teisus,- linktelėjo Peteris.- Na štai, jie beveik visiškai priartėjo. Tuoj galėsime 

susišnekėti. Manau, ponai lingvistai, dabar pats laikas Jums keliauti arčiau borto bei 

pakviesti vietinės valdţios atstovus pakilti pas mus į laivą ir pasikalbėti. 

Šį kartą lingvistai ilgai netruko. Atrodo ką tik keli atvykėliai pakilo į laivą, tik persimetė pora 

frazių su juos pasitikusiais brolių Zwingerių palydovais ir štai, vienas iš lingvistų, šokinėdamas 

kaip jaunas oţiukas pavasarį ir aiškiai nenustygstantis iš dţiaugsmo, parkūrė atgal. 

- Įsivaizduojate, jie šneka akivaizdţiai slaviškos kilmės kalba, - jau iš toli lingvistas šūkavo jo 

belaukiantiems bendrakeleiviams.- Man atrodo, kad tai labai smarkiai pakitusi, bet vis dar 

atpaţįstama lenkų kalba. Kaip ten bebūtų, aš supratau ką jie pasakė, o kolega, regis, net 

sugebės tinkamai išversti mūsų mintis jiems.  

- Tai vesk juos čionai, - pradţiugo Peteris.- Ko dar laukiat? 

Jei po minutės po šio pokalbio laive staiga atsirastų pašalinis stebėtojas, ţinantis kas iš tiesų 

vyksta, matomas vaizdas jam pasirodytų labai komiškas. Įsivaizduokite, du ţmogėnai savo 

apranga ir ginkluote labiausiai panašūs į šešiolikto amţiaus ispanų muškietininkus, labai 

„uţrietę nosis“ ir galvojantys, kad kalbasi su barbarais ir ne maţiau išdidūs bei arogantiški 

broliai Zwingeriai, ţinantys, jog kalbasi su barbarais. Tačiau pokalbis vyko. Iš lėto... Abiem 

pusėm abejojant pašnekovų protiniais gebėjimais, bet vyko. Vyko ramiai, bent jau tol, kol 

Zwingeriai  papasakojo apie savo paieškų objektą ir paklausė, ar vietiniai nieko apie jį 

negirdėjo. Tada pašnekovai sunerimo. Netgi labai sunerimo... Jie kurį laiką tarėsi tarpusavyje ir 

po to, kaip ir nenoromis, pasakė. 

- Be abejo girdėjome. Visi yra girdėję apie „Ţemės miestą“. Jei Jūs keliaujate tenai, mes 

neturime teisės Jums trukdyti. Nuo šiol Jūsų laivui niekas nebegresia. Jam nebetaikomas 

Karaliaus įsakymas dėl barbarų laivų konfiskavimo, kurį mes jau buvome pasiruošę Jums 

įteikti. Jei norėtumėte keliauti sausuma, bet kuris karalystės tarnautojas yra įpareigotas Jums 

suteikti tinkamas transporto priemones. Jei galvojate toliau judėti jūra, plaukite iki švyturio, 

kuris yra uţ dviejų dienų kelio nuo čia ir ţymi mūsų karalystės ribas. Uţ jo esanti įlanka 

skalauja niekieno krantus, o uţ jos prasideda „Ţemės miesto“ apylinkės. Rekomenduojame 
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iš karto uţ įlankos, o dar geriau, pačioje įlankoje išlipti iš laivo ir toliau keliauti pėsčiomis. 

Tenai yra labai patogių vietų, tinkamų sustoti tokiems laivams kaip Jūsų. Kai sutiksite 

apylinkių gyventojus, paaiškinkite savo kelionės tikslą. Jie patys nuspręs ar praleisti Jus į 

„Ţemės miestą“ ar ne. Tik nenustebkite, ţmonės, kuriuos Jūs sutiksite apylinkėse yra 

kitokie. Kitokie, bet vis tiek ţmonės. Ko nepasakysi apie „Ţemės miesto“ gyventojus.  

- O kodėl Jūs staiga tapote tokie paslaugūs, kai suţinojote mūsų kelionės tikslą?- pasidomėjo 

Peteris, pastebėjęs, kad lyg vėjas nupūtė visą vietinių aroganciją ir išdidumą. Jie staiga 

pasidarė ypatingai dėmesingi ir linkę padėti. 

- Visos aplinkinės karalystės yra įpareigotos be kliūčių praleisti bet kokį keliautoją, vykstantį 

link „Ţemės miesto“. Ne tik praleisti, bet visomis išgalėmis jam padėti. 

- Kodėl? Kieno įpareigotos?- nuskambėjo iš karto du klausimai. 

- Kaip tai kodėl?- truputį nustebo vietiniai, bet išliko tokie pat paslaugūs.- Niekas čia nėra 

toks kvailas, kad pyktųsi su Dievais. Labai realiais ir labai galingais Dievais. 

Šitas posakis buvo tuo pačiu ir labai informatyvus, ir labai neaiškus. Kaip gali Dievai realiai 

egzistuoti? Su kokiomis jėgomis vietiniai čionai susidūrė? Tokie ir panašūs klausimai, lyg audra 

siautė brolių ir jų pakeleivių galvose. Viena buvo tikra, Zwingerių smalsumas ir iki tol buvęs 

labai pastebimas, dabar pakilo į neregėtas aukštumas. Todėl nebuvo nieko nuostabaus tame, kad 

juodasis laivas iškėlė visas bures ir kaip įmanoma greičiau pasileido link vietinių nurodytos 

įlankos.  

Ramybė, tiesiog fiziškai jaučiama aplinkoje esanti ramybė... Ji ir glostė širdį bei gaivino, bet tuo 

pačiu, ji ir stebino bei glumino. Niekada anksčiau broliai, ką ten broliai, visi laivo jūrininkai, 

nebuvo pajutę tokio taikos ir saugumo jausmo, kurį pajuto išmetę inkarą pagaliau pasiektoje 

įlankoje. Jokiu būdu negalima sakyti, kad aplinkui nebuvo gyvybės. Priešingai, gyvenimas 

tiesiog virte virė. Ţuvys lyg besirungdamos su padangėse sklandančiais paukščiais kas gali 

judėti greičiau ir sklandţiau gimtojoje stichijoje, tiesiog zujo aplinkui laivą. Įvairių rūšių 

sparnuočiai, nejausdami jokios grėsmės, aplipo stiebus, o kai kur ir laivo bortus, išnaudodami 

tokias patogias tupėjimui ir poilsiui vietas. Ir ţvėrys... Ţvėrys elgėsi ypatingai keistai. Niekada, 

na beveik niekada, gamtoje lūšis ramiai netupėjo šalia ją uostinėjančio elnio jauniklio. Kaip ir 

ypatingai nenatūraliai atrodė jaunų vilkiukų ţaidimai kartų su maţų šerniukų būriu.  

- Taip nebūna,- vis purtydamas galvą sau kartojo Peteris. Taip jis kalbėjo laive, lygiai tą patį 

sakė ir išlipęs į krantą. 

- Negali plėšrūnas ir jo auka ţaisti kartu,- antrino broliui Johanas.- Negali ţvėrys visiškai 

nebijoti ţmogaus. 
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- Kodėl?- staiga nuskambėjo, glostančios prie jos prisigretinusį danielių, Adler balsas. Toks 

paprastas klausimas staiga privertė visus susimąstyti. – Kodėl taip negali būti?- dar kartą 

pakartojo moteris, pakėlusi savo spindinčias akis į brolius Zwingerius ir laukianti atsakymo. 

Adler iš prigimties buvo kupina gėrio ir tik rūsti gyvenimo realybė versdavo ją kai kada 

elgtis ţiaurokai. Todėl ji jautėsi pakliuvusi ten, kur garsiai iš laimės dainavo jos švelni siela. 

- Chmm,- numykė Peteris ir po kiek laiko paaiškino.- Jei plėšrūnai draugaus su ţolėdţiais, jie 

neturės ko ėsti ir tiesiog išmirs. 

- Nebent, jie gyvena čia, o medţioja kitur,- įsiterpė Johanas.- Ten, kur jie nebėra ţolėdţių 

draugai. 

- Tačiau tada,- pradėjo vienas iš lingvistų, bet nespėjo baigti, nes jo mintį pratęsė Peteris. 

- Tada, galime sakyti, kad šioje konkrečioje zonoje visų gyvų padarų mintys ir poelgiai yra 

veikiami tam tikros pašalinės jėgos, o pasišalinus iš tos zonos, šis poveikis išnyksta. Tačiau, 

tokiu atveju, mes taip pat esame veikiami tos pačios jėgos. 

- Taip, - linktelėjo Johanas, pritardamas broliui.- Ir visi tai puikiai jaučiame. 

- Ţiūrėkit, o kas ten?- nuaidėjęs Adler klausimas, nutraukė beįsiplieskiančią diskusiją apie 

laisvą ţmonių valią. Kad nekiltų abejonių apie ką ji klausia, moteris ranka rodė į kaţkokį 

ţmogų. Tiksliau į tai, kas buvo labai panašu į ţmogų ir prie jų artėjo. Ţmones visuomet 

trikdo kraštutinumai. Tiek į gerą, tiek į blogą pusę. Todėl natūralu, kad pamačiusi dviejų su 

puse metrų ūgio vyrą, sudėtą lyg antikinių graikų dievas, o savo bruoţais atrodantį lyg 

vyriško groţio įsikūnijimas, Adler suabejojo ar tikrai prieš save mato ţmogų. „Tokių graţių 

ţmonių paprasčiausiai nebūna“,- visiškai pagrįstai mąstė moteriškė. Lygiai tą patį pagalvojo 

ir visi likusieji, nuţvelgę priartėjusį vyriškį. 

- Sveiki,- pagaliau atitokęs lingvistas, pabandė pradėti kalbą ir tada... Tada visi kuo 

aiškiausiai išgirdo „pusdievio“, kaip jį spėjo pakrikštyti kaţkurie komandos nariai, 

pasisveikinimą. Pasisveikinimą su kiekvienu klausytoju atskirai jo gimtąja kalba. Broliai 

Zwingeriai išgirdo pasisveikinimą labai graţia vokiška tartimi. 

- Jūs šnekate vokiškai?!- nustebęs net šūktelėjo Peteris. 

- Ne,- pasigirdo atsakymas.- Aš visiškai nešneku. Bent jau dabar. 

Tik tada visi pastebėjo akivaizdų faktą. Kokius ţodţius betartų aukštasis vyras, jie skambėdavo 

tik klausytojų galvoje, o pats „pusdievis“ net lūpų nepraverdavo. 

- Jei išsireikšti tiksliau,- toliau skambėjo vyriškio mintys.- Aš galiu kalbėti balsu. Galiu ir 

kalbu kalba, kuriai jau kelios dešimtys tūkstančių metų ir kuri nuo savo atsiradimo labai 

maţai keitėsi. Tačiau, jei bandyčiau kalbėti šia kalba, Jūs manęs visiškai nesuprastumėte. 

Todėl aš bendrauju kitaip... 
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- Mintimis,- pirmas spėjo Peteris. 

- Teisingai, mintimis. Nieko nuostabaus, kad Jūs suprantate. Tokie išsilavinę ir iš tokios 

tolimos praeities atvykę ţmonės kaip Jūs tikrai galės būti geri ir supratingi pašnekovai. 

Pagaliau aš pabendrausiu su svečiais, kurių smegenys net be stimuliavimo yra pajėgios 

suvokti bei priimti naujoves. 

- Tai Jūs telepatas?- ištarė Johanas, nepraleidęs pro ausis grėsmingai nuskambėjusio ţodţių 

junginio „smegenų stimuliavimas“. 

- Ţinoma, Jūsų brolis iš karto suprato,- atsakė aukštasis vyriškis ir, atsisukęs į Adler, pratęsė.- 

Taip, tokių kaip aš „Ţemės miesto“, kaip jį vadina aplinkinės karalystės, apylinkėse yra 

daug. Ne,- šį kartą vyras atsisuko į vieną lingvistą.- Ne mes nurodėme jiems praleisti visus 

keliautojus. Tai padarė miesto gyventojai. Ne, mes nesame miesto gyventojai. Mes esame 

tie, kurie nedrįso ţengti paskutinio ţingsnio ir gyvena miesto apylinkėse. Taip,- šį kartą jis 

atsisuko į Peterį. Reikia paţymėti, kad vyras bendravo tik su broliais, jų palydovais ir Adler. 

Visi kiti į krantą išsilaipinę laivo įgulos nariai, jau buvo sugulę ant švelnaus pakrantės 

smėliuko ir ramiai miegojo.- Miestas kaţkada turėjo kitą pavadinimą. Taip, jis egzistavo dar 

toje praeityje iš kurios kilote Jūs. Manau suprasite patys. Suprasite kai tenai nuvyksite. 

Ţinoma, mes Jus praleisime, bet tik Jus. Tai reiškia, tuos, kurių dabar neuţmigdţiau. Likusi 

komanda grįš į laivą. Jie galvos, kad gavo Jūsų įsakymą laukti. Lauks tol, kol aš jiems 

nepasakysiu kitaip. Aš nepasakysiu, tol kol Jūs patys taip nenuspręsite. Be abejo, aš viską 

ţinosiu. Ne, aš neisiu kartu. Man nereikia eiti kartu, kad ţinočiau visas Jūsų mintis. Uţteks, 

kad Jus matytų bet kuris mano tautos atstovas. Kaip vadinasi mano tauta? Taip pat kaip ir 

prieš katastrofą. Neatsakysiu... Viską suţinosite mieste. Jei sugebėsite, ne tik suţinosite, bet 

ir labai daug ką suprasite. Dabar keliaukite... Tiesiog eikite tuo taku ir viskas. Jums čia 

nereikės nei maisto nei poilsio. Niekam čia tokių dalykų nereikia. Viską suprasite vėliau. 

Dabar tiesiog eikite,- vyras dar kartą parodė į anksčiau nepastebėtą platų taką artimame 

miške. 

Daugiau klausimų nebebuvo. Tiksliau, jie sukosi bendrakeleivių galvoje, bet nebebuvo ištarti. 

Per daug valingas buvo „pusdievio“ raginimas. Niekas iš keliautojų tiesiog fiziškai nebegalėjo 

daugiau stovėti ir privalėjo paklusti vyro ţodţiams.  

 

..................... 

 

- Nei ţodţio... Niekur apie tai nėra nei ţodţio,- dar kartą sušnibţdėjo vyras, vėl ir vėl 

vartydamas rankose laikomą „Pradţios knygą“.- Kodėl? Kodėl jie ištrynė visą informaciją iš 
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bokšto kompiuterių? Kodėl dingo viskas ką aš padiktavau raštininkams? Kodėl nieko nėra 

šioje knygoje? Visiškai nieko apie tuos stebuklus, kuriuos mes aptikome. Apie tą rojų, tą 

visiškai kitą, absoliučiai kitoniškais principais pagrįstą pasaulį... Be abejo, vien pats „Ţemės 

miesto“ egzistavimo faktas akivaizdţiai parodo bet kurios iš tų dirbtinų, daugiau politiniams 

tikslams sukurtų religijų melagingumą. Tačiau, negi tai galėjo būti pagrindas paslėpti tiesą? 

Negi ir „Poţeminio miesto“ bendruomenė taip išsigimė, kad tapo tiek savo protais, tiek 

širdimi tais barbarais tarp kurių įsikūrė? Iki šiol negaliu prisiversti galvoti, kad tai tiesa... 

Toks bendrumas, tokia harmonija, toks aiškus ţmonijos tobulėjimo kelias... Ir viskas 

nuslėpta. 

 

...................... 

 

Iš tiesų, viskas buvo taip kaip sakė vietinis „pusdievis“. Keliautojams nereikėjo nei maisto, nei 

vandens, nei poilsio. Sulig kiekvienu ţingsniu, artinančiu juos prie miesto, sulig kiekviena kelionės 

valanda jie darėsi vis energingesni, vis stipresni. Skaidrios ir aštrios kaip skustuvai mintys siūlė 

atsakymus į tuos klausimus, kurie kaţkada atrodė mįslingi ir neatsakomi. Ir pojūčiai... Neapsakomi 

pojūčiai, kuriuos suteikė kiekviena kelionėje praleista minutė. Jau pirmos dienos, prabėgusios 

spėriai ţingsniuojant miško taku, pabaigoje jie pajuto pasikeitimus. Dţiuginančius pasikeitimus. 

Tiesą sakant, keliautojus buvo apėmusi tikra euforija. Nebeliko jų širdyse ir protuose nei baimės, 

nei neryţtingumo. Kaip skaisčios saulės apšviesti, išgaravo abejonių šešėliai. Tai nebuvo natūrali 

ţmogaus būsena. Vėliau keliautojai tai suprato. Tiksliau, suprato tie, kurie nusprendė grįţti namo. 

Tačiau tuomet, artėjant prie išsvajoto tikslo, viskas atrodė natūralu ir aišku. Regėjimas, aštresnis uţ 

erelio. Klausa, kuria galbūt gali pasigirti šikšnosparnis. Uoslė, turbūt geresnė nei šuns. Visa tai 

atrodė taip įprasta, taip sava... Lyg seniai pamestas daiktas, kuris netikėtai atsiranda. O tas 

bendrumo ir visumos jausmas... Bendrumo su aplinkui knibţdančia gyvybe... Jausmas, kai 

kiekvienas staiga suprato besąs Motinos Ţemės ir visos gamtos dalimi. Kai šalia augantis ąţuolas 

atrodė kaip vyresnysis brolis, galintis ir apginti, ir suteikti jėgų. Kai šalia šuoliuojantis danielius 

buvo suvokiamas kaip patikimas draugas. Šis jausmas buvo tiesiog neapsakomas ir visiškai 

nepaţįstamas. Galbūt tolimi Zwingerių protėviai, garbinę gamtą ir pačią Ţemę kaţkada tai 

jausdavo. Galbūt, būtent tų tolimų religijų atgarsiais ir buvo vėliau išpopuliarėjusi Budizmo 

filosofija. Religijų, kurioms nereikėjo nei šventyklų, nei vedlių, nei apeigų. Religijų, kuriose 

vaidilos tebuvo mokytojai ir patarėjai. Mokytojai, padėdavę pajusti ir suprasti. Pajusti tai, ką vėliau 

atėmė ir išniekino kryţiais pasidabinusių ţmogţudţių ordos. Tačiau Zwingeriai to neţinojo. 

Neţinojo jie, kad jų kojos ţengė Ţemėmis, kurių gyventojai ilgiausiai išlaikė savo pasaulėţiūrą, 
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smarkiausiai priešinosi Vienatinio Dievo šūkius skleidţiantiems ţudikams. Ţemėmis, kurių 

gyventojai, išduoti savų godţių valdovų, daugelį kartų bandyti nutautini, pergyvenę šimtmečius 

trukusias svetimųjų okupacijas bei krikščionių baţnyčios vykdytą kvailinimo ir vertimo 

„mankurtais“ politiką, išlaikė savo dvasią. Išlaikė ir pakilo... Pakilo, kaip feniksas iš pelenų, 

ţadantis naują pradţią. Pradţią to, kas tuo pačiu metu buvo ir nauja ir sena kaip pati ţmonija. 

Būtent šiose ţemėse pirma ţlugo iki tol vyravusi katalikų baţnyčia. Būtent čia atgimė senoji 

pasaulėţiūra, senoji filosofija, senasis jutimas bei poţiūris. Senas ir tuo pačiu neapsakomai jaunas... 

Toks pats kaip pati gyvybė. Ţingsniuodami link „Ţemės miesto“, broliai ir jų pakeleiviai to 

neţinojo. Tačiau vėliau... Vėliau, jie labai daug ką suprato. 

Miestą bendrakeleiviai pasiekė trečios paros pabaigoje. Aš sakau paros, nes jie taip ir nebuvo 

sustoję nei minutei pailsėti. Tiesiog nebuvo tokio poreikio, o be reikalo stoviniuoti niekam 

nesinorėjo. 

Šviesa, neapsakomai skaisti šviesa, prie kurios net pakeistos brolių ir jų palydovų smegenys dar 

nebuvo pratusios. Štai ką pamatė keliautojai, priėję miesto ribas. Ţinoma, jie pamatė ne vien tik 

šviesą. Nesigilinant į aplinkui ţaidusias spalvas, atsispindėjusias nuo ţaliuojančių kalvų ir skaidraus 

tekančios upės vandens, buvo dar vienas svarbus aplinkos elementas, iš karto prikaustęs visų 

dėmesį. Tas elementas buvo ţmogus, ramiai stovintis pačiame tako viduryje ir belaukiantis 

artėjančių svečių. Tiksliau, tai buvo po plačia mantija bei gobtuvu paslėpta ţmogaus figūra. Tiesiog, 

keliautojai kaţkodėl iš karto nusprendė, jog prieš juos ţmogus. Šį kartą, jie apsiriko... O gal ir ne? 

Priklausomai nuo to, ką mes suprasime tardami ţodį Ţmogus. Bet kokiu atveju, svečius 

pasitinkantis asmuo fizinio kūno neturėjo ir tradicinio suvokimo apie Ţmogų neatitiko. 

- Toliau Jums eiti nevalia,- iškėlusi ranką, ar tai, kas po drabuţiais turėjo rankos formą, 

perteikė savo mintis ţmogaus figūra.- Bent jau ne savo fiziniame kūne? 

- Kaip tai?- jai priešais nupleveno keliautojų, kurie jau prieš kelias valandas suvokė tapę 

telepatais, mintys. 

- Niekas negali būti mieste išlaikęs savo fizinį būvį. Vieną kartą ţengus, kelio atgal nėra. 

Bet... Bet Jūs galite trumpai pabūti miesto svečiais. 

- Tačiau mūsų kūnai?- išsigandę minčių sūkuriai lengvai pleveno virš bendrakeleivių galvų. 

- Su Jūsų kūnais nieko nenutiks. Jie liks čia visiško sustingimo ir komos būklėje. Juos saugos 

tie, kurie neţengė paskutinio ţingsnio. Labai atidţiai saugos.  

- O mes? 

- Jūs patys... Jūsų sielos ir protai... Tai kas sudaro Jūsų esybę, galės keliauti su manimi. Ten 

Jūs galėsite trumpam susilieti su miestu, susilieti su Ţeme, susilieti su Visata, susilieti su 

mumis visais ir pajusti. Pajusti tai kuo norite toliau būti. Tai truks neilgai. Dieną, o gal dvi. 
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Ne ilgiau... Per tą laiką prieš Jus atsivers erdvės ir laiko prigimtis, t.y. viskas ką Jūs 

norėtumėte suţinoti apie Visatą, Dievus ir pačius save. 

- O po to?- nedrąsus, ţodţiais neišreikštas klausimas, kaip baikštus ţvėrelis, išlindo iš uţ 

stovinčiųjų nugarų. 

- Po to spręsite Jūs. Visi vėl atsidursite savo kūnuose. Kas norės tapti visumos dalimi, ţengs į 

šviesą ir amţiams praras savo fizinį pavidalą. Kas norės tapti tais, kurie nedrįso, gaus visas 

„pusdievių“, kaip Jūs juos pavadinote, galimybes. Galimybes ir apribojimus... Kiti, kas 

norės grįţti atgal, tarps stipresni, greitesni, protingesni ir sveikesni nei buvote, bet tik tiek... 

Visos Jūsų jau įgytos savybės bus uţblokuotos. Visos, dėka aplinkos energijos, pradėjusios 

dirbti smegenų dalys, vėl bus nuslopintos. Uţ miesto apylinkių ribų negali būti jokių 

esminių skirtumų tarp ţmonių. Supratote? 

Tik bendras sutikimo fonas, sklindantis iš keliautojų minčių, rodė, kad jie viską suprato ir su viskuo 

sutinka. 

- Puiku,- beveik girdimai nuskambėjo ţmogaus figūros mintis.- Tada keliaujame. 

Sulig šiais ţodţiais, kaip dalgiu pakirsti javai, vienas po kito susmuko ant, staiga po kojomis 

atsiradusio, minkštos ţolės kilimo abu broliai ir jų bendrakeleiviai. 
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VI dalis. Helmutas 

 

 

14026 metai. Antarktida 

 

 

Didelis juodas laivas iš lėto artėjo link uosto, iš kurio beveik prieš aštuonis mėnesius pasuko šiaurės 

kryptimi. Daug kas per tą laiką pasikeitė ir įvyko rabinystėse, bet tie įvykiai nei iš tolo negalėjo būti 

sulyginami su tuo, ką pergyveno laivo įgula. Iš tiesų, tai pasikeitimai palietė tik dalį įgulos. Daugiau 

nei du šimtai ţmonių ir toliau gyveno savo nerūpestingą, kupiną aistrų, meilės ir pavojų, ţydrųjų 

piratų gyvenimą. Tačiau kiti... Visų pirma, reiktų pradėti nuo to, kad septyniasdešimt devyni 

ţmonės, kurių dauguma jau kelis metus buvo juodojo laivo jūrininkai, atgal negrįţo. Jie negrįţo ne 

todėl, kad būtų ţuvę ar suţaloti jūrų mūšiuose. Priešingai, tuose keliuose susirėmimuose, kuriuose 

dalyvavo juodasis laivas, niekas iš jo keleivių ar įgulos narių niekaip nenukentėjo. Jie negrįţo todėl, 

kad taip patys panorėjo. Dar broliams Zwingeriams besilankant „Ţemės mieste“, „pusdievis“, 

sutikęs visus įlankos pakrantėje, kaţkodėl persigalvojęs ir, vadovaudamasis tik jam vienam 

ţinomais kriterijais, atrinko aštuonias dešimtis jūrininkų ir pasiuntė brolių ir jų palydovų pėdomis. 

Šis būrys taip pat pasiekė miestą, taip pat buvo sutiktas ţmogaus pavidalo figūros ir taip pat buvo 

įsileistas į vidų. Ir lygiai taip pat, kaip prieš tai buvę brolių palydovai, dalis apsisprendė visam laikui 

atisakyti fizinės būties. Tiesa, grįţtant prie Zwingerių palydovų, reikia pasakyti, kad tik Peteris su 

Johanu ir Adler nusprendė pasirinkti kitokį gyvenimo kelią nei tapti visumos dalimis ar vienu iš tų, 

kurie nepasiryţo. Likę keturi brolių pakeleiviai, iš karto, kai tik vėl atsidūrė savo kūnuose, net 

nesusimąstydami  ţengė į šviesą ir tapo... Daug kuo tapo... Net sunku iš karto paaiškinti. Visų 

pirma, jie tapo gryna energija. Tačiau ir tai nėra tikslu. Jie tapo pačia Ţeme ir tuo pačiu pačia 

Visata. Jie tapo viskuo ir tuo pačiu niekuo. Gal uţtektų pasakyti, kad jie tapo Dievais, tačiau ir šis 

posakis būtų tik labai apytikslis. O gal teisingai skambėtų: jie tapo Dievo dalimi? Save suvokiančia 

ir nieko nepamiršusia dalimi. Ţinoma, ir šis sakinys gali kelti begalę filosofinių klausimų. Kaip ten 

bebūtų, ţmonėmis, kaip kad jie įprastai suprantami, į šviesą ţengę brolių bendrakeleiviai nebebuvo. 

Su jūrininkų būriu, atsekusiu Zwingerių pėdomis, viskas buvo kitaip. Tik du iš aštuoniasdešimties 

nusprendė ţengti į šviesą. Beveik visi likę tapo „pusdieviais“ arba tais, kurie nepasiryţo ir 

nebegalėjo palikti miesto apylinkių. Išskyrus vieną...Jau mums paţįstamas Abraomas pasirinko kitą 

kelią. Gyvenimo kelią, kuris sutapo su brolių Zwingerių tikslais. Abraomas nusprendė paskleisti 

ţinią. Štai ir dabar, stebėdamas iš lėto artėjančio uosto siluetus, Abraomas stovėjo šalia brolių bei 

Adler ant kapitono tiltelio ir šnekėjo. Apie daug ką jis šnekėjo, bet daugiausiai apie save.    
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- Štai tada aš pirmą kartą įsimylėjau vyrą,- galiausiai baigė pasakoti savo ilgą gyvenimo 

istoriją Abraomas. Turbūt, pirmą kartą gyvenime, vyras panūdo kaţkam viską nuoširdţiai 

išsakyti. Viską, kas per tuos ilgus metus susikaupė širdyje ir galvoje. Kaţkam, kas 

dėmesingai klausė, įkyriai nepertraukinėdavo ir nebandydavo išpešti tai, kas liko uţ 

pasakojimo ribų.- Dabar suprantu, kad tada man tiesiog atrodė, jog įsimylėjau. 

- Klausyk, Abraomai,- ištarė Peteris.- Aš pastebėjau pokyčius tavo ţvilgsnyje. Tu nebeţiūri į 

vyrus su aistra.... 

- Teisingai,- šyptelėjo Abraomas.- Aš tiesiog pasveikau. Ţinot, kai sulig kiekvienu ţingsniu, 

kuris mane artino link „Ţemės miesto“ jaučiausi vis daugiau sugebantis suvokti aplinką ir 

save, aš visą dėmesį nukreipiau savo vidinių klausimų atsakymui. Neveltui sakoma, kad 

ţmogaus psichologija labiausiai domina tuos, kurie patys turi labai didelių psichologinių 

problemų. O aš jas jaučiau labai aiškiai... Turiu omenyje savo psichologines problemas. 

Visą gyvenimą aš slėpiausi nuo savęs. Visos mano aistros ir meilės vyrams tebuvo širma, 

kuri dengė mano bejėgiškumą, nesugebėjimą bendrauti su moterimis, pergyventus 

nusivylimus. Galų gale, tu nusivylimų ir nepasitikėjimo susikaupė tiek daug, kad mano 

smegenyse įsijungė apsauginis mechanizmas ir atskiri centrai, atsakantys uţ normalų lytinį 

gyvenimą, tiesiog uţsiblokavo. Kai tik tai suvokiau... O tai man pavyko, jau beveik 

priartėjus prie „Ţemės miesto“. Taigi, kai tik tai suvokiau, toliau viskas ėjosi kaip iš pypkės. 

Pasinaudodamas savo naujais gebėjimais bei didţiule energija, kurią aš tuo metu jaučiau, 

labai lengvai save išsigydţiau. Maţa to, aš sugebėjau giliai uţkišti visas savo buvusias 

fobijas bei nepasitikėjimą savimi. Dabar aš esu normalus, ryţtingas ir savimi pasitikintis 

vyras, turintis labai aiškų tikslą tolimesniam gyvenimui. Tikslą, kuris sutampa su Jūsiškiu. 

Tikslą, skelbti Tiesą...  

- O kaip tu tai darysi?- ore pakibo Johano klausimas. 

- Neţinau,- sąţiningas atsakymas tiesiog ţavėjo savo nuoširdumu.- Bet aš jaučiu, kad turiu tai 

daryti. Mano gyvenimas įgavo prasmę. Prasmę, kurios aš nemačiau „pusdievių“ 

egzistencijoje. Kas iš to, kad būčiau tapęs visumos dalimi, jei tūkstančiai ar dešimtys 

tūkstančių tokios galimybės neturi ir niekuomet neturės. Jie net neturi galimybės pajusti ką 

tai reiškia... Manau, kad sugalvosiu ką daryti atvykęs į rabinystes. Manyje vis dar liko tam 

tikri sugebėjimai... Sugebėjimai, kurie labai menki, tačiau kurių iki galo neatėmė „Ţemės 

miestas“, kai nusprendţiau pasitraukti iš jo apylinkių. Aš dar sugebu šiek tiek veikti 

klausytojų mintis. Ne tokių kaip Jūs klausytojų. Jūs patys vis dar išlaikėte šį tą iš to, kas 

Jumyse buvo atsiradę. Tačiau paprasti ţmonės... Juos man pavyksta įkalbėti lengviau nei 
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anksčiau. Gerokai lengviau... Galbūt aš sukursiu kultą, kurio nariai atlikinės maldininkiškas 

keliones link „Ţemės miesto“ ir įgaus galimybę. Galimybę išsiverţti iš uţburto rato, į kurį 

mes visi esame pakliuvę šiame gyvenime. Galbūt? 

- Nebloga įdėja,- pritarė Adler,- O Jūs ką veiksite?- pasiklausė ji brolių. 

- Mes keliausime pas saviškius ir pabandysime padaryti taip, kad jie suprastų. Suprastų ką 

mes patyrėme ir ką gali patirti jie patys. Pasistengsime, kad mūsų pasakojimas liktų amţinas 

ir būtų įrašytas visomis įmanomomis priemonėmis, visur kur tik gali būti saugoma 

informacija. Uţrašysim mūsų pasakojimą ir knygose, ir ant akmenų, ir kompiuterio bylose, 

ir informacijos laikmenose. Mes Jums jau pasakojome iš kur mes atvykome ir kiek įvairių 

būdų tinka išsaugoti reikiamai informacijai,- truputį patylėjęs Johanas pratęsė.- Tikiuosi, 

mieloji, tu keliausi kartu. 

- Ţinoma,- švelniai šyptelėjo Adler.- Aš dar prieš „Ţemės miestą“ supratau, kad mes skirti 

vienas kitam ir turime būti kartu. Mes esame dvi vienos dalies puselės. Negi nepajutai to 

būdamas „Ţemės miesto“ svečiu? 

Tik giedra Johano šypsena, geriau uţ bet kokius ţodţius, atsakė į uţduotą klausimą. Daugiau 

kalbų nebuvo... Kiekvienas, pasinėręs savo mintyse ir planuose, ramiai stebėjo artėjantį krantą. 

Krantą, kuris buvo toks paţįstamas ir tuo pačiu toks naujas. Krantą, kuris simbolizavo prasmę ir 

tikslą. Būsimo gyvenimo prasmę ir tikslą... 

Šį kartą arkliai keliautojų nebegąsdino. Gal jie jautė, kad jais jojantys ţmonės nebuvo tokie kaip 

visi... Gal? O gal tiesiog keliautojai viduje pasikeitė tiek, kad išmoko nekreipti dėmesio į 

menkus nepatogumus ir dţiaugtis net pačia monotoniškiausia kasdienybe. Štai Johanas, visiškai 

nebepastebėdamas menkų krestelėjimų, beveik visą kelią nuo uosto iki apleistos baţnytėlės, 

kurioje tyrinėtojai buvo bebaigią laiko vartų nuodugnią apţiūrą, mąstė apie tai koks stebuklas 

yra gyvybė ir kokiomis neįtikėtinomis formomis ji gali pasireikšti. Formomis, kurios sugeba 

stulbinančiai prisitaikyti prie gyvenamosios aplinkos. Kiti bendrakeleiviai taip pat turėjo daug 

ką apmąstyti, todėl be keleto paprastų ţodelių, kuriais jie persimetė bejodami, aplinkui 

skambėjo tik natūralūs gamtos garsai, prie kurių galima buvo priskirti ir monotoniškai 

taukšinčias arklių kanopas, šiems lekiant akmenimis grįstu keliuku. Jei šie ţmonės nebūtų taip 

pasikeitę, tai tokia, neįprasta keliautojų grupei tyla, bylotų apie kokius nors vidinius 

nesutarimus. Tačiau dabar... Dabar nei menkiausias debesėlis netemdė jų santykių. Visi jautė 

nepaaiškinamą tarpusavio bendrumą ir, kas dar nuostabiau, jautė neišsakytas bei atvirai 

nedemonstruojamas vienas kito emocijas. Gal jie ir nebeturėjo tų gebėjimų, kuriuos savyje 

atrado kelionės link „Ţemės miesto“ metu, tačiau ir dabar ketveriukė nebebuvo tais Peteriu, 

Johanu, Adler ir Abraomu, kuriais buvo prieš savo kelionėje susitinkant „pusdievį“. Jie tai 
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jautė... Kiti ţmonės tai jautė... Ne, netiesa, kiti ţmonės tai pajausti galėjo tik lygindami. Iki tol 

nepaţinoję brolių ir jų bendrakeleivių, jie galėjo tik stebėtis šių asmenybių spinduliuojama jėga, 

bet net nenutuokti apie buvusius pasikeitimus. Tačiau tie kurie paţinojo... Tie kurie paţinojo 

abu brolius anksčiau, puikiai matė kaip smarkiai jie pasikeitė. Geriausiai tai iliustruoja Dovydo 

ir Tynos pokalbis po to, kai jodami pakeliui į bendruomenės miestą, Peteris, Johanas ir abu jų 

palydovai uţsuko į Šiaurinės rabinystės sostinę. 

- Tu taip pat tai pajautei?- tingiai šaukštu maišydamas garuojančią sriubą, ţmonos paklausė 

Dovydas. 

- Be abejo,- atsiliepė Tyna. Ji iš karto suprato apie ką šneka rabinas ir ne nebandė tikslintis 

tokio, iš pirmo ţvilgsnio neaiškaus klausimo.- Šito neįmanoma nepajusti. Kai jie kalbėjo ir 

pasakojo, atrodo, kad aš tiesiog fiziškai jaučiau jų ţodţius ir jų išreiškiamus jausmus. Tiek 

emocijų... Milţiniška įtaiga... Net minties nebuvo jais netikėti. Šalia jų aš jaučiausi... Net 

sunku išsireikšti kaip jaučiausi, būdama šalia jų. 

- Būtent,- linktelėjo Dovydas.- Šalia jų ir aš pasijutau kaţkoks menkas. Tokius ţmones arba 

garbini, arba nuţudai, nes vien jų egzistavimas parodo tavo paties netobulumą. Jei ne mūsų 

tikslas ir siekis, galėčiau viską mesti ir leistis ieškoti to „Ţemės miesto“. 

- Aš jaučiausi taip pat,- nuskambėjo sutuoktinės pritarimas.- Bet vėliau pagalvojau, kad jie 

mums padės pasiekti galutinę pergalę. Mes galėtumėme pasiūlyti Abraomui keliauti į 

„Šventąjį mišką“ ir tapti mūsų sukurto „Motinos Ţemės“ kulto galva. Jo paţiūros ir 

uţsidegimas skleidţiant tai, ką jis patyrė „Ţemės mieste“, yra labai mums tinkami ir 

naudingi. Tegul jis netrukdomai skleidţia savo mintis ir taip sutvirtiną naują tikėjimą, kad 

jis taptų pačia galingiausia, ţmonių protus ir jausmus uţvaldančia jėga.  

- O broliai Zwingeriai mums nebus pavojingi? 

- Ką tu, brangusis, jie net labai naudingi,- nusišypsojo Tyna.- Pagalvok, jie grįš į savo 

bendruomenę ir visiems pasakos apie tai ką patyrė. Pasakos taip pat įtaigiai, kaip pasakojo 

mums ir taip įneš dar didesnę sumaištį į atėjūnų gretas. Jei mums pasiseks visų „demonų“ 

protus, sielas ir širdis uţvaldys naujos tiesos, kurios bus tapačios mūsų sukurto „Motinos 

Ţemės“ kulto tiesoms. Ilgainiui visur įsivyraus naujas tikėjimas, kurio įkūrėjais mes su 

tavimi buvome. 

- Tikėjimas, kuris mums padės dar labiau įtakoti vidinį atėjūnų bendruomenės gyvenimą,- 

nusišypsojo Dovydas.- Dar labiau juos susilpninti ir galiausiai suskaldyti bei išsklaidyti taip 

padarant visiškai nepavojingais. Atsirado galimybė nugalėti be atviros kovos... 

- Būtent,- ţybtelėjo Tynos akys, kai ji pagalvojo apie būsimą pergalę.- Tada mūsų sūnui 

nereikės kariauti kaip mums. 
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- Taip,- linktelėjo rabinas ir staiga nutilo bei perklausė.- Kam nereikės kariauti? 

- Mūsų sūnui, brangusis. Jau kelios dienos kaip tau norėjau pasakyti. Aš nėščia ir mes 

turėsime sūnų. 

- Sūnų...- Dovydui uţėmė amą ir akyse sutvisko ašaros.- Mes turėsime sūnų? Aš turėsiu sūnų? 

- Ţinoma, mylimas mano... Tu juk ţinai iš kokios tautelės aš kilusi. Ţinai kiek pas mus yra 

ţiniuonių ir visokių uţkalbėtojų. Mūsų tautelės moterys nuo maţens ţino būdus kaip 

suţinoti būsimo vaiko lyti praėjus kelioms savaitėms nuo pastojimo. 

- Dţiaugsme mano,- teištarė Dovydas ir pripuolęs prie ţmonos, apipylę ją bučiniais. Toliau 

kalbų nebebuvo. Buvo daug dţiaugsmo, laimės, bučinių ir... Nesakant, kas sekė po to „ir“, 

galima tvirtai teigti tik viena, abiem tuo metu neberūpėjo jokie planai susiję su broliais 

Zwingeriais kaip ir neberūpėjo niekas, kas dėjosi uţ jų kambario sienų. Kambario, kuriame 

tuo metu karaliavo švelnumas ir aistra... 

Broliai ir jų palydovai ilgai nesisvečiavo Šiaurinėje rabinystėje. Jau kitos dienos vakarą jie 

išvyko link naujai įkurto bendruomenės miesto. Tiksliau, išvyko abu Zwingeriai ir Adler. 

Abraomas liko su Dovydu ir Tyna. Jis susigundė rabino pasiūlymu likti Šiaurinėje rabinystėje ir 

nekliudomai skleisti savo tiesas ir idėjas. Tačiau tikras pasiūlymas jam buvo pateiktas tik 

išvykus kitiems svečiams. Svečiams, kuriems visiškai nereikėjo ţinoti, kas įkūrė labai sparčiai 

plintantį „Motinos Ţemės“ kultą ir koks vaidmuo jame numatytas Abraomui. Tiesą sakant, 

Dovydas, prieš pateikdamas atvirą pasiūlymą buvusiam jūreiviui, nebuvo tikras dėl jo reakcijos, 

todėl jiems besikalbant, uţ netoliese esančios širmos stovėjo trys profesionalūs ţudikai, 

nukreipę savo arbaletus tiesiai į Abraomą. Jei tik tas pradėtų piktintis ir prieštarauti... Akivaizdu, 

kad tai taptų paskutinėmis jo patirtomis emocijomis šiame gyvenime. Tačiau Abraomas 

sureagavo tinkamai. Labai netgi tinkamai. Būdamas, o gal geriau sakyti tapęs, protingu 

ţmogumi jis puikiai suvokė, kad, vadovaudamas jau sukurtai baţnytinei organizacijai, ţymiai 

lengviau pasieks savo tikslą ir plačiau paskleis savo ţinią. Ţinoma, ne paskutinėje vietoje buvo 

Abraomo ambicijos ir valdţios troškimas. Ypač, kai dėl tos valdţios nereikėjo aukoti 

uţsibrėţtos pagrindinės uţduoties. Todėl jis mielai pritarė Dovydo bei Tynos mintims ir jau po 

savaitės iškeliavo į „Šventąjį mišką“ uţimti savo naujų pareigų. 

O broliai? Broliai ir jų palydovai sėkmingai pasiekė bendruomenės miestą ir pradėjo daryti tai, 

ką ir buvo suplanavę. Jie pasakojo, pasakojo ir dar kartą pasakojo. Nepavargdami, nemaţindami 

entuziazmo, nieko neprikurdami bet ir nieko nepamiršdami. Johanas su Adler nuvyko iki bokšto 

ir pasakojimą apie savo kelionę ir įspūdţius, patirtus „Ţemės mieste“ paliko tiek pačioje 

kompiuterio duomenų bazėje, tiek keliose laikmenose, padėtose skirtingose vietose. 
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- Jei kas nors norės ištrinti šią informaciją, negalės jos lengvai surasti,- patenkintas konstatavo 

Johanas po to kai paslėpė paskutinę informacinę laikmeną tarp tūkstančių tokių pat kristalų. 

Paslėpė tokiame archyve, kur niekam nešautų į galvą jos ieškoti ir kuriame buvo saugomi 

duomenys apie Ţemėje iki katastrofos vyravusius muzikinius stilius. 

Tačiau, tai buvo vėliau... Gerokai vėliau. Iš pradţių buvo Zwingerių pokalbis su Klausu. 

Informatyvus ir išsamus pokalbis. Pokalbis, kuriame broliai atskleidė viską ką ţinojo apie 

„Ţemės miestą“, jo istoriją ir formavimąsi. Pokalbis, kurio mintis skaitytojams būtų įdomu 

pamatyti ir kurį verta pacituoti. Tiesą sakant, vėliau broliai dar ne kartą dalijosi su Klausu bei 

kitais Tarybos nariais savo mintimis, tačiau tokios plačios informacijos apie „Ţemės miestą“ jie 

daugiau niekada ir niekam nepateikė.   

 

.................... 

 

 

Tai buvo kaţkas nepaprasto. Tai, ko niekada niekas negalėjo pamatyti ir išgirsti iki katastrofos. 

Negalėjo vien todėl, kad tokios rūšies paukščių anksčiau neegzistavo. Pradėję statyti naują 

miestą, buvę poţemių gyventojai aptiko paukščius giesmininkus. Giesmininkus, tiesiogine to 

ţodţio prasme. Niekas, net daugiausiai ţinių turintys biologai, negalėjo pasakyti kito tokio 

paukščio, kuris savo giesmėse galėtų variuoti nuo gergţdančio krankimo iki spigaus švilpimo, o 

tarp jų tiek melodingai čiulbėti, tiek suokti, kaip geriausia operos dainininkė. Ţinoma, atėjūnai 

aptiko šiuos paukščius ir čia pat juos išbaidė. Tiksliau, pasistatė sau miestą, kur tie anksčiau 

perėdavo vaikus. Ilgainiui sparnuočiai persikėlė kitur ir dabar išgirsti giesmininko dainą buvo 

laikoma didelės sėkmės pranašu. Vien tik išgirsti... Nekalbant apie tokį unikalų atvejį, kai 

paukštis ramiai tupėjo ant palangės šalia atviro lango ir traukė savo graţiausias giesmes visiškai 

nekreipdamas dėmesio į netoliese kambaryje sėdintį ţmogų. Tačiau vyras, atrodo, visiškai 

nepastebėjo giesmininko. Kitas bendruomenės narys būtų nuoširdţiai apsidţiaugęs savo būsima 

sėkme, tačiau šitas... Šis ţmogus buvo per daug nusiminęs, kad kokio nors paukščio 

pasirodymas jam suţadintų viltį. Jį kamavo depresija. Ir ne vien tik depresija, bet ir sąţinės 

balsas, kuris niekaip nenorėjo nurimti ir vis primindavo Vincento mirties aplinkybes, kurias 

vyras veltui stengdavosi pamiršti. Seniai praėjo laikai, kai kambaryje sėdintis ţmogus buvo 

ramus ir savimi pasitikintis, ramiai miegojo ir jautė vienybę, tegul ir trapią, tarp visų Poţeminio 

miesto gyventojų. Taip trokštos ir pagaliau gautos valdţios skonis pasirodė visiškai ne toks, 

kokio jis tikėjosi. Amţina kova, intrigos, klasta... Klausas nebuvo toks tvirtas kaip Vincentas, 

kurį be galo gerbė net jo politiniai priešininkai. Dabartinis Tarybos pirmininkas turėjo laviruoti, 
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ieškoti kompromisų, derėtis. Ţinoma, labai daug ieškant sąjungininkų padėjo Dovydo atsiųstos 

elitinės diplomatės. Tiesą sakant, jei ne jos Klausas neturėtų ir pusės iš dabartinių draugų 

Taryboje. Tačiau ir šios gabios bei ţavios merginos kai kada būdavo bejėgės. Pavyzdţiui 

Helmuto atveju. Helmutas – tik trisdešimtmetį perkopęs vyras, tačiau tikras asketas, su 

nepajudinamais moraliniais nuostatais, aplinkui save subūrė ne maţą šalininkų grupę. Ne vien 

subūrė, bet ir aktyviai juos išnaudojo. Ypač prieštaraujant Klauso naujai politikai vietinių 

gyventojų atţvilgiu.  

- Mes išskydome, tapome minkštakūnių avinų banda,- šūkavo jie.- Tarybai vadovauja 

parsidavėlis, apsistatęs vietinėmis paleistuvėmis. 

Blogiausia, kad pats Helmutas visiškai nesidomėdavo jam siūlomomis diplomatėmis ir buvo 

absoliučiai nesukalbamas.  

- Man nerūpi, kiek Tarybos narių tau padeda,- atkirto jis Klausui kai šis siūlė tartis.- Man 

nerūpi tavo pasiūlymai ar pagraudenimai. Nebus jokių susitarimų ar taikos kol tu 

nepasitrauksi. Pasitrauk kol dar esi gyvas, o aš galiu kontroliuoti savo patriotus. Tada galėsi 

keliauti kur panorėsi. Priešingu atveju... 

Jei Klausui būtų grasinęs kas nors kitas, jis tikrai nebūtų patikėjęs. Tačiau Helmuto ţodţiai 

nuskambėjo labai bauginamai ir vakar jie buvo bandyti įgyvendinti.  

- Ţinoma, dėl vakarykščio incidento bus labai sunku apkaltinti Helmutą,- pats su savimi 

kalbėjosi Klausas. – Jei ne Dovydo atsiųsti kariai, kurie apsimetę tarnais dirbo mano 

apartamentuose, tai radikaliai patriotų grupelei galėjo ir pasisekti. Įveikę du sargybinius, 

budėjusius prie mano durų, jie įsiverţė pas mane ir ... Gerai, kad „tarnai“ tinkamai 

sureagavo. Dovydas teisybę sakė, kad atsiunčia pačius geriausius savo ţudikus. Jie tikrai 

pasirodė puikiai. Gaila, kad visi trys radikalai buvo papjauti. Reikėjo juos gyvus sulaikyti ir 

pabandyti iškvosti apie Helmuto vaidmenį pasikėsinime. Nors, tai buvo nerealu. Patriotai 

buvo labai agresyvūs ir dar ta bomba pas juos... Bomba, kurią jie tikrai ruošėsi susprogdinti, 

bet nespėjo. Na gerai, šį kartą jiems nesigavo, nes nesitikėjo, kad mane saugo tokie „tarnai“. 

Kitą kartą jie panašios klaidos nepadarys. Nebent teismas nuteistų myriop šiandien mano 

nurodymu suimtą Helmutą. Vargu ar tai pavyks. Dalis teisėjų ir labai didelė dalis 

visuomenės bei armijos yra Helmuto pusėje. Jie neišdrįs jo nuteisti ir tai dar labiau paskatins 

patriotus imtis prievartos. Net mano artimiausi patarėjai siūlo bent laikinai sugrįţti prie 

„ţemesniųjų rasių atstovų vertimo vergais“ politikos. Gal tai ir būtų protinga, bet aš negaliu 

taip elgtis. Aš paţadėjau Karai... Nebegaliu ir jos išduoti kaip išdaviau Vincentą,- dar kiek 

pamąstęs, Klausas kalbėjo toliau.- Yra dar viena išeitis... Dovydas siūlė panaudoti savo 
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ţudikų įgūdţius pašalinant visus politinius konkurentus. Negaliu dar pasiryţti tokiam 

ţingsniui. Kol kas negaliu... 

- Pirmininke,- kyštelėjęs galvą pro duris ištarė vienas iš „tarnų“, puikiai išmokęs vokiškai per  

savo darbo pas Klausą laikotarpį.- Pas Jus atvyko broliai Zwingeriai ir jų palydovė. 

Pakviesti uţeiti? 

- Ţinoma pakviesk,- energingai linktelėjo Klausas ir, išplėštas iš savo neramių minčių, 

pagaliau pastebėjo vis dar ant palangės tupintį ir giesmes giedantį paukštį.- O, koks groţis. 

Gal tu iš tiesų man atneši sėkmę maţyli?- švelniai ištarė vyras, ţvilgsniu paglostydamas 

labai jaukiai įsitaisiusio paukštelio plunksnas. Po akimirkos, išgirdęs vėl besiveriančias 

duris, Klausas nukreipė akis nuo snapu plunksnas pradėjusio kedenti paukštelio ir pamatė 

įeinančius brolius Zwingerius, lydimus labai įspūdingos moters. Iš tiesų, tai į moterį vyras 

nukreipė akis vėliau. Iš pradţių jis beveik minutę negalėjo atplėšti ţvilgsnio nuo Johano su 

Peteriu. Atrodo, kad į kabinetą ţengia tie patys Zwingeriai, kuriuos jis matė augančius, 

tampančius ţvalgais, išvykstančius į kelionę šiaurinių ţemių link. Tačiau, taip atrodė tik 

menką sekundės dalelę. Labai menką... Kaţkas juose buvo kitaip nei anksčiau. Kaţkas labai 

ryškaus ir sukrečiančio. Gal taip nuteikė tiesiog fiziškai jaučiama ir kiekviename brolių 

judesyje matoma  jėga bei energija? O gal tos ryškios, tiesiog spindinčios akys? O gal 

ţvilgsnis, kuris, atrodo, perveria pašnekovą kiaurai ir įsiskverbia į pačias sielos gelmes? 

Neţinia... Bent jau Klausas neţinojo kas jam sukelia tokį įspūdį. Tačiau tas kaţkas buvo tiek 

neţemiško, kad vyras lengvai sutiktų laţintis, jog kiekviena padidinto religingumo ir 

menkesnio išsilavinimo bobulytė, pamačiusi brolius bei jų palydovę, pultų vapalioti apie 

Dievo pirštą ir atvykusius angelus.  

Tyla truko kelias minutes. Ji uţtruko ne todėl, kad kambaryje susėdę ţmonės neturėtų ką vienas 

kitam pasakyti. Tiesiog Klausas negalėjo atsigauti po pirmo sukrėtimo, sukelto permainos 

Johano ir Peterio išvaizdoje, o broliai ir Adler ramiai sėdėjo ir laukė. Jie puikiai suprato ir net 

jautė Klauso emocinę būklę. Ne kartą ir ne du, po to kai išvyko iš „Ţemės miesto“,  jie jautė 

tokius pat jausmus savo pašnekovuose, kokius dabar demonstravo Tarybos pirmininkas. Todėl 

jie niekur neskubėjo. Reikia pasakyti, kad grįţę iš „Ţemės miesto“ broliai ir Adler niekuomet 

niekur neskubėjo. Jie demonstravo tokią ramybę bei skleidė tokią vidinę šilumą, kad net 

paukštis giesmininkas, palikęs savo jaukią vietelę ant palangės, purptelėjo į orą ir nutūpė ant 

ištiestų Adler delnų. Galiausiai Klausas nutraukė tylą. 

- Jūs grįţote labai pasikeitę,- neskubėdamas prašneko jis.- Tiesiog stulbinančiai pasikeitę... 

Turiu pasakyti, kad senieji broliai Zwingeriai man labai patiko, tačiau šie pasikeitimai 

tiesiog glosto mano širdį.  Kas gi Jums nutiko? Ką gi Jūs tokio aptikote? Tokio, kad, kaip 
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girdėjau iš sklindančių nuo pat Jūsų sugrįţimo kalbų, kiti Jūsų palydovai nepanorėjo 

sugrįţti. Negi tikrai, sprendţiant iš tų pačių gandų, radote Rojų Ţemėje? Tada kodėl 

sugrįţote Jūs? 

- Kiek daug klausimų,- nusišypsojo Johanas.- Bet mes į visus atsakysime. Atsakysime taip 

išsamiai, kaip dar niekam po kelionės neatsakinėjome. Papasakosime viską nuo išvykimo 

dienos iki pat šio momento. Tada mes turėsime vieną prašymą. Didelį prašymą, kurį tik tu 

vienas bendruomenėje gali išpildyti. Tačiau tą prašymą pateiksime tik po pasakojimo. 

Pasakojimas bus ilgas ir jei kas bus neaišku, klausk iš karto. Mums labai svarbūs tavo 

klausimai, nes jie atspindės tavo jausmus. Todėl klausk nesivarţydamas. Svarbiausia, kad 

vėliau nepamirštum tų spontaniškai kylančių klausimų ir kad jie neliktų taip ir neuţduoti. O 

dabar Peteris pradės mūsų pasakojimą. 

- Ar galime pradėti?- prašneko Peteris ir sulaukęs patvirtinančio Klauso linktelėjimo, ištarė 

pirmus kelionės istorijos ţodţius. Ţodţius, kurie tebuvo įvadas... Įvadas į kupiną nuotykių, 

uţdegantį pasakojimą apie kelią link uosto, gėjų laivą, jūrų mūšius, susitikimą su buvusios 

Europos gyventojais ir pagaliau apie kalbą su „pusdieviu“ bei kelionę link „Ţemės miesto“. 

Visa tai skaitytojai jau ţino, nes, tegul ir neakivaizdţiai, bet patys dalyvavo šioje kelionėje 

kartu su Peteriu, Johanu ir jų palydovais. Mums ţymiai įdomesnis pasakojimas apie tai, kas 

vyko po to, kai jie buvo įleisti į „Ţemės miestą“. 

- Tada mes ţengėme į šviesą,- pratęsė Johanas, kuris perėmė pasakotojo estafetę iš savo 

brolio.- Ne, gal dar apie tai per anksti pasakoti. Geriau aš iš pradţių tau paaiškinsiu iš kur 

atsirado pats „Ţemės miestas“ ir jo gyventojai, jei juos galima taip vadinti. Kaip ţinai, mūsų 

Ţemė kaip ir visa Visata yra vienos visumos dalis. Visumos, kuriai priklauso kiekvienas 

akmenėlis ar kiekvienas gyvas padaras, kur jis bebūtų. Tą visumą, kuri savo ruoţtu yra  

kaţkas sunkiai aprėpiamo ir suvokiamo, bet savo ruoţtu labai konkretu, mes daţniausiai  

bandome identifikuoti Dievo ar panašiais vardais. Viena iš esminių sudedamųjų visumos 

dalių yra energija, labai įvairi ir įvairiapusė energija. Tačiau, nepaisant to įvairiapusiškumo, 

ji, kaip ir visa visuma, susideda iš antipodų ir jai galioja tie patys priešybių vienybės dėsniai. 

Energijos antipodus lengviausiai galėtumėme pavadinti „gyvybės energija“ ir „mirties 

energija“. Kiekvieną iš jų gali aptikti visose ţvaigţdėse, planetose ir netgi kosminėje 

erdvėje. Kai kur jos persipynusios, bet kai kuriose vietose pasitaiko, kad vyrauja tik vienas 

iš antipodų. Taigi, mūsų Ţemė nėra išimtis. Joje taip pat yra begalė tiek gaivališkos, tiek 

kontroliuojamos energijos. Taip pat joje yra planetos vidinės energijos susikaupimo vietos. 

Trijose ar keturiose iš tų vietų daugiau ar maţiau vyrauja „gyvybės energija“. Beveik tiek 

pat yra „mirties energijos“ ţidinių. Be abejo, šiuos ţidinius aš įvardinu remdamasis tik 
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ţmogišku supratimu. Iš esmės „gyvybės energija“ niekuo nesiskiria nuo savo antipodo, 

išskyrus tai, jog ji yra palankesnė mums įprastų gyvybės formų vystimuisi, o „mirties 

energija“ labiau skatina būtybes, kurių yra kitokia nei pas ţmones cheminė sudėtis.  Ten, kur 

yra „gyvybės energijos“ šaltiniai būna gerokai saugiau gyventi. Ten rečiau vyksta gamtiniai 

kataklizmai, reti nederliai, auga graţesni, stipresni, protingesni ir gyvybingesni ţmonės. 

Viena iš tokių vietų visą laiką buvo vietovėje, kurią anksčiau vadinome Rytų Europa. Iš 

tiesų, „Ţemės miestas“ jau gyvavo beveik tūkstantį metų iki katastrofos. Jo apylinkėse 

valstybę sukūrusi tauta, dėka Ţemės į kurią jie tiesiog buvo įaugę šaknimis, pasirodė tokia 

gyvybinga, kad net galingiausių uţkariautojų parblokšta ant kelių, visuomet pakildavo ir vėl 

išdidţiai pakeldavo galvą. Tačiau iki katastrofos, tų ţmonių valstybė tebuvo menkas 

Europos sąjungos periferijos kampelis, kuriame jautėsi blankūs jų buvusios ir, kadaise, labai 

garsios galybės atšvaitai. Galybės ir jėgos, kurios niekur nedingo, tik laukė savo istorinio 

šanso pasirodyti vėl. Atsitiktinumo dėka... Nors aš asmeniškai manau, kad tame nėra jokio 

atsitiktinumo, šią šalį beveik aplenkė tiek potvynis, tiek Ţemės drebėjimai. Vėtros jiems taip 

pat nesugebėjo nepataisomai pakenkti. Aš sakau beveik, nes, kaip ten bebūtų, bet Baltijos 

jūra vis dėl to pasislinko šimtu kilometrų į ţemyninę kontinento dalį. Buvo dar ir vidiniai, 

Ţemės gilumoje siautę, drebėjimai. Šiek tiek namų jie sugriovė, bet ţymiai labiau padėjo. 

Padėjo tuo, kad labai giliai buvęs „gyvybės energijos“ šaltinis pasislinko arčiau paviršiaus. 

Ţymiai arčiau... Tada... Tada ţmonės labai pajuto jos poveikį. Jie tapo smarkiai vieningesni, 

išradingesni, o darbštumo, uţsispyrimo ir kovingumo šiai tautai niekuomet nestigo. Jie 

faktiškai sukūrė stebuklą ir po trisdešimt metų tai buvo vienintelė valstybė, kurios 

technologinis lygis net viršijo buvusį iki katastrofos. O tada... Jie ėmė ir susikūrė Ţemės 

branduolio energijos generatorių. Susikūrė, susimontavo ir paleido. Labai atsargiai, 

išvengdami bet kokio poveikio Ţemei. Tačiau jie neišvengė poveikio sau. Taip jau sutapo, 

kad šis generatorius pasiekė susikaupusios gilumoje „gyvybės energijos“ sritį ir ją 

išlaisvino. Ši energija pradėjo kauptis ne tik po Ţeme, bet ir jos paviršiuje. Ilgainiui, 

kiekvienas gyvas organizmas, tos, dar tada egzistavusios, valstybės teritorijoje buvo jos 

persmelktas, o virš „Ţemės miesto“ susikaupė didţiulis „gyvybės energijos“ laukas. Šis 

laukas buvo toks stiprus, kad ţmonės mieste pradėjo mutuoti. Kuo ilgiau dirbo generatorius, 

tuo didėjo lauko poveikis ţmonėms, tuo stiprėjo jų mutacijos. Visos mutacijos buvo tik 

teigiamos. Miesto gyventojai ne tik darėsi beveik nesenstantys superilgaamţiai, bet įgydavo 

savybių, nepasiekiamų kitur gyvenantiems. Jiems nebereikėjo valgyti, o jų kūnas energiją 

pasisavindavo tiesiai iš sukurto lauko. Ilgainiui viena po kitos pradėjo dirbti iki tol 

miegojusios ţmogaus smegenų dalys. Telepatija, telekinezė, levitacija... Tai tik menka dalis 
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to, ką jie įgijo. Palaipsniui jie tapo beveik nesunaikinamais, savo išvaizdą galinčiais 

koreguoti pusdieviais. Tada jie suprato savo pasikeitimų prieţastis ir priėmė sprendimą. 

Sprendimą, kuris nulėmė jų visų, o gal ir visos Ţmonijos ateitį. Jie nusprendė išjungti 

generatorių ir iškelti „gyvybės energijos“ šaltinį į paviršių. Tiksliau, dalį jo... Ţmonės 

suprato, kad net „gyvybės energija“ gali būti pavojinga jei jos yra per daug. Todėl dalis 

šaltinio liko po ţeme, o daliai buvo plačiai atvertas laisvas kelias į paviršių. Jei veikiantį 

generatorių mes galėtumėme prilyginti rakto skylutei, pro kurią sunkdavosi „gyvybės 

energija“, tai dabar ţmonės jai plačiai atvėrė vartus. Plūstelėjusi energija galutinai juos 

pakeitė. „Ţemės miesto“ gyventojai atsisakė savo fizinių kūnų ir tapo... Dalis, atsisakė savo 

asmenybių ir tapo visumos mintimis, lakstančiomis neįsivaizduojamu greičiu, jos jausmais 

ir emocijomis. Ta visuma taip pat yra gyva būtybė, bet apie tai aš papasakosiu kitą kartą. 

Kita dalis atsisakė tik savo fizinių kūnų ir aplinkinėms tautoms tapo realiais ir nemirtingais 

Dievais. Dievais, kurių pagrindinė uţduotis liko saugoti „gyvybės energijos“ šaltinį, rūpintis 

juo, kaip rūpinamasi šviečiančia lempa, kuri naktyje vilioja plaštakes. Trečia dalis nusprendė 

išsaugoti savo fizinius kūnus ir tapti „pusdieviais“ arba tais, kurie nepasiryţo. Jie išlaikė 

visas anksčiau minėtas išskirtines savybes, tačiau jų gyvenamoji teritorija buvo apribota tik 

„Ţemės miesto“ apylinkėmis. 

- O kas nustatė apribojimus?- įsiterpė Klausas. 

- Tie, kurie liko mieste ir prisiėmė atsakomybę uţ darną bei tvarką aplinkui jį. Aplinkinėms 

tautoms buvo nurodyta be kliūčių praleisti visus norinčius patekti į „Ţemės miestą“, o uţ tai 

jiems buvo atsilyginama geresniais orais, didesniais derliais, ligų nebuvimu ir panašiai. 

Būtent todėl, kai tik pasakėme apie savo kelionės tikslą, buvome su visa pagarba ir pagalba 

nulydėti iki „Ţemės miesto“ apylinkių. Turiu pasakyti, kad nėra daug norinčių tenai 

apsilankyti. 

- Kodėl?- nusistebėjo Klausas. 

- Baimė... Didţiulė neţinomybės baimė. Jei koks drąsuolis ir atsiranda, jis beveik niekuomet 

negrįţta atgal. Arba grįţta pasikeitęs. Štai ir sklando gandai apie vartus į anapus, kur niekas 

iš gyvųjų netrokšta pakliūti.  

- O kodėl pasikeitęs? 

- Matai, atvykęs iki „Ţemės miesto“, ţmogus gauna tris pasirinkimus... Ţinoma, po to kai 

viską suţino ir pajunta pačią „Ţemės miesto“ esmę. Pirmas pasirinkimas, tai tapti vienu iš jo 

gyventojų arba visiškai atsisakyti savo asmenybės ir tapti visumos mintimis. Kitas 

pasirinkimas, tai būti vienu iš „pusdievių“ su visais jų privalumais ir apribojimais. Trečias 
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kelias, tai atrasti savyje pašaukimą skleisti tiesą. Tiesą apie „Ţemės miestą“, „gyvybės 

energiją“, visumą, ţmones, pojūčius ir galimus gyvenimo pasirinkimus. 

- Tai yra, tapti ‚Ţemės miesto“ šaukliais?- pasitikslino Klausas. 

- Būtent,- linktelėjo Johanas.- Mes trise ir Abraomas, apie kurį tau jau pasakojome, 

pasirinkome šitą kelią. Aš tikiu, kad pasirinkome teisingai.  

- Jei „Ţemės miestas“ taip kviečia ţmones, kodėl kita Jūsų laivo komandos dalis liko 

nepakviesta? 

- Jie buvo nepasiruošę. Kai kurie ţmonės tiesiog nepajėgūs įsisavinti tiek „gyvybės 

energijos“, kiek jos sklinda šalia miesto, o jų sąmonės nepajėgios visko suprasti. Jų 

smegenys nėra miegančios, jos jau beveik mirusios. Tokių ţmonių asmenybės, atsidūrusios 

prie miesto, tiesiog išsisklaido kaip lengvas dūmas papūtus vėjui. Tas pats nutinka ir jų 

kūnams. Jie tiesiog ištirpsta dar nepriėjus paties „Ţemės miesto“. Tinkamus kandidatus 

atrenka „pusdieviai“. Likusieji palydimi atgal uţ miesto apylinkių ribų. O dabar, kad 

suprastum kokią iš tiesų tiesą mes norime skleisti, papasakosiu tau kas atsitiko kai mes, 

palikę miegančius savo kūnus, nusklendėme į šviesą.  

Tada Johanas papasakojo.. Papasakojo tai, ko neįmanoma perduoti popieriui. Kiekvienu savo 

ţodţiu Johanas atskleidė patirtus jausmus, pergyvenimus ir emocijas. Atskleidė taip aiškiai, kad 

jomis persismelkė Klauso siela, protas ir kūnas.  

- Kaip nuostabu... Koks bendrumas ir darna,- pralemeno Tarybos pirmininkas, vis dar 

sukrėstas Johano kalbos. Sukrėstas, nepaisant to, kad po paskutinių Zwingerio ištartų ţodţių 

praėjo beveik penkios minutės. Penkios minutės tylos, kuri švelniai glostė pirmininko ausis, 

bet taip ir nesugebėjo atkreipti jo dėmesio. Penkios minutės, kurios prabėgo kaip viena 

sekundė. Galų gale, Klausas kiek atitoko ir pasidomėjo.- Kiek suprantu Jūsų prašymas bus 

susijęs su galimybėmis skleisti suvoktą tiesą? 

- Taip,- linktelėjo vis trys jo pašnekovai.- Aš norėčiau uţrašyti mūsų kelionės įspūdţius. 

Uţrašyti juos visur... Tiek bokšto duomenų bazėse ir informacijos kaupikliuose, tiek mūsų 

kompiuteriuose, tiek čiabuvių knygose, tiek akmenyse, pastatytuose netoli baţnytėlės, kuri 

stovi ant laiko vartų. 

- Gerai,- linktelėjo Klausas.- Naudokis visais bendruomenės resursais. Kai tik baigsim kalbėti, 

duosiu tau raštišką savo potvarkį. 

- O aš, norėčiau skleisti ţinią pasakodamas. Leisk man rengti susibūrimus tarp bendruomenės 

narių ir pasakoti jiems tai ką patyriau,- prašneko Peteris. 

- Ţinoma, - sutiko pirmininkas.- O tu?- kreipėsi jis į Adler. 

- Aš eisiu su Johanu,- nusišypsojo moteris. 
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- Aišku,- nuskambėjo ištartas Klauso supratimas.- Turiu ir aš jums vieną nedidelį prašymą,- 

truputį patylėjęs ir stebėdamas susikaupusius pašnekovų veidus, jis pratęsė.- Po savaitės bus 

Helmuto teismas, kuriame jis kaltinamas organizavus pasikėsinimą mane nuţudyti. 

Bendruomenėje susikaupė daug aistrų ir pykčio. Jūs dabar esate kaip saulės spindulėlis, 

skrodţiantis miglą ir teikiantis vilties. Pašnekėkite prieš teismo posėdį. Papasakokite ką 

patyrėte, perduokite savo jausmus, kuriuos perdavėte man. Tegu nuo Jūsų kalbos sustiprės 

mūsų bendruomenės dvasia ir savitarpio supratimas. Ar galėsite? Bus labai daug ţmonių... 

Daug dėmesingų ţmonių, kuriems Jūs esate autoritetai. 

- Ţinoma,- vienu metu linktelėjo visi trys pirmininko pašnekovai.- Mielai įvykdysim tavo 

prašymą. 

Tolesnis pokalbis tebuvo paprastas kelių draugų pasiplepėjimas beveik nieko nereiškiančiomis 

temomis. Dar jį galime vadinti šiek tiek uţtrukusiu atsisveikinimu. Jau išėjus pašnekovams, 

plati šypsena nušvietė Klauso veidą. Nei ţenklo nebeliko ankstesnės nevilties, ankstesnio 

liūdesio ir depresijos. Pasaulis vėl buvo kupinas ryškių spalvų ir nuostabių garsų, o ant palangės 

vėl įsitaisęs ir pragydęs paukštis giesmininkas, Klauso mintyse tapo neabejotinu laimės ir 

sėkmės pranašu. 

Po savaitės, kaip ir numatyta, vyko teismas. Tiksliau, teismas prasidėjo, bet, kad jis vyko sakyti 

būtų labai netikslu. Klausas prieš posėdį visiems susirinkusiems pasiūlė pasiklausyti Peterio 

kalbos. Tas papasakojo apie savo įspūdţius, patirtus lankantis „Ţemės mieste“... Taip 

papasakojo... Su tokia stipria emocine įtaiga, kad visi, buvę salėje, staiga pasijuto broliais ir 

seserimis, kuriems nieko nėra svarbiau uţ gyvenimą taikoje ir harmonijoje. Susigraudinęs 

Klausas atsiėmė savo kaltinimus Helmutui ir atsiprašė jo uţ, turbūt, nepagrįstus įtarinėjimus. 

Tas, sukrėstas ne maţiau kaip ir jo oponentas, atsiprašė Tarybos pirmininko uţ visus 

ankstesnius savo poelgius. Tada visi glėbesčiavosi, dainavo dainas, ţliumbė ir juokėsi. Vienu 

ţodţiu, elgėsi taip, kaip ir turėtų elgtis emociškai išbalansuoti ţmonės. Taigi, geriau sakyti, kad 

teismo taip ir nebuvo. Jo šį kartą neprireikė... Jau po kelių valandų, vėlai vakare, Helmutas 

sėdėjo savo kambaryje stipriai suspaudęs galvą ir galvojo... Galvojo, kaip jam pašalinti naujai 

atsiradusią ir labai pavojingą kliūtį jo, taip gerai besiklosčiusiam, keliui į valdţią. Negalima 

sakyti, kad jis nesuprato ar nepajuto Peterio kalbos. Priešingai, Helmutas labai gerai viską 

suprato ir pajuto. Tiesiog jo gyvenimo tikslas, jo neţabota aistra – valdţia buvo gerokai 

stipresnė uţ bet kokias kitas emocijas, tegul laikinai bei labai trumpam ir uţvaldţiusias jo mintis 

ir jausmus. Vienintelės išvados, kurias sau pasidarė Helmutas po taip vadinamo teismo posėdţio 

buvo tos, kad jam visas būdais reikia stengtis vengti klausytis Zwingerių kalbų. Be to, reikia 

kategoriškai uţdrausti visiems artimiausiems pasekėjams bendrauti ar bent klausytis brolių. 
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Trečia, Zwingerius reikia kaip nors pašalinti. Helmutas nebuvo kvailys. Jis suvokė, kad savo 

kalbomis broliai labai greitai pavergs visų bendruomenės narių širdis ir tada Klauso švelni 

politika čiabuvių atţvilgiu taps ne tik kad populiari, ji taps savaime suprantama. Tokiu būdu, 

paties pirmininko pozicijos bendruomenėje bus tiesiog nepajudinamos. 

- Tada,- niūriai šnibţdėjo Helmutas.- Aš arba turėsiu susitaikyti ir tapti tokiu pat pakvaišusiu 

kaip visi, arba būsiu ištremtas iš bendruomenės. Bet kokiu atveju, valdţios negausiu ir savo 

imperijos nesukursiu. Reikia kaţką daryti... Maţa to, reikia skubiai kaţką daryti. Kiekviena 

sugaišta diena, kiekvienas Zwingerių ištartas ţodis artina mane prie pralaimėjimo ir mano 

vilčių bei svajonių ţlugimo. Jie turi išnykti... Išnykti visiems laikams ir pats atsiminimas 

apie juos turi būti ištrintas iš ţmonių atminties. Jau dabar savo lieţuviais jie pridarė man 

rūpesčių, kurių neiškuopsiu per dešimtmečius. Tačiau kaip jie dings? Nuţudyti jų neišeis. 

Tada jie taps šventaisiais, o pasipiktinusi minia vien tik įtardama mane prisidėjus, suplėšys 

tiek mane patį, tiek visus mano šalininkus į gabaliukus. Ne, šį kartą ţmogţudystė nėra pati 

geriausia išeitis. Tačiau jie turi dingti... Kaip tai padaryti?- Helmutas tiesiog kankinosi... Jis 

dauţė kumščiais savo, anksčiau tokią protingą ir niekuomet nepavedančią, galvą, kaip 

suţeistas tigras narve, blaškėsi po kambarį, spardė kėdes ir sofą, bet viskas buvo veltui. 

Veltui, kol vienas menkas atsiminimas netyčia išplaukė pro sujauktų minčių sūkurį. 

Atsiminimas, kuriam jis visiškai neteikė anksčiau reikšmės ir į kurį net nemanė kada nors 

vėliau kreipti dėmesį. Atsiminimas apie ankstesnius bendruomenės planus. Ne tokius jau 

senus, bet tuo pačiu tokius tolimus planus. Lyg gavęs kuolu per galvą, Helmutas staiga 

sustojo... Sustojo tiesiogine to ţodţio prasme viduryje ţingsnio ir taip sustingo. Sustingo 

vieną koją iškėlęs, bet taip ir nenuleidęs. Helmutas galvojo, svarstė visus uţ ir prieš, kūrė 

galimą planą ir staiga... Staiga nušvito kaip maţas berniukas, gavęs mėgstamą saldainį. 

Nebetaręs nei ţodţio, vyras apsisuko ir nėrė pro duris. Jis jau turėjo konkretų, bet labai 

sunkiai įgyvendinamą planą. Planą, kuriam reikėjo labai daug paruošiamųjų veiksmų ir labai 

daug pastangų, uţsispyrimo ir kantrybės, tačiau, kuris, nepaisant visko, buvo realus. O 

kantrybės, uţsidegimo, bei uţsispyrimo Helmutui visuomet pakako. 

 

........................... 

 

- Pirmasis Popieţius Helmutas,- garsiai perskaitė vyras ir susimąstė. „Galėjom jau tada 

suvokti, kad jis sumąstė kaţką negero. Buvo įtarimų... Ypač po to, kai būdamas bokšte, tris 

kartus jį mačiau besišnekantį su vienu iš technikų. Kam tris kartus kalbėtis, stengiantis jog 

niekas tavęs nepamatytų? Jei ne mano klaidţiojimai po informacijos laikmenų sandėlius, net 
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nesuprasčiau, kad jie rezgė kaţkokius planus. Gaila, kad man tada ne svetimi planai galvoje 

buvo... Visą dėmesį buvau sutelkęs į savo ţinios uţrašymą. Ţinios, ateinančioms kartoms, 

kurios, kaip matau, jos taip ir negavo. Gal jei bent būčiau pasidomėjęs apie ką jie 

kuţdasi...Gal tada nebūtume atsidūrę daugiau nei tūkstantis metų vėliau nei planavome 

leisdamiesi į šią kelionę laike? O tada... Tada viskas atrodė saulėta ir graţu. Aš su Adler 

uţsiėmiau rašytinės ar kitu būdu išsaugomos informacijos apie tiesą platinimu, o Peteris 

šnekėjo. Šnekėjo daug, graţiai bei įtaigiai ir visur sutraukdavo minias klausytojų. Klausui tie 

puse metų, kuriuos mes po grįţimo iš „Ţemės miesto“ praleidome bendruomenėje, buvo 

tikras aukso periodas. Jo šalininkų gretos gausėjo tiesiog geometrine progresija. Niekas 

daugiau nebesipiktindavo, kad jis per daug švelnus su vietiniais. Priešingai, aptikus, kad 

Abraomo mokymai pas vietinius susilaukė tokio pat populiarumo ir tarp visų be išimties 

rabinysčių gyventojų plinta ta pati filosofija kaip ir bendruomenėje, atsirado anksčiau atrodę 

neįmanomi vieningumo bei bendrumo jausmai. Vieningumo tarp atėjūnų ir čiabuvių. Tai 

buvo tiesiog nuostabu... Pasirodo, kad tokios nuomonės laikėsi ne visi. Ţinoma, mes 

matėme, kad Helmutas ir jo pasekėjai priešinasi, stengiasi apriboti mūsų įtaką, bet tai tada 

neatrodė svarbu. Tiesos ţodţio nesustabdysi ir neuţčiaupsi. Tiesa visuomet lieka gyva. Bent 

jau tada man taip atrodė... Dabar suprantu, koks buvau naivus toje savo begalinėje 

euforijoje. Nors, tiesą sakant, trūko labai nedaug. Dar pusę metų... Menkų pusę metelių ir 

net fanatiškiausių Helmuto pakalikų gretos būtų subyrėjusios. Mes turėjome galimybę 

sukurti „Taikos karalystę“ ţemėje ir paskleisti filosofiją, kuri brangintų viską kas gyva. 

Kiekvienais metais piligrimai galėtų keliauti į „Ţemės miestą“, o tie, kurie grįţtų, prisidėtų 

prie bendruomenės klestėjimo. Taip, tokią galimybę turėjome... Jei ne ta nelemta ţinia apie 

suderintus bei sutvarkytus bokšto laiko vartus ir vėl prasidėjusios diskusijos apie grupės 

ţvalgų išsiuntimą į ateitį. Diskusijos, kurias labiausiai kurstė Helmutas. 

 

.......................... 

 

 

Pranešimas apie galutinai suderintus bokšto laiko vartus buvo visiškai netikėtas. Netikėtas 

Tarybai, ţvalgams, bendruomenei ir net didţiajai daliai technikų. Ramiai ir uţtikrintai vykę 

vartų tyrimo bei perprogramavimo darbai paskutinį mėnesį paspartėjo tiesiog dešimteriopai. 

Nedidelė, bet labai entuziastinga technikų grupelė ištisom parom nemiegojo, bet uţsispyrusiai 

zujo aplinkui vartus bei pagrindinį bokšto kompiuterį, kol pagaliau pranešė apie darbų pabaigą. 

Kiti jų kolegos tik stebėjosi tokiu neţabotu entuziazmu, bet garsiai nesipiktino. Kam piktintis, 
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jei jų pačių niekas nevertė taip smarkiai dirbti, o atlyginimas uţ laiko vartų suderinimą buvo 

skaičiuojamas bendrai visiems keliems šimtams bokšte pasilikusių technikų. Iš principo pats 

faktas, kad baigti programavimo ir derinimo darbai nieko nereiškė. Niekas iš bendruomenės 

nebuvo linkęs skubinti ankstesnių planų keliauti į ateitį  įgyvendinimą. Beveik niekas... 

Ţmogus, kuris tikrai nieko nepamiršo apie tokius, kaţkada priimtus Poţeminio miesto 

gyventojų planus, buvo Helmutas. Pasitelkęs savo gerokai aptirpusį šalininkų būrį ir nuveikęs 

titanišką agitacinį bei organizacinį darbą, jis jau po savaitės, nuo ţinios apie suderintus laiko 

vartus gavimo, sugebėjo sušaukti Tarybos posėdį. Sušaukti ir jame pateikti svarstymui klausimą 

apie būtinybę bent pradėti įgyvendinti dar Vincento vadovaujamos Tarybos priimtus 

sprendimus. 

- Mes negalime paniekinti Vincento atminimo,- kalbėjo Helmutas.- Mes negalime paniekinti 

titaniško mūsų pasiaukojusių technikų triūso. Tegul dauguma pasijuto radusi namus čionai... 

- Būtent,- pasigirdo keli Tarybos narių balsai, nutraukdami Helmuto kalbą. 

- Tegul...- nekreipdamas į juos dėmesio toliau graţbyliavo oratorius.- Tačiau absoliutus 

atsisakymas nuo buvusio plano bus Vincento atminties išdavystė. Kas, jei ne jis, vedė mus 

šiose ţemėse, kai kiti buvo sutrikę? Kas, jei ne jis, teikė mums stiprybės? Jis buvo tikras ir 

neabejotinas lyderis. Lyderis, savo poelgiais ir valia prilygintinas Klausui Zwingeriui, mūsų 

bendruomenės įkūrėjui. Ne veltui jie buvo giminės. Tai Klauso Zwingerio dvasia atgimė 

Vincento kūne. Išduodami Vincentą, mes išduosime ir Klausą Zwingerį. Išduosime visą 

mūsų bendruomenę, mūsų vertybes... Jūs pasiruošę tokiai išdavystei?- tyla, pertraukiama 

nerišlių kosčiojimų ir šnabţdėjimų, pakibo po tokių Helmuto ţodţių. 

- Aš suprantu,- toliau tęsė Helmutas.- Dabar sunku apsispręsti... Todėl dabar ir nespręskime. 

Įgyvendinkime tik vieną plano dalį... Pasiųskime į ateitį ţvalgų grupę. Jie ten apsidairys 

pora mėnesių. Tada mes iš šio laikotarpio dar kartą atversime vartus ir ţvalgai galės sugrįţti. 

Jūs gi ţinote, kad vartų atidaryti į praeitį negalime, tačiau judėti per jau atvertus vartus 

galima į abidvi puses. Tuo ir pasinaudokime. Pasiųsime ţvalgus ir paskui juos iš ten 

pasiimsime. Tada išklausysime jų ataskaitos ir tik tada visi nuspręsime ar mums verta vėl 

kaţkur keliauti, ar pasiliekame čia ir kuriame savo civilizaciją. Civilizaciją, paremtą mūsų 

tradicijomis ir Johano bei Peterio atneštomis ţiniomis. 

Kaţkas iš Tarybos narių dar bandė prieštarauti, bet skambūs ir pastoviai sklandantys ţodţiai 

apie Vincento ir Klauso Zwingerio atminimo ir su jais susijusių vertybių išdavystę neleido labai 

išsiskleisti tokiai ţvalgybai prieštaraujančioms mintims. Galų gale, visiems iškilo logiškas ir 

labiau techninis klausimas. Kas vyks į ţvalgybą? 
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- Be abejo kelios dešimtys ţvalgų ir šimtinė technikų,- aiškino Helmutas. Kol kas tebuvo 

įgyvendinta tik pusė jo plano ir visi ginčai laukė priešakyje.- O jiems vadovauti aš siūlau 

broliams Zwingeriams. Jie, kaip niekas kitas, nusipelnė tokios garbės. Jie, kaip niekas kitas, 

verti tęsti savo dėdės Vincento darbus. 

Po šių ţodţių kilo tikras triukšmas. Ką ten triukšmas, atrodė, jog įpykęs vandenynas riaumoja 

uţdarytas maţame kambaryje. 

- Mes nenorime niekur keliauti,- pirmas aiškiai, perrėkdamas bendrą ūţesį, ištarė Peteris.- 

Turime pakankamai darbų čionai ir ne visus juos dar atlikome. 

- Teisingai,- nuskambėjo balsai sklidę iš daugumos Tarybos narių lūpų. 

- Tai jūs tie, kurie išduoda savo dėdę Vincentą ir savo protėvį Klausą Zwingerį?- su 

neslepiamu liūdesiu balse paklausė Helmutas.- Jūs, kurie kalbate tokius graţius ir įtikinamus 

ţodţius... Kurie skleidţiate tokią gerą tiesos, taikos ir visumos filosofiją... Jūs galite išduoti? 

Jei Jūs galite taip niekingai pasielgti, tai ko tada tikėtis iš kitų ţmonių? Kaip man aplamai po 

to tikėti ţmonėmis? Jūsų kalbos ir elgesys bei spinduliuojamos emocijos tiesiog atvėrė akis 

daugumai bendruomenės narių. Negi leisite jiems nusivilti? 

Ţodţiai, kaip sėklos į vaisingą dirvą, krito į brolių širdis. Būdami gėrio ir taikos skleidėjai, jie 

nebejuto klastos ir daugiau nebeprieštaravo. Bet prieštaravo kiti? Dauguma kitų, o, ypač, 

Klausas. Klausas jautė pavojų ir jam priešinosi iš visų jėgų. Tarybos pirmininkas ir jo šalininkai, 

vieną po kito kėlė vis naujus ir naujus argumentus, kuriuos Helmutas, pasinaudodamas iškalba 

bei demagogija, sugebėdavo paneigti.  

- O jei kas nors atsitiks?- pagaliau metė Klausas paskutinį kozirį.- Mes rizikuojame labai 

svarbiais bendruomenei asmenimis. Jei kaţkas suges ir jiems kas nors atsitiks? Mes 

negalime taip rizikuoti... 

- Puikus klausimas,- pritarė Helmutas.- Aš pritariu pirmininkui... Neduok Dieve, kad kas nors 

nenumatyto atsitiktų. Paklauskime apie tai technikų, kurie atliko laiko vartų derinimo 

darbus. 

Kaip vienas ţmogus, visa grupė taip pasiţymėjusių technikų entuziastų prisiekė, kad vartai 

tvarkingi ir niekas net teoriškai negali nutikti. Tačiau ginčai ties tuo nesibaigė. Praėjo dar dvi 

valandos, kol Helmuto demagogija uţčiaupė net aktyviausius plano priešininkus. Galų gale ir 

broliai, pavargę nuo beįsiliepsnojančio konflikto, išreiškė savo sutikimą vadovauti misijai. 

- Reziumuojame,- pagaliau ištarė nuvargęs, bet labai patenkintas Helmutas.- Ţvalgai keliaus 

du tūkstančiai metų į ateitį ir joje prabus lygiai tris mėnesius. Čia praeis tik kelios minutės 

kol jų nebus. Per tas minutes technikai dar kartą atvers vartus tik šį kartą į trimis mėnesiais 

tolimesnę ateitį ir ţvalgai sugrįš atgal su savo surinktais duomenimis. Nusprendėm? 
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 Vienas po kito tokiam planui pritarė visi Tarybos nariai, kol galiausiai, nors ir labai nenoromis, tam 

pritarė ir Klausas.  

Broliai ir jų vadovaujama grupė susiruošė per savaitę ir štai 14026 metų po Kristaus lapkričio 

mėnesio 25 dieną jie ţengė pro vartus. Ţengė tam, kad greitai sugrįţtų. Bent jau taip buvo 

planuojama. Po kelių minučių technikai dar kartą atvėrė vartus, bet pasirodė, kad toje ateities 

vietoje nei brolių, nei jų palydovų nėra. Po trumpo sąmyšio ir kelias valandas uţtrukusių tyrimų, 

išaiškėjo, jog primą kartą vartai nepakluso programai ir atsivėrė ne į tą laikotarpį į kurį planavo 

vykti ţvalgai. Broliai ir jų palydovai pasimetė kaţkur begalinėje laiko jūroje. Tačiau technikai per 

daug nenusiminė. Jie paţadėjo išanalizuoti vartų programas ir greitai išsiaiškinti į kurį laikotarpį 

nuvyko broliai bei nedelsiant juos iš tenai pasiimti. 

- Nusiraminkite,- šnekėjo Helmutas Tarybos nariams.- Vėliausiai per mėnesį mūsų technikai 

išsiaiškins kas atsitiko vartams ir kur atsidūrė mūsų gerbiami Zwingeriai. Tada jie laimingai 

grįš namo. Vėliausiai per mėnesį... 

14026 metų po Kristaus gruodţio mėnesio 23 dieną Tarybos pirmininkas Klausas kartu su pas jį 

vakarieniavusiais artimiausiais draugais buvo nunuodytas. Nuodus į valgį įdėjęs virėjas buvo 

nuţudytas jį sulaikant ir nespėjo įvardinti uţsakovo. Kitu Tarybos pirmininku tapo Helmutas. 
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VII dalis. Baisi žinia 

 

3678 Tikrojo Dievo metai ( 17701 metai po Kristaus gimimo) Antarktida 

 

 

„Atvykome mes sklandţiai. Netgi labai sklandţiai. Nebuvo jokių praradimų... Nei materialia, 

nei ţmoniškąja prasme. Bokšte buvo įjungtas statikos laukas, o kompiuteris dirbo minimaliu 

pajėgumu. Viskas atrodė taip pat kaip patį pirmą kartą, mums pakliuvus į bokštą.  

- Geras ţenklas,- tada pasakė Peteris.- Manau tai rodo, kad mes suţinosime puikias naujienas 

ir visi mūsiškiai kelsis į ateitį paskui mus. Logiška būtų manyti, kad būtent todėl jie 

tvarkingai įjungė statikos lauką ir sumaţino kompiuterio galias. 

- Ţinoma, - visi jam tada pritarėme. Atrodė, kad kito logiško paaiškinimo tam, ką iš karto 

aptikome ir nebegali būti. Atrodė... 

Technikai rimtai kibo į darbą ir per kelias valandas atgaivino kompiuterį bei pašalino statikos 

lauką, trukdantį patekti į kitas bokšto patalpas. Pirmas nemalonus netikėtumas mūsų laukė tada 

kai, įsijungus kompiuterio monitoriams, pamatėme datą, kuri ţymėjo mūsų buvimo dieną. 

17701 metai geguţės mėnesio 29 diena po Kristaus... Tai buvo beveik dvigubai tolimesnė 

ateitis, nei ta į kurią norėjome pakliūti. Buvo ir daugiau nemalonių netikėtumų... Smarkiai 

rimtesnių. Jau kitą dieną paaiškėjo, kad kompiuterio atmintis beveik visiškai išvalyta ir jame 

nėra jokių duomenų. Tiksliau, duomenys buvo, bet tik iki mūsų grįţimo iš „Ţemės miesto“ 

dienos. Neliko jokios mano paties paliktos informacijos apie šią kelionę. Visiškai nieko... Maţa 

to, kas paaiškėjo dar vėliau, nebeliko jokios informacinės laikmenos su informacija apie mūsų 

kelionę, „Ţemės miestą“ ir tolimesnius įvykius po mūsų išvykimo. Kaţkas nepatingėjo ir 

perţiūrėjo visą bokšto archyvą, visas iki vienos informacines laikmenas ir sunaikino viską, ką aš 

taip siekiau išsaugoti. Sekantis netikėtumas, taip pat labai nemalonus, pasirodė kai gavome 

duomenis iš palydovo, kurį susikonstravome iš atsigabentų su savimi detalių ir paleidome į 

ţemiausią orbitą. Pasirodo, kad uţ bokšto sienų į gerą niekas nepasikeitė. Visiškai niekas... 

Techninis aplinkinių ţmonių civilizacijos išsivystymas galėjo būti prilygintas šešiolikto, na gal, 

septyniolikto amţiaus Europai. Uţ tūkstančio kilometrų nuo bokšto į vakarus vyko mūšis, o 

artimose apylinkėse, atrodo siautė maras. Bendruomenės miestas vis dar egzistavo... Jei galima 

pavadinti miestu tai ką pamatėme. Gal tai vietovei labiau tiktų apibūdinimas kaip lūšnų, namų, 

kelių rūmų, keliasdešimties baţnyčių, kelių niūrių pastatų, primenančių kalėjimus, samplaika, 

apjuosta gynybine siena. Jame nieko nebuvo likę iš to miesto, kurį mes matėme statomą. Na gal 

nieko akivaizdaus...  



 112 

Tiesa, ne viskas atrodė pasikeitę vien į blogą pusę. „Ţemės miestas“ vis dar egzistavo ir net šiek 

tiek išsiplėtė. Buvusioje Rytų ir Vidurio Europoje civilizacija mums pasirodė paţengusi labiau į 

priekį, nei tuo metu kai tenai lankėmės. Iš kur apie tai sprendţiame? Teisingai, daug duomenų 

tokio fakto konstatavimui tikrai nėra. Palydovas uţfiksavo virš tų apylinkių skraidančius 

maţdaug dvidešimto amţiaus pradţios tipo lėktuvus. Tik šis faktas ir buvo pagrindu mūsų 

spėlionėms. Peteris pasakė, kad „Ţemės miesto“ gyventojai neleis vystytis ţmonių 

technologijoms tiek, kad jos taptų pavojingos pačiai Ţemei. Aš su juo pilnai sutinku. Kaip ten 

bebūtų, bet šie keli geresni pasikeitimai prilygsta medaus šaukštui deguto statinėje.  

Atsidūrę niūrioje realybėje, mes visi iš pradţių buvome šokiruoti. Iš pradţių... Vėliau 

atsigavome. Kas anksčiau, o kas vėliau. Mano, Peterio ir Adler pagalba pavyko pasiekti, kad jau 

po dviejų dienų visi mūsų komandos nariai buvo atgavę įprastą psichologinę būseną. Tai gerai... 

Jei norėsime dar ką nors pakeisti, jų pagalbos mums labai reikės. Nors, realiai mąstant, menkai 

ką dar galime pakeisti. Gerai, kad bent atsirado galimybė atgaminti visą informaciją, kuri buvo 

ištrinta iš bokšto kompiuterio. Vienas technikas aptiko „failą“, o gal, tiksliau, „failo“ šešėlį. 

Šešėlį to, kas buvo trinta, bet kaţkokiu stebuklingu būdu paliko savo atspindţius sistemoje. Gal 

tas būdas ir nebuvo stebuklingas? Gal kam nors labai nepatiko informacijos naikinimas ir jis 

pasistengė ją kaip nors išsaugoti? Nesuţinosime kol nepavyks atgaminti taip gudriai paslėptų ir 

išsklaidytų duomenų. Technikai jau pradėjo darbą, bet vienas Dievas ţino kiek jis truks.  

Tuo tarpu, mes su Peteriu pasiskirstėm darbais. Jis liko padėti technikams ir kartu su ţvalgais 

naršė bokšto uţkampius. Aš kartu su Adler patraukiau ieškoti informacijos uţ bokšto ribų. 

Technikams pavyko panaudojant atsigabentas su savimi technines priemones atgaivinti porą  

poţeminiuose angaruose likusių ir atrodţiusių beviltiškai šarvuočių, kurių kadaise nesugebėjo 

pataisyti Popieţiaus parankiniai. Dėkui jiems, kad bent statikos lauką teikėsi įjungti.  Taip 

trokštamos informacijos ieškojome visur - akmenyse, kuriuose mano priţiūrimi ją išraiţė 

meistrai, knygose, kuriose ją įrašė raštininkai. Vienu ţodţiu, bet kur kitur, kur ji galėjo uţsilikti.  

Ieškojome, bet nieko neradome. Nebebuvo uolų, kurios atrodė amţinai saugos mano ţodţius. 

Nebebuvo knygų, kurios turėjo nešti raštišką ţinią. Knygos buvo, bet kitokios. Gerokai 

jaunesnės nei tas laikotarpis iš kurio mes iškeliavome. O ir jose buvo prirašyta kaţkokių 

liguistos fantazijos pagimdytų nesąmonių. Apie kaţkokius Tikrojo Dievo vaikus, velnio sėklų 

pagimdytus pagonis, kurie rydavo kūdikius ir panašius dalykus. Net koktu buvo skaityti ir 

visiškai nieko informatyvaus, iš ko galima būtų spręsti kas tiksliai įvyko mums išvykus. Tikrai 

buvo kaţkokie baisūs karai ir sukrėtimai... Tačiau, kas su kuo kariavo? Kas nugalėjo? Kur dingo 

mūsų skleistos mintys? Iš kur atsirado Tikrojo Dievo baţnyčia? Visa tai liko po paslapties šydu. 

Štai tą šydą aš ir tikėjausi praskleisti skaitydamas „Pradţios knygą“. Be reikalo tikėjausi....“ 
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- Štai, pagaliau... Velnio išpera Abraomas,- įsikarščiavęs perskaitė Johanas, net nepajusdamas 

kaip tyliai priėjusi moteris švelniomis savo rankomis apkabino jo kaklą. 

- Nurimk, brangusis,- sušnabţdėjo ji vyrui į ausį.- Nurimk. Tu jau supratai, kad tiesos šioje 

knygiūkštėje nė su ţiburiu nerasi. Negi galima rasti tiesos ţodţius religinėje literatūroje? Iš 

pat pradţių šios knygos skaitymas tebuvo labiau desperacijos nei logikos padiktuotas 

veiksmas. 

- Tu teisi, meile mano,- vyras švelniai padėjo galvą ant moters krūtinės. Jo pyktis ir 

karščiavimasis dingo, kaip vandens lašas įkaitusioje dykumoje.- Vienintelė mūsų viltis yra 

bokšto informacinė sistema. Aš jau seniai tai supratau, bet vis sugebėdavau maitinti save 

klaidingomis viltimis. 

Nespėjus Adler atsakyti, nedrąsus beldimasis į duris nutraukė jų šilumos ir jaukumo valandėlę. 

- Johanai,- kiek pridusęs technikas sustojo atgauti kvapo.- Pas tave komunikatorius išjungtas 

tai bėgau pranešti. Mes atgaminome informaciją. Peteris prašo, kad tu ateitum prie 

pagrindinio monitoriaus. Jis nori pradėti perţiūrą... 

Nei Johanas, nei Adler nebeištarė nė ţodţio. Jie vienu metu pakilo ir išskubėjo paskui techniką. 

Išskubėjo kupini vilčių suţinoti kas vis dėl to įvyko po jų išvykimo ir ką dar galima pakeisti. 

Tai buvo pasakojimas... Ilgas, sukrečiantis pasakojimas, pertraukiamas daţnų nufilmuotų scenų, 

kurių buvimas leido spėti, kad bent jau kelis dešimtmečius bendrijos paleisti palydovai veikė ir 

buvo kontroliuojami iš bokšto. Pasakojimo autorius neslėpė savo asmenybės. Priešingai, 

liūdnas, pagyvenęs ţmogus prisistatė pačioje pradţioje ir paaiškino būsimiems klausytojams 

kodėl ryţosi palikti ţinią ir ko tikisi iš ateities. Ţmogus vilkėjo gerokai nudėvėtą techniko 

uniformą. Aiškiai matomos prakaito, o gal tepalų dėmės ant jos bylojo apie prislėgtą 

pasakojančio psichologinę būseną. Ţinoma, tokią išvadą galėjo padaryti tik tie, kurie asmeniškai 

paţinojo pasakotoją. Deja, Peteris su Johanu buvo tarp tokių. Ţmogų, bylojantį iš praeities, jie 

prisiminė kaip guvų, fanatiškai mėgstantį švarą ir labai gabų dvidešimt penkerių metų techniką. 

Jauniausią iš tų, kurie dirbo bokšte, brolių Zwingerių išvykimo į ateitį metu. Ţmogus, 

ţvelgiantis į brolius iš ekrano vargiai bepriminė tą Adolfą Kochmaną, kurį išvykdami matė 

Johanas su Peteriu. Jo išvaizda įrašo darymo metu bylojo du dalykus. Pirma, po brolių išvykimo 

buvo praėję daug laiko. Antra, pasakotojas savo gyvenime labai daug turėjo iškentėti. Abi 

išvadas patvirtino ir pats Adolfas, ir aiškiai matoma įrašo darymo data – 14068 metai balandţio 

mėnesio dvidešimta diena. 

- Jie vėl stovi prie bokšto,- pradėjo savo ţinią Adolfas.- Jau trečią kartą, bet šis kartas kitoks. 

Šį kartą mes neatsilaikysime prieš tą vadinamą Tikrojo Dievo kariauną. Neatsilaikysime, nes 

mūsų liko per maţai. Per maţai tam, kad, išjungus kompiuterį, rankiniu būdu valdytume 
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bokšto gynybines sistemas. Mums taip ir nepavyko priversti kompiuterį nereaguoti į jų 

siunčiamus atpaţinimo kodus. Kodus, kurių dėka, šios prakeiktos mašinos poţiūriu ir tie tris 

kart prakeikti religiniai fanatikai nėra priešai. Viskas kas mums pavyko, tai uţblokuoti duris. 

Tačiau tai laikina priemonė. Anksčiau ar vėliau jie prasilauš į vidų ir tada... Tada galas 

viskam kuo aš tikiu ir kas man dar liko brangaus. O jie tikrai prasilauš. Technikų pas juos 

dar liko. Nedaug, o ir jauniausiam iš jų, turbūt, gerokai virš penkiasdešimt, tačiau savo darbą 

šie seniai vis dar išmano. Vien ko vertas jų ţygdarbis beveik be atsarginių detalių atgaivinus 

tuos kledarus, kuriuos fanatikai dabar vadina kovinėmis mašinomis. Trečdalis iš jų taip ir 

liko grioviuose pakeliui ir nepasiekė bokšto. Manau, dalis praţus ir kelionėje atgal. Turiu 

pasakyti, kad tai dţiugina mano širdį. Šiaip aš nesu ţiaurus ţmogus, bet po tų baisybių, 

kurias mačiau stebėdamas palydovų siunčiamą medţiagą. Brrr... Dar ir dabar mane nupurto 

tai prisiminus. Tačiau, neuţbėgsiu pasakojimui uţ akių. Pradėsiu apie viską iš pradţių. Nuo 

tada kai Johanas su Peteriu pakliuvo į taip išmoningai Helmuto paspęstus spąstus. Būtent 

Jums, broliai Zwingeriai  aš ir siunčiu savo ţinią. Jums, kurie suteikė šviesaus gyvenimo 

viltį, taip ţiauriai vėliau paskandintą kraujyje. Gal Jūs dar rasite išeitį? Labai norėčiau tuo 

tikėti. O dabar klausykite mano tautos ţlugimo istorijos. 

- Tik išvykus Zwingeriams, pasirodė, kad programoje įsivėlė klaida ir mes neţinome, kuriame 

ateities taške jie yra. Tačiau tai neatrodė baisu. Perţiūrėti programą bei surasti klaidą ir tada 

nustatyti brolių buvimo vietą neatrodė labai sudėtinga. Tai turėjo uţtrukti mėnesį. Tikrai ne 

daugiau... Darbas vyko sėkmingai, kol vieną dieną išgirdome, kad nunuodytas Klausas ir jo 

artimiausi draugai. Valgį jiems gaminęs virėjas ţuvo bandant jį sulaikyti ir šis nusikaltimas 

taip ir liko neatskleistas. Daugelis buvo įsitikinę, kad tai Helmuto darbas, bet įrodyti to 

negalėjo. Aš iki šiol tuo esu įsitikinęs. Tik Helmutui buvo naudinga Klauso mirtis, o ne 

vietiniams, kaip vėliau bandė sakyti tas krauju susitepęs beprotis. Nors, turiu pasakyti, kad 

Helmuto aplinkos plėtota aktyvi propagandos kompanija Klauso mirtimi kaltinant vietinius 

gyventojus, įtikino dalį bendruomenės narių. Nedidelę dalį... Gerokai maţesnę, nei, turbūt, 

tikėjosi pats Helmutas. Tada atrodė, kad Klauso mirtis dar nėra tragedija. Vis dėlto, 

išgyveno atsitiktinai nedalyvavęs Pirmininko padėjėjas ir artimiausias jo sekėjas Ditrichas, 

ganėtinai greitai suvienijęs Klauso šalininkus. Suvienijo, bet, nepaisant to, absoliučios 

daugumos Taryboje Ditrichas neįgavo. Naujuoju Tarybos pirmininku minimalia persvara 

buvo išrinktas Helmutas, tačiau jo valdţia buvo labai apribota, o pačioje Taryboje 

nusistovėjo jėgų pusiausvyra tarp Helmuto ir Ditricho partijų. Visa ši politika mums buvo 

neįdomi. Mus, bokšte dirbusius technikus, ţymiai labiau sujaudino kitas įvykis. Įvykis, kaip 

vėliau paaiškėjo, tiesiogiai susijęs su taip neįdomiai atrodţiusia politika. Kitą naktį po 
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Klauso mirties bokšte nuaidėjo sprogimas. Labai kryptingas sprogimas. Sprogimas, 

nepataisomai suniokojęs pagalbinį laiko vartų kompiuterį ir atėmęs iš mūsų galimybę 

valdyti laiko vartus. Maţa to, kaţkas bokšto saugyklose sugadino visas atsargines dalis, 

kurias mes galėtumėme pritaikyti šio kompiuterio taisymui. Kaţkas, kas buvo aiškus 

Helmuto šalininkas ir pabėgo iš bokšto tą pačią naktį, išsigandęs mūsų bausmės. Ką čia 

slėpti, tas kaţkas tai Albertas ir keturi jo draugeliai... Ţinoma, mes nepasidavėme ir 

bandėme gelbėti padėtį. Tačiau darbai truko ilgai. Labai ilgai... Ištisus keturiasdešimt metų... 

Neseniai tie iš mūsų, kurie vis dar gyvi ir gali dirbti, vėl viską sutvarkėme. Tačiau dabar jau 

per vėlu. Smarkiai per vėlu... Atleiskite, kad šiek tiek nuklydau. Dabar grįšiu atgal prie tų 

politinių aistrų, kurios po truputį įsisiūbavo mirus Klausui. Daugiau nei metus laikėsi jėgų 

pusiausvyra. Laikėsi, kol Helmutas pagaliau pastebėjo, kad aktyviai po rabinystes 

keliaujantis bei daţnai į bendruomenės miestą uţsukantis Abraomas, savo kalbomis labai 

gausina „Naujosios minties bei Motinos Ţemės“ filosofijos pasekėjų gretas, tuo pačiu 

didindamas Ditricho politinę įtaką. Turiu pasakyti, kad Abraomas kalbėdavo ne maţiau 

įtaigiai nei Peteris. Man ir pačiam yra tekę jo klausytis. Nuostabus ţmogus... Suprasdamas 

savo neišvengiamą pralaimėjimą jei įvykiai toliau rutuliosis natūraliai, Helmutas nusprendė 

pereiti prie aktyvių veiksmų. Veiksmų, kuriems jis ruošėsi, bet kurių tikėjosi išvengti. 

Ţinoma, tai tik mano nuomonė. Kaip kitaip paaiškinti faktą, kad reikiamu momentu jo 

šalininkai pasirodė puikiai organizuoti, ginkluoti bei apsirūpinę kovine technika? Tai 

paaiškinama, jei pripaţintumėme seniai planuoto ir gerai paruošto perversmo faktą. O tos 

Helmuto vėliau skambėjusios kalbos apie spontaniškus veiksmus, išgirdus Tikrojo Dievo 

ţodį, tinka tik jo pradėtos religijos fanatikams arba visiškai bukapročiams. Taigi, 14028 

metai po Kristaus vasario mėnesio 3 diena. Perversmo diena. Diena, kurią mūsų 

kontroliuojami palydovai atsidūrė reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje ir viską nufilmavo. 

Paţiūrėkite patys, gal tada nereikės ir mano paaiškinimų. 

O ekrane... Ekrane matėsi bendruomenės miestas. Tas miestas, kurį broliai buvo palikę kaţkur 

praeityje ir tuo pačiu visiškai kitoks. Kitoks dėl gaisrų pašvaisčių, būrių ginkluotų ţmonių 

lakstančių į visas puse, karinės technikos, vaţinėjančios gatvėmis, ir verdančio mūšio. Tiksliau, 

ekrane matėsi vykstantys keli susirėmimai, bet tik vieną iš jų galime pavadinti tikru mūšiu. 

Uţteko vieno ţvilgsnio į ekraną, kad kiekvienas bendruomenės narys suprastų, aršiausios 

kautynės vyko prie Ditricho namo. Kaţkokie ţmonės, remiami tankų ir šarvuočių, puolė namą, 

o kita grupė, naudodamasi pagrinde rankiniais ginklais bei lengvąja artilerija, jį gynė. 
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    - Paţiūrėkit,- mostelėjo ranka link ekrano Peteris.- Pagal uniformas puolantieji daugumoje 

priklauso armijai, o ginasi vien tik ţvalgai ir civiliai. Įdomu, o kas ten tokie su raudonomis, 

anksčiau nematytomis uniformomis. 

    - Jei atkreipėte dėmesį į ţmones raudonomis uniformomis, ţinokite, kad prieš save matote 

pirmuosius, ką tik sukurtus Helmuto partijos smogiamuosius dalinius,- lyg numatęs klausimą, 

vėl iš ekrano prašneko Adolfas. Šį sykį tai buvo balsas uţ kadro.- Vėliau jie sudarys naujosios 

kariuomenės branduolį. Vaizde Jūs matote kaip puolamas Ditricho namas. Tą pačią naktį buvo 

puolami beveik visi artimiausi Ditricho partijos nariai ir jų šeimos. Didelė dalis jų buvo suimti ir 

vėliau sušaudyti. Kita dalis sugebėjo pabėgti iš miesto. Tą naktį ţuvo arba tapo tremtiniais visas 

ţvalgų elitas. Tačiau, aš įsiterpiau šiek tiek per anksti. Ţiūrėkite toliau... 

Kitose vietose susirėmimai baigėsi ganėtinai greitai ir daţniausiai Helmuto pasekėjų pergale. 

Tik retais atvejais besiginančiųjų grupelės sugebėdavo prasiverţti pro uţpuolikų gretas ir 

pasitraukti iš miesto. Tačiau prie Ditricho namo... Ten niekas niekur trauktis nesiruošė. Bent jau 

iš pradţių... Tiesa, kad Helmuto ţmonių buvo smarkiai daugiau, bet uţ Ditrichą kovojo ţvalgai. 

Kiekvienas bendruomenės narys ţinojo, kad ţvalgas ekstremaliose situacijose vertas trijų, o gal 

net keturių kariškių. Be to, akivaizdţiai labai svarų vaidmenį šioje kovoje vaidino Ditricho 

tarnai. Kaip paaiškino balsas uţ kadro, tai buvo anksčiau Klausui patarnavę, Dovydo atsiųsti 

profesionalūs ţudikai.  

- Ţiūrėk,- sugriebęs broliui uţ rankovės, riktelėjo Johanas.- Helmuto tankai nieko negali 

padaryti. Akivaizdu, kad Ditrichas tikėjosi uţpuolimo ir savo namą pavertė tvirtove.  

Beprasmiškai sunkios kovinės mašinos bandė savo ugnimi sugriauti pagal visas fortifikacijos 

taisykles įrengtas apsaugines sienas prie puolamo sklypo ribų. Vienas po kito, jų sviediniai 

atšokdavo nuo nuoţulnaus šių sienų paviršiaus ir lėkdavo kitur, padarydami labai daug ţalos 

aplinkiniams namams. Kelios sunkiasvorės mašinos bandė taranuoti nepasiduodančias, iš pirmo 

ţvilgsnio labai nereikšmingas, bet iš tiesų, labai tvirtas apsaugines sienas. Bandė, bet pakibo ant 

priešais Ditricho sklypą išdėliotų prieštankinių eţių, kuriuos lengvai galėtų apvaţiuoti bet kuri 

lengvesnė transporto priemonė, bet kurie tapo neįveikiama kliūtimi tankams. Tuos nelaimėlius, 

kurie puolimo įkarštyje bandė pribėgti ir rankomis nustumti trukdančias judėti kliūtis, vieną po 

kito taikliais šūviais paklojo gynėjai. Ţvalgai, reikia pasakyti, labai taikliai šaudė. Tiesiog 

stulbinančiai taikliai. Bet koks plyšelis, bet kokia iš tanko pasirodţiusi jo ekipaţo nario kūno 

dalis, tapdavo puikiu taikiniu uţ apsauginių sienų prigludusiems šauliams. Dovydo ţudikai, 

savo ruoţtu, išdarinėjo stebuklus. Išnaudodami bet kokią priedangą, pačiomis siauriausiomis 

atbrailomis, pavojingai kadaruojančiomis aplauţytų medţių šakomis jie kelis kartus prislinko 

prie įstrigusių ant prieštankinių eţių kovinių mašinų ir išskerdė jų ekipaţus. Vieną kartą 
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pasinaudodami nuodingomis per vamzdelį išpučiamomis adatomis, kitus kartus, per tanko 

plyšius įmesdami specialiai apdorotus maišelius, kurie plyšdami paskleisdavo nuodingas dujas. 

Puolantieji siuto būdami bejėgiai padėti savo ţūstantiems draugams. Ţinoma jie šaudė, tačiau jų 

šūviai daţniausiais būdavo netikslūs. Per tris išpuolius Dovydo ţudikai prarado tik vieną saviškį 

ir kiekvieną kartą grįţdavo sunaikinę nusiţiūrėtą taikinį. Po valandos kiti namai, buvę aplinkui 

Ditricho „tvirtovę“, tapo griuvėsiais, bet Helmuto pajėgos taip ir nesugebėjo prislinkti arčiau 

kaip du šimtai metrų iki savo puolimo tikslo. Jei puolimo pradţioje verţėsi į priekį tankai, 

kaleno kulkosvaidţiai, amsėjo minosvaidţiai, kaip potvynio bangos puldavo ir atsitraukdavo 

Helmuto pasekėjai, tai po poros valandų viskas nurimo. Beveik nurimo... Kai kada nukrisdavo 

kokia mina ar artilerijos sviedinys, labai retai kada padarydamas ţalos besiginantiems, ar 

pokštelėdavo šūvis iš snaiperio šautuvo, bylojantis, kad dar vienas neapdairus Helmuto karys 

nebedalyvaus tolimesnėje kovoje. Šachmatų terminais kalbant, priešininkai pasiekė patinę 

situaciją, kai nei vieni, nei kiti nebuvo pajėgūs pasiekti greitą pergalę. Tik kelis kartus per 

sekančias dvidešimt keturias valandas buvo galima pastebėti rimtesnį sujudimą. Visus tuos 

kartus pavienės ţvalgų grupės, išlikusios bendruomenės mieste, bei remiamos kai kurių civilių 

puolė Helmuto šalininkus iš uţnugario. Puolė veiksmingai, padarydamos ţalos, bet daţniausiai 

nepasiekdavo savo tikslo ir, vengdamos didelių nuostolių, vėl turėdavo išsisklaidyti miesto 

gatvelėse. Tik vieną kartą beveik trys dešimtys ţvalgų prasiverţė iki apsupto Ditricho namo ir 

papildė gynėjų gretas. Ţinoma, nei broliai, nei kiti, buvę šalia jų, nestebėjo šios kovos visas 

trisdešimt valandų, tai yra, kol Helmutas neatsiuntė derybininkus. Balsas iš praeities buvo 

puikiai sumontavęs siuţetą ir, praleisdamas ištisas valandas filmuotos medţiagos, rodė tik 

įdomiausius ir svarbiausius epizodus, nepamiršdamas juos pakomentuoti. Vėliau broliai 

nusprendė, kad Adolfas pranešimo kūrimo metu jau turėjo rimtų psichologinių problemų ir 

nebegalėjo tiesiog patylėti ir leisti ţiūrovams patiems viską suprasti. Nebegalėjo, nepaisant to, 

kad būtent taip ir paţadėjo elgtis prieš rodydamas filmuotą medţiagą. 

- Pagaliau Helmutas neiškentė ir atsiuntė derybininkus,- pasakojo neuţsičiaupdamas Adolfas.- 

Kaip jau pastebėjote, palydovas galėjo pateikti tik vaizdinę informaciją ir neturėjo 

galimybės įrašyti garsų, todėl apie Helmuto pasiūlymus Ditrichui ţinome tik iš tų įvykių 

liudininkų. Liudininkų su kuriais teko vėliau pasikalbėti... Taigi,- tęsė toliau balsas uţ 

kadro.- Helmutas pasiūlė Ditrichui pasitraukti iš bendruomenės miesto ir pasiimti su savimi 

visus savo šalininkus. Gali pasirodyti keista, kodėl tas sutiko. Iš pirmo ţvilgsnio 

besiginančiųjų pozicijos atrodė labai stabilios ir tvirtos, tačiau taip tik atrodė... Iš tiesų, 

ţvalgams jau baiginėjosi šaudmenys, o ir neišsipildė jų viltys apie visuotinį bendrijos narių 

sukilimą prieš Helmuto savivalę. Pasiūlytos sąlygos visiškai tenkino Ditrichą, kuris, 
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nepaisant visų savo pasiruošimų, buvo uţkluptas netikėtai ir jautėsi pralaimėjęs. Miestą 

galėjo palikti visi jo šalininkai, kurie su savimi galėjo pasiimti ne tik ginklus, transportą, 

asmeninius daiktus, bet ir būtiniausią įrangą. Netgi tokią, kuri leido pasistatyti būtiniausias 

gamyklėles, tame tarpe ir leidţiančią gaminti sintetinius degalus. Tą kartą Helmutas ţodį 

ištesėjo. Per kelias sekančias paras kartu su Ditrichu miestą paliko ir Iskandero  sostinėje 

įsikūrė daugiau nei aštuoni tūkstančiai bendruomenės narių. Dar dvidešimt tūkstančių 

pasitraukė po mėnesio, tai yra tada, kai Helmutas bendruomenės mieste uţdraudė 

„Naujosios minties bei Motinos Ţemės“ filosofiją ir paskelbė ją ereziška bei uţ jos 

propagavimą pagrasino bausti mirtimi. Atrodo, kad priešininkų jėgos vėl išsilygino. Ypač, 

atsiţvelgiant į faktą, kad visos rabinystės, tame tarpe ir Iskandero valdos, paskelbė šioje 

kovoje besąlygiškai remiančios Ditrichą. Tačiau, vėl gi, taip tik atrodo. Iš tiesų, šalia 

Ditricho liko tik kiek daugiau nei penki tūkstančiai ištikimiausių šalininkų. Kiti iškeliavo į 

„Ţemės miestą“. Mes šiek tiek sekėme jų kelionę. Turiu pasakyti, kad ji buvo ilga ir sunki. 

Per audringas jūras ir kovose su priešiškai nusiteikusiais karingais vietiniais gyventojais. 

Aršiausi susirėmimai vyko šalia Afrikos krantų. Tačiau jiems pavyko... Daugiau nei po metų 

beveik visi išvykę pasiekė „Ţemės miestą“ pagausindami tiek jo gyventojų, tiek „pusdievių“ 

gretas.  

- Įdomu, o kas įvyko per tuos metus bendruomenėje?- gal savęs, o gal aplinkinių pasiklausė 

Johanas. 

- O tuo metu bendruomenėje,- lyg išgirdęs jo klausimą toliau dėstė Adolfas.- Bendruomenėje 

Helmutas bandė įtvirtinti savo valdţią. Turiu pasakyti, kad jam sekėsi sunkiai. Dar daugelio 

galvose buvo gyvos Peterio ir Johano paskleistos mintys. Dar aplinkui skambėjo brolių 

Zwingerių kadaise ištarti ţodţiai. Niekas neskubėjo remti Helmuto idėjų apie vietinius kaip  

ţemesnę rasę, kuriems skirta būti vergais. Niekas jo nešlovino ir negarbino. Dauguma 

bendruomenės narių jį kentėjo, nes tiesiog nenorėjo palikti jiems įprastos aplinkos ir todėl 

tyliai bei ramiai gyveno, dirbdami jiems svarbius darbus. Atsisakėme jam paklusti ir mes. Jo 

ţmonės buvo atvykę iki bokšto, bet mes jų neįleidome. Tada dar galėjome neįleisti ir 

pagrasinti bokšto ginklais. Tada mūsų dar buvo daug. Helmutas bandė kovoti su taip 

sėkmingai atsikratytų brolių Zwingerių mintimis, bet jam ne labai sekėsi. Nesisekė net 

uţdraudus „Naujosios minties bei Motinos Ţemės“ filosofiją. Bendruomenės nariai vis tiek 

tyliai jai pritarė. Tada Helmutas įkūrė baţnyčią, pasiskelbė Pirmuoju popieţiumi, paleido 

Tarybą bei vietoj bendruomenės sukūrė teokratinę valstybę. Įstatymus joje pakeitė Tikrojo 

Dievo ţodţiai, kurie, Helmuto tvirtinimu, jam buvo perduodami sapnuose. Kiekvieną dieną 

pradėdavo visuotinės pamaldos ir Pirmojo popieţiaus pamokslas. Visi privalėjo atmintinai 
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ţinoti Tikrojo Dievo tiesas bei nurodymus. Piktţodţiavimas prieš Tikrąjį Dievą ar Pirmąjį 

popieţių ir nesilaikymas religinių priesaikų tapo didţiausiu nusikaltimu uţ kurį buvo 

baudţiama mirtimi. Buvo naikinami bet kokie raštinė ar elektroninė informacija apie brolius 

Zwingerius bei jų kelionę. Nepaisant tokios viską apimančios propagandos, Helmutui vis 

tiek nesisekė uţgniauţti laisvos minties. Nesisekė, nes Ditricho šalininkai Iskandero 

sostinėje įrengė galingą radijo bangų siųstuvą ir pastoviai skelbė „Naujosios minties bei 

Motinos Ţemės“ filosofijos tiesas. Bendruomenėje susiklostė labai dviprasmiška situacija. 

Dienomis, jos nariai buvo aršūs Helmuto religijos pasekėjai, bet naktimis... Naktimis jie 

nusimesdavo kaukes ir paslapčiomis klausydavosi iš Iskandero sostinės transliuojamų laidų. 

Supratęs situacijos sudėtingumą, bei nematydamas kitos išeities, Helmutas pradėjo karą. 

Karą prieš visus likusius miestus bei visas rabinystes. Pirmasis kryţiaus ţygis, kaip 

Helmutas juos pavadino, įvyko 14030 metais ir baigėsi labai nesėkmingai. Mes 

nufilmavome bandymą šturmuoti Iskandero sostinę. Paţiūrėkite...  

Šį kartą vaizdai nebuvo labai ilgi. Helmuto armija, iškėlusi raudonas vėliavas su lauţytas 

kryţiais, priartėjo prie miesto sienų. Jų pasitikti narsiai išriedėjo Ditricho šarvuočiai, paskui 

kuriuos sekė Iskandero kavalerija ir Dovydo pėstininkai. Reikia pasakyti, kad vietiniai kariai 

kaip diena nuo nakties skyrėsi nuo tų pajėgų, kurios dar prieš kelis metus narsiai bet beviltiškai 

puolė atėjūnų kovinę techniką. Visų pirma, nei vienas karys nevilkėjo šarvų, o apsiribojo tiktai 

šalmais, saugančiais galvas. Uţ tai jie judėjo greičiau ir galėjo efektyviau pasiekti jiems 

keliamus tikslus. „Kokie tie tikslai?“,- turbūt galvoja skaitytojai. Tikslai labai paprasti: priartėti 

prie taikinio per šūvio iš laidynės atstumą ir ... Ir taikliai laidyne paleisti rankinę granatą, 

kuriomis jie buvo aprūpinti. Granatos buvo Ditricho idėja. Supratęs, kad šaunamaisiais ginklais 

visų vietinių karių aprūpinti negalės, jis Iskandero mieste pastatė rankinių granatų gamybos 

cechus ir pasiūlė rabinysčių kariams naują kovos techniką. Techniką, paremtą sena tradicija 

laidynėmis svaidyti akmenis į priešų karius, tik vietoj akmenų naudojant rankines granatas. 

Ţinoma, jas reikėjo patobulinti ir sprogimo momentą ištęsti bent iki trisdešimties sekundţių nuo 

ţiedo ištraukimo. Taip pat reikėjo tinkamai paruošti vietinius karius. Juos ilgai ir kruopščiai 

treniruoti kaip elgtis su naujais ginklais. Tačiau Ditrichas puikiai susitvarkė ir jau pačiame 

pirmame mūšyje Iskandero ir Dovydo vyrai parodė, kad buvo verti jiems parodyto pasitikėjimo. 

Kol Ditricho ir Helmuto šarvuočiai buvo uţsiėmę tarpusavio kova, čiabuviai kariai kaip bičių 

spiečius apspito raudonomis uniformomis pasipuošusių ir raudonomis su lauţytais kryţiais 

vėliavomis mojuojančių uţpuolikų pozicijas. O tada prasidėjo chaosas... Labai aiškus, 

tvarkingas ir kontroliuojamas chaosas. Vietiniai, tik iš pirmo ţvilgsnio veikė padrikai ir 

chaotiškai, kai nebuvo galima suprasti kas puola, kas traukiasi, o kas stovi viduryje mūšio lauko 
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ir neţinia ką veikia. Iš tiesų, kiekviena karių grupė turėjo savo konkrečias uţduotis. Vieni 

nukreipdavo Helmuto pajėgų dėmesį imituodami puolimus, o kiti, tuo metu, puldavo iš tiesų. 

Kaip ten bebūtų, staiga pasipylęs rankinių granatų lietus, „raudonosioms uniformoms“ buvo 

labai nemalonus siurprizas. Nereikia pamiršti ir Ditricho pajėgų, kurios buvo ir verţlesnės, ir 

taiklesnės, ir kovingesnės uţ savo priešininkus. Galutinį tašką kovoje padėjo keli Helmuto 

pasekėjų būriai pačiame kautynių įkarštyje perėję į Ditricho pusę. Per pusvalandį... Per menką 

pusvalandį Helmutas prarado pusę savo kariuomenės, o kita pusė neatsigręţdama skuodė ten iš 

kur buvo atėjusi. 

- Štai taip Helmutas pralaimėjo pirmą kartą,- tęsė pasakotojas.- Jis daug ko išmoko iš 

pralaimėjimo ir daugiau niekada nenuvertindavo savo priešininkų. Kol buvo gyvas... Nors jo 

mirtis padėties į gerąją pusę nepakeitė. Gal net pablogino... Maţdaug po dviejų mėnesių, 

Ditricho, Iskandero, Dovydo ir dar kelių rabinų pajėgos puolė bendruomenės miestą. Prie jo 

vyko keli permainingi mūšiai. Dovydo karių grupė net buvo prasiverţusi iki pat Helmuto 

rūmų... Daug ţuvo ţmonių. Abiejose pusėse. Tačiau nei beprotiškai drąsūs puolimai, nei 

kelis mėnesius trukusi apgultis nepalauţė miestiečių. Ditricho pasekėjų pačiame 

bendruomenės mieste rengtas sąmokslas ir sukilimas suţlugo. Gal, jei nebūtų nuo 

paklydusios kulkos kritęs pas Ditrichas... Gal tada viskas būtų kitaip? Niekada 

nesuţinotume kas būtų, jei būtų vienaip ar kitaip. Ditrichas ţuvo, o jo šalininkai nutraukė 

kovas ir iškeliavo. Iškeliavo paskui savo draugus, tuo metu jau nuvykusius į „Ţemės 

miestą“. Rabinystėse pasiliko tik kiek daugiau nei šimtas ţuvusio Ditricho pasekėjų. 

Pasitraukus sąjungininkams, vietiniai dar bandė vieni patys šturmuoti bendruomenės miestą, 

bet buvo atmušti. Besiginančiųjų pergalę nulėmė didelis technologinis jų pranašumas, prieš 

kurį buvo bejėgė visa Iskandero ir Dovydo vyrų narsa bei kovinis meistriškumas. Vienintelis 

reikšmingas paskutinio puolimo rezultatas – Helmuto mirtis. Mirtis nuo vieno iš 

profesionaliausių Dovydui tarnaujančių ţudikų rankos. Mirtis, kuri atvėrė kelią į valdţią dar 

ţiauresniam ir psichiškai nestabiliam Helmuto pavaduotojui Erikui.  

- Po nesėkmingo bendruomenės miesto puolimo beveik dešimt metų koviniai veiksmai 

nebevyko. Per tą laiką bendruomenės mieste visiškai įsigalėjo teokratinė diktatūra. 

Popieţius Erikas savo rankose sukoncentravo visą valdţią. Bet kurio opozicionieriaus 

likimas buvo aiškus, o gyvenimas trumpas. Moterys prarado visas savo teises ir gavo vieną 

pagrindinę uţduotį: gimdyti vaikus ir rūpintis namais. Visi vyrai tapo ne tik technikais ar 

savo profesijų specialistais, bet, visų pirma, kariais. Per šituos dešimt metų labai smuko 

bendruomenės technologinis lygis, tačiau labai išaugo gimstamumas. Baigiantis šiam taikos 

laikotarpiui, bendrijos narių skaičius vėl pasiekė aštuoniasdešimt tūkstančių. Iš jų beveik 



 121 

dvidešimt tūkstančių buvo kariai. Iskanderas su Dovydu taip pat laiko veltui neleido. 

Padedami rabinystėse pasilikusių Ditricho pasekėjų, jie tvirtino miestus, gamino ginklus ir 

ruošė būsimo karo strategiją. Keli tūkstančiai šautuvų ir keli šimtai minosvaidţių, kuriuos 

vietiniai spėjo pasigaminti iki kovų pradţios, jiems vėliau labai smarkiai pravertė. 

- Ir štai, 14041 metais, beveik penkiolika tūkstančių raudonomis uniformomis pasipuošusių 

fanatikų, tūkstantis šarvuočių bei keliasdešimt patrankų vėl priartėjo prie Iskandero miesto 

sienų.  

Toliau pasakotojas akivaizdţiai uţsiţaidė ţodţiais. Vietoj to, kad įvykių chronologiją išdėstytų 

trumpai ir aiškiai, jis su pasimėgavimu tuščiaţodţiavo, apipindamas savo dėstomą istoriją 

visiškai nereikalingomis smulkmenomis. Tačiau klausytojai kentėjo. Kentėjo, nes bijojo 

besiliejančiame pasakotojo sąmonės sraute praleisti ką nors esminio. Ką nors, kas padėtų 

suprasti, kuris momentas buvo svarbiausias bendrijos kelyje į susinaikinimą. Dvidešimt 

valandų... Dvidešimt valandų Peteris, Johanas ir Adler klausėsi pasakotojo kalbos ir stebėjo 

ekrane besikeičiančius vaizdus, kol pagaliau... Na gerai, prie šito momento dar prieisime. Kol 

kas trumpai, ką jie per tas dvidešimt valandų stebėjo. Labai trumpai- nenutrūkstamą karą, kuris 

tęsėsi iki pat 14067 metų gruodţio 1 dienos. Dienos kai ţuvo ir pas savo jau mirusius tėvus 

iškeliavo Dovydo ir Tynos sūnus. Tą dieną ţuvo ir Abraomas bei buvo sunaikinti paskutiniai 

kovotojų prieš Tikrojo Dievo baţnyčią įtvirtinimai „Šventajame miške“. Būtent tą dieną 

pasakotojas laikė paskutine karo diena. Būtent apie tą dieną buvo kalbama „Pradţios knygoje“ 

kaip apie Dievo karių triumfą. Būtent ją mirė vietinių gyventojų laisvė, savita pasaulėţiūra ir 

kultūra. Nuo jos įsivyravo vergija bei savivalė. Ne, šios dvi baidyklės klajojo po kraštą ir 

anksčiau, tačiau iki 14067 metų gruodţio 1 dienos dar gyva buvo viltis. Viltis, kurią savyje 

įkūnijo Dovydo ir Tynos sūnus ir jo ištikimas mokytojas Abraomas. Viltis, kuri mirė kartu su 

jais. 

O karas? Karas buvo labai permainingas. Pirmą kartą Iskandero sostinė buvo uţimta 14042 

metais po labai ilgos apgulties. Lemiamo puolimo metu ţuvo Iskanderas. Popieţiaus Eriko 

sekėjai, nebeapsiverčia lieţuvis vadinti juos bendruomenės nariais (bent jau ne tos Poţeminio 

miesto bendruomenės, kuri buvo iki tol), patyrė labai didelius nuostolius ir palikę tik negausią 

įgulą uţimtame mieste atsitraukė. Atsitraukė, su savimi išsivarydami minias nelaimingų, 

klykiančių ar iš bejėgiško pykčio sukandusių dantis vergų. Tais pačiais metais Dovydas 

sunaikino visą buvusioje rabinų rabino sostinėje įsitvirtinusią atėjūnų įgulą ir miestą atsiėmė. Po 

to miestas kelis kartus ėjo iš rankų į rankas, kol 14049 prasidėjo lūţis kovoje tarp Popieţiaus 

Eriko ir jam besipriešinančių vietinių gyventojų, suburtų po Dovydo ir Tynos vėliavomis. Iki tol 

Dovydas, pasirodydamas tiesiog genealiu karvedţiu, sugebėjo kelis kartus sumušti Popieţiaus 
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pajėgas. Ypatingai įspūdingą pergalę jis pasiekė 14048 metais pačiose Popieţiaus Eriko valdose 

iš pasalų uţpuldamas beveik šimto šarvuočių koloną. Tą dieną elitinė, smogiamoji Popieţiaus 

divizija prarado visus savo karius. Dovydas belaisvių neėmė.. O lūţis kare? Lūţis įvyko dėl 

labai banalių prieţasčių. Kas gali būti banaliau uţ išdavystę? Atėjūnai, nors ir iššvaistę daugumą 

savo technologijų, vis dar galėjo pasigaminti begalę, tokių vertingų rabinystėse geleţies monetų. 

Popieţius Erikas tegul buvo nestabili asmenybė, kenčianti nuo šizofrenijos priepuolių, bet  proto 

aštrumu jis nesiskundė. Supratęs, kad nepasieks tikslo savo senąja taktika, jis pasiūlė naujos 

politikos kryptį. Politikos, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas senam kaip pats pasaulis 

principui: skaldyk ir valdyk. O kas geriau gali skaldyti jei ne pinigai? Štai ir nulėkė į visas puses 

Popieţiaus Eriko pasiuntiniai su labai gerais pasiūlymais rabinams ir laisvųjų miestų 

miestiečiams. Štai ir pasigirdo iš kitų rabinų lūpų melagingi kaltinimai Dovydui siekiu tapti 

vienvaldţiu diktatoriumi. Štai ir prasidėjo netikėti piratų karinių būrių reidai į Dovydo ir Tynos 

valdas. Štai ir prasidėjo mūšiai. Mūšiai, kuriuose tarpusavyje kovojo dar neseniai vieningos 

atskirų rabinysčių armijos. Mūšiai, kuriuose pats nedalyvaudamas nugalėtoju visuomet buvo 

Popieţius Erikas. 14056 metais Tikrojo Dievo kariai per vienerius metus sunaikino visų 

nepriklausomų rabinysčių karinius būrius ir jas okupavo. Tik tada, kai po savo sienomis pamatė 

Popieţiaus karius, rabinai suprato savo klaidas. Suprato, bet buvo jau per vėlu. Smarkiai 

tarpusavio kovose nusilpusios jų pajėgos nepajėgė priešintis pavieniui. Ţlugo visos rabinystės. 

Visos išskyrus Dovydo valdas. Dovydas ir vėl parodė savo karvedţio talentą, o jo kariai savo 

beribį meistriškumą. Jie įsibrovėlius puolė naktį. Puolė apeidami judesio daviklius, kuriuos vis 

dar turėjo Popieţiaus pajėgos ir kurių buvimo vietą nustatyti Dovydui padėjo tie keliasdešimt jo 

valdose gyvenusių Ditricho pasekėjų. Pasekėjų, nepanorusių iškeliauti į „Ţemės miestą“. Po to 

prasidėjo kova. O gal geriau sakyti skerdynės. Ginkluoti vien durklais su uţnuodytais 

ašmenimis ir nuodingomis strėlėmis, Dovydo ţmonės įsisuko į miegančią atėjūnų stovyklą kaip 

uraganas. Tiksliau, kaip šeškai į vištidę. Jie puolė taip verţliai ir tuo pačiu tyliai, taip drąsiai ir 

kai kada net avantiūriškai, kad niekas jų nesugebėjo sulaikyti. Po kelių valandų pakilusi saulė 

net krūptelėjo nuo to vaizdo, kurį ji išvydo  atėjūnų stovykloje. Vaizdo, kuris jai buvo netikėtas, 

nes dar vakar nusileisdama viską paliko tvarkingai. Na gal ir ne visiškai tvarkingai, bet bent jau 

nuo nuodų išbrinkusių lavonų krūvos po stovyklą išvakarėse nesimėtė. Tačiau ši pergalė karo 

nenutraukė. 14057 metais Popieţiaus pajėgos uţėmė ir sudegino Laisvąjį miestą. Miestą iš kurio 

iki tol vis dar retkarčiais išvykdavo maldininkų grupės. Maldininkų, pasiryţusių nukakti į tolimą 

šiaurę iki išsvajoto „Ţemės miesto“. Nuo tų metų piligriminės kelionės į „Ţemės miestą“ 

baigėsi. 
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14060 metais Popieţiaus pajėgos su pagalbiniais vergų būriais dar kartą įsibrovė į Dovydo ir 

Tynos valdas. Po kelių mūšių ir įvairios gaišaties, tais pačiais metais Tikrojo Dievo sekėjai 

apgulė rabinystės sostinę.  

Adler seniai neverkė. Labai seniai... Nelengvas gyvenimas Laisvojo miesto uosto prieigose, o 

paskiau ir „Juodajame laive“ ją uţgrūdino. Uţgrūdino tiek, kad ji be ašarų stebėdavo ţūstančius 

draugus. Tik skausmas... Begalinis skausmas palengva kaupėsi jos širdyje. Ir dabar jis 

išsiverţė... Išsiverţė kaip potvynio bangos, pralauţusios pylimą. Išsiverţė ašaromis ir rauda. 

Rauda, kuri sklido iš Adler sielos. Sklido matant kaip didingai pasirinko mirtį Dovydas ir Tyna. 

Adler, kaip ir Johanas jautė, kad būtent ši rabinystės valdovų pora nulėmė Poţeminio miesto 

bendruomenės ţūtį. Tuo metu tik jautė... Tiksliai suţinojo vėliau. Šiek tiek vėliau. Tada, kai 

stebėjo Popieţiaus pakalikų nufilmuotą, beveik iš karto po rabinystės sostinės ţlugimo 

sučiuptos, Karos prisipaţinimą. Karos, kadaise stiprios, išdidţios, gudrios moters, elitinės 

diplomatės, neprilygstamos vilioklės. Kadaise... Popieţiaus vėliau propagandai naudotuose 

kadruose, ji visiškai nebepriminė tos moters, kurią šalia Klauso matė Johanas, Peteris ir Adler. 

Tiesą sakant, ji net moters nebepriminė. Tai tebuvo palauţta, nukankinta senė. Senė, 

nesugebėjusi išlaikyti paslapties ir savo kankintojams papasakojusi. Papasakojusi viską ką 

ţinojo apie Dovydo ir Tynos planus ir pastangas juos įgyvendinant, apie Klauso meilę jai, apie 

Vincento mirtį ir dar daug ką Popieţius galėjo naudoti savo tikslams. Ir naudojo. Netgi labai 

sėkmingai. Bet tai buvo vėliau. Kaip vėliau atėjo ir Karos mirtis, tapusi jai atgaiva po patirtų 

kančių. Stebint paskutines Dovydo ir Tynos gyvenimo minutes tebuvo nuojauta, sukelta tikrų 

įvykių atgarsio.  Tačiau, priešingai nei Zwingeriams, ši nuojauta nekėlė Adler neigiamų 

emocijų. Jai nerūpėjo  bendruomenės likimas, o Dovydas ir Tyna... Dovydas ir Tyna ją ţavėjo. 

Ţavėjo savo drąsa, pasiaukojimu, atkaklumu, gudrumu ir protu. Ţavėjo ta šiluma, kurią jie 

demonstravo vienas kitam. Ta ištikimybe, kuri kaip angelas gaubė juos savo sparnais. Gaubė 

kiekvieną jų gyvasties akimirką. Gaubė ir tada kai jie išdidţiai pakėlę galvas ţengė į lauţo 

liepsnas. Ţengė tam, kad, pakilę virš savo ţemiškų kūnų, uţimtų deramą vietą toje begalinėje 

visumoje, kurią abudu garbino.  

Johanas ir Peteris į Dovydo ir Tynos mirties sceną reagavo ne taip emocingai, tačiau ir jie 

negalėjo nesiţavėti... Nesiţavėti ta narsa, kurią jie rodė paskutiniuose mūšiuose, ta išmintim, 

kuri keturis mėnesius leido gynėjams sėkmingai laikytis prieš dešimt kartų skaitlingesnį ir 

geriau techniškai aprūpintą priešininką. Tie du... Tie du nesitraukė iš miesto, kai dar turėjo 

galimybę. Nesitraukė, nes suprato, kad tik likdami čia su geriausiais savo kariais gali apsaugoti 

tuos, kurie pasislėpė „Šventajame miške“. Tuos, tarp kurių buvo jų sūnus, tarp kurių buvo 

Abraomas, tarp kurių buvo daug jiems brangių ţmonių. Dovydas ir Tyna mylėjo savo 
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pavaldinius. Jie buvo rūpestingi ir teisingi valdovai. O ir pavaldiniai jiems atsiliepė tuo pačiu. 

Maţa pasakyti, kad tuo pačiu. Nebuvo dar rabinystėse valdovų, dėl kurių jų ţmonės galėtų 

aukoti viską. Absoliučiai viską... Netgi savo gyvybes. Dėl Dovydo ir Tynos jie galėjo. Ne tik 

galėjo, bet ir su dţiaugsmu aukojo. Tą baisą 14060 metų rugsėjo pirmosios naktį aplinkui savo 

valdovus susirinko tie kas dar galėjo. Kas galėjo ateiti ar  atšliauţti... Tie, kas dar buvo gyvas po 

daugiau nei keturių mėnesių pastovių kovų su miestą puolančiais priešais. Tokių buvo nedaug... 

Labai nedaug. Kelios dešimtys nusikamavusių gynėjų. Tik kelios dešimtys likusių gyvų iš tų 

dviejų tūkstančių, kurie kartu su Dovydu ir Tyna narsiai pasitiko prie miesto priartėjusį priešą. 

Ne... Narsos jiems ir dabar netrūko. Trūko jėgų. Jėgų atremti paskutinį priešų puolimą. Puolimą, 

kuriam jau rikiavusi labai smarkiai praretėjusi, bet nepraradusi savo uţsispyrimo fanatikų 

armija. Niekas, visiškai niekas iš gynėjų net negalvojo apie savo gyvybės gelbėjimą. Ramiai ir 

oriai, visi kaip vienas, kas savarankiškai, kas padedamas stipresnio draugo, jie ţengė paskui 

savo valdovus. Ţengė į kaitrią lauţo ugnį. Ţengė tylėdami ir tik pajutę deginančios ugnies 

skausmą nevalingai surikdavo. Surikdavo ir iš karto vėl nutildavo. Iš karto, kai tik degantis oras 

išdegindavo plaučius. Tik šį kartą nutildavo amţiams. 

- Turbūt niekada nebuvo kitų tokių ţmonių,- iki širdies gelmių sukrėstas matomų vaizdų, 

prašneko Johanas.- Ţmonių, kurie taip pasišventusiai priimtų mirtį ir nenorėtų pasiduoti.  

- Manau, kad nebuvo,- pritarė broliui Peteris. 

Ţinoma Zwingeriai klydo. Tačiau jie buvo vokiečiai ir neţinojo kitų tautų istorijos. Istorijos, kai 

Zwingerių protėviai, pasidabinę raudonais kryţiais ir šaukdamiesi sukurtojo ir negyvojo Dievo, 

praradę tūkstančius saviškių, įsiverţė į paskutinių Europos pagonių ginamą pilį ir rado... Rado 

tokį pat kaitrų lauţą, kokį po daugelio tūkstančių metų pamatė kitos, tokių pat fanatikų ordos, 

šiaip ne taip prasibrovusios į rabinystės sostinę. Lauţą, kuriame kadaise sudegė paskutiniai 

pilies gynėjai, vedini narsaus kunigaikščio nesutikusio nusilenkti kryţiuočiams. Lauţą, kurio 

lyg veidrodinis pasikartojimas vis dar ruseno po buvusiais Dovydo ir Tynos namų langais.  

Istorija sukasi ratu. Ne vienas ir ne du filosofai seniausiai ištarė šiuos išmintingus ţodţius. 

Sukasi ratu vėl ir vėl atskleisdama baisias tragedijas ir didingus pasiekimus. Ne išimtis buvo ir 

šis kartas. Nors, ne... Netiesa, šie du kartai buvo taip panašūs, kad savo panašumu tapo tiesiog 

nepakartojami. Tiek Pilėnuose, taip vadinosi kryţiuočių sudeginta pilis, tiek rabinystėje vienoje 

pusėje kovėsi dvasingi, supratę harmonijos ir visumos paslaptis ţmonės, o kitoje... Kitoje 

fanatikai, kurie neigė pačią gyvybę ir šlovino kančią bei mirtį. Fanatikai suprimityvinę ritualus 

ir net nebesuvokiantys jų bukai bambamų maldų prasmės. Ir abu kartus laimėjo šių ţudikų 

ordos. Laimėjo ir tuo pačiu pralaimėjo. Pralaimėjo, nes gynėjų kančia ir pasišventimas bei narsa 

ilgam liko ţmonių atmintyje. Liko nepaisant visų tų politinių religijų bandymo šią atmintį 
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ištrinti. Liko, nepaisant net saviškių, po daugelio amţių gimusių, pseudo istorikų pastangų 

apjuodinti tai, ko apjuodinti neįmanoma. Kaip beteigtum, kad kryţiuočių fanatikams 

besipriešinęs kunigaikštis tai supanikavęs, savo ţmoną nuţudęs ir karius demoralizavęs bailys, 

tai tebus tuščias kalbėjimas. Ţmonės supras kas yra tiesa ir ko siekia koks nors parsidavėlis 

pseudo istorikas. Suprato jie ir po kelių tūkstantmečių garbindami bei šlovindami Dovydo bei 

Tynos auką. Auką iš kurios jie sėmėsi jėgų ilgais religinio terorizmo siautėjimo šimtmečiais. 

Tačiau Johanas ir Peteris to neţinojo. Neţinojo, nes jie buvo vokiečiai, kurių pačių tauta 

seniausia uţmiršo savo ţygius ir šlovę. Uţmiršo, nes kryţiais nešini apgavikai vokiečių gimtose 

ţemėse pasirodė gerokai anksčiau nei paskutinėje šviesos, dvasingumo ir kultūros citadelėje.  

Klausytojai pajuto, kad Dovydo ir Tynos auka sukrėtė ir pasakotoją. Jis tapo santūresnis, maţiau 

agresyvus. Nebesiliejo nevaldomas sąmonės srautas, kai kada neturintis nieko bendro su 

demonstruojamais vaizdais. Tolimesnė pasakotojo istorija tapo glaustesnė ir konkretesnė.  

- Popieţiaus armija prarado beveik pusę savo karių ir du trečdalius technikos,- pasakojo toliau 

Adolfas.- Jei karių skaičius buvo atkurtas per kitus trejus metus, tai technika buvo prarasta 

negrįţtamai. Dėl visko kalta vyravusi religinė politika, kuri buvo nesuderinama su švietimu. 

Popieţiui reikėjo ne mąstančių specialistų, o negalvojančių ir fanatiškai kiekvienu jo ţodţiu 

tikinčių kariūnų. Technologinės ţinios tapo religinės viršūnėlės monopolija ir politinės 

valdţios įtvirtinimo priemone. Visi dar išlikę senieji technikai galėjo dirbti tik baţnyčios 

projektuose, o savo ţinias perduoti tik aukščiausiems baţnytinės valdţios pareigūnams. Tai, 

savo ruoţtu reiškė, kad masinė gamyba buvo pasmerkta. Tačiau Popieţių tai tenkino. Savo 

karius jis susodino ant arklių, o tas kelias dešimtis išlikusių šarvuočių naudojo tik savo ir 

savo aplinkos kelionėms bei asmeninės apsaugos transportavimui. Du kartus buvo padaryta 

išimtis. Pirmą kartą, šturmuojant „Šventojo miško“ įtvirtinimus, kuriuos gynė Dovydo sūnus 

su savo kariauna. Antrą kartą – dabar, atvykus iki mūsų bokšto. Manau, kad grįţus atgal, 

popieţiaus pakalikai teturės kelis veikiančius šarvuočius. Pagrindine transporto priemone ir 

vėl taps ţirgas. Būtų šaunu... Jei nebūtų liūdna. Tiek iššvaistyti per tokį trumpą laiką... 

Fantastika... Nepatikėsit, bet pagrindiniu šaunamuoju ginklu Popieţiaus kariuomenėje vėl 

tampa arbaletai. Šautuvams ėmė katastrofiškai trūkti šaudmenų. Kaip jau sakiau, masinė 

gamyba ţlugo... 

- Dėl „Šventojo miško“ šturmo...,- tęsė pasakotojas ir vėl rodydamas filmuotą medţiagą.- 

Sugriovę Šiaurinės rabinystės sostinę, fanatikai pasitraukė, palikdami nedidelę įgulą, kurią 

dar tą pačią savaitę tiesiog išskerdė Dovydo sūnaus ţmonės. Pastarasis pasirodė esąs vertas 

savo tėvo. Greitai subūręs išlikusius karius bei surinkęs naujų savanorių, jis aukštai iškėlė 

partizaninio karo vėliavą. Karo, kurį vykdė labai sėkmingai. Bent jau iš pradţių... 14063 



 126 

metais partizaninio karo liepsna apėmė daugumos buvusių rabinysčių teritoriją. Popieţius 

Erikas bandė atsakyti aktyviais kariniais veiksmais, bet jo pirmas ţygis į „Šventąjį mišką“ 

ţlugo. Ţlugo, nes partizanai išnuodijo kavalerijos ţirgus ir pėstininkais tapusi kariuomenė 

po kelių nedidelių susirėmimų pasuko atgal. Antrame ţygyje, kaip jau minėjau, dalyvavo 

visa likusi kovinė technika. Šarvuočiai, kelios savaeigės patrankos, transportiniai 

automobiliai... Popieţius nusprendė sutelkti visus savo resursus ir visas jėgas bei galutinai 

uţgniauţti bet kokį pasipriešinimą. Štai vaizdai iš to paskutinio didesnio mūšio, įvykusio 

šiame kare. 

Miškas degė... Tiksliau, degė jo pakraščiai. Nepaisant pilamų degalų, ugnis nesugebėjo įveikti 

tankaus ir drėgno miško. Tačiau pakraščiai degė. Degė, skleisdami tankius juodus dūmus, pro 

kuriuos pirmyn verţėsi būriai karių raudonomis uniformomis. Verţėsi ir krito... Krito 

dešimtimis, jei ne šimtais. Uţtvaros, spąstai, nuodingos strėlės ir svaidomi peiliai, uţsilikusių 

pas gynėjus granatų sprogimai ir kaip vapsvos zvimbiančios kulkos, paleistos iš kelių turimų 

sunkiųjų kulkosvaidţių, visa tai retino uţpuolikų gretas. Labai retino... Štai uţsiliepsnojo vienas 

šarvuotis, štai nukritusio medţio buvo suplotas kitas... Ir tai tebuvo pradţia. Pradţia beveik du 

mėnesius dieną ir naktį virusio mūšio. Fanatikai ėjo ir ėjo pirmyn. Verţėsi, nepaisydami 

pavojaus ir tikėdamiesi uţ savo vykdomas ţudynes be abejonės po mirties patekti į rojų. 

Kuriame, pasak Popieţiaus, jų laukė ţali sodai, būriai paklusnių nekaltų mergaičių ir kiti 

gyvenime nepatirti malonumai. Tomis dienomis senė su ţvilgančiu dalgiu, apsirėdţiusi juodais 

rūbais ir iššiepusi kaulėtą veidą jų negailėjo. Ji kirto į kairę ir į dešinę. Kiekviename ţingsnyje 

gulėjo po kelis raudona uniforma vilkinčius karius. Kas išpurtęs nuo nuodų, kas persmeigtas 

mediniu uţaštrintu kuolu, kas sudarkytas šalia sprogusios granatos. Tris kartus Popieţius siuntė 

pastiprinimą, tačiau puolimas vyko vėţlio ţingsniu. Ţinoma, giltinės dalgis kirto ne tik per 

fanatikus. Tai vienur tai kitur, tarp raudonomis uniformomis apvilktų lavonų, gulėjo ir ţaliai 

aprengti kūnai. Kūnai, kurie priklausė „Šventojo miško“ gynėjams. Miško, kuris tapo paskutine 

tvirtove. Kaip lėtai plintantis gaisras, kautynės po truputį, bet uţtikrintai ir nesustabdomai judėjo 

link miško centro. Centro, kuriame buvo šventykla ir kuriame savo prieglobstį buvo suradę visi 

neapsikentę fanatikų siautėjimo. 

 Dovydo sūnus krito savo karių priekyje paskutinę mūšio dieną. Mūšio, kuris jau virė aplinkui 

šventyklą. Abraomas dar bandė kreiptis į blaivų uţpuolikų protą, tačiau to proto jau nebuvo. 

Uţpuolikų galvose vyravo Popieţiaus ţodţių paskleista migla, prikimšta religinių tiesų, piltų ant 

jų dešimtmečiais ir galiausiai atpratinusių galvoti patiems. Abraomas buvo sudegintas ant lauţo 

kaip eretikas. Visi gynėjai vyrai, kaip ir dauguma su jais buvusių moterų, ţuvo kovoje gindami 

paskutinį savo laisvės lopinėlį. Vaikai...Vaikai buvo pagrobti. 
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- Tiesa, aš jums nepasakiau,- toliau aiškino pasakotojas.- Kaip Popieţius vėl ir vėl atkurdavo 

savo kariuomenes. Labai paprastai... Jis rėmėsi vietiniais resursais. Visi gimę vaikai buvo 

atimami iš vietinių gyventojų ir auklėjami specialiose religinėse mokyklose, kur juos 

paversdavo tokiais pat religiniais fanatikais. Mankurtais, neţinančiais savo praeities ir ja 

nesidominčiais. Tokių, religinėse mokyklose uţaugintų, vaikų karta jau savo noru 

atiduodavo savo pačių atţalas baţnyčios auklėjimui ir tuo labai didţiavosi. Patys jie tapdavo 

aršiausiais kariais ir „Tikrojo Dievo“ ţodţio nėšėjais, tikėdamiesi po mirties būtinai pakliūti 

į rojų.  

- Silpni pasipriešinimo ţidiniai dar ir dabar rusena tai vienoje, tai kitoje rabinystėje, tačiau 

manau, kad jau nebeilgai. Popieţius vėl atkurs savo be galo praretėjusią per „Šventojo 

miško“ šturmą kariuomenę ir po penkių ar šešių metų sunaikins visus pasipriešinimo 

ţidinius. Nenustebsiu, jei po kelių dešimčių metų, padaugėjus gyventojų skaičiui, prasidės 

karai su visais tolimesniais kaimynais. Karai, kurių metu bus bandoma skleisti „Tikrojo 

Dievo“ ţodį tiems vargšeliams, kurie iki tol buvo laimingi jo negirdėdami. Tokios 

diktatoriškos ir militarizuotos valstybės negali gyvuoti be karo. Priešingu atveju jose 

susikaups per daug neigiamos energijos ir jose pačiose kils pilietinis karas tarp atskirų 

teologinių krypčių išpaţinėjų. Štai ir visa istorija,- liūdnai šyptelėjo pasakotojas.- O dabar, 

kol dar turiu laiko, pabandysiu šią informaciją paslėpti taip, kad nerastų net ta senų technikų 

banda, tarnaujanti Popieţiui Erikui. Kas geriau uţ mane išmano informacines technologijas? 

Niekas,- nusišypsojęs pasakotojas vienu metu broliams priminė tą jauną ir savimi patenkintą 

Adolfą, kurį jie paţinojo anksčiau. Tačiau ta akimirka praėjo ir senojo techniko veidą vėl 

apgaubė liūdesys.- O po to,- dėstė toliau jis.- Po to aš paseksiu savo draugų pavyzdţiu. 

Draugų, kurie jau išgėrė nuodų taures ir laukia manęs begalinėje visumoje. Likit sveiki, 

broliai Zwingeriai. Tikiuosi, kad mane išgirdote... 

- Išgirdome,- kupinu liūdesio balsu atsiliepė Peteris. Jam buvo skaudu. Labai, labai skaudu 

matyti, kaip suţlugo ir supuvo bendruomenė, kurios nariu, jis kadaise didţiavosi esąs. 

- Išgirdome,- atsakė Johanas, išgyvendamas tokius pat jausmus kaip ir brolis. 

- Išgirdome,- pasigirdo rūstūs technikų balsai. 

- Išgirdome,- ištarė Adler, vis dar liūdėdama dėl Dovydo ir Tynos ţūties. 

- Išgirdome ir turime nuspręsti ką darysime toliau,- vėl pasigirdo Peterio balsas. 

Tyla, slogi tyla, kaip tankus neperregimas rūkas apgaubė susirinkusiuosius. Niekas negalėjo 

atsakyti Peteriui. Niekas neturėjo noro atsakyti. Iš tiesų, tai niekas net nenorėjo kalbėtis. Iki šiol 

dar ruseno viltis. Viltis, kad nieko tragiško neįvyko, o bendruomenė tiesiog iškeliavo į ateitį ir 

jų laukia kaţkur laike. Beveik visi, gal išskyrus brolius ir Adler, tikėjosi, kad tiesiog įvyko 
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klaida programuojant laiko vartus ir, anksčiau ar vėliau ši klaida bus aptikta ir tada bus galima 

keliauti ten, kur jų laukė likę bendruomenės nariai. Dabar ši viltis mirė ir ţmonių smegenis 

pasiekė niūrus katastrofos suvokimas. Katastrofos,  kurios pasekmių jau nebebuvo galima 

pakeisti. Tai, kaipgi jie galėjo atsakyti ką daryti toliau? Kaipgi jie dar galėjo kalbėtis, jei staiga 

atsidūrė atplėšti nuo savo šeimos ir sau brangių ţmonių. Atplėšti ir be jokios vilties daugiau 

kada nors susitikti. Vienas po kito, technikai išėjo į savo kambarius. Išėjo ir atsiribojo nuo 

pasaulio, kupini gilaus liūdesio bei niūrių minčių. Likę vieni, broliai ir Adler pasikeitė 

reikšmingais ţvilgsniais ir linktelėjo vienas kitam. Jie suprato, kad jei dabar nepakalbės su 

kiekvienu savo palydovu, dalis iš jų gali palūţti ir nusiţudyti. 

- Kalbėsimės po vieną,- pareiškė Peteris. 

- Reikia pasidalinti,- pritardama samprotavo Adler. 

- Pagal sąrašą?- nuskambėjo Johano klausimas. 

Nuskambėjo tik keli ţodţiai, bet jie reiškė labai daug. Jie reiškė, kad Zwingeriai ir Adler 

pasiryţo bet kokiomis priemonėmis „graţinti į gyvenimą“ savo palydovus. Graţinti ir taip 

išgelbėti bent dalį bendruomenės. 

Nepraėjo nei trisdešimt valandų, o pagrindinėje salėje vėl susirinko visi trijulės palydovai. 

Susirinko visiškai kitokie nei buvo prieš išeidami į savo kambarius. Veiduose vėl švietė viltis ir 

ryţtas. Ryţto buvo netgi daugiau... Jie vėl turėjo tikslą ir buvo pasiryţę jį įgyvendinti. Tik 

karštligiškai blizgančios ir apie begalinį nuovargį liudijančios brolių bei Adler akys bylojo apie 

tą darbą, kurį jie atliko ir apie tą, nuo kelionės į „Ţemės miestą“ likusį, talentą, kurį jie naudojo, 

beveik išeikvodami savo jėgas. Tačiau ne vien nuovargiu ţibėjo trijulės ţvilgsniai. Juose buvo 

dar kai kas... Gal rūpestis, o gal sutrikimas? Jie kaţką pajuto. Kaţką nenusakomo ir sunkiai 

paaiškinamo. Viskas, ką suprato Johanas, Peteris ir Adler tebuvo kvietimas. Aiškus kvietimas 

jiems vėl atvykti į „Ţemės miestą“. Kvietimas, kuris ţadėjo naujas uţduotis ir naujus gyvenimo 

tikslus. Tačiau veltui klaustumėme jų kas tai per tikslai ir kokios tai uţduotis. Nei vienas iš trijų 

to paaiškinti negalėtų. 

- Kiek suprantu, Jūs vėl keliausite į ateitį?- paklausė Peteris aplinkui susirinkusių technikų. 

- Taip,- pasigirdo aiškūs ir ryţtingi atsakymai.- Laiko vartai veikia, programos vėl tvarkingos, 

mes galime be jokių pavojų keliauti visu tūkstantmečiu į ateitį. Jei ir ten nerasime 

padoresnės civilizacijos ir jei vartai vis dar veiks, keliausime dar toliau. Toliau tol, kol 

aplinkui matysime gyvenančius išsilavinusius ir laisvus ţmones laisvoje ir laimingoje 

visuomenėje. Visuomenėje, kurioje ir mes galėtumėme būti naudingi bei laimingi. 

- Ką gi,- šyptelėjo Johanas.- Geros Jums kloties... Gali būti, kad dar kada nors susitiksime. Jei 

ne šiame gyvenime, tai begalinėje visumoje. 
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- O Jūs?- nuskambėjo nedrąsus klausimas.- Jūs su mumis nevyksite? 

- Negalime,- uţ visus paaiškino Peteris.- Mes jaučiame... Jaučiame, kad privalome keliauti 

link „Ţemės miesto“. Jaučiame, kad būtent tenai slypi mūsų likimas. 

- Tačiau dar ne dabar,- pratęsė brolio mintis Johanas.- Po dviejų savaičių. Tiek laiko man 

prireiks, kol aš parašysiu knygą. Knygą, kurioje atpasakosiu visus mūsų nuotykius. Ir ne tik 

mūsų... Šioje knygoje aprašysiu mūsų Poţeminio miesto bendruomenės gyvenimą. Nuo pat 

jos atsiradimo iki pat skaudţios pabaigos. Aprašysiu ir naują viltį. Viltį, kurią sieju su Jumis 

visais. Ir pavadinsiu tą knygą „Antarktida. Pradţios knyga“. „Antarktida“ todėl, kad visas 

mūsų sąmoningas ikišiolinis gyvenimas prabėgo būtent Antarktidoje. O „Pradţios knyga“... 

„Pradţios knyga“ todėl, kad ji kur kas labiau nusipelnė taip vadintis, nei Popieţiaus Eriko 

sukurptas niekalas, kurį aš taip ilgai tyrinėjau, ieškodamas bent krislo teisybės. 

- Mes tau padėsime,- nuskambėjo vieningi palydovų balsai.- Padėsime ją platinti. Mes 

pagaminsime popieriaus ir ją atspausdinsime bei įrišime brangia kokybiška oda. Ši knyga 

trauks visų akis ir vilios... Vilios ją perskaityti. Savo kelionės link „Ţemės miesto“ metu, Jūs 

galėsite ją dalinti visiems kas tik norės ją gauti. Mes padarysime daug skaitmeninių knygos 

kopijų ir paslėpsime jas informacinių laikmenų saugyklose. Mes sukursime informacines 

bylas kompiuteryje ir tenai patalpinsime knygos kopijas. Galų gale, mes pasiimsime ją su 

savimi į ateitį. Daugiau niekas negalės iškreipti tikros istorijos ir uţgniauţti tiesos ţodţio,- 

ilgai dar tokie ir panašūs patikinimai skambėjo iš aplinkui brolius susispietusių technikų 

lūpų. Skambėjo ir dţiugino Johano, Peterio bei Adler širdis, teikė jiems jėgų bei vilties. 

Vilties, kad jų pirma misija skleisti tiesos ţodį dar nesuţlugo. Ji dar gali būti sėkminga.... 

Kitas dvi savaites vyko darbas. Didţiulis ir sunkus darbas. Johanas su Adler, padedami Peterio 

rašė savo knygą, skambiu pavadinimu „Antarktida. Pradţios knyga“, o likę jų palydovai ruošėsi. 

Ruošėsi dar vienai, o gal ir ne vienai, kelionei į ateitį. Pagaliau ta diena atėjo. Atėjo diena, kai 

darbai buvo pabaigti ir trijulė sustojo priešais savo palydovus ir draugus. Sustojo tam, kad 

atsisveikintų. Atsisveikintų amţiams... O gal ir ne... 

 

 

 

 

 

 

VIII dalis. Lemtis 
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3678 Tikrojo Dievo metai ( 17701 metai po Kristaus gimimo). Kelionė 

 

 

Kelionė ėjosi nesunkiai. Bent jau iki Laisvojo miesto... Johanas su keliais palydovais jau tris 

kartus buvo palikęs bokšto ribas ir leidęsis į religinės „Pradţios knygos“ paieškas. Tuos kartus 

jis surado kur paslėpti naudotą, bokšte buvusią ir technikų pataisytą, transporto priemonę. Tuos 

kartus jis susikūrė labai turtingo pirklio įvaizdį. Įvaizdį, kuris Zwingeriams ir Adler labai padėjo 

šioje kelionėje. Broliams dar prieš iškeliaujant kėlė nepatogumų vietinių gyventojų kalba, kuri 

tapo keistu, pasikeitusiu mišiniu tarp vokiečių kalbos ir tos, kuria iki atvykstant Poţeminio 

miesto gyventojams, buvo kalbama rabinystėse. Tačiau tie nepatogumai išsisprendė per savaitę, 

tai yra, dar būnant bokšte. Be visų kitų sugebėjimų, kurie broliams išliko po apsilankymo 

„Ţemės mieste“, buvo ir stulbinančiai gera atmintis bei gabumai kalboms. Todėl dabar, kai 

prasidėjo antroji kelionė į šiaurę, nebekilo jokių keblumų. Nei su šarvuotu automobiliu ir jo 

paslėpimu nuo smalsių akių, nei su vietinių naudojama kalba, nei su buvusiose rabinystėse 

cirkuliuojančiais pinigais. Po savaitės nuo kelionės pradţios, beveik nepavargę ir kupini geros 

nuotaikos, trijulė, smagia risčia bėgančiais ţirgais atvyko į Laisvąjį miestą, kuris tapo 

pagrindiniu visos Popieţiaus kontroliuojamos šalies uostu. Atvyko ir susidūrė su pirmaisiais 

sunkumais. Broliai planavo, kaip ir praeitą kartą, pasamdyti kokį nors piratų laivą ir juo 

nusigauti iki pat „Ţemės miesto“ apylinkių. Deja, tai padaryti pasirodė neįmanoma. Dėl vienos 

paprastos prieţasties. Piratų nei uoste, nei jūrose aplinkui tiesiog nebebuvo. Kaip nebebuvo ir 

pirklių. Visur knibţdėjo Popieţiaus kariniai laivai bei raudonomis uniformomis pasidabinę 

kariūnai. Pasirodo, kad karinis laivynas po kelis mėnesius trukusių mūšių sunaikino ar privertė 

bėgti ne tik visas piratų flotiles, bet ir Afrikos pietų pakrantės valstybių laivynus. Dabar visą 

vandens plotą tarp šiaurinių Antarktidos ir pietinių Afrikos krantų kontroliavo Popieţiaus 

armada. Armada, kuri ruošėsi perkelti didţiulę kariuomenę į Afriką. Kariuomenę, kuri susiruošė 

ginklu skleisti Tikrojo Dievo ţodį tiems, kas dar jo negirdėjo ir iki šiol saugiai gyveno 

„Juodajame kontinente“. Tik tada broliai suţinojo, kad po begalinių karų Popieţiaus valdos 

labai išsiplėtė. Vakaruose raudonomis uniformomis vilkintys vyrai pasiekė vandenyno 

pakrantes. Rytuose buvo sustabdyti kalnų ir juos pašėlusiai narsiai ginančių kalniečių tautų. 

Pietuose ėjo tol, kol jų nesustabdė speigas. Dabar... Dabar jie susiruošė pasukti į šiaurę. Ţinoma, 

ne visuomet ši religinė valstybė buvo tokia galinga. Buvo jos istorijoje ir kovų tarp skirtingų 

teologinių krypčių. Buvo ir ţiaurių tarpusavio mūšių uţ Popieţiaus sostą. Tačiau dabar... Dabar, 

valdant labai energingam ir karingam Popieţiui Klaurikui, šalis vėl buvo suvienyta ir savo 
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karinės galybės viršūnėje. Ji vėl ieškojo grobio uţ savo ribų. Ieškojo grobio vienintelėje dar 

įmanomoje vietoje – uţ šiaurinio vandenyno. Gal tai buvo ir gerai Popieţiui bei jo valstybei, bet 

tikrai labai trukdė Zwingerių ir Adler planus. Jiems teko sugalvoti naują planą. Planą, kuris 

pasirodė labai įţūlus, drąsus ir tikrai įgyvendinamas.  

Broliai ir Adler tapo vieno iš paruoštos Popieţiaus armados laivų kapitono padėjėjais. Ţinoma 

uţ kyšį. Labai didelį kyšį, kurį kapitonas dalinosi su savo vadovybe. Tačiau tokia strategija 

padėjo ir, nepraėjus nei dviems paroms po atvykimo į uostą, Peteris, Johanas ir Adler, pasipuošę 

naujomis Popieţiaus laivyno karininkų uniformomis, kaip kapitono padėjėjai įţengė į laivą 

„Tikratikis“. Įţengė, o dar po savaitės, ţvelgdami nuo plaukiančio laivo tiltelio, stebėjo 

tolstančius krantus. Krantus ţemių, kurios jiems visiems ilgą laiką buvo tikrais namais. Ţemių, į 

kurias jie sugrįţti nebesitikėjo. Tačiau negalima sakyti, kad broliai ar Adler liūdėjo. Ne, liūdesio 

jų akyse nebuvo. Nebebuvo jose ir skausmo dėl išsiskyrimo su draugais. Jų akyse švietė naujo 

gyvenimo viltis... 

Ir ta viltis taip ir neuţgeso iki pat „Ţemės miesto“. Gal šioje vietoje kiek per greitai pradėjome 

kalbėti apie „Ţemės miestą.“ Pati kelionė laivu irgi verta, kad ją aprašytumėme. 

Vyko ji įdomiai ir labai permainingai. Daug pasako vien tas faktas, kad Johanas, Peteris ir Adler 

pradėjo kelionę kaip karinio laivo įgulos nariai, o baigė kaip bendro tikslo vienijamos ţmonių 

grupės lyderiai. Praėjus kelioms dienoms po išplaukimo į jūrą... Dienoms, per kurias broliai ir 

Adler kalbėjo ir kalbėjo, aiškino ir aiškino, pasakojo ir pasakojo. Kalbėjo, aiškino ir pasakojo 

kitiems įgulos nariams. Kiekvienam atskirai ir visiems kartu, kol galiausiai visi laivo 

„Tikratikis“ jūreiviai ir kareiviai tapo aistringais Zwingerių bei Adler propaguojamų idėjų 

šalininkais. Tiesą sakant, beveik visi. Du Baţnyčios prieţiūros nariai aktyviai nesutiko su brolių 

ţodţiais ir bandė panaudoti grubią prievartą tam, kad nutrauktų Zwingerių kalbas. Ta grubi 

prievarta susidėjo iš mojavimų savo pistoletais, pagal kokybę bei dizainą atitinkančiais 

šešiolikto amţiaus Vakarų Europos ginkluotę. Baţnyčios prieţiūros nariai mojavo savo 

ţaisliukais tol, kol Peteris keliais staigiais judesiais jų nenuginklavo ir, paėmęs uţ pakarpų, 

lydimas audringų pritariančios laivo komandos šūksnių, neišmetė per bortą. Tikėtina, taip 

prisidėdamas prie ţuvų maitinimosi proceso.  

Dabar trumpai apie baţnyčios prieţiūros narius. Prieš dvi šimtines metų, tuo metu valdęs 

Popieţius sukūrė organizaciją, panašią į Viduramţių Europoje siautusią inkviziciją. Net keista 

kaip skirtingais amţiais, skirtingiems ţmonėms į galvą šauna tos pačios mintys. Tai dar kartą 

įrodo, kad istorija „sukasi“ ratu, tik tie ratai gali būti skirtingo dydţio. Organizacija buvo 

pavadinta „Baţnyčios prieţiūra“ ir jos nariais tapo patys aršiausi fanatikai, labiausiai uţkietėję 

niekšai, tačiau šventai klausantys kiekvieno Popieţiaus ţodţio. Šios organizacijos uţduotis, kaip 
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galima spręsti iš pavadinimo, buvo prieţiūra. Teisingo elgesio prieţiūra. Teisingu elgesiu buvo 

pripaţįstamas tas, kuris atitiko baţnyčios dogmas ir Popieţiaus įsakymus. Ilgainiui Baţnyčios 

prieţiūra tapo visų Popieţiaus valstybės gyventojų siaubu. Siaubu, nuo kurio smalsių akių ir 

kibių pirštų negelbėjo jokios uţimamos pasaulietinės pareigos. Aukštos baţnytinės pareigos kai 

kada gelbėdavo. Teisybės dėlei, reikia pasakyti, kad kelis kartus Baţnyčios prieţiūros veikla 

buvo naudinga valstybei. Tikriausiai netyčia, ieškodami eretikų, jie kelis kartus išardė priešiškų 

valstybių šnipų tinklus, o vieną kartą net uţkirto kelią pasikėsinimui į Popieţiaus gyvybę. Kaip 

ten bebūtų, po Peterio ryţtingų veiksmų laive „Tikratikis“ šios organizacijos narių nebebuvo. 

Pats laivas, staiga palikęs kovinę armados rikiuotę ir pasukęs ne į numatytą kariuomenės 

išlaipinimo vietą, bet labiau į vakarus bei apiplaukdamas Afrikos pietinius krantus, pasileido 

savo naujo tikslo link. Armados admirolas, apstulbęs nuo tokio įţūlumo, truputį per vėlai davė 

įsakymą vytis. O gal ir gerokai per vėlai? O gal kiti laivai „Tikratikio“ nepavijo, nes tas buvo 

laikomas greičiausiu visoje armadoje. Bet kokiu atveju, brolių ir Adler vadovaujamas laivas jau 

po paros sėkmingai atsikratė visų persekiotojų, o jo komanda visiškai nebesijaudindama dėl, uţ 

nugaros palikto, karo įvykių, nekantriai laukė atvykimo į stebuklingą „Ţemės miestą“. 

Reikia pasakyti, kad kelionės metu komanda labai keitėsi. Ne fiziškai, ţinoma. Štai kelionės 

pradţioje Johanui vidurnaktį, vaikštant po laivo denį, pavyko nugirsti  tokį dviejų jaunų 

karininkų pokalbį: 

- Svarbiausia numesti tinkamą masalą ir ţuvytė anksčiau ar vėliau uţkimba. Kiekvienai tas 

masalas yra skirtingas. Vienai siūlai aukso kalnus, kitas suţavi čiulbėjimu, trečioms... 

Trečioms, tenka siūlyti save,- aiškino vienas, pasitempęs ir graţus karininkas. 

- Cha, cha , cha,- nuskambėjo linksmas jo bičiulio juokas.- Kaip smagu būti ir masalu, ir 

grobuonimi vienu metu. Vargšė, ji galvoja, kad pasičiupo tokią tinkamą ir puikią partiją kaip 

tu, o iš tiesų, tiesiog tampa pilnai kontroliuojama bei pati patenka į tavo tinklus. Puikus 

ţaidimas... 

- Apie ką kalbate, vyrai?- suintriguotas pokalbio detalių, uţklausė Johanas. 

- Apie ką?- nuoširdţiai nustebę atsiliepė bičiuliai.- Apie tai, kas mums visuomet svarbu... O 

kas gali būti svarbiau uţ moteris? 

- Ţinai, pas mus mieste gyvena toks „kritulys“. Na, ta prasme, pijokėlis. Čia nuo ţodţio 

kristi,- jau Johanui nueinant nuskambėjo vieno karininko ţodţiai, privertę nusišypsoti 

Zwingerį. 

- Puikus girtuoklio pavadinimas- „kritulys“. Reikės šitą ţodį įsiminti,- šūktelėjo Johanas 

besišnekučiuojantiems bičiuliams ir linksmai nusiteikęs, nuėjo tikrinti kitų sargybos postų. 
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Kelionės pabaigoje, pasigedęs tokių nerūpestingų kalbų tarp komandos narių, Johanas tiesiogiai 

uţklausė vieno iš savo tos nakties pašnekovų. 

- Kodėl Jūs su savo bičiuliu daugiau nebesikalbate apie moteris? 

- Apie moteris?- nustebo pašnekovas.- Kam apie jas šnekėti? Mes kalbamės apie tai kas 

mums svarbu... O kas gali būti svarbu kalbose apie moteris? Mes kalbamės apie visumą, 

apie vienovę, apie tikslą ir tiesą. Tai mums dabar svarbu. 

- Negerai,- tik sau pačiam sušnibţdėjo Johanas. Sušnibţdėjo matydamas fanatizmo ugneles 

pašnekovo akyse. Zwingeris labai nemėgo fanatizmo. Bet kokio fanatizmo... Anksčiau ar 

vėliau tos ugnelės išsiplėsdavo į gaisrą ir sudegindavo visą sveiką protą bei blaivią logiką. 

Fanatikas nebegalėdavo vertinti pasaulio adekvačiai. – Labai negerai. Anksčiau tokios 

stiprios įtakos mūsų ţodţiai neturėjo. Gal mes ir per daug persistengėm su savo kalbomis? 

Tačiau kitos išeities nebuvo. Mes privalėjome uţimti laivą. Tikiuosi komanda pasveiks 

atvykusi iki „Ţemės miesto“. Labai tikiuosi... 

Iki pat buvusių Azorų salų pakrančių kelionė buvo rami ir net monotoniška. Tačiau ten... Ten 

„Tikratikį“ sustabdė įspūdingas geleţinis kreiseris, atrodantis lyg iš paveikslėlių istoriniuose 

vadovėliuose, kalbančiuose apie pirmąjį pasaulinį karą.  

- Ko šiose platumose nori Popieţiaus kariauna?- nuskambėjo garsiakalbio sustiprintas balsas. 

Kalbantysis akivaizdţiai nebuvo linkęs laukti atsakymo į savo uţduotą klausimą, nes čia pat 

pradėjo įsakinėti. Kalbėjo jis, kaip nekeista, kalba, kurią naudojo Popieţiaus valstybės 

gyventojai.- Ei „Tikratikio“ įgula... Įsakau Jums nuleisti bures, gesinti garo katilus ir laukti 

mūsų atstovų. 

- Ką darom, Peteri?- paklausė šalia Zwingerio stovėjęs buvęs „Tikratikio“ kapitonas. 

- Vykdykit nurodymus,- tarstelėjo Peteris, toliau įdėmiai apţiūrinėdamas geleţinį laivą. 

- Kaip matai, technikos lygis pas juos šiek tiek pakilo,- konstatavo Johanas, prisiartinęs prie 

brolio. 

- Taip,- linktelėjo Peteris.- Ir tai man labai keista. Gal ne tiek pats technikos lygio skirtumas 

tarp Antarktidos ir buvusios Europos gyventojų, kiek ekspansijos nebuvimas iš šiaurės į 

pietus. Popieţiaus valstybė tokiais laivais ir patrankomis, kaip mes matome priešais save, 

ginkluotai kariaunai būtų lengvas grobis. 

- Gal jiems neleidţiama perţengti tam tikrų ribų?- svarstė Johanas. 

- Kaip „pusdieviams“ neleidţiama perţengti „Ţemės miesto“ apylinkių ribų? Aš irgi apie tą 

patį pagalvojau. O tai reiškia... 

- Tai reiškia, kad „Ţemės miesto“ gyventojai pilnai kontroliuoja visas buvusios Europos, o 

gal net ir Šiaurės Afrikos bei Azorų ţemyno valstybes,- pratęsė brolio mintį Johanas. 
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- Būtent. Tačiau tai reiškia, kad „Ţemės miesto“ gyventojai turi aiškią savo ir, turbūt, visos 

Ţemės ateities viziją bei konkrečius jos įgyvendinimo planus. 

- Gali būti ir taip,- sutiko Johanas.- Ypač, jei atsiţvelgsime, kad geleţinio laivo įguloje yra 

ţmonių ţinančių tik Popieţiaus valstybėje naudojamą kalbą. Kas rodo, kad jie tiesiog 

patruliuoja šiose platumose, o pagrindinė jų uţduotis- neleisti agresyviausiai ir 

fanatiškiausiai Pietų pusrutulio jėgai plisti į šiaurę. 

- Įdomu, kiek laiko truks tokia pasyvi apsauga. 

- Vieni „Ţemės miesto“ gyventojai teţino... 

- Gal kada suţinosime ir mes,- šyptelėjo Peteris, juokais kumštelėdamas brolį į šoną.- Ţiūrėk, 

geleţinio laivo atstovai atplaukia. Eime su jais pasikalbėsime. 

Kalba su į „Tikratikį“ išsilaipinusiais penkiais, mėlynomis uniformomis vilkinčiais ir 

revolveriais ginkluotais vyrais, kurie atrodė pasipūtę lyg koviniai gaidţiai aptvare, buvo labai 

trumpa. Pasipūtėliai mėlynomis uniformomis net nespėjo pademonstruoti savo valdţios, kai 

teko skubiai uţsidėti mandagumo ir draugiškumo kaukes. 

- Ką čia veikia Popieţiaus kariai ir kur traukiate?- išdidţiai išrėţė jie, laukdami pagarbaus 

atsakymo. 

- Aš, mano brolis ir štai šita moteris, esame „Ţemės miesto“ atstovai ir vykdome jame gautą 

uţduotį,- ramiai kalbėjo Peteris, o kiekvienas jo ţodis vertė blykšti įrudusius geleţinio laivo 

pasiuntinių veidus.- Dabar mes ir šie ţmonės, kurie nusprendė mesti tarnybą Popieţiaus 

pajėgose, keliaujame į „Ţemės miestą“. Ar Jūs mus praleisite? 

- Ţinoma, ţinoma, gerbiamasis,- puolė lankstytis viršiausias iš pasiuntinių, taip parodydamas, 

jog Johano spėjimas apie „Ţemės miesto“ gyventojų valdţią buvusios Europos valstybėms 

yra daugiau negu pagrįstas.- Mes tučtuojau grįšime į savo laivą ir apie viską pranešime 

kapitonui. Esu tikras, kad „Nenugalimasis“, taip vadinasi mūsų laivas, palydės Jus iki pat 

saugesnių vandenų. Šiose jūrose dar pasitaiko piratų, kilusių iš gretimų pakrančių. Dabar 

leiskite atsisveikinti,- mėlynosios uniformos tikrai netryško noru ilgiau būti viename laive 

su „Ţemės miesto“ atstovais. 

Nepraėjus nei trims minutėms po to, kai pasiuntinių laivelis grįţo prie „Nenugalimojo“ bortų, iš 

geleţinio laivo pasigirdo kupinas mandagumo bei pagarbos balsas. 

- Gerbiamieji, malonėkite plaukti į priekį, o mes seksime iš paskos ir Jus saugosime. Jei Jums 

tik ko nors prireiks, nesvarbu ko, mes Jūsų paslaugomis. Drąsiai kreipkitės. 

- Oho, kiek baimės,- nusistebėjo Adler.- Nemanau, kad tai gerai...Kaţkas čia pasikeitė. 

Broliai nepratarė nei ţodţio, bet mintyse pritarė išgirstai iš Adler nuomonei. Kaţkas tikrai 

pasikeitė „Ţemės miesto“ apylinkėse. Ir pasikeitė ne į gerąją pusę... Tuo tarpu „Tikratikis“, 
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lydimas jį saugančio „Nenugalimojo“ toliau plaukė į šiaurę. Plaukė ramiai ir be jokių trukdţių. 

Nebent trukdţiais galima pavadinti tą nedidelę audrą, kuri uţklupo keliautojus tiesiai virš prieš 

tūkstantmečius nuskendusio Paryţiaus miesto. Tačiau broliai ir Adler negalvojo apie praţuvusį 

Paryţių. Tuo labiau, kad moteris net neţinojo, kad kaţkada egzistavo toks miestas. Trijulė 

jautė... Jautė diena iš dienos stiprėjantį kvietimą kuo greičiau atvykti į „Ţemės miestą“. Ir ne 

vien tik tai... Jautė didţiulį nerimą. Nerimą savo pačių viduje, kurį dar labiau stiprino keisto 

nerimo bangos, sklindančios iš „Ţemės miesto“. Kaţkas buvo ne taip, kaip anksčiau... Kaţkoks 

pavojus iškilo „Ţemės miestui“, o, turbūt, ir pačiai Ţemei. 

Praėjo dar kelios dienos ir štai, prieš keliautojų akis ir vėl atsivėrė įlanka, pasipuošusi balto 

smėlio krantais bei tviskanti jūros vandens ţydryne. O tame smėlėtame krante... Tame krante jų 

jau laukė. Šį kartą ne vienas, o net keli „pusdieviai“.  Tik spėjo broliai ir Adler panardinti pėdas 

į purų kranto smėlį, kai prie jų priėjęs „pusdievis“ pasiūlė. Būtent pasiūlė, o ne įsakė kaip 

ankstesnį kartą. 

- Jūs esate labai laukiami,- šnekėjo „pusdievis“ daugiau mintimis nei balsu.- Gal galėtumėte 

nedelsdami nei minutės vykti prie „Ţemės miesto“. Aš vyksiu kartu su Jumis ir, kai tik Jūsų 

kūnai bei smegenys vėl atgaus savo prigimtinius sugebėjimus, perduosiu visą Jums 

reikalingą informaciją. 

- Apie tai kas čia nutiko?- pasitikslino Peteris. 

- Apie tai, kas vyksta visoje Visatoje ir kuo tai gresia mums visiems,- paaiškino „pusdievis“. 

- O mūsų palydovai?- pradėjo Adler. 

- Dėl jų nesijaudinkite. Mano draugai,- „pusdievis“ parodė ranka į savo kolegas, kurie jau 

bendravo su „Tikratikio“ įgula.- Jais pasirūpins. Tie, kas pasirodys imlesni ir galintys 

keistis, keliaus į „Ţemės miestą“. Kitiems bus surasta kita veikla. Tačiau visais bus 

pasirūpinta ir niekas tikrai nenukentės. Bet prašau... Prašau daugiau nebelaukite. Jei tik 

galite, keliaukite tiesiog dabar. Tai labai svarbu ir, kaip minėjau, Jūs esate labai laukiami. 

- Ką gi,- gūţtelėjo pečiais Peteris.- Ţinoma, jei tai labai svarbu, galime keliauti tiesiog dabar. 

Tik galvos linktelėjimais bei ţvilgsniais pritarė Peteriui Johanas ir Adler. Tada visi trys, 

negaišdami daugiau nei akimirkos bei lydimi „pusdievio“, apsisuko ir nuţingsniavo „Ţemės 

miesto“ link. 

Viskas buvo taip pat kaip praeitą kartą. Nei ţenklo nuovargio, sulig kiekvienu ţingsniu 

gausėjančios jėgos ir didėjančios galimybės. Tačiau, kita vertus, šis kelias link „Ţemės miesto“ 

skyrėsi nuo prieš tai buvusio. Skyrėsi suvokimu... Suvokimu, kurį kelionės metu trijulei perdavė 

„pusdievis“. Suvokimu, kuris trenkė lyg vasariškas ţaibas iš giedro dangaus ir, kuris, kaip tas 

pats ţaibas, išgąsdino trijulę. Kurgi neišsigąsi, jei staiga supranti, kad visa Visata ar bent jau 
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maţiausiai jos kampelis, kuriame kaip maţas kamuoliukas aplinkui Saulę sukosi Ţemė, priartėjo 

prie savo amţiaus pabaigos.  

- Kaip ţinote,- mintimis dėstė Peteriui, Johanui ir Adler šalia einantis „pusdievis“.- 

Gyvenimas ir mirtis tai tik dvi skirtingos vienos visumos dalys. Kitais ţodţiais, tai tik dvi 

būties formos, besiskiriančios savo išraiška. Gyvybės ir mirties energija taip pat tėra dvi 

skirtingos vieningos Visatos energijos, pusės. Jos skatina skirtingų, bet vienodai reikalingų, 

būties pasireiškimų egzistavimą ir evoliuciją. Gyvybės energijos poveikis sąlygojo 

organikos klestėjimą. Tuo tarpu, mirties energija... Mirties energija veikia visiškai kitokias 

būtybių rūšis: eterines arba dujines, akmenines ir panašiai. Svarbiausia, kad jos savo protu, 

poţiūriu į aplinką ir siekiais gali visiškai nesiskirti nuo organinės kilmės gyvių. Tame tarpe 

ir nuo ţmonių. Visata taip pat yra tam tikra prasme gyvybės arba būties forma ir jai būtinas 

pusiausvyros tarp gyvybės ir mirties energijų egzistavimas. Jei bent viena energijos rūšis 

įsivyrauja ir nuslopiną kitą, Visata arba miršta, arba pasikeičia. 

- Kaip tai pasikeičia? 

- Tiesiog... Ji prisitaiko egzistuoti maitinama tik vienos iš dviejų energijos rūšių. Be abejo, 

tada visi nuslopintos energijos poveikio skatinti organizmai išnyksta be pėdsako. Tačiau, 

tokio įvykių scenarijaus tikimybė nėra didesnė kaip trisdešimt procentų. Labiau tikėtina 

visiškos Visatos mirties tikimybė. Be abejo, Jums kyla klausimai kodėl aš visą tai pasakoju. 

Į šiuos klausimus dabar neatsakysiu. Vietoj to, pabandysiu perteikti visą informaciją, kurią 

„Ţemės miesto“ gyventojai išsiaiškino per paskutinius du tūkstančius metų. Atrodo, Jūs jau 

esate pasirengę ją priimti. 

Ilgus tūkstantmečius „Ţemės miesto“ gyventojai stengėsi tarp likusių ţmonių skleisti 

harmonijos ir visumos filosofiją bei tyrinėjo. Tyrinėjo Visatos paslaptis, kurių pasirodė besant 

be galo daug. Laikas, erdvė, pasaulių atspindţiai, alternatyvi realybė... Visam tam bent 

minimaliai paţinti reikėjo ilgų amţių net tokioms, labai didţiulių galimybių būtybėms, 

kokiomis buvo ‚Ţemės miesto“ gyventojai. Klajodami po Visatą ar siųsdami į misijas 

„pusdievių“ komandas, jie buvo įsitikinę, kad gyvybės ir mirties energijų šaltiniai atsiranda bei 

vystosi natūraliai, neįtakojami išorės jėgų ir būtent toks natūralumas sudaro Visatos 

egzistencijos pagrindą. Iš dalies jie buvo teisūs. Tačiau tik iš dalies... Prieš porą tūkstantmečių 

viena „pusdievių“ tyrimo ekspedicija uţ dešimties šviesmečių nuo Saulės aptiko kitą ţvaigţdę. 

Ţvaigţdę, aplinkui kurią sukosi planeta. Iš pirmo ţvilgsnio, niekuo ypatingu neišsiskirianti 

planeta. Gal kiek panaši į Ţemę, bet dvigubai didesnė ir turinti kelis kartus daugiau deguonies ir 

maţiau vandens. Tačiau, tuo pačiu ši planeta „pusdieviams“ pasirodė pačiu neįtikinamiausiu ir 

įspūdingiausiu dangaus kūnu. Visa ta dėl vienos prieţasties. Joje taip pat egzistavo gyvybės 
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energijos miestas, savo apimtimi ir gyventojų skaičiumi trigubai didesnis uţ „Ţemės miestą“ 

mūsų ţydroje planetoje. Tada tiek „pusdieviai“, tiek su jais pastovų ryšį palaikantys „Ţemės 

miesto“ gyventojai suprato, kad jie nėra Visatos unikumas, kaip anksčiau galvojo. Iš tiesų, tokių 

miestų susikūrusių tiek ant gyvybės, tiek ant mirties energijos šaltinių yra daug. Netgi labai 

daug... 

Kontaktas su „broliais“ iš kitos planetos buvo linksmas ir tuo pačiu nuteikė labai niūriai. Niūriai 

nuteikė todėl, kad jo metu „Ţemės miesto“ gyventojai labai daug ką suţinojo. Jie suţinojo, kad 

nėra harmonijos Visatoje. O vietoj harmonijos jau milijardus metų ten klesti karai. Karai tarp 

mirties ir gyvybės. Tiksliau, tarp mirties ir gyvybės miestų.  

Kadaise, labai  seniai, vienoje tolimoje galaktikoje, nedidelėje, bet labai tankios atmosferos 

planetoje, kurioje buvo beveik neįmanomas organinės gyvybės pasireiškimas, visiškai 

atsitiktinai po vieno ţemės drebėjimo į planetos paviršių išsiverţė stiprus mirties energijos 

šaltinis. Visiškai atsitiktinai, jei atsitiktinumai egzistuoja, virš to šaltinio jau klestėjo dujinių 

būtybių miestas. Per kelis dešimtmečius tas miestas tapo mirties miestu, o jo gyventojai įgijo 

neįtikėtinų galimybių. Tiesą sakant, jie tapo sudėtine mirties energijos dalimi. Visa planeta tapo 

šio miesto apylinkėmis ir visi, kas nenorėjo atsisakyti savo ankstesnio būvio, tapo savo fizinį 

(dujinį) pavidalą išlaikiusiomis labai galingomis ir protingomis būtybėmis. Būtybėmis, kurios, 

vis dėl to klausė visų savo mirties miesto gyventojų nurodymų. Šio miesto atsiradimas nebūtų 

kuo nors ypatingas ir lemtingas, jei ne viena aplinkybė. Skirtingai nei kitais atvejais, šio miesto 

gyventojai kaţkodėl labai nekentė organinės gyvybės pasireiškimų ir nusprendė mirties energiją 

padaryti vyraujančia Visatos energija. Jie ţinojo galimas savo veiksmų pasekmes, tačiau 

nusprendė surizikuoti... Surizikuoti, tikintis, kad Visata ne numirs, o pasikeis. Pasikeis taip, kaip 

to troško mirties miesto gyventojai. Savo veiklą jie vystė dvejomis kryptimis. Visų pirma, jie 

keliaudami po kitas planetas, ieškojo mirties energijos šaltinių ir juos aptikę, iškeldavo į 

planetos paviršių. Tų planetos gyventojus, jie arba sunaikindavo, jei tai būdavo organinės 

gyvybės apraiškos, arba perkeldavo virš mirties energijos šaltinio. Tokių pastangų dėka 

daţniausiai atsirasdavo dar vienas mirties miestas. Tuo pačiu jie išmoko nuslopinti ir net 

visiškai sunaikinti gyvybės energijos šaltinius. Būtent tuo ir pasiţymėjo antra mirties miesto 

gyventojų veiklos sritis. Jie naikino visus savo ekspansijoje aptiktus gyvybės energijos šaltinius 

ir visas organines gyvybės formas. Kai kada protingas formas. Kai kada technologiškai 

išsivysčiusias, o kai kada pasiekusias kitokių evoliucinių aukštumų. Kai kurios sugebėdavo 

priešintis. Kai kurios ilgiau, kai kurios trumpiau, tačiau pabaiga visuomet buvo vienoda. 

Būtybės iš mirties miesto visuomet laimėdavo. Po kelių dešimčių ekspansijos tūkstantmečių, jos 

aptiko kitą, natūraliai atsiradusį mirties miestą. Kontaktas buvo draugiškas ir labai svarbus 
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tolimesnei mirties misijos eigai. Būtybės iš pirmojo mirties miesto bei naujai (dirbtinai) sukurtų 

jo satelitų buvo nusilpusios po paskutinio, kelis tūkstantmečius trukusio karo su labai stipria 

organinės kilmės rase. Todėl naujų sąjungininkų atsiradimas tiesiog įpylė alyvos į jau 

beuţgęstančią ekspansijos ugnį. Naujai atrasto mirties miesto gyventojai netruko uţsikrėsti 

misijos pakeisti Visatą idėjomis ir stojo į  kovos su gyvybe kelią.  

Dar po tūkstančio metų šios misijos vykdytojai aptiko gyvybės miestą. Tada įvyko dar vienas 

lūţis. Įvyko tai, ko niekada nebuvo anksčiau per visą Visatos egzistenciją. Prasidėjo karas tarp 

mirties energijos būtybių ir gyvybės miesto gyventojų. Gyvybės miestas buvo didelis. Dešimt 

kartų didesnis uţ „Ţemės miestą“. Tačiau tai buvo tik vienas miestas ir jo gyventojų buvo 

šimtus kartų maţiau nei uţpuolikų. Po permainingų penkis tūkstantmečius trukusių kovų, visos 

tos planetos organinės būtybės ţuvo, gyvybės miestas buvo sugriautas, gyvybės energijos 

šaltinis – sunaikintas. Likusios gyvos kelios gyvybės energijos būtybės pabėgo ir nusigavo iki 

uţ keliolikos šviesmečių esančio kito gyvybės miesto. Tada ir pasklido ţinia. Ţinia apie mirtį, 

sklindančią iš paties tos galaktikos centro. Tačiau šios ţinios neuţteko. Mirtis, kaip vėţio 

metastazės, grauţė Visatos kūną, apimdama vis naujas ir naujas ţvaigţdţių sistemas. Visi 

mirties miestai atsidūrę mirties misijos vykdytojų kelyje, prie jų prisijungdavo. Visi gyvybės 

miestai būdavo sunaikinami. Kai kada bendrai kovai su artėjančia grėsme susivienydavo keli 

gyvybės miestai, tačiau, daţniausiai to nebūdavo. Juose būdavo daug kalbų ir minčių apie darną, 

harmoniją, taiką ir dvi vienos esybės sudedamaisiais dalis. Tačiau mintys apie neišvengiamą 

karą būdavo labai retos. Vėl ir vėl kildavo idėjos atskleisti artėjančioms mirties būtybėms visą 

galimą jų misijos praţūtingumą. Vėl ir vėl būdavo naiviai tikimasi, kad jos paklausys proto bei 

logikos balso ir nenorės rizikuoti visos Visatos likimu. Tačiau to niekuomet neįvykdavo. 

Pasiruošimas karui visada būdavo pernelyg vėlyvas. Tačiau pačios kovos kai kada būdavo 

išskirtinai aršios. Tik jų baigtis visuomet būdavo vienoda. Mirties būtybės nesiskaitė su 

jokiomis priemonėmis. Jei nepavykdavo tiesioginis puolimas, jos sukurdavo juodąsias skyles ar 

ţvaigţdes paversdavo supernovomis. Nepasiduodant planetų gyvybės miestų gyventojams, jos 

naikindavo visas planetų sistemas. O gyvybės energijos būtybės? Jos taip niekuomet 

nesielgdavo. Planetas ir ţvaigţdes laikydamos Visatos ląstelėmis ir galimomis gyvybės 

uţgimimo vietomis, jos niekuomet nesiimdavo tokių pat priemonių kaip mirties skleidėjai. 

Nesiimdavo ir visuomet pralaimėdavo. 

Štai pagaliau, apkrėtusios mirtimi kelias galaktikas ir sunaikinusios bet kokias organinės 

gyvybės uţuomazgas jose, mirties būtybės įsiverţė į „Paukščių tako“ galaktiką. Įsiverţė ir 

pradėjo savo įprastą veiklą. Ir susidūrė su sau įprastu pasipriešinimu. Pasipriešinimu, kuris 

susidėjo iš ţodţių, minčių, loginių svarstymų ir bandymų įtikinti ir, tik paskiau, visuomet jau 
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per vėlai, iš aktyvios kovos veiksmų. Po šimto milijonų tokios kovos „Paukščių tako“ 

galaktikoje metų, jos centras jau buvo miręs. Jame ţiojėjo didţiulė, labai masyvi juodoji skylė, 

sunaikinusi pačią didţiausią gyvybės miestų sąjungą, o daugelio šviesmečių atstumu nebebuvo 

nei vienos gyvos organinės kilmės būtybės. Pačioje ‚Paukščių tako“ galaktikoje tebuvo likę 

maţiau nei šimtas gyvybės energijos miestų, iš kurių tik trisdešimt susivienijo bendrai kovai su 

atslenkančia mirtimi. Kiti ir vėl tikėjo ţodţio bei įtikinėjimo jėga ir niekaip negalėjo suvokti, 

kad kaţkur egzistuoja būtybės, pasiryţusios rizikuoti visos Visatos būtimi.  

Prieš du tūkstančius metų „Ţemės miesto“ gyventojai suţinojo šią istoriją ir buvo šokiruoti. 

Buvo šokiruoti uţslenkančios negandos mąsto. Jie pasiuntė į pagalbą vienam jau puolamam 

mirties jėgų, bet iš vis dar harmonija bei supratimu tikinčiu „taikiųjų“ gyvybės miestų šimtą 

„pusdievių“. Nei vienas iš to šimto atgal nesugrįţo, bet savo mintis bei įspūdţius sugebėjo 

perduoti į „Ţemės miestą“. Sugebėjo ir taip dar kartą šokiravo jo gyventojus. Šokiravo ta 

ţudynių beprasmybė ir aklas nenoras klausyti elementarios logikos balso bei absoliutus 

harmonijos neigimas, kurį demonstravo mirties skleidėjai. Tada „Ţemės miesto“ gyventojai 

nusprendė vieningai stoti į kovą. Nebuvo nei vieno balso, siūlančio siekti taikiai susitarti su vis 

labiau artėjančios negandos jėgomis. Nebuvo galbūt todėl, kad pirmieji „Ţemės miesto“ 

gyventojai daugiausiai buvo palikuonys tų karingų genčių, amţininkų vadintų tai Europiniais 

sarmatais, tai gotais, tai baltais, kurios gilioje senovėje sustabdė ne vieną uţkariautoją ir 

sugriovė net tvirčiausias imperijas bei pasiţymėjo narsa ir karingumu. Iš tiesų, niekas 

nepasakys, kodėl jie taip lengvai pasiryţo kovoti. Svarbesnis yra kitas faktas. Savo pasiryţime 

bei tolimesniais veiksmais buriant pasipriešinimo mirčiai koalicijas, jie atkreipė mirties 

energijos pagimdytų būtybių dėmesį. Kol kas visiškai menką, bet labai nemalonų dėmesį. Prieš 

du šimtus metų, nedidelė padarų iš mirties miestų grupė, lydima sau ištikimų būtybių ordos, 

pabandė įkurti bazę Marso planetoje. Pabandė, bet po ilgų ir sunkių kovų buvo beveik visi 

sunaikinti. Tačiau ir „Ţemės miesto“ gyventojams ši pergalė kainavo labai brangiai. Taip 

brangiai, kad likę gyvi suprato, jog senoji minimalaus kišimosi į Ţemėje gyvenančių tautų 

reikalus politika turi būti pakeista. Kardinaliai pakeista. Ţemėje uţvirė darbas. Darbas, greitai 

davęs geidţiamų vaisių. Buvo nuslopinti visi planetoje aptikti ir natūraliai susiformavę mirties 

energijos šaltiniai, kurių ir taip nebuvo labai daug. Todėl šiek tiek keitėsi planetos klimatas ir 

joje atsirado daugiau sausumos plotų, tinkamų gyventi ţmonėms. Po nedidelės, bet ilgalaikės 

mentalinės prievartos tarp buvusioje Europoje gyvenančių tautų panaudojimo, į „Ţemės miestą“ 

plūstelėjo minios norinčių prisijungti prie visumos. Per keliasdešimt metų miesto gyventojų ir 

„pusdievių“ skaičius ne tik pasiekė buvusį lygį, bet ir padvigubėjo. Pakėlę aplinkinių tautų 

medicininį ir techninį lygį (iki tam tikros, grieţtai kontroliuojamos ribos), bet apriboję tų tautų 
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moterų teises, „Ţemės miesto“ gyventojai pasiekė ţiauraus, bet labai efektingo rezultato. Visa 

teritorija, likusi iš buvusios Europos, tapo milţiniška ţmonių veisykla. Ţmonių, kurie galės, 

atėjus laikui, prisijungti prie „Ţemės miesto“, ar bent taps tinkama fizinio darbo jėga. Visas 

likęs pasaulis buvo traktuojamas kaip rezervinės teritorijos, jeigu buvusios Europos ţemės 

negalės uţtikrinti reikiamo ţmonijos populiacijos skaičiaus.  

„Ţemės miesto“ gyventojai paaukojo savo idealus, filosofiją ir net ankstesnio gyvenimo prasmę. 

Paaukojo vardan išlikimo ir vardan naujos prasmės. Prasmės, kurią jie rado kovoje ir pergalės 

siekyje. Tai jau nebebuvo gyvybės miestas. Kitos gyvybės energijos būtybės ţiūrėjo į juos ir 

ţavėdamosi ir šlykštėdamosi. Jie, kaip legendiniai Ţemės kariai berserkai, buvo garbinami kol 

vyko karas, bet atstumiami taikos metu. „Ţemės miesto“ gyventojai tai ţinojo, dėl to liūdėjo, 

tačiau nieko nesiruošė keisti. Vyko karas... Karas dėl pačios Visatos būties. Karas, kuriame 

buvo pateisinamos bet kokios priemonės. Karas, kuris artimiausiu metu vėl taps aktyvus, nes 

mirties jėgos vėl artėjo prie Marso planetos ir vėl ruošėsi ten įsikurti. 

Tik buvo viena problema... „Ţemės miestui“ trūko lyderių. Lyderių, kurie, būdami talentingais 

iš prigimties, savo išgrynintoje sąmonėje taptų neprilygstamais strategais ir neįkainojamais 

vedliais. Vedliais, kurių ryţtas ir gebėjimas improvizuoti galėtų būti tuo slaptu koziriu, 

nulėmusiu pergalę beveik pralaimėtoje partijoje. „Ţemės miestas“ dar prisiminė, kad kaţkada 

tokie ţmonės jį aplankė. Aplankė ir iškeliavo atgal į Antarktidą skleisti tiesos ţodţio. Tačiau 

misija, kuri jiems dabar galėtų būti skirta, buvo nepalyginamai svarbesnė uţ bet kokios 

filosofijos sklaidą. Tačiau tie ţmonės staiga dingo. Dingo, nes iškeliavo laiku. Net visos „Ţemės 

miesto“ galybės nepakako išsiaiškinti, į kokį laikotarpį jie iškeliavo. Staiga jie vėl buvo aptikti. 

Aptikti, turbūt, tada kai jų labiausiai reikėjo. Aptikti ir pakviesti. Galų gale, jie atsiliepė ir 

atvyko. 

- Tai Jūs neturite tinkamų kovos strategų?- mintimis paklausė Peteris gobtuvu apsidengusios 

ţmogaus pavidalo figūros, stovinčios prie „Ţemės miesto“ ribos. Kol klausėsi jiems 

perduodamos informacijos, broliai ir Adler atvyko ten, kur buvo jų kelionės tikslas. 

- Turime,- lengvai kaip vasaros vėjelis nupleveno mintis, nešanti atsakymą.- Tai Dovydas ir 

Tyna. Jie neprilygstami strategai, bet dabar turi vieną trūkumą. Tapę „Ţemės miesto“ 

gyventojais, jie kaip ir visi kiti, atsisakę savo fizinės būties, pradėjo aplinką vertinti visiškai 

kitomis kategorijomis. Jie mato energijos gijas, raizginius, tinklus, tačiau nebegali įvertinti 

fizinio poveikio pavojaus. Kaip ir mes visi, jie nukreips bet kokį ţaibą, bet gali nepastebėti 

paprasto akmenėlio skrydţio. Tik kas nors, kas savo talentu ir ţiniomis, galėtų vadovauti 

kartu su jais, taptų mūsų svarbiausiu raktu į pergalę. 

- Dovydas ir Tyna,- pakibo Adler nuostaba.- Mes matėme kaip jie sudega ugnyje. 
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- „Ţemės miestas“ neleido jiems sudegti. Daugelis pas mus iš Antarktidos atvykusių ţmonių 

savyje nešiojo atsiminimus apie tą nuostabią porą. Mes negalėjome leisti tokiems ţmonėms 

praţūti. Ilgai ruošėmės, kol pagaliau sulaukėme galimybės ir pasiėmėme juos tiesiai iš lauţo 

liepsnų. Pasiėmėme kartu ir visus jų ţmones, tą dieną bandţiusius nusiţudyti kartu su jais. 

- Erdvės šuolio vartai,- pašnibţdėjo atsakymą išlaisvintas Peterio protas. 

- Taip,- pritariamai suošė pats „Ţemės miestas“. 

- Taigi, dabar... Dabar Jūs mums siūlote tapti vadais kartu su Dovydu ir Tyna? 

Tik pritariantis ţodţiams, trijulės plaukus kedenantis vėjas, atlėkė iš „Ţemės miesto“ gilumos. 

Vėjas, kuris kalbėjo apie laisvą pasirinkimą, bet tuo pačiu maldavo. Maldavo, pasiryţti pavojams. 

Milţiniškiems pavojams. Pavojams, gresiantiems pačiai esybei. Pasiryţti paniekinimams. 

Paniekinimams, kuriuos patirs iš kitų gyvybės miestų ir jų pagimdytų būtybių. Maldavo pasiryţti ir 

bent pabandyti. Pabandyti išgelbėti pačią Visatą. 

Zwingeriai negalėjo nesutikti. Nors ir viduje tiesiog susigūţę nuo suvokto siaubo, jie privalėjo 

ištarti „taip“. Privalėjo ir ištarė. Ištarė mintimis ir širdimi, protu ir jausmais. Ištarė, pasmerkdami 

save kovoms, kančioms ir laimei, pergalėms ir pralaimėjimams. Tik Johanas, įvertinęs visą 

situacijos tragizmą, sėkmingai pabandė jo atsikratyti. 

- Klausykit,- pasakė jis Petriui ir Adler.- Pasirodo aš turėsiu progą parašyti dar vieną knygą. 

Galų gale, jei yra „Pradţios knyga“, turi būti ir „Vidurio knyga“, ir „Pabaigos knyga“. Vien 

dėl to verta leistis į visokias aferas. Tokias, kaip, pavyzdţiui, Visatos gelbėjimas nuo 

pakvaišusios giltinės su dalgiu ir jos giminaičių. Ar ne taip? 

Tik draugiškas juokas, palengvėjimo ir artumo juokas, parodė, kad jo mintis buvo suprasta. 

Suprasta ir tinkamai įvertinta. 

- Ţinoma, brolau,- ištarė Peteris ir, apkabinęs Johaną, kuris kitame glėbyje spaudė savąją 

Adler, ţengė į priekį. Ţengė pasitikti naujų pavojų ir naujų nuotykių... 

 

 

 

 

 

 

 

APSAKYMAS 

 

DEMONAS 
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2 2 Pt 2,4 Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo juos tamsos raiščiais giliausiose 

pragaro gelmėse [tartare], kur laiko juos teismui. (Panaudota Biblijos citata) 

 

 

2009 metai pagal krikščioniškąjį laiko skaičiavimą 

 

Diena, bent jau ryte, atrodė tokia pat kaip ir kitos. Tas pats darbas toje pačioje advokatų kontoroje, 

tie patys partneriai ir beveik nesikeičiantis vaizdas uţ lango, net klientai, vienas po kito varstantys 

kabineto duris, atrodė kamuojami beveik identiškų problemų. Jau beveik prasidėjo nuobodi, 

nuobodţios dienos pietų pertrauka kai pasirodė Jis. Ne...Jo pasirodymas nebuvo kuo nors 

įspūdingas, nei ţaibų, nei griausmo uţ lango, o ir Jis pats neatrodė kuo nors išsiskiriantis. Gal būt 

tik akys... Bet apie viską iš pradţių... 

 

- Liutaurai, priimk dar vieną klientą,- pravėrusi kabineto duris be jokių įţangų išbėrė Vilija. 

Prieš kelis metus, tik baigusi teisės fakultetą, ji buvo nedrąsi ir mandagi, bet dabar... „Keista, 

kaip gyvenimas iš romios mergaitės padarė tvirtą, iki galo uţ save galinčią kovoti merginą. 

Nepavydţiu jos būsimam vyrui“,- mąstė Liutauras, jaunas, tik trisdešimtmetį perkopęs 

advokatas. 

- Šiaip aš ruošiausi pietauti ir, be to, turiu pastovių klientų prašymu paruošti kelis svarbius 

raštus. Kalbinki Nojų,- nemanė nusileisti vyras. Jis jau penktus metus dirbo šioje advokatų 

kontoroje ir puikiai ţinojo visus smulkiųjų klientų atsikratymo būdus, klestinčius kolegų 

tarpe. 

- Bandţiau,- neatlyţo Vilija.- Pas jį kaţkokie uţsieniečiai, sako stambus projektas. Paulius 

dirba poroje su juo. Sutiktų Sofija, bet ji jau išbėgusi pietauti, o klientas pageidauja susitikti 

su advokatu dabar pat. 

- Maţa ko jis pageidauja,- suirzo Liutauras.- Kalbink Graţiną, ji specializuojasi smulkiuose 

darbuose. 

- Nieko nebus,- papurtė galvą uţsispyrusi biuro administratorė, tuo pačiu atliekanti ir 

teisininkės konsultantės pareigas.- Pas Graţiną septyni ţmonės eilėje. Visą rytą pas ją 

senutes su jų smulkiais skundais siuntinėjate. Tu dabar laisvas, tai ir priimk. Kviečiu...,- 

sulig tais ţodţiais Vilija apsisuko ir mandagiai pakvietė uţeiti uţ durų laukusį klientą.  

   Prieš Liutaurą sėdėjo nedidukas, jau praplikęs ţmogelis nenusakomo amţiaus. Kostiuminis 

švarkas ir kelnės ant jo atrodė kaip maišai, batai – toks įspūdis kad jis jų niekuomet nevalė. 
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Jokio auksinio laikrodţio, ar brangaus portfelio. „Eilinis pilkas ţiurkėnas su klausimu uţ 

penkiasdešimt litų...“- galvojo advokatas, nuo kojų iki galvos nuţiūrinėdamas nelauktą klientą. 

Vienintelis, kas netiko bendrame paveiksle, buvo atvykėlio akys – skaisčiai mėlynos ir 

neapsakomai skvarbios, spinduliuojančios ryţtą ir, nors ir keistai skambėtų, šimtametę patirtį. 

- Laba diena. Malonu kad uţėjote. Aš advokatas Litauras V....,- „uţsidėjęs“ budinčios 

šypsenos kaukę, vyras pradėjo savo įprastą pasisveikinimą su klientais.- Kokios bėdos 

atvijo? 

- Sveiki, sveiki,- sutrikusiai linkčiojo galvą maţasis ţmogelis.- Tiesa sakant, advokate, jokių 

bėdų, bent jau tokių, kurias galėtumėt padėti išspręsti, kaip ir neturiu. Turiu Jums pasiūlymą. 

„Įdomiau“,- svarstė Liutauras, klausydamasis kliento kalbos.- Gali būti, kad vienas iš tų 

uţsimaskavusių investitorių. Ţarsto milijonus, perka įmones ir brangiausią nekilnojamąjį turtą, 

bet atrodo kaip elgetos“. 

- Kas per pasiūlymas? Įdėmiai Jūsų klausau... 

- Ne,- šypsodamasis papurtė galvą ţmogelis.- Pradėsiu nuo to, kodėl pasirinkau Jus,- sulig 

tais ţodţiais nenatūraliai spindinčios šnekančiojo akys prikaustė visą Liutauro dėmesį. 

Klientas nebebuvo nei pilkas, nei menkas. Dabar, priešais advokatą sėdintis ţmogus tiesiog 

fiziškai įkūnijo nepalauţiamą valią ir valdingumą.- Liutaurai, aš ilgai ieškojau tavęs ir būtent 

tavęs. Aš ţinau ką jauti nuo maţens. Ţinau tą tuštumą, kuri tave lydi visą gyvenimą. Tą patį 

jaučia kalnų erelis, kuris gimęs nelaisvėje ir uţdarytas  labai dideliame ir graţiame narve. Tu 

kaip ir tas didingas paukštis jauti, kad visa tai, ką turi gyvenime nėra tavo. Galvoji, kad iš 

tiesų tu gali daugiau, bet esi apribotas aplinkos. Nori skrist, bet negali. Nori laisvės, bet net 

neįsivaizduoji kaip ji atrodo. Todėl tau patinka iššūkiai, patinka kova ir todėl tik pasiektas 

tikslas tau tampa nebeįdomus. Tu niekada nerasi savęs verto tikslo. Viskas kas aplinkui tave 

yra tau per menka. Taip bus visuomet, nes toks yra tokių kaip tu likimas. Jūsų labai nedaug. 

Miglotai atsimenančių tą laisvę kai dar nebuvote ţmonėmis. Balansuojančių ant „proverţio“ 

ribos, bet niekaip jo negalinčių perţengt. Kaip daţnai tu jausdavai, kad dar truputis ir galėsi 

atsiplėšti nuo ţemės, dar kiek ir tau nereikės rankų tam, kad valdyti daiktus. Ir visada to 

trupučio pritrūkdavo. Man gaila tavęs, Liutaurai. Jei tik būtum gimęs tarp tokių pat kaip 

tu.... Jie tave išmokytų ką reiškia laisvė. 

- Kaip ereliai išmoko savo vaikus?- sušnibţdėjo Liutauras. 

- Kaip ereliai išmoko savo vaikus. Tačiau to nebus ir tu esi pasmerktas būti kaip vienišas 

fakelas tankiame rūke. Dabar aš negaliu tau parodyti kas tu esi iš tikrųjų, tačiau galiu 

suteikti svarbiausią tavo gyvenimo tikslą, ką ten tikslą- didţiausią gyvenimo iššūkį. Visų 
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pirma aš galiu papasakoti... Papasakoti tau kaip viskas buvo iš tikrųjų. Tada, jei tik norėsi, 

galėsi atgauti savo prigimtį ir keliauti su manimi. 

Staiga viskas pasikeitė... Tiksliau sakant, pasikeitė pats kalbantysis. Vieną akimirką prieš 

Liutaurą sėdėjo neaukštas pilkas ţmogėnas, o kitą į jį jau ţvelgė aukštas, šviesiaplaukis, 

skaisčiai mėlynų akių atletas. 

- Klausykis, Liutaurai. Klausykis ir bandyk prisiminti... 

Teisininkas nieko nebeatsakė. Jis klausėsi įstabiausio pasakojimo savo gyvenime. 

 

.......................................... 

 

Šį kartą jis pasirinko aukšto, baltaodţio, geltonplaukio, šviesių, mėlynų akių ţmogaus išvaizdą. 

Tiesą sakant, ši išvaizda jam labiausiai patiko ir todėl keliaujant ar laisvalaikiu ji tiesiog buvo tapusi 

tikrąja jo asmenybės išraiška. Bet dabar... Dabar pasirodyti tokiame kūne buvo maţiausia įţūlu. 

Galima pasakyti dar daugiau – tai buvo absoliuti nepagarba teismui. Vakaris tai ţinojo ir net 

nesiruošė elgtis kitaip. „Tegu jie supranta, kad aš savo galvos nelenksiu prieš nieką. Jau vieną tokį 

teismą man teko išgyvent. Ištversiu ir antrąjį.“- mąstė vyras, iššaukiančiu ţvilgsniu nudelbdamas 

visus devynis Aukščiausiojo Teismo teisėjus. 

- Stokis, Azazeli,- sugriaudėjo vyriausiojo teisėjo balsas, išplėšdamas Vakarį iš slogių, bet 

maištingų minčių.- Jei negerbi teismo, gerbk bent save patį. Tu pats kūrei taisykles, pagal 

kurias mes dabar dirbame. Prašau jų laikytis. 

- Kodėl vadinate mane uţdraustu vardu? Dabar aš esu Vakaris. 

- Ne, - paprieštaravo teisėjas.- Vakaris buvo mano draugas ir mokytojas. Jis mane išmokė 

gerbti įstatymus. Tu Azazelis – maištautojas ir protų drumstėjas. Taip, neneigsiu – jis mūsų 

didvyris. Tai Azazelis kartu su kitais sukilo prieš diktatūrą, viešpatavusią Originale. Tai jis 

mokė ţmones. Jis kovojo šalia Aušrinio ir buvo ištremtas kartu su juo. Tai jo vardas buvo 

įrašytas į uţdraustų vardų sąrašą. Vėliau Azazelis dingo ir atsirado Vakaris. Teisingumo 

sargas, teisės kūrėjas ir mokytojas. Tai jis padėjo tvarkos pamatus pirminiame chaose. 

Tačiau dabar... Dabar, kaip matau, Vakario nebėra. Vėl atsirado Azazelis.  

- Gerai, teisėjau. Tai gal visus pradėkime vadinti savais vardais. Kodėl tu sakai, kad Azazelis 

kovojo šalia Aušrinio? Tada jis turėjo kitą vardą.  

- Netark pamirštų vardų,- bandė nutraukti Vakario ţodţius teisėjas. 

- Kodėl netarti?- salėje nuskambėjo trečias balsas. Balsas ką tik įėjusio labai aukšto 

tamsiaplaukio ţmogaus, liepsnojančiomis akimis. Jei Vakario išvaizda niekuo nesiskyrė nuo 

daugelio europiečių, tai įėjusysis tik išoriškai teatrodė panašus į ţmogų. Ţinoma jo ragiukai 
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ir ryškiai šviečiančios, tiesiog liepsnojančios akys, nesuteikė jam panašumo į mirtingąjį, bet 

tai tebuvo išoriniai veiksniai. Nuo atėjusiojo tiesiog spinduliavo neţmoniška galybė ir jėga. 

Jei būtų norėjęs, jis galėtų tai paslėpti, kaip kad savo galią paslėpė Vakaris. Tačiau atėjūnas 

to nenorėjo. Jis mėgavosi savo galia ir demonstruojamu pranašumu, nors ir suprato, kad jei 

reiktų tikroj kovoj susiremti su Azazeliu, būtų labai sunku, o ir baigtis tokios kovos nebūtų 

lengvai nuspėjama.- Kodėl Jūs bijote ištarti mano tikrą vardą, nors taip lengvai ištarėt 

Vakario? Bijot konflikto su Originalu? Nenorit paţeisti jų draudimo ir išprovokuoti 

baudţiamosios ekspedicijos? Konfliktas vis tiek bus... Aš pastoviai tai kartojau ir kartosiu. 

Taip, Vakario sukurtos teisės normos mums labai padėjo laimėti laiko. Tikiuosi padės ir 

toliau, bet mes privalome ruoštis tam kas neišvengiama. Būtent todėl aš pasinaudojau 

įstatymuose nurodyta savo teise ir pasiskelbiau vienvaldţiu valdytoju. 

- Bet ši teisė numatyta tik išimtiniams atvejams,- neiškentė ir pertraukė kalbėjusįjį Vakaris. 

- Dabar ir yra išimtinis atvejis,- numojo ranka Aušrinis, o būtent juo ir buvo įsiverţęs į teismą 

asmuo.- Mes su tavimi ištisus mėnesius apie tai diskutavome. Galų gale, nusprendėme 

perduoti šį ginčą teismui ir dabar tu nebenori vykdyti tau nepalankaus teismo sprendimo. 

- Aš viską ţinau,- nuleido galvą Vakaris.- Bet aš nenoriu su tuo sutikti. Taip, aš kaip ir tu 

matau pavojus Originalo veikloje. Tačiau manau, kad jų galima išvengti kitais būdais. 

- Todėl nusprendei maištauti? 

- Ne, todėl nusprendţiau nesutikti. 

- Tada teisėjas buvo teisus sakydamas, kad dingo Vakaris ir vėl atsirado Azazelis. 

- O tu pats?- uţsiplieskė Vakaris, priversdamas susigūţti net teisėjus, jau nekalbant apie 

paprastus sargus. Jo išvaizda staiga pakito ir priešais Aušrinį stovėjo tas pats senasis 

Azazelis, tobulų bruoţų, švytintis angelas, kraujo raudonumo sparnais.- O tu pats ar nejauti, 

kad nebesi tas Aušrinis, kuriuo prisiekei būti. Tu nebekuri naujo gyvenimo, o vėl rengies 

kovoti. Atmink, jau vieną kovą mes pralaimėjom, nors ji neatrodė beviltiška. Dabar vėl? Vėl 

kariauti? Vėl kančios ir mirtis? Negi tu vėl tapai juo? Negi vėl tapai Liuciferiu? 

- Gal tu ir teisus, mano broli,- nuleido didingą galvą Aušrinis.- Gal aš vėl tapau tuo, kuo 

niekuomet nebenorėjau būti? Kadaise aš atsisakiau kunigaikščio vardo, bet dabar vėl trokštu 

vienvaldiškumo. Bet tu ir pats matai ką išdarinėja Originalas... Jų sukurtos religijos uţtemdė 

ţmonėms protus. Vykdomi religiniai karai neša jiems nelaimes ir kančias. Viskuo tuo 

naudojasi Originalas. Jie kaip vampyrai siurbia energiją iš Ţemės. Kuo tamsesni ţmonės, 

kuo labiau jie praranda savo valią ir perleidţia gyvenimą tam Originalo išgalvotam Dievui, 

tuo daugiau gyvybinės energijos jie praranda. Gyvenimas Ţemėje trumpėja, ţmonės 

sumenko, visur viešpatauja tik karas, maras ir baţnyčios. Pagalvok apie tai... Pagalvok apie 
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mūsų vaikus, kurie nepasiliko kartu su mumis Paralelėje, o nuvyko į Ţemę padėti ţmonėms. 

Dar ir dabar ten gyvena jų palikuonys, kurie ujami ir persekiojami visokių kryţiais 

pasidabinusių fanatikų kaip laukiniai ţvėrys. Dar pora šimtų ţemiškų metų ir ten nebeliks nė 

vienos, jiems tinkamos gyventi oazės.  

- Bet jei mes dabar pradėsim karą...,- nuleidęs galvą prašneko Vakaris. Kalbančiojo ţodţiai 

buvo teisingi ir jis pats tai ţinojo, tačiau nenorėjo kariauti.- Pagrindinės kovos bus Ţemėje. 

Ji tiesiog paplūs krauju. Mes tikrai neţūsim. Nemanau, kad Originale daug to „Dangaus 

valdovo“ parankinių, kurie galėtų mesti iššūkį mums ir kitiems ištremtiems. Tačiau 

pagalvok apie kitus. Silpnesnius uţ mus... Jau gimusius Paralelėje. Tai jie akis į akį susitiks 

su kovinių angelų būriais. Jie tikrai gali ţūti... O ţmonės... Ţmonės mirs šimtais tūkstančių. 

Tarp jų bus ir mūsų išėję vaikai. Negi tu viso šito nori? 

- Nenoriu aš to Nenoriu- suriko Aušrinis kupinu kančios ir skausmo balsu. – Tu ţinai, kad 

nenoriu, bet neţinau ką mums daryti. Brolau, aš ilgai galvojau ir.... Man reikia tavo 

pagalbos,- ištarė jis, sunkiai nuleisdamas galvą. 

- Pagalbos kam?- paklausė Vakaris, nurimęs ir vėl atgavęs savo ankstesnę išvaizdą. 

- Dirbkim ir toliau kartu... Baikim tuos cirkus su teismais. Abu ţinome kas buvo ir jaučiame 

kas bus. Prisimink kaip kiekvieną kartą susidūrę su sunkumais, visi susiimdavome uţ rankų 

ir vieningai irdavomės į priekį. Suraskime išeitį visi kartu. Padėk man. 

- Kaip aš tau galiu padėti?- net sudejavo Vakaris. Tik vieną kartą brolis, o būtent broliais 

buvo Aušrinis su Vakariu, prašė jo pagalbos. Tik vieną kartą didysis Liuciferis atrodė toks 

nelaimingas ir pavargęs, negalintis surasti išeities. Tai buvo seniai, labai seniai. Tada kai 

anksčiau toks garbintas „Dangaus valdovas“ nusprendė sunaikinti ţmoniją. Jie tebuvo jauni 

po kelis tūkstančius dangiškųjų metų tegyvenę angelai. Kupini entuziazmo ir idealizmo. Jie 

patys kūrė ţmones. Patys stebėjo kaip jiems sekasi toje rūsčioje, Ţeme pavadintoje, vietoje. 

Ir staiga... Staiga toks gerbiamas vadovas nusprendė tapti diktatoriumi ir pasmerkti jų 

kūrinius amţinoms kančioms. Sukilo trečdalis angelų. Beveik visa jaunoji karta su 

Liuciferiu ir Azazeliu priešakyje. Sukilo ir pralaimėjo. Dalis ţuvo, o dalis buvo ištremti į 

Paralelę, kurią „Dangaus valdovas“ pavadino Pragaru. Sunku buvo sukurti pasaulį 

nevaisingoje Paralelėje, bet ištremtieji sugebėjo. Dabar kai ši tremties vieta tapo jiems 

namais, viskas gali pasikartoti iš naujo. Brangiai tada kainavo pergalė „Dangaus valdovui“. 

Jo taip vadinamas Rojus beliko griuvėsių krūva, o ir ištikimųjų gretos labai praretėjo. Nebe 

ţmonės jam tada berūpėjo... Dabar, kai „Dangaus valdovas“ galutinai atsigavo, jis vėl 

prisiminė ankstesnius planus. Jau kelis šimtus dangiškųjų metų (vieni dangiškieji prilygsta 

dešimčiai Ţemės metų) jis vertė ţmones bevaliais vergais ir siurbė iš jų gyvybinę energiją. 
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Tiesa sakant, viskas prasidėjo kur kas anksčiau - nuo asteroido. Daugiau nei prieš tūkstantį 

dangiškųjų metų „Dangaus valdovas“ nukreipė Ţemės link asteroidą ir sunaikino didingą, 

išdidţių ir graţių ţmonių civilizaciją. Civilizaciją, kurios atstovai niekada nebūtų 

keliaklupsčiavę prieš jokį Dievą. Katastrofa praţudė begalę ţmonių ir Paralelės vaikų, 

atėjusių padėti ţmonėms. Po jos sekę bado ir vargo tūkstantmečiai nusmukdė ir susilpnino 

ţmones ir štai dabar... Dabar Ţemėje karaliauja dirbtinų religijų atnešta tamsa, o „Dangaus 

valdovas“ verčia ţmones į paprasčiausias baterijas.- Gal tu ką nors sugalvojai, brolau? 

- Tiesa sakant taip,- pradţiugo Liuciferis , išgirdęs Azazelio sutikimą padėti.- Keliauk į Ţemę. 

Sukurk stiprią oazę Paralelės vaikams. Tegu tenai atsiranda stiprių ir išdidţių bei garbingų 

ţmonių ordinas. Tada grįţk ir mes galvosim ką daryti toliau. Aš per tą laiką dėl viso pikto 

paruošiu Paralelę karui. 

- O šitą oazę panaudosi kaip bazę kariniams veiksmams Ţemėje? 

- Tik jei mums nepavyks kitaip išspręsti problemos. Aš labai tikiuosi, kad tavo sukurtas 

ordinas bus šviesos spindulys tamsos karalystėje, kuris plėsis, kol nustelbs visą tamsą.  

- Kitais ţodţiais, tu manai, kad tas ordinas bus toks paţangus, jog savo idėjomis uţkrės 

likusias Ţemės tautas? 

- Būtent,- linktelėjo Aušrinis. 

- Tai įmanoma, - sutiko Vakaris.- Bet lengva nebus. „Dangaus valdovas“ priešinsis. 

- Be abejo. Jo baţnyčios sukurstys ištisas tautas prieš taviškius. Manau, kad ir tave bandys 

nuţudyti jo pasiųsti angelai, apsimetę ţmonėmis. 

- Aš tą patį pagalvojau,- pratęsė mintį Vakaris.- Ţemėje mane nuţudyti įmanoma, nes mūsų 

galios ten sumenksta, bet lengva nebus, - šyptelėjo Vakaris.- Gerai, aš tau padėsiu, bet ar 

pagalvojai, kad mano buvimas ten gali būti pretekstu apkaltinti mus nesilaikant sutarties. 

- Pagalvojau, brolau,- linktelėjo šypsodamasis Aušrinis.- Va todėl mes tave ir nuteisime. 

Tremčiai į ţemę trisdešimčiai dangiškųjų metų. Tai neprieštarauja sutarčiai... 

- Neprieštarauja...,- lygiai taip pat nusišypsojo Vakaris.- Gudrus tu, „Tamsos kunigaikšti“. 

Viską apgalvojai. 

- O tu labai drąsus, „Demonų lorde“. Mano gudrumas ir tavo drąsa bei išmintis. Kaip tu 

manai, gal šį kartą mums geriau pavyks atvėsinti „Dangaus valdovo“ įkarštį? 

Niekas neįsiterpė į jų pokalbį. Niekas ir negalėjo įsiterpti. Visi salėje buvo pirmųjų ištremtųjų 

palikuonys. Demonai, kaip juos vadino Originalo arba kitaip „Rojaus“ gyventojai, labai gerbė 

savo tėvus. Kiekvienas iš „puolusių angelų“ jiems buvo didvyris, gyva mitinė figūra. Tik kai 

kurie ţinojo dabartinius pirmųjų vardus ir tik kai kurie išdrįsdavo jiems paprieštarauti. Iš 
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devynių teisėjų vienintelis vyriausiasis ţinojo ką jie ruošiasi teisti. Todėl dabar, kai susitaikė šie 

stipriausi ir patys gerbiamiausi broliai, visiems buvusiems šioje salėje neišpasakytai palengvėjo.  

................................ 

 

- Tai kur gi keliausi, brolau?- pagaliau paklausė Aušrinis. Šį kartą brolių pokalbis visiškai 

nepanašėjo į ginčus vykusius paskutinius porą metų. Galų gale ir aplinka pašnekesiui buvo 

pasirinkta gerokai geresnė nei anksčiau. Niekas turbūt nesiginčys, kad sėdėti ant balto, 

smėlėto ţydros jūros kranto yra kur kas maloniau nei stirksoti teismo salėje.  

- Sunku iš karto apsispręsti... Dabar Ţemėje yra 1290 metai po Kristaus gimimo.  

- Dirbtinės religijos įsivyravusios beveik visame pasaulyje,- pratęsė brolio mintis Aušrinis.- 

Išskyrus... 

- Būtent... Išskyrus abu vakarinius kontinentus su raudonosios rasės ţmonėmis, Indiją, Kiniją, 

Japoniją ir dalį Europos prie buvusio Sarmatų vandenyno. 

- Aaaa... Sarmatai,- nusišypsojo Aušrinis.- Tavo mylimiausieji.  

- Neţinau kaip ten dėl mylimiausių, bet bent jau labiausiai panašūs į tuos baltosios rasės 

ţmonės, kurių kūrime aš pats dalyvavau. Tu teisus,- Vakaris prigulė ant smėlio, atkišdamas 

veidą šiltiems saulės spinduliams.- Keliausiu į Europą. Ten dabar vyksta pagrindiniai 

įvykiai, nulemsiantys visos ţmonijos likimą. Uţvaldysiu kokį nors religinį ordiną. 

Pavyzdţiui tamplierius. Tik neţinau kaip seksis. Labai jau laisvi ir laisvę mylintys riteriai 

ten susirinko. 

- O kam jų klausti?- gūţtelėjo pečiais Aušrinis.- Elementari hipnozė ir visi su dţiaugsmu tau 

paklus. 

- Ne, brolau. Jei aš visur naudosiu mentalinę prievartą ir savo pavaldinius paversiu bukais, 

paklusniais sutvėrimais, kuo tada aš skirsiuosi nuo „Dangaus valdovo“. Negalima kovoti 

prieš vergiją, siūlant kitą vergiją. Atsimeni mes kalbėjom, kad mano sukurtas ordinas turės 

būti išdidţių ir laisvę mylinčių ţmonių oazė, kaip švyturys traukianti visas paţangias jėgas 

bei Ţemėje išlikusius mūsų vaikus. Grubi mentalinė prievarta tam nepadės. Suprantu, kad 

visiškai be minčių koregavimo neapseisiu, bet stengsiuos tai daryti kuo rečiau.  

- Pagalbininkų tau reikės? 

- Manau, kad taip,- linktelėjo Vakaris, atsakydamas į brolio klausimą.- Man reikės dviejų 

kovinių demonų, galinčių idealiai kovoti bet kokiu ginklu ar be jo ir turinčių uţtektinai 

galių, kad ir Ţemėje galėtų keisti savo išvaizdą. 

- Turiu tokius vadovybės apsaugoje. Gausi. Dar ko nors? 
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- Neţinau...,- staiga Vakaris pajuto didţiulę neviltį, kurią pabandė atskleisti savo broliui.- Kol 

kas nieko. Brolau, aš net jokio plano neturiu. Mes smarkiai rizikuojam. Pagalvok pats 

„Demonų lordas“ atsiranda Ţemėje. Tai grubiausias koks tik gali būti sutarties paţeidimas. 

„Dangaus valdovas“ tiesiog pasius. Manai, kad sugebėsime jį apkvailinti ta netikra 

tremtimi? 

- Manau verta bent pabandyti,- Aušrinis bandydamas kaip nors nuraminti dešine ranka 

apkabino savo brolį per pečius. Seniai, labai seniai šie du puolę angelai nerodė vienas kitam 

jokių broliškų jausmų. Tačiau šiandien, visai kaip kadaise, kai jie susikibę rankomis drąsiai 

stojo prieš „Dangaus valdovą“, abu vėl jautėsi tikrais broliais, kartu kovojančiais, kartu 

gyvenančiais ir pasiryţusiais kartu numirti.- Tiesiog pabandykim. O ten kas bus tas bus. 

Reikia kaip nors sugriauti tas prakeiktas baţnyčias. Jei nepavyks iš išorės tai bent iš vidaus. 

- Sugriauti iš vidaus?- Vakaris pakėlė nulinkusią galvą.- Čia tikrai gera mintis. Sugriauti iš 

vidaus. Ţinai, čia bus antra mano veiklos kryptis. Jei pavyks sukurti kokias nors reformuotas 

ir gerokai liberalesnes krikščioniškos baţnyčios atšakas, tada sumenks pati jos galybė.... 

- O pastarosios nunyks savaime,- pritarė broliui Aušrinis.- Kuo daugiau atsiras mąstančių 

ţmonių, tuo labiau jie abejos religinėmis tiesomis, o liberalios religijos neįstengs tam 

pasipriešinti. 

- Nes jie skirtingai nuo autokratinių ir konservatyvių religijų neskirs tiek dėmesio 

psichologiniam ţmonių apdorojimui, pradedamam jau pačiame ankstyviausiame amţiuje. 

- Būtent... 

Dar ilgai broliai kalbėjosi aptardami įvairiausias besiformuojančio plano detales. Tačiau tegu jos 

dabar išlieka paslaptyje ir skaitytojui atsiskleis skaitant šį pasakojimą toliau. Uţtenka tik 

pasakyti, kad po pokalbio abu broliai jautėsi kur kas labiau patikėję galima pergale. Nepraėjo ir 

mėnuo, skaičiuojant laiką dangiškaisiais matavimo vienetais, kai Vakaris galutinai pasiruošė 

ţygiui ir iškeliavo tapti vieno iš garsiausių riterių ordino – tamplierių faktiniu valdovu.. 

 

1291 metai pagal krikščioniškąjį laiko skaičiavimą 

 

 Vakaris labai nemėgo karų ir kautynių. Ne todėl kad būtų bailys. Ne, bailiu „Demonų lordo“ 

pavadinti negalėtų net pikčiausi jo priešai. Jis tiesiog laikė ţmonių gyvybes pačia didţiausia 

vertybe. Ţinoma, kai kurie su karo menu susipaţinę asmenys, perskaitę šiuos ţodţius, pasakytų, 

kad Vakaris negalėtų būti geru karvedţiu. Karvedys, kuris brangina gyvybes, nesugebės priimti 

sunkių sprendimų ir paaukodamas dalį karių iškovoti lemiamą pergalę. Galbūt šie ţodţiai ir 

būtų teisingi, jei kalbėtumėme apie paprastą ţmogų. Tačiau Vakaris nebuvo ţmogus. Tai, kad 
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jis laikė kitų gyvybes vertingomis jam netrukdydavo būti tvirtam ar kai kada net ţiauriam. Štai 

ir dabar ką tik pasibaigusiose riterių tamplierių būrio kautynėse su turkais... Ţuvus riterių vadui,  

pradţioje kovojęs kaip paprastas karys – riteris, Vakaris iš karto perėmė vadovavimą ir, lydimas 

niekur nesitraukiančių demonų Artorijaus ir Ginčio, nuvedė saviškius karius tiesiai link turkų 

karvedţio. Kaip pesliai per balandţius, taip Vakario minčių ir poelgių įkvėpti tamplieriai 

perskrodė jiems kelią uţtvėrusių musulmonų kareivių gretas. Mūšis buvo laimėtas. Dalis priešų 

ţuvo, dalis paspruko, o dalis, kartu su karvedţiu, pateko į nelaisvę. Štai tada Vakaris ir turėjo 

priimti sunkų sprendimą. Palikęs gyventi karingąjį turką, Azazelis sukurtų pavojų savo taip 

kuriamai „Dievo kario“ reputacijai 

 „Patikėk manim, aš visai nesidţiaugiau tave ţudydamas“,- galvojo Vakaris, ţiūrėdamas į vienu 

kalavijo smūgiu nukirstą narsaus turkų karvedţio galvą. „Suprask, kitaip negalėjau pasielgti. Tu 

galėjai tapti rimta kliūtimi ateityje“. 

- Meistriškas smūgis, Valdove,- ištarė iki tol viso mūšio metu pratylėjęs Artorijus.- Tik kodėl 

ţudei jį pats? Galėjai liepti kariams, arba mums su Ginčiu. 

- Kiekvienas pats turi vykdyti ir atsakyti uţ sunkiausius savo sprendimus. Tai mano našta, aš 

ją ir privalau nešti,- atsisukęs į demonus atsiliepė Vakaris. Abu asmens sargybiniai atrodė 

tiesiog siaubingai. Nuo galvos iki kojų išsitepę priešų krauju jie traukė pagarbius aplinkinių 

ţvilgsnius. Be abejo, jei vyrai nebūtų kiekvienas maţiausiai septynių pėdų ūgio, 

banguojančiais raumenimis, bylojančiais apie nepaprastą fizinę jėgą, vaizdas nebūtų toks 

įspūdingas, bet dabar... Dabar jie kitiems riteriams atrodė kaip protėvių karţygiai, apie 

kuriuos vakarais prie lauţo dainuojamos dainos. Retas kuris tarp tamplierių galėjo pasigirti 

tokiais plačiais pečiais ar įspūdingais raumenimis, kaip šie du, bet nė vienas net iš tolo jiems 

neprilygo savo koviniu meistriškumu. Jie buvo pirmieji, kurie rėţėsi į darnias turkų gretas. 

Priešai dešimtimis krito nuo Artorijaus ir Ginčio kalavijų smūgių kol pagaliau neatsirado nė 

vieno kuris, net apimtas mūšio kvaitulio, bandytų jiems pastoti kelią. Ţinoma, nepamiršo 

demonai ir savo pagrindinės pareigos, saugoti Vakarį. Tačiau jam apsaugos nelabai reikėjo. 

Nebuvo Ţemėje tokio kardo ar kirvio, kuris galėtų pakenkti Azazeliui, o ir liepsnojančių 

„Dangaus valdovui“ ištikimų angelų kalavijų „Demonų lordas“ per daug nesibaimino. Jis 

puikiai ţinojo savo jėgas. Ţinoma, Vakaris galėjo ţūti būdamas Ţemėje. Tačiau tik nuo uţ jį 

stipresnio angelo rankos. Svarbiausia, kad tas priešininkas turėjo būti stipresnis ne fiziškai, 

bet savo valia ir mintimis. Tik įveikęs Vakarį valios dvikovoje, angelas galėjo tikėtis 

pergalės fizinėje kovoje. Net tarp artimiausių „Dangaus valdovo“ tarnų tokių, kurie galėtų 

pabandyti stoti su Azazeliu į dvikovą, buvo labai nedaug, o ir tie patys buvo per daug 

vertingi savo šeimininkui. 
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- Šauniai kovėtės. Aušrinis nesuklydo sakydamas, kad jūs geriausi. 

- Dėkui uţ gerą įvertinimą šeimininkę,- abu demonai pagarbiai nulenkė galvas atsakydami. 

Gal iš šalies galėjo pasirodyti, kad tai tiesiog tuščias ir formalus gestas, bet tiesa buvo 

kitokia. Artorijus ir Gintis dar nebuvo gimę per „puolusiųjų“ maištą. Jie gimė ir augo jau 

„Pragare“, kaip tremtinių buveinę pavadino „Dangaus valdovas“, tačiau Liuciferis ir 

Azazelis buvo jų herojai. Gal geriau pasakyti – stabai. Tie kuriems meldţiamasi ir uţ 

kuriuos nedvejojant atiduodama gyvybė. Demonai didţiavosi savo misija ir būtų pasiryţę 

verčiau leistis sukapojamiems į gabalėlius nei nuvilti Vakarį.- Ką įsakysi daryti toliau? 

- Paimkit dalį vyrų ir surinkit trofėjus. Pravers ateityje kaip dovanos reikiamiems asmenims. 

Tada nusiprauskit upelyje. Neleisiu jums tokiems grįţti į miestą. Atrodote kaip demonai,- 

šyptelėjo Vakaris abiems palydovams. Netrukus nuskambėjęs juokas patvirtino, kad 

Artorijus ir Gintis be visa ko buvo apdovanoti ir neblogu humoro jausmu.- Aš einu rikiuoti 

karių. Trauksim atgal. 

- Kalbėsite su Didţiuoju magistru?- pasidomėjo Gintis, pademonstruodamas dar ir neeilinį 

protą. 

- Taip, - linktelėjo Vakaris.- Pats metas kalbėtis su Didţiuoju magistru. Jis privalės mane 

išklausyti. Dabar, kai išsiskyriau iš kitų riterių tarpo, bus ţymiai lengviau gauti jo 

audienciją. Uţteks tik vieno pokalbio, kad jis taptų mano. Ţinai ko Didysis magistras 

labiausia trokšta? 

- Ţinių?- atsiliepė Gintis. 

- Būtent ţinių,- linktelėjo šypsodamasis Vakaris.- O ţinių aš jam tikrai galiu suteikti... 

Sargybiniai nusilenkė, parodydami, kad viską suprato ir, negaišdami laiko, nuskubėjo vykdyti 

Vakario nurodymų. Pats Azazelis iš lėto nuėjo link jo laukiančių riterių. „Ką gi, pradţia 

nebloga“,- galvojo „Demonų lordas“ apsvarstydamas nuveiktus darbus. „Maţiau kaip per 

mėnesį palenksiu savo valiai patį tamplierių Didįjį magistrą. Maniau teks tam uţtrukti ne 

maţiau pusmečio.“ 

 

.................................. 

Skvarbus vėjas ir šaltis tą dieną atrodo verţėsi visur ir nesigailėjo nieko. Kiekvienas, kas buvo 

lauke, pakliūdavo į jo stingdantį glėbį. Ir nesvarbu ar tai buvo storais kailiais apsikaišęs 

garbingas grafas, sėdintis patogiai veţėčiose, ar kirvį pasičiupęs darbštus valstietis, traukiantis 

malkų į artimiausią mišką, visi pajusdavo atėjusios ţiemos gniauţtus. Netgi pirkiose tik 

pastoviai deganti ugnelė gelbėdavo nuo aplinkui stūgavusių vėjų, vis besitaikančių įsibrauti 

vidun pro plyšius sienose. Atrodo visoje apylinkėje tik vienas pastatas nebuvo pasiekiamas 
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lediniams šalčio nagams. Ţinoma, pastatu pavadinti didingą ant kalvelės stūksančią pilį yra taip 

pat tikslų kaip lėktuvnešį pavadinti laiveliu. Kaip ten bebūtų, svarbiausia buvo tai, kad ţmonės 

tuo metu buvę pilyje, visiškai nejautė lauke siautėjančios ţiemos. Įstiklinti langai, bylojantys 

apie didţiulį savininkų turtą, nepraleido vėjo, o puikiai suderinti rytų ir vakarų architektūros 

stiliai, preciziškai tiksliai apskaičiuota būtina oro cirkuliacija ir išvedţiotos jos angos, 

leidţiančios maţiausiomis sąnaudomis apšildyti pastatą ţiemą bei atvėsinti jį vasarą, rodė, kad 

ties šios pilies brėţiniais plušo aukščiausios klasės architektai. Retas grafas ar net hercogas, 

tegul ir valdantis ištisas provincijas, galėjo sau leisti tokią prabangą. Tik ši pilis nepriklausė nei 

grafui, nei hercogui, nei pačiam Prancūzijos karaliui. Ją pasistatė ir tvirtai joje įsikūrė plačiai 

savo brolių narsa ir ţygiais pagarsėjęs tamplierių ordinas, neseniai persikraustęs į Prancūziją iš 

Kipro. Būtent čia vykdavo aukščiausių ordino brolių susirinkimai, kuriuose priimami 

sprendimai neretai nulemdavo ištisų valstybių ateitį. Būtent joje buvo sukrauti neišmatuojami 

ordino turtai, įgyti per šimtmečius besitęsiančias kovas su netikėliai. Pilies rūsiuose buvo 

saugomi šimtai dėţių aukso luitų ir kelis kartus daugiau sidabro monetų, bet didţiausias ordino 

turtas buvo ne tai. Labiausiai broliai vertino ir saugojo milţinišką, nuostabiai pilies rūsiuose 

įrengtą biblioteką, architektų išmonės dėka puikiai apsaugotą nuo išorinių sąlygų. Papirusai iš 

senosios Aleksandrijos, Babilono manuskriptai, Platono, Aristotelio ir kitų senovės Graikijos 

bei Romos filosofų raštai, atrodo čia buvo surinkta visa rašytinė ţmonijos išmintis, sukaupta per 

tūkstančius metų. Didysis tamplierių ordino magistras Ţakas de Mole buvo ţingeidus ţmogus. 

Tiesa sakant, jis buvo labiau mokslininkas negu karys, nors drąsos jam taip pat nestigo. Ištisas 

paras, dar būdamas vienas iš aukštesnių ordino brolių, de Mole tūnodavo bibliotekoje ir po 

kruopelytę rinkdavo amţių bėgyje praţuvusias ţinias. Dabar, tapęs Didţiuoju ordino magistru ir 

pats parašęs tris knygas atskleidţiančias pamirštas filosofines, o, kai kada, ir technines idėjas, 

Ţakas de Mole galvojo, kad nesugebėjo atskleisti tik dviejų paslapčių. Ir štai ... 

„Negi tai tiesa?“- niekaip neatsitokėdamas po pokalbio su neseniai prie ordino prisijungusiu, bet 

jau išgarsėjusiu grafu Vakariu, svarstė magistras. „Negi pagaliau turiu galimybę atskleisti tai, 

kas atrodė amţiams prarasta. O gal tas grafas melavo? Gal tai tik būdas įgyti mano pasitikėjimą? 

Nemanau, įrodymai labai svarūs“. Ţakas dar ir dar perţiūrėjo senuosius pergamentus su 

ištraukomis iš pirmosios Biblijos. „Nemanau, kad tai klastotė“. Tačiau labiausia magistro akį 

traukė labai senas, tik po Kristaus gimimo parašytas manuskriptas su detaliu „Šventojo Gralio“ 

ir jo galimybių aprašymu. „Tik pamanyk. Čia rašoma, kad „Šventasis Gralis“ buvo medicininis 

įrenginys, skirtas atgaminti mirštančias ţmogaus kūno ląsteles ir atjauninti organizmą. Bet juk 

tai reiškia amţiną jaunystę ir išsigelbėjimą nuo visų ligų.“ Tik geleţinė ţmogaus savitvarda 

neleido jam pradėti šaukti nuo emocijų pertekliaus. „Ir visą tai brolis Vakaris siūlo atgabenti 
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man.“ – toliau galvojo magistras, apţiūrinėdamas senovinį ţemėlapį, kuriame pasak Vakario 

buvo nurodyta pirmosios Biblijos bei „Šventojo Gralio“ slėptuvė, kurią įrengė pirmieji 

krikščionys netrukus po to kai didţioji dalis Baţnyčios valdovų parsidavė Romos imperatoriui ir 

pradėjo persekioti nesutikusius išduoti savo tikėjimo. „Keisti šitie grafo ţodţiai, bet kaţkodėl 

jaučiu, kad jie teisingi. Apsisprendţiau, duosiu jam kelis brolius į pagalbą ir leisiu vykti 

atgabenti šiuos neįkainuojamus lobius“,- mąstė toliau magistras, net neįtardamas, kad Vakaris 

labai subtiliai, siekdamas neišsiduoti „Dangaus valdovo“ tarnams, palenkė de Mole valią sau ir 

jau tapo faktiniu ordino valdovu. „Tik kodėl mano asmeninis sekretorius taip išsigando pamatęs 

grafą?“,- toliau svarstė magistras, prisimindamas kaip išbalo pats garsiausias ordino karys ir 

kokia baime nušvito jo akys, kai uţėjęs į magistro kabinetą jis pastebėjo priešais Ţaką de Mole 

sėdintį Vakarį. „Toks įspūdis, kad sekretorius paţino grafą... Bet iš kur galėtų?“- magistras net 

neįtarė, kad vienas iš „Dangaus valdovo“ šnipų, pusiau angelas tarnavęs Ţakui kaip sekretorius 

ir asmens sargybinis iš tiesų paţino „Demonų lordą“. Maţa to, paţvelgęs į Vakario akis jis 

suprato ne tik esąs demaskuotas, bet ir tai, jog gyventi jam beliko ne ilgiau kol „Demonas 

gundytojas“, kaip Vakarį daţnai vadindavo Rojuje, pabaigs savo pokalbį su magistru. Pusiau 

angelas net nebegalvojo apie kovą ar išsigelbėjimą. Jis realiai vertino savo jėgas ir puikiai 

suvokė Azazelio galimybes. Svarbiausiu jo likusio gyvenimo tikslu buvo pranešti naujienas 

vieninteliam tikrajam angelui Ţemėje, „Dangaus valdovo“ atsiųstam šnipinėti Romos popieţių 

bei nukreipti Baţnyčią reikiama kryptimi. Norėdamas tai padaryti, magistro sekretorius turėjo 

nubėgti į priešingą pilies pusę, kuo toliau nuo „Demonų lordo“, kad nebesiektų pastarojo įtaka, 

ir mintimis susisiekti su tikruoju angelu. Neįtarė ordino magistras ir to, kad kaip tik tuo pačiu 

metu, jam besvarstant apie Vakario pasiūlymą, staigus Ginčio kardo smūgis nurideno 

sekretoriaus galvą nuo pečių. Negalima pasakyti, kad sekretorius nesipriešino. Būdamas kelis 

kartus greitesnis ir stipresnis uţ ţmones, jis stojo į kovą su demonu ir priešinosi, tiksliau 

kalbant, bandė priešintis. Kova netruko ir dešimties sekundţių. Keletas ţaibiškų Ginčio smūgių, 

apgaulingas judesys ir beveik nepastebimas kirtis, nutraukė, taip ir nesuspėjusio nieko tikrajam 

angelui pranešti, sekretoriaus ţemiškąją kelionę. 

 

............................ 

 

Pirmas sukrėtimas praėjo ir Liutauras pasijuto gerokai laisviau. Ne, jokios abejonės dėl to ar 

pasakotojas kalba tiesą jam nekilo. Vyras neţinia kodėl tikėjo viskuo kas jam buvo sakoma, 

nors jokiu būdu negalime sakyti, kad Liutauras buvo naivus ar labai patiklus asmuo. Ţinoma, 

kai kurie skaitytojai galėtų kategoriškai teigti, jog jie jokiu būdu netikėtų tokiomis pasakomis, o 
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Liutauras buvo tiesiog kvailas ir uţkibo ant kokio nors šarlatano meškerės. Aš pats sakyčiau 

kitaip... Mano manymu šis pasakojimo herojus turėjo išskirtinai imlų protą, sugebantį be 

automatinės atmetimo reakcijos priimti bet kokią informaciją ir ją šaltai apsvarstyti. Pasakotojo 

demonstruoti išvaizdos pasikeitimai bei visa galią spinduliuojanti jo esybė teisininkui 

akivaizdţiai nurodė, kad jis susidūrė su kaţkuo neţinomu ir sunkiai paaiškinamu. O pasakojime 

dėstomi faktai buvo ne keistesni uţ Liutauro regėtus vaizdinius ir pilnai galėjo būti tikrove. 

Priešingai, aš labai nusivilčiau šiuo herojumi, jei jis, sekdamas blogiausiomis tradicijomis, pultu 

šūkauti, kad jam tik vaidenasi ir nieko panašaus negali būti ar, kaip daţnai elgiasi pilkosios 

vidutinybės, net atsisakytų klausytis to, kas netelpa į jų mielo jaukaus pasaulėlio vidų. Dţiugu, 

kad šis asmuo buvo kitoks. Bėgant minutėms jis atsipalaidavo ir aktyviai pradėjo dalyvauti 

pokalbyje, kartas nuo karto pasitikslindamas kokią nors pasakotojo praleistą detalę. 

- Tai Jūs tikrai suradote „Šventąjį Gralį“ ir pirmąją Bibliją?- gyvai pasiteiravo Liutauras, 

pajutęs, kad pasakotojas susiruošė praleisti savo kelionę ir tęsti nuo įvykių, prasidėjusių 

1295 metais po Kristaus. 

- Ţinoma, - linktelėjo nepaţįstamasis.- Tai nebuvo sunku... Visų pirma todėl, kad dar 

ketvirtojo amţiaus pradţioje juos paslėpė mūsų agentai. Reikia nepamiršti, kad „Šaltasis 

karas“ tarp „Pragaro“ ir „Rojaus“ vyko tūkstančius ţemiškųjų metų. Jau nuo tada kai 

„Rojaus“ agentai sukūrė judaizmą ir pradėjo jį skiepyti tarp izraelitų bei griauti šios kadaise 

išdidţios tautos tradicijas, kultūrą bei tradicijas, mes, suprasdami visą pavojų, stengėmės 

tam priešintis. Ţinoma, ne taip akivaizdţiai kaip nuo tryliktojo amţiaus. Galbūt padarėme 

klaidą vengdami atviros kovos? Tačiau dabar nieko nebepakeisi. Mums nepavyko ne tik kad 

sustabdyti judaizmo, bet ir uţkirsti kelio krikščionybės atsiradimui ir vėlesniam jos 

išsigimimui, savo ruoţtu privedusiam prie islamo atsiradimo. 

- O kaip reagavo Didysis magistras kai Jūs pargabenote tai ko ieškojote? 

- O kaip tu manai? Kaip gali reaguoti ţmogus įgavęs galimybę būti amţinai jaunas bei 

įrodymus, kad esama Baţnyčia iškreipė tikėjimo tiesas. Jis tapo aršiu, nors ir slaptu, Romos 

Šventojo sosto priešininku. Turiu pasakyti, kad ne jis vienas. Iki 1312 metų aš buvau 

uţvaldęs beveik visų ordino brolių protus ir sielas ir tai padariau su minimalia mentaline 

įtaka. Stebėtina, ką gali padaryti laiku pateikti įrodymai ir nurodytas didingas bei šventas 

tikslas. Dar vienas kitas dešimtmetis ir Ordinas taptų rimta karine jėga bei sukurtų savo 

valstybę, o vėliau paskelbtų šūkį atkurti tikrąją krikščionybę bei karą baţnyčiai apsišaukėlei. 

Tokia įvykių seka buvo labai reali ir daug ką galėjo pakeisti vėlesnėje istorijoje. Jei ne mano 

lemtinga klaida vertinant Ordino pasiruošimo laipsnį bei labai nesavalaikė kelionė ieškant 
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sąjungininkų... Viskas tikrai galėjo būti kitaip. Vėliau jau aš nieko nebegalėjau padaryti ir 

teko daug ką pradėti iš naujo. Bet papasakosiu apie viską nuosekliai. 

 

1295 metai pagal krikščioniškąjį laiko skaičiavimą 

 

Ţmogus įţengė pro duris beveik nekeldamas jokio triukšmo. Bet kuris atidesnis stebėtojas, atkreipęs 

dėmesį į aukštaūgį ir atletišką įėjusiojo kūną, pakaustytus batus ir energingą eiseną, tikrai nustebtų 

dėl tokio sugebėjimo vaikščioti be garso. Lygiai taip pat stebintų dviejų įspūdingos išvaizdos 

elitinių gvardiečių, stovėjusių prie jau minėtų durų, elgesys. Maţų maţiausiai keista, kai pagarba 

atiduodamas asmeniui ne tik kad nevilkinčiam karinės uniformos ir neturinčiam jokių skiriamųjų 

ţenklų, bet net neuţimančiam jokio oficialaus posto. Ţinoma, tiesos dėlei, reiktų paminėti, kad šie 

faktai keisti būtų tik pašaliniam stebėtojui. Vatikano kanceliarijoje visi paţinojo vienuolį Pjerą, 

artimiausią popieţiaus patarėją, ţmogų, tapusį tikra „Dievo rykšte“ visokio plauko eretikams ir 

netikėliams. Nieko čia nestebino jo sugebėjimai pasirodyti nekeliant jokio garso ar retkarčiais 

pademonstruojama neįprasta fizinė jėga.   

- Aaa... Tai tu, Pjerai,- juodaplaukis, jau gerokai praţilęs vyras, pakėlė akis nuo ką tik skaityto 

dokumento ir kreipėsi į uţėjusįjį.- Kaip visada tylus. Kaip visada net nepristabdytas 

sargybinių. 

- Jie mane paţįsta, Šventasis tėve,- pradėjo vienuolis, bet buvo nutrauktas nekantraus 

popieţiaus mosto. 

- Paţįsta...Be abejo.. Dar pridėk, bijo kaip velnias kryţiaus.  Blogiausiai, kad ir aš tave gerai 

paţįstu ir suprantu, kad taip įsiverţei ne be reikalo. Ką nori pasakyti? Dėstyk...,- tik tada 

Bonifacas VIII atkreipė dėmesį į neįprastai perbalusį savo artimiausio patarėjo veidą ir jau 

gerokai lėčiau tardamas ţodţius ir neslėpdamas uţplūdusio susijaudinimo perklausė.- Kas 

nutiko? Negi pasitvirtino spėlionės? 

- Azazelis,- teištarė vienuolis ir sunkiai šleptelėjo ant pirmo pasitaikiusio krėslo. 

- Pats Demonų lordas...,- dar prieš kelias akimirkas atrodęs visiškai ramus, popieţius 

neatpaţįstamai pasikeitė. Dar pusamţis, graţaus stoto vyras kaip burtu lazdele mostelėjus 

paseno maţiausiai dvidešimčia metų. Jo veidas tapo gelsva kauke be lašo kraujo, o rankos 

drebėjo kaip pas girtuoklį po lėbavimų nakties. Tačiau gebėjimo mąstyti dvasininkas 

neprarado.- Kaip suţinojai? 

- Vienas po kito be pėdsakų dingo trys mano agentai, kuriuos siunčiau stebėti Tamplierių 

ordiną. Atsimenate dar prieš kurį laiką kalbėjom, kad ordinas darosi per daug 

nepriklausomas ir kai kada laisvamanis. Pirmas ir pats vertingiausias agentas prapuolė prieš 
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keturis metus. Jau tada sunerimau, bet nusprendţiau, kad kaltos kokios nors objektyvios 

aplinkybės. Tada prieš porą metų nusiunčiau dar porą agentų, kurie turėjo išsiaiškinti kas 

atsitiko praţuvėliui. Praėjo pusmetis, bet neatsiliepė nei pirmas, nei pas jį pasiųsti vyrai. 

Tiesa sakant, dar ir tuomet labai nepergyvenau. Visi trys buvo išskirtinai stiprūs ir puikūs 

kariai ir labai nedaug Ţemėje ţmonių, kurie sugebėtų jiems pakenkti. Pagaliau nusprendţiau 

pats viską patikrinti ir prieš mėnesį išvykau į Prancūziją. Šiaip ne taip man pavyko nusigauti 

iki pat Didţiojo magistro pilies niekieno nepastebėtam... Įsivaizduoji, prieš išvykdamas iš 

Romos, aš dar svarsčiau spjauti į slaptumą ir traukti tiesiogiai į pilį bei pasiklausti ko nors 

apie praţuvėlius. Ačiū Dievui, kad nusprendţiau būti atsargesniu. Taigi, nepraėjo nei 

pusvalandis nuo mano atvykimo, kai pamačiau iš pilies išvykstantį Azazelį, lydimą dviejų 

kovinių demonų įgavusių ţmonių išvaizdą. 

- O tu negalėjai suklysti?- nedrąsiai ištarė popieţius. Angelai, demonai, „Dangaus valdovas“, 

amţina priešprieša... Viso to, dar prieš porą metų dvasininkas neţinojo ir, tiesa sakant, dabar 

jam daţnai atrodė, jog geriau būtų buvę ir toliau neţinoti. Lyg tai būtų įvykę šiandien, taip 

gerai Bonifacas atsiminė pirmąjį savo pokalbį su vienuoliu Pjeru, įvykusį iš karto po to kai 

jis buvo išrinktas popieţiumi. Iki to laiko dvasininkui atrodė, kad Pjeras tėra paprastas, nors 

ir labai įtakingas vienuolis ir buvusiojo popieţiaus patikėtinis. Tačiau po to pokalbio... Po to 

pokalbio sekęs suţinojimo šokas tęsėsi iki pat šios dienos. Suţinojimo, kad prieš tave ne 

paprastas gobtuvu apsirėdęs ţmogus, o tikrasis angelas, atsiųstas vadovauti. Angelas, kuris 

nevengia bausti, kuriam reikia betarpiškai paklusti ir kuris lengvai gali uţvaldyti visas tavo 

mintis ir tavo protą. Kai kada Pjeras kalbėdavo kaip senas patikimas bičiulis ir pats 

norėdavo, kad popieţius su juo elgtųsi kaip su išmėgintu draugu. Tačiau Bonifacas ţinojo... 

Jis ţinojo, kas iš tiesų valdo Baţnyčią ir kaip miršta Pjerui neįtikę ţmonės. Todėl metai po 

metų jis tiesiog vaidino sau skirtą vaidmenį ir tegalėdavo mintyse pasiguosti, kad jei būtų 

ţinojęs ką reiškia tapti popieţiumi, niekuomet nebūtų sutikęs kandidatuoti. O dabar... Dabar 

Bonifacas bijojo. Jis bijojo baisaus Demonų lordo apie kurį tiek buvo prisiklausęs. Bet ir pro 

šią beveik viską apimančią baimę, netikėtai jam pačiam, prasimušė šviesus minties 

spindulėlis. Minties, apie kurią niekas negalėjo suţinoti. Maţa to, kuri buvo slepiama net 

nuo paties savęs. „Ar gali net pats Demonų lordas būti blogesnis uţ tikrąjį angelą. Gal 

atvirkščiai, demono atsiradimas yra mano išgelbėjimas ir jis galėtų išvaduoti mane iš Pjero 

vergijos“. Tačiau tik suvokęs savo minties prasmę, popieţius išsigando dar labiau. Tik šį 

kartą šalia sėdinčio angelo, melsdamasis, kad tas nebūtų išgirdęs minties išdavikės. Galima 

pasakyti, kad dabar dvasininkui pasisekė. O gal ne tiek pasisekė, kiek Pjerui nerūpėjo 

visokios ten niekingo ţmogelio mintys. Jis pats buvo išsigandęs ne maţiau nei popieţius ir, 
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kas įdomiausia, lygiai taip pat pasimetęs. „Ką man dabar daryti?“ vėl ir vėl uţduodavo sau 

tą patį klausimą apsimetėlis vienuolis. „Lyg ir turėčiau apie Azazelį iš karto pranešti 

„Dangaus valdovui“. Bet jei taip pasielgsiu, kils triukšmas, viską suţinos Demonų lordas ir 

pats atvyks pas mane. Manau, kad mano susitikimas su demonu gundytoju nebus nei ilgas, 

nei įdomus. Tiesiog po to vienu vidutinių gabumų angelu pasidarys maţiau. Ţinoma, jei aš 

būčiau archangelas... Deja, tokiu nesu ir dvikovoje su Azazeliu neturiu jokių galimybių 

išgyventi. Gal paprašyti „Dangaus valdovo“ atsiųsti į ţemę kurį nors iš archangelų, gal net 

patį Gabrielį? Jis galėtų įveikti Demonų lordą, nors, ţinoma, garantijos tikrai nėra... Prašyti 

aš galiu, bet „Dangaus valdovas“ nesutiks. Gabrieliu nerizikuojama, o ir kiti archangelai 

nesišlaisto būriais. Reiškia pranešdamas sukeliu tiesioginę grėsmę sau asmeniškai. O jei 

nepranešiu...“- Sakau, gal netyčia suklydai,- dar kartą pakartojo popieţius, nesulaukęs 

atsakymo. 

- Ką sakei?- išsiblaškęs perklausė Pjeras .- Ne, nesuklydau. Aš puikiai ţinau kaip atrodo 

Azizelio aura. Nei jis, nei jo demonai net negalvojo rimtai maskuotis.  

- Tai kas dabar bus?- sušnibţdėjo Bonifacas, viltingai ţiūrėdamas į tikrąjį angelą.- Gal mums 

padės „Dangaus valdovas“. 

- Neţinau kas bus- suriko beveik netramdydamas įtūţio apsimetėlis vienuolis.- Kodėl 

visuomet aš turiu viską ţinoti? Nori mirti greitai? Jokių problemų... Aš apie Azazelį pranešu 

„Dangaus valdovui“ ir jau po mėnesio pasijusi beţiūrįs „Demonų lordui“ tiesiai į akis. 

Nebijok, šitas demonas nėra ţiaurus. Mirsi ramiai ir neskausmingai. Štai aš į tokią malonę 

negalėčiau pretenduoti. Manau mano paskutinės valandos šioje ašarų pakalnėje būtų net 

labai nemalonios. 

- O „Dangaus valdovas“? 

- Nepadės mums joks „Dangaus valdovas“. Tokie rūpesčiai neverti jo dėmesio, o ir savo 

geriausių archangelų jis mums tikrai nesiųs. 

- Kodėl?- nedrąsiai pasidomėjo popieţius. 

- Azazelis per daug stiprus. Netgi archangelas Gabrielis galėtų smarkiai nukentėti kovodamas 

su šiuo demonu. Mes su tavimi per daug smulkūs padarai, kad dėl mūsų būtų rizikuojama 

iškiliausiais archangelais. Ne... Turime suktis patys. 

- Gal išeitų jį kaip nors nuţudyt? Na, pavyzdţiui nunuodyti?- Bonifacas stengėsi mąstyti, bet 

didţiulė baimė, pakurstyta dar ir neslepiamo angelo įniršio, po truputį ribojo net iki tol 

buvusių aktyvių dvasininko smegenų veiklą. 

- Na tu visiškas idiotas,- pašoko iš savo vietos Pjeras.- Angelai jo nesugeba nuţudyti, o tu štai 

imsi ir nunuodysi. Kvailys... Ne kitaip. Bet ko norėti iš ţmonių. Durnių laivas ir tiek. Ne... 
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Turime imtis kitų priemonių. Atrodo aš netgi sugalvojau kokių. Manau turime sunaikinti ne 

Azazelį, o Tamplierių ordiną. Kas svarbiausia, tai turime padaryti svetimomis rankomis. 

- Kieno? 

- Na kad ir Prancūzijos karaliaus,- gūţtelėjo pečiais vienuolis. 

- Kodėl Prancūzijos karalius turėtų kariauti su ordinu. Kiek atsimenu magistras ir karalius 

Pilypas yra geri draugai?- vėl įterpė savo trigrašį popieţius. 

- Tai ne problema,- mostelėjo ranka Pjeras.- Apsilankysiu karaliaus rūmuose. Pabendrausiu su 

juo akis į akį ir jis vykdys visus mūsų nurodymus. Problema kitur. Demonas jau uţvaldė 

ordiną ir, pajutęs grėsmę, gali suburti visas tamplierių karines pajėgas Prancūzijoj. Jei 

Azazelis imsis vadovauti savo sukurtai kariuomenei, joks karalius prieš jį neatsilaikys. 

Turime veikti kitaip. Reikia kaip nors atskirti Demonų lordą nuo tamplierių ir ordiną pulti 

jam išvykus. Pulti netikėtai, klastingai ir stipriai. Tik va kaip tai padaryti? 

- Reiktų demoną apgauti,- cyptelėjo susigūţęs ir visas tirtantis dvasininkas. 

- Apgauti demoną? Kvailys... Kaip tu apgausi demoną. Nors ne... Gal tavo mintis ir nėra tokia 

idiotiška. Jei pakištumėm jam kokią nors klaidingą informaciją per Pragaro agentus, kuriais 

Azazelis pasitikėtų. Ţinai, gal tada kas nors ir gautųsi. Man reikia pagalvoti,- nieko daugiau 

nebesakydamas, Pjeras apsisuko ir skubiai išėjo į savo apartamentus. Likęs vienas popieţius 

kurį laiką dar jautėsi kaip ţuvis ištraukta iš vandens, bet palaipsniui nurimo ir atgavo 

galimybę aiškiai mąstyti. „Pjeras teisus. Jokiu būdu negalima išsiduoti demonui apie savo 

tikruosius ketinimus. Jei tik jis pagalvos, kad aš esu pavojingas – mano gyvenimas bus 

baigtas. Apsimesiu ordino draugu. Kai kils konfliktas tarp karaliaus ir magistro, viešai visur 

palaikysiu tamplierius ir rodysiu savo priešiškumą Pilypui IV. Taip Azazeliui nesukelsiu 

jokių įtarimu. Tik va kaip spręsti Pjero klausimą? Gal ir nebūtų visiškai blogai, jei demonas 

iš patikimų šaltinių suţinotų apie tikrąjį šito, tebūnie jis tris kartus prakeiktas, vienuolio 

vaidmenį. Ţinoma, idealiausia būtų jei Pjeras sunaikintų ordiną, o demonas pribaigtų mane 

uţsėdusį angelą.“- ši mintis taip pradţiugino popieţių, kad tiesiog akyse dingo visi buvusio 

sukrėtimo pėdsakai.  

 

....................... 

- O man, tiesa sakant, šis popieţius labai patiko,- liūdesiu suţibusios pasakotojo akys nerodė, 

kad prisiminimai jam labai malonūs.- Tvirtas vyras buvo. Mes net buvom porą kartų susitikę 

kai lankiausi Romoje trylikto amţiaus pabaigoje.. Įsivaizduoji, kaip aš nustebau supratęs, 

kad popieţiumi tapo vienas iš mūsų praţuvusių vaikų. 

- Kodėl tu sakai tvirtas? – nustebo Liutauras.- Kiek supratau, Pjeras jį buvo visiškai uţvaldęs. 
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- Ne...,- palingavo galvą Vakaris.- Įbauginęs – taip, bet uţvaldęs – ne. Mūsų vaikų 

neįmanoma visiškai uţvaldyti. Bonifacas visuomet turėjo savą viziją ir savo tikslą, kuris 

beveik niekuomet nesutapo su apsimetėlio vienuolio jam brukamomis idėjomis. Jis tai 

ţodelį netinkamą pašnibţdėdavo Konstantinopolio pasiuntiniams, taip sugriaudamas tarp 

baţnyčių vykstančias derybas. Tai lyg tai ir netyčia prasitardavo apie ruošiamas pasalas 

tiems, kas tikrai viską pranešdavo ordinui. Iki pat jo mirties Pjeras taip ir nesugebėjo 

paspęsti tamplieriams spąstus. 

- O kaip jis mirė? 

- Vienuolis nuţudė. Jis pagaliau suprato, kad popieţius ţaidţia savąjį ţaidimą ir suvokė 

negalįs jo valdyti, todėl tiesiog sustabdė Bonifaco širdį. Po to susirado tinkamą marionetę. 

Tokį Klemensą V. Nors gal ir neturėčiau labai smerkti vargšiuko Klemenso. Juk jis, 

skirtingai nuo Bonifaco, tebuvo paprastas ţmogus. 

- Gal gali man kai ką paaiškinti? – pasidomėjo Liutauras.- Tu daug kartų kalbėjai apie 

praţuvusius vaikus. Kas jie tokie? 

- Ilga tai istorija,- ištarė Vakaris patogiai atsilošdamas.- Pabandysiu paaiškinti keliais 

ţodţiais. Matai kai mes pralaimėjome ir buvome ištremti iš Originalo, kitaip dar vadinamo 

Rojumi, įsikūrėme Paralelėje arba kaip ją pavadino „Dangaus valdovas“- Pragare. Visą savo 

energiją ir jėgas skyrėme tam, kad padaryti Pragarą tinkamu mums gyventi. Apie kovą su 

„Dangaus valdovu“ daugiau nebegalvojome. Tačiau dalis mūsiškių nenorėjo pasiduoti. Tai 

buvo patys geriausi, patys rūpestingiausi iš mūsų. Vadovaujami Barakelio jie nusprendė 

toliau mokyti ţmones ir gyventi Ţemėje. Sudaryta sutartis su „Dangaus valdovu“, kuri buvo 

labai mums nenaudinga, neleido puolusiems angelams, arba demonams, kaip mus vėliau 

pavadino, gyventi tarp ţmonių. Išeitį rado Barakelis. Visi pasiliekantys Ţemėje tiesiog tapo 

ţmonėmis. Na bent jau beveik ţmonėmis. Kaip ir ţmonės jie pasendavo ir numirdavo, tačiau 

skirtingai nuo ţmonių, kiekvieną kartą atgimdavo tokie patys. Gal aš dabar sakau ne visiškai 

tiksliai. Tokie patys reiškia, kad kiekvieno sekančio gyvenimo metu jie atrodydavo taip pat 

kaip ir ankstesniuose gyvenimuose ir visuomet buvo protingesni bei ryškesni uţ aplinkinius. 

Vieni visuomet galėjo gydyti kitus ţmones, kiti visada domėjosi mokslu, treti pasiţymėjo 

kitomis savybėmis. Kas svarbiausia tokie demonai galėjo turėti vaikų su paprastais 

ţmonėmis. Dabar Ţemėje gyvena šimtai tūkstančių individų turinčių puolusių angelų kraujo. 

Štai juos visus, Ţemėje pasilikusius demonus, kurie pastoviai atgimsta, bei jų palikuonis, 

mes ir vadiname „Prarastaisiais vaikais „ arba „Mūsų vaikais“.  

- O kaip baigėsi istorija su Tamplierių ordinu? 
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- Liūdnai baigėsi. Gavau pranešimus iš patikimų šaltinių, kad Bizantijos imperatorius sutinka 

perleisti ordinui Nikėjos miestą ir aplinkines ţemes. Labai jau viliojanti man buvo ši ţinia. 

Pagaliau atsirado galimybė sukurti stiprią valstybę, galinčią tapti oaze visoms 

progresyvioms jėgoms. Nors ir nujaučiau, kad tai gali būti klasta, bet tuomet dar 

nenutuokiau, jog ne aš esu svarbiausias angelų taikinys. Be galo pasitikėdamas savimi 

išvykau į Konstantinopolį dėrtis dėl ţemių perėmimo, o tuo tarpu klastingai buvo uţpulti ir 

sulaikyti visi ordino magistrai ir beveik penki šimtai riterių. Kai skubiai parvykau atgal, jau 

buvo per vėlu. 1314 metais Didysis magistras Ţakas de Mole buvo sudegintas ant lauţo, o 

tamplieriai teliko istorija. Gerai, kad keli atsidavę riteriai sugebėjo išgelbėti visus ordino 

lobius, tame tarpe ir „Šventąjį Gralį“ bei neįkainuojamą biblioteką. Dar ir šiandien viskas 

saugiai sudėta ten, kur neras joks „Dangaus valdovo“ pakalikas. Kai tik ţmonės atgaus tą 

gėrį, laisvę ir kūrybinį polėkį, kuris buvo iki Didţiojo tvano, nedelsiant jiems viską 

sugraţinsiu. 

- O su Pjeru buvai susitikęs?- pasidomėjo Liutauras. 

- Buvau,- šyptelėjo Vakaris, prisimindamas savo susitikimą su apsimetėliu vienuoliu.- Tai 

buvo 1314 metų balandţio pradţia. 

 

1314 metai pagal krikščioniškąjį laiko skaičiavimą 

 

Kūnai... Šimtai kūnų... Gvardiečiai, dar prieš keliolika minučių išdidţiai stovėję sargyboje, 

dvasininkai, susirūpinę savo kasdieniniais darbais ir intrigomis, tarnaitės, nepaisant sunkiausių 

laikų, neprarandančios linksmumo ir ţavesio, visi jie buvo čia. Atrodo visi dabar ţiūrėjo savo nieko 

nereginčiomis tačiau kupinomis priekaišto akimis į Pjerą, o jų bejėgės rankos taip ir taikėsi sučiupti 

bėgančiam vienuoliui uţ sutanos. Bet koks pašalinis stebėtojas, netyčia atsidūręs Vatikano 

koridoriuose būtų tiesiog pakraupęs iš baimės. Vaizdas beveik kaip iš Apokalipsės vaizdinių - 

vienintelis likęs gyvas Dievo tarnas bėga tarp susmukusių kūnų nuo demono atvykusio iš Pragaro. 

Tiesa sakant, vaizdas tik iš pirmo ţvilgsnio atrodė taip, kaip kai kurie įsivaizduoja Apokalipsę. Iš 

tiesų visi susmukę ţmonės buvo netgi labai gyvi. Jie tiesiog kietai miegojo. O bėgantis koridoriais 

vienuolis, nors ir atvyko iš Rojaus, savo širdyje buvo nepalyginamai labiau perpuvęs ir maţiau 

ţmogiškas nei jį besivejantis Demonų lordas. 

- Jis išsikraustė iš proto,- šnabţdėjo Pjeras, iš baimės jau nebekontroliuodamas savo kalbos.- 

Tai juk atvirai priešiški veiksmai ir sutarties sulauţymas. Padėk man „Dangaus valdove“- 

apsimetėlis vienuolis ir pats suprato, kad jo pagalbos šauksmas gal ir bus išgirstas, bet padėti 

jam nesugebės net pats Rojaus valdovas. Tiesą sakant, Pjeras jau vieną kartą buvo sulaukęs 
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ţymios pagalbos. Pagalbos, kuri jį gerokai nuramino ir paskatino imtis galbūt ne visiškai 

apgalvotų veiksmų prieš Tamplierių ordiną. Prieš porą ţemiškų metų „Dangaus valdovas“ 

atsiuntė jam apsaugą. Labai įspūdingą apsaugą. Du didingus kovinius angelus, priėmusius 

labai aukštų ir atletiškų vyrų išvaizdą. Šie angelai teoriškai turėjo apsaugoti nuo bet kokių 

Azazelio pasiųstų demonų. Būtent, kad turėjo tik teoriškai. Pirmas abejones Pjeras pajuto 

pamatęs kaip savimi pasitikėdami Demonų lordo atsiųsti demonai stojo į kovą su atrodo 

tokiais nenugalimais „Dangaus valdovo“ atsiųstais kovotojais. Tačiau tai dar nebuvo baimė. 

Neišsigando jis ir tuomet kai iš pradţių vienas, o po to ir kitas angelas jau ne vientisais 

kūnais, o dalimis išsidraikė ant grindų. Tikroji baimė atėjo pamačius Azazelį, pasirodţiusį 

uţ savo sargybinių nugarų. Tada, kaip papūtus gaiviam vėjui, vienuoliui išdulkėjo bet 

kokios mintys apie galimą pasipriešinimą ir jis, vaizdingai kalbant, pasipustė padus. Dabar 

Pjeras teturėjo vieną viltį – nubėgti iki popieţiaus kabineto ir slaptu tuneliu išsigauti iš 

rūmų. 

- Gal Azazelis manęs po visą miestą nepersekios. Man tereikia kelioms dienoms pasislėpti ir 

tada „Dangaus valdovas“ grąţins mane atgal į Rojų. O ten jau būsiu saugus,- vis dar 

paklaikusiu balsu pats su savimi kalbėjo Pjeras. Posūkis, dar vienas ir štai išsvajotos durys, 

šalia kurių į krūvą suvirtę miegojo sargybiniai. Demonų lordas nebesismulkino. Tamplierių 

ţūtis jį supykdė. O supykęs Azazelis galėjo būti pavojingas bet kam, net pačiam „Dangaus 

valdovui.“ Per dvi savaites po magistro sudeginimo su gyvybe atsisveikino ne maţiau 

dešimties ţemesnio rango angelų agentų. Dabar atėjo eilė svarbiausiam intrigų 

organizatoriui, kaip voras sėdinčiam Vatikane ir sėjančiam aplinkui save neapykantą. Atėjo 

eilė tikrajam angelui, dabar vadinamam Pjeru. Vakaris tik atvykęs į Romą iš karto patraukė 

link Vatikano. Jis nieko neplanavo, nesislapstė, veikė impulsyviai ir dėl to labai efektingai. 

Vienu sąmonės dvelktelėjimu uţmigdęs visus popieţiaus rūmuose buvusius ţmones, leidęs 

Ginčiui ir Artorijui susidoroti su kelią pastojusiais „Dangaus valdovo“ kariais, jis, kaip 

tamsusis keršto angelas, kokiu iš tiesų ir buvo, neatsilikdamas persekiojo paknopstomis 

bėgantį vienuolį. Pjeras buvo sučiuptas prie pat popieţiaus kabineto durų. Paskutinis ką 

pajuto apsimetėlis vienuolis buvo Azazelio ranka spaudţianti jam gerklę ir deginanti pragaro 

ugnis, persmelkusi visą kūną.  

 

................................. 

 

- O kas buvo toliau?- paklausė Liutauras, pamatęs, kad pasakotojas nutilo, paniręs į 

prisiminimus. 
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- Toliau? Nieko ypatingo. Atsikratęs vienuolio, uţėjau į popieţiaus kabinetą. Galvojau padėti 

tam nelaimingam ţmogui, bet pamačiau, kad vienintelė galima mano pagalba tai leisti 

neskausmingai numirti. Pjeras tiesiog nepataisomai suţalojo kaţkada iškilaus dvasininko 

psichiką ir smegenis. Nutraukiau jo kančias ramiai ir neskausmingai, tiesiog sustabdydamas 

ir taip pavargusią širdį. Ţinai, kaip nekeista, bet kerštas pasitenkinimo man neatnešė. Aš 

nuoširdţiai gailėjausi tamplierių ir jų magistro. Tokių dvasingų ţmonių dar ilgai po to 

nesutikau. 

- Paskiau pasitraukei iš Ţemės? 

- Ne,- papurtė galvą Azazelis,- Kaip nekeista, „Dangaus valdovas“ atviro karo nepradėjo. Jis 

tiesiog atsiuntė kitus agentus, kurie veikė ne maţiau efektingai uţ buvusiuosius. Ko verta 

vien mintis įkurti inkviziciją. Aš kovojau, stengiausi, bet ilgai patirdavau pralaimėjimus. 

Konstantinopolio ţlugimas, Čekijos husitų judėjimo tragedija... Visą tai suţlugdydavo 

ilgametes mano pastangas bei surikiuotus planus. Pagaliau man pavyko sukurti reformacinį 

baţnyčios judėjimą. Tiesa, tam teko atsisakyti nuo idealų ir pradėti skatinti kai kurių ţmonių 

tamsiuosius troškimus. Pavyzdţiui Kalvinas labai troško valdţios, o Liuteris norėjo vesti 

tačiau nenorėjo atsisakyti dvasininko statuso. Kaip ten bebuvo ir kokių priemonių 

besiėmiau, šį kartą man pavyko. Pavyko taip, kad angelai sukėlė Europoje trisdešimtmetį 

karą bei eilę religinių konfliktų. Sekantys pora šimtmečių praėjo nepertraukiamojoje kovoje, 

kol vienas iš mūsų prarastųjų vaikų, tau ţinomas kaip Napoleonas Bonapartas, galutinai 

palauţė bet kokią katalikų baţnyčios politinę valdţią. Tačiau angelai nenurimo. 

Dvidešimtajame amţiuje jie sukūrė kitą ţmones zombiais verčiančią filosofiją – 

komunizmą.  

- Aišku, toliau vėl karai, intrigos ir panašiai. Tu visą laiką praleidai Ţemėje? 

- Ne,- papurtė galvą šypsodamasis Azazelis.- Daţnai grįţdavau namo ir tik kai kada vykdavau 

į Ţemę. Atvirai metę iššūkį „Dangaus valdovui“, mes tik svarbiausiais momentais 

galėdavome rizikuoti tokio aukšto rango demonų gyvybėmis. Ţemėje dirbo mūsų agentai ar 

ţemesni demonai.  

- Karas baigėsi? 

- Ne visai... Mes kaip ir sutarėme su Rojumi dėl karo veiksmų Ţemėje nutraukimo, bet pats 

karas tęsiasi. Viskas pasikeitė nuo Gabrielio vizito. Tu ţinai, kad Gabrielis kaţkada buvo 

vienas iš mūsų, bet pakeitė savo nuomonę ir neprisidėjo prie sukilimo. Gaila... Jis toks pat 

galingas kaip Aušrinis ar aš. Taigi... 

 

1953 metai pagal krikščioniškąjį laiko skaičiavimą 
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Jei kas skaitytojų paklaustų kur sprendėsi ţmonijos likimas po antrojo pasaulinio karo. 

Atsakymų turbūt būtų įvairių. Vieni sakytų, kad valstybių vadovų kabinetuose, kiti prisimintų 

Potsdamo konferenciją, treti, kurie ţavisi sąmokslo teorijomis, pradėtų kalbėti apie masonų 

loţes ar ţydų finansininkus. Tačiau manau, kad visiškai niekas net nepagalvotų, jog iš tiesų 

visos ţmonijos likimas tą kartą sprendėsi paprasčiausioje smuklėje, prieš kelis šimtmečius 

pastatytoje prie kaţkada svarbaus kelio. Maţa to, smuklė toli graţu nebuvo iš tų, kurioje 

keliautojas apsistotų kitaip nei verčiamas smarkaus alkio ar nuovargio. Bet kuris stebėtojas iš 

karto surastų jai tinkantį apibūdinimą. Gal pavadintų „lūšna“, o gal – „tvartu“. Tačiau tą dieną 

smuklės kieme būriavosi kaip niekada daug ţmonių. Ţinoma, pasakymas „daug“ nieko iš esmės 

nereiškia. Sakykim kitaip- dvi dešimtys tvirtų vyrų, pasidalinę į dvi grupes varstė vienas kitą 

piktais ţvilgsniais. Dar čia reikėtų apibūdinti ką reiškia „tvirtas vyras“. Galiu laţintis, kad tiek 

daug tokių vyrų vienoje vietoje retas kuris yra regėjęs. Tai nebuvo dabartiniai stipruoliai, 

atsikišusiais pilvais, kuriuos mes daţnai matome per televiziją. Kiekvienas, smuklės kieme 

besitrainiojantis vyriškis, atrodė maţiausiai kaip Antikos didvyris: ne maţiau septynių pėdų 

ūgio, labai plačių pečių ir tokiais raumenimis, kurių pavydėtų pats Arnoldas Švarcnegeris savo 

jaunystės metais. „Iš kur jų tiek prisirinko?“- paklaustų skaitytojas. Ogi iš dviejų skirtingų vietų. 

Vieni atvyko iš Pragaro, o kiti - iš Rojaus. Tiesa sakant, tai net buvo visiškai ne ţmonės, tik 

padarai pasirinkę ţmonių išvaizdą. Įsiţiūrėjus atidţiau, vienoje grupėje pamatytume jau gerai 

paţįstamus Gintį ir Artorijų, kurie, kaip ţinia, buvo koviniai demonai. Be visa ko, Gintis, dėka 

savo skambių pergalių prieš angelus dar besibastant su Azazeliu Ţemėje, išgarsėjo net tarp 

„Dangaus valdovo“ tarnų ir dabar vadovavo ne tik šiai grupei kovinių demonų, bet ir visoms 

Pragaro specialiosioms pajėgoms. Taigi, jei viena grupė buvo demonai, tai logiškai mąstant, kita 

grupė vyrų, taip piktai beţiūrinčių į pirmosios pusę, tegalėjo būti koviniai angelai. Būtent taip ir 

buvo. Tačiau ką gi veikė šios dvi rinktinės Pragaro ir Rojaus kovotojų grupės Ţemėje? 

Atsakymas vienas – saugojo. Saugojo asmenis, kurie buvo labai svarbūs tiek demonams, tiek 

angelams ir kurie dabar sėdėjo suklypusioje smuklėje, toli nuo smalsių akių, pasirinktoje kaip 

neutrali vieta ir sprendė visos ţmonijos likimą. Tokiais asmenimis tegalėjo būti tik puolę angelai 

Aušrinis bei Vakaris ir kadaise buvęs jų artimas draugas, o dabar nesutaikomas priešas, dešinioji 

„Dangaus valdovo“ ranka, stipriausias iš archangelų – Gabrielis. 

- Vaikinai prisidirbote kaip reikiant,- jau kelintą kartą pakartojo Gabrielis.- „Dangaus 

valdovas“ jumis labai nepatenkintas.  
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- Kaţkaip senokai buvo tie laikai kai jis ţavėjosi mumis ir vadino savo geriausiais mokiniais,- 

gūţtelėjo Vakaris, visa savo išraiška rodydamas, kad „Dangaus valdovo“ pyktis nėra jam 

toks svarbus. 

- Būtent,- pritarė broliui Aušrinis.- Iki sukilimo...Po to vien tik nepasitenkinimą reiškė. 

- Tačiau šį kartą jis labai nepatenkintas. Paskutinis karas perpildė jo kantrybės taurę. 

- Gal ne karas?- pasitikslino Aušrinis.- Gal tai jog mes sukliudėme jūsų planams apie 

pasaulinę komunistinę diktatūrą, pilkas mases, nemąstančius ţmones, kurių gyvybinę 

energiją taip lengvai galėjote savintis. O dabar... Didţiojoje pasaulio dalyje laisvi ir 

kūrybingi bei energingi ţmonės, kuriems nemotai Dievai bei stabai ir kurie nesileidţia būti 

traktuojami kaip paprasčiausios baterijos. 

- Labai jau tu gudrus, Azazeli,- viptelėjo Gabrielis.- Ţinai, net gudri višta uţpakalį išsidilgina. 

Jūs abu puikiai ţinote, ką reiškia kai „Dangaus valdovas“ labai nepatenkintas ir nereikia čia 

apsimetinėti, kad jums nemotais. Atsiminkit atlantus. Jei pokalbis pakryps taip kaip tada, 

pasekmės bus tokios pačios. 

- Jis vėl sunaikins du trečdalius ţmonijos?- pašiurpo Aušrinis. 

- Kaip ţinia, „Dangaus valdovo“ apkaltinti neryţtingumu negalima. Reikės, sunaikins ir visą 

ţmoniją, kartu su tais demonų išperomis, kurie dabar gyvena Ţemėje. O jei reikės, apsiribos 

tik atskirais miestais ar valstybėmis. Prisiminkit Sadomą ir Gomorą... Sukūrėt ten saviškių 

rezervatus, neklausėt perspėjimo, pamatėt kas atsitiko,- abejinga išraiška dėstė Gabrielis. 

- Sunaikinsit ţmones, vėl Rojuje prasidės energijos badas,- nepasidavė Vakaris.- Kitų 

energetinių šaltinių, priešingai nei mes, neturite. Gal geriau pats prisimink nepriteklių 

šimtmečius, uţklupusius Rojų, po Atlantidos sunaikinimo. Negi „Dangaus valdovas“ vėl 

lips ant to paties grėblio. Kaţkodėl nemanau. Atskirus miestus ar net valstybes jis gal ir 

sunaikins, bet tikrai ne visą ţmoniją. Taigi, nustok gąsdinti ir pereikim prie konstruktyvių 

kalbų. Ką siūlot? 

- Gerai, nori konkretumo – bus. Tiek Rojus, tiek Pragaras pašalina visus agentus įtakojančius 

politinę situaciją Ţemėje. Tegu viską toliau sprendţia patys ţmonės,- aiškino Gabrielis. 

- Kitais ţodţiais, - įsiterpė Aušrinis.- Jus tenkina esama padėtis ir uţtenka jau komunizmu 

apkrėstos Ţemės dalies.  

- Galima sakyti ir taip,- gūţtelėjo Gabrielis.- Supraskit, tai ką sakau yra kompromisas. 

Nesutiksit, Rojus pradės atvirą karą. 

- Ţemėje? 
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- Ne, tiesiogiai prieš jus. Ţemėje mes sunaikinsim nepaklusniuosius ir po „Dangaus valdovo“ 

numatytų grieţtų priemonių ten gyvens tik religiniai fanatikai ar fanatikai komunistai. Mus 

tenkina ir tie, ir tie. O va ar kas liks gyventi Pragare? Šito aš neţinau. 

- Puikiai ţinai, kad net jei laimėsite, pergalė kainuos labai brangiai,- atsikirto Vakaris. 

- Galbūt, bet „Dangaus valdovas“ pasiryţęs galimoms aukoms. Bet kokiu atveju laimėsime. 

Šį kartą jūs nebeturite Barakelio ir jo ieties... 

Kalbos kuriam laikui nutilo. Abu broliai suprato, kad teks priimti išdėstytą pasiūlymą. Savo 

ruoţtu, Gabrielis nesijautė toks uţtikrintas nei tuo, jog pavyks susitarti, nei galima Rojaus 

pergale būsimam kare. 

- Gerai,- išreiškė abiejų sprendimą Aušrinis.- Mes sutinkame su sąlygomis. 

- Puiku,- su palengvėjimu ištarė Gabrielis, nors išoriškai ir nerodė jokių emocijų.- Tik 

atsiminkit, jei sulauţysit sutartį ar bent vienas iš judviejų tik pasirodysite Ţemėje, karas 

prasidės nedelsiant.  

- Negąsdink, Gabrieli. Mes ne iš bailiųjų. 

- O gaila. Būtumėt bailesni, daug blogybių nebūtų įvykę. 

- Bet kodėl, Gabrieli. Kodėl tu nepritari mums. Puikiai supranti, kad sukilom ne dėl valdţios, 

o siekdami išgelbėti ţmones. Tu kadaise buvai vienas iš mūsų. Pats kūrei juodosios rasės 

ţmones. O dabar taip jų nekenti... 

- Nekenčiu,- gūţtelėjo pečiais archangelas.- Kodėl gi? Man jie tiesiog nesvarbūs. Skirtingai 

nuo jūsų, niekuomet jų rimtai nevertinau. Jie buvo kaip ţaislai, kurie vėliau nusibodo. Kai 

sukilote, galvojau prisidėti prie jūsų, bet tik skatinamas draugiškumo. Vėliau apsigalvojau... 

Apsigalvojau dėl to idiotiško tikslo apsaugoti ţmoniją. Kvaila sukilti prieš savo valdovą ir 

savo gentainius dėl kaţkokių ţaislų. Tačiau jūsų likimas man vis dar rūpi. Kadaise mes 

buvome draugai ir aš to nepamiršau. Man labai daug pastangų kainavo kol įkalbėjau 

„Dangaus valdovą“ suteikti jums dar vieną galimybę. Ţiūrėkit neapvilkite manęs. Vėliau aš 

nebegalėsiu jums padėti. 

- Ką gi,- atsiduso Vakaris. Būtent jie su Gabrieliumi kadaise buvo patys geriausi draugai, 

besidalinantys planais ir išgyvenimais. Draugai, kurių rodės niekas negali išskirti... Bet 

išskyrė.- Ir tu saugok save... 

Nieko nebetaręs Gabrielis pakilo ir išėjo pro duris. Išsekę paskui jį broliai neberado nei 

archangelo nei jį atlydėjusios kovinių angelų grupės. 

- Ką gi,- tarstelėjo Aušrinis.- Politikos įtakoti nebegalėsime, bet apie mokslą juk nieko 

nekalbėjome. 



 166 

- Būtent,- pritarė broliui Vakaris.- Padidinsim agentų skaičių tarp mokslininkų. Reikės 

smarkiai pakelti demokratinių šalių techninį ir mokslinį išsivystymo lygį.  

 

........................ 

 

- Kas ta Barakelio ietis?,- supratęs, kad pašnekovas baigė pasakojimą, paklausė Liutauras. 

- Iš tiesų tas daiktas tik atrodo kaip ietis,- aiškino Vakaris.- Jo paskirtis visiškai kitokia. 

Paskutiniai iš Dievų jį sukūrė kaip universalią energijos talpyklą. Tačiau kaip ir daugelį 

taikiems tikslams sukurtų daiktų, jį galima panaudoti karui. Tuo daikčiuku galima išsiurbti 

visos saulės energiją ir paskiau ją išlaisvinti reikiamu momentu nukreipus į priešus ar 

sukūrus nepralauţiamus apsauginius skydus. 

- Tik saulės? 

- Ne, -šyptelėjo Azazelis- Galima išsiurbti energiją ir iš bet kokio ţmogaus, angelo ar net 

paties „Dangaus valdovo“. 

- Kodėl ji vadinasi Barakelio? 

- Barakelis buvo vienas iš vyriausiosios kartos angelų. „Dangaus valdovo“ amţininkas. Prieš 

iškeliaudami, mus sukūrę Dievai, pagamino šį daiktą specialiai Barakeliui. Tik jis ar asmuo, 

kuriame pilnai atsikartojo jo genai, gali naudotis įrenginiu. Visus kitus, kurie pabandytų 

suvaldyti ietį, ji tiesiog sunaikintų. Dievams Barakelis patiko labiausiai iš senosios kartos 

angelų todėl jam ir tik jam jie buvo linkę patikėti savo kūrinius. Jis, o ne „Dangaus 

valdovas“ turėjo uţimti valdţią Rojuje. Tačiau Barakelis buvo kūrėjas, o ne tironas ir, 

išvykus Dievams, valdovu tapo ne jis. Tačiau net ir kūrėjas kai kada tampa kariu. 

Negalėdamas pakęsti savo kūrinių naikinimo, nes būtent jis vadovavo ţmonių kūrimo 

projektui, jis vienintelis iš senosios kartos angelų sukilo kartu su mumis. Barakelis buvo 

mūsų mokytojas, įskiepijęs mums atsakomybę uţ savo kūrinius ir išmokęs juos mylėti. Jei 

ne Barakelis, mes būtume sutriuškinti. Tai jis pagrasino savo ietimi „Dangaus valdovui“ ir 

privertė sudaryti sutartį su mumis bei nenaikinti ţmonių. Kaip jau sakiau, jis nepasiliko su 

mumis Pragare, o tapo mokytoju ţmonėms, pats pavirsdamas beveik ţmogumi. Kas kelis 

tūkstantmečius Barakelis atgimsta ir nors visiškai nieko neprisimena, jis visada būna 

aplinkinių mokytojas. Ilgai mano agentai ieškojo Barakelio. Mes apskaičiavome jo 

atgimimo laiką. Tereikėjo jį surasti. Trisdešimt ţemiškų metų praėjo nuo Barakelio 

atgimimo kol vėl jį radome. 
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- Radote...,- dar labiau susidomėjo Liutauras.- Kur?- staiga teisininkui dingtelėjo viena nerami 

mintis. Jis prisiminė pasakojimo apie susitarimą su Gabrieliu atkarpą.- Palauk... Tu sakei, 

kad jei bent vienas iš jūsų pasirodys Ţemėje, prasidės karas. Kodėl tu čia? 

- Negalėjau kitaip,- nusišypsojo Vakaris.- Tik kaţkas iš mudviejų tegalėjo pargabenti Barakelį 

namo. Liuciferis ruošiasi gynybai. 

- Pargabenti Barakelį namo?- perklausė šokiruotas Liutauras. Teisininkas pats nesuprato, 

kodėl šis vardas jam atrodė toks artimas ir paţįstamas. Vyro pasąmonėje jau knibţdėjo 

suvokimas, bet šaltas teisininko protas negalėjo jo priimti. 

- Taip, mielas mano mokytojau. Aš atvykau pargabenti tavęs namo. Tik taip galime išsigelbėti 

patys bei išgelbėti mūsų kūrinius.  

Kas gali šokiruoti ţmogų? Jį sustingdyti, atimti sugebėjimą mąstyti ir gaudytis aplinkoje. 

Baimė, pasakytumėte Jūs. Na gal dar stiprus dţiaugsmas ar pyktis... Tačiau yra ir dar vienas 

veiksnys ţmones veikiantis ne silpniau nei baimė. Tai suvokimas. Suvokimas, kad viskas kuo tu 

tikėjai tebuvo savęs apgaudinėjimas, kad tavo pastangos surasti prasmę aplinkinėje pilkumoje, 

vadinamoje gyvenimu, tebuvo bandymas neprarasti sveiko proto. Pasirodo tik norėdamas 

išsaugoti sveiką protą taip vengei klausimų apie esamo gyvenimo prasmę ar bent jau apie tai, ką 

po galais veiki šioje Ţemėje ir kodėl čia esi. Jau senokai, dar tik atsisveikinęs su paauglyste, 

Liutauras suprato, kad tikrų atsakymų į šiuos klausimus nėra. Jokia religija, jokia filosofija, 

kuriomis taip domėjosi teisininkas jaunystėje nesugebėjo net parodyti galimo ieškojimų kelio. Ir 

dar tas jausmas... Jausmas, kad viskas aplinkui netikra ir svetima, kad pats nepriklausai šiai 

aplinkai, bet niekaip negali suprasti, kas gi esi iš tikrųjų. Vieną dieną Liutauras pajutęs, kad 

tokie svarstymai paprasčiausiai jį veda iš proto, uţsiaugino šarvą. Ne, ne paprastą kaulinį šarvą, 

bet šarvą nuaustą iš minčių ir mintelių. Jis išmoko atsiriboti nuo klausimų į kuriuos atsakymo 

nesugebėjo surasti. Kitais ţodţiais, Liutauras susitaikė su esama padėtimi ir tiesiog plaukė 

pasroviui susikūręs paprastą, bet labai efektingą egoizmo filosofiją. Ši filosofija iš tiesų labai 

paprasta. Liutauras nusprendė visų pirma atsiţvelgti tik į savo norus ir interesus, o kitų ţmonių 

poreikius tenkinti tik priklausomai nuo to kiek tie ţmonės buvo jam pačiam svarbūs. Taigi, 

anksčiau vyravęs ţodis „reikia“ pasitraukė toliau, o pirmoje vietoje atsirado ţodis „noriu“. Ir 

štai dabar... Dabar šis šarvas ne tik sutrūkinėjo, jis suduţo į skutelius. Liutauras pajuto tiesą ir 

ilgai ieškotas savęs suvokimo kelias staiga atsivėrė prieš jo akis visu savo graţumu. Todėl 

visiškai natūralu, kad vyras buvo šokiruotas. Šokiruotas tiek, kad tolimesni įvykiai tik 

probėgomis atsispindėjo jo atmintyje. Jis lyg atsiminė į kabinetą įsiverţusius du labai aukštus ir 

galingus vyrus ir jų šūksnį: 

- Valdove, angelai mus aptiko ir puola. Turime kuo greičiau iš čia nešdintis. 



 168 

Prisiminė keistą, didţiulį sūkurį, kuri paklusdamas valdingam Azazelio mostui, atsivėrė 

viduryje kambario. Kaţkieno rankas, stvėrusias ir lengvai, tarsi kūdikį, pakėlusias Liutaurą nuo 

ţemes. Ir ţingsnį. Ţingsnį į tą nepaaiškinamą sūkurį. Toliau tamsa... Vientisa tamsa ir nieko 

daugiau. Išgąsdintos informacijos gausos smegenys tiesiog atsijungė, nusprendusios apsaugoti 

šeimininką nuo tolimesnių įspūdţių. 

Atsipeikėjo Liutauras kaţkur. Turbūt kaţkur yra tiksliausias ţodis nusakantis tuometines vyro 

mintis. „Aišku, kad tai ne Ţemė“,- pagalvojo Liutauras, ţvelgdamas į tris saules, kybančias uţ 

lango virš horizonto. Įspūdį sustiprino aplinkoje vyraujančios raudonos ir mėlynos spalvos, 

kurios Ţemės gamtoje nebuvo svarbiausia spalvų paletės dalis. Kiek pasidairęs pro langą, 

Liutauras nukreipė ţvilgsnį į kambarį, kuriame atsibudo. „Sakyti, kad apstatytas gerai būtų 

netikslu. Tokios prabangos aš dar nemačiau“,- mąstė vyras, vieną po kito nuţvelgdamas ant 

grindų patiestus kilimus, paveikslus, kabančius ant sienų, baldus, padabintus įmantriausiais 

raiţiniais. Staiga iš viršaus pasigirdęs ir greitai nurimęs griausmingas dundėjimas, atplėšė 

Liutauro dėmesį nuo aplinkos tyrinėjimo. Ieškodamas garso šaltinio vyras vėl ţvilgtelėjo pro 

milţinišką langą ir šį kartą įsistebeilijo ne į tris saules virš horizonto, bet į didţiulį piltuvo 

pavidalo objektą, primenantį milţinišką vėjo sūkurį, kurį, tarsi grandinės, buvo apsivijusi ryškiai 

šviečiančių linijų raizgalynė. 

- Matau jau atsigavai,- netikėtai pasigirdęs Azazelio balsas privertė krūptelti uţsiţiūrėjusį į 

nematytą reiškinį Liutaurą. 

- Kas čia?- mostelėjo vyras ranka milţiniško „piltuvo“ link. 

- Nieko ypatingo, - šyptelėjo Vakaris.- „Dangaus valdovo“ kariauna bando pas mus 

prasiverţti. Tas objektas, kuris tave nustebino, yra jų vartai, o tos šviečiančios linijos tai 

mūsų energijos gijos, neleidţiančios vartams atsiverti. Kaip matai, kol kas viskas normaliai. 

- Ilgai taip tęsis? 

- Neţinau. Gal parą, gal dvi. Viskas priklauso nuo abiejų konflikto pusių turimos energijos. 

Kiekvieną kartą kai išgirsi dundėjimą, ţinok, kad suplyšo viena iš laikančių gijų. Anksčiau 

ar vėliau angelų vartams siunčiama energija sunaikins mūsų laikančias gijas ir tada... 

- Kas tada?- dar ganėtinai apspangęs ir negalintis greitai mąstyti, pasitikslino Liutauras. 

- Nieko ypatingo,- gūţtelėjo pečiais Vakaris.- Tada čia pasirodys angelų kariauna ir mes 

stosime į kovą.  

- Kokių nors galimybių nugalėti turime?- pats nepajutęs Liutauras pradėjo save tapatinti su 

demonais. 

- Galimybių nugalėti visuomet yra,- šyptelėjo Azazelis.- Na bent jau sakyčiau, kad mes 

galime labai nustebinti įsiverţusias angelų pajėgas. Visų pirma, kol aš basčiausi po Ţemę ir 
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rengiau visokias intrigas, Aušrinis visas savo jėgas skyrė mūsų gynybinių pajėgų sukūrimui 

ir tobulinimui. Ţinai, net aš pats nustebau pamatęs kokią profesionalią ir kovingą 

kariuomenę mes dabar turime. Mūsų specialiosios pajėgos turbūt į miltus sumaltų bet kokį 

kovinių angelų būrį. 

- Tu ką labiau bandai nuraminti? Mane ar save?- šaltai pasidomėjo Liutauras, pamaţu 

atgaudamas dvasios pusiausvyrą ir minčių aiškumą. Kaţkodėl aplinka jį veikė geriau nei 

patys veiksmingiausi vaistai.- Pamiršai Gabrielį ir archangelus? 

- O jiems nereikėtų pamiršti manęs, Aušrinio ir dar daugiau nei šimto puolusių angelų kadaise 

jau kovojusių prieš „Dangaus valdovą“. Kad tik šlapia vieta iš tų išgarsintų archangelų 

neliktų...,- staiga Vakaris nutilo nepabaigęs sakinio ir kiek patylėjęs pratęsė.- Na gerai... Tu 

teisus. Bandau nuraminti save ir tave. Vertinant objektyviai mes tikrai galime pridaryti 

angelams didelių nuostolių, bet vis dar esame silpnesni ir labai tikėtina, kad pralaimėsime. 

Tačiau yra vienas veiksnys, kurį ţino tiek „Dangaus valdovas“, tiek mes. Būtent todėl jie 

taip skuba ir būtent todėl mes visomis išgalėmis stengiamės uţvilkinti laiką. Tas veiksnys tai 

esi tu. Viskas priklausys nuo to kaip greitai tavyje atsibus senoji asmenybė ir kaip greitai tu 

vėl įgysi sugebėjimus valdyti savo ietį. Tu alkanas? 

- Ne,- papurtė galvą Liutauras, pats stebėdamasis šiuo faktu. Jei gerai pagalvojus, vyras buvo 

labai seniai nevalgęs ir dabar turėjo jaustis neišpasakytai alkanas. 

- Tai gerai,- linktelėjo Vakaris.- Reiškia tavo kūnas jau persitvarko ir pradėjo energiją siurbti 

tiesiogiai iš aplinkos. Taigi, tavo asmenybė po truputį grįţta ir pradėjo reguliuoti fiziniame 

kūne vykstančius procesus. Puiku...O dabar kelkis. Einam pašnekėsim su Aušriniu. Tiesa, 

jei pakeliui pamatysi daug subjektų neatrodančių kaip ţmonės, neišsigąsk. Demonai čia 

labai lengvai keičia savo pavidalą. Iš tiesų mes išoriškai niekuo nesiskiriame nuo angelų, bet 

tradiciškai nenorime šito akcentuoti. Todėl mūšyje retas demonas pasirinks savo tikrąją 

angelo išvaizdą.  

- O aš?- pradėjo Liutauras, bet dar nebaigęs sakinio buvo Vakario rimtai patikintas. 

- Tu taip pat. Pamatysi, kaip po kelių valandų, ar dienų... Aš asmeniškai tikiuosi, kad po 

valandų, tu vienu lengvu sąmonės dvelktelėjimu galėsi uţsiauginti puikiausius sparnus ar 

atvirkščiai – kanopas. Ţemėje tai būtų sunkiau padaryti, kadangi ten aplinkoje ţymiai 

maţiau energijos. Tačiau čia...,- kol Vakaris pasakojo, Liutauras laiko veltui negaišo. Dar 

Demonų lordui nebaigus savo samprotavimų, Barakelis, o būtent toks buvo tikrasis vyro 

vardas, jau buvo apsirengęs ir pasiruošęs išeiti iš kambario. – Puiku,- linktelėjo Azazelis, 

pamatęs pašnekovo spartą.- Einam... 
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................................ 

„Aš jau visą parą esu Pragare ir turiu pasakyti, kad čia man kuo toliau tuo labiau patinka. Kas 

patinka? Šauni kompanija čia susirinko. Apie Azazelį jau ţinote, tai bendravimo su juo daugiau 

neatpasakosiu. Toks įspūdis, kad vyrukas pasišovė pabūti mano aukle ar bent jau globėju. Nuvedė 

mane pas Liuciferį. Kadaise buvau prisiskaitęs religinės literatūros... Galiu pasakyti, kad tikrasis 

Pragaro kunigaikštis, kaip jį kai kada pavadina, neturi jokių panašumų su Ţemėje sukurtu 

literatūriniu personaţu. Atrodė kaip simpatiškas tamsiaplaukis vyras, protingas, iškalbus ir labai 

susirūpinęs. Štai tuo susirūpinimu jis ir skyrėsi nuo Azazelio. Jei Vakariui daugiau rūpėjo ţmonės ir 

idealai, tai Aušrinis labiau rūpinosi demonų likimu bei buvo kur kas pragmatiškesnis uţ linkusį į 

idealizmą brolį. Būnant sąţiningu iki galo, turiu pasakyti, kad šis tas mane Pragare trikdė. Tai 

pagarba. Taip, jūs nesuklydote, mane trikdė visur man demonstruojama pagarba. Toks įspūdis, kad 

bent jau sostinėje visi ţino kas buvo Barakelis ir akivaizdţiai mane tapatina su juo. Turbūt tie 

specialiųjų pajėgų demonai, kurie kadaise bastėsi su Azazeliu po Ţemę, o dabar kaip prikibę sekioja 

man iš paskos, negavo nurodymo laikyti visko paslaptyje. Na niekis... Pagarbą aš kaip nors 

išgyvensiu. Jei ţinoma išgyvensiu po to kai čia įsiverš angelų ordos. Jau trečdalį vartus apraizgiusių 

gijų uţpuolikai sunaikino. Atsiţvelgiant, kad tai įvyko per vieną parą, atomazgos ilgai laukti 

nereikės. Kai kada pagalvoju kaip reaguotų analogiškoje situacijoje ţmonės. Turbūt tikėtųsi iš 

manęs stebuklo ar ţygdarbio. Jei nesulauktų, pradėtų pykti ir garbinimas greitai virstų panieka. Čia 

viskas kitaip. Niekas nieko iš manęs, bent jau atvirai, nesitiki. Jokiose akyse neišvydau maldavimo 

padėti. Visi rimti, susikaupę, pasiruošę kovai ir nesiruošiantys lengvai pasiduoti. Sunku bus 

„Dangaus valdovui“ juos palauţti. Tokie išdidūs ir garbingi padarai vergais netampa net pralaimėję. 

Kaip gaila, kad Ţemėje tokių ţmonių pasitaiko ypatingai retai. Kita vertus, gal tokių ţmonių 

visiškai nėra? Gal tokiomis savybėmis gali pasiţymėti tik turintys demonų kraujo? Gal tikrieji 

ţmonės tai pilki, linkę išduoti, pikti padarai, mielai ţudantys silpnesnį ir nekenčiantys pranašesnio, 

daţniausiai besivadovaujantys primityviais instinktais, pritvinkę pagieţos egoistai? O gal tokiais 

juos pavertė „Dangaus valdovas“ su savo pakalikais? Azazelis minėjo, kad kadaise egzistavo 

ţmonių, nenusiţeminusių prieš Rojų, civilizacija. Egzistavo ir buvo sunaikinta, nes kitaip negalėjo 

būti pavergta. Tai reiškia ţmonės sugeba tobulėti, keistis ir mokytis. Juose taip pat yra gėrio, 

išdidumo, polinkio kurti, siekti ţinių. Gal tereikia juos nukreipti teisinga linkme? Na va, prabilau 

kaip tikras Barakelis... Tiesa sakant, aš jau beveik patikėjau, kad esu būtent jis. Atsirado kaţkokie 

atsiminimai. Atsiminimai, kurie tikrai nepriklauso Liutaurui ir kurie nėra haliucinacijos ar 

vaizduotės ţaismas. Prieš dešimt minučių uţsimaniau turėti angelo sparnus ir staiga... Uţ nugaros 

išsiskleidė didţiuliai angelo sparnai. O dar ta ietis...“- vyras padėjo plunksną, kuria uţsirašinėjo 
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savo mintis ir pasiėmė ganėtinai įmantrią ir didţiulę, bet, iš pirmo ţvilgsnio, paprastą ietį tik 

atbukusiu galu.  

- Kaţkoks keistas jausmas,- sušnabţdėjo Barakelis, laikydamas ietį rankose.- Lyg tai būčiau 

sutikęs seniai pamirštą draugą ar grįţęs į kadaise paliktą tėviškę. Kaţkas sava tik labai seniai 

pamiršta tūno toje ietyje. 

Jau pirmą kartą prilietęs daiktą rankomis, Liutauras pasijuto lyg išgėręs stiprių stimuliatorių. 

Toks netikėtas jėgų ir energijos antplūdis net sutrikdė vyrą. Ietis, savo ruoţtu, atrodė dţiaugėsi, 

kaip ištikimas šuo pajutęs šeimininką. Kibirkštys, kurios nedegino Barakelio rankų, spalvos, 

kurios glostė jo akis... Tačiau tai dar nebuvo kontrolė. Tikroji kontrolė dar buvo prieš akis. Iš 

lėto, bet uţtikrintai viena po kitos vėrėsi Liutauro sąmonės kertelės, atgijo seniai nenaudotos 

smegenų dalys, prasidėjo tapimo angelu procesas. Gal tiksliau ne tapimo angelu, o savo 

prarastos būties atgavimo procesas. Tačiau jis vyko lėtai, gal net pernelyg lėtai. Jei „Dangaus 

valdovo“ būriai įsiverţtų dabar, bet kuris kovinis angelas paliktų iš Liutauro tik šlapią vietą. 

Kita vertus, gijos dar laikė. 

........................ 

 

„Gijos laikė dar ištisas dvi paras. O tada... Būtent tada ir prasidėjo visas įdomumas. Pro vartus iš 

karto prasiverţė dešimtys angelų ir nosimis atsirėmėm į Azazelio bei Liuciferio sukeltą pragaro 

ugnies bangą. Koviniams angelams turbūt atrodė, kad degė viskas kas gali degti ir net tai kas 

degti negali. Kiekviena oro dalelė liepsnojo visą ėdančia liepsna. Neišskiriant į plaučius 

įkvepiamo oro. Jei ne Gabrielis su keliais archangelais laiku atskubėjusiais į pagalbą ir 

sukėlusiais dangišką vėją, nupūtusį bei išsklaidţiusį pragaro ugnį, angelų puolimas būtų 

pasibaigęs dar dorai ir neprasidėjęs. Net ir po tokios pagalbos, dešimtys puolusiųjų, kaip 

paukščiai liepsnojančiais sparnais, negyvi krito iš padangių ţemyn. Tačiau šimtai, o gal net ir 

tūkstančiai dar liko. Sumirgėjo oras ir priešais prasiverţusius angelus atsirado stiprus energijos 

skydas. Gabrielis pasinaudojo sukauptomis energijos atsargomis ir, siekdamas išvengti daugiau 

siurprizų iš besiginančiųjų, sukūrė stiprų skydą. Ir štai, nepraėjus nei valandai, viena prieš kitą 

sklandė dvi didţiulės armijos. Niekada anksčiau, nuo pat sukilimo laikų, pasaulis nematė 

vienoje vietoje tiek daug skraidančių ir mūšiui pasiruošusių angelų. Tiesa sakant, vieni iš jų save 

vadino demonais ir gal net atrodė šiek tiek kitaip. Tegul tik skaitytojas neapsigauna 

įsivaizduodamas ordą raguotų, raudonų velnių, plėvėtais sparnais. Nors buvo tarp demonų ir 

pasirinkusių būtent tokią išvaizdą. Tačiau dauguma atrodė taip kaip priekyje sklandantys 

Azazelis, Liuciferis ir kiti „puolusieji“ – stambūs ir didingi angelai kraujo raudonumo sparnais. 

Tik sparnų spalva ir skyrė demonus nuo priešininkų, kurie labiausiai mėgo baltą spalvą. Jei 
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Gabrielis tikėjosi tokių pat kautynių, kurios vykdavo sukilimo metu, jis labai apsiriko. Pagal 

sukilimo laikais susiklėsčiusią tradiciją, abi šalys, vengdamos nuostolių, susikurdavo 

energetinius skydus ir, lyg du ragus surėmę jaučiai, jais stumdydavosi, kol viena pusė visiškai 

išsekdavo ir arba pabėgdavo iš kautynių lauko, arba ţūdavo nuo persekiojančių priešininkų 

rankų. Šį kartą viskas buvo kitaip. Demonai visą energiją sukoncentravo dviejuose taškuose ir 

tiesiog perplėšė atstatytą angelų skydą. Nieko nelaukdami pasiutę ir šaukdami, kaip mitologiniai 

velniai, pro plyšius priešo link pasileido kovinių demonų būriai. O tada... Tada prasidėjo 

chaosas. Puolimą sekė kontrpuolimas, o po to vėl viskas iš naujo. Švytavo ugniniai angelų 

kalavijai ir iš juodojo ţvaigţdţių metalo nukalti demonų kardai, blykčiojo ţaibai bei liejosi 

pragaro ugnis, siautė vėjas, draskantis kūnus ir plėšantis sparnus. Neţinia kaip pasibaigtų tos 

siaubingos kautynės. Viena tikra, šimtai ir šimtai angelų bei demonų nuklotų savo kūnais ţemę 

po mūšio vieta. Tačiau to neįvyko... Staiga dingo angelų susikurtas energetinis laukas. Maţa to, 

kaip vėjui papūtus uţgęsta ţvakė, o gal tiksliau, kaip įkaitusioje dykumoje išgaruoja vanduo, 

taip uţgeso ir išgaravo didelė dalis angelų energijos. Dešimtimis, o paskiau ir šimtais, 

sparnuočiai pasijusdavo netekę jėgų ir lėtai nusileisdavo ţemyn. Tiesą sakant, vienodai kliuvo 

abejoms kariaujančioms pusėms. Tik stipriausieji dar laikėsi ore, tačiau jau nebe kautynės jiems 

buvo galvoje. Vieninteliai išvengę poveikio liko Azazelio vadovaujami demonų rezervo būriai. 

Štai jie ir pareikalavo visiškos angelų armijos kapituliacijos. Nors tikrai negalėčiau pasakyti, 

kad būtent Pragaro rezervas nulėmė kautynių baigtį. Galbūt bus labai nekuklu, bet iš tikrųjų 

kautynių šią kovą pabaigiau aš.“- Liutauras, kaip kai kada dar pavadindavo save istoriją rašęs 

vyras, padėjo plunksną, greitai, skubėdamas perţvelgė tekstą ir sumurmėjęs „vėluoju“, išbėgo 

pro duris. 

 

........................ 

 

- Valdove puolimas uţstrigo,- prie Azazelio pribėgęs Gintis raportavo apie ţvalgybos 

duomenis. – Liuciferio vadovaujami būriai paspaudė angelų centrą, bet juos sustabdė 

Gabrielis su savo rezervinėmis pajėgomis. 

- Matau,- tarstelėjo Vakaris, vidiniu regėjimu stebėdamas Aušrinio ir Gabrielio dvikovą. O 

paţiūrėti tikrai buvo į ką. Erdvė aplinkui juos net kibirkščiavo nuo dvikovininkų energijos 

pertekliaus. Joks ţmogus, atsidūręs per šimtą ţingsnių nuo besikaunančiųjų, nebūtų 

išgyvenęs ir kelių sekundţių. Netgi stipriausi koviniai angelai bei demonai turėjo atsitraukti 

toliau nuo dviejų tokių neţabotų ir gaivalinių jėgų, susidūrimo.- Dešinysis sparnas? 
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- Kol kas sėkmingai,- iš karto atsiliepė Gintis. – Artorijus sugebėjo nukauti vieną archangelą. 

Tiesa, jau suţeistą kovoje su keliais puolusiaisiais. 

- Vis tiek šaunu. Net suţeistas archangelas stipresnis uţ dešimtis kovinių demonų. Jūs vyrukai 

kietesni nei atrodote. Kaip kairysis? 

- Blogiau, tuoj trauksis. Tačiau gera naujiena tai, jog Gabrielis beveik nebeturi rezervų. 

- Tai gerai. Ką gi...,- kiek pamąstęs Vakaris pratęsė.- Ruošk antrą bangą. Aš ir visi likę 

puolusieji kartu su paskutiniais būriais atakuosime kairį angelų kariaunos kraštą. Bandysime 

jį nustumti ir apsupti centrą. Tikiuosi Aušrinis iki tol prasilaikys. Tu su specialiosioms 

pajėgoms liksi čia. 

- Bet, Valdove,- buvo bepradedąs Gintis, tačiau pamatęs Azazelio ţvilgsnį iš karto uţsičiaupė.  

- Jokių bet,- iš paţiūros ramiai ištarė Vakaris, bet iš tikrųjų viduje tiesiog kunkuliavo 

emocijomis. Rūpestis dėl brolio, mūšio jaudulys – viskas susidėjo į vieną vietą. Tokiu metu 

Demonų lordas nepakentė jokių prieštaravimų.- Būsi paskutinis rezervas. Įsijungsi į kovą tik 

tada kai tai bus tikrai būtina, tam, kad laimėti laiko ar sulaikyti priešą,- tada nurimęs jau kur 

kas švelniau, pratęsė.- Aš pasitikiu tavimi. Suprask, niekuomet nepalikčiau paskutine viltimi 

to, į kurio rankas negalėčiau atiduoti savo gyvybės. O tu lieki paskutinė mūsų kariuomenės 

viltis. Jei man nepavyks, privalėsi savo ir kitų saviškių gyvybių kaina sulaikyti angelus ir 

suteikti mums laiko pasitraukti. 

- Supratau, Valdove,- nulenkė galvą Gintis ir netikėtai pratęsė.- O kas ten? 

Aukštai virš besikaunančių būrių ţibėjo nauja saulė. Ne, iš tiesų, tai nebuvo saulė, bet nuo jo 

sklindanti šviesa niekam, net pačiam Azazeliui neleido įţvelgti kas tai buvo iš tikrųjų. O tada... 

Tada įvyko kaţkas nepakartojamo ir tuo metu sunkiai paaiškinamo. Dingo demonus varţęs 

angelų energetinis skydas, o ir patys angelai staiga neteko jėgų ir lėtai leidosi ţemyn. Ne vien 

angelai pajuto keistos jėgos poveikį. Vienas po kito jėgas prarado bei iš dangaus leidosi ir su 

jais kovoję demonai. 

- Planas keičiasi,- tarstelėjo Azazelis greitosiomis apţvelgęs mūšio vietą.- Pasiųsk būrį 

uţblokuoti vartus, kad niekas negalėtų pasitraukti. Likusieji vyrai surinkite visus 

nukentėjusiuosius. Mūsiškius iš karto siųskit į ligonines. Angelus išskirstykit grupėmis ir 

izoliuokit, bet elkitės pagarbiai ir drausmingai. Supratai mane? 

- Taip, Valdove. Ką pasakyti ligoninėms? Nuo ko reikės gydyti mūsų kovotojus? 

- Energetinis išsekimas. Tegu maksimaliai apsirūpina energijos atsargomis. Tegu ima iš kur 

reikia ir kiek reikia. Perduok, kad gali naudotis mano vardu jei koks valdininkėlis pradėtų 

prieštarauti. 

- Dar klausimas, Demonų lorde,- Gintis nusprendė viską išsiaiškinti iki galo.- Kas tai buvo? 
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- Barakelis,- paaiškino Vakaris.- Tik labai originaliu būdu panaudojo savo ietį. Akivaizdu, 

kad buvimas ţmogumi labai daug ko jį išmokė. Dar,- mostelėjo ranka Demonų lordas, 

sustabdydamas jau nueinantį Gintį.- Skirk kelis stipriausius savo būrio karius saugoti 

Gabrielį. Gal net geriausia, kad davęs nurodymus, ir pats to imtumeisi. Atvesk jį po trijų 

valandų į „Puolusiųjų angelų“ citadelės pasitarimų kambarį. Mums su juo daug ką reikės 

aptarti. 

„O aš einu susirasiu brolį“,- mąstė toliau Azazelis, ţiūrėdamas nueinančiam Ginčiui pavymui. 

„Ko aš toks įsitempęs? Jau laikas būtų pradėti dţiaugtis... Atrodo nugalėjome. O gal dar anksti? 

Reiktų dar atskirai šnektelt su Barakeliu. Labai daug kas nuo jo pradėjo priklausyti.“ 

 

...................... 

 

„Ir kur ta didybė Jūsų pasidėjo?“- sušuktų bet kas netyčia pakliuvęs į „Puolusių angelų“ citadelės 

pasitarimų kambarį ir pamatęs Gabrielį. Negi tas vyras bejėgiškai nusvirusiais pečiais ir, lyg 

skudurai, nukarusiais sparnais, tai tas pats didingas, savimi pasitikinti, nenugalimas archangelas dar 

visiškai neseniai taip šaltakraujiškai Ţemėje diktavęs sąlygas Demonų lordui ir Tamsos 

kunigaikščiui? Tik ţvilgsnis, nuoţmus ir neuţgesęs ţvilgsnis, bylojo apie tai, kad kartu su gyvybine 

energija nedingo nei Gabrielio valia, nei nepalauţiamas išdidumas. Kitoje didţiulio stalo pusėje 

sėdėjo be galo pavargęs, bet vis dėlto ţymiai geriau atrodantis Aušrinis, spėjęs per kelias valandas 

praleistas ligoninėje atstatyti šiek tiek prarastų jėgų. Vakaris, išvengęs Barakelio ieties poveikio, 

todėl kaip visada kupinas energijos, ramiai sau vaikštinėjo palei didţiulį, beveik visą sieną uţimantį 

langą. Pats Barakelis, įgavęs sau labai artimą ir įprastą Liutauro išvaizdą, kukliai sėdėjo stalo gale. 

Jo įtūţis, sukilęs matant kruvinas kautynes ir pakurstytas besikaunančių energija persisunkusios 

aplinkos bei, padėjęs suvaldyti ietį, jau buvo praėjęs. Todėl Liutauras tiesiog ramiai stebėjo 

besiderančius, visiškai netrokšdamas veltis į uţvirusius ginčus. Štai, tiesa sakant, ir visi asmenys, 

kurie šį kartą lėmė ţmonijos likimą. Jokios apsaugos, jokių piktais ţvilgsniais besisvaidančių 

kovinių demonų ar angelų. Tik šie keturi, iš kurių vienas jautėsi pralaimėjęs bet nesugniuţdytas, du 

triumfavo laimėję mūšį, bet suprato, kad pats karas dar prieš akis, o vienas tiesiog stebėjo, kol kas 

nesikišdamas ne į savo reikalus. 

- Aš nepriimsiu šitų sąlygų,- aiškiai ir nedviprasmiškai atsakė Gabrielis, ką tik išgirdęs 

Liuciferio reikalavimus angelams pasišalinti iš Ţemės ir perduoti ją demonų įtakai. 

- Kaip tu gali nepriimti?- plykstelėjo Aušrinis.- „Dangaus valdovo“ kariuomenė sunaikinta. 

Jis prarado stipriausius archangelus. Karas baigtas. Suprask šį kartą jūs pralaimėjote. 
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Nepriimsi dabar, mes sunaikinsime visus angelus ir jų agentus, kuriuos tik surasime Ţemėje 

ir niekas mums nepamaišys. Tada patys įsiveršime į Rojų ir nuversime „Dangaus valdovą“. 

- Tu bent suvoki ką šneki?- prunkštelėjo Gabrielis.- Matau Barakelio ietis labiausiai paveikė 

tavo protines galias. Jums pavyko sunaikinti vieną „Dangaus valdovo“ armiją. Vieną iš 

penkių. Tegu ir pačią stipriausią... Rojuje dar liko daugiau nei pusė archangelų, o šita jūsų 

pergalė privers į kovą įsitraukti patį „Dangaus valdovą“. Norėtumėte susitikti su juo akis į 

akį? Manai Liuciferi ar tu Azazeli esate tokie galingi, kas sugebėtumėte priešintis pačiam 

„Dangaus valdovui“? Juokdariai... Garbingoj kovoj jūs manęs nesugebėtumėte įveikti, ne 

tai, kad pasipriešinti Jam.  

- Mes gal ir nesugebėtumėme,- tarstelėjo Vakaris.- Nors aš tavo vietoje taip smarkiai 

nenuvertinčiau „puolusiųjų“. O ką manai apie Barakelį? Atsimeni sukilimą ir jų dvikovą? 

„Dangaus valdovas“ niekuomet nebuvo pats stipriausias iš savo kartos. Gal pats 

ambicingiausias ir ryţtingiausias... Ţinoma, uţėmęs valdţią, jis gerokai sustiprėjo, bet 

Barakelio su jo ietimi tada įveikti nesugebėjo. Manai sugebės dabar? 

- Aš neţinau ar „Dangaus valdovas“ sugebėtų nugalėti Barakelį,- ramiai atsikirto Gabrielis.- 

Visų pirma jums reikėtų turėti Barakelį. Šitas vyrukas,- archangelas parodė pirštu į netoliese 

sėdintį Liutaurą.- Kol kas tėra menkas tikrojo Mokytojo šešėlis. Kada jame prabus tikrasis 

Barakelis - neţinia. Kaip neţinia ir tai ar ţmoniškoji būtis nepataisomai nesuteršė Mokytojo 

esybės. Gal jis visiškai nenorės rimtai kovoti jūsų pusėje? 

- O gal tiesiog reiktų paklausti manęs?- pyktelėjęs įsiterpė Liutauras.- Gal aš dar ir nesu 

tikrasis Barakelis? O gal juo niekada ir nebūsiu? Gal aš niekuomet nejausiu tokios meilės 

ţmonėms kaip jautė jis ir nesu linkęs taip aukotis jų labui, kaip aukojosi Mokytojas? Tačiau 

tai dabar nėra svarbu. Aš čia pasijutau tarp saviškių, tarp tokių pat kaip aš, kurie visuomet 

gins mane ir kuriuos nesusimąstydamas ginsiu aš pats. Aš kovosiu... Kovosiu iki paskutinių 

jėgų. Jei negalėsiu kitaip, kovosiu negarbingai ir ţiauriai, tegul ir su pačiais Dievais. 

- Aišku,- gūţtelėjo pečiais Gabrielis. Iš šono atrodė, kad archangelui Liutauro ţodţiai 

nepadarė jokio įspūdţio.- Tada Ţemė bus sunaikinta. Rojuje ne kvailiai gyvena. Pragaro 

daugiau nepulsime. Reiškia pagrindiniai karo veiksmai vyks Ţemėje. Gal po jų ten ir išliks 

gyvų ţmonių, bet tik tuo atveju jei mes laimėsime. Pralaimėdamas „Dangaus valdovas“ 

sunaikins pačią planetą. 

- O gal mes įsiveršime į Rojų?- ištarė Liuciferis ir pats suprasdamas oponento argumentų 

pagrįstumą. Demonai galėjo laimėti kautynes, bet pergalė kare, net jei ir būtų galima, 

kainuotų neišpasakytai brangiai. 
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- Šneki bele šnekėt,- paniekinamai mostelėjo Gabrielis.- Perskystos blauzdos... Ir pats tai 

puikiai ţinai. 

- Ką tu siūlai?- iniciatyvą derybose vėl perėmė Vakaris. 

- Grįţtam prie buvusio susitarimo. Nei angelai, nei demonai nesikiša į Ţemės tautų politiką. 

Kitur tegu būna laisva konkurencija. Kurkite savo finansines institucijas, kurių pagalba iki 

šiol taip sėkmingai įtakojote valstybių gyvenimus, ar mokslo centrus. Mes jiems trukdysim 

ir savo ruoţtu kursime sektas bei skatinsime konservatyvias religijas. Jūs galėsite kovoti su 

jomis. Viskas kaip iki šiol... Islamo, kuriame įsitvirtinome mes, ir Vakarų civilizacijos, iš 

kurios mus beveik išstūmėte, priešprieša. Slapta ir arši kova dėl įtakos likusiam pasauliui. 

Tik viena sąlyga – nustojam fiziškai naikinti abiejų pusių agentus. Tos jūsų specialios 

pajėgos, periodiškai uţklystančios į Ţemę, „Dangaus valdovui“ nusibodo. Jis gali 

uţsimanyti jas sutraiškyti.  

- Tavo pasiūlymas svarstytinas,- ištarė Aušrinis.- Tik vienas papildymas. Tiek aš, tiek mano 

brolis, tiek kiti „prabudusieji“ be jokių apribojimų gali keliauti ir veikti Ţemėje.  

- Gerai,- linktelėjo archangelas.- Tik su sąlyga, kad jie neįtakos tiesiogiai politikų ir fiziškai 

nekenks Rojaus agentams. Be to, tokia pati laisvė ir tokie patys apribojimai galioja man ir 

kitiems archangelams. Dar, jūs paleidţiate visus belaisvius. 

- Ne,- papurtė galvą Vakaris.- Mes paleidţiam tik tuos belaisvius, kurie norės grįţti į Rojų. 

Visiems tavo kariams bus pasiūlyta rinktis: pasilikti su mumis Pragare ar grįţti atgal. Tie kas 

norės galės pasilikti ir Rojus jų nepersekios. Sutinki? 

- Tebūnie,- sutiko archangelas. 

 

................................ 

 

„Dar daug kalbėjosi angelas su demonais. Aptarė kiekvieną smulkmeną... Kas galima ir kas 

draudţiama abiems pusėms jų kovoje dėl įtakos Ţemėje. Visi suprato, kad Rojus su Pragaru tiesiog 

paskelbė paliaubas. Kaip Ţemėje buvo anksčiau sakoma- tarp jų prasidėjo „Šaltasis karas“. Ţinoma, 

tai kur kas geriau nei tikrieji karo veiksmai. Tuo labiau, kad juose nukentėtų visų pirma ţmonės. Ir 

neduok Dieve, kad „Dangaus valdovas“ pasijustų pralaimintis. Tokiu atveju po trumpo aukso 

amţiaus ţmonija bus sunaikinta kokio nors planetinio kataklizmo. Demonai kol kas per silpni, kad 

apgintų Ţemę nuo tikro „Dangaus valdovo“ pykčio“.- Liutauras padėjo plunksną ir išskubėjo iš 

kambario. Jis tiek daug dar norėjo pamatyti ir suţinoti. Viskas aplinkui dar buvo nauja ir nepatirta. 

Kaip jaunas erţilas, jei tik galėtų, nesustodamas lėktų link plytinčių tolių, taip ir šis vyras net 

nesiruošė grįţti į Ţemę. Jis su viltimi ţvelgė į nuostabų ir tokį tolimą gyvenimo horizontą. 
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................................. 

 

Prie seno, tačiau dar tvirto stalo sėdėjo angelas. Angelas mėlynais sparnais. Jau senokai jis 

nebesinaudojo Liutauro išvaizdą. Tiesą sakant, ir pati Liutauro asmenybė jau nebesudarė tokios 

didţiulės Barakelio dalies bei buvo gerokai aptirpusi begalinėje angelo savimonės jūroje. Senokai 

dingo viltis ir siekis paţinti neištirtą aplinką. Vėl sugrįţo apatija ir pesimizmas. Barakelis vėl kaip ir 

prieš tūkstančius metų suprato, kad mokiniai taip jo iš tiesų ir nesuprato. Ţinoma, demonai rūpinosi 

ţmonėmis, tačiau ir jie tai darė labai savanaudiškai. Tas rūpinimasis daugiau tapo paties Pragaro 

egzistavimo vidiniu pateisinimu. Niekas, net pats Azazelis, niekada net nepagalvodavo apie 

tikrosios laisvės suteikimą ţmonėms. Laisvės patiems pasirinkti savo gyvenimą. Kova dėl įtakos 

Ţemėje tapo varomąja jėga pačiam Pragaro gyvavimui. Jei nebūtų amţino karo su Rojumi, demonai 

išnyktų. Jie tiesiog neturėtų ką veikti bei dėl ko stengtis ir, einant laikui, tiesiog išsisklaidytų kas 

sau. O ir Rojuj... Jei nebūtų sukilimo, „Dangaus valdovas“ jį turėtų pats išgalvoti. Kitaip ir angelų 

laukė seniai iškeliavusių, nuobodulyje paskendusių, Dievų likimas. Karas niekuomet nesibaigs, nes 

jis naudingas abiems pusėms. Rojus niekuomet nesunaikins ţmonijos, o demonai niekada nenuvers 

„Dangaus valdovo“. Tik ar apie ţmones kas nors pagalvojo? Kiek jie gali būti marionetėmis 

svetimuose karuose? Tačiau kokia išeitis? Kaţkada surinkau artimiausius pasekėjus ir išsikėlėme į 

Ţemę. Norėjome mokyti ţmones patys tapdami beveik tokiais kaip jie. Iš pradţių sekėsi, paskiau 

viskas ţlugo. Net pats tik per didelius vargus atgavau didţiąją savo esybės dalį. Turi būti kitas 

kelias. Reikia sukurti naują ţmonių rasę. Ţmonių, kurie savo galiomis prilygs demonams ir 

angelams bei patys galės kovoti uţ savo interesus.“,- angelas padėjo plunksną ir atsipalaidavo. 

Dingo mėlyni sparnai, sumaţėjo ūgis. Prie stalo vėl sėdėjo Liutauras. Barakelis kaţkodėl nusprendė, 

kad priėmus ţmogaus išvaizdą jam geriau seksis sukurti planą. Ir iš tiesų, dar truputį pasėdėjęs, 

vyras vėl griebė plunksną ir uţrašė. „Lengva nebus... Ţmogus turi visas galimybes, bet jį labai 

riboja neefektyvus energijos gavimo būdas. Reikės spręsti energijos gavimo ir paskirstymo tarp 

smegenų ir kūno problemą. Tada...“- ilgai dar skrebėjo plunksna, uţrašydama Barakelio mintis. 

Lapas po lapo gulė ant seno ir daug mačiusio stalo. Tačiau vienas dalykas jau buvo aiškus. Angelas 

sugalvojo amţiname Rojaus ir Pragaro kare sukurti trečią stiprią ir įtakingą jėgą- naujus ţmones. 

Maţa to, jis net tiksliai suplanavo kaip tai padaryti ir, baigęs rašyti, su didţiuliu, bet kokią apatiją ir 

pesimizmą nupūtusiu, įkarščiu, puolė savo planą įgyvendinti. Ţemės padangėje brėško ryškus 

permainų rytas, savo šviesa paliesiantis didţiulėje puikybėje paskendusius angelus ar savo teisumu 

bei nesugebėjimu klysti patikėjusius demonus. 

 


