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Tai knyga apie Lietuvą: 
dar nenagrinėtą praeitį, 
dabartį ir ateitį.
Tai knyga apie Lietuvos 
Dvasią, kuri išskleidė 
savo sparnus tolimoje 
praeityje, apie kibirkšties 
gimimą žmogaus širdyje 
ir jos virtimą liepsna.
Tai knyga tiems, kurių šir-
dis dar jaudina Lietuvos 
Dvasios likimas.
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Mažos šalies didinga istorija
Virsta tik liūdnu aidu.
Kas buvo šventa – išniekinta,
Kas buvo didinga – lieka tik penu 
ambicijoms.
Kur narsuoliai karžygiai?
Kur geltonkasės mergelės?
Kur ąžuolai ir šventieji akmenys?
Kur Lietuvos stiprybė?
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Senasis Daugirdas rymojo prie gęstančio aukuro, pasi-
rėmęs lazda. Jau kelias dienas iš eilės po įprasto pokalbio 
su Dievais jis regėjo tą pačią viziją: griūvančius nukirstus 
ąžuolus ir suskaldytus ritualinius akmenis. Jo vizijos pa-
prastai pildydavosi, todėl šioji kėlė nerimą ir liūdesį. „Ne-
jaugi mus vėl puls priešai? Negi jie vėl skaldys akmenis, 
kirs ir degins medžius?“ – rūpinosi žynys. 

– Patrimpai, į Tave aš kreipiuosi. Žinai Tu mano skaus-
mą. Išaiškink, ką reiškia tas vis mane persekiojantis siau-
bas, – kreipėsi jis į tą, į kurį kreipdavosi sudėtingiausiais 
klausimais.

Ilgai tylėjo Patrimpas. Po to kaip visada savo širdyje 
žynys išgirdo atsakymą: 

– Ąžuoluose ir didžiuosiuose akmenyse šalies stiprybė 
ir galybė. Tu tai visada žinojai. Tačiau netruks praeiti dau-
giau kaip tūkstantis metų, kai tie patys, kurie dabar sodi-
na ąžuolus, juos kirs, o tie, kurie stato ritualinius akmenis 
prie savo namų, juos skaldys.

– Tu kalbi nebent apie pasaulio pabaigą, kitaip aš ne-
galiu to suprasti, – sudejavo Daugirdas.

– Ne, tai ne pasaulio pabaiga. Tai – sielų praradimo 
laikas, – sulig tais žodžiais Patrimpas nutilo.
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Senasis Daugirdas rymojo prie gęstančio aukuro, 
pasirėmęs lazda.
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Daugirdas gyveno vienas šalia ritualinio kalno. Tokių 
kalnų šalyje buvo daug. Prie kiekvieno įsikurdavo tos že-
mės žynys. Jis pakurstydavo šventąją ugnį ir rūpindavosi 
ten gyvenančiais žmonėmis.

Tais laikais visoje šalyje ant pagrindinių kalnų ir ša-
lia jų dar stovėjo savaip išdėlioti ritualiniai akmenys su 
ženklais. Tai buvo šventvietės, prižiūrimos žynių, skir-
tos melstis konkretiems dievams: Perkūnui, Patrimpui, 
Bangpūčiui, deivei Mildai ir kitoms dievybėms. Kiekvie-
nas dievas turėjo savo paskirtį. Ant šventojo kalno būtinai 
būdavo pastatytas garbinamai dievybei skirtas akmuo, o 
netoliese – aukuras ir aukojimo akmuo. Apačioje driekda-
vosi šventyklos statiniai. Jei šventykla tęsdavosi per kelis 
kalnus, ant jų taip pat būdavo statomi atitinkami akmenų 
statiniai ir sodinami reikalingi augalai ar medžiai. Šven-
tyklos ant dviejų ar net trijų kalnų laikytos ypač svarbio-
mis. Šalia tokių turėjo būti upė arba ežeras. Per šventes 
žmonės ateidavo ten melstis, nors daug kas užsukdavo ir 
paprastu laiku. Akmenys buvo gerbiami, pastatant juos 
ant supiltų paaukštinimų. Šalia svarbių akmenų prisodin-
davo arba padėdavo gėlių. Aukas Dievams palikdavo ant 
didelio plokščio akmens su natūralia įduba. Pagrindinio 
kalno papėdėje visada statydavo Palaiminimo akmenį. 
Tam parinkdavo didžiulį, gražų, dažniausiai – su ženklais. 
Aptakus akmuo reikšdavo moteriškų dievybių kryptį, o 
aštresnių kampų, smailėjantis į viršų, ypač panašus į pi-
ramidę – vyriškųjų. Ypatingu buvo vadinamas tas, kurio 
viena pusė aptaki, o kita – piramidinė. Tokiam žmonės 
galėdavo atnešti auką, kad ir akmenėlį iš savo kiemo, ir 
paprašyti Dievų palaiminimo, sveikatos ar norų išsipildy-
mo. Padėjęs savo akmenėlį prie didžiojo akmens (būtinai 
taip, kad jie liestųsi), žmogus uždėdavo ant jo abi rankas, 
priglausdavo savo kaktą ir paprašydavo to, kas jam svar-
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bu. Kuo akmuo gražesnis ir didesnis, tuo jo palaiminimas 
būdavo laikomas stipresniu.

Daugirdo kalnas buvo skirtas Dievui Patrimpui. Jo 
viršūnė – plika. Ten stovėjo didžiulis akmuo su kryžiais. 
Akmens dešinėje buvo sukrautas aukuras, siekęs Dau-
girdui iki juosmens. Kalno papėdė apsodinta ąžuolais. Į 
viršūnę buvo galima užlipti akmenimis grįstu pakopiniu 
taku. Užlipus atsineštos aukos Patrimpui būdavo palie-
kamos ant plokščio didelio akmens. Kiek atokiau, tarp 
kalno ir ežero, tako kairėje, ant keturių akmenimis grįstų 
juostų, orientuotų į pagrindines pasaulio šalis, stovėjo Pa-
laiminimo akmuo.

Šiek tiek tolėliau, kalno papėdėje, stūksojo nedidukė 
akmeninė žynio trobelė, o dar nuošaliau rąstiniame na-
melyje gyveno keturios vaidilutės. Jos prižiūrėdavo aplin-
ką, padėdavo žyniui, žmonėms ir šitaip tarnavo pačiam 
Patrimpui. 

Tų apylinkių gyventojams senasis Daugirdas buvo ir 
dvasios tėvas, ir gydytojas. Jis taikydavo besibarančiuo-
sius, lydėdavo į paskutinę kelionę mirusiuosius, šventin-
davo gimusiuosius, žolėmis, akmenimis ir geru žodžiu 
gydė ligonius. Dėl visko, ką darydavo, žynys atsiklausda-
vo Patrimpo leidimo ir, jei jo negaudavo, žmogų tik palai-
mindavo ir už jį melsdavosi. Vietiniai gerbė Daugirdą ir 
mielai klausė jo patarimų. Jie neturėjo laiko tingėti, nes 
reikėjo daug ir sunkiai dirbti, kad išgyventų, taigi nebelik-
davo laiko apkalboms, girtuoklystei ir svetimoteriavimui. 
Jei vyrai susipykdavo ir susimušdavo, pakakdavo žynio 
pabarimo, kad susigėstų.

Žmonės saugojo mišką, nors šis buvo tankus ir sti-
prus. Ugniai kurti kirsdavo sausuolius arba jį retindavo. 
Namams statyti rasdavo puikių sausuolių, naudojo ir dar-
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binius akmenis, kurių pakako aplinkui. Darbiniais akme-
nimis jie vadino paprastus riedulius be ypatingų ženklų 
ar piešinių. Radę ypatingąjį akmenį, pranešdavo apie tai 
žyniui ir, jei tam jo nereikėdavo, parsibogindavo prie savo 
namų, kad juos saugotų. Jei akmens pajudinti neįstengda-
vo, palikdavo, kur radę, bet būtinai aptvarkydavo aplinką, 
šitaip parodydami jam pagarbą. Kartais, pasitarę su žyniu, 
sudėdavo šalia tokio trijų eilių aukuriuką, kad ypatingo-
mis progomis šventąją ugnį būtų galima užkurti ir ten.

Kiekvienas kalnas ir jo žynys turėjo savas tradicijas. Jų 
buvo stropiai laikomasi.

Marius pabudo anksti. Birželio saulė švietė pro neuž-
dengtą langą. Vaikinas nemėgo užuolaidų, kaip, beje, ir 
daugelis dvidešimt pirmojo amžiaus jaunuolių, o žaliuzes 
vakar tiesiog buvo pamiršęs nuleisti. Šiandien su draugais 
jis eis švęsti Joninių. Tai nebus visiškai nepažįstami žmo-
nės, tačiau nauja kompanija jo taip pat niekada negąsdin-
davo – Marius mokėjo bendrauti be kompleksų.
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Nieko nėra paprastesnio už tiesą, bet ir nieko nėra už 
ją sudėtingesnio. Daugirdas tai žinojo. Jis niekada neme-
lavo juo tikintiems žmonėms ir stengdavosi tai, kas reika-
linga, paaiškinti taip, kad šie suprastų.

Tiesa, kurią atskleidė Patrimpas, paaiškindamas regė-
tą viziją, pribloškė Daugirdą. Jis žinojo, kad reikia kažką 
daryti, tačiau nesumetė ką. Prasitarti žmonėms apie atei-
tį? Tačiau jie gi jos nesulauks... Tai taip tolima, todėl ne-
realu. Žmogui visada svarbu tai, kas su juo vyksta dabar, 
nes, deja, didžioji dauguma save sieja tik su tuo vaikščio-
jančiu, kalbančiu ir vis kažko reikalaujančiu kūnu. 

„O, kad žmogus sugebėtų kada nors pamatyti plačiau, – 
svajojo senasis žynys, – tada jis suprastų, kad nėra nei pra-
eities, nei ateities, kad viskas yra vienoje linijoje ir kad jis 
gyvena iš karto ir dabar, ir už tūkstančio metų, ir už dar 
daugiau, kaip ir dešimt tūkstančių metų atgal.“

Ir nors žmonės tikėjo kiekvienu žynio žodžiu, Daugir-
das žinojo, kad šiuo atveju jis jiems nieko nesugebės pa-
aiškinti. Geri tai buvo žmonės, jaučiantys, suprantantys, 
nes gyveno vienu atodūsiu su gamta, tačiau žinių jiems 
labai trūko. Jie tikėjo dangaus kūnais, stichijomis, dva-
siomis, bet išgirsti apie gyvenimus, išsidėsčiusius vienoje 
linijoje, jiems būtų buvę per sunku. Jie tikėjo, kad gali 
atgimti akmeniu, pušele, todėl kirsti gerą ir sveiką medį 
jiems buvo tolygu žmogžudystei, tačiau visa tai jų sąmo-
nėje susidėliojo paeiliui, nuosekliai.

– Kaip įdiegti į žmonių sąmones, kad jie saugotų me-
džius ir akmenis, kad nenaikintų juose įkūnytos savo Tė-
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vynės stiprybės? – Daugirdas nusprendė pasitarti su Pa-
trimpu.

– Tu jau įdiegei saviems žmonėms meilę gamtai. Jie 
įdiegs ją savo vaikams. Daryk toliau tai, ką darai, ir nesi-
sielok. Tavo sielvartavimas istorijos nepakeis. Tu žinai, jog 
gali pasirinkti: po fizinės mirties neiti pas mane, o likti 
tarpinėje erdvėje ir iš jos per jautrų žmogų, galintį girdė-
ti tave širdimi taip, kaip tu girdi mane, mokyti žmones 
to paties, ko mokai dabar. Žinai, jog, grįžęs pas mane, o 
po to vėl atkeliavęs į Žemę, viską pamirši, o ir atmintį 
grąžinti bus sunku. Ar nori laukti daugiau kaip tūkstantį 
metų tarp dangaus ir žemės? Ar esi pasiruošęs aukoti net 
kelis per tą laiką galimus įsikūnijimus dėl Šalies – Moti-
nos? Turėk omenyje, kad nedaug savo žodžiais galėsi pa-
dėti ir tada. Tai, ką tu kada nors sulauktai savo vibracijos 
krypties sielai padiktuosi, iš tiesų suvoks tik saujelė, o tie, 
kurie naikins gamtą, to nesupras ir elgsis taip toliau. Ta-
čiau blogiausia tai, jog palaipsniui jie ims naikinti ir save, 
nuodydamiesi įvairiausiais dabar sunkiai suprantamais 
būdais, žudys žvėris ir kitus žmones savo malonumui, – 
taip Daugirdo širdyje kalbėjo Patrimpas.

Senojo žynio akyse suspindo ašara. Jo širdį gniaužė 
nepakeliamas skausmas už tuos bejausmius neregius ir 
kurčiuosius toje ateityje.

– Parodyk man tai, – ryžosi paprašyti Patrimpo.
Savo širdyje jis pamatė didžiulius namus, riaumojan-

čias ir burzgiančias važiuokles ten, kur kažkada žaliavo 
miškai. Toje vietoje, kur jis dabar gyveno, kalnas buvo 
mažesnis, ąžuolų – nė kvapo.

– Kur didysis akmuo? Kur kiti ritualiniai akmenys? – 
užklausė Daugirdas.

Netrukus jis pamatė didįjį akmenį, užkastą žemėmis, 
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– Vardan tų, kurių akyse tebėra kibirkštis, 
aš aukosiuos.
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o aukojimo ir kitus ritualinius akmenis – gulinčius krūvo-
je kartu su kitais rieduliais priešais riaumojantį geležinį 
prietaisą, pro kurio vieną pusę įridenamas didelis akmuo, 
o pro kitą iškrenta tik nedidelės jo skeveldros. Jis išvydo 
žmonių veidus, kuriuose nebebuvo dabartinės ramybės: 
vienų akys – grobuoniškos, kitų – bedvasės, it stiklinės, 
dar kitų – šmirinėjančios ir suktos. Ir tik vienose kitose 
senasis žynys įžvelgė Dievų kibirkštį. Skausmo replės su-
gniaužė jo širdį. Jis sukniubo, čiupdamas už jos, lyg ban-
dydamas rankomis tą skausmą nusimesti. Ilgai taip tū-
nojo. Po to pakėlė galvą į dangų. Akyse švytėjo ryžtas ir 
apsisprendimas.

– Dėl tų, kurių akyse tebėra kibirkštis, aš aukosiuos. 
Idėja nemirė, ji gyva tuose žmonėse. Aš palaikysiu ją. Per-
teiksiu jiems savo žinias, kad jie galėtų jas panaudoti savo 
dabartyje ir perduoti kitiems. O gal jie primins senolių 
išmintį ir tiems, kurie, atrodytų, jos girdėti nesugeba, bet 
kurių siela dar gyva ir ją reikia tik pabudinti. Į jų širdis 
bus galima pasibelsti per meilę gamtai, – išsakė Daugirdas 
savo sprendimą Patrimpui.

– Jei žmonės nieko nekeis, įvyks katastrofa. Jie patys 
atiduos Tėvynę svetimšaliams, priimdami jų taisykles, 
šventes, mąstymo būdą. Jų nukariauti nebereikės, nes jie 
patys su džiaugsmu pasiduos. Po to laiko, kurį tu matei, ne-
praeis nė penki šimtai metų, kai Šalies – Motinos nebeliks. 
Jos niekas nebeprisimins, ji amžiams praras savo veidą. Bus 
panaudotas subtiliausias, dabar dar nežinomas nukariavi-
mo būdas – stereotipinis mąstymas. Taip pavagiamos sielos 
ir gaminama tai, ką jie pavadins robotais. Didieji akmenys 
bus sumalti arba parduoti svetimšaliams, ąžuolai iškirsti, ir 
pagaliau toje teritorijoje jie tiesiog nustos augti. 

Tėvynės likimas rūpi ne tik tau, Daugirdai. Tokį 
sprendimą priėmė dar keli žyniai. Jie nutarė susivienyti 
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ir bendrą savo Dvasią įkurdinti ant kalno prie jūros, kad 
toji nepaliaujamai kurstytų nematomą aukurą. To auku-
ro liepsnos energija turėtų gaivinti meilę gamtai, meilę 
Tėvynei – Motinai. Ji turėtų palaikyti žmonių dvasią, 
kad šie nesunaikintų savęs ir savo Tėvynės, kad užjūrių 
ir kaimyninės šalys mūsų Tėvynę gerbtų ir su ja skai-
tytųsi, kaip tai daroma su žmogumi asmenybe, – taip 
kalbėjo Patrimpas.

– Aš prisidedu prie jų, nes negaliu kitaip. Tai – mano 
sprendimas, – tvirtai ištarė Daugirdas. 

– Kai kurie žyniai nusprendė, kaip ir tu, likti tarpinėje 
erdvėje tose vietose, kuriose jie dirbo, būdami Žemėje, ir 
perimti šalies pagrindinio aukuro liepsnos kibirkštis tam, 
kad jos dar tvirčiau įsigertų į Tėvynės žemę. Tos vietos, 
atėjus laikui, prisikvies jautrius, panašių vibracijų ir su pa-
našiais siekiais žmones, sugebančius juos girdėti. Taip Tė-
vynę – Motiną palaikančias idėjas bus galima įgyvendinti 
per fiziniame plane esančias sielas. Žinoma, kaip tai pa-
vyks, priklausys nuo žmogaus, girdinčio tuos mokymus, 
Paskirties: vienas gal ims gydyti, kitas rinks žoles, dar ki-
tas dėlios akmenis ar sodins miškus, o dar kitas galbūt 
visa tai užrašys, kad galėtų paskaityti daugelis. Išeiti iš 
tarpinės erdvės jūs turėsite teisę tik tada, kai kartu su 
tuo žmogumi realizuosite Idėją. Žinok, tarp dangaus ir 
žemės tu gali likti kaboti tūkstančius metų, – perspėjo 
Patrimpas. 

– Dievų pasaulis manęs nenuramins, jei matysiu ken-
čiančias sielas, sumaitotus akmenis ir pievomis virtusius 
galingus ąžuolynus. Mano auka – ne auka. Aš atiduosiu 
save visą tiems, kurie išgirs mane, tiems, kurie dar supras, 
kad gamta – artimiausias ir patikimiausias žmogaus pagal-
bininkas ir kad naikindamas ją žmogus naikina save. Aš 
liksiu tarpinėje erdvėje ir belsiuosi į kiekvieną nors kiek 
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sugebančią išgirsti širdį. Palaimink mane, Patrimpai, – nu-
lenkė Daugirdas žilą galvą.

– Laiminu tave, sūnau mano. Tebūnie tavo valia, – Pa-
trimpo balsas skambėjo itin iškilmingai.

Tiesiai virš Daugirdo galvos iš debesų susiformavo 
lygiai toks pat kryžius, koks buvo ir Patrimpui skirtame 
akmenyje.

– Ačiū už ženklą, Dieve, – ištarė žynys.
Jo Kelias buvo aiškus gal net keliems tūkstantmečiams 

į priekį. Racionaliai mąstančiam žmogui tai būtų atrodę 
kvaila ir beprasmiška. Žinančiam širdimi ir saugančiam 
joje Idėją – tai savaime suprantamas atsidavimo kitiems 
ir savo Idėjai Kelias. Senasis žynys buvo Idėjos žmogus.

Daugirdas kiek aprimo. Sunkus jo, kaip ir kiekvieno 
dvasios kario, Kelias, tačiau žynys žinojo, jog tik tas vie-
nintelis yra jam teisingiausias. Senolis neturėjo savo gyve-
nimo, bet jo ir nepasigedo. Daugirdas negalėjo įsivaizduo-
ti savęs be tarnystės nieko nematantiems ir negirdintiems 
arba šiek tiek praregėjusiems žmonėms. Jo siela buvo 
laiminga, nes protas jai pakluso, todėl girdėjo savo Pa-
šaukimą ir jį vykdė. Daugirdas žinojo, jog tokių kaip jis – 
Idėjos žmonių – tarp žynių nėra daug. Didžiajai daliai 
tiesiog patiko, kad jų klauso, kad jie gali mokyti kitus ir 
jiems vadovauti.

Tais laikais žynių niekas neskirdavo. Kiekvienas iš jų 
turėdavo savo mokinius. Patys perspektyviausi ir tapdavo 
įpėdiniais.

Keturis kartus per metus – per saulėgrįžas ir lygiadie-
nius – žyniai susirinkdavo ant kalno prie jūros, kur aptar-
davo rūpimus klausimus, kartu melsdavosi ir atnašauda-
vo aukas visiems Dievams, globojantiems kraštą. Kai jie 
būdavo išvykę, kalnuose ugnį kurdavo ir kartu su vietos 
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žmonėmis melsdavosi trys įpėdiniai ir vaidilutės.
Žyniai turėdavo išsirinkti Vyriausiąjį žynį. Nors ir 

koks geras ir išmintingas jis būdavo, po ketverių metų 
rinkdavo kitą, kad per savo gyvenimą Vyriausiuoju žyniu 
galėtų pabūti visi. Šias pareigas galėdavo eiti tik sulauku-
sieji trisdešimt penkerių metų.

Jei kuris žynys nesilaikydavo nerašytų moralės taisy-
klių ir nusikalsdavo, jis būdavo atleidžiamas iš žynio par-
eigų ir toliau galėdavo daryti, ką nori. Pagrindinis reikala-
vimas žyniams buvo sąžininga pagalba žmonėms visais jų 
gyvenimo klausimais ir tarnystė Dievams.

Niekada nebūdavo atleidžiamas žynys, kurio Tikėji-
mas tam tikru metu pašlydavo. Visi žinojo, kad Dvasiai 
atsidavusieji patiria išbandymų, iš kurių sunkiausias – Ti-
kėjimo išbandymas. Tada kritusiojo pareigas perimdavo 
kas nors kitas, o jis būdavo paliekamas miško trobelėje 
tol, kol įveikdavo savo išbandymą. Kiti žyniai, tai žinoda-
mi, padėdavo dvejonių apimtam žyniui savo maldomis. 
Trukdyti esančiajam trobelėje nebuvo leidžiama. Net 
maistas tada būdavo paliekamas prie durų. 

Visi norintieji būti žyniais žinojo apie pasirenkančiojo 
arba jau pasirinkusiojo išbandymus, skirtus tam, kad jo 
dvasia sustiprėtų. Jų būdavo įvairių ir to neišvengė nė vie-
nas, ypač pirmuosius dešimt savo tarnystės metų.

Daugirdui išbandymas pasireiškė apėmusiu bepras-
mybės jausmu, kai niekas iš žmonių jo negirdėjo ir neno-
rėjo klausyti, todėl pastangos jiems padėti liko bergždžios. 
Po ilgų apmąstymų, kiek pabuvęs su savimi ir Dievais, 
žynys suvokė, kad nieko nėra beprasmiško: tiems, kurie 
jo negirdi, visgi svarbus net ir tylus jo buvimas šalia. Tai 
jiems suteikia stiprybės ir tais atvejais nieko aiškinti ne-
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reikia. Paprasta taisyklė: būdamas šalia harmoningo žmo-
gaus, kitas taip pat užsikrečia jo harmonija, kitaip tariant, 
harmoningasis savimi valo neharmoningąjį. Toks papras-
tas atradimas nušvietė Daugirdo protą, ir jo sunki būsena 
išsisklaidė. 

Žynys mylėjo žmones. Mylėjo juos visokius: ir piktus, 
ir gerus, ir sąžiningus, ir melagius, taip, kaip geras tėvas 
myli savo vaikus. Jis mylėjo visą gamtą be išimties: nuo 
skruzdėlės iki akmens ir vėjo. Jis jautėsi jos dalimi, kaip 
ir kiekvieno paprasto žmogaus dalimi. Jis aukojo save be 
išlygų ant Dieviškosios Meilės altoriaus ir iš visos širdies 
džiaugėsi, kad Dievai leido jam tai daryti. Jis buvo Meilė 
ir Gerumas. Tą žinojo žmonės, kurie taip pat mylėjo žynį.

Daugirdas turėjo šešis mokinius. Trys iš jų buvo gana 
perspektyvūs. Tuo jis džiaugėsi. Vieni padėjo jam gydyti, 
kiti rinko žoles, dar kiti mokėjo gražiai paguosti nusimi-
nusiuosius. Tačiau perimti jo veiklą galėjo tik vienas, nes 
jame Daugirdas įžiūrėjo Idėjos kibirkštį.

Žemės laikrodžiai skaičiavo 2003 metus. Marius Vil-
niaus universitete baigė teisės studijas. Jis svajojo būti 
geru advokatu, kad galėtų padėti rasti tiesą ten, kur jos 
siūlo galas atrodė beviltiškai pamestas. Vaikinas norėjo 
padėti visiems, neteisingai apkaltintiems. Draugai vadino 
jį idealistu, nes, matydamas žaizdas ant Lietuvos kūno, jis 
troško jas gydyti. O daugelis, suprasdami, kad tai žaizdos, 
tiesiog užmerkė akis ir toliau sau ramiai egzistavo, ypač 
jei tai nelietė jų pačių. Marius turėjo tikslą kažką keisti. 
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Jis tryško jaunatvišku entuziazmu, kurio nesugebėjo nu-
slopinti nei universitetas, nei sujaukta situacija šalyje.

Mariaus tėvai buvo paprasti mokytojai ir gyveno Vil-
kaviškyje. Tėvas labai sąžiningas ir teisingas, to mokė ir 
sūnų. Mama – rami moteris. Ji visada atrasdavo paguodos 
žodį ištikus nelaimei, nieko nekritikuodavo ir nevertinda-
vo, o tik palinguodavo galva: toks jau jis yra. Tuo būdavo 
viskas pasakyta ir prie to nebegrįžtama.

Labiausiai Marių traukė Lietuvos istorija. Tai buvo jo 
mylimas užsiėmimas: patiko pagonybė, rūpėjo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės periodas, skaudėjo širdį dėl po 
to per svetimšalių rankas ėjusios Tėvynės. Jis būtų tapęs 
geru istoriku, tačiau nusprendė, kad daugiau naudos ki-
tiems atneš būdamas teisininku. Mėgo bendrauti, bet net 
būdamas su draugais stengdavosi išlikti sąžiningas ir dėl 
to kartais nukentėdavo. Melą jaunuolis greit atskirdavo – 
tai buvo įgimta savybė. Todėl su tais, kurie meluoja, į arti-
mesnes draugystes nesileisdavo, o jei kas meluodavo jam 
į akis, tiesiai rėždavo: „Tu meluoji.“ 

Vaikino sugebėjimu atskirti tiesą nuo vaidybos naudo-
davosi tiek jo bendrakursiai, tiek draugai, kai šiems prisi-
reikdavo kažką su kažkuo išsiaiškinti. Labai artimų draugų 
Marius neturėjo, nebent Mindaugą. Su juo kartu mokėsi 
mokykloje, tačiau ryšys išliko ir studijų metais, netgi ne-
paisant to, kad Mindaugas studijavo mediciną. Jaunuoliai 
rasdavo laiko susitikti. Mindaugas buvo gana emocingas ir 
impulsyvus, o Marius, nors ir daug bendraujantis, ramus 
ir linkęs į vienatvę. Tai buvo priešingybės, bet juodu siejo 
kažkoks nematomas saitas. 

Pailsėdavo Marius gamtoje: vaikščiodavo po mišką, 
apkabindamas tai vieną medį, tai kitą, apžiūrinėdavo ap-
samanojusius akmenis, dažnai nukrapštydamas samanas, 
kad jie, kaip jaunuoliui atrodė, galėtų laisviau kvėpuoti. 
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„Nejaugi jums patiktų stovėti apsamanojusiems? – klaus-
davo tų, kurie nesuprasdavo šito jo užsiėmimo. – Neįsi-
vaizduojate, kokias grožybes slepia tos samanos.“ Ir tikrai, 
samanų luobą nukrapščius, akmens kūne išryškėdavo kry-
žiai, akys, veidai ir šiaip įdomūs piešiniai.

Dar Marius mylėjo jūrą. Ši stichija jį traukė tiesiog 
magiškai: galėdavo valandų valandas sėdėti ant kranto ir 
žiūrėti į tolį, pamažu pats virsdamas mažyčiu hipnotizuo-
jančios vandenų platybės lašeliu. Mėgo pabūti ant Biru-
tės kalno. Patiko ir akmeninis Lurdas Kretingoje, slėnyje 
tarp Bernardinų vienuolyno ir senųjų kapinių. Tose vieto-
se vaikinas pasisemdavo jėgų visiems metams. Jis nebuvo 
kietas katalikas. Pripažino kažkokią aukščiausią jėgą, be 
kurios, kaip suprato, nebūtų buvę nei šio pasaulio, nei jo 
paties. Marius gerbė visų religijų dievus: „Jei kam nors jie 
atneša nusiraminimą ir palaimą, vadinasi, viskas ten yra 
gerai“, tačiau negalėjo tikėti kažkuo aklai – racionalus ir 
platus protas laukė paaiškinimo.

Jau keleri metai Marius šventė Jonines, nors ta šventė 
ir nelietė jo širdies. Tiesiog jaunuoliui norėjosi įdomesnių 
pramogų, o Joninės, jo manymu, buvo susijusios su isto-
rija. Kartą šią datą paminėjo su kurso draugais vieno iš jų 
tėvų sode. Susikūrę laužą, kalbėjosi iki aušros. Kitąmet į 
draugiją įsipainiojo keletas smarkuolių, kurie pasigėrė ir 
sugadino visiems nuotaiką. 

Sykį keturiese nuvažiavo į Kernavę. Ten pabendravo 
su dabartiniais pagonimis. Marius netruko pamatyti į pa-
čių surežisuotą spektaklį įsijautusius aktorius ir jų iššau-
kiančią pozą. „Nejaugi tai vadinama meile Lietuvai?“ – 
svarstė draugai grįždami namo. Nė vienas jų nelaikė sa-
vęs nei patriotu, nei nepatriotu. Gimtasis kraštas buvo 
jų namai ir jokios „pompos“, kaip matė Kernavėje, jiems 
nereikėjo. Marius mėgo keliauti, bet širdyje žinojo, kad 
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niekad nepabėgs iš Lietuvos ieškodamas skalsesnės duo-
nos ir riebesnio sviesto.

Vasaros saulėgrįža buvo itin reikšminga šventė. Tai 
svarbiausia žynių susirinkimo data. Jų supratimu, tuo 
laiku Dievai nusileisdavo į Žemę pasveikinti visų jos gy-
ventojų. Todėl tą dieną žyniai atlikdavo ypatingas apeigas. 
Saulėgrįža buvo svarbi ir prieš keletą tūkstančių metų čia 
gyvenusiems Jūržemio gyventojams. Būtent iš jų buvo 
perimta meilė medžiams, akmenims, kaip ir tam tikri ri-
tualai bei procedūros.

Daugelis ant pajūrio kalno prie pagrindinio šalies au-
kuro susirinkusiųjų žinojo, jog po kelių šimtų metų jų gre-
tos išretės, religija ims virsti valdymo įrankiu, atsiras nau-
jų vadovų, kurie, kurdami regimą šalies didybę, kurs jai ir 
juodą karmą. Tos karmos vargšė tauta negalės atsikratyti 
šimtmečiais. Anksčiau žyniais ir žmonių vedliais būdavo 
išmintingi ir dori žmonės. Jie nesigviešdavo valdžios ir 
turtų. Palaipsniui tokių mažėjo. Kadangi kiekvienas žynys 
pamainą sau ruošdavo pats ir tik vėliau ją pristatydavo 
žynių sueigai, tradicijų perėmėjai neišvengiamai tapdavo 
kažkuo panašūs į savo Mokytojus.

Šį kartą į vasaros sueigą Daugirdas ėjo sunkia širdimi. 
Jis žinojo Tėvynės ateitį ir tai jį slėgė. Žynys suvokė, kad 
ši sueiga jam paskutinė: dar prieš rudens šventę jis paliks 
ilgai jam tarnavusį kūną ir, kaip buvo nusprendęs, išeis į 
tarpinį sluoksnį.
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Kaip anksčiau, taip ir šįkart Daugirdas išeidamas vie-
toj savęs Patrimpo kalne prie pagrindinio aukuro paliko 
Matą. Tai buvo jo gabiausias mokinys, galėsiantis sąžinin-
gai ir atsidavęs tęsti vis sunkėsiantį darbą. Daugirdas ži-
nojo, kad Idėjos nešėjų greitai niekas nebepasiges: jie bus 
persekiojami, šmeižiami, niekinami, nes kuo toliau, tuo 
labiau mažės tų, kurie pajėgs teisingai juos suprasti. Šis ži-
nojimas sunkiu akmeniu gulėjo senajam ant krūtinės. Jau 
ir dabar dalis žynių jo nebepajėgė išgirsti. Tikrosios Idėjos 
daigas gali užsimegzti tik atsivėrusioje, Meilės sklidinoje 
širdyje. Tik ji diktuoja Kelią, tik per ją girdimas Kūrėjo 
balsas. Tas, kuris sugeba savo širdyje girdėti Kūrėją, gy-
vena pagal Jo nerašytus įstatymus ir bando padėti juos 
išgirsti kitiems. Kai kurie žyniai širdies jau nebesiklausė, 
todėl ir Tikrosios Idėjos atpažinti nebegalėjo. Kaip jiems 
tuomet suprasti senojo Daugirdo godas? 

Per keletą dienų Daugirdas pasiekė kalną prie jūros. 
Tuo pačiu metu jo link iš visų šalies kampelių keliavo ir 
kiti žyniai. Tais laikais krašte jų buvo trisdešimt keturi. 
Kiekvieną žynį mielai priglausdavo visų žemių, per kurias 
jie keliaudavo, gyventojai. Tokia buvo tradicija. 

Jau daugelį metų, būdamas prie jūros, Daugirdas ap-
sistodavo Onos ir Petro šeimoje. Tai buvo paprasta, rami 
šeima, auginanti septynetą vaikų. Būtų augę devyni, bet 
du mirė vos gimę. Petras buvo žvejys. Ona tvarkydavosi 
namuose ir nedideliame ūkelyje. Darbo pakakdavo ir jau 
paaugusiems vaikams. Du sūnūs mokėsi pas Vyriausiąjį 
žynį. Vienas jų – Kasparas – gana rimtai žiūrėjo į tuos 
mokslus, ir Daugirdas manė, jog jis taps kurios nors že-
mės žyniu. 

Šeima priimdavo Daugirdą su didele pagarba ir nuo-
širdumu. Kaip visada Ona puolė čirškinti svečiui kiauši-
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nienės su lašinukais, padėjo ant stalo juodos duonos ke-
palą ir rūgusio pieno puodynę. Po to visi sėdėjo ir stebėjo, 
kaip svečias valgo. Po vakarienės Kasparas ir Motiejus 
užleido svečiui lovą, kad šis galėtų pailsėti. Patys pasiklo-
jo patalus ant plūktų grindų. Trobelė nebuvo didelė, bet 
vietos pakako visiems. 

 
Ryte senasis žynys pasisveikino su jūra ir tik po to nu-

ėjo pas Jūros kalno Vyriausiąjį žynį. Šis jau buvo girdėjęs 
apie Daugirdo atvykimą, todėl jo laukė. Abu išminčius, 
senus draugus, siejo viena Idėja. Pasisveikinę jie tyliai 
žvelgė vienas į kitą, kalbėdamiesi aplinkiniams sunkiai su-
prantama kalba – tyla. 

Po to Daugirdas jau garsiai paklausė Vyriausiojo, ką 
tas galvojąs dėl Kasparo.

– Manau, jis tikrai galės tapti vienu iš mūsų, tačiau 
jaunuoliui dar trūksta patirties ir žinių. Teks jį dar kiek 
pasiauginti, – atsakė anas.

– Taip, aš matau jame Idėjos kibirkštį, bet ji kol kas tik 
rusena, – pritarė Daugirdas.

– Deja, būna, kad kibirkštis rusena, bet neįsiplieskia 
daugybę gyvenimų, – palingavo galvą Vyriausiasis.

– Taip ir yra. Kartais užtenka tik pūstelti tą kibirkštėlę 
ir iš jos užsiliepsnoja visas laužas, o kartais, kiek bepūs-
tum, ji kaip rusena, taip rusena, kol visai neužgęsta, – gar-
siai mąstė Daugirdas. 

Senojo žynio lūpomis kalbėjo patirtis: per savo amžių 
jis turėjo daug mokinių, bet didžioji dalis pasirinko visiems 
įprastą gyvenimą. Iš visų daugiausia vilčių teikė Matas, nes 
jo kibirkštėlė ne geso, o vis skaisčiau žibėjo. O štai Kasparo 
kibirkštėlė ruseno, todėl buvo neaišku, ar ji įsižiebs. 

Pirmasis klausimas buvo aptartas, ir Daugirdas perėjo 
prie svarbiausio. Jis atpasakojo Vyriausiajam žyniui pokal-
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bį su Patrimpu ir, žinoma, savo vizijas. Vyriausiasis klau-
sėsi susimąstęs, o po to prabilo:

– Mano drauge, patyriau tą patį. Prieš keletą dienų 
irgi pasiprašiau į tarpinį sluoksnį, kad galėčiau, išlaiky-
damas sukauptą patirtį ir išmintį, būti naudingas ateities 
kartoms. Aš liksiu ant šio kalno gal net ir tūkstantme-
čiams kurstyti Tėvynės stiprybės ugnies. Kaip džiugu, 
kad būsi vienas tų, kuris perims tos kurstomos ugnies 
kibirkštį ir prisidės prie jos vaiskumo. Užtektų, jei bent 
vienas mūsų, atėjus tam sunkiam laikui, rastume atsivė-
rusią sielą, pasiruošusią perduoti mūsų mokymus tiems, 
kurie dar sugebės kažką suvokti. Protas galingas: jis už-
valdys net Idėjos kibirkštį turinčiuosius, todėl prasibrau-
ti pro jo sukurtas abejones, netikėjimą ir netikrumą bus 
vis sudėtingiau. Iki tos dienos mes kurstysime šventąją 
ugnį, kad Tėvynės – Motinos Dvasia nemirtų. Mūsų le-
gionas nebus didelis, bet pakankamas: dabar žinau, jog 
būsime septyniese.

– Kaip gerai, broli, – Daugirdo akyse suspindo išdavi-
kės ašarėlės. Jis suspaudė abi rankas Vyriausiajam, pagar-
biai jam nusilenkė ir pasišalino.

Žyniai nebuvo pratę daugžodžiauti tarpusavyje. Jie 
galėdavo susikalbėti net nebūdami greta, todėl ir per ats-
tumą žinojo, kada kuriam reikia pagalbos. Tada prisistaty-
davo. Šiuodu išminčius siejo stipresnis už kraujo giminys-
tę ryšys. Tai buvo sielų giminystė. Jie idealiai jautė vienas 
kitą, todėl užtekdavo tyliai abiem kartu pasėdėti ant jūros 
kranto ir sprendimai ar atsakymai, kuriuos pavieniui rasti 
kartais būdavo sunku, ateidavo savaime.

Daugirdui nereikėjo draugui sakyti, kad jo žemiška-
sis kelias baigiasi. Vyriausiasis žynys žinojo, bet apie tai 
nekalbėjo, nereiškė užuojautos. Jų požiūris į mirtį buvo 
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filosofiškas, juolab dabar, kai abu buvo nusprendę mir-
ti Žemei tik iš dalies. Paprastam žmogui to nepaaiškinsi. 
Jiems tai buvo natūralus procesas, puikiai įsiliejantis į jų 
pasaulio suvokimą.

Marius kartu su dviem merginomis greit pasiekė so-
dybą, kurioje ketino švęsti Jonines. Šeimininkai jau laukė 
svečių. Tai buvo dar jauna šeima: vyras penkerius metus 
dirbo psichologu, o žmona – vaikų gydytoja. Moteris su 
viena iš atvažiavusių merginų draugavo nuo vaikystės. Ta 
draugystė tebesitęsė nepaisant jų skirtingų dabartinių 
pažiūrų, gyvenimo būdo ir atsiradusio atstumo. Tai buvo 
draugystė iš įpročio – tokią daugelis stengiasi išlaikyti 
savo vidinio saugumo jausmui įtvirtinti.

Atvykėliai nebuvo pirmieji svečiai. Iš trobos išėjo dar 
viena jauna pora ir vyrukas, vardu Kasparas.

Marius iškart susidomėjo Kasparu. Kažkokia nepaaiš-
kinama jėga traukė jį prie šio nepažįstamo jaunuolio. Širdį 
užliejo šilta banga, ir ji ėmė daužytis, lyg norėdama kažką 
priminti. Kasparo žvilgsnis smigte įsmigo į Marių. Kurį 
laiką abu vaikinai nenuleido vienas nuo kito akių.

– Jūs pažįstami? – susidomėjo sodybos šeimininkas.
– Ne... Tačiau, matyt, kažkur kažkada buvome susiti-

kę, – atsakė Marius. Kasparas tylėjo.
 
Sodyba stūksojo ant nedidelio ežero kranto, prie dai-

laus, dar pakankamai jauno miško. Artimiausi kaimynai 
gyveno gal už puskilometrio. Susipažinę ir persimetę ke-
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liomis tradicinėmis frazėmis apie gražią vietą ir orą, visi 
pasiskirstė darbais. Vyrai išėjo į mišką malkų laužui, mo-
terys – ruošti atsivežto maisto.

Miške šeimininkas čiupo kirvį ir užsimojo kirsti gražų 
beržą. Čia Kasparo akyse suspindo ugnelės.

– Nereikia. Pažiūrėkite, koks puikus medis. Teauga. 
Geriau parinkime šakų ir paieškokime sausuolių, – ra-
miai, bet tvirtai ištarė jis, sulaikydamas šeimininko ranką. 
Vyrai akimirką sustojo ir susižvalgė.

– Suprasčiau, jei būtum girininkas ar koks žaliasis, – 
sutriko šeimininkas.

– Ir nesant jais, turėtų būti aišku, jog mišką pravartu 
valyti nuo mirusių medžių, o tvirtus ir sveikus palikti 
augti, – atsiliepė Kasparas. – Lietuviai baigia iškirsti miš-
kus ir juos išparduoti užsieniui. Tuoj jų nebeliks. Nejaugi 
jums nemalonu pavaikščioti miške po sunkios ir įtemp-
tos savaitės, o rudenį pagrybauti? Jei ir toliau bus taip 
beatodairiškai elgiamasi, mūsų anūkai neįsivaizduos, 
kaip atrodo šimtametis ąžuolas, o proanūkiai nesupras 
žodžio „miškas“. O jeigu pabandysime saugoti mišką 
aplink save, gal ir kitas pasaugos, ir dar kitas, žiūrėk, ir 
liks dar koks žalias plotelis akiai pasidžiaugti bei širdžiai 
atsigauti.

– Gerai sakai, – patvirtino psichologas, – tiesiog visai 
nepagalvojau apie tai. Regis, tie mūsų miškų plotai di-
džiuliai ir jie bus amžinai, bet kai pavažinėji po Lietuvą, 
matai, jog daug kur vietoj jų tik kelmai bepūpso.

– Miškus reikėtų atsodinti, – ištarė Marius. – Kai jie 
priklausė valstybei, tai dar buvo daroma. O dabar privati-
ninkui svarbiau kirsti ir iš to uždirbti pinigų. 

– Tai dėl to, kad negalvojama apie ateitį, – vėl prakal-
bo Kasparas. – Daugelis medyje mato tik pasipelnymo 
šaltinį, t. y. tik medieną. Mano supratimu, jis turėtų būti 
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gyvas, kaip ir mes. Paaiškinti to negaliu, neklauskite, ta-
čiau yra toks pojūtis.

– Tu gal ekstrasensas? – susidomėjo psichologas.
– Tikrai ne. Būsiu politologas. Liko paskutinis magis-

trantūros kursas. Nesuprantu ir net vengiu ekstrasensų: 
kažkokie jie man nerealūs, atitrūkę nuo tikrovės, – susi-
mąstė Kasparas. – Aš tiesiog myliu gamtą. Pailsiu joje.

– Tai išsirinkai netinkamą specialybę, – juokavo psi-
chologas.

– Nesijuokite, vyrai, bet man iš tikrųjų rūpi Lietuvos 
likimas, aš nenoriu likti nuošalėje. Tą supratau būdamas 
dešimtoje klasėje. Manau, giliai širdyje gamtą myli kie-
kvienas lietuvis. Aš juk vilnietis – užaugau ant asfalto. 
Kaime gyvena močiutė. Pas ją nuvažiuoju, kai tik galiu, – 
buvo atviras Kasparas.

Taip besišnekučiuodami vyrukai paliko ramybėje gra-
žuolį beržą ir prisirinko sausuolių tiek, kad būtų paka-
kę keliems laužams. Kol jie atliko savo darbus, moterys 
baigė savuosius. Lauke buvo padengtas stalas. Prasidėjo 
Joninių puota. Vakare vyrai užkūrė laužą. Visi kalbėjosi 
apie kasdienius darbus, pažįstamus, politiką. Kasparas vėl 
išsiskyrė iš kitų tuo, kad negėrė alkoholio, ir tai sukėlė 
aplinkinių susidomėjimą.

– Paragavau mokykloje, kaip ir daugelis, tačiau dabar 
gal jau metai, kai jo visiškai nesinori, – paprastai bandė 
prigesinti kitų smalsumą vaikinas.

– Koks būsi politikas, jei alkoholio negersi? – psicho-
logas buvo kandus.

– Nemanau, kad politiko sugebėjimai priklauso nuo 
išgerto alkoholio kiekio. Galvoju, kad užtenka būdų, kaip 
atlikti savo darbą ir be jo, – nenusileido Kasparas.

– Kaip žinai, – numojo ranka psichologas, – nors man 
visada įtartini tie, kurie negeria. Jei žmogus serga – su-
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prantu, bet jei ne, žiūrėk, toks negeriantis priklauso ko-
kiai sektai ar su kitais pasauliais kontaktuoja. Trumpai sa-
kant, psichikos ligonis.

– Nesutirštink spalvų, – atsiliepė jo žmona, – tu visur 
bandai įžvelgti patologiją. Jei nenori žmogus, tai nenori. 
Palik jį ramybėje.

– Problemos dar lyg ir nėra, bet gali būti, – nenurimo 
psichologas.

– Aš taip pat pradedu nebenorėti alkoholio, – įsiterpė 
Marius. – Degtinės niekad nemėgau. Vyno kiek išgeriu, 
bet pasigerti man tiesiog nemalonu.

– Tačiau alkoholis puikiai atpalaiduoja, – laikėsi savo 
pozicijos psichologas, pakeldamas naują taurę.

– Atsipalaiduoti galima įvairiai, – nesutiko Marius.
– Kasparas – puikus žmogus. Jis sąžiningas ir tikras, – 

užstojo linčiuojamąjį psichologo draugas. – Aš daug ko iš 
jo mokausi.

– Abstinentai susirinko... – gūžtelėjo pečiais psicholo-
gas. – Tebūnie. Darykite, kaip tinkami.

Kasparas nuėjo prie laužo. Tyliai žiūrėjo į ugnį. Lygiai 
dvyliktą valandą nakties išsitraukė tris šakeles ir, kažką 
sukuždėjęs, įmetė į laužą. Tuo metu priėjo Marius:

– Ką darai?
– Močiutė man yra sakiusi, jog šventoji ugnis kuriama 

nuo trijų šakelių: kadagio, eglės ir pušies. Joninių naktis, 
pasak jos, buvo svarbi mūsų protėviams: jie tada dėkoda-
vo už visas gamtos ir Dievų dovanas ir ką nors paaukoda-
vo. Tą ir padariau, – atsakė Kasparas.

– Aš domėjausi Lietuvos istorija, bet apie tas šakeles 
niekur nieko nesu skaitęs. Žinau, kad žyniai senovėje at-
likdavo ritualus, bet jie mažai aprašyti, nebent kai kuriose 
pasakose ar legendose paminėti, – kalbėjo Marius.



30

– O tu skaityk pasakas. Jose visa tikroji išmintis sudė-
ta. Daugelis protingų knygų perrašomos viena nuo kitos, 
pridedamas dar ir autoriaus požiūris, tad ką ten besupra-
si, kaip buvo iš tikrųjų. Pasakose visad yra tiesos grūdas, 
tačiau ne kiekvienas sugeba jį įžvelgti. Tarp kitko, kai nu-
važiuoju pas močiutę, ji man daug įdomių dalykų papa-
sakoja. Iš jos girdėjau tai, ko nė vienoje knygoje neteko 
skaityti. Pas ją ne vienas žmogus atvyksta patarimo, – at-
skleidė Kasparas.

– Ji burtininkė? – paklausė Marius.
– Na, ką tu... Kaip galėjai šitaip pagalvoti? Ji paprasta 

kaimo moteris. Jokių mokslų nebaigusi, bet išminties turi 
daugiau nei kai kurie mokslo vyrai. Aš suprantu, kad tą 
išmintį močiutei suteikė gamta. Ji myli ją ir saugo, – at-
sakė Kasparas.

 
Kurį laikai jaunuoliai tylėdami žiūrėjo į ugnį, vis ją pa-

kurstydami.
– Ar tu turi idėją? – uždavė Marius klausimą, kurio 

niekam dar nebuvo pateikęs.
– Labai noriu, kad Lietuvai ir joje gyvenantiems žmo-

nėms būtų geriau. Nenutuokiu, kaip tai padaryti, bet ži-
nau, kad to imsiuos, nors ir kiek man tai kainuotų, – Kas-
paro žvilgsnyje sužibėjo Idėjos ugnis, tačiau jis pats to dar 
nesuvokė.

Marius kaip užburtas žiūrėjo į Idėjos ugnies apimtas 
Kasparo akis ir jo paties akys suspindo.

– Aš taip pat noriu, kad viskas būtų teisinga, kad ne-
būtų melo ir korupcijos, – tvirtai ištarė jis, nenuleisdamas 
akių nuo Kasparo.

Jaunuoliai, žvelgdami vienas į kitą, paspaudė rankas. 
Šis prisilietimas abiem kažką priminė... Rodės, jog tai jau 
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kažkada buvo... Tačiau čia ir dabar jie žinojo, kad nuo šiol 
jų keliai drieksis vienas šalia kito, kad ir ką jie darytų, kad 
ir kaip jo didenybė Likimas juos mėtytų.

– Tu tiki reinkarnacija? – pasidomėjo Marius.
– Tikiu, kad mes gyvename ne vieną kartą, bet ne-

tikiu, kad, pabuvęs žmogumi, virsiu medžiu ar žvėrimi. 
Mano manymu, siela pereina visas sąmonės evoliucijos 
pakopas, t. y. visas karalystes: mineralų, augmenijos, gy-
vūnijos, ir tik tada tampa žmogumi. Į mano rankas buvo 
patekusi tokio prieš šimtmetį gyvenusio antroposofo Ru-
dolfo Štainerio knygos dalelė. Jis būtent šitaip rašė. Man 
R. Štainerio požiūris priimtinas, todėl dabar ieškau jo en-
ciklopedijos, bet ją gana sunku gauti. Bibliotekose nėra, – 
kalbėjo Kasparas.

– Aš nelabai tą suvokiu. Jei mes gyvename vieną kar-
tą, kaip tvirtina katalikai, kodėl visi esame tokie skirtingi? 
Kodėl vienas gimsta neįgalus, kitas veltui išeikvoja savo 
sugebėjimus, o dar kitas tikrai įgyvendina didelius daly-
kus? To niekaip nesuvokiu ir logiškai paaiškinti negalėčiau. 
Rytų religijos teigia, kad yra daug gyvenimų. Tuo atveju 
paaiškinimas paprastas: ko nusipelnei, tą gavai. Kaip ten 
iš tikrųjų? Netrukdo man gyventi nei viena, nei kita teori-
ja, bet tiesą norėčiau žinoti, – garsiai mąstė Marius.

– O kaip tau atrodo, kodėl mudu pajutome trauką 
vienas kitam ir kodėl kitiems likome beveik abejingi? 
Juk nesame iškrypėliai. O trauka ta keista, lyg prie kažko 
nepaprastai širdžiai artimo. Taip nebūna be priežasties. 
Mes kalbamės su tavimi apie tai, apie ką nelabai su kuo 
galėtume kalbėtis, ir viskas atrodo savaime suprantama, 
tarytum tęstume kažkada pradėtą pokalbį. Jei priimtume 
praėjusių gyvenimų versiją, tai, matyt, mudu jau tikrai 
buvome kažkada susitikę, – Kasparas nenuleido nuo Ma-
riaus akių, kaip ir pastarasis nuo jo.
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– To paaiškinti negaliu, nes nesuprantu, bet viena ži-
nau: nuo šiol mes – draugai, – pasakė Marius.

– Tai nenuginčijama, – pritarė Kasparas.

Saulėgrįžos saulėlydį pasitiko visi į sueigą atvykę žy-
niai. Jie tylomis stebėjo saulę, nyrančią į jūrą. Šioji ošė, 
ramindama jų protus ir širdis. Saulei nusileidus, buvo 
ruošiamasi kurti ritualinį aukurą. Paprastai jį iš paruoš-
tų malkų sudėliodavo ir įkurdavo Vyriausiasis žynys, nors 
kartais tą garbę jis suteikdavo kitam žyniui. Tai reikšdavo, 
kad tasai šitais metais kažkuo pasižymėjo arba jo laukia 
lemtingas įvykis. Šįkart Vyriausiasis sudėti aukuro ir už-
kurti ypatingosios ugnies pakvietė Daugirdą.

Senasis žynys padėkojo, nusilenkdamas Vyriau-
siajam, kitiems žyniams, ir ėmėsi darbo. Iš pradžių jis 
paėmė penkis panašaus dydžio pagalius ir, kaip įpras-
ta, išklojo jais laužavietės dugną, padarydamas iš jų 
penkiakampę žvaigždę, išeinančią iš vieno centro su 
viršūne, nukreipta į rytus. Ši pentagrama simboliza-
vo žmogų. Po to virš pentagramos į gražų kūgį surėmė 
aštuonis pagalius. Tai simbolizavo mirtį ir atgimimą. 
Tada žynys tris iš anksto paruoštas šakeles – kadagio, 
eglės ir pušies – įkišo į susidariusio kūgio vidų. Pakvie-
tęs Dievus bei jų pagalbininkus gamtoje ir dėkodamas 
už kasdienę pagalbą visiems: ir čia susirinkusiems, ir 
čia nesantiems, bet jau prie savų žemių aukurų stovin-
tiems, ir tiems, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių nega-
lėjo ateiti nė prie vieno aukuro, uždegė įdėtas šakeles. 
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Kiekvienas žynys savo rankose laikė lygiai tokią pačią 
šakelių kompoziciją. Jie ėjo, pradedant Vyriausiuoju, 
viena eile ir, linkėdami stiprybės bei sveikatos Tėvynei – 
Motinai ir jos žmonėms, dėjo šakeles į vis labiau užsiku-
riančią ugnį. 

Visa tai simbolizavo žmogaus pergalę prieš mirtį per 
širdies liepsną, kuri įsikuria lėtai, neskubėdama. Kai visi 
žyniai atliko savo priedermę, Vyriausiojo žynio mokiniai 
vėl kūgiu sukrovė malkas. Taip užsiplieskė didžiulis lau-
žas. Malkos buvo sausos, surinktos šalia esančiuose pu-
šynuose, todėl linksmai traškėjo, virsdamos žibančiomis 
žvaigždutėmis, kurios kitame plane krito į visų šalies 
žmonių širdis. Žyniai susėdo aplink laužą ir tylėdami ste-
bėjo, kaip liepsna tapo violetinė. Joje jie regėjo figūras. 
Joninių aukuro liepsna kiekvienam pasakojo jo žemei ir 
visai šaliai skirtas istorijas. Dar vėliau Vyriausiasis pakilo 
ir pradėjo įprastų tam metui maldų skaitymą. Jam paei-
liui pritarė kiti.

Tokie laužai būdavo kuriami keturis kartus per metus. 
Laužus kūrendavo ir per pilnatį bei dar kitomis reikalin-
gomis progomis, tačiau jų ritualai skyrėsi nuo dabar apra-
šytojo. Šis laužas būdavo iškilmingiausias.

Vyriausiajam atlikus padėkos ir aukojimo maldas, visi 
žyniai kartu ėmė melstis už šalį, jos žmones ir kad Dievai 
siųstų sveikatą bei taiką. Po visų maldų žyniai grupelė-
mis ėjo prie jūros pasinerti į jos vandenis, nes tą naktį iki 
saulės patekėjimo visas vanduo turėjo stebuklingų galių, 
kurios stiprino tiek kūną, tiek sielą. Grįždami nuo jūros, 
netoliese visi pasisemdavo vandens, kurį savo reikmėms 
galėdavo vartoti ištisus metus. Tas vanduo buvo vadina-
mas gyvuoju. Šalia kalno augo liepos. Jų šakos, nuskin-
tos tą naktį, prieš tai, žinoma, atsiklausus medžio dvasios 
leidimo, taip pat turėjo ypatingų galių. Ypač vertingomis 
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laikytos su užsimezgusiais žiedeliais. Tą patį darydavo ir 
žmonės, likę prie savo vietovių aukurų.

Nedidelė liepos šakelė, užkišta virš namų durų iš vidaus, 
suteikdavo tiems namams Dievų palaiminimą, apsaugą ir 
sveikatą. Sergantieji kūno ar dvasios ligomis sudegindavo 
mažą liepos šakelės gabalėlį arba lapelį saulei leidžiantis, 
melsdami pasveikimo, ir išgerdavo pelenus su vandeniu, o 
kartais pelenai būdavo dedami į ligoniui ruošiamus vaistus. 
Psichikos ligoniui pelenus pildavo į pagalvę, ant kurios šis 
miegodavo. Pasistačiusieji namus įberdavo liepos pelenų į 
sienas visuose keturiuose namo kampuose. Taigi tos Joni-
nių stebuklingosios liepos šakelės būdavo naudojamos įvai-
riais atvejais. Jų pelenų duodavo išgerti jaunavedžiams. Ži-
noma, tam reikalui liepos šakelę sudegindavo saulei kylant, 
prašant Dievų palaiminimo, sveikatos, sutarimo ir gerų vai-
kų. Tada būdavo naudojama žynio nuskinta šakelė. Ritualą 
būtinai atlikdavo jis pats. Savo šakelės, sudegintos lygiai 
per pilnatį, pelenų jis duodavo gerti ir savo mokiniui perė-
mėjui, taip jį įvardydamas. Tokiu būdu išrinktasis mokinys 
būdavo įšventinamas į žynius. Šiame rituale naudodavo ir 
Joninių nakties gyvąjį vandenį.

Joninių aukure ugnis kūrenosi iki pat saulėtekio. Sau-
lė buvo sutikta su maldomis, prašant palaiminimo Tėvy-
nei – Motinai ir jos žmonėms.

Prieš išvykdamas namo, Daugirdas dar kartą susitiko 
su Vyriausiuoju. Išminčiai ilgai žiūrėjo vienas į kitą, po to 
abu nuėjo prie jūros, atsisėdo ant kranto vienas šalia kito 
ir tylėdami žvelgė į didingus tolius. Jie kartu susiliejo su 
jūra, tarsi ja pačia tapdami, vėl patirdami tą neapsakomą 
pilnatvę, kurią kiekvienas iš mūsų juto būdamas Dieviš-
kojo Šaltinio įsčiose.
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Daugirdas susilieja su jūra. tarsi tapdamas pačia 
jūra, vėl patirdamas tą neapsakomą pilnatvę, 
kurią kiekvienas iš mūsų juto būdamas Dieviškojo 
Šaltinio įsčiose.
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– Kaip puiku būtų vėl pasinerti į Dieviškojo Kūrėjo 
glėbį ir niekada iš ten nebeišnirti, – tyliai ištarė Daugirdas.

– Tai tik mažytė silpnumo akimirka. Tu žinai, kad ne-
grįši į jį tol, kol bus tų, kuriems reikės tavo pagalbos, net 
jeigu jie patys to nesupras, – atsiliepė Vyriausiasis ir pri-
dūrė: – Kaip ir aš.

– Gaila, kad mūsų mažai, – palingavo galvą Daugirdas.
– Gaila. Sunki dvasios kario duona. Jai reikia ryžtis, – 

pridėjo Vyriausiasis.

Ilgai dar sėdėjo ant jūros kranto du žilagalviai. Petys į 
petį. Po to pakilo ir nuėjo. Prie pagrindinio kalno stipriai 
apsikabino ir pasuko kas sau. 

Daugirdas dar užsuko atsisveikinti su Kasparu ir jo 
tėvais. Žynys matė sunkų jaunuolio vidinių ieškojimų ke-
lią, bet tvirtai žinojo, kad kada nors jo dvasios kario siela 
pabus, o tada jis jį gal ir ves... Gal ten, naujojoje Tėvynė-
je... Nežinia. Viskas priklausys nuo paties Kasparo, nuo 
jo sugebėjimo susivokti savyje ir savo tiksluose, nuo to, ar 
jis prisimins savo sielos Paskirtį, ar išskleis savo didingos 
dvasios sparnus. Ateitis buvo dar labai blanki.

Kasparas negalėjo žinoti, kad su Daugirdu matosi pa-
skutinį kartą.

– Telaimina Tave Dievai dideliems žygiams, – uždėjo 
Daugirdas savo rankas jaunuoliui ant galvos.

Atsisveikinęs su dar keletu žynių, senasis patraukė 
namų link. Ne vieną ir ne dvi dienas žingsniavo. Naktį 
jį priglausdavo miškas, o patalą atstodavo samanos. Žy-
niams visų namų durys būdavo atviros ir skaniausias kąs-
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nis ant stalo padėtas. Daugirdas puikiai tai žinojo, bet 
nenorėjo trukdyti žmonių. Laukinių žvėrių jis nebijojo, 
nes šie žynio niekada nepuolė, dar, žiūrėk, pasaugodavo 
jo miegą.

Grįžęs ir pailsėjęs Daugirdas sukvietė savo mokinius:
– Mano laikas Žemėje baigiasi. Norėčiau, kad jūs visi 

dar padėtumėte man atlikti vieną darbą. 
Mokiniai susižvalgė ir klausėsi toliau.
– Kadaise, prieš gerus tris tūkstančius metų, kraštas, 

kurį mes laikome Tėvyne, buvo vadinamas kitaip, o ir jo 
teritorija buvo kitokia. Tai buvo Jūržemis, apėmęs platų 
ruožą palei mūsų jūros pakrantę. Jūržemio gyventojai pa-
sižymėjo ramumu ir išmintimi, turėjo savo tradicijas. Jie 
mylėjo gamtą ir gyveno vienu atodūsiu su ja, bendrau-
davo su medžiais, akmenimis ir žvėrimis taip, kaip mes 
dabar kalbamės vienas su kitu. Nukirsti gerą medį buvo 
laikoma tokiu pat nusikaltimu, kaip nužudyti žmogų. 
Savo šventoves jie statydavo iš akmenų. Ant kalnų bū-
davo renčiamos skirtosios apeigoms. Pagrindinėmis buvo 
laikomos tos vietos, kur stūksojo akmenys milžinai. Juos 
pajudindavo ir atitinkamai pastatydavo ratu sustoję bei 
minties galią pasitelkę dvylika žynių. Prie tokių akmenų 
melsdavosi visi, kuriems kildavo vienokių ar kitokių pro-
blemų. Buvo manoma, jog tokiuose akmenyse įkūnyta 
Dievų galia, todėl jie turėtų saugoti šalies erdvę, žmonių 
gyvenimus bei išpildyti sunkiai patenkinamus norus. Mo-
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terys čia ateidavo prašyti sveikų vaikų, merginos – gero 
jaunikio, žemdirbiai – derliaus, pasirodžius priešams buvo 
meldžiama palankios karo baigties. 

Jaunuoliai klausėsi, kiek pasidairydami vienas į kitą.
– Dar kitos šventovės būdavo įkasamos į žemę, – tęsė 

toliau savo pasakojimą Daugirdas. – Žynys pats su savo 
artimais pagalbininkais iškasdavo norimo dydžio daž-
niausiai ovalo formos duobę, galinčią visiškai paslėpti ten 
įėjusiuosius. Jos sienos būdavo išgrindžiamos specialiai 
tam tikslui surinktais akmenimis, atitinkamai dėliojant 
juos pagal raštus, spalvas ir poveikį. Altoriui, orientuotam 
į rytus arba šiaurės rytus, o kartais į šiaurę (priklauso-
mai nuo statinio paskirties), būdavo parenkami ypatingi 
akmenys, atsižvelgiant į tai, kokiam dievui toje vietoje 
bus meldžiamasi. Kartais tam panaudodavo akmenis su 
reikalingais simboliais, o kartais simbolius sudėdavo iš 
mažų akmenėlių. Pats altorius dažniausiai būdavo iš šiek 
tiek plokščio balto akmens. Jį iš šonų apsodindavo ka-
dagiais, nes šie buvo laikomi šventais, galinčiais apvalyti. 
Priešingoje altoriui sienoje įrengdavo uždarą grotą, ku-
rioje galėtų tilpti žmogus. Ji būdavo išdedama dar dides-
niais akmenimis, pageidautina violetiniais arba mėlynais. 
Įeiti į tokią šventovę reikėdavo pro kairę pusę, o išeiti – 
pro dešinę. Arčiau grotos angos arba altoriaus iš aptakių 
akmenų suklodavo nedidelį apvalų trijų eilių aukurą. Jei 
grotoje melsdavosi žynys arba jis sėdėdavo ten paniręs į 
savo apmąstymus, aukuras visada degdavo. Tai buvo žynio 
apsivalymo, apmąstymų ir maldos vieta. Įeiti ten turėda-
vo teisę tik tie, kuriuos jis įsivesdavo. Kartais žynys ten 
gydydavo sunkius ligonius, kuriems buvo reikalingos ypa-
tingos apeigos. Atėjus laikui palikti savo fizinį kūną, žynys 
įeidavo į grotą ir iš jos nebeišeidavo. Kai kuriose vietose 
buvo iškastos ir įrengtos didelės šventovės, į kurias vietos 
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gyventojai rinkdavosi melstis. Jose būdavo pakankamai 
šilta, neužpūsdavo vėjai. 

Aš, mano mylimieji, esu senas Jūržemio palikuonis, 
todėl mirti norėčiau tik taip. Prašau jūsų padėti man pa-
statyti šventyklą, kuria vėliau galėsite naudotis ir jūs. Ten 
įrengus gultą iš akmenų, bus galima paguldyti ir gydyti 
ligonį. Tenai ir patys atstatysite jėgas, kai būsite padirbėję 
su sunkiais žmonėmis. Gyvenimas vis sudėtingės, erdvė 
vis labiau bus užteršta, tad ta šventykla galės būti apsiva-
lymo ir jėgų atgavimo vieta daugeliui.

Mokiniai nedrįso klausti, iš kur senasis žynys žino apie 
savo mirtį ir tą trijų tūkstančių metų senumo laikotarpį. 
Tai buvo nauja ir įdomu. Jie gerbė savo Mokytoją, dėl to 
negalėjo atmesti jo prašymo.

Kitą dieną Daugirdas išrinko vietą, nubrėžė ant že-
mės beveik stačiakampį ovalą, ir visi ėmėsi darbo. Vietos 
žmonės žinojo, kas daroma šventojo kalno papėdėje, to-
dėl padėjo, iš visur vilkdami akmenis ir rikiuodami juos 
taip, kad matytųsi raštai, piešiniai ir forma, t. y. jų grožis 
ir stiprybė. Apatinei eilei reikėjo didesnių akmenų be pie-
šinių, kitoms riedulius atrinkinėjo pats Daugirdas. Matui 
buvo leista padėti Mokytojui, nes jis tai išmanė geriau nei 
kiti.

– Kodėl dabar to niekas nebedaro? – paklausė vienas 
mokinys.

– Dabartinis mūsų tikėjimas turi Jūržemio tikėjimo 
kryptį, iš kurios perimti Dievai ir meilė gamtai. Kai ku-
riuose ritualuose liko tam tikros Jūržemio tradicijų deta-
lės, pavyzdžiui, šventos liepos šakelių skynimas Joninių 
naktį. Dabar ritualai tapo sudėtingesni, statiniai, kokie 
tada buvo renčiami, nebestatomi. Niekas ir nežinotų, kaip 
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tą padaryti, nes tai išlikę tik Jūržemyje gyvenusių sielų 
atmintyje. Jie statydavo akmenų ratus, komponuodavo iš 
akmenų ištisas grupes, kurios turėdavo ne tik apsaugoti, 
apvalyti vietovę, bet ir priimti kosmoso energiją bei infor-
maciją, taip pat padėti susisiekti su kitomis šventyklomis 
ir net civilizacijomis. To juos buvo išmokę dar prieš dau-
gelį tūkstantmečių jūra atplaukę didieji žmonės. Būdavo 
schemos, fiksuojančios Mėnulio kelią, padėtį, laiką...

– Kur visa tai dingo? Kodėl jų nė pėdsako neliko? – 
susimąstė Matas.

– Tokios krypties tikėjimas buvo dar dviejose didelėse 
teritorijose. Viena jų – anapus mūsų jūros, – pradėjo dės-
tyti senolis.

– Pala, pala, tai jūra nėra pasaulio kraštas? – pasido-
mėjo vienas iš mokinių.

– Žinoma, ne, – nusišypsojo išminčius, – mūsų šalis, 
kaip ir jūra, tėra mažytė pasaulio dalis. Jei leisite, tęsiu 
toliau (į tai mokiniai iškart atsakė pagarbiai linksėdami: 
jiems taip patiko senojo Mokytojo pasakojimai, kad jie 
gaudyte gaudydavo kiekvieną jo žodį). Taigi, kaip sakiau, 
viena teritorija driekėsi anapus mūsų jūros iki pat Ledinių 
jūrų. To krašto žmonės, kaip ir Jūržemio gyventojai, pasi-
žymėjo tvirtumu ir stiprumu. Jų gyvenimo sąlygos buvo 
dar atšiauresnės nei mūsiškės, tačiau jie mokėjo išgyventi. 
Didieji žmonės pabuvojo ir tose vietose. 

Antroji teritorija buvo labai didelė. Jos gyventojai – 
itin karingi. Į šią teritoriją įėjo kraštai, esantys didžiosios 
žemės vakaruose palei dar didesnius vandenis nei mūsų, 
ir kelios nemenkos salos, esančios tuose vandenyse. Ten 
didieji žmonės išsilaipino pirmiausia, todėl vietos gyven-
tojai gavo nemažai pamokymų. Jie turėjo labai daug že-
mių, tačiau troško dar daugiau, dėl to mėgdavo užimti 
svetimus kraštus ir juos pavergti.
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Mažiausiai karingi buvo Jūržemio gyventojai. Tai ne-
reiškia, kad jiems trūko drąsos. Anaiptol, jie tiesiog ilgai 
išliko išmintingi, nes stengėsi nebarstyti išminties karuo-
se. Nepaisant skirtumų tarp šių trijų teritorijų, jų gyven-
tojai pasisėmė iš didžiųjų žmonių daug išminties. Visų 
trijų teritorijų tikėjimų esmė su nedideliais skirtumais 
buvo ta pati – meilė gamtai, kuri buvo laikoma šventa. 
Tačiau ta vakarinė kryptis vis siekdavo primesti savuosius 
skirtumus kitiems. Jos žmonės kartkartėmis puldinėdavo 
Jūržemį, norėdami užvaldyti didingą ir išmintingą Jūrže-
mio Dvasią, tikėdami, kad tada toji išmintis pereis jiems. 
Sykį jų didelės pajėgos sugebėjo išžudyti svarbiausius ir 
išmintingiausius žynius. Po to ir prasidėjo laipsniškas Jūr-
žemio smukimas. Tikėjimas, kaip ir tradicijos, pamažu 
supaprastėjo iki dabartinės sampratos.

– Mokytojau, apie kokius didžiuosius žmones tu kal-
bi? – paklausė beveik visi kartu.

– Tai buvo nepalyginamai seniau, nei mano dabar mini-
mi laikai. Niekas to nežino, bet Mokytojai jau daug tūks-
tantmečių perduoda savo mokiniams istoriją apie tai, jog 
kadaise didžiuosiuose vandenyse buvusios žemės, kuriose 
gyveno aukšti žmonės, beveik prilygstantys Dievams. Jie 
turėjo aparatų, kuriais plaukiodavo vandenimis ir skraidy-
davo oru, buvo sukūrę dirbtinę šviesą, mokėjo panaudoti 
savo reikmėms saulės, žaibo ir vėjo energiją. Šitie žmonės 
pasižymėjo protu ir išmintimi, netgi mokėjo daryti stebu-
klus. Ir būtų jie ilgai ir laimingai gyvenę, jei ne puikybė. 
Jie ėmė puikuotis, kad patys yra dievai, skverbtis į žemės 
gelmes ir net bandyti keisti žmogaus prigimtį, mėgindami 
patys jį kurti. Užsirūstino tada Dievai, atsiuntė didžiu-
les bangas, išjudino miegančius vulkanus, paleido vėtras. 
Išmintingieji, kurie jau anksčiau bandė perspėti protin-
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guosius, tačiau pastarieji jų negirdėjo, prieš didžiąsias 
katastrofas pasitraukė į aplinkines žemes. O protingieji 
žuvo ugnyje ir bangose. Pasitraukėliai apsigyveno palei 
visus vandenis abiejose didžiųjų vandenų pusėse. Dalis 
jų pateko ir į mūsų kraštą. Mūsiškiai gyventojai palaikė 
juos tikrais dievais. Pavadino didžiaisiais žmonėmis dėl jų 
aukšto ūgio, – taip kalbėjo Daugirdas.

 
Mokytojo papasakota istorija jaunuoliams skambėjo 

kaip graži legenda. Ji nepalietė jų širdžių. Tik vienas Matas 
tvirčiau suspaudė lūpas, o jo žvilgsnis tapo dar aštresnis...

Kartą po darbo dienos Matas ryžosi paklausti Daugir-
do:

– Kokie buvo tie jūržemiečiai?
– Ką tu norėtum apie juos sužinoti? – pasidomėjo Mo-

kytojas.
– Kuo jie vertėsi? Koks buvo jų tikėjimas, apie kurį tu 

tik vos užsiminei?
– Tai buvo kūnu ir dvasia stiprūs žmonės. Jie suvokė, 

kad į sąvoką „Dievas“ telpa visa, kas gyva ir, atrodytų, ne-
gyva. Į šią sąvoką įėjo visas kosmosas, lygiai kaip ir Žemė. 
Jiems buvo šventos žvaigždės, Saulė, Mėnulis, taip pat 
medžiai, akmenys, vėjas ir ugnis. Mūsų Dievai – tai jų 
Dievo sampratos supaprastinta ir išskaidyta versija. Tai 
nereiškia, kad mūsų Dievų nėra. Jei kas nors sugalvoja 
kokį Dievo įvaizdį, jis atsiranda kituose planuose. Kuo 
daugiau žmonių jam meldžiasi, tuo jis tampa stipresnis. 
Jei jūržemiečiai meldėsi Dievui, kuris gali pasireikšti žai-
bais, vėju, saule ar ugnimi, o gal akmeniu, tai mes jau 
meldžiamės tiesiog Perkūnui ar Gabijai.

Jūržemio žmonės vertėsi viskuo, kuo gali verstis žmo-
gus, kad išgyventų. Svarbiausia jų prekė buvo gintaras. Dėl 
jo nepaprasto grožio pirkėjų netrūkdavo. Turėjo jūržemie-
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čiai ir puikių puodžių, medžio meistrų. Moterys mokėjo 
gerai paruošti vilnas, linus, išradingai megzti, austi. Nebuvo 
tarp šio krašto žmonių ypatingų turtuolių. Godumu ne-
pasižymėjo – tenkindavosi tuo, ką turėdavo. Jų gyvenimas 
buvo malda: to juos mokė žyniai – dideli išminčiai.

– Iš kur jie atsirado? Ar visais laikais prie mūsų jūros 
gyveno žmonės? – norėjo žinoti daugiau Matas.

– Niekas to tiksliai nebeatmena, bet mano Mokytojo 
Mokytojas yra pasakojęs, jog daugybę tūkstantmečių at-
gal prie jūros buvo įsikūrusios gentys, kurios garbino ugnį, 
jūrą, medžius ir akmenis. Dvasios gyveno greta jų, nors 
geriau būtų sakyti kartu su jais. Realybės jiems buvo su-
sipynusios. Daug ko juos išmokė didieji žmonės. Kartą iš 
šiaurės pas juos atvyko kita gentis – mėlynakiai, šviesia-
plaukiai. Jie taip pat dalijosi savo išmintimi ir patyrimu, 
po to vieni jų liko, kiti iškeliavo toliau. Iš pietryčių atėjo 
dar kiti – tamsaus gymio žmonės. Jiems patiko mūsų vie-
ta ir jie čia apsistojo. Pietryčių keliautojai išmanė daugiau 
ir už vietinius gyventojus, ir už šviesiaplaukius atvykėlius. 
Jie, kaip ir didieji žmonės, aiškino dvasių pasaulio įstaty-
mus, kuriuos iš kažkur žinojo, pasakojo apie žvaigždes, 
Saulę, Mėnulį ir visą dangų. Pasirodydavo vis kiti klajū-
nai: vieni jų likdavo, kiti išeidavo. Likusieji įsitvirtindavo 
mūsų derlingose žemėse ir su vietinėmis moterimis su-
silaukdavo vaikų. Mūsų žemės visada traukė klajoklius, 
ieškančius kur apsistoti. Kiek pakito papročiai, kalba. 
Išmintingiausieji tapo žyniais, o stipriausieji – vadovais. 
Pastarųjų pareiga būdavo apmokyti vyrus kautis su tais, 
kurie įsėlina turėdami blogų kėslų, ir vesti juos į kovą, jei 
reikėtų apginti savo šalį ir jos žmones. Žyniai turėdavo 
bendrauti su Dievais ir būti tarpininkais tarp jų ir žmo-
nių. Jie mokydavo, taip pat gydydavo ligonius. Žmonės 
žynius, kaip ir vadovus, gerbė bei klausydavo jų patarimų. 
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Atėjūnai išmokė mūsų žynius metodų, kaip apsisaugoti 
nuo priešo nekovojant, todėl palaipsniui vyrams neberei-
kėjo kautis, o ir vadovai nebebuvo reikalingi. Su medžiais, 
akmenimis ir gyvūnais daugiau ar mažiau mokėjo kalbėtis 
visi. Namų apsaugai būdavo laikomas žaltys. Toks papro-
tys perimtas iš pietryčių atkeliavusių svetimšalių, kurie 
tam tikslui laikydavo gyvatę. Ji negeldavo nei namiškių, 
nei klastos neturinčių svečių. Laikui bėgant kai kurios 
tradicijos, susimaišiusios su svetimomis, keitėsi, nors jų 
esmė išliko. Dar ir dabar mūsų žmonės myli akmenis ir 
ąžuolus, gerbia gamtą, dievina jos reiškinius, svetingai 
priima svečius. Jei ateitų priešas, mūsų vyrai žinotų savo 
pareigą – apginti Tėvynę, moteris, vaikus ir šventuosius 
ąžuolynus. Visa tai, kaip ir sukaupta mūsų išminčių patir-
tis, likę tautos genetinėje atmintyje, todėl savaime įsirašo 
į bet kurio šiame krašte gimstančiojo sąmonę. Deja, bijau, 
kad ateityje toji atmintis gali imti vis labiau išsitrinti. Šitą 
atmintį saugo mūsų šventieji akmenys, ąžuolai ir liepos. 
Net ir dygstantis medelis jau turi tą atmintį, o ką kalbėti 
apie šimtamečius ąžuolus... Nuo to, kaip ateities kartos 
gerbs ir saugos šventuosius akmenis ir medžius, priklau-
sys jų sugebėjimas pasinaudoti tais išminties ir stiprybės 
lobynais, – pasakojo toliau Daugirdas.

– Ne viską supratau, ką kalbėjai, Mokytojau, – sune-
rimo Matas.

– Tiek to, vaikeli... Senio kalba... – numojo ranka žy-
nys, supratęs, kad prasitarė kiek per daug. To jis nebuvo 
pratęs daryti. – Tau laikas miegoti.

 
Matas visai dar nenorėjo miego. Jam patikdavo klau-

sytis Mokytojo. Jautė jam didžiulį švelnumą ir pagarbą – 
galvą už jį paguldytų... Jis šventai tikėjo kiekvienu Mo-
kytojo žodžiu, nors ir ne visada viską suprasdavo. Dabar 
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Matas jautė, kad artėjo kažkas lemtinga ir kad to pakeisti 
neįmanoma. Mokytojo pasakymo, kad jo laikas baigiasi, 
tada nesugebėjo suprasti. Jaunam vyrui atrodė, kad Mo-
kytojas gyvens amžinai. Tačiau bloga nuojauta nepaliko 
mylinčios mokinio širdies.

Ir tas laikas netruko ateiti. Artėjo rudens lygiadienis. 
Statinys buvo baigtas. Daugirdas jame praleisdavo visą 
laisvą laiką. Ir taip jis kalbėdavo mažai, o iš grotos grįž-
davo visai bekalbis. Matas vis bandė savo senu papratimu 
jo ko nors klausinėti, bet senolis tik pažvelgdavo į jį ir 
ištardavo: „Ko klausinėji? Pats žinai. Laikas prisiminti.“ 
Iš tiesų stipriai panaršius po savo atminties užkaborius 
jaunam vyrui pavykdavo iš jų išsitraukti atsakymus. Taip 
Daugirdas mokė tą, kuris turės jį pakeisti, savarankišku-
mo. Matas buvo pakankamai stiprus ir savarankiškas, ta-
čiau kai greta būdavo Mokytojas, norėdavo jo pritarimo. 
Likus septyniems saulėlydžiams iki lygiadienio, Daugir-
das nusivedė Matą su savimi į naująją šventyklą – grotą. 
Jis pasisodino savo mokinį ant akmens ir ėmė kalbėti:

– Mano sūnau, tu jau subrendęs vyras. Dvidešimt aš-
tuoneri pavasario lygiadieniai praėjo nuo to lygiadienio, 
per kurį tu gimei. Trūksta vienų metų iki tos dienos, kai 
bus galima suteikti tau pašventimą būti žyniu ir palaimi-
nimą, perteikiant tau mano žinojimą ir galias. Tu esi tas, 
kuris perims mano darbą. Tavyje yra Idėjos kibirkštis, ku-
rią tu ir pats pradedi užčiuopti. Dar po metų tau atsivers 
viskas, ką aš sakiau. Tada dar stipriau ims žėrėti Idėjos 
kibirkštis. Pašventimą būti žyniu aš tau suteiksiu dabar, 
kaip ir palaiminimą. Tikrasis suvokimas to, kas dabar 
įvyks, tau ateis po metų. Iki to laiko tu save patikrinsi. Tą 
aš privalau padaryti dabar, nes po savaitės išeisiu ten, iš 
kur nebegrįžtama.
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Išminčius kalbėjo ramiai, rinkdamas žodžius. Matas 
išblyško. Taip, tai tiesa. Jis nujautė nelaimę. Štai ji. Matas 
neįsivaizdavo savo gyvenimo be išmintingojo Mokytojo. 
Parkritęs prieš senolį ant kelių, jis apsikabino jo kojas ir 
bučiavo, bučiavo... Ašaros tekėjo nesulaikomais upeliais. 
Prieš grotos statymą žynys visiems buvo pasakęs, kad jo 
gyvenimas baigiasi, tačiau Matas tikėjo, kad tai dar bus 
negreit. Jo nestebino, kad Mokytojas žino savo mirties 
valandą – Daugirdas žinojo viską. Žinoma, ir tai. Dabar 
Mokytojo dėstytos filosofijos apie mirtį kaip apie naują 
gimimą Matui išgaravo iš galvos. Šiuo konkrečiu atveju 
jis buvo tik žmogus, žinąs, kad tuoj praras tą, kuris jam 
artimiausias. Tai jam buvo baisiau, nei rasti Mokytoją ne-
begyvą. Dabar Matui atrodė, kad turi jį gelbėti, kad dar 
galima kažką padaryti.

– Mokytojau, aš tave myliu labiau už gyvenimą. Ne-
palik...

 
Daugirdas žiūrėjo į mylimą berniuką, savo amžinąjį 

mokinį, su tokia meile, kokia gali mylėti tik tikras labai 
išmintingas tėvas. Žynys žinojo, kad reakcija bus tokia, 
bet dabar Matas turėjo išsiverkti. Tedaro jis tai jo glėbyje. 
Mokiniui kiek aprimus, senolis pakėlė jį už pečių, tvirtai 
priglaudė prie krūtinės ir taip laikydamas glostė galvą:

– Tu manęs nebematysi, bet aš visada būsiu su tavimi, 
mano berniuk, net po tūkstančio metų. Tu visada jausi 
mano paramą. Tuo neabejok. Tu girdėsi mane savo širdy-
je, nes aš – tai tu.

Matas sutriko: kaip tai?
– Mūsų ryšiui – daugybė tūkstantmečių. Giminingos 

sielos, atėjusios iš tos pačios erdvės, o jų yra daugybė, 
susitinka ir Žemėje. Jos čia gali būti bendraminčiais, my-



47

limaisiais, šeimos nariais ar itin artimais draugais. Jie ne-
nutuokia, kodėl taip puikiai supranta vienas kitą, nes taip 
nebūna su kitais. Tokios sielų draugystės tęsiasi daugelį 
gyvenimų. Jų santykis gali būti visoks: tėvai ir vaikai, vy-
ras ir žmona, brolis ir sesuo, mokinys ir Mokytojas ir pan. 
Jei vienas išeina, kitas paprastai tęsia ano pradėtus darbus 
arba netrukus irgi išeina. Daugelis tai daro, net nesuvok-
dami kodėl. Labiau apsivaliusieji supranta tai, todėl tas 
žinojimas dar labiau sustiprina jų siekius ir ryžtą. Tokių 
sielų tu sutiksi gyvenime ir daugiau. Jas atpažinsi pagal 
akis: jose žibės Idėjos kibirkštis. 

Tačiau dar yra tas ypatingas Mokytojo ir mokinio san-
tykis, kai mokinys savo gyvenime sutinka tikrąjį Amžinąjį 
Mokytoją, kuris jam yra vienintelis. Iš tiesų tai jis pats, tik 
daug išmintingesnis. Aš vedžiau tave visada, vesiu ir toliau. 

Aš vesiu tave, net jei tu manęs nebegalėsi girdėti, nes 
protas užgoš širdį. Tada vesiu taip, kad tu mane supras-
tum: kartais įvykiais, kartais per kitus žmones ar netikėtą 
informaciją. Nesvarbu, mano berniuk, jei dabar ko ir ne-
supratai, po metų tikrai suprasi. O dabar eik, pasivaikš-
čiok po mišką ir nurimk. Po to išsimaudyk, apsirenk šva-
riu šviesiu rūbu ir prieš saulėlydį grįžk pas mane. Dabar 
eik, – taip kalbėjo Daugirdas.

 
Mato galvoje dūzgė spiečius minčių, bet jis nusilenkė 

Mokytojui ir išėjo kaip lieptas.
Daugirdas liko vienas. Jis nieko nebevalgė: tas porei-

kis buvo senokai dingęs, kaip ir noras miegoti. Gėrė tik 
vandenį. Jis net nebepavargdavo. Mintys buvo aiškios ir 
ramios.

Prieš saulėlydį Matas grįžo į grotą pas savo Mokytoją. 
Mokinys privalėjo susitaikyti su neišvengiamumu, nes ki-
tos išeities nebeturėjo. 
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Mokytojas pasisodino Matą ant ritualinio plokščio 
akmens priešais altorių. Ant kelių padėjo nemažą akmenį 
su aiškiu kryžiumi. Tada davė išgerti Joninių naktį sude-
gintos liepos šakelės pelenų, atmieštų gyvuoju vandeniu. 
Kiek palūkėjęs padėjo savo rankas jam ant galvos. Po to 
vieną ranką tebelaikydamas ant viršugalvio kita palietė 
jo tarpuakį, kaklą, širdies plotą, bambos sritį ir pagaliau 
kelius. Tada iškilmingai palaimino Matą šventam darbui 
dėl Didžiosios Idėjos, kartu prisaikdindamas mokinį Jai 
tarnauti. Tai darydamas žynys neištarė nė vieno iš Dievų 
vardo, nes jam jie visi buvo Tai, kas išeina iš Didžiosios 
Idėjos. Daugirdas žinojo, kad Matas širdyje tai supranta.

 
Jaunam vyrui ėmė suktis galva ir jis apalpo. Po kiek 

laiko pramerkęs akis pamatė ties savimi palinkusį rūpes-
tingą Mokytojo veidą.

– Viskas gerai, vaikeli. Bet koks tikras pašventimas – 
tai savotiškas perėjimas pro mirties pasaulio vartus, kai 
buvusį save reikia palikti už jų, o kito dar nesi atradęs, 
tačiau jau sutikai jį priimti. Visus metus tavyje vyks po-
kyčiai, po kurių tu atversi savyje Save.

Matui buvo silpna, bet galva pasidarė neįtikėtinai šva-
ri ir šviesi. Minčių spiečius rimo, kaip ir emocijos. Jis ne-
galėjo kalbėtis net su savo Mokytoju.

– Ir nekalbėk, – nusišypsojo Daugirdas, – eik namo 
ir gerai išsimiegok. Pasakyk artimiesiems, kad nežadintų 
tavęs, nors ir kiek miegotum. Kai išsimiegosi, vėl ateik 
pas mane.

Matas, nejausdamas savo kūno, padarė kaip lieptas. 
Grįžęs namo, krito į gultą it negyvas ir išmiegojo be jokių 
sapnų dvi paras.

 



49

– Gaila mūsų žmonių, – kalbėjo Kasparui Marius.
– Gailėk nesigailėjęs. Kas iš to gailesčio, jei dar nieko 

negalime pakeisti. Per vadovų ambicijas visada kentėjo 
daugybė šalių ir jų žmonių. Pats žinai, kad Lietuva – tikrai 
ne išimtis, – ramiai porino sau Kasparas.

Marius žinojo, kad draugas nėra bejausmis, tačiau jį 
visada ir gąsdino, ir žavėjo ta ramybė, su kuria Kasparas 
dėstydavo savo mintis. Jaunuoliai bendravo jau gerą pus-
metį, bet nė su kuo Marius taip puikiai nesijautė kaip su 
savo naujuoju draugu. Jie kalbėdavosi apie viską ir neįti-
kėtinai vienas kitą suprasdavo. Abu žinojo, kad šiais lai-
kais nuoširdus ir tikras savitarpio supratimas tampa rete-
nybe, todėl jį labai vertino.

– Šalis klimpsta į nesusipratimų liūną. Vargšas pre-
zidentas buvo sumąstęs gerai: pažaboti korupciją, padėti 
tiems, kurie iš tiesų nieko neturi. Tai šiek tiek primena 
mūsų tautos herojų Tadą Blindą. Tačiau prikelti tautą, pa-
žadinti jos Tikėjimą savimi ir savo šalimi gali tik tas, kuris 
vienareikšmiškai tarnauja Idėjai. Tokio žmogaus vieninte-
lė yda ir varomoji jėga turėtų būti besąlyginė meilė Tė-
vynei ir visiems jos gyventojams. Tokio žmogaus siela turi 
būti visiškai pabudusi, nes tik su ta sąlyga jis gali užkrėsti 
savo išskleista didinga dvasia kitus, juos žadinti ir vesti. 
Nepažadintus žmones vedė Hitleris. Tai – hipnozė. 

– Pats žinai, kas iš to išėjo – taip gaminami zombiai. 
Vos pramerkęs sielos akis žmogus nepadės jų plačiau at-
merkti kitiems, kaip buvo mūsų šalies atveju. Jei jis tikrai 
Idėjos žmogus, būtų žinojęs, kad prieš tokį ryžtingą žings-
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nį būtina paruošti save, o ne pasikliauti svetimais numa-
tymais ir prognozėmis. Toks žmogus pats turi girdėti Kū-
rėją savo širdyje ir žinoti, kad proto balsas ir Kūrėjas – tai 
priešybės, – taip kalbėjo Kasparas.

– Sumaištį jis sukėlė, – atsiliepė Marius.
– O gal jo paskirtis ir buvo ją sukelti? Visi Lietuvoje 

jau gana saldžiai miegojo. Be postūmio, šiuo atveju kokio 
nors priešo įvaizdžio, žmonių neišjudinsi. Tai savotiška 
šoko terapija. Mūsų prezidentas pats ir tapo ta šoko tera-
pija, – tęsė savo apmąstymus Kasparas.

– Tu nori pasakyti, kad jis iš tiesų nekaltas, o tapo tik 
įrankiu, kaip kalbama? – paklausė Marius.

– Būtent tai ir noriu pasakyti. Įrankiu, bet ne tiems 
konkretiems asmenims, apie kuriuos nuolat šnekama ir 
kurie niekaip negali dingti iš laikraščių pirmųjų puslapių, 
ir ne organizacijoms, kurios minimos kiek pašnibždomis. 
Taip atrodo protui. Žiūrint plačiau, jis tapo įrankiu tų jėgų, 
kurios tvarko viso pasaulio šalių likimus ir rūpinasi Žemėje 
gyvenančių sielų evoliucija, – garsiai mąstė toliau Kasparas. 
– Aš suprantu, kad stipriems pokyčiams reikia ekstrema-
laus postūmio – be jo tokie pokyčiai paprasčiausiai negali 
vykti. Mūsų prezidentas šiuo atveju ir yra tas postūmis. 
Todėl net žmonių dalijimasis į dvi stovyklas, kovojant prieš 
įsivaizduojamus priešus, iš tiesų yra gerai, nes tik taip mūsų 
žmonių sąmonę buvo galima išjudinti iš mirties taško. Pa-
žiūrėk, kas vyksta: policija daro, ką nori, valdininkai kartu 
su mafijos bosais baigia supirkti net tokias šalies stiprybės 
vietas kaip piliakalniai, o ką jau kalbėti apie draustinius, 
sklypus rezervatuose ir nacionaliniuose parkuose? Papras-
tas žmogus teisybės atrasti nebegali niekur. Biurokratizmas 
baisesnis už, ko gero, sovietiniais metais buvusį. 

Kartą su draugais bandėme užsukti į žemėlapyje pažy-
mėtą piliakalnį. Ir ką manai? Radome užkardą su užrašu 
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„Privati valda“. Gerai, kad tie privatininkai imasi prižiūrė-
ti visai Lietuvai svarbią vietą, tačiau blogai, kad į ją nieko 
neįleidžia. Dabar Lietuvoje sunku rasti ežero pakrantę, 
kur galėtum tiesiog sustoti – beveik visos privatizuotos, o 
dažnai ir aptvertos, net su vaizdo kameromis saugomos. 
Ką jau ten išvogs – žuvis ar vandenį? Galima juk sugalvoti 
kažką panašaus į automatus mašinų stovėjimo aikštelėse: 
jei jau kas nors prižiūri teritoriją, tegauna už tai užmokes-
tį. Tokios vietos turi likti visų Lietuvos žmonių nuosavy-
be, – piktinosi Kasparas.

– Tikra tiesa. Sykį su keliais bendrakursiais bandė-
me surasti kai kuriuos šventuosius akmenis. Daugelis iš 
jų stovi taip pat privačiose valdose. Vienur savininkai su-
pranta ir nepyksta, o kitur reikia eiti slapta, lyg būtum 
vagis. Ir nors parašyta, jog tie akmenys saugomi valstybės, 
jie apaugę dilgėlėmis, apsamanoję, miškas aplink – vieni 
brūzgynai... Kelis kartus tai patyrę, vėliau į mašinas įsi-
mesdavome dalgį, kastuvą, grėblį ir kitokių įrankių, kad 
pirmiausia sutvarkytume aplinką, o tik paskui jau apžiū-
rinėtume ir tirtume. Jei mes patys negerbiame protėvių 
stiprybės vietų, kurios ir mums gali būti tokios, tai ko 
tada reikia laukti iš valdžios? Kokios nusipelnėme, tokią 
ir turime, – neištvėręs įsiterpė Marius.

– Taip, mūsų šalies stiprybės vietas būtina atgaivinti: 
nuo šventųjų akmenų samanas nuvalyti, aplinką sutvarky-
ti. Kai mūsų senoliai statydavo akmenis ir prie jų melsda-
vosi, jie tikrai nebūdavo apkerpėję – tais laikais akmenys 
buvo gerbiami, prižiūrimi, prausiami. O dabar daugeliui 
atrodo, kad akmens natūrali būsena – būti įaugusiam į 
žemę ir apsamanojusiam. Kartą sutikau žmones, vadinan-
čius save pagonimis. Jie vaikšto po stiprias vietas, lyg ir 
kažkokias apeigas atlieka, dainas dainuoja. Kai tiems žmo-
nėms pasakiau, kad tokias vietas sutvarkyti reikia, išgirdau 
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atsakymą, jog tai ne jų darbas – jie einą dvasiniu keliu. 
Atvirai pasakius, išsižiojau, o atsipeikėjęs priminiau, kad 
dvasia skleidžia savo sparnus tik tada, kai švara yra ir išo-
rėje, ir viduje. Taigi būtent tiems, kurie pasivadina pagoni-
mis, laiko save mūsų senojo tikėjimo pasekėjais, pirmiau-
sia ir turėtų rūpėti to tikėjimo stiprių vietų švara, nes nuo 
fizinės švaros jose priklauso tų vietų energijos išspindulia-
vimo į erdvę plotas ir kokybė. Tą žinojo senovės žyniai, 
todėl patys rūpinosi tvarka, o ne ieškodavo tam specia-
lių valytojų ar juodadarbių. Vienokį energijos potencialą 
skleidžia su meile, sąmoningai padarytas darbas, kitokį – 
atliktas atmestinai, priverstinai. Prisimink, net Lemūrija 
ėmė prarasti savo dvasingumą, kai žyniai nustojo valyti 
krištolines grotas. Taigi Lietuvoje šventuosius akmenis bei 
statinius prižiūrėjo patys žyniai, jų mokiniai ir vaidilutės. 
Be jokios abejonės, tai būtų pareiga visų tų, kurie vadina 
save pagonimis, o tik po to – taip savęs nevadinančiųjų. 
Tad bent jau tuo paprastu, iš šalies žiūrint, darbu galima 
prisidėti prie Lietuvos Dvasios susigrąžinimo. Nebūtina 
pulti melstis seniesiems Dievams, tačiau visos tos vietos, 
kuriose kadaise būdavo kažkuo šventai tikima ir iš širdies 
meldžiamasi, turi galingą energetiką. Taip yra visame pa-
saulyje. Tą mes turime ir Lietuvoje. Senoliai meldėsi ti-
kėdami Lietuvos stiprybe ir didingumu. Melsdamiesi jie 
apvalydavo mūsų šalį. Palaikydami tokias vietas savo at-
vykimu ir tyliu susikaupimu ar malda, mes išvalome kelią 
pildytis geriems senolių palinkėjimams ateities kartoms. 
O jie linkėjo tik gero, – tvirtino Kasparas.

– Kaip viskas paprasta tavęs pasiklausius, – nusistebė-
jo Marius.

– Viskas iš tiesų ir yra paprasta. Mūsų protas tik pri-
sigalvoja visokiausių įmantrybių. Aš stengiuosi galvoti šir-
dimi, – atsakė Kasparas.
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– Kaip galima galvoti širdimi? – nesuprato Marius.
– Paprasčiausiai. Aš pasistengiau protą paskandinti 

širdyje, – nusijuokė draugas. – Bet grįžkime prie mūsų 
prezidentinės temos. Žmogus turi pamatyti visą pasireiš-
kiančią savivalę ir bent jau pasipiktinti. Tai svarbu. Lietu-
vis ilgai siūbuoja, kol įsisiūbuoja. Todėl tradicinio lietuvio 
sąmonė kinta labai lėtai: jos nepajudinsi, nepalietęs nuo-
savybės jausmo. Tautinis jausmas užlindęs už nuosavybės 
jausmo. Tad toks prezidentas, kokį dabar turime, būtinas, 
kad vėl įvyktų postūmis, ir nebūtinai dainuojanti revoliu-
cija, kurios iniciatyvą buvo perėmęs Idėjos žmogus. Tačiau 
kiekvieno Idėjos žmogaus Misija – padaryti ir pasitraukti. 
Šitas tada liko, nes žmogiškasis protas paėmė viršų. Jei 
yra vienas Idėjos žmogus, dažniausiai kažkur yra ir kitas. 
Vienas atlieka revoliuciją, kitas tvarkosi, kai yra taika. 
Sunkiai sekasi tam pačiam žmogui ir revoliuciją padaryti, 
ir per taiką nebūti revoliucionieriumi... Buvo dar ir kitas 
prezidentas, bet ir jį jau protas užvaldęs. Sudėtinga per-
sunktoje terpėje gyvenant protu išlikti Idėjos žmogumi...

Dabartinio mūsų prezidento paskirtis – išjudinti. Tam 
tinka visi būdai, ir kuo jie drastiškesni, tuo geriau. Toliau, 
manau, jam reikėtų nueiti nuo arenos, nes jis ne Šiva, ku-
ris ir griauna, ir kuria. Jis griauna, o ne kuria. Po to turėtų 
atsiverti visos piktžaizdės ant vargšės Lietuvos kūno. Čia 
reikalingas tikrai patyręs ir išmintingas, tačiau ryžtingas ir 
stiprus savo dvasia vadovas, galintis tas piktžaizdes atverti 
ir užgydyti. Bet iš pradžių jas reikia atverti... Kiek laiko 
tam prireiks – nežinia. Jam trukdys, oi, kaip trukdys tie, 
kurie patys tapo tomis piktžaizdėmis. Ne todėl jie tapo 
jomis, kad viduje blogi, o dėl to, kad, patys nebesuge-
bėdami išspinduliuoti dvasios, o tik puikuodamiesi savo 
proto įmantrybėmis, nebetiki Lietuvos Dvasia. 

Lietuvos Dvasia šaukiasi pagalbos. Ji beldžiasi į kie-
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kvieno Lietuvoje gyvenančio žmogaus širdį, jei tiktai jis 
sugeba ją girdėti. Tik savo protą girdime, robotais tam-
pame... – Kasparo akys skendėjo skausme, kylančiame iš 
pačios jo esmės. 

Susižavėjęs Marius negalėjo nuleisti nuo Kasparo akių:
– Drauguži, bet tu – išminčius. Man net kūnas pagau-

gais eina, kai tu šitaip kalbi. Iš kur tu viską žinai?
Kasparas suvirpėjo taip, lyg staiga būtų pažadintas iš 

transo arba itin gilios meditacijos:
– Nežinau, Mariau. Pats nesuprantu, ką aš čia tau da-

bar prišnekėjau.   

Daugirdas aiškiai prisiminė save baigiantis klestėti 
Jūržemiui. Jo motina buvo vietos gyventoja, o tėvas – 
tvirtas šiaurietis, atėjęs į tą žemę ir čia atradęs savo mei-
lę. Daugirdą, dar mažą berniuką, pastebėjo žynys, kurio 
tėvas buvo labai išmintingas vyras, atkeliavęs iš pietryčių. 
Žynys pasiėmė mažąjį Daną (taip tada vadino Daugirdą) 
mokyti. Tas mokymas į jį tiesiog gerte įsigėrė. Greit ma-
žylis pradėjo suprasti medžių, akmenų, gyvūnų ir paukš-
čių kalbas. Mokytojas nustebęs žiūrėjo į tokius berniuko 
sugebėjimus ir užsidegimą. Jam beliko tik džiaugtis. 

Užaugo Danas puikus jaunikaitis, tačiau jis nejautė 
poreikio kurti šeimos, o prisipažino Mokytojui nuspren-
dęs pasišvęsti žmonėms ir jų gerovei. Nemaža dalis žynių 
tais laikais buvo Idėjos žmonės, tarp jų – ir Dano Moky-
tojas, todėl šis itin apsidžiaugė jaunuolio sprendimu. Jie 
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kartu eidavo į šventovę, tų laikų papročiu įkastą į žemę 
(panašią Daugirdas įrengė, kad primintų Matui jo šaknis), 
ten melsdavosi ir kalbėdavosi. Joje Mokytojas perteikda-
vo savo mokiniui slapčiausius mokymus. Mokytojui išei-
nant į kitą pasaulį, Danas buvo šalia ir jį išlydėjo. Taip 
Mokytojo šventovė tapo Dano šventove. 

Tai buvo nemažas kompleksas, susidedąs iš jau mi-
nėtos šventovės žemėje, statinių ant kalno ir pakalnėje. 
Vieta – dabartinės Lietuvos šiaurės vakaruose. Kalnas – 
vienas aukščiausių šalyje. Danas turėjo du mokinius. Abu 
buvo lygiaverčiai: abiejuose gyveno Idėja, abu siekė Gėrio 
ir norėjo tarnauti savo šaliai ir jos žmonėms. 

Tada iš vakarų atūžė priešas. Šįkart jis puolė ypač rūs-
čiai, nusprendęs išžudyti svarbiausius žynius ir pavergti 
šalį. Danas su mokiniais spėjo sumaniai paslėpti šventyklą, 
įkastą į žemę, kad ji nebūtų išniekinta. Nuo priešo rankos 
jį savo krūtine uždengė vienas iš mokinių (dabartinis Ma-
tas). Deja, kito smūgio Danas nebeišvengė. Mirtis atėjo 
ant kalno šalia ritualinio aukuro, kurį jis dar spėjo uždeg-
ti. Kitas jo mokinys išliko pasislėpęs šventykloje. Priešai 
skaldė ir vartė ritualinius akmenis, padegė ąžuolyną.

 
Daugirdas visada jautė savo Mokytoją. Tai buvo jo 

Amžinasis Mokytojas. Amžinasis Mokytojas ir jo amžina-
sis mokinys – tai viena Idėja ir vienas kosminis kūnas. 
Tai ryšys, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos. Kiekvie-
ną kartą susitikus Žemėje džiaugiamasi susitikimu. Jeigu 
vienas iš jų išeina arba tuo metu nėra įsikūnijęs fiziniame 
kūne, jis iš tiesų vis tiek yra kartu su kitu net ir nebūda-
mas šalia. Jis tada veda savo mokinį per kitus Mokytojus, 
žmones, įvykius ir suvokimus. 

Toks buvo ir Daugirdo ryšys su Matu, kuris jį tada 
Jūržemyje nesusimąstydamas užstojo savo krūtine nuo 
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priešo ir žuvo pats. Kitas jo mokinys tuo metu buvo da-
bartinis Kasparas. Jie visi buvo sielos, kurias Žemėje va-
dina giminingomis sielomis. Tačiau, atėjusios į Žemę ir 
susipainiojusios žmogiškų santykių ir reikalų peripetijose, 
netgi labai stiprios sielos kartais pamiršta, ko jos čia atėjo, 
ir tiesiog ima kovoti už žemiškąjį būvį.

Daugirdui pavyko šį gyvenimą išvengti tos painiavos, 
nes jis vėl pateko pas savo Mokytoją. Dabar jis žinojo, 
kad Mokytojas į fizinį planą daugiau nebegrįš. Dar jis nu-
matė, kad artėjančiame technikos amžiuje protas steng-
sis užmušti bet kokius išlikusius išminties krislus, skatins 
abejones ir dar didesnę painiavą. Tai buvo dar viena prie-
žastis, dėl ko jis pasiprašė į tarpinę erdvę: žinodamas, kad 
jo mokinių dar laukia ne vienas įsikūnijimas, žynys norėjo 
būtų arčiau jų, kad kokiais nors būdais primintų jau kartą 
įgytą išmintį.

Daugirdo regėjimuose keitėsi praeities ir ateities vaiz-
dai. Jis prisiminė, kaip išėjo jo Mokytojas – iki paskutinės 
minutės jis buvo sveikas ir išmintingas, joks debesėlis ne-
temdė giedrų ir atvirų akių. Jis palaimino savo mokinį, 
pakėlė akis į dangų ir tarė: „Saule, einu pas tave. Priimk. 
Sudie, Žeme. Ačiū tau.“ Mokytojo viršugalvyje kažkas 
trakštelėjo, ir akys, taip ir likusios atmerktos, sustingo. 
Veidas buvo ramus, lygus. Jis švietė. Išminčiai žino savo 
mirties valandą, kaip ir kur jie eis toliau ir kas su jais bus.

Tą lemtingąją dieną Matas vėl nuėjo prie Mokytojo 
atsiskyrimo vietos pažiūrėti, ar jam ko nereikia.

– Gerai, kad atėjai, mano berniuk, aš tave kviečiau 
mintimis. Po valandos aš išeisiu. Jei nori, gali pabūti šalia. 
Po trijų dienų sudegink mano kūną šventajame aukure, 
o pelenus paaukok, leisdamas juos vėjui nupūsti ten, kur 
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„Saule, einu pas tave. Priimk. Sudie, Žeme. 
Ačiū tau.“
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reikia. Taip mano dalelės išsibarstys po Tėvynę – Motiną. 
O gal kuri nusės ir į kieno nors širdį, kad ją atgaivintų.

Matas liūdnai žvelgė į Mokytoją. Jis viską suprato, bet 
nenorėjo likti vienas. Saulei riedant laidos link, Daugirdas 
paprašė Mato nuvesti jį prie ritualinio akmens ant kalno. 
Mokytojas žingsniavo lėtai, kiek sunkiai, pasiremdamas 
mokiniui į parankę. Kitoje rankoje laikė savo lazdą.

– Uždek aukurą, – vėl paprašė žynys.
Matas išpildė Mokytojo norą. Ugnis įsiliepsnojo grei-

tai. Daugirdas įmetė į šventąją ugnį kelias šakeles, o po 
to atidavė jai ir savo lazdą, lydėjusią jį nuo tada, kai tapo 
žyniu. Tą lazdą jis pats išdrožė iš ąžuolo. Toks buvo papro-
tys. Lazda buvo ilga, jo ūgio, su riestu galu, pasibaigiančiu 
žalčio galva.

– Nesvarbu, kad mano kūno nebebus. Mano dvasia 
bus šalia tavęs visada. Aš lydėsiu tave, mano berniuk, šį 
gyvenimą bei stengsiuosi tau priminti tavo Paskirtį ir ki-
tuose. Kreipkis, kai bus sunku, ir išgirsi mane savo šir-
dyje, – Daugirdas apkabino Matą, pabučiavo jį į kaktą ir 
pridėjo: – O dabar eik. Grįžk, kai ugnis užges. Tada atlik, 
ką prašiau.

Saulė leidosi. Dangus buvo giedras. Kur ne kur plaukė 
pasimetę debesėliai. Senasis žynys pakėlė akis į dangų:

– Patrimpai, vykdyk mano valią ir saugok mano ber-
niuką.

– Būk ramus, didingasai žmogau. Tavo valia bus išpil-
dyta, – išgirdo jis širdyje.

– Broli, lauk, aš greit ateisiu pas tave, – išgirdo jis savo 
širdyje ir Vyriausiąjį Jūros kalno žynį.

Taip sustiprintas Daugirdas atsisėdo prie ugnies ant 
apskrito akmens. Žila galva nusileido, kūnas panoro iš-
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sitiesti ant akmeninės sėdynės. Tą jis ir padarė. Iš šalies 
atrodė, kad senasis žynys pavargo ir užmigo.

Liepsna pašoko stulpu, tuo pagerbdama išminčiaus 
pasirinkimą. Staiga pakilęs vėjelis atginė virš kalno keletą 
debesiukų, iš kurių kažkieno nematoma ranka suformavo 
baltą, kiek rausvai besileidžiančios saulės spindulių nuda-
žytą kryžių, lygiai tokį, koks buvo ant ritualinio akmens.

Ugniai užgesus, Matas, kaip buvo lieptas, vėl užlipo 
ant kalno. Jis žinojo, jog ras tik stingstantį Mokytojo kūną. 
Tačiau širdis išdavikė spurdėjo, o ašaros gniaužė gerklę. 
Jaunuolis suvokė, kad nuo šiol privalo išmokti valdytis, 
bet pamatęs sukniubusį Mokytoją pratrūko raudoti. Išsi-
verkęs į valias prie jo kojų, užsikėlė jį ant nugaros ir sun-
kiai nunešė nuo kalno.

Žynio trobelėje Matas pasišildė vandens, nuprausė jo 
kūną, aprengė balkšvo lino rūbu ir paguldė į lovą. Jaunas 
vyras meldėsi visą naktį, o ryte kartu su kitais mokiniais 
ėmė ruoštis laidotuvėms.

Senolio kūnas buvo gražiai paguldytas ant lentos ir ap-
dėtas gėlėmis. Dienomis jį lankė vietos gyventojai, plaukė 
žmonės net iš kitų vietovių. Daugirdą mylėjo visi, todėl ir 
dabar daugeliui norėjosi tiesiog tyliai pasėdėti šalia žynio 
palaikų ir paskutinį kartą mintyse su juo pakalbėti. Nak-
timis likdavo tik jo mokiniai.

Po trijų dienų kūną su visu gultu užnešė ant kalno. 
Virš aukuro jau buvo paruoštas pakylėjimas, ant kurio ir 
padėjo gultą su visiems susirinkusiems šventais palaikais. 
Ugnį uždegė Matas. Nė vienas žmogus nenuėjo nuo kal-
no, kol išminčius nepavirto pelenais. Tada Matas susėmė 
pelenus ir supylė juo ant aukojimo akmens. Staiga pakilo 
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vėjas. Jo sūkurys palietė aukojimo akmens paviršių, taip 
pastverdamas auką ir pakeldamas ją aukštyn. Auksinėmis 
dulkelėmis pelenai pažiro ant susirinkusiųjų galvų ir buvo 
nunešti tolyn.

Jūra ramina, jūra paguodžia, jūra padeda grįžti į save – 
taip galvojo Kasparas, grožėdamasis jos didybe. Jis mėg-
davo rymoti prie jūros po dienos darbų: čia nutildavo 
mintys ir išgaruodavo nuovargis. Trumpas paskutinis po-
kalbis su Daugirdu rėžte įsirėžė jo atmintyje. Atrodytų, 
niekuo jis nebuvo ypatingas, tačiau paskutinis išminčiaus 
žvilgsnis jaunuolį tebelydėjo ir dabar. Jis viską sujaukė ir 
sudrebino. Širdis ir protas ėmė degti. Kasparas nesupra-
to, patinka jam tai ar ne. Tai buvo kažkokia skaudi vidinė 
ugnis, kuri ir kankino, ir džiugino.

– Kas su manimi darosi? Aš jau seniai degu, lyg sirg-
čiau, bet tai ir malonus jausmas. Viskas prasidėjo išėjus 
Daugirdui, – kreipėsi jis į Vyriausiąjį.

– Daugirdo ugnis palietė tavo vidinę ugnį. Sveikinu, 
mielas berniuk, ir džiaugiuosi už tave. Ir toliau tu dirbsi 
savo darbus, tačiau nuo šiol – jau kitaip: juose pradėsi 
įžvelgti prasmę, o palaipsniui ir dar daugiau, – ramiai at-
sakė šis.

Kasparas nelabai suprato Vyriausiojo žodžių, bet ap-
rimo, kad tai – ne liga, nėra nenormalu. Žynys negalėjo 
dar jaunuoliui pasakyti, kad kiekvieno besiruošiančio iš-
eiti Šviesos kario liepsna tampa ypač stipri ir kad tada ji 
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savo prisilietimu uždega kitų rusenančias širdies kibirkš-
tis. Taip atsitiko ir Kasparui. 

– Ačiū tau, broli, – tyliai sukuždėjo Vyriausiasis nema-
tomam Daugirdui. – Suteikite, Dievai, tai bundančiai sielai 
ištvermės ir stiprybės išlikti sunkiame Šviesos kario Kelyje.

Tą vasarą Kasparui pavyko savaitei ištrūkti iš darbų ir 
nuvykti pas močiutę į kaimą. Senolės sodyba buvo gražio-
je vietoje tarp dviejų kalvų. Netoliese tekėjo upelis, iš kito 
šono stūksojo spygliuočių miškas. Kasparas mėgo tą vietą, 
ji traukė jaunuolį. Čia jis atsipalaiduodavo, nedrausmin-
gos mintys nurimdavo, o širdis tapdavo kaip niekur kitur 
rami. Šioje vietoje jį apimdavo kažkokia keistai iškilminga 
būsena. Vaikinas nesiaiškino tos būsenos kilmės, tiesiog 
džiaugėsi ja ir sėmėsi iš jos stiprybės. 

Gal dėl to jis ir stengdavosi atvažiuoti pas močiutę, 
vos tik pasitaikydavo proga. Patiko keliauti, daug puikių 
vietų pasaulyje jau buvo aplankęs, tačiau senolės sodyba 
jam buvo ypatinga.

Kiekvienas žmogus turi savo stiprybės vietą: vienam 
tai – jo gimtieji namai, kuriuose jis praleido savo vaikystę, 
ar kažkokia vietelė netoli jų, kitam – dabartiniai namai 
arba tiesiog vieta, kurioje jis yra patyręs kažką nepaprasta, 
dar kitam ji atsiveria visai netikėtai. 

Kai kuriems žmonėms ta vieta gali keistis, kaip kad 
keičiasi ir jie, o kai kuriems ji išlieka visą gyvenimą. Tokio-
je vietoje širdis pajunta visišką pilnatvę. Žmogus apsivalo 
nuo aplinkos teršalų ir savo negatyvių bei įkyrių minčių. 
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Tai vieta, kurioje norisi tylėti, kurioje galima net patirti, 
kaip nematoma ranka pila iš dangiškojo ąsočio dieviško-
sios harmonijos eliksyrą. Jį žmogus įgeria kiekviena savo 
ląstele, kiekviena pora. 

Būtent tokia vieta Kasparui buvo senolės sodyba. Ten 
jis paprastai elgdavosi taip, kaip kalbėdavo jo vidus. Mo-
čiutė mylėjo savo anūką. Jis buvo jai vienintelis. Senoji 
neapsunkindavo jo savo kalbomis apie kaimynus, sveika-
tą. Tai buvo išmintinga moteris, puikiai susigaudanti tarp 
žolelių ir turinti neįprastą Lietuvos kaimo žmogui Die-
vo ir gyvenimo sampratą. Dievą ji matė visur: augaluose, 
medžiuose, akmenyse, gyvuliukuose. Kasparas neatsimi-
nė, kad ji kada nors būtų valgiusi mėsos ar gėrusi alko-
holio. Lietuvos kaime degtinė atstoja valiutą. Prisikviesti 
darbininkų, kad ką nors sutaisytų ar atliktų sunkų vyrišką 
darbą, galima tik su buteliu. Senoji gyveno viena, nes vy-
ras jau prieš gerą dešimtmetį buvo išėjęs, kaip ji sakė, į 
geresnį gyvenimą. Todėl pagalbos jai reikėdavo. Ji duoda-
vo darbininkams butelį, bet prašydavo, kad jį išgertų po 
visų darbų. 

Kaimo žmonės Kasparo močiutės kiek prisibijojo, bet 
gerbė, todėl nesusipratimų tuo klausimu nebūdavo. Se-
nolės sielos nevaržė tradicinis kaimo žmogaus mentalite-
tas. Gyvendama viena, ji nenuobodžiavo. „Kaip gali būti 
nuobodu? Aš juk niekad nesu viena“, – teigė ji. Senoji 
suprasdavo ir savo šunį, ir katiną, ir ožkytę. Jai kalbėdavo 
medžiai, o paukščiai atstodavo Dangaus siunčiamus žen-
klus.

Kasparas žavėjosi savo senele ir mielai jai padėdavo 
neprašomas. Viešėdamas pas ją, daug laiko skirdavo įpras-
tiems vyriškiems darbams sodyboje, o laisvu laiku vaikš-
čiodavo po mišką, rymodavo prie upelio. Ypač jam patik-
davo sėdėti ant vieno iš jau minėtų dviejų kalniukų. Jie 
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nebuvo dideli, bet toje vietovėje išsiskyrė.
Vienas – netvarkingai apaugęs įvairiais medžiais, tačiau 

vidurys švarus – ten buvo pievelė. Joje Kasparas mėgdavo 
išsitiesti ir, žiūrėdamas į dangų, samprotauti apie žemiš-
kosios būties prasmę, kosmosą, galimus kitus pasaulius. 
Čia jis priimdavo svarbius gyvenimiškus sprendimus. Jie 
paaiškėdavo tarsi savaime, be jokių pastangų.

Pastaruoju metu Kasparas daug mąstė apie savo Pa-
skirtį. Taip atsitinka su visais, kurie ima suprasti, kad gy-
venimas Žemėje nėra beprasmis – jis turi kažkokį tikslą. 
Jaunuolis buvo susipažinęs su krikščionybės doktrinomis, 
ne kartą jau bandęs gvildenti Bibliją, domėjosi budizmu, 
hinduistine literatūra, mėgo paskaityti sufijus. Nepaliko 
jam ypatingo įspūdžio nei tuo metu madingas K. Kastane-
da, nei naujųjų krypčių pranašai. Magijos knygas, laisvai 
padėtas ant prekystalio, laikė kenksmingomis, suprasda-
mas, kad savyje nesusivokiantys žmonės gali prisidaryti 
per jas didelių bėdų. Taigi jis buvo savo ieškojimų kelio 
pradžioje. Pagal turimus metus Kasparas buvo itin supra-
tingas ir nepuolė į jokį konkretų mokymą stačia galva. Jis 
tyrinėjo ir bandė klausytis savęs.

Šį kartą jaunuolis vėl nuėjo į savo pamėgtą vietą. Įsi-
taisė joje, bandydamas sutelkti dėmesį, kaip buvo skaitęs, 
į širdį. Mintys rimo, kol visai išnyko. Staiga iš tos tuštu-
mos išsikristalizavo aiškūs žodžiai, kuriuos jis būtų galėjęs 
netgi užrašyti: „Patrimpo kalnas.“

Kasparas sutriko: „Kas tai? Gal kliedžiu?“ Vaikinas ži-
nojo dabartinių ezoterikais save vadinančių žmonių siekį 
kalbėtis su Dievu ar bent jau su kokia esybe iš kitų planų. 
Manė, kad tai – tų žmonių nerealizuotų ambicijų išraiška, 
o kai kuriuose, kartais net dalyvaujančiuose televizijos lai-
dose, įžvelgė psichinės ligos požymių.
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Dabar jis pats išgirdo tai, ko protas paaiškinti nesuge-
bėjo. Tai nebuvo balsas, kaip įprasta jį suprasti. Tai buvo 
itin aiškus žinojimas, atėjęs kažkur iš jo paties centro.

Sumišęs Kasparas bandė klausytis toliau, bet širdis ty-
lėjo. Tada pakilo ir nuskubėjo pas močiutę.

Ir šio, ir kitų kaimų žmonės buvo pratę kreiptis į ją 
patarimo įvairiais painiais gyvenimo klausimais arba susir-
gę. Vieniems ji rasdavo išmintingą žodį, kitiems duodavo 
kokių žolių ryšulėlį. Dar Kasparui mažam esant, senolė 
pasakodavo jam apie dvaseles, kaip ji jas vadindavo, iš-
mokė anūką įžvelgti gamtos grožį ir jos gyvybę. Močiutei 
buvo jau aštuoniasdešimt, tačiau ji išsiskyrė iš savo ben-
draamžių guvumu tiek kūnu, tiek protu. Jos akys – žvi-
trios, ramios, spindinčios. Geresnio patarėjo už ją Kaspa-
ras neturėjo. Tėvai jo taip nesuprato. Jiems senolė buvo 
kiek keista, nors džiaugėsi, kad yra sveika ir neprašinėja 
pagalbos. Anūkas papasakojo močiutei, ką girdėjęs. Po to 
nutilęs laukė, ką toji atsakys.

– Nežinau, vaikeli, nežinau. Man atrodo, kad tas kal-
nas, ant kurio tu mėgsti sėdėti, kažkuo ypatingas. Lietu-
voje yra ir daugiau svarbių kalnų, tačiau šitas, ko gero, 
svarbus tau. O gal jis seniai laukė tavęs? Su manimi jis 
taip niekada nekalbėjo, nors pasitraukti nuo jo negalėjau 
visą savo gyvenimą. Rytoj vėl nueik, – tuo baigė ji savo 
kalbą.

 
Kasparas buvo nuodugniai studijavęs Lietuvos istoriją. 

Jis nemažai skaitė apie pagonių dievus, tarp jų – ir apie Pa-
trimpą. Tačiau jį visada domino, kas buvo prieš istorikams 
žinomą periodą. Viskas taip blanku ir neaišku... Lyg Lietu-
va staiga būtų iškilusi iš nebūties. O kur ji buvo prieš tai? 
„Kažin, ar tas Patrimpas ir anksčiau buvo atsakingas už tai, 
ką jam priskiria pagonys, ar jo veikla buvo kiek kitokia?“
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– Ne taip ieškai, vaikeli, – stebėdama mylimo anūko 
kančią palingavo galva senolė. – Nutildyk protą. Koks tau 
skirtumas? Tai tiesiog buvo tau duota nuoroda. Jei ji buvo 
duota t a u, vadinasi, tu turėtum būti su ja kažkaip susi-
jęs, o visa tai tikriausiai susiję su tavo dabartiniu gyveni-
mu. Ta linkme reikėtų mąstyti. Man juk tokios nuorodos 
per šitiek metų niekas nedavė.

 
Tą naktį Kasparas sapnavo labai senus laikus. Pabudęs 

nieko neprisiminė, išskyrus tai, kad veiksmas vyko ant jo 
mėgstamo kalno. Jis buvo gerokai aukštesnis nei dabar, 
viršūnė plika, o palei nuokalnes augo ąžuolai. Jaunuolis 
dar prisiminė sapne matęs didelį akmenį su kryžiais ir 
žilo, labai išmintingų akių vyro veidą. „Tu prisiminsi“, – 
buvo to išminčiaus žodžiai.

Sapną jis perpasakojo močiutei. Ši pakraipė galvą, žiū-
rėdama anūkui į akis, ir ilgai tylėjo.

– Ar tu matei tame sapne save? – pasidomėjo ji.
– Ne, bet žinau, kad ten buvau, – atsakė Kasparas.
– Matyt senovėje tu jau buvai šioje vietoje. Aš nujau-

čiau, kad ta vieta ypatinga ir kad ją kažkam saugau. Dabar 
žinau, kad tau. Tas senasis vyras turėjo būti tos vietos žy-
nys, o tu, ko gero, jo mokinys. Jis atėjo tau kažką primin-
ti. Sek įvykius, stebėk ir melskis, vaikuti. Tiesa atsiveria 
tada, kai žmogus, kuriam ji skirta, yra pasiruošęs ją pri-
imti. Ateina tavo laikas. Jis bręsta, o tam laikui tu turi 
visiškai subręsti. Pakentėk, nesiblaškyk, – taip kalbėjo se-
noji moteris. – Dabar aš rami. Galėsiu išeiti. Negalėjau to 
padaryti, neperdavusi tos vietos patikimam žmogui. Tu 
neįsivaizduoji, kaip aš džiaugiuosi, kad tas žmogus būsi tu.

 
Kasparas nubėgo ant kalno, tačiau ir šiuokart jis, kaip 

ir širdis, tylėjo. Grįžo nusivylęs.
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– Tavo protas susijaukęs, ar gali kas nors iš subtilių-
jų erdvių su tavimi kalbėtis? Nenorėk visko iš karto. Tai, 
kas tikra, ateina tik iš lėto, patikrinus, ar tas, kuriam gali 
būti praskleistas paslaptingų nematomų erdvių šydas, yra 
to vertas. Ruošiamasi tam lėtai. Skubėjimas daugelį nu-
stumia į proto tamsos pinkles – iš to pasaulio tau viską 
pažadės, bet tik ne tikrumą. Šviesos pasaulis atsiveria, 
kai žmogus siekia suvokimo šviesos ne dėl savo ambicijų 
patenkinimo, o dėl savo sielos išgryninimo. Tai ilgas ir iš-
bandymų kupinas Kelias. Būk kantrus, anūkėli, – paglostė 
močiutė galvą visai sumišusiam Kasparui.

 
Per kitas dvi likusias kaime dienas taip pat nieko ne-

įvyko. Kasparas grįžo į Vilnių taip ir neišsiaiškinęs kalno 
paslapties. 

Susitikęs su Mariumi ir jo draugu Mindaugu, jis turėjo 
ką aptarti. Deja, su Mariumi pasikalbėti rūpima tema ne-
pavyko, nes juos kalbėte užkalbėjo Mindaugas, kuris ką tik 
buvo grįžęs iš vienos Lietuvoje surengtos jogų stovyklos.

– Jūs neįsivaizduojate, kaip nuostabu! Kokie žmonės! 
Kokie pojūčiai! – tryško euforija Mindaugas. Jis troško 
draugams perteikti savo susižavėjimą ir ekstazės būseną. 
Tokia būsena paprastai apima daugelį emocingų greitų 
rezultatų ieškotojų, prisilietusių prie stiprių hinduistinių 
praktikų.

– Aš būtinai važiuosiu į Indiją. Po kelių mėnesių bus 
formuojama grupė. Gal ir jūs norite? – be paliovos tauškė 
Mindaugas.

– Kol kas ne, – kaip susitarę atsakė draugai. – Kaip 
bus su tavo mokslais, juk paskutiniai kursai studijuojant 
mediciną nelengvi?

– Jei prireiks, pasiimsiu akademines atostogas. O gal 
man mokslų ir visai nebereikės? Gal aš gausiu iš mokytojo 
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gydymo dovaną? – postringavo Mindaugas.
– Gal praeis? – susižvalgė Kasparas su Mariumi. Juos 

gąsdino tas pompastiškas Mindaugo užsidegimas: kažkoks 
jis buvo netikras, kaip sintetinė kojinė.

Kreipdamasis daugiau į Marių, Kasparas trumpai pa-
pasakojo savo vasaros nuotykius. Mindaugas visai į tai ne-
sureagavo, o Marius pasiteiravo:

– Ką pajutai, tai išgirdęs?
– Nieko ypatinga. Gal kiek išsigandau. Šiaip toje vie-

toje man visada gera, – atsiliepė Kasparas.
– Kitą kartą pasiimk ir mane su savimi, – paprašė Ma-

rius. – Kažkas mano viduje nuo tų tavo kelių sakinių su-
spurdėjo.

– Gerai, – sutiko draugas.
– Tau tiesiog pasivaideno. Ateik geriau pas mus. Ten 

tu tikrai patirsi ką nors ypatinga, – pažėrė Mindaugas jam 
nebūdinga greitakalbe.

– Nenoriu aš nieko patirti. Aš tik noriu rasti save ir 
savo vietą gyvenime, – Kasparo balsas buvo tvirtas.

– O aš vis tiek trokštu nukeliauti į Indiją. Mums žadė-
jo sidhas, – keistai gūžtelėjęs pečiais pasakė Mindaugas. 

– Ką žadėjo? – paklausė abu draugai. Jaunuolius stebino 
toks Mindaugo pasikeitimas. Atrodė, jog prieš juos ne tas 
įprastas, artimas, šiltas žmogus, o kažkoks jo apvalkalas.

– Tai galios. Aš galėsiu gydyti žmones, – blizgančiomis 
akimis sušnabždėjo jis.

– O kam tau jos? Ar tu jautiesi tam subrendęs? Negi 
šventuoju tapsi ir ydų jokių nebeturėsi, kad galėtum būti 
dieviškosios energijos laidininku? Ar tu manai, jog tai tavo 
Kelias? – pasiteiravo Kasparas.

– Nieko tu nesupranti, – pyktelėjo Mindaugas. – Mo-
kytojas sakė, jog aš tarnausiu žmonėms. Indijoje mums 
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specialiais ritualais apvalys karmas, o kitą kartą nuvykę ir 
įvykdę tam tikrus reikalavimus gal net gausime nušviti-
mą. Kas norės ir turės pinigų, galės pasilikti ir dabar – po 
apvalymo ritualų ir atitinkamų procedūrų jie grįš nušvitę. 
Aš dar neturiu tiek pinigų, bet, tikiuosi, mokytojui pade-
dant, pinigų atsiras.

– Visiška velniava. Kam mokytojui duoti tau pinigų, 
jeigu tu paskui jam juos turėsi grąžinti? – nustėro Marius.

– Vėl nesuprantate. Mokytojas tuos pinigus man gali 
pasiųsti per kitus žmones, per kokį neblogą uždarbį ar 
netikėtą laimėjimą. O gal man kas juos tiesiog paskolins 
ilgesniam laikui? – samprotavo Mindaugas.

– Jei paskolins, juos atiduoti reikės tau. Ir iš viso man 
niekaip nesuprantamas nušvitimas už pinigus. Taigi jei pas 
tavo mokytoją atvažiuos koks mafiozas ar turčius, nieko 
nenusimanąs apie dvasią, jis taip pat nusipirks nušvitimą? – 
paklausė Kasparas. – Aš suprantu, kad nušvitimas – tai 
ypatinga kosminės sąmonės būsena, kurią gali pasiekti tik 
iš tiesų sąmoningas ir išsivalęs nuo savo ydų žmogus. Kas 
gi už tave išvalys tavo pyktį, ambicijas ar nuoskaudas? Tu 
neišsivalysi jų, neišgyvendamas savyje kankinančių situ-
acijų, kurių esmė – padėti tau suvokti tų ydų absurdiš-
kumą. Aš nutuokiu, kad iš tiesų gali būti stiprių ritualų, 
išlaisvinančių tai, ką tu jau suvokei. Tačiau to, kas nesu-
vokta, išlaisvinti Žemėje niekas neturi teisės. Indijoje 
įprasta, kad iš tikrųjų nušvitęs Mokytojas gali perduoti tą 
ypatingą būseną mokiniui, bet paprastai Mokytojas ilgai 
bando ir moko savo mokinį, kol suteikia jam tokią ma-
lonę. Vakaruose taip pat visais laikais buvo vienas kitas 
žmogus su kosmine sąmone, kurią jis buvo pasiekęs pats, 
dažnai per savo paties ieškojimus, atradimus ir kartais pa-
gaunamą dieviškąjį įkvėpimą.
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Pastebėjęs, kad Mindaugas net mojuoja rankomis, no-
rėdamas paprieštarauti, Kasparas neleido savęs pertraukti:

– Gerai, kad tu paragavai hinduistinių praktikų. Tai 
visada naudinga. Puiku ir Indiją aplankyti, su ieškančiais 
žmonėmis susipažinti. Tačiau laikas atskirti verslą nuo ti-
krųjų dalykų. Dvasinis verslas dabar klesti ne tik Vaka-
ruose, Amerikoje, Rusijoje ar pas mus, bet ir Rytuose. 
Vakaruose žmonės pradeda naudoti dvasines praktikas, 
siekdami atsipalaiduoti, harmonizuoti savo vidų, o Ry-
tuose imama mokytis iš vakariečių verslo taisyklių ir jas 
taikyti. Tai elementarūs mainai. Išgyventi reikia visiems ir 
kiekvienam savaip. Deja, religijos irgi virsta verslu. Aptikti 
toje mėšlo krūvoje grynuolį yra didžiulė retenybė, tačiau 
esu įsitikinęs, kad tikrieji Mokytojai mato, kas vyksta, ir 
taip pat kažką daro. Manau, jie važiuoja į kitas šalis, kad 
įvežtų į jas naujos švarios energijos kaip gaivaus oro gurkš-
nį, bet, ko gero, jie nesutraukia žmonių minių. Pastarosios 
renkasi ten, kur žadama kažkas ypatinga arba užaštrinami 
jutimai. Miniai reikia gardaus masalo. Juo tampa tie „ste-
buklingi“ žodžiai „energijos“, „sidhos“, „pašventimas“ ar 
net „nušvitimas“. 

Tikrieji mokymai nieko nežada ir nedemonstruo-
ja. Jie kalba apie ilgą ir nelengvą Kelią į Tikrąjį Save, kai 
iš tiesų atsiveria viskas. Taip, jie suteikia savo egregoro 
paramą, tačiau, manau, visiškos atsakomybės už moki-
nio nesupratimą neprisiima, o tiesiog paspartina įvykius, 
kad suvokimo procesas vyktų greičiau. Būna atvejų, kai 
guru prisiima mokinių karmą, ją transformuodami savi-
mi. Teko skaityti, kaip kartais jie po to serga. Tačiau jie 
nedalina nušvitimo nesuvokusiesiems. Ydoms išsivalius, 
švarias energetines sistemas galutinai pripildo kosminis 
suvokimas, kuriame yra ir Meilė, ir Pažinimas, ir Žinoji-
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mas. Ateina Nušvitimas, kuris tikriausiai taip pat turi ne 
vieną etapą. Taip nušvitusiajam Nušvitimas tampa nuola-
tine būsena. Vienam tai gali paskatinti Mokytojas, o kitas 
gal ir pats savaime gali prie to prieiti. Jam nereikia bėgioti 
kas pusmetį ar kartą per metus pas guru, kad gautų naują 
energijos injekciją. Sudėtingi tai dalykai. 

Drauguži, gal reikėtų stabtelėti, įkvėpti giliau ir pa-
klausti savęs, ar tau iš tiesų reikia visa tai tęsti? Vadinasi, 
pagalvoti apie savo ieškojimų motyvus: giluminiai jie ar iš-
oriniai. Giluminiuose motyvuose visada yra tvirtas bran-
duolys, nes šiuo atveju žinoma, kad ieškoti ir suprasti pir-
miausia reikia savo Sielą. O atradus savyje ją, pasislėpusią 
tolimame širdies kamputyje, pakviesti į savo gyvenimą, ir 
tada jis savaime ims keistis. Išoriniai motyvai tvirto pagrin-
do neturi. Tai kaip namas be pamatų. Šiuo atveju siekiama 
ambicijų patenkinimo, išskirtinumo ir jį patvirtinančių ste-
buklingų galių ar statuso, o gal pragyvenimo šaltinio. Kai 
to siekia koks verslininkas ar politikas, mes jau numojame 
ranka, tačiau sunku žiūrėti, kai verslo taisyklės persikelia į 
dvasines sferas, – baigė savo kalbą Kasparas.

Marius susižavėjęs žiūrėjo, kaip įtikinamai ir teisingai 
draugas šneka. Juk jis mąsto lygiai taip pat.

– Nesuprantate judu manęs, nes nesiklausėte mano 
mokytojo ir nežinote jo tiesų, – nenusileido Mindaugas.

– Tiesų tiek, kiek žmonių. Kuri iš jų teisingiausia? Mes 
kiekvienas vertiname pagal savo tuo metu turimą supra-
timą. Dažniausiai supratimas – kintamas dydis. Kartais 
koks įvykis, o gal net knyga ar pokalbis gali jį pakeisti. 
Tada mes mąstysime jau kiek kitaip. Man regis, tikrasis 
žinojimas – kaip milžiniškas daugiabriaunis deimantas. 
Mes stovime prie vienos briaunos, todėl kalbame tik apie 
ją. Jei mums pavyksta atsistoti tarp dviejų briaunų, mūsų 
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suvokimas prasiplečia, o jei apčiuopiame savo akimis vi-
sas tris – mes jau matome pakankamai plačiai. Tam reikia 
pamažu atsitraukti nuo šio kristalo ir virsti stebėtoju – 
pirmiausia savęs, o po to – ir situacijų. Didžioji dalis žmo-
nių aprėpia savo jutimais tik vieną briauną. Nedaugelis – 
dvi, dar mažiau tų, kurie apima tris, o jau keturias briau-
nas reginčiųjų pirmieji du visai nesupras... Nuo to, kiek 
briaunų sugeba aprėpti konkretus guru ar tas, kuris šiaip 
vadina save mokytoju arba vedliu, ir priklauso, kokie bus 
jo pasekėjai. Manau, kad kuo daugiau Mokytojas mato 
briaunų, tuo paprastesnis ir laisvesnis yra jo mokymas. 
Jis moko, bet neriša mokinių prie savęs subtiliais būdais. 
Nedraudžia jiems skaityti knygų, mokytis kitur. Tikras 
Mokytojas kursto mokinių vidinę ugnį ir padeda ją pa-
žinti. Jis skatina mokinių sąmoningumą, o ne maitinasi jų 
energija, kaip daro daugelis vedlių, teigiančių, kad tik jų 
mokymas teisingiausias ir tikriausias. Tikras Mokytojas – 
tai srauni upė, o ne ramus užutekis. Tokie Mokytojai yra 
tie tikrieji brangakmeniai. Teko skaityti, kad mokiniai po 
jų kremacijos pelenuose ieško širdies brangakmenio ir jį 
iš tiesų randa. Indijoje net yra muziejus-šventykla su įvai-
riais tokių Mokytojų širdžių brangakmeniais. O kiti, vadi-
ną save mokytojais, tik pamėgdžioja tuos tikruosius arba 
juos vaidina. Jie didina savo pasekėjų ratą ir stengiasi juos 
daugiau ar mažiau subtiliais būdais ir pažadais sulaikyti 
tam, kad sustiprintų savo egregorą ir save pačius. Vieni 
tai daro sąmoningai, kiti – nesąmoningai... – garsiai toliau 
mąstė Kasparas.

– Bet aš gavau dikšą, kuri atvėrė man naują kelią, – 
bandė tęsti Mindaugas. – Mokytojas sakė, kad iki 2012 
metų Žemėje galima visiems suteikti nušvitimą. Tai at-
vers naują pakopą žmonijos istorijoje, staigiai praplės są-
monę tiems, kuriems įprastu būdu tai dar niekaip negalė-
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tų įvykti. Mano mokytojas – didis žmogus. Jis dievas. Tik 
jis žino, kaip atvesti žmoniją į aukso amžių.

– Anksčiau buvai sąmoningesnis ir laisvesnis. Bet elkis, 
kaip išmanai. Norime tikėtis, kad netapsi visišku fanati-
ku, – matydami Mindaugo užsidegimą, tepasakė draugai.

Matas jau ilgą laiką tarnavo Patrimpui. Jis buvo senojo 
Daugirdo įpėdinis, todėl daug kas jį gerbė. Kai kurie net 
prisibijojo, nes buvo sąžiningas ir teisingas, kaip ir jo Mo-
kytojas. Mato žodžiai būdavo taiklūs, o akys, tampančios 
vis labiau išmintingesnės, iš karto pamatydavo vaidybą 
arba melą. Matas visada šalia savęs jautė išėjusį Moky-
toją, todėl nebuvo vienišas. Tardavosi su juo taip, kaip 
anas savo laiku – su Patrimpu. Matas tarnavo Patrimpui, 
o klausė – Mokytojo. 

Trys Daugirdo mokiniai pasitraukė, vos tik sužinoję, 
kad įpėdiniu paskirtas Matas. Ketvirtasis ėmėsi gydymo ir 
tik vienas Jonas padėjo Matui, o kai reikėdavo, jį pakeis-
davo. Keleriais metais už Matą jaunesnis Jonas mokėjo su 
žmonėmis bendrauti gražiai, tačiau ypatinga dvasios jėga 
nepasižymėjo. Jis buvo geras vykdytojas, sąžiningai atlik-
davo jam pavestus darbus. Jonas suprato, kad lyderiu būti 
negali, tačiau iš tiesų jį visiškai tenkino antrojo vieta. Jis 
dar nesugebėjo girdėti nei Patrimpo, nei Mokytojo, nes 
dar nelabai klausėsi ir savęs.

Senieji žyniai pamažu paliko Žemės erdves. Jų vietas 
užėmė kiti. Kasparas, į kurį Daugirdas kažkada dėjo daug 
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vilčių, buvo nusiųstas į šventyklą šalies šiaurėje vietoj mi-
rusio ir nepalikusio įpėdinių žynio.

Pirmą kartą Kasparas ir Matas susitiko per tradicinę 
šventę ant kalno prie jūros. Vyrai greit susidraugavo: iš 
pradžių juos jungė bendri prisiminimai apie Daugirdą, o 
po to tas ryšys savaime tvirtėjo. Jie ėmė net iš tolo jausti 
vienas kitą ir ateidavo į pagalbą, kaip kažkada jų Mokyto-
jai padėdavo vienas kitam.

Matas stengėsi būti tolerantiškas su visais, bet daugu-
mos jaunųjų žynių akyse jis nebematė kibirkšties, o šir-
dyse – meilės žmonėms, už kuriuos jie buvo atsakingi. 
Amžinąsias vertybes keitė vaidyba, slepianti puikybę ir 
išskirtinumo poreikį. Kai kurie buvo tiesiog abejingi savo 
darbui. Nedaug tebuvo tų, kuriems iš tikrųjų rūpėjo šalis 
ir jos gyventojai. Savo laiku Daugirdas atsiliepdavo į kie-
kvieno pagalbos šauksmą. Jaunieji žyniai vis mažiau buvo 
prieinami žmonėms, kuriems privalėjo padėti, tačiau vis 
daugiau laiko jie skirdavo savo įvaizdžiui ir tariamiems 
pokalbiams su Dievais, kuriuos tik vienas kitas išties su-
gebėdavo išgirsti. Anksčiau žmonės aukodavo šventyklai, 
ką galėdavo, dabar kai kuriose vietovėse jau buvo nusta-
tytas privalomos aukos dydis. Žmonės nesiskundė, nes 
manė, kad taip yra visur.

Matas karštai prieštaravo tam. Jį palaikė Kasparas ir 
dar keletas „kvailių“, kaip juos vadino tie, kurie po trupu-
tį jaukė šalies erdves.

Srauniajai upei atplukdžius pirklius iš svečių šalių, 
prasidėjo mainai, į kuriuos itin įsijungė šalia jos gyvenan-
tys žyniai. Jiems daugiau ėmė rūpėti jų uždarbis nei Die-
vai, šalis ir jos žmonės. Matas atkakliai prašė, kad pagal 
senąjį paprotį tokie žyniai būtų atleisti iš pareigų. Tačiau 
to išreikalauti jam neužteko dvasinės jėgos, o ir nežinojo, 
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ką pasiūlyti, kad susidariusi padėtis pasikeistų. Jo pasi-
priešinimas pavertė priešais tuos, prieš kurių savivalę jis 
tyliai kovojo. 

Tamsos jėgos retai kada kerta tiesiai, dažniausiai tai 
daro iš pasalų, susivienijusios ir svetimomis rankomis.

Kartą sėdėdamas Mokytojo įrengtoje grotoje, Matas 
širdyje vėl išgirdo pažįstamą ir mylimą balsą: „Pasisaugok. 
Prieš tave rengiamas sąmokslas.“

Matas žinojo, kad savo pozicijos neatsisakys, nes tuo 
išduos ne tik save, bet ir mylimą Mokytoją. Kažkada buvo 
regėjęs sapną: jis skrenda kaip paukštis, o apačioje ant 
žemės mato gulintį savo kūną suknežinta galva. Šalia gal-
vos – nedidelis kruvinas akmuo su kryžiumi. Po to sapno 
pabudo išpiltas šalto prakaito. Mokytojas tąkart sapno 
nepaaiškino.

Mokytojui mirus, Matui dingo iki tol buvusi mirties 
baimė. Jis perėmė Mokytojo filosofiją: mirtis ar gimimas – 
tas pats. Mirties bijoma tik dėl nežinojimo. „Vaikeli, – 
sakė Daugirdas jam kažkada, – mirtis – tai tokia pat nauja 
pradžia kaip ir gimimas. Ir vienu, ir antru atveju miršti 
vienam pasauliui, kad gimtum kitam. Ir taip daugybę kar-
tų. Tad ko nerimauti dėl kiekvieno karto? Tiek mirštant, 
tiek gimstant galima verkti, kad vienas gyvenimas kažku-
riame pasaulyje baigėsi, ir džiaugtis, nes įžengiama į naują 
pasaulį. Ką gi čia veikti baimei?“ Tada Matas tarsi ir supra-
to, ką Mokytojas kalba, tačiau visa tai iki galo suvokė tik 
po jo mirties.      

Matas sėdėjo grotoje iki sutemų ir mąstė. Pro akis 
prabėgo visas jo gyvenimas, išryškėjo Mokytojo veidas, 
skambėjo kai kurios jo frazės. Taip susimąstęs jis pakilo 
eiti. Staiga ore pasigirdo keistas švilpesys. Jį Matas girdė-
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jo gal sekundę, po to sukniubo. Iš jo galvos srovele tekėjo 
kraujas. Šalia gulėjo sukruvintas akmuo su kryžiumi.

Mato sielai toks išėjimas buvo per staigus. Ji pakilo ir 
nustebusi žiūrėjo į apačioje gulintį, ne taip jau ilgai tarna-
vusį kūną. Po Mokytojo mirties buvo praėję aštuoniolika 
rudens lygiadienių. Tada jis pamatė šalia savo Mokytoją:

– Tu mirei, mielasis. Nesuprantantys žmonės nutraukė 
tavo gyvenimo siūlą. Toks tavo likimas. Tavo mirtis turėjo 
tapti akstinu ekstremaliai pakeisti susidariusią situaciją. 
Toliau turės įsijungti kiti ir perimti tavo aukos energiją. 
Palik šį kūną, neprisirišk prie jo. Atleisk tiems, kurių akis 
ir širdis aptemdė nesuvokimas, ir eik į Šviesą. Eik į savo 
sielos namus ir juose sustiprėk. Kai sustiprėsi ir susidarys 
reikiamos sąlygos, tu vėl čia grįši. Aš lauksiu tavęs. Prisi-
mink, kad aš visada su tavimi. Eik, – ir Amžinasis Mokyto-
jas stumtelėjo savo mokinį atsivėrusio šviesos pluošto link.

Mato siela vis dar žiūrėjo tai į gulintį kūną, tai į pa-
siliekantį Mokytoją, o šviesos spinduliai kėlė ją aukštyn. 
Pamažu mažas šviesos taškelis ištirpo tamsiai mėlynoje 
erdvėje.

Žmogus, pakėlęs šventąjį akmenį ir sudavęs juo ki-
tam mirtiną smūgį, nesuprato, kad tuo pradėjo naują 
Idėjos kibirkščių naikinimo etapą, kad jo žingsnis tapo 
didžiulio nuopuolio, vedančio į Lietuvos Dvasios atmiri-
mą, pradžia. Jis nesuprato, kad tuo pasirašė nuosprendį 
savo, savo vaikų ir vaikaičių bei jų vaikų sieloms. Dievai 
nubaudė jį neramybe, kuri virto jam prakeiksmu. Tačiau 
dabar net Dievai nebežinojo, ar prisikels kada Lietuvos 
didinga Dvasia...
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Staiga ore pasigirdo keistas švilpesys. Jį Matas 
girdėjo gal sekundę, po to sukniubo.
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Anksti ryte atšalusį Mato kūną rado Jonas. Sušaukęs 
žmones, kelis iš jų pasiuntė pakviesti artimiausių žemių 
žynių, vieną – pas Kasparą. Deja, Kasparas nesužinojo 
apie draugo mirtį, nes siųstasis žmogus miške buvo už-
pultas ir taip pat nužudytas. Laidotuvėse dalyvavo du ne-
tolimų žemių žyniai. Mato kūnas buvo sudegintas, kaip 
ir Daugirdo palaikai, o pelenai paleisti pavėjui. Mirusiojo 
deginimas krašte nebuvo labai paplitęs. Taip darydavo tik 
tada, jei žinodavo tokią velionio valią. Paprastai mirusysis 
būdavo laidojamas žemėje, įdedant jam į kapą itin mėgs-
tamų daiktų ir ratu apdedant jį akmenimis, kad negeros 
dvasios nesikėsintų į velionio sielą. 

 

Jau keletą savaičių Kasparas juto širdyje stingdantį 
šaltį. Atrodė, kad ji susigūžė ir kažko laukia. Vis galvojo 
apie Matą, tačiau nebejautė kaip anksčiau jo šilto atsa-
ko širdyje. Neištvėręs susiruošė pas draugą, palikęs kalne 
savo pagalbininką.

Pasiekus Mato vietovę, šaltis širdyje tapo nebepake-
liamas. Vietovė buvo kitokia. Kasparas visad joje jausdavo 
kažkokį vidinį spindesį ir gyvybę, dabar to nebebuvo. Su-
tikęs vietinį gyventoją, jo paklausė:

– Kas atsitiko?
– Mūsų žynio nebėra, – atsakė praeivis.
– Kur jis dingo? – nesuprato Kasparas.
– Jį užmušė pikti žmonės maldos grotoje, kurią jis pa-

sistatė kartu su mūsų senoliu. Ir dar... šventuoju akme-
niu... Kur žiūrėjo Patrimpas? Kaip jis tai leido? Mes nie-
kaip viso to negalime suprasti 

Kol kas iki žynių sueigos vietoj jo bus Jonas, bet jis 
neturi nė dešimtadalio dalelės to, ką turėjo mūsų Matas. 
Sudeginome jį, kaip ir senolį, o pelenus paaukojome Pa-



78

trimpui. Juos išnešiojo vėjas. Taip jis visada bus su mumis, 
kaip ir senolis. Dabar mes kreipiamės ne į Joną, ir ne į 
Patrimpą, kuris, matyt, ten aukštybėse užmigo, o į Matą 
ir senolį.

Bet tu įsivaizduok, šventuoju akmeniu užmušė... Ko-
kią širdį turėjo tai padaręs žmogus ir kokią juodžiausią 
širdį galėjo turėti tas, kuris jį pasiuntė... Neįtiko jiems 
Matas – labai jau teisingas buvo. Iš jo ir senolio mes visi 
mokėmės. Jiems gyviems esant, mes ir sunkiausiais laikais 
buvome ramūs. Dabar atrodo, jog kažkas iš namo pamatų 
akmenis būtų išrinkęs – vos besilaiko mūsų saugumas ir 
tikėjimas. Vienintelis saugumas dabar – kalnas, ant kurio 
išbarstyti pelenai. Dievai nusisuko nuo mūsų... – baigė 
savo kalbą žmogus.

Kasparo širdis daužėsi, gerklę gniaužė nepakeliama 
rauda, ausyse spengė, smilkiniai kalte kalė. Padėkojęs pra-
eiviui, jis susirado Joną, dėl staigaus likimo posūkio tapusį 
žyniu. Šis taip pat buvo kaip nesavas. „Siunčiau tavęs, bet 
tu neatvykai“, – ištarė. „Niekas manęs nekvietė“, – atsakė 
atėjusysis. Susizgribęs Jonas paprašė atvesti žmogų, kuris 
turėjo pranešti Kasparui žinią, tačiau gavo atsakymą, kad 
tas negrįžęs. Ieškoti žmogaus miškuose – bergždžias rei-
kalas, todėl nuspręsta laukti jo toliau.

Grota jau buvo ėmusi apaugti žolėmis, nes Jonas bi-
jojo į ją įžengti. Net galvojo ją užpilti, bet tam tuoj pasi-
priešino Kasparas. Jonas papasakojo tą patį, ką ir sutiktas 
žmogus. Dar pabandė pateikti miglotą versiją, kodėl Ma-
tas galėjo būti nužudytas:

– Jis buvo per daug teisingas. Už kažkokią nemato-
mą Idėją kovojo, švarumo tarp žynių ieškojo, kitų piktas, 
melagingas širdis ir vaidybą kiaurai permatė. Kam reikėjo 
kovoti? Būtų gyvenęs sau...
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Kasparas puikiai suprato, kodėl Matas kovojo. Būtent 
tai jį ir žavėjo, nes jis to dar nesugebėjo... Staiga mintyse 
tarsi kas nušvito ir tą akimirką jis aiškiai suvokė, ką turi 
daryti. Tas suvokimas nutvilkė kaip verdantis vanduo: „Aš 
privalau tęsti jo darbus.“ Tuomet iš atminties išniro pa-
skutinį kartą atsisveikinantis Daugirdas. Jis vėl prisimi-
nė seniai užmarštyje nuskendusius žodžius: „Te Dievas 
laimina tave dideliems žygiams.“ Tie žodžiai persmelkė 
Kasparą taip, jog jis net pajuto burnoje jų skonį. Jo akys 
ėmė degti, širdyje įsiplieskė ilgai nešiotos ir primirštos 
Idėjos kibirkštis. Ji įsiplieskė staiga, kaip tai įvyksta su 
visais, kurie ilgai nešioja savyje ją, vos ne vos rusenančią, 
kol galiausiai ekstremalūs išgyvenimai tą kibirkštį įpučia. 

– Einu ant kalno, – pratarė jis Jonui.
– Galiu ir aš su tavimi? – paklausė tas neryžtingai.
– Ne. Eisiu vienas, – trumpai ir kietai tarstelėjo Kas-

paras.

Užlipęs ant kalno, jis iš tiesų pajuto tebetvyrančią 
draugo energiją ir Daugirdo stiprybę. „O kur Patrimpas?“ – 
šmėkštelėjo mintis. Bet pamatęs ant aukojimo akmens 
lietaus mūryte primūrytus draugo pelenų likučius, jis su-
klupo, leisdamas išsiveržti giliai užspaustai raudai. Po to 
meldėsi taip, kaip buvo įpratęs. Netrukus jo malda pasi-
keitė: „Patrimpai ir visi Dievai, jei jūs iš tiesų esate, kaip 
galite leisti laimėti Blogiui?“

Ir tada kaip niekad aiškiai savo širdyje Kasparas išgir-
do:

– Šviesos karių gretos Žemėje mažytės, todėl į kie-
kvieną jos lopinėlį patenka tik po vieną kitą. Tamsos legi-
onas taip pat nėra didelis. Šviesa moko Meilės ir Tiesos, 
Tamsa žaidžia nesuprantančiųjų silpnybėmis ir ydomis, 
tuo paversdama juos savo komanda. Šviesa nedemons-
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truoja savo jėgos, o Tamsa daro tai, pajungdama sau tuos, 
kurie pasiklydę ir neapsisprendę. Ateityje tie būdai taps 
dar subtilesni. Ne Patrimpas kaltas, kad taip įvyko, o 
žmonių nesupratimas.

Kasparas žinojo, kad šįkart su juo kalbėjo ne Patrim-
pas ar kuris kitas dievas, ne Daugirdas ir netgi ne Matas. 
Jam buvo aišku, kad jo širdyje atsiliepė TAI, kas yra už 
visų dievybių ir jo mylimų išėjusių žmonių.

Ilgai dar jis rymojo šalia aukojimo akmens su prilipu-
siais draugo pelenais. Po to pakilo ir nė su kuo nesikal-
bėjęs nužengė į grotą. Ten paniro į apmąstymus. Jonas, 
neberadęs jo ant kalno, išsigandęs ėmėsi ieškoti. Savaime 
nukiūtino prie grotos. Čia nebuvo nuo pat Mato mirties. 
Išvydęs svečią gilumoje, jam nebetrukdė. Atnešė prie išė-
jimo vandens ir duonos, bet maistas taip ir liko nepalies-
tas.

Tris kartus leidosi ir vėl kilo saulė, ir tik tada Kasparas 
paliko grotą. Tačiau tai nebebuvo tas Kasparas, kuris į ją 
įėjo. Tai buvo kitas Kasparas. Niekas nežinojo ir niekada 
nesužinos, kas ten įvyko, bet iš tiesų tas žmogus atrodė 
kitaip. Kūnas – Kasparo, tačiau jis visas buvo pasikei-
tęs: veido bruožai tapo griežtesni, iš visų odos porų skli-
do keistas švytėjimas, kurį pastebėjo net paprasti vietos 
žmonės. Jo akys žėrėjo kaitria vidine ugnimi. Rodėsi, kad 
žvilgsnis skrodžia kiaurai, skverbdamasis kažkur tolyn už 
to, į ką nukreiptas. Jis net nepamatė maisto, padėto prie 
grotos, o žiūrėjo kažkur į priekį. Akyse švietė ryžtas ir 
tikslas, kaip tai įvyksta su visais, kurie pagaliau susivokia 
ir žino savo Paskirtį.
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Deja, suvokimas neateina neišgyvenus senojo Aš mir-
ties savyje. Tik tada, kada mirtis ima kvėpuoti į pakaušį 
ir žmogus nebejaučia jos baimės, jo suvokimas ima busti. 
Tokie žmonės gyvena lyg ir įprastą gyvenimą, tačiau mir-
tis visada yra šalia. Jos nuolatinis buvimas greta sustiprina 
ryžtą ir norą veikti. Tie žmonės išnaudoja kiekvieną liki-
mo suteiktą minutę. Idėjos ugnis ir mirties šaltis atve-
ria kelią išminčiai, meilei ir besąlyginei tarnystei. Šitokie 
žmonės nedvejodami paaukoja save Idėjos ugniai, patys ja 
tapdami. Tik ugniniai žmonės visais laikais buvo istorijos 
variklis. Tik jie buvo charizmatiški riteriai, kurių kiekvie-
ną žodį žmonės gerte gėrė ir jais tikėjo, nes jie iš tiesų 
darė tai, apie ką kalbėjo. Jie nebijojo mirties, nes kaip 
galima bijoti to, kas nuolat yra šalia...

Taip mirė vienas Kasparas ir gimė kitas. Naujasis Kas-
paras nebebijojo mirties. Juodoje jos spalvoje jis matė visą 
vaivorykštę, kuri įsiliejusi į ją tapo išmintimi. 

 „Baltoje spalvoje tik pradeda formuotis visos spalvos. 
Juk ir ta pati vaivorykštė išsidriekia atskiromis spalvomis. 
Susiformavusios ir išreiškusios save, jos vėl grįžta į vieną 
centrą, kuris yra juoda spalva. Tad kūrinijos centras iš-
spinduliuoja jos dvasią, kurią galima piešti balta spalva. 
Mus pasiekia iš tos baltos spalvos gimę visų vaivorykštės 
spalvų spinduliai. Vadinasi, mūsų visi Dievai – tai visų tų 
spalvų spinduliai... – mąstė sau Kasparas. – O būtent juo-
da spalva ir yra tai, kur viskas baigiasi ir viskas prasideda. 
Žemė taip pat juoda. Mirdami žmonės gulasi į ją, kad sim-
boliškai vėl grįžtų į kūrinijos centrą. Kaip paprasta...“ – 
stebėjosi savo mintimis. 

Staiga visos spalvos jam ėmė kalbėti. Kiekvienoje jis 
pradėjo jausti muziką. Tik juoda spalva tylėjo.
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„Taip, juodos spalvos muzika yra tyla, – nusprendė jis, – 
kitaip juk ir būti negali: kūrinijos esmė neturi su kuo 
šnekėtis. Ji išreiškia save išspinduliuodama šviesą, kuri 
skamba ypač aukštais tonais, o po to visi tonai virsta vai-
vorykštės spalvų garsais. Tad vieni žmonės, pagaunantys 
vienos ar kitos spalvos spindulį, kuriuo yra, pavyzdžiui, 
Patrimpas, Milda, o gal Perkūnas ar dar kas, jį išpiešia, kiti 
išsako arba išrašo, dar kiti – išgroja.“

Kasparui buvo vis įdomiau sekti savo mintis. Jis mąstė 
toliau.

„Bet kodėl žmonės piešia Blogį juoda spalva? Matyt, dėl 
to, kad juodoje spalvoje yra visų spalvų tobulybė, o žmonės 
bijo tobulybės, nes joje yra absoliučiai viskas, – pats sau 
atsakinėjo toliau. – Ar gali kas nors suprasti, kas yra tas vis-
kas? Vien tai suvokus jau galima mirti... Bet kaipgi reikėtų 
piešti Blogį? – klausė jis savęs ir tučtuojau atsakė: – Blogis 
– tai nesuvokimas. Vadinasi, tai turėtų būti supurvinta vai-
vorykštė. Tarnaujantieji Blogiui mėgsta baltais rūbais už-
dengti savo purvinas mintis. Spinduliuojantieji vidinę švie-
są irgi juos velkasi. Lygiai taip pat su juoda spalva: juodus 
rūbus visi nešioja. Konkrečias vaivorykštės spalvas rūbuose 
turėtų mėgti tos spalvos spindulio krypties atstovai. Ir kaip 
žmonės viską supainioja savo paaiškinimais...“

Išėjęs iš grotos, Kasparas paprašė sukviesti žmones į 
kalno papėdę.

– Mirtis palietė jus ir jums atrodo, kad tai neteisin-
ga, – kalbėjo jis. – Iš tiesų, vienaip žiūrint, tai neteisinga, 
tačiau, žiūrint kitaip, galima viską suprasti. Aš apmąsčiau 
ir pabandysiu jums paaiškinti, ką Dievai Mato mirtimi 
mums visiems norėjo perduoti.

Ta mirtis – tai didžiulis Dievų susirūpinimas mūsų Tė-
vynės – Motinos ateitimi. Jūs mylėjote Daugirdą ir Matą. 
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Jūs buvote prie jų prisirišę. Jie spręsdavo visas jūsų bėdas, 
prisiimdami jas ant savo pečių. Turi būti kitaip. Jūs tapo-
te kaip ta banda, kuri be piemens negali žingsnio žengti. 
Dabar jums parodoma, kad kiekvienam reikia prisiimti 
atsakomybę už save, savo artimuosius ir visą šalį. Vadina-
si, mes visi turime tapti panašūs į Daugirdą ar Matą. Būti 
stiprūs ir suprantantys. Mes privalome kovoti už savo šalį 
ir vaikų ateitį. Jei mes nepadarysime to dabar, gal nebepa-
darysime to niekada. Mūsų širdys turi atsigauti, pabusti. 
Pabudę patys, turite žadinti ir savo kaimynus. Nepasi-
duokite gražiems ir saldiems liūliavimams bei vilionėms, 
neparduokite už karvę ar kiaulę savo artimojo, nesusiža-
vėkite užjūrių šilkais ir auksu. Mūsų šilkas ir sidabras – tai 
mūsų teisingos ir atsidavusios širdys. Mato mirtis nebuvo 
beprasmė. Ji parodė mums visiems naują kelią. Ji žadina 
mus keltis iš saugaus užutekio į sraunią gyvenimo upę. Ji 
žadina mus sustiprėti savo širdyse ir rūpintis savo šalies ir 
kiekvieno jos gyventojo likimu.

Kasparui kalbant jo akys ir visas veidas dar labiau švie-
tė. Ta šviesa kriste krito į besiklausančiųjų širdis ir jų akys 
taip pat ėmė žibėti.

– Pasakyk, ką mes turime daryti? Prieš ką kovoti? – 
klausė vyrai.

– Nereikia nė prieš ką kovoti su šakėmis. Ginklas da-
bar turėtų būti jūsų pasiryžimas ir iš jo gimęs žodis. Kuo 
daugiau naujų širdžių uždegsite, tuo bus geriau. Svarbu, 
kad žmonės suprastų, jog jie – ne banda, kad būtent kie-
kvienas iš jų gali tapti tuo, kuris dės pamatus teisingai 
Tėvynei. Nesvarbu, kad bus tokių, kurie tam nepritars ar 
sakys, kad tai beprasmiška, o gal net ims prieš jus kovoti. 
Svarbiausia, kad jūsų siela pabudo ir ištiesė savo dvasios 
sparnus, tuo pasiruošdama ateities skrydžiams. Mes vi-
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sada atsakingi ne tik už savo šeimą ir už savo sklypą, bet 
ir už visą šalį, kurioje gimėme. Šeima ar šalis – tai tas 
pats. Tik tai supratę galutinai pabusite ir išsilaisvinsite iš 
praradimų ir mirties baimės. Už savo šeimą juk jūs ko-
votumėte iki paskutinio atodūsio, o kaip su šalimi?.. Jos 
prieglobstyje gyvenate, jos oru kvėpuojate, jos miškai jus 
maitina ir šildo, o vandenys girdo. Ji – jūsų Motina. Pui-
kiai žinote, kaip vertinamas žmogus, atstūmęs savo mo-
tiną. Jis pats tampa atstumtuoju. Nesakykite, kad kažko 
nedarote, nes kitas to nedaro. Jūs atsakote tik už savo 
veiksmus. Nuo to, kaip jūs galvojate, ką kalbate dabar ir 
kaip elgiatės, priklauso mūsų visų ir, žinoma, kiekvieno 
iš mūsų ateitis.

Daugirdas ir Matas sako mums: „Pabuskite. Neleis-
kite žūti Tėvynei, neleiskite jos parduoti svetimšaliams 
ir sunaikinti saviesiems.“ Patrimpas ir kiti Dievai sako: 
„Nebijokite. Mes kuriame danguje, bet jūs turite tą patį 
atkartoti Žemėje. Be jūsų pagalbos mes neišsiversime.“

Tad pirmyn, broliai ir sesės. Patikėkite savo stiprybe 
patys ir kalbėkite, kad ir kiti ja patikėtų. Būkite teisingi 
patys ir nesitaikstykite su melu. Matas darė tai vienas. 
Mes jam nepadėjome. Kartais mes juo netikėdavome ir 
laikėme keistuoliu. Dabar atėjo laikas mums patiems tap-
ti tokiems.

Aš einu pas Jūros kalno žynį. Reikia apie daug ką pa-
kalbėti, o kas nors iš jūsų tenueina pas mano žmones ir 
pasišneka su jais. Galite keliauti ir pas kitus.

Baigęs savo kalbą, Kasparas išėjo. Jis nejautė nei nuo-
vargio, nei nemiegotų naktų, nei alkio. Nuo šiol jį maitino 
Idėjos spindulys, kurio ištakos buvo visos Kūrinijos Es-
mėje.
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Jūros kalno Vyriausiasis žynys už Kasparą buvo vy-
resnis maždaug dešimt metų. Tai buvo protingas vyras, 
mylintis savo šalį, tačiau neturintis nei valios, nei dvasios 
stiprybės pasipriešinti tradicijas mindantiesiems. Senų-
jų išminčių nebeliko. Buvo dar du vyresni žyniai, tačiau 
jie tyliai dirbo savose žemėse, nesikišdami į vis garsesnes 
naujųjų žynių tarpusavio rietenas.

Atvykęs Kasparas pirmiausia pasuko į gimtuosius na-
mus. Tėvų jau nebebuvo. Čia gyveno dviejų brolių ir se-
sers šeimos. Pamatę Kasparą, visi apsidžiaugė. Retas jis 
buvo svečias savo gimtinėje, bet visada nuoširdžiai lau-
kiamas. Ant stalo tuoj atsirado pusmarškonės košės ir 
rauginto pieno. Kasparas dar negalėjo nieko praryti, ta-
čiau, kad neįžeistų saviškių, suvalgė keletą šaukštų košės 
su rūgpienio šlakeliu. Jaunimas užleido svečiui lovą, kaip 
kažkada Kasparas su broliu – Daugirdui, kad šis galėtų 
išsimiegoti.

 
Tik pridėjęs galvą prie pagalvės, Kasparas pasinėrė į 

miego glėbį. Ir regėjo jis sapne erelį, kuris ilgai suko ratus 
jam virš galvos, kol galiausiai nutūpė ant rankos. „Tu turė-
si vėl prikelti Tėvynę“, – išgirdo žodžius, nesuprasdamas, 
iš kur jie sklinda. Gal erelis prabilo?.. Kas žino...

Atsikėlė žynys pailsėjęs ir žvalus. Tada nuėjo pasisvei-
kinti su jūra. Jos jam visada trūko. Ilgai sėdėjo ant kranto, 
bandydamas dėlioti, ką kalbės Jūros kalno žyniui. Tačiau, 
žvelgiant į vandenį, jo mintys tiško kaip bangos į krantą, 
kol galiausiai jas visai sugėrė ramus ošimas.
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„Tu vis tokia pati, – galvojo jis apie jūrą. – Tokia buvai, 
kai aš dar po stalu rėpliojau, tokia pat esi dabar, tokia 
liksi, kai manęs nebebus, kaip dabar nėra Mato. Tu esi 
amžinybė: mes visi išeiname, o tu lieki...“

 
Jūros kalno žynys jau žinojo apie atvykusį Kasparą ir 

jo laukė. Pagerbęs Vyriausiąjį pagal paprotį, Kasparas pra-
dėjo kalbą: 

– Mato nuo Patrimpo kalno nebėra.
Ištaręs tuos žodžius, stebėjo, kaip reaguos pašnekovas.
– Girdėjau, bet nėra ko pasiųsti į jo vietą. Retėja mūsų 

gretos, – palingavo galvą šis.
– Ar žinai, kad jis buvo nužudytas šventojoje grotoje 

šventuoju akmeniu? – paklausė Kasparas ir papasakojo tai, 
ką pats girdėjo, garsiai išsakydamas priežastis, dėl kurių 
tas baisus nusikaltimas buvo padarytas.

– Tai siaubinga. Kas galėjo pamanyti, kad taip greitai 
išsigims tie, kuriems iš tiesų priklauso rūpintis mūsų ti-
kėjimu, žmonėmis ir puoselėti senąsias tradicijas, – susi-
mąstė Vyriausiasis. – Ką tu siūlai?

– Galvoju, kad reikia sukviesti sueigą, nes jaučiu artė-
jančią didelę nelaimę. Kai ką teks atleisti iš pareigų, kaip 
tai buvo daroma anksčiau. Žynių sumažės, nes neturėsi-
me kuo pakeisti atleistųjų. Bet tai, manau, ne nuostolis. 
Didesnė bėda bus, jei taikstysimės su piktadariais. Jei-
gu neturėsime ko pasiųsti, kažkam teks padirbėti keliose 
vietovėse, o žmonės patys gali išsirinkti iš savų tą, kuriuo 
pasitiki. Jis bus paskirtas tos žemės vyresniuoju ir atsakin-
gas už saugumą bei tvarką, o jei reikės, susisieks su vie-
nu iš mūsų. Galima jį pavadinti vietininku. Patys pamažu 
ieškosime jaunų perspektyvių žmonių ir juos ruošime, – 
dėstė savo mintis Kasparas.
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– O ką darysime su tais, kurie prasikalto? – paklausė 
Jūros kalno žynys.

– Mes neturime įstatymo, pagal kurį galėtume juos 
bausti. To mums dar iki šiol nereikėjo. Ir tai – ne žynių 
reikalas. Mes žinome, kad to, kuris užsakė Mato žmog-
žudystę, nerasime, nebent žmonės patys imtų jo ieškoti 
arba jam sąžinė prabiltų. Ir viena, ir kita mažai tikėtina. 
Tai buvo sąmokslas, kuriame iš tiesų dalyvavo visa pikta-
darių grupė. Net tai įrodžius ir pripažinus, mes nežino-
sime, kaip su jais elgtis. Kitose šalyse yra teismai, kurie 
nusprendžia, ką daryti su įstatymų pažeidėjais, ir vieta, 
kurioje tokie žmonės izoliuojami. Iš vienos pusės, labai 
džiugu, kad iki šiol mums to nereikėjo. Iš kitos pusės, 
teismų pas mus nėra ir mes neturime išeities. Vadinasi, 
reikia pagalvoti apie daug ką, – kalbėjo Kasparas.

– Tad kvieskime sueigą, – nutarė abu.

„Ar čia tas pats Kasparas? Buvo ramus, tylus, klusniai 
vykdė reikalavimus ir niekur per daug nesikišo. Dabar tai 
visiškai kitas žmogus“, – mąstė Jūros kalno žynys.

 
Prieš jo akis tebestovėjo drąsi, kovinga Kasparo povy-

za ir žibančios, kažkokia keista magnetine ugnimi degan-
čios akys. Vyriausiasis staiga savaime sugretino jo, senojo 
Daugirdo ir kadaise ant Jūros kalno tarnavusio žynio akis. 
Taip, tai ta pati liepsna... Mato akyse irgi buvo kažkas pa-
našaus, tačiau labiau ugnelė nei ugnis. Tie žmonės trau-
kė, jų neįmanoma buvo nesiklausyti, bet kartu ir gąsdino. 
Visgi abiejų senųjų žynių akių liepsna buvo veikiau išmin-
tinga nei karinga. O Kasparo akys rodė pabudusią kario, 
pasiruošusio žūtbūtinei kovai, dvasią.
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Vyriausiasis nebuvo Idėjos žmogus, todėl nesuprato, 
kad ta pati Idėja gali skirtingai pasireikšti jai atstovaujan-
čių žmonių gyvenimuose. Jei Idėją palygintume su saule, 
tai jos nešėjus – su spinduliais: kiekvienas savu kampu 
pasiekia žemę, kiekvienas tampa kita vaivorykštės spal-
va. Kiekviena iš tų spalvų – tai taip pat visas spindulių 
pluoštas, pabyrantis į Žemę jam atstovaujančiomis sielo-
mis. Senieji žyniai priklausė išminties spinduliui, kaip ir 
Matas. Tie Šviesos kariai spinduliavo ją į aplinką, kurioje 
gyveno. 

Kasparas buvo kiek kitoks. Jis priklausė valios spin-
duliui. Šio spindulio atstovai ateina į Žemę tada, kai rei-
kia valingai įrodyti, kad Šviesa galingesnė už Tamsą, kad 
Meilė stipresnė už Nemeilę, kad Supratimas gali duoti 
daugiau nei Nesupratimas. Kad jis yra būtent toks karys, 
Kasparas suvokė tik dabar. Maža gimti kariu. Norint juo 
tapti, reikia suvokti juo esant. Tada pasirinkimo nebėra, 
nes prasideda Misijos vykdymas. Nuo šiol Kasparui ne-
berūpėjo jo paties gyvenimas. Jo širdis degė įsisąmonintu 
siekiu padėti Tėvynei ir jos žmonėms išbristi iš atsive-
riančio akivaro. Tai padaręs jis bus laisvas, ir niekas šioje 
Žemėje jo nebelaikys.

Idėjos žmonės atsiliepia į išankstinį nebylų vienos ar 
kitos vietos šauksmą ir ateina į ją su kupina šventojo gralio 
taure savo širdyje. Deja, retas kuris tai prisimena: beveik 
visi, sunkių Žemės sąlygų užgožti, tai pamiršta. Tačiau 
koks nors lemtingas įvykis paprastai jiems tai primena. 
Ir tada jie eina dalinti tos sklidinos taurės žmonėms, kad 
kiekvienas sutiktasis gautų nors po mažą lašelį to stebu-
klingo Dieviškosios Dvasios nektaro. Iki paskutinio lašo 
padalinę tą taurę, jie išeina ten, iš kur atėję, laukdami 
naujo kvietimo, į kurį negalės neatsiliepti.
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Matyt, šitas mažas žemės lopinėlis, dabar vadinamas 
Lietuva, svarbus Kūrėjui, nes į jį visada buvo siunčiami 
Idėjos žmonės, pradedant daugybe šimtmečių atgal, kai, 
tautoms kraustantis, čia vis užsilikdavo išminčių iš tolimų 
žemių. Kūrėjo paslapčių žmogaus protas niekada neat-
skleis. Jeigu jis sugebėtų tai padaryti, jos nebūtų Kūrėjo 
paslaptimis. Visos filosofinės proto įmantrybės, kaip ir 
aiškiaregių tiesos (o gal iliuzijos...), yra tuščios, palyginti 
su tik Kūrėjui žinomu planu...

Žynio Kasparo širdies taurė buvo sklidina. Dabar jis 
tai suprato. Jis girdėjo Tėvynės –Motinos šauksmą ir į jį 
atsiliepė. Nuo šiol jis turi stengtis, kad tą šauksmą išgirstų 
kuo daugiau joje gyvenančių žmonių. Lygiai taip jis elgtų-
si, jei būtų gimęs kitoje šalyje ir išgirdęs jos šauksmą.

 
Idėjos žmonės žemiškos Tėvynės neturi, tačiau ta šalis, 

į kurią jie ateina, tampa jų gyvenimo žvaigžde. Jie myli 
ją ir rūpinasi, ir ilgisi išvykę taip, kaip iš tiesų ilgimasi 
savo žvaigždės.

– Blefas ir ta legenda apie Gedimino sapną, ir apie 
geležinį vilką. Tai tik gardus jaukas turistams. Kad juos 
pritrauktų, būtinai atsiranda protuolių, kurie išmintija 
tokius kabliukus. Kas gi patikrins, supaisys tas legendas 
ir mitus? Dumia akis. O tokie prasimanymai pritraukia 
pinigų, – kalbėjo vienas iš jaunuolių, kuriuos Kasparas ir 
Marius sutiko iškylaudami gamtoje.
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Abu jie nusprendė pailsėti nuo triukšmo ir miesto 
įtampos. Rinkdamiesi vietą šalia vieno Trakų ežero, ap-
tiko Mariaus pažįstamą su draugais. Pažįstamas pakvietė 
prisidėti prie jų, ir vaikinai neatsisakė. Kompanijoje buvo 
smalsių jaunuolių. Tokie paprastai, jei tik pasitaiko proga, 
mėgsta pamiklinti savo smegenis ir atmintį diskutuoda-
mi. Kasparas iš pradžių diskusijoje lyg ir nedalyvavo, ta-
čiau į „blefą“ atsakyti panūdo.

– Manai, blefas? Tuomet gal ir visa mūsų istorija ble-
fas? Istorikai ir archeologai turi susirasti sau darbo, tai ir 
prisikapsto neaišku iki ko, ar ne? – šyptelėjo jis.

– Būtent, – pritarė jaunuolis, nesupratęs ironijos. – 
Pasakysiu jums, kad ir visa mūsų Lietuva nieko verta. 
Išvažiuosiu aš iš čia ir tikrai nebegrįšiu. Laukiu žaliosios 
kortos. Manau, kad Amerika yra būtent ta šalis, kur žmo-
gus gali atskleisti savo sugebėjimus.

– Šiaip, mano manymu, keliais dešimtmečiais pavė-
lavai. Tarp kitko, norint panaudoti savo sugebėjimus, pir-
miausia jų reikia turėti, – atsakė Kasparas.

– Aš jam irgi taip sakiau. Jis juk net mokslų nebaigė – 
kantrybės pritrūko, – įsiterpė norinčiojo išvykti draugas.

– Kam man tie mokslai? Amerikoje arba Anglijoje ir 
be jų žmonės užsidirba... – nenusileido anas.

– Duok dieve, kad taip ir būtų, deja, ten taip pat ne 
pieno upės plaukia, – šyptelėjo ir Marius iš jaunuolio nai-
vumo. – Tenai žmonės labai daug dirba, todėl kažką ir 
turi. Dirbk daug Lietuvoje, tai ir čia turėsi. O galva ant 
pečių visur praverčia.

– Nežinau, ar aš kažkur girdėjau, ar dabar pats sugal-
vojau, kad legenda – tai realybės dalelė, atmiešta žmonių 
lūkesčiais ir tikėjimu, – staiga ištarė susimąstęs Mariaus 
pažįstamas Antanas.

– Man regis, tu teisus,– pagarbiai žiūrėdamas į Antaną 
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ištarė Kasparas. – Visais laikais žmonėms norėjosi tikė-
ti kažkuo dideliu ir gražiu. Tas tikėjimas įkvepia geroms 
mintims ir darbams. Galvoju, jog kiekviename iš mūsų be 
išimties gyvena ta nematoma Gėrio kibirkštis, kuri gali 
tapti varomąja jėga, jei žmogus ją savyje pajus. Jeigu jos 
nebūtų, nebūtų ir nuostabių kūrinių, kuriais mes žavimės 
praėjus šimtmečiams ar net tūkstantmečiams. Jei nebūtų 
tų pačių legendų, mitų apie karžygius, gal sunkiau būtų 
patikėti Gėrio pergale ir kovotojo dvasia. 

Praėjo daugybė šimtmečių. Mes niekada nepažinome 
tų legendose apdainuotų žmonių, nes negyvenome su jais 
viename laikmetyje, nevalgėme prie vieno stalo, nema-
tėme jų silpnumo valandėlę, todėl galime tikėti, kad jie 
buvo iškilūs ir ypatingi. Tačiau lygiai taip pat mes nepažįs-
tame tų, kurie dabar gyvena tarp mūsų, nors dažnai taria-
mės pažįstą. Mums jie ne tokie įdomūs, nes turime gali-
mybę juos pamatyti, su jais pasikalbėti, prie jų prisiliesti, 
o gal net įsipaišyti į jų aplinką ir sakyti, kad niekuo nuo 
jų nesiskiriame. Užtat įdomesni užsieniečiai: jie gyvena 
toliau ir juos tarsi gaubia paslaptis. Mes nemanome, kad 
šalia esantys žmonės gali taip pat kada nors tapti tomis le-
gendomis arba autoritetais, kuriuos cituos ateities kartos, 
netgi jei jie daro dabar kažką, ko daugelis dar nesupranta 
ir todėl nevertina. 

Prisiminkite – retas kuris iškilus žmogus ar dieviškasis 
menininkas buvo vertinamas savo laikmečiu. Jiems to ir 
nereikėjo. Jie to nesiekė. Jie tiesiog darė tai, ko negalėjo 
nedaryti, ir būtų darę net tada, jeigu greta nebūtų nė vie-
no, kuris jų darbus suprastų. Gal kasdienybėje jie buvo 
tokie pat kaip ir kiti, su kiekvienam žmogui būdingomis 
silpnybėmis, tačiau kurdami jie tapdavo dievais, nes su-
gebėdavo skaityti dieviškojo kompozitoriaus siunčiamus 
virpesius.
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Tačiau kaip mumyse slypi Gėrio kibirkštis, taip sly-
pi ir Blogis. Kuo žmogus labiau pasiduoda savo ydoms ir 
nesupratimui, tuo labiau maitina tą Blogio kibirkštį. Tad, 
norint auginti Gėrio kibirkštį, reikia žinoti savo ydas ir 
bent joms nepataikauti, – ramiai sau dėstė Kasparas.

– Kalbi lyg iš natų, – ištarė iki tol tylėjęs jaunuolis, – 
nė žodžio iš to, ką pasakei, neišmesi. Galėtum oratoriumi 
būti. Pasakysiu, kad net kažkaip keistai uždega ta tavo kal-
ba. Bet būk atviras, nejaugi tiki, kad kuris nors iš dabarti-
nių Lietuvos politikų ateityje bus vadinamas legendiniu? 
Žinau keletą veikėjų, kurie, kada žmonės prieš tankus ėjo, 
patys pro langus iš tolo stebėjo, o paskui pareiškė, kad 
tai jie pirmose linijose stovėjo, ir nuskubėjo atsiimti visų 
apdovanojimų. Manau, tokių yra ir daugiau. Man tėtis pa-
sakojo. Jis ten irgi dalyvavo. Savo tėvą aš pažįstu – visada 
į priešakines linijas braunasi. Kliuvo jam tada, bet Sau-
sio 13-osios atminimo medalio pasiimti nėjo, sakydamas, 
kad tuomet jį daugybei Lietuvos žmonių duoti reikėtų.

– Netikiu aš tais plepiais politikais. Jiems tik rūpi savo 
kišenes prisikimšti, savo vaikus aprūpinti, o į Lietuvos ge-
rovę, apie kurią vis sapalioja, jiems nusispjaut, – besiruo-
šiančio į Ameriką jaunuolio akys žaižaravo pykčiu.

– Tie, kurie tikrai už Lietuvą kovojo, ir dabar tą daro, 
tik kitaip. O kalbant apie medalius ar ordinus, ko gero, 
kare irgi panašiai galėjo būti. Retas karys, kovojantis prie-
šakinėse linijose, išlieka gyvas. Daug jų už kitų nugarų, 
apkasuose slepiasi, o po karo, žiūrėk, tampa veteranais 
su visomis privilegijomis. Tikras kovotojas nešaukia, kaip 
jis atsidavusiai kovojo, nes jam tai savaime suprantama. 
Ar tu rėki, kad eini į darbą ir kažkokią užduotį atlieki? 
Darai, nes kitaip ir būti negalėtų. Drąsuoliui drąsa ir bu-
vimas pirmose fronto linijose – savaime aiškus dalykas. 
Tai natūralu tokio tipo žmogui, todėl jis apie tai daug ne-
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postringauja ir garsiai nerėkauja, kad dabar jį už tai būtina 
gerbti. Jis daro tai, ko negali nedaryti. Tas, kuriam pagal 
jo charakterio savybes nėra tai natūralu, šūkalioja, kad visi 
žinotų, koks jis drąsus ir ypatingas, o galiausiai ir pats pa-
tiki, kad toks yra. Jei vėl kas ekstremalaus nutiktų, tokį 
drąsuolį tuoj vėjas į užnugarį nupūstų – te kvailiai kovoja.

Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, taip pat kraštutinu-
mas. Atrodo, išoriškai tylu – jokio karo juk nėra. Tiesiog 
užsitęsė valdžios vyrų žaidimai ir galynėjimasis ambici-
jomis. Jei valdžios viršūnės nesupranta, kad šalį į liūną 
stumia, tai nors žmonėms vertėtų susiprasti ir į jį nelįsti. 
Tai turi padaryti kiekvienas su savimi, o ne ramintis, kad 
jam nieko nereikia daryti, nes ir kiti nieko nedaro. Len-
gviausia atsakomybę už savo gyvenimą kitam ant sprando 
užkrauti – tada dėl nesėkmių bus ką kaltinti, o sėkmes 
bus galima prirašyti sau. Vadinasi, ne važiuoti iš Lietuvos 
reikia, o ją palaikyti. Kas bus, jei jaunos šviežios galvos iš-
važiuos? Tiesiog Lietuva, kaip valstybė, dar po kelių šimtų 
metų mirs. Taip man atrodo. Senovėje jos teritorija buvo 
daug didesnė. Žinoma, nekalbu apie tą visų su nostalgija 
prisimenamą tautų nukariavimo laikotarpį iki Juodosios 
jūros. Buvome neseniai Velikij Ustiuge – ten lietuvius 
kaip žiaurius nukariautojus prisimena. Va, kur mūsų pro-
tėviai bėdos šaliai pridarė daugeliui šimtmečių į priekį. O 
paskui skundžiamės, kad mus kažkas spaudžia, okupuo-
ja... Todėl ir sėdime dabar skylėje ir dar ryškiai apkarpy-
ti. Na, o dėl išvažiavėlių, galvoju, kad jei gyvenimo lygis 
Lietuvoje ims kilti, parbėgs atgal dalis tų „amerikiečių“ ar 
„anglų“. Vieni, nes Tėvynė tikrai traukia, o kiti dėl to, kad 
ir ten savęs rasti nesugebėjo. Ir pasakos tokie, ypač an-
trieji, po to savo anūkams legendą, kaip nuo nepriteklių ir 
persekiojimų teko užsienyje slėptis, kaip ten dėl Tėvynės 
kovojo, stengėsi ir kaip puiku yra sugrįžti. Žiūrėk, kad ir 
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tau taip nenutiktų, – nusišypsojo Kasparas, žiūrėdamas į 
būsimą „amerikietį“.

– Tu man atsibodai, – sužaižaravo šis akimis.
– Žmogus visada pyksta, kai kažkas užkabina jo ydas 

arba pasako nemalonią tiesą apie jį. Mes visi norime atro-
dyti aplinkinių akyse geresni, o situacijos, ypač bendrau-
jant, išryškina, kas iš tiesų buvo paslėpta. Mano manymu, 
turėtume ne pykti ant tų, kurie tai atskleidė, o jiems padė-
koti, nes jie mums suteikė galimybę suvokti savo klaidą ir 
pasitaisyti. Ne tiek jau daug tokių, kurie turi savo tiesą, – 
įsiterpė Marius.

– Politikai, valdininkai ar emigrantai turi savo požiū-
rį. Jie nori gyventi geriau. Kiekvienas stengiasi ieškoti, 
kur jam patogiau, – prakalbo ilgai tylėjęs kitas jaunuolis, 
vardu Jonas. Jam buvo labai įdomūs tiedu draugai, taip 
netikėtai prisidėję prie jų kompanijos. – Negaliu pakęsti 
to maivymosi per televizijos laidas ar šiaip prieš žmones, 
kaip čia šmaikščiau ir intelektualiau kitą nusodinti, išpur-
vinti. Stengiuosi nežiūrėti televizoriaus ir nemėgstu lai-
kraščių.

– Deja, tai tipiškas dabartinių politikų elgesys, – įsi-
jungė Mariaus pažįstamas Antanas. – Visame pasaulyje 
taip elgiamasi, tad ko mūsiškiams atsilikti? Tik kitur tai 
daroma pakankamai subtiliai, o mūsiškiai to dar mokosi. 
Matyt, todėl mums ir varva seilė prisimenant senovę, iš 
kurios ateina legendos apie didžiavyrius, žūtbūtines ko-
vas ir laimėjimus, apie meilę iki mirties ir vyrišką drau-
gystę.

– Tas tai taip, bet aš manau, kad ir mūsų laikmetis gali 
pagimdyti didvyrių ir herojų, tik jie vaikšto tarp mūsų ir 
niekuo neišsiskiria, todėl mes jų ir nežinome. Mūsų anū-
kai nuspręs, kas čia toje laiko atkarpoje buvo didvyris, o 
kas tik dėjosi juo, dėl to buvo išmestas į istorijos šiukš-
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lyną. Išbandymą laiku išlaiko tik tai, kas Tikra. Aš tuo 
įsitikinęs, – pasakė Marius.

– Deja, daug dalykų mes pamirštame. Netikiu, kad 
mūsų šalies istorija prasideda tik nuo tų metų, kuriuos 
gali datuoti istorikai. Nemanau, kad prieš tai mūsų protė-
viai su kuokom lakstė ar juos čia kas nors tiesiai iš Mėnu-
lio atskraidino, – garsiai mąstė Antanas.

– Mes vadiname Kernavę mūsų pirmąja sostine. Sako-
ma, kad dabartinėje Vilniaus teritorijoje buvo gyvenvie-
čių, bet kas žino tikrąją tiesą? Istorikai bejėgiai, nes jokių 
rašytinių šaltinių nėra. Aiškiaregiais nepasitikima, nes iš 
tikrųjų daugelis jų fantazuoja ir savose iliuzijose klaidžio-
ja. Bet juk galima surinkti daug vienas su kitu nesusiju-
sių, kitų pasaulių ribas peržengusių žmonių ir pateikti 
kiekvienam atskirai tą pačią užduotį – pažiūrėti, kas gi 
buvo prieš mums žinomus laikus. Jei didžiosios jų dalies 
iliuzijos sutaptų, vargu ar galima būtų tai vadinti iliuzi-
jomis. Pasaulyje juk kartais taip tiriama. Tokiu būdu ir 
iki legendinės Atlantidos buvo prisikasta. Kas žino? Gal 
nereikėtų atmesti visko, ko protas paaiškinti nesugeba. 
Kokiuose nors Visatos informacijos lobynuose turėtų būti 
užrašyta viskas, kas Žemėje vyko. Skaičiau, kad tai kaž-
kokios „Akašos kronikos“ ar kaip jas ten – nepasakysiu 
dabar, – užsidegė Jonas.

– Tarp kitko, aš daug mąsčiau apie tai. Ypač įdomių 
minčių man kyla močiutės sodyboje. Jūs tik nesišaipykit, 
bet kuo toliau, tuo labiau man atrodo tikėtinas vienas da-
lykas, – Kasparas pamažu pristatė pašnekovams savo nau-
jas mintis, gimusias ant mylimo kalno. – Ne kartą buvau 
Kernavėje, bendravau su vietos žmonėmis ir tais, kurie 
sako, jog Kernavė – jų stiprybės vieta. Žinote, ką supra-
tau? Kernavė – kažkokia anomali zona. Čia tarsi susitinka 
du pasauliai. Joje kažkokia ypatinga jėga ir žmonės keis-
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tesni nei kitur. Pažiūrėkit į jų akis: vieni – psichikos ligo-
niai, kiti – ypač šviesūs. Kažkokia painiava, kuri, matyt, 
atsiranda visur, kur susiduria tiedu pasauliai.

Tas pats – Šiauliuose. Ten ir pasaulio gelbėtojų, ir „Ma-
rijų“, ir „Kristų“, ir ko tik nori rasi. Ir mafija ten savotiška, 
ir vėl – sumaištis kažkokia. O šalia – Kryžių kalnas. Atpir-
kimo vieta... Kodėl būtent ten žmonės sugalvojo pradėti 
statyti kryžius? Kam pirmam tai šovė į galvą?

– Tu manai, kad pirmoji Lietuvos sostinė buvo Šiau-
liai? – paklausė susidomėjęs Antanas.

– Nežinau aš to. Neaišku, ar Lietuva tais laikais taip 
ir vadinosi ir kokio dydžio ji buvo. Bet pagal viską būtent 
tokia versija peršasi. Gal tuometiniai gyventojai sostine 
tos vietos ir nevadino, tačiau tai galėjo būti vieta, kur 
sėdėjo kažkoks vyriausiasis valdytojas, o gal vietininkas. 
Manau, tada jo nevadino nei karaliumi, nei kunigaikščiu. 
Ir žinote, mano galva, jo būstinė, vadinkime taip, turėjo 
būti ten, kur dabar stovi Kryžių kalnas, – tęsė savo ap-
mąstymus Kasparas. Pastebėjęs klausiamus žvilgsnius pa-
aiškino: – Lietuviai itin jautrūs savo praeičiai. Ji gyvena 
jų gyslose. Net ir sprendžiant pagal tai, ką mes žinome, 
praeityje buvo visko: ir šalies didybė, ir nuopuolių, ir lai-
mėjimų, ir pralaimėjimų, ir šviesių laiko juostų, ir tam-
sių, kažką mūsų protėviai gerbė, o kažką suniokojo. Tai 
elementarūs dėsningumai: viskas vyksta mums pažįstama 
sinusoide. Liko priežasties ir pasekmės dėsniai, arba kar-
ma, kaip tai vadina rytiečiai. Vadinasi, blogiems darbams 
persvėrus geruosius, už juos turėjo sumokėti gyvenusieji 
po tų, kurie tai padarė, taigi dalis šalies karmos liko ir 
mums. Tikint persikūnijimu, t. y. sielų atgimimu, galima 
nutuokti, jog tie, kurie kažkada pridarė Lietuvai proble-
mų savo darbais ir nesuvokimu, dabar bando atmelsti tą 
karmą, savąsias nuodėmes, statydami kryžius toje vietoje, 
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kur Lietuva užsimezgė kaip valstybė. Tai liepia daryti jų 
genetinė atmintis, nors jie patys to ir nesupranta. Išeitų, 
jog pirmieji kryžius turėjo pastatyti tokie žmonės, o vėliau 
jais pasekė kiti ir ėmė statyti kryžius dėl savų priežasčių. 

Ten sutelkta žmonių kančia ir kartu savotiška kaltės 
atpirkimo galimybė, suvokiant, kad kančių priežastis – 
nesupratimas, ir atleidžiant visiems, ypač tiems, kuriems 
itin sunku atleisti, bei atsiprašant tų, kurie buvo įskau-
dinti dėl to nesupratimo. Taigi Kryžiaus kalną galima pa-
vadinti blogos karmos valymo vieta. Ten, manau, kiekvie-
nas, karštai trokštantis, gali patirti savo ydingos prigimties 
mirtį dėl tos Gėrio kibirkšties viduje. Be kančios nėra nei 
gimimo, nei mirties. Mirtis ir gimimas – tai tas pats: vie-
nas pasaulis užsidaro, kitas atsiveria. Ir taip abiem atve-
jais. Gal todėl aš niekada nebijojau mirties. Galbūt tie, 
kurie dabar bijo mirti, kažkada bijojo ir gimti... – Kasparo 
akys degė.

 
Visi tūnojo šalia nuščiuvę.
– Betgi tu bandai atversti mums naują Lietuvos istori-

jos puslapį, – stebėjosi Marius draugo kalbomis.
– Aš tiesiog pasidalinu su jumis savo apmąstymais. Jei 

turėčiau raštiškų įrodymų, būtinai pateikčiau juos mūsų 
istorikams. Deja, neturiu ir, aišku, niekada neturėsiu. Ar-
cheologiniai kasinėjimai taip pat vargiai ką duos, nes, ma-
nau, ta mūsų praeitis sunaikinta iki pamatų. Patys žinote, 
kad ramybės tuo laikotarpiu niekur pasaulyje nebuvo, – 
baigė savo kalbą Kasparas, įsmeigęs nieko nematančias 
akis į tolį.

Vaikinai pasijuto kiek nejaukiai: ar jie dabar tapo nau-
jo atradimo liudininkais, ar tai buvo tik keista jaunuolio 
fantazija?..
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Ėmė temti. Kompanija susikūrė laužą, išsitraukė atsi-
vežtą maistą. Jie ruošėsi čia pasilikti visai nakčiai. Pavalgę 
kurį laiką kiekvienas užsiėmė savo reikalais, po to pamažu 
vėl visus sutraukė laužo ugnis. Ji visada sugeba sujungti 
net labai skirtingus žmones, apvalydama kiekvieno min-
čių šiukšlynus, apramindama ydas. Ugnies energija žadina 
vidinę ugnį, kurioje dega tai, kas atgyveno ir nebetinka 
ateičiai. Ji skatina vidinę tylą ir susikaupimą, sukuria iš-
kilmingumo ir bendrumo jausmą.

– Ir dar... – samprotavo toliau Kasparas. – Manau, kad 
mūsų šalis niekada nebuvo šiukšlė, kaip dabar kai kurie 
bando mums įteigti. Mūsų senovės žyniai, mano įsitiki-
nimu, buvo vieni išmintingiausių pasaulyje. Jie turėjo sa-
vyje persų ir indų išminties bei šiauriečių ramybės. Pagal 
legendinės Atlantidos egzistavimo ir žūties versiją, nema-
ža dalis jos gyventojų prieš katastrofą pasitraukė iš salų į 
žemynus. Kai kurie Atlantidos tyrinėtojai teigia, kad kaž-
kiek jų turėjo apsigyventi ir mūsų šalies teritorijoje. Todėl 
mūsų išminčiai galėjo perimti daug ką ir iš jų. Manau, 
Lietuva daugelį metų apsiėjo be politinių vadovų. Joje il-
giausiai iš visų šalių turėjo išlikti žynių vadovavimas. Di-
džiųjų gyvenviečių dar nebuvo, gyventa plačiu ruožu palei 
jūrą ir pagal didesnes upes. Matyt, tai buvo viena šalis, 
pasidalinusi į daug atskirų žemių. 

Pasižiūrėkite į istorijos žemėlapius, kur apibrėžiama 
baltų teritorija ir kiek į ją visko įeina. Lyg ir atskirai, atro-
dytų, turėjo gyventi žemaičiai, kuršiai, aukštaičiai, lietu-
viai, skalviai ir kiti, bet juos tarsi kažkas jungė. Mano ma-
nymu, ta jungtis turėjo būti kalbos panašumas. Tie, kurie 
galėjo susišnekėti, turėjo bent kartais susieiti. Visiems juk 
aišku, kad kuo didesnė žmonių grupė, tuo ji stipresnė.

Žyniai tais laikais dar buvo išlaikę senąjį tikėjimą ir 
galias, todėl sugebėdavo vienas su kitu bendrauti per ats-
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tumą. Jei priešas puldavo vieną žemę, netrukus ateidavo 
pagalba iš gretimų žemių. Tikriausiai tiems žyniams dar 
buvo žinomi būdai, kaip paklaidinti priešą ar net paversti 
visą gyvenvietę nematoma. Mums dabar Egipto žyniai at-
rodo mistiški, išmintingi, tačiau, be jokios abejonės, patys 
turėjome dar išmintingesnių. Iš mūsų žynių mokydavosi 
svetimšaliai, kuriuos siųsdavo jų žyniai. Mūsų žmonės gy-
veno taikiai, nežinodami, kas yra neapykanta, pavydas ar 
kerštas.

– Tu pieši mums gražią pasaką, – nusišypsojo Jonas.
– Manau, tai nebuvo pasaka. Visa tai galėjo būti prieš 

kokius penkis šešis tūkstantmečius. Ta išmintinga, rami 
situacija mūsų šalyje išsilaikė, ko gero, ilgiau nei kitose ša-
lyse. Tačiau jūs patys žinote, kad po pakilimo seka nuos-
mukis. Negalėdami užkariauti tų žemių, svetimšaliai ėmė 
siųsti savus žmones pas mūsų žynius mokytis ir sužinoti, 
kodėl esame tokie neįveikiami. Net būdami vietoje, pa-
siuntiniai iš pradžių nieko nepešė, tačiau galiausiai jiems 
pasisekė. 

– Kodėl tai įvyko? – pasigirdo kažkurio iš sėdėjusiųjų 
aplink laužą balsas. 

– Paprastai kiekvienas žynys sau pamainą ruošdavo 
pats. Deja, ne visose vietose gimdavo reikalingos sąmo-
nės sielos, – tęsė savo samprotavimus Kasparas. – Tikrų 
Idėjos žmonių visais laikais buvo mažai. Todėl net ir pui-
kus žynys, neturėdamas išeities, kartais paruošdavo vietoj 
savęs žynį amatininką. O pastarasis? Ką gi paruoš tas, be 
Idėjos gyvenantis? Ar sugebės jis atskirti, ką kam galima 
sakyti, o ko – ne?.. Beje, tas pats vyko visame pasaulyje su 
visomis religijomis ir dvasinėmis kryptimis. 

Taip ir atsitiko. Naujųjų žynių sąmonė ėmė siaurėti. 
Vis mažiau atsirasdavo tų, kurie sugebėdavo dirbti se-
naisiais išmintingaisiais metodais. Tuos metodus pamažu 
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pakeitė elementari magija, šamanizmas. Dievo sąvoka su-
siaurėjo ir išsiskaidė į daugybę dievybių. Galiausiai žyniai 
pradėjo nebesutarti tarpusavyje, ėmėsi verslo, kaip mes 
dabar tai vadiname, dėl to savaime kilo būtinybė turėti 
politinę valdžią, kad pirmiausia būtų galima apsiginti nuo 
priešų, nes senų apsigynimo metodų niekas nebesugebėjo 
panaudoti. Žynių teisės buvo apkarpytos. Kai kas to ilgą 
laiką nenorėjo pripažinti. Kur siaura sąmonė, ten klesti 
ydos. Taip prasidėjo nuosmukis. Manau, tai turėjo įvykti 
gal prieš 1300–1500 metų. Būtent nuo tada mūsų šalis 
pamažu ėmė kaupti sau sunkią karmą, – garsiai mąstė 
Kasparas.

– Tau reikėtų rašyti istoriją, – pratarė Marius. – Dabar 
madinga pasivadinti žyniu arba bent jau sakyti, kad juo 
būta tolimoje praeityje. Teko man tokių sutikti. Teigia, 
jog senovės ritualus atgamina, šventuosius kompleksus 
nori statyti, o didžiules vinis į gyvą medį kala...

– Tikras žynys, kadaise gyvenęs Lietuvoj, kuri, aišku, 
vadinosi kitaip, ir išminčiumi buvęs, tikrai taip nesielgs. 
Jei jis ir bandys iš savo genetinės atminties išsitraukęs 
kažką panašaus į praeities kompleksus kurti, tai dirbs ty-
liai, kas jam priklauso, ir tiek. Nedaug tu iš jo teištrauksi: 
kažką pasakys, o svarbiausius dalykus nutylės. Jis puikiai 
žinos, kam ką sakyti ir kaip. Vargu ar į tą vietą, kurioje 
stovės svarbūs statiniai, jis kviesis turistus. Tokios vie-
tos – ne smalsuoliams, o tiems, kas tai iš tiesų supranta. 
Argi geras mokslininkas įsileidžia į savo laboratoriją bet 
ką? Aišku, kad ne. Tai, kas daroma turistams, gali turėti 
tik formą, bet nebus ten tikrosios erdvės, būdingos šven-
tiesiems kompleksams. Turistai ir smalsuoliai tik sujaukia 
tokią erdvę, – kalbėjo Kasparas.

– Kartą buvau sodyboje, kurioje priiminėjami turistai. 
Šeimininkas kažką iš akmenų pasistatęs, įeinant liepia nu-
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siauti batus, palikti mobiliuosius telefonus, nes, jo įsitiki-
nimu, erdvę sujauksime. Netoliese turistai švenčia. Pirtis 
ten yra – joje ypatingi ritualai atliekami. Nieko aš toje so-
dyboje nepajutau. Gal nejautrus esu, – įsiterpė Antanas.

– O aš tokioje vietoje buvau, kur laikas sustoja. Irgi 
akmenų pristatyta, bet yra kažkokia sistema. Ramybė 
ten, ir niekas nieko nesako nei dėl batų, nei dėl telefonų. 
Beje, tada telefonas tylėjo... Paskui draugai klausė, kur 
prapuoliau, nes skambinant vis kartojo, jog esu ne ryšio 
zonoje. Įdomu... O turistų šeimininkai nelaukia. Anot jų, 
nebūtina, kad jie čia lankytųsi, ir nieko neaiškina, – prisi-
minė Jonas.

– Vadinasi, ten žmonės žino, ką daro, – atsakė Kaspa-
ras. – Tikiu, kad tokių yra, bet jie, kaip kalbėjome, nerė-
kauja. Prisimenate senolių patarlę „Tuščias puodas garsiai 
skamba“? Visi tie besiafišuojantieji, smalsuolių ieškantieji 
ir skambiai besivadinantieji gal ir buvo kada tuo, kuo da-
bar dedasi, bet kažin ar tais didingais laikais.

– Pirčių mada Lietuvoje prasideda. Prieš penkiolika 
dvidešimt metų saunose ypatingas progas švęsdavo, da-
bar pirtys su vadinamaisiais šventaisiais ritualais paplito. 
Manau, kaip visada yra tų, kurie puikiai tai išmano ir pro-
fesionaliai daro, bet yra ir bus aibė tai pavertusiųjų verslu. 
Kitaip žmonės nebesupranta. Prisidengia gražia idėja, o 
po ja slypi ne visai gražūs dalykai. Kartą mus su draugu 
pėrė, kaip supratau, išmanantis žmogus. Ten ir žolės, ir 
vantos atitinkamos, ir masažai. Tikrai abu jautėmės lyg 
naujai užgimę. 

O kitą sykį pakliuvau taip, kad dabar į pirtį nebeno-
riu. Atėjome į ekskursiją po vietovę. Mus visus pagal pri-
valomąją programą suvarė į pirtį. Žmonės nepažįstami: ir 
vyrai, ir moterys. Liepė vaikščioti basomis, po to visiems 
išsirengti nuogai. Kai kurios moterys iškart atsisakė. Eks-
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kursijos vadovas tuojau priklijavo joms etiketę, kad jos 
susikausčiusios ir nelaisvos. Viena pasidavė. Antroji vis 
tiek griežtai pasakė „ne“. Kai kuriems tas „malonumas“ 
patiko, kiti jautėsi nejaukiai. Ten irgi buvo žolių, masažas. 
Po to visi nuogi išbėgę prie tvenkinio turėjo apsitrinti mo-
liu. O tada vyras moterį, o moteris vyrą prausė. Mačiau, 
kaip viena moteriškė tiesiog nežinojo, kur dingti, todėl 
paskubėjo baigti visas procedūras. Po to dievagojosi dau-
giau gyvenime į jokias pirtis nebeisianti. Pasakysiu, jog 
nesu labai jautrus, bet ir pats jaučiausi prastai. Manyčiau, 
geismo, o ne šventos energijos šitaip iškviečiamos, – ne-
maloniais prisiminimais dalijosi Marius. 

– Visai neseniai bendravau su žmogumi, šį tą išmanan-
čiu apie tuos nematomus pasaulius ir energijų žaismes. 
Mes kaip tik kalbėjomės apie pirtis, nes tema tampa ak-
tuali. Svarbu suprasti, kaip ten viskas vyksta. Gal teko 
skaityti, kad matomas fizinis kūnas nėra visas žmogus. Jis 
dar turi aurą. Tai paprasta akimi nematoma, tačiau taip 
pat yra žmogus, – pradėjo Kasparas.

– O taip, žinom, žinom, yra eterinis, astralinis, menta-
linis ir dvasiniai kūnai. Gali pradžiamokslio mums neaiš-
kinti, visi dabar esame mokyti, – įsiterpė Jonas.

– Tuomet puiku. Taigi astralinis kūnas, paprastai sa-
kant, atspindi mūsų emocijas. Jį aiškiaregiai mato kaip 
įvairiaspalves bangas. Žinome, kad po baseino, maudynių 
mes rimstame, todėl vandens procedūros itin tinka emo-
cingiems žmonėms. Mokslininkai yra nustatę, kad van-
duo labai greitai keičia savo struktūrą: ją veikia mineralai, 
malda, pyktis, linkėjimai. Ne veltui bioenergetikai, kaip 
jie patys sako, įkrauna vandenį. Ir iš tiesų kažkas ten vyks-
ta. Bet tai nesunkiai paaiškinama, nes didžiąją dalį mūsų 
kūno sudaro vanduo. Vadinasi, kokios nors struktūros 
vanduo, vartojamas išoriškai ar geriamas, veikia ir mūsų 
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kūno vandens struktūrą. Jeigu ta naujoji struktūra mums 
priimtina, po įkrauto vandens pavartojimo mes jaučiamės 
geriau, jeigu ne – blogiau. Manau, čia viskas aišku, – kal-
bėjo Kasparas.

– Žinoma, kad aišku. Kaip ten su tomis pirtimis? – 
nekantravo Antanas.

– Visai logiška, kad kiekvienas, nusiprausęs vandeniu, 
užkrečia jį savo struktūra. Prisiminkite, kad hinduistų 
guru mokiniai vandenį, kuriuo buvo plaunamos Mokytojo 
kojos, laiko šventu. Pirtyse žmogų veikia tiek pats van-
duo, tiek garai, tiek, žinoma, prakaitas, kurį išskiria kiti 
kūnai. Kuo pirtyje daugiau žmonių, tuo labiau visos tos 
struktūros susimaišo. Pagalvokite, vienas žmogus kupinas 
pykčio, kitas – pavydo arba ambicijų, o gal – gašlumo... 
Taip tiesiog susimaišo ydos. Tas, kuris neturėjo minėtos 
ar kokios kitos savybės, laikinai ją gali įgauti, perimdamas 
savo astraliniu kūnu ir fizinio kūno vandens struktūra. 
Tas, kuris jau rimtai užsiima savo vidaus išsivalymo prak-
tikomis, būdamas pirtyje su žmonėmis, to nedarančiais, 
gali pasijusti tarsi savaitę gyvenęs šiukšlyne. Ir priešingai 
– šalia jo buvusieji gali pasijausti lyg naujai užgimę. Vadi-
nasi, į pirtį vienu metu turėtų eiti panašaus dvasinio ly-
gmens žmonės, pažįstantys, gerbiantys ir jaučiantys vieni 
kitus. Kiekvienam reikėtų turėti savo erdvę, į kurią kitas 
nelįstų, o ne baksnotis kūnais tarpusavyje. Čia galite savęs 
paklausti: ar sutiktumėte su tuo žmogumi kartu maudytis 
vienoje vonioje? Jei taip, vadinasi, ir po pirties jausitės 
puikiai. Natūraliai pirtyje jausis sutuoktiniai arba myli-
mieji – būtent jiems gali būti taikomas ritualas, kai vyras 
prausia moterį, o moteris – vyrą. Tai savotiška tantra. Yra 
tam tikros tantrinės grupės, kurioms tai taip pat bus labai 
priimtina. Puikiai jausis pirtyje draugai. Tačiau teigti, kad 
išsirengimas nuogai prieš savo valią ir vidines nuostatas 
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rodo vidinę laisvę bei nesusikaustymą, gali tik tie, kurie 
iš tiesų neįsivaizduoja, kas yra ta vidinė laisvė, o patys 
kupini užslėptų kompleksų, tarp kurių nepaskutinę vie-
tą užima gašlumas ir nerealizuota seksualinė energija. Tai 
tiesioginis savo nuostatų primetimas kitam. Nerealizuo-
ta seksualinė energija – galinga jėga, galinti stipriai veikti 
nuostatas ir vertybes, – baigė Kasparas.

– Tu čia mums visą paskaitą paskaitei. Jokiame uni-
versitete to neišgirsi, – pakraipė galvą Antanas. – Iš kur 
tiek žinai?

– Kai ką esu skaitęs, daug bendrauju su žmonėmis, 
kurie rimtai užsiima tuo, kas man įdomu. O kai ką, pavyz-
džiui, apie Lietuvą, tiesiog žinau, – tyliai ištarė Kasparas.

– Gražiai tu apie Lietuvą prifantazavai, net patikėti no-
risi – atsiranda prasmė joje likti, – pasišaipė „amerikietis“.

Į skubiai sukviestą sueigą atvyko trisdešimt šeši žy-
niai. Jau po pirmųjų žodžių išsiskyrė dvi aiškiai susifor-
mavusios stovyklos ir, kaip visada būna tokiais atvejais, 
neapsisprendusiųjų dalis. Mažai kas tekalbėjo apie Tėvy-
nės – Motinos didybę ir jos išsaugojimą. Daugeliui labiau 
rūpėjo tai, kas ankstesniems žyniams nebuvo svarbu: savo 
asmeninės gerovės ir valdžios klausimai. Svetimų šalių 
blizgučiai traukė labiau nei tarnystė Dievams ir pagalba 
žmonėms. Šventieji kalnai buvo nebeprižiūrimi, teritori-
ja aplink ypatingus, ypač apie taip svarbius palaiminimo 
akmenis nebetvarkoma. Ąžuolynai priaugę brūzgynų. Kai 
kurie žyniai jau nebesugebėjo gydyti žmonių, nes tiesiog 
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prarado tą Dievų dovaną, nors sakė tebeturį. Po tokių 
„gydymų“ žmonės ne sveikdavo, o atvirkščiai – jų būklė 
prastėdavo. Į tai žyniai atsakydavo paprastai: „Tokia buvo 
Dievo valia.“ Šiuos žodžius palaipsniui jie ėmė kišti visur, 
kur tik reikėdavo pridengti savo blogus darbus ir ydas. To-
kiai situacijai įsigalint viršūnėlėse, paprastų žmonių širdis 
vis labiau ėmė užvaldyti baimė ir netikrumas. Jie pradėjo 
nebetikėti Dievais, nes žyniai nustojo būti jų patikėtiniais 
Žemėje. Kai kurie manė, kad Dievai nusigręžė nuo žmo-
nių už jų didelius prasikaltimus.

Dalis žynių be sueigos pritarimo ėmė reikalauti iš vie-
tos žmonių kassavaitinės duoklės, kurią ne visos šeimos 
galėjo atnešti. Jos nedavusieji buvo apskelbti negerbian-
čiais Dievų ir nevertais jų pagalbos. Ypač tokia praktika 
buvo taikoma šalies pietuose palei didžiąsias upes. Šiau-
rinė ir pajūrio teritorijos buvo atsparesnės iš svetur sklin-
dantiems dalykams. Šalis darėsi vis labiau atvira priešų 
invazijai. Kiekvienos vietovės žmonės gynėsi nuo jų, kaip 
išmanė.

Sueigą pradėjo Vyriausiasis žynys. Kaip senais laikais 
pirmiausia buvo uždegtas šventasis aukuras. Po to žynys, 
vedęs sueigą, kreipėsi į senosios Tėvynės išminčius, ku-
rių bendrinė Dvasia, kaip visi tikėjo, tvyrojo ant šio Jūros 
kalno, kad jie padėtų išspręsti tą opų klausimą, nuo kurio 
toliau priklausys visos šalies ir jos žmonių likimas.

– Mes pageidaujame atsiskirti nuo šio sambūrio, – pra-
bilo vienas iš pietinių žemių žynių. – Nebenorime garbinti 
nebylių akmenų, medžių ir melstis Dievams, kurie ne-
padeda. Trokštame gyventi taip, kaip gyvena svečių šalių 
vadovai. Prisijungę prie gretimų šalių, mes daug išlošime. 
Paklusdami jų vadovams, mes kartu įgysime ir daug teisių 
savose vietose.
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– Kiek jūsų? – ramiai paklausė Vyriausiasis.
– Trylika, – atsakė šis. 
Prie laužo sėdėjusieji susižvalgė.
– Tai išdavystė, – atsistojo žynys iš šiaurinių žemių, – 

anksčiau už tai būdavo baudžiama atstūmimu. Jūs su-
kėlėte sumaištį, jūsų rankomis buvo nužudytas Matas. 
To tikrai neišsiginsite. Jūs norite parduoti savo šalį ir jos 
žmones svetimšaliams. Tai negirdėta. Sueiga turi spręsti 
jūsų likimą.

– Jie nusipelno bausmės, – pritarė kitas šiaurinių že-
mių žynys.

Tačiau kai kurie panarinę galvas tylėjo, nes bijojo pi-
etinių žynių, kurių pyktį, įžeidumą ir kerštą jau buvo pa-
tyrę.

Kasparas visą tą laiką delsė, stebėdamas susirinkusių-
jų veidus. Jis nieko nebijojo. Laukė, kol visi pasisakys. Kai 
kurie žyniai net vogčiomis ėmė dairytis į jį, nesuprasdami 
jo tylėjimo ir ramybės. Dar ilgai buvo keičiamasi žodžiais, 
tačiau konkretaus sprendimo niekas nepasiūlė.

Pagaliau Kasparas pakilo. Jo akys švietė, tačiau švietė 
ne tik jos, o ir veidas bei visa jo povyza. Atrodė, jog švie-
čia visos jo kūno ląstelės. Susirinkusieji to negalėjo nepa-
stebėti. Vyresni žyniai žinojo, kad ypatingais atvejais visų 
senovės žynių Dvasia suteka į vieną jų pasirinktą žmogų. 
Per jį išsakoma ir vykdoma jų valia.

– Mes visi kalti, – prabilo Kasparas į susirinkusiuo-
sius aiškiai ir tvirtai. – Pamiršome Tėvynės Dvasią, pa-
miršome joje gyvenančius žmones, už kuriuos privalome 
būti atsakingi. Mes visi – išdavikai. Ta diena, kai į vieną 
iš mūsų žynių buvo mestas šventasis akmuo su kryžiumi, 
tapo mūsų šalies nuopuolio pradžia. To nebepakeisime. 
Kas prasidėjo, nebesulaikysime, nes mažai tarp mūsų liko 
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tų, kurie dar tiki Tėvynės – Motinos Dvasios didybe ir 
tebesiremia senųjų mūsų išminčių patirtimi. 

Priminsiu jums, kad senovėje vienos šalys buvo žino-
mos kaip karingos, kitos – kaip turinčios kailių ar šilkų, 
o mūsiškė garsėjo išminčiais – jų pas mus buvo daugiau 
nei bet kurioje kitoje šalyje. Priešai, puldavę Lietuvą, 
neišvengiamai patirdavo pralaimėjimą, nes tiesiog... ne-
rasdavo ko pulti. Jie pasiklysdavo miškuose, nuskęsdavo 
pelkėse arba vaikydavosi, rodos, iš tolėliau matomą gy-
venvietę lyg miražą... Priėję rasdavo tik mišką, kemsynus 
ar lygius laukus. Taip jie gainiodavosi iliuziją, kol, pritrūkę 
kantrybės, jėgų ir pelkėse ar žvėrių letenose netekę dalies 
savo kariaunos, turėdavo pasitraukti. Pamažu tokias vie-
tas nustota pulti.

Mūsų žmonės gyveno taikiai ir draugiškai, viename 
sąskambyje su gamta. Žyniai mokydavo juos to, ko gyve-
nime gali prisireikti. Deja, Blogio jėgos nesnaudė. Joms 
nepatiko tas Šviesos lopinėlis prie jūros, skleidžiąs ap-
linkui savo Dvasios šviesą. Mūsų šalis niekada nebuvo 
uždara taikiems svetimšaliams, nes kadaise būtent jie ir 
pažadino jos išminties grūdą. Atvykdavo tie, kurie norėjo 
mokytis išminties, kaip ir tie, kuriuos viliojo ta ramybė, 
kuria mūsų šalis alsavo. Deja, tarp jų pasitaikė ir tokių, 
kurie po to įgytas žinias ėmė naudoti griovimui. Jie pra-
dėjo bodėtis ramybe ir sėti abejones išmintingaisiais žy-
niais bei Dievais, ardyti žmonių tarpusavio pasitikėjimą, 
stengdamiesi juos sukiršinti, naudodamiesi įprastomis 
žmogiškomis ydomis: pykčiu, nuoskauda, pavydu, pui-
kybe, kerštu. Ne kartą tai buvo pastebėta ir pašalinta, 
tačiau, ieškodamas landų, Blogis sugeba jų rasti. Vienus 
žynius keitė kiti. Kuo toliau, tuo labiau geso jų sąmo-
ningumas, tuo gesindamas ir Tėvynės – Motinos Dvasią. 
Buvo įvairių periodų, bet visais laikais šalyje gyvendavo 
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tų, kurių širdyse degė Idėjos ugnis ir kurie sugebėdavo 
sulaikyti iškeltą griovėjo ranką.

Priešingai nei kitur, iki šiol mūsų šaliai valdovų nerei-
kėjo. Jos Dvasia vis dar saugojo Tėvynę. Dabar į tą Dva-
sią buvo mestas šventasis akmuo. Pietiniams žyniams ne-
beįdomūs mūsų akmenys ir ąžuolynai. Jie nori parsiduoti 
svetimšaliams. O ar suvokiate tai, jog visais laikais mūsų 
priešai žinojo, kad jeigu jie išniekins mūsų šventyklas, 
suskaldys ar kitaip sudergs mūsų šventuosius akmenis 
bei užterš ąžuolynus, jie pažeis mūsų Dvasią ir lengvai 
mus įveiks? To jie visada siekė. Dabar jūs tai darote pa-
tys. Toks jūsų elgesys dar kartą įrodo, kad pikčiausi prie-
šai visada randami viduje. Tik jie atveria kelius Blogio 
jėgoms patekti į vidų ir mus veikti. Jūs tapote Tėvynės 
Dvasios priešais, o jūsų pačių vidiniai priešai – tai jūsų 
puikybė, godumas, pavydas ir pyktis. Dėl tų savo vidinių 
priešų jūs tampate Blogio įrankiais, tiksliau – jo vergais, 
tuo tapdami ir priešais savo Šaliai – Motinai, jos žmo-
nėms, tačiau pirmiausia tampate žiauriausiais priešais 
savo sieloms. Viso to priežastis – jūsų tamsumas, nes bū-
tent jis ir gimdo tas absurdiškas situacijas, ir skatina jus 
tokiam elgesiui. Jūs trumparegiai, matą tik savo nosies 
galą. Man gaila jūsų. Jūs patys pasmerkėte save kančiai ir 
nesėkmėms, dėl kurių, vėl skatinami savo nesuvokimo, 
būtinai kaltinsite kitus. Nemanykite, kad valdžia ir turtai 
atneš jums pasitenkinimą. Jo niekada nepatirsite, kaip ir 
ramybės, nes jus draskys dar didesni norai, abejonės ir 
jau minėti jūsų pačių vidiniai priešai – jūsų ydos. Tai juo-
džiausias laikas jūsų sieloms. Joms belieka kankintis, nes 
jūs jų absoliučiai negirdite. Didžiausia Dievo bausmė – 
tai sielos kankinanti neramybė ir ją draskanti kančia. Jūs 
tai jau patiriate. Niekas nesugebės jūsų labiau nubausti 
nei jūs patys save. 
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Vieni žyniai klausėsi susižavėję, kiti, nuleidę galvas, 
kažką mąstė. Keli pietinių žemių žyniai sėdėjo piktai su-
čiaupę lūpas, dar keli – tai raudo, tai balo. Tačiau viena 
buvo tikra – visi jautė per Kasparą trykštančią galingą jėgą. 
Neklausyti jo negalėjo niekas. Jie sėdėjo tarsi užhipnoti-
zuoti. Daugelis suprato, kad tai kalba ne Kasparas, tačiau 
Tai, kas yra už jo. O už jo buvo ir senasis Daugirdas, ir 
jo Mokytojas, ir dar tie, kurie neišėjo į savo amžinuosius 
namus dėl Tėvynės – Motinos Dvasios išsaugojimo ir jos 
žmonių gerovės. O už jų buvo TAI, kas kūrė juos visus, 
Žemę, žvaigždes, Saules ir milijonus kitų pasaulių, kam 
rūpėjo visos sielos ir jų evoliucija.

– Po to, kas atsitiko, žyniai nebegali vadovauti žmo-
nėms. Mes privalome imti tvarkytis kaip kitos šalys. Bu-
vome šalis, kuri bene ilgiausiai sugebėjo išsiversti be tra-
dicinių valdovų, tačiau nuo šiol žyniams reikėtų apsiriboti 
tik dvasinės pagalbos teikimu, o jais rūpintis ir juos ginti 
turėtų kiti žmonės, – toliau kalbėjo Kasparas.

– Mums reikia išsirinkti karalių, – pasigirdo murmė-
jimas.

– Geriau taip nevadinkime vadovausiančio žmogaus. 
Šis pavadinimas kelia savus reikalavimus, jis iš karto rodo 
išskirtinumą. Kol kas, ypač šiomis sąlygomis, mes tikrai 
nepasiruošę priimti šitokio išbandymo, – tęsė Kasparas. – 
Manau, kad tokį žmogų geriausia būtų įvardyti vietinin-
ku, t. y. žmogus, atsakingas už vietą, teritoriją, žemę, kuri 
jam priskirta.

Mes, žyniai, neturime teisės rinkti to žmogaus. Tą 
reikia padaryti patiems kiekvienos žemės žmonėms. Jie 
išsirinks tą, kurį gerbia ir kuriuo pasitiki – visur tokių ga-
lima surasti. Žynio prievolė nuo šiol būtų nesikišti į šalies 
valdymą, o tik patarti, atsakyti, jei jo klausia, ir daryti, jei 
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jo prašo. Likęs žynio laikas turėtų būti skirtas maldai už 
šalį, jos žmones bei šventvietei saugoti ir tvarkyti.

Žemių žmonėms išsirinkus vietininkus, šie, susibūrę 
į sueigą, turi išsirinkti Vyriausiąjį. Pastarojo būstine galė-
tų būti jo žemė. Vietininkai patys nuspręs, ar Vyriausiąjį 
rinkti iki gyvos galvos, ar jį kažkokiomis sąlygomis keisti. 
Toks būtų pirmas mano pasiūlymas.

Antras pasiūlymas – iš žynių sąmokslininkų atimti laz-
das ir niekada neleisti jiems tapti kurios nors žemės vieti-
ninkais. Jie neverti garbingųjų mūsų išminčių atminimo. 
Dvasininkai neturi užsiimti bausmėmis, todėl ne mūsų 
reikalas juos bausti. Mes galime tik pašalinti juos iš savo 
rato, nes jie neverti žynio vardo. Tačiau vietininkams, ma-
tyt, ateityje teks pagalvoti apie tai, ką daryti su tais, kurie 
prasikalto šaliai ir jos žmonėms.

Nebepasiteisina ir tai, kad žyniai auginasi įpėdinius. 
Siūlau kiekvieną naują žynį skirti ir įšventinti tik bendroje 
žynių sueigoje. Naujam žyniui gali būti skiriamas vienos 
saulėgrįžos trukmės, t. y. pusės metų, bandomasis laiko-
tarpis. Po to žemės gyventojai turi atsiųsti savo patikėti-
nį, kuris pareikš jų nuomonę apie žynio tinkamumą toms 
pareigoms. Reikia pagalvoti ir dėl jaunuolių, norinčių būti 
žyniais, bendrų mokymų, nes mūsų laikais ne visi žyniai 
tinka būti mokytojais, kaip tai būdavo anksčiau. Gal kas 
iš jų, baigę tas mokyklas, nebenorės būti žyniais, o ims 
mokyti vietos gyventojus. Ir dar – jei kurios žemės gy-
ventojai būtų nepatenkinti savo žyniu, jie taip pat turėtų 
atvykti į žynių sueigą ir tai pareikšti, o tada sueiga spręs 
šį klausimą toliau.

Ir trečias dalykas, ką aš noriu pasakyti – tai gal labiau 
prašymas. Aš supratau, jog šiais sunkiais Tėvynei – Mo-
tinai laikais privalau ne tik melstis Dievams, bet ir im-
tis ryžtingų veiksmų, kad atkurčiau naują Tėvynę, kuri 



111

sujungtų visas panašiai mąstančias nedideles gentis į vie-
ną didelę šeimą. Tik tokia Tėvynė – Motina sugebės ap-
ginti savo vaikus nuo priešų ir pasirūpinti, kad žmonės 
vėl atgautų savo širdžių saugumą ir ramybę. Todėl apsi-
sprendžiau: padedu žynio lazdą dėl ramios, bet stiprios 
Tėvynės sukūrimo, dėl visų joje gyvenančiųjų gerovės. Jei 
manęs neišrinks vietininku, aš tapsiu jo pagalbininku.

Po šios kalbos Kasparas atsisėdo. Susirinkusieji tylėjo. 
Niekas nebeturėjo ko pridurti. Tada pakilo Vyriausiasis:

 – Aš jutau, Kasparai, tavo lūpomis kalbant mūsų pro-
tėvių išmintį ir jų susirūpinimą. Man gėda už save ir mus 
visus. Šis nuopuolis parodo mūsų visų nuopuolį. Nuo šiol 
mes tikrai nebeturime teisės vadovauti žmonėms, nes tie-
siog nebesugebame. Mes to neverti, nes Blogio sėkla pasi-
sėjo tarp mūsų. Aš pritariu tam, ką girdėjome iš Kasparo 
lūpų. Todėl lenkiuosi protėvių Dvasiai ir visų mūsų vardu 
prašau atleidimo. Mes esame tik žmonės. Deja, nebeturi-
me tos senolių išminties, todėl ėmėme klysti. Dabar klai-
das būtina taisyti, kol jos neatnešė daugiau bėdų. Išeities 
kitos nėra kaip tik ta, kuri buvo pasiūlyta. Ką mano susi-
rinkusieji?

Buvo tų, kurie karštai pritarė, buvo tų, kurie tylėjo, 
kaip ir tų, kurie šluostė ašarą. Pietinių žemių žyniai stovė-
jo išbalę, kai kurių akyse žaibavo pyktis. Jie suprato, kad 
sąmokslas negrįžtamai žlugo. Dešimt jų vienas po kito ėjo 
prie degančio aukuro ir atidavė šventajai ugniai savo laz-
das. Jų akyse buvo kančia, kurią pažadino per Kasparą į jų 
širdis patekęs Šviesos spindulys. Tas spindulys perskrodė 
Tamsos kevalą, apgaubusį jų sielas. Jos išsilaisvino ir su-
klydusiems atėjo jų padarytos žalos sau ir kitiems supra-
timas.
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Gėris nekaupia nuoskaudų ir pykčio, nes jis kupinas 
Meilės ir Suvokimo. Prie kiekvieno iš susivokusiųjų Kas-
paras priėjo ir apkabino, įmesdamas dar daugiau Šviesos 
kibirkščių į jų uždarytas ir susigūžusias širdis. Jiems pa-
lengvėjo.

– Mes matome ir suprantame pasaulį iš tos pozici-
jos, kurioje esame dabar. Jūs įsivėlėte į sąmokslą todėl, 
kad nesupratote, nesugebėjote atskirti Šviesos nuo Tam-
sos savo viduje. Todėl ir šliejotės prie tų, kurie arčiausiai 
ir įtaigiausiai šneka. Jei supratote savo klaidą, keiskitės, 
taisykite ją, dirbdami mūsų Tėvynės ir jos žmonių gero-
vei. Nesvarbu, kad tai nebus vadovaujamas darbas. Ne tik 
vadovai padeda kitiems ir šaliai. Tai gali daryti bet kuris 
žmogus. Vadovavimas – tai išbandymas, kurį ne kiekvie-
nas įveikia. Stiprybės jums, – kalbėjo Kasparas tiems, ku-
rie paaukojo savo lazdas šventajai ugniai.

Kiti trys sąmokslininkai rūsčiai tylėjo. Tada Vyriausia-
sis įsakė jiems paaukoti savo lazdas. Jie padarė tai vangiai, 
bet piktai. Po to iš karto pasišalino. Daugiau jie niekam iš 
susirinkusiųjų neberūpėjo. Buvo nuspręsta paleisti žygū-
nus po visas baltų žemes, idant jie praneštų žynių sueigos 
ant Jūros kalno sprendimą, iš esmės keičiantį iki tol bu-
vusį šalies gyvenimą.

Visais laikais, kiek tik egzistuoja pasauliai, kalbama 
apie Šviesą ir Tamsą, apie Suvokimą ir Nesuvokimą, apie 
Meilę ir visa tai, kas nėra Meilė. Šviesos kariai ramūs ir 
iškilūs, sąžiningi ir teisingi. Juose nėra pykčio ir keršto, 
pagiežos ir ambicijų. Tamsa taip pat stengiasi vadinti save 
teisinga, iškilia ir galinga. Atskirti žmones galima pagal jų 
darbus: pirmieji siekia taikos ir harmonijos, antrieji – karo 
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ir griovimo. Pirmieji niekados nėra karo iniciatoriai. An-
trieji deda visas pastangas, kad ginklas būtų pakeltas, daž-
nai pasiteisindami, kad jie tik ginasi arba vykdo teisingu-
mą. Pirmieji gyvena su Dievo vardu širdyje, antrieji – tik 
mėgsta pridengti juo savo darbus. Pirmuosius saugo Meilė, 
antruosius įkvepia, o vėliau ir naikina pyktis bei Puikybė.

Prisiminti savo Šviesos kario dvasią nelengva: tam rei-
kia įveikti daugybę žmogiškų išbandymų, patiriant savo 
paties ydų pasekmes. Tokiu būdu vyksta skaudus apva-
lymas nuo ydų, per kurias karys gali tapti pažeidžiamas. 
Taip jis grūdinamas. Jei tik kuris nors Šviesos karys pra-
merkia savo sielos akis, jį tuoj pat apsupa Tamsos žiedas – 
„draugai“ ar „bendražygiai“. Jų tikslas – lėtinti Šviesos 
kario dvasios atbudimą. Paprastai tie „draugai“ stengiasi 
apnarplioti jį savo „gerumo“ ir „atsidavimo“ siūlais, taip 
užliūliuodami jo jėgą. Kariui sustiprėjus, „draugai“ paro-
do savo tikruosius veidus. Jie pikti, pavydūs ir netgi agre-
syvūs. Jie turi bendrą tikslą – sunaikinti bundančio Švie-
sos kario širdį. Taip buvę „draugai“ tampa priešais, kurie 
susivienija kovoje su Šviesos kario dvasia. Šviesos karys 
supranta, kad tokie „draugai“ yra tik įrankiai tų jėgų, ku-
rios juos valdo per jų ydas. Jie nėra blogi ar tamsūs. Jie tik 
dar kol kas neįveikė savo išbandymų. Tamsa bedvasė, bū-
tent todėl jos pavergtieji jungiasi į didesnes ar mažesnes 
grupes. Kuo daugiau Šviesos karys išspinduliuoja dvasios, 
tuo labiau tampa neįveikiamas ir tuo labiau yra apsaugo-
tas nuo tų, kurie įvairiausiais būdais stengiasi jį paveikti. 

Jei šalia to, kuris vadina save Šviesos kariu, nėra tokių, 
kurie dega jiems patiems nesuvokiama neapykanta jam, 
vadinasi, jis nėra Šviesos karys. Tikrasis Šviesos karys ne-
sako, kad jis toks yra, o gyvena su Šviesa širdyje.

Tamsa kiršina, erzina, grasina, skundžiasi puolama ir 
ieško priešų, nes be jų neturi energijos. Užsikrėsti Tamsa 
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lengva – ji įveikia žmones per jų ydas. Kuo mažiau žmogus 
turi ydų, tuo sunkiau jį paveikti ir pažeisti. Todėl Tamsos 
sargyba šalia Šviesos kario visada skatina jį pasitempti ir 
nepasiduoti silpnybėms.

Nedaug Šviesos karių išlaiko tokius egzaminus. Kai 
kurie palūžta. Kasparo ydos išsilydė įsisąmonintos Idėjos 
liepsnoje. To negalima buvo pasakyti apie daugelį tuome-
tinių žynių.

Žmogus, kuris kaip Kasparas už savo nugaros jaučia 
nuolatinį mirties kvėpavimą, nebeturi baimių, žino savo 
ydų likučius ir sugeba tai kontroliuoti. Toks žmogus vi-
suomet jaučiasi esąs tarp gyvenimo ir mirties ir viską ver-
tina iš tokios pozicijos. Jam atsiveria amžinybė, kurioje jis 
jau ima tirpti, bet dar neuždarytos ir žemiškojo gyvenimo 
durys. Todėl jis regi daug daugiau, plačiau nei kiti ir meis-
triškai sugeba panaudoti jam likusias akimirkas, kurios 
Žemės sąlygomis virsta mėnesiais ar net metais. Jis aiškiai 
žino, kodėl dabar gyvena būtent toje Žemės vietoje, toje 
šalyje, o ne kitoje, ir besąlygiškai vykdo tą Misiją, kuriai 
yra pasiųstas, nes suvokia, kad jo laikas ribotas.

Kasparas visų akivaizdoje įdėjo savo lazdą į aukurą. 
Ugnis bematant pastvėrė auką. Kai kurie žyniai ėmė svars-
tyti, ar ir jiems nepasielgus taip pat. Po to pats Kasparas 
ir dar keli žyniai prisijungė prie žygūnų, kad žinia greičiau 
ir efektyviau būtų perduota visos šalies žmonėms. Taip ji 
netrukus pasklido po visas baltų žemes. Vienus žmones 
tai gąsdino, kitus ramino, dar kiti buvo abejingi – svarbu, 
kad jų visa ta pertvarka neliestų.

Apsisprendusios dalyvauti sąjungoje žemės nedels-
damos išsirinko vietininkus. Kasparas vienbalsiai buvo 
išrinktas vietininku savo žemėje. Dar du žyniai, padėję 
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lazdas, irgi tapo vietininkais savose žemėse.
Žyniai taip pat keitė savo pozicijas. Naujiems žyniams 

apmokyti buvo išrinktos trys žemės, kuriose dirbo žyniai 
Mokytojai. Viena jų liko netoli Jūros kalno, antra – šiau-
rėje, o trečia – rytuose. Išmokytus jaunuolius skirdavo į 
vietoves, kuriose buvo reikalingas dvasininkas. Jų trūko, 
nes nedaug kas turi tikrąjį Pašaukimą. Tiesa, kai kurie 
sugeba jį įgyti. Apmokymuose galėjo dalyvauti ir vyresni 
žmonės, jeigu jie jautė, kad jų širdys prie to linksta.

Galiausiai susirinkę į sueigą visų žemių vietininkai Vy-
riausiuoju šalies vietininku iki mirties išrinko Kasparą. 
Šią jungtinę šalį nuspręsta pavadinti Lietuva, o pagrindinė 
gyvenvietė, kurioje nuo šiol vyks visos sueigos ir iš kurios 
bus vadovaujama visai šaliai, bus Kasparo gyvenamoji vie-
ta šiaurinėse žemėse su Saulės šventykla.

Žemės laikrodžiai skaičiavo 2005 metus. Kasparas 
stebuklingu būdu įsidarbino Seime vieno iš Seimo narių 
padėjėju, o Marius pateko į Teisingumo ministeriją. Vis-
kas susiklostė savaime ir sklandžiai. Tais laikais gauti gerą 
darbą buvo vis sunkiau: visur reikėjo turėti ryšių ir pati-
kimų užtarėjų. Daugelis stebėjosi, kad draugams pavyko 
be viso šito. Tiesa, tiek Kasparas, tiek Marius universitete 
buvo vieni geriausių studentų, tačiau tai tuo metu taip 
pat daug kur nebuvo laikoma vertybe. Tiesiog ir vienas, 
ir kitas, sužinoję apie laisvas vietas, ėjo kalbėti patys, o 
ne prisistatė internetu ir, matyt, tiesiog pateko pas tuos 
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žmones, kurie sugebėjo pamatyti ir įvertinti, kad vaikinai 
tikrai perspektyvūs. Jaunuoliai dalyvavo konkursuose ir 
juos laimėjo.

 – Sunku dabar jaunimui. Vidurinėse mokyklose rei-
kalavimai ir mokymosi krūvis siaubingi. Kai kurių moki-
nių jau ir nervai nebeišlaiko. Nemaža dalis studentų dirba 
ir mokosi, nes už mokslą reikia mokėti, o baigia studijas 
ir – stop... Atsiveria visiška nežinomybė. Jei neturi gerų 
dėdžių ar tetų, tai dirbi ten, kur darbą gauni. Darbdaviai, 
priimdami į savo kolektyvą jauną žmogų, nepatenkinti, 
kad šis be darbinės patirties, o iš kur jos paimti, jei tik 
pradedi savo karjerą? Daug kam tenka įgytą specialybę 
pamiršti. Didelei daliai rutina ir alinantis darbas visą liku-
sį jaunatvišką entuziazmą užmuša. Gerai, kad mudviem 
taip pasisekė, – kalbėjo Marius.

– Taip, iš tiesų... Todėl puikūs žmonės, turintys idė-
jų ir ryžto, palieka Lietuvą ir išvyksta ten, kur tos idėjos 
reikalingos. Deja, ne visiems ir tenai pasiseka. Tada grįžta 
nusivylę ir savimi, ir gyvenimu. Vieni rankas nuleidžia, 
kiti visgi susiranda kokį darbą, kad galėtų pragyventi, ir 
tik kai kurie vėl kažko naujo stveriasi.

Aš manau, kad kiekvienas žmogus gimsta su kibirkš-
timi širdyje. Ji verčia mąstyti, kurti, eiti į priekį. Deja, 
ta kibirkštis gęsta, susilietusi su vangia realybe. Kokia gi 
bus Lietuvos ateitis, jei jos šviežios kibirkštys, tik užsi-
degusios, tuoj pat užgesinamos? Jauni žmonės priversti 
tiesiog kovoti už būvį, už išlikimą, už duoną. Tie, kurie 
duonai užsidirba, mato, kad yra gyvenančiųjų dar geriau, 
todėl nori turėti daugiau. Taip atsiranda bėgimas paskui 
pinigus: kas duos daugiau. Pamažu tokios senos ir tikros 
vertybės kaip meilė, draugystė, sąžinė ima nunykti. Jas 
pakeičia patogumas, reikalingi žmonės ir pinigai. Taip 
miršta kibirkštis. Žmogus virsta robotu, jo akys užgęsta. 
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Jis gyvena tam, kad dirbtų, o dirba tam, kad turėtų, – an-
trino draugui Kasparas.

– Taip, visi pervargsta, tampa irzlūs, pikti. Darbe sten-
giasi iš paskutiniųjų išlaikyti savo susikurtą įvaizdį ir val-
dytis, o namie arba išsikrauna ant saviškių, arba krenta be 
jėgų ir nelieka noro net valgyti ar namus susitvarkyti. Da-
lis neturinčiųjų ant ko išsikrauti ima sirgti nervų, širdies, 
kvėpavimo takų ligomis, alergijomis. Masiškai streikuoja 
stuburai, – pritarė Marius.

– Nuo žmogaus priklauso, kaip jis ilsisi. Jei jo poilsis 
– kavinė, alkoholis, narkotikai ar dar kas panašaus, jis tik 
apgauna nervų sistemą. Geriau jau eitų kur pasportuoti, 
pažvejoti, paplaukioti ar tiesiog pasivaikščiotų gamtoje. 
Daug yra būdų, – samprotavo Kasparas. – Dabar madinga 
lankyti jogą, kovos menų kursus. Viskas gerai, kas žmogui 
padeda kiek stabtelėti, susikaupti ir iš šalies pažvelgti į 
save ar bent minėtais arba kitais būdais perdirbti susikau-
pusį negatyvą, kad nekenktų kitam ir pastiprintų save. 
Jaunimas ir knygų nebeskaito. Jas pakeičia internetas 
ar bukinantys televizijos šou. Man pačiam labai padeda 
gamta. Tu žinai.

– Tu kalbi apie kibirkštį. O pažiūrėk, kokias kibirkš-
tis mūsų tėvų karta turi? Seniai viskas mirę: susitaiko su 
situacija ir egzistuoja sau. Tu dabar nuėjai dirbti į Seimą. 
Jis turėtų būti Lietuvos širdis, nuo kurios dūžių ir sveika-
tos priklauso visos mūsų šalies ateitis ir, žinoma, dabartis. 
Deja, net iš tolo visi konstatuoja diagnozę – vėžys. Jei tik 
atsiranda kokia sveikesnė ląstelė, tuoj stengiamasi ją su-
naikinti. Geriausia, žinoma, vos ją pastebėjus. Visi su kau-
kėmis, visi teisūs ir visi – sąžiningumo įsikūnijimai. Vieni 
iš jų, be abejonės, savo laiku su kibirkštimi širdyje atėjo, 
tačiau patys privalėjo ją prigesinti arba užgesinti, arba tie-
siog išeiti iš Seimo. Gal kai kurie mąstė kaip mudu dabar 
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ir Lietuvos labui veikti norėjo, bet... Jų kaitrias kibirkštis 
užgesino noras turėti ir valdžios troškimas... Dabar belie-
ka vienam į kitą pirštais rodyti ir įstatymus, kurių niekas 
nebespėja sekti, kurti, – kalbėjo Marius.

– Žmonės nuo seno įpratę baksnoti vienas į kitą. Jei 
kas nors blogai, būtinai atrandamas tas, kuris turėtų būti 
dėl tų bėdų kaltas. Taip išvengiama atsakomybės už savo 
vidinę bjaurastį. Neteko girdėti, kad mūsų šviesaus at-
minimo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ar Tėvas 
Stanislovas būtų kaltinę kitus. Paskaityk šventųjų gyveni-
mus. Savo laiku daugelio jų aplinkiniai ir net patys bažny-
tininkai nesuprato, atstūmė ar net kaltino nebūtais daly-
kais, bet jie niekados nepykdavo ant tų nesupratusiųjų ir 
tik melsdavosi už juos. 

Žmogaus ydos, tokios kaip pyktis, puikybė, pavydas, 
noras keršyti, ir yra jo tikrieji priešai. Kuo didesni tie 
priešai jame pačiame, tuo daugiau išorinių priešų jis mato 
savo aplinkoje ir kovoja su jais jam suprantamais būdais. 
Priešo įvaizdis tokiems žmonėms mobilizuoja energijos 
rezervus. Per revoliucijas ar perversmus jis veda žmones 
į kovą ir daro stebuklus. Taikos metu priešo įvaizdis išde-
rina harmoniją. Juk jeigu statybininkai, statydami namą, 
staiga nusprendžia, kad cementas ar statybiniai blokai jų 
priešai, jie namo nepastatys. 

Atrodytų, absurdiškas pavyzdys, bet žmonių tarpusa-
vio santykiuose – tas pats. Tarkime, vienas nusprendžia, 
kad kitas jį puola ar kaip kitaip prieš jį veikia. Anas net 
neketina to daryti, tačiau pirmajam būtinai reikia įrody-
mų, kad jis negalvoja to daryti, o gal vis dėlto galvoja... 
Antrasis neturi ko pasakyti, tada pirmasis susiranda ben-
dražygių, kuriems anas esą kažkada jau buvo pakenkęs. 
Susivieniję prieš nežinantį savo kaltės žmogų, jie ima jį 
terorizuoti. Tokiu būdu užsivedama ir pamažu gimsta vi-
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sas procesas. Dažnai tokius žmones taip veikti skatina bai-
mė, kad aplinkiniai iš tiesų neatpažintų jų pačių vidinės 
bjaurasties ir nepamatytų jų tikrųjų darbų. Taip dėmesys 
meistriškai nukreipiamas nuo savęs, – tęsė Kasparas.

– Mūsų Seime tai – įprastas reiškinys. Sėdi toks dėdė 
ir dėlioja dėlionę, o kiti tiesiog užima joje savo vietas. Se-
niai tas dėdė sėdi ir naudos nemažai yra atnešęs, ir klaidų, 
kaip visi žmonės, pridaręs. Bet kaip jis sugeba išsisukti iš 
bet kokios situacijos! Aukščiausios klasės meistriškumas. 
Nebereikia jam tos valdžios. Geriau nebegadintų savo 
vardo. Pastaruoju metu iš jo dvelkia visiškas abejingumas. 
Toks politikas nebegali vesti tautos, – garsiai mąstė Ma-
rius.

– Taip, bet mūsų amerikietis – taip pat senukas. Jis 
išmintingas, supranta, kad pyktis ir rietenos griauna vals-
tybę, ir stengiasi dirbti perkūnsargiu. Nelengva jam. Tada 
ant jo puola, kad jis be nuomonės, o jei nebesuranda ko 
prikišti, sako: „Et, amerikonas, ką jis gali suprasti...“

Gėris nekovoja Blogio įrankiais. Jo įrankis – taika, har-
monija ir meilė. Sunku tai suprasti tiems, kurių viduje 
tūno daugybė priešų ir kurie nuolatos juos nukreipia į išo-
rę. Tą darantieji nebūtinai yra blogi. Jie tiesiog nesupran-
ta, kad bet kokio Blogio šaknų pirmiausia reikia paieškoti 
savyje. Galbūt jie ir suprastų, jei panorėtų, tačiau jiems 
vis labiau nenaudinga tai suprasti. Tam reikalinga drąsa ir 
sąmoningumas, o ir motyvacija turi būti vidinė, o ne išo-
rinė. Jei jau apie kažką imama galvoti blogai, vertėtų savęs 
paklausti: gal iš tiesų tai ne to žmogaus, o mano problema? 
Tas, kuris nuolat tvirtina, kad jam pavydi, pats sprogte 
sprogsta iš pavydo. Tas, kuris jo neturi, pavyduolių tiesiog 
nepastebi. Žinoma, pirmajam tai nesuprantama, todėl jis 
būtinai apkaltins antrąjį abejingumu, susitaikėliškumu, o 
galiausiai, nepavykus išvesti ano iš pusiausvyros, apšauks 
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priešu ir priskirs jam daugybę išgalvotų blogybių, priklau-
somai nuo savo paties vidinio negatyvumo kokybės ir kie-
kio, – pritarė Kasparas.

– Tačiau mūsų amerikietis karjeristų prisiaugino. Vie-
nas, valdžios paragavęs, tapo visai nesuvaldomas. Dangs-
tosi gražiais šūkiais, o labiau įsižiūrėjęs į veidą netruksi 
įžvelgti vilko iltis. Matosi, kad vaikinas vadovaujasi Ve-
reščiagino arba bent jau jo pasekėjų metodikomis. Tai ir 
šaiposi iš visų. Kaipgi taip nesupranta, kad viskas savo pa-
sekmes turi, – tęsė pokalbį Marius.

– Kiekvienas žmogus nori būti geresnis arba bent jau 
stengiasi toks atrodyti. Mūsų visuomenėje įprasta gyven-
ti pagal pasaką „Veidrodėli, pasakyk“. Visuomenė yra tas 
stebuklingas veidrodis, kuris sako, tu gražus ar ne, teisin-
gas ar ne... Žmonės su prigesusia širdies kibirkštimi aklai 
gyvena pagal tą principą. Tų, kurie gyvena kitaip, jie tie-
siog vis labiau nebesupranta ir todėl ima arba juos niekin-
ti, arba jų bijoti. Čia kaip kompiuteryje – programos „ne-
susišneka“. Daug energijos padedama, didžioji dalis, tiesą 
sakant, gal net savo sielas parduoda, kad kitų akyse svorio 
įgytų. Tad ne nuo Mokytojo priklauso, ar jo mokinys taps 
karjeristu, ar dirbs idėjai, o nuo paties mokinio vidinės 
brandos, siekių ir prioritetų. Manau, mokinys gali jausti 
savo Mokytoją ir vykdyti jo valią, įgyvendinti siekius tik 
tokiu atveju, jeigu jie ilgą laiką gyvena kartu arba, tikint 
persikūnijimų teorija, praeityje yra gyvenę vienu sąskam-
biu. Vadinasi, kažkada tos stygos jau buvo suderintos. Jei 
jos niekada nebuvo derintos, tai tiesiog yra kaip dėstyto-
jo ir studento santykis: studentas išklausė kursą ir išėjo, 
bet jis iš tiesų nepažįsta savo dėstytojo, nežino jo tikrųjų 
siekių, todėl negali būti jo pasekėju. Kristaus pasekėjais 
dabar gal pusė pasaulio dedasi, tačiau kuris iš jų turi Jo 
sąmonę? 
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Kalbant apie metodikas, galvoju, kad ateityje bus pri-
galvota dar daugiau, kaip geriau ir greičiau kitus pavergti 
ir sielas pasigrobti. Vadinasi, yra tuo suinteresuotų jėgų 
kituose planuose. Tikro ieškotojo jos niekada nedomins, 
o tą su išorine motyvacija – būtinai, – užsidegęs kalbėjo 
Kasparas.

– Toks įspūdis, kad Gėrio ir Blogio kova tampa žūtbū-
tinė. Gėris vis labiau tyla, o Blogis ima triumfuoti. Kai pa-
sižiūriu televizijos laidas ar paskaitau žurnaluose apie tuos, 
kurie save vadina ezoterikais, pasaulio gelbėtojais, tai net 
plaukai piestu stojasi. Kam dar labiau jaukti ir taip sujauk-
tus žmonių protus visais tais paistalais? Vienas virgulėmis 
kažkokius dvasinius lygius nustato ir įtakingai pareiškia, 
kaip kas elgtis privalo. Kitas rankas į ekraną tiesia ir at-
seit kažką atburia, trečias kataklizmais gąsdina, dar kitas 
tiesiogiai ekrane su nematomais mokytojais šnekasi arba 
įsivaizduoja save Švč. Mergele Marija ar Jėzumi, gaunančiu 
apreiškimus. Kaip televizijų vadovai nesupranta, kad ne-
galima neaiškių metodikų ekrane rodyti? Įvairaus amžiaus 
nesubrendėliai girdės tik metodiką, bet jokiu būdu neišgirs, 
kas gali atsitikti ją panaudojus ar bent kokie jos šalutiniai 
veiksniai. Kartą pašiurpau nuo laidos apie spiritizmą. Kuni-
gas egzorcistas nuosekliai ir suprantamai aiškino, kas vyks-
ta prisikvietus jėgas, kurių nesugebama suvaldyti, nes ką gi 
ten valdyti, jei su savimi nesusitvarkai... Žmogus tai darė 
labai nuoširdžiai, ir tikrai visiems turėjo būti aišku, kad lįsti 
į tai nereikia, jei norima išvengti bėdų. Čia tas pats, kas ne-
mokančiam vairuoti žmogeliui liepti sėsti į mašiną ir vežti 
kur nors. Staiga po reklamos konkrečiai buvo išdėstyta, ką 
ir kaip braižyti ir kokių priemonių reikia, norint prisišaukti 
dvaselę. Po to buvo parodytas ir pats seansas. Sudėliota 
lyg ir logiškai: pademonstruojama, kas ir kaip daroma, bei 
paaiškinama, kokios po to gali būti pasekmės.
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Rezultatas buvo neįtikėtinas. Sutikau pažįstamą mo-
kytoją, kuri pasibaisėjusi pasakojo, kaip vaikai mokykloje 
per pertraukas bando prisikviesti dvaseles, – dalijosi min-
timis Marius. 

– Deja, mūsų televizijos laidų autoriams ir režisie-
riams norisi reitingą bet kokia kaina išlaikyti. Televizija iš 
tiesų galėtų tapti puikia auklėjamąja priemone: jaunimas 
mažai skaito knygų, daugiau žiūri filmus. Naudodamie-
si kompiuteriu, lietuvių kalbos rašybą baigia pamiršti, o 
ranka rašytas laiškas tampa vos ne muziejine retenybe. 
Ką gi jie mato? Siaubo ir sekso filmus, debiliškas kome-
dijas ir beverčius realybės šou, gaminančius sezonines 
„žvaigždes“. Tai vadinama laiko užmušimu. Jauni žmonės 
nebesupranta tikrųjų vertybių, nebent kai kurie tėvai dar 
sugeba jiems jas įdiegti. O kokius vaikus išauklės jie pa-
tys užaugę?.. Tai bus kompiuteriniai, surogatiniai, sinteti-
niai žmonės, kurie nebeturės gyvybės, jau nekalbant apie 
kokią nors kibirkštį. Visos kibirkštys jiems bus tik keista 
pasaka, kurios jie nebepajėgs suprasti. O kokius vaikus 
tada užaugins tie surogatai?.. Brr... Duok, Dieve, viskas 
bus kitaip...

Ezoterika televizijai taip pat tapo masalu musytėms – 
žiūrovams. Kuo neįtikinamiau ir bukiau koks nors perso-
nažas, vadinąs save ekstrasensu, būrėju ar burtininku, pa-
teikiamas, tuo labiau tai žaidžia žiūrovų emocijomis: vieni 
piktinasi ir sako daugiau to nežiūrėsią, bet ir vėl žiūri, kiti 
žavisi, o gal net siekia patys tokie tapti. Taip formuojama 
atitinkama nuomonė apie visus, užsiimančius neapčiuo-
piamais dalykais... Lėkšta, siaura ir dažnai tiesiog kvaila... 
Žurnalistams reikia ažiotažo. Pažįstu kelis žmones, kurie 
rimtai užsiima joga, tyrinėja dvasines kryptis, astrologiją, 
taiko netradicinius gydymo metodus. Jų teigimu, jau net 
nepatogu save vadinti ezoteriku. Tiesa, tokių žmonių ti-
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krai nėra daug. Įsivaizduoju, kiek galėtų padaryti nors keli 
sąmoningi žurnalistai, kuriems iš tiesų rūpi Lietuvos Dva-
sios išlikimas, susivieniję su taip pat sąmoningais redak-
toriais, prodiuseriais, televizijos arba radijo kanalų vadais. 
Nesvarbu, kad tos laidos pradžioje nebūtų tokios popu-
liarios kaip kokie šou, tačiau tikrai atsirastų tokių, kurie 
jas žiūrėtų. Sąmonėti mūsų žmonėms reikia, o ne kvailėti. 
Kas gi kitas, jei ne mūsų žiniasklaida turėtų rūpintis žmo-
nių sąmonėjimu ir vertybių formavimu? Čia ir jai pačiai 
atsivertų galimybė keistis. Ji gi sako, kad skaitytojas ar 
žiūrovas nemėgsta gilių dalykų, duok jam neva tai, kas 
paviršutiniška, o gal net lėkšta. Pradedu mąstyti, ar tikrai 
taip. O gal ji pati nenori vargintis ir užsiimti žmonių pru-
sinimu, kaip ir savęs pačios sąmonėjimu? Paprasčiau slysti 
paviršiumi, sutaršyti kažką, į ką net nebuvo įsigilinta, ir 
taip pelnytis trumputes „žvaigždžių“ valandas.

Kalbant apie ezoteriką, joje, kaip ir politikoje, ieško-
ma priešų. Tik čia jie skirstomi į baltuosius ir juoduosius. 
Žinoma baltasis būtinai yra tas, kurį kažkas puola, o jis 
turi gintis. Tačiau balta paprastai yra tik tai, ką jis vadina 
balta. Taigi čia, kaip ir politikoje, tos pačios ambicijos, 
pavydas, puikybė, godumas ir nesąžiningumas, tačiau visa 
tai įvelkama į kokį nors gražų ir, be abejo, „dvasingą“ rūbą, 
o tos savybės savyje absoliučiai neigiamos. Jokia etika čia 
nebegalioja: „ezoterikai“ vienas per kitą rungiasi, pas kurį 
ateis daugiau įžymybių, kad, progai pasitaikius, galėtų ži-
nomais vardais prieš visą Lietuvą pasišvaistyti ir parodyti 
savo populiarumą. Apie kokį baltumą čia jau bekalbėti... 
Reikia pridurti, kad tie rimtai dirbantieji su savimi, apie 
kuriuos užsiminiau, jokiais puolimais nesiskundžia, kitų 
nespalvina, o apie tuos, kurie pas juos ateina, nė žodžio 
neištrauksi. Jie tiesiog ramiai užsiima savimi, stengda-
miesi dirbti su savo vidiniais priešais, kuriuos žino, pa-
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deda tiems, kuriems jaučia, kad gali padėti, ir stengiasi 
nesikišti į politiką bei „ezoterikų“ rietenas. Jie supranta, 
kad darbas su savimi tęsiasi visą gyvenimą, o situacijos tik 
nurodo į tai, kas jau atlikta ir su kuo dar reikia padirbėti. 
Vieniems tai virsta lyg ir profesija, kiti dirba visuomenei 
įprastus darbus, dar kiti piešia, rašo ar tiesiog daro tai, ką 
sugeba geriausiai. Jie stengiasi klausytis savo kibirkšties 
ir skatina tai daryti tuos, kurie sugeba ją užčiuopti. Apie 
ne vieną iš jų sklando neįtikėtinos istorijos: kai kurios ti-
kros, kai kurios išgalvotos. Kai kas vadina juos juodaisiais. 
Vieni juos niekina, kiti bijo, dar kiti gerbia. Jie nesigina ir 
nieko neįrodinėja, nes nemato prasmės. Jie žino, kad kie-
kvienas sugeba suvokti pasaulį tik ta briauna, šalia kurios 
arčiausiai stovi. Įsivaizduok, jei žmogus mato septynias 
arba dešimt, arba dar daugiau briaunų, ar yra jam prasmė 
ginčytis su matančiuoju tik vieną arba dvi? Bet man įdo-
miausia buvo tai, kad jiems iš tiesų tas pats, ką apie juos 
galvoja kiti. Jie viduje žino, kaip turi gyventi, todėl ir gy-
vena pagal savas taisykles. Tos taisyklės paprastos: priimti 
kitus tokius, kokie jie yra, ir padėti jiems, jei prašo; būti 
sąžiningam su savimi ir kitais bei atviram virsmui, neprisi-
rišant nė prie ko. O svarbiausia, kad, aiškindami kitiems, 
kaip teisingai gyventi, jie stengiasi patys taip daryti, – kal-
bėjo Kasparas.

– Kur tu tokių radai? – nustebo Marius.
– Ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Jų yra, bet nedaug. Jie 

niekam neperša savo idėjų, net pasekėjų neieško. Tiesiog 
gyvena, kaip jie sako, bandydami įsiklausyti į kosmoso ri-
tmus ir savo širdį, – atsakė Kasparas.

– Ar Dievą jie pripažįsta? – buvo įdomu Mariui.
– Žinoma. Tačiau šiuo atveju jie kalba apie sąmoningą 

ir tikrą maldą, kuria taip besimeldžiantysis tiesiog virste 
virsta, ir neskirsto religijų į teisingas ir neteisingas. Jie tei-
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gia, kad Dievas vienas, bet kreipiamasi į jį gali būti įvai-
riai. Tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus dvasinės san-
klodos: vienam artima krikščionybė ir jos maldos, antram 
– musulmonų požiūris, trečiam – budistinė ar hinduistinė 
filosofija ir tikėjimo išpažinimas. Jų manymu, svarbiausia, 
kad kiekvienas žmogus rastų būdą kuo daugiau laiko pa-
būti vienas su Dievu, – dėstė toliau Kasparas.

– Aš neturiu laiko kasdien keturias valandas sėdėti su-
kryžiavęs kojų, žiūrėti į vieną tašką arba ilgiausiai klūpoti 
ir kalbėti rožančių, – pasakė Marius.

– Pasirodo, kad tai nebūtina. Gal nebent pradžioje. 
Jie pagal galimybes rytais ir vakarais meldžiasi bei atlieka 
praktikas, o dieną stengiasi visas savo mintis, žodžius ir 
darbus skirti Dievui, – paaiškino Kasparas.

– Brolyti, tu čia kalbi apie šventuosius, – suprato Ma-
rius.

– Nesišaipyk. Tie žmonės lyg ir niekuo neišsiskiria iš 
kitų, gal tik savo požiūriu, o tai savaime paverčia jų gyve-
nimą iš esmės kitokį. Jų akys nukreiptos ne tiesiai, o už 
objekto, kai jie jį stebi. Tokie žmonės sako: jei kažkas įvy-
ko, ieškok įvykio priežasčių. Jeigu žmogus su tavimi blo-
gai pasielgė, žiūrėk, kas paskatino jį taip pasielgti... Tada 
viską suprasi ir negalėsi neatleisti, – tęsė Kasparas.

– Keistai skamba, bet man patinka, – susimąstė Ma-
rius, – Va, kad mūsų politikai taip galvotų...

– O gal kuris taip ir mąsto? Ką mes žinome? Mudu, 
kaip ir kiti, tik teisiame. Įdomu, kaip patys jų vietoje elg-
tumėmės? – svarstė Kasparas. – Manau, dabar itin aktu-
alios turėtų tapti jaunimo problemos: mokymasis, studi-
jos, įdarbinimas po studijų, o ne palikimas likimo valiai. 
Tačiau labai svarbu platesnės ir pilietiškos pasaulėžiūros 
formavimas. Čia galėtų pasitarnauti žiniasklaida. Deja, 
dabar ši galinga jėga daugiau veikia priešingai: absurdiš-
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ki realybės šou, putojantys emocijomis ir ambicijomis, 
kvailos komedijos, siaubo ir sekso filmai, ezoterikų prisis-
tatymai bei politikų rietenos. Visa tai tinka tiems, kurie 
nežino, ką veikti su savo laisvalaikiu, neturi jokių pomė-
gių. Tai – televizoriaus toksikomanai. Nejaugi norima mus 
visus tokius matyti? O kokie tada taps mūsų vaikai, o jų 
vaikai? Brr...

– Kol kas mes su tavimi to neišspręsime. Gal kada ir 
reikėtų pamėginti? Tačiau tam turime sustiprėti, – tarė 
Marius.

– Norėčiau pabandyti. Jaučiu, kad mudu dar kažką 
turėsime nuveikti. Bent jau aš tikrai negalėsiu kitaip, – 
tvirtai apsisprendė Kasparas.

Kasparas su kitais vietininkais turėjo sugalvoti, kokią 
struktūrą įvesti šalyje ir nuo ko pradėti. Pirmiausia nutarta 
žemių nedraskyti, o palikti viską taip, kaip žmonės įpratę, 
išskyrus tai, kad kiekviena iš jų turės savo vietininką, ku-
ris rūpinsis jam pavestais žmonėmis ir per žygūnus palai-
kys ryšį su kitais vietininkais. Apylinkių teritorijas jungė 
žemės. Apylinkių vietininkai privalėjo išsirinkti savo že-
mės vietininką, kuriam būtų pavaldūs. Žemių vietininkai 
ir Kasparas sudarė sambūrį, kuriame ir turėjo būti spren-
džiami šalies klausimai, priimami įstatymai.

Anksčiau žemės kovojo kiekviena už save, dabar jos 
galėjo susijungti. Tame junginyje buvo lietuviai, aukštai-
čiai, žemaičiai, po truputį jungėsi kuršiai. Atsirado būti-
nybė pavadinti šalį vienu vardu. Taip gimė LIETUVA. Šis 
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vardas patiko vietininkams: jis buvo ramus kaip čia gyve-
nančiųjų charakteris ir dvelkė senolių išmintimi.

Žyniai nebesugebėjo apsaugoti šalies senaisiais būdais, 
todėl to turėjo išmokti patys žmonės. Atsirado tokių, 
kurie mokėjo kautis. Jie pradėjo mokyti ir kitus. Pama-
žu žemėse susiformavo vyrų būriai, kurių paskirtis buvo 
apsaugoti šalį nuo atėjūnų. Kai kurie kalviai, iki to laiko 
daugiau gaminę žemės ūkio padargus, ėmė lieti ginklus. 
To jie mokėsi iš Rytų šalių meistrų. Prireikė teisti prasi-
kaltusiuosius. Toliau nuo gyvenvietės buvo įrengti akme-
niniai namai be langų, kur būtų galima juos atskirti nuo 
kitų žmonių. Nusikaltėlių tolesnį likimą spręsdavo vie-
tovės žmonės, tačiau lemiamą balsą turėdavo vietininkas 
ir nuskriaustasis. Kai kuriais atvejais sprendimas būdavo 
paliekamas žemės vietininkui ir tik ypatingais atvejais pri-
reikdavo Kasparo sprendimo.

Taip apie vietininkų buveines ėmė burtis žmonės, 
kurtis gyvenvietės. Tokia sistema po truputį įsigalėjo vi-
soje šalyje. Pirmieji priešai iš pietvakarių buvo atremti 
bendromis pajėgomis, o tai dar labiau sustiprino žmonių 
pasitikėjimą savimi ir nauja sistema bei vadovais. Po to 
prasidėjo kiek ramesnis periodas. Su pirkliais buvo sutar-
ta dėl reikalingų prekių atgabenimo. Lietuva ėmė gyventi 
taip, kaip jau seniai gyveno kitos šalys. Per dešimt metų 
pamažu atsirado pasiturinčių žmonių, tačiau buvo tokių, 
kurie gyveno kukliai. 

Kasparas visur suspėjo. Buvo priimti įstatymai, api-
brėžiantys šalies gyventojų teises ir prievoles. Žmonės 
vengė nusikalsti, nes labiau bijojo ne įstatymų, o viešo 
teismo. Šalies politika ir žmonių saugumu rūpinosi vie-
tininkai. Žyniai galėjo tik melstis už šalį, vietininkus ir 
žmones. Jie neturėjo teisės kištis į politiką ir prekybą. 
Deja, atsirado tokių, kurie ėmė pavydėti Kasparui jo au-
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toriteto. Jų buvo netgi tarp bendražygių. Tyliai brandino 
jie nuodingą pavydo gyvatę, laukdami progos, kada galės 
išleisti ją iš užančio.

– Girdi mus mūsų Kasparas, – džiaugėsi žyniai tarpi-
nėje erdvėje, – gaila, kad tokių žynių nebeliko.

– Nesvarbu, ar mus girdi žynys, ar žmogus, nuo ku-
rio veiksmų priklauso šalies ateitis, ar tiesiog tas, kuris 
kažkokiu kitokiu būdu sugebės perduoti mūsų energiją 
savo laikmečio žmonėms. Svarbu, kad nors viena ar ke-
lios sielos išgirstų mūsų perduodamą Tėvynės – Motinos 
šauksmą ir į jį atsilieptų taip, kaip gali, nes jei jau toji 
šaukia, vadinasi, tam yra rimta priežastis, – išgirdo jie 
Bendrosios Dvasios nuo kalno prie jūros vibraciją.

Kasparas, kaip buvo žadėjęs, pasikvietė Marių į mo-
čiutės sodybą. Senoji jau laukė svečių su savo garsiuoju 
kmynų pyragu. Ilgai ji stebėjo Marių, o po to tarė:

– Geras tu žmogus. Tik nepamiršk daryti tai, ką turi.
– O ką aš turiu daryti? – smalsavo Marius.
– Jei pasakysiu – tave sustabdysiu. Tikiuosi, ateis lai-

kas, ateis prisiminimas, ateis ir supratimas. Kaip ir Kaspa-
rui... – palingavo galvą senolė.
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Senoji jau laukė svečių.
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– Šneki mįslėmis, mamute, – švelniai nusišypsojo 
Kasparas. Jis žinojo, kad iš senolės niekad neišpeš to, ko ji 
dėl kokių nors priežasčių nenori sakyti.

– Et, vaikeliai, sena esu, nusišneku, – nusijuokė ši.
– Tu niekada nenusišneki. Mums iš tavęs mokytis ir 

mokytis, – nesutiko Kasparas.
 
Pavalgę kmynų pyrago su žolelių arbata, pakalbėję 

apie savo darbus, trumpai aptarę miesto ir kaimo gyveni-
mo privalumus bei trūkumus, jaunuoliai išėjo pasidairyti 
po vietovę. Kasparas nuvedė draugą ant vieno kalniuko, 
po to – ant kito. Grįžtant Marius staiga tarė:

– Keista, bet man atrodo, jog aš čia jau buvau, nors 
iš tiesų šioje vietovėje esu pirmąkart gyvenime. Ar tavęs 
kartais tam tikroje vietoje ar situacijoje neapima jausmas, 
jog tai iki skausmo pažįstama? Taip aš dabar jaučiuosi.

– Pasėdėkime tada dar, va, ant ano kalniuko. Čia man 
labiausiai patinka. Čia pasisemiu stiprybės, – pasiūlė Kas-
paras.

 
Vaikinai grįžo į kalno aikštelę ir atsisėdo ant žolės. 

Abu paniro į apmąstymus, pamažu skęsdami švarioje ir 
didingoje aikštelę supančių medžių tyloje. Mintys tapo 
vangios, o kartais atrodydavo, kad ir visai prapuola.

– Kaipgi galima nieko negalvoti? Tai nenormalu, – su-
sizgribo Marius.

– Manau, nenormalu kaip tik tai, kad galva nuo minčių 
dūzgia. Kažkada juk ir ji turėtų pailsėti. Visos rimtos dva-
sinės mokyklos kalba apie minčių ir emocijų nuraminimą. 
Nedarau aš jokių praktikų, tu žinai. Man jos čia, šioje vie-
toje, be jokių praktikų nutyla. Tu įsiklausyk į mišką, o po 
to – į savo širdį. Štai tokia mano praktika – pats sugalvojau. 
Ji mane puikiai veikia, – ištarė Kasparas lėtai ir vėl nutilo.
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– Kas tu? – pabandė jis paklausti.
– Daugirdas, – atsakė jo širdis.
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– Dėkui, kad jį čia atvedei, – išgirdo Kasparas vėl savo 
širdies nebylų balsą.

– Kas tu? – pabandė jis paklausti.
– Daugirdas, – atsakė jo širdis.
– Kristaus vardu, atsakyk, kas tu? – kiek išsigandęs 

Kasparas prisiminė egzorcistų taikomą frazę.
– Daugirdas, – lygiai taip pat atsiliepė jo širdis.
Kasparas atsimerkė ir nieko nesuprasdamas pažvelgė į 

draugą. Tas žiūrėjo į jį.
– Tu su savimi kalbiesi, – Marius atrodė kiek išsigan-

dęs.
– Ne, su Daugirdu. Jis taip pasivadino, – Kasparo bal-

sas virpėjo.
– Jei nebūčiau dabar širdyje jautęs tokio galingo šilu-

mos srauto, sakyčiau, kad reikėtų pasikalbėti su psichia-
tru. Bet... Mes lyg ir normalūs... ir okultizmu neužsiima-
me, – ištarė Marius.

– Kažkas čia vyksta. Aš nenoriu iš čia eiti. Ir šalčio gū-
sių nejaučiu, kaip, esu skaitęs, nutinka, kai kokia vėlė pra-
eina. Žinai, tas Daugirdas padėkojo, kad tave atvedžiau, – 
išplėtęs akis Kasparas stebėjo Marių.

– Na, ir prisigyvenome. Sprunkame iš čia, – kiek išsi-
gando Marius.

Parėję jie viską papasakojo mamutei.
– Sakiau, vaikeliai, kad ta vieta ypatinga, kaip ir tie 

kalneliai. Saugojau aš ją kažkodėl. Bet su manimi niekas 
nesišnekėjo, – prasitarė ji.

– Mamute, tu juk niekur nesimokei. Iš kur ta išmin-
tis? – stebėjosi Kasparas. – Vien iš to, ką tu žinai, daug 
knygų galima prirašyti. O tu pati net rašyti nemoki.

– Ši vieta, kaip aš suprantu, man tų žinių suteikia. Re-
gis, aš nieko nežinau, o tai, ką žinau, visada žinojau. Anoks 
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čia daiktas. Žinai, ir tiek... – gūžčiojo pečiais senoji.
– Tai ką tu manai apie mūsų nutikimą? – paklausė 

anūkas.
– Atsakysiu paprastai: jūsų abiejų šitas kalnas laukė. 

O Daugirdas... tai arba kalno dvasia, arba koks nors ki-
tados čia tarnavęs žynys. Na, galbūt dvasios tokių vardų 
ir neturi. Tada gal žynys. Matyt, jis judviejų laukė. Man 
tai – džiaugsmas: turėsiu dar vieną anūkėlį, – džiūgavo 
močiutė, žvilgsniu glostydama Marių.

Grįžę į Vilnių draugai susirado pažįstamą istoriką ir 
paprašė jo paieškoti archyvuose informacijos apie tų vie-
tovių senovines šventvietes.

– Lietuvos teritorijoje buvo daug šventaviečių, – po 
kiek laiko visiems susitikus pasakojo istorikas. – Arche-
ologai iškasa daugybę įvairių radinių, tačiau viena galiu 
tiksliai pasakyti: paskutinį tūkstantmetį ten jokios šven-
tavietės būti negalėjo. O kas buvo anksčiau – visa infor-
macija labai miglota. Niekas nieko tiksliai nežino.

Draugai patys ėmė studijuoti lietuvių liaudies pada-
vimus, sakmes, ieškodami, už ko nusitverti, bet siūlas iš 
kamuolio nesivyniojo.

– Tikiu, kad anksčiau buvo reikšmingos keturios 
datos, – pasakė kartą Kasparas. – Pagal mūsų kalendo-
rių tai turėtų būti saulėgrįža iš birželio 21-osios į 22-ąją, 
kita saulėgrįža iš gruodžio 21-osios į 22-ąją, lygiadienis iš 
kovo 20-osios į 21-ąją ir dar vienas lygiadienis iš rugsė-
jo 22-osios į 23-iąją. Manau, tas keturias naktis būdavo 
meldžiamasi, kad gražiai baigtųsi vienas ciklas ir prasidėtų 
naujas. O kas, jei mudu pabandytume per artimiausią ly-
giadienį – naktį iš rugsėjo 22-osios į 23-iąją – uždegti ant 
to kalno laužą? 

– Kodėl gi ne, – pritarė Marius.
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Taip draugai ir padarė. Mamutė nėjo su jais, paaiški-
nusi, kad tai turį atlikti tik jiedu. Vaikinai užsidegė laužą. 
Į jį Kasparas pirmiausia įdėjo tris šakeles: kadagio, eglės 
ir pušies. Liepsna džiaugsmingai pašoko aukštyn daugybe 
mažyčių žvaigždučių. Ji degė kažkaip didingai, ne taip, 
kaip įprasta matyti kasdienybėje, tačiau nieko ypatingo 
nevyko. Jaunuoliai nesikalbėjo. Tyliai žvelgė į ugnį. Kas-
paras nepastebėjo, kaip jo draugas užmigo.

 
Sapne Marius regėjo šitą kalną. Jo viršūnė buvo pli-

ka, o pakalnės apaugusios ąžuolais. Būtent toje vietoje, 
kur dabar degė jų laužas, buvo sukrautas aukuras. Kalno 
centre stovėjo didžiulis akmuo su kryžiais. Marius matė 
save kaip seno žynio mokinį. Staiga prieš akis tartum fil-
me ėmė bėgti laikas. Jis išvydo senojo žynio mirtį ir savo 
draugystę su Kasparu, kuris buvo labai panašus į dabarti-
nį, netgi vardą turėjo tą patį. Stebėjo savo mirtį akmeni-
nėje grotoje, pastatytoje kalno papėdėje. Dabar Marius 
žinojo, kad jo Mokytojo vardas buvo Daugirdas.

 
Tuo pat metu Kasparo širdyje keitėsi mentaliniai 

vaizdai: jis regėjo atsisveikinantį Daugirdą, draugystę su 
Mariumi, kuris tada vadinosi Matu, save, klūpantį ant šio 
kalno šalia nužudyto draugo pelenų... Matė savo praregė-
jimą grotoje ir save, kviečiantį žmones pertvarkyti savo 
šalį.

 
Kaip susitarę vienu metu draugai pakėlė vienas į kitą 

akis. Ugnis jau geso. Jos gęstančios kibirkštėlės apšvie-
tė įsižiebiančias jaunuolių akių kibirkštis. Jie priėjo vie-
nas prie kito ir kaip niekada dar iki šiol tvirtai, vyriškai 
apsikabino. Atsivėrė naujas gyvenimo puslapis. Jis buvo 
tuščias, bet toje tuštumoje jau buvo įrašyta visa praeities 
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pilnatvė ir išmintis. Jie žinojo, kad jų gyvenimo knygos 
bus rašomos toliau. Ir tai darys jie patys. Ne, nepaliks jie 
to kažkokiam jo Didenybei Likimui. Nuo šiol jie patys tai 
darys sąmoningai.

 
Apie tikrus dalykus nekalbama, nes tie, kurie juos at-

randa, žino, kad niekados nesugebės to paaiškinti nesu-
sivokusiajam. Kol tas jų neišgyvens, net suprasti negalės, 
o ką jau kalbėti apie suvokimą... Argi galima paaiškinti 
meilę, džiaugsmą? Argi galima apibūdinti patį suvokimą? 
Kiekvienas patiria tai pagal savo atsivėrimą, pagal savo vi-
dines galimybes. Taip, senolė vėl buvo teisi, sakydama, 
kad savo Paskirtį kiekvienas turi suvokti pats. Tada nebe-
šnekama, o daroma, nes abejonių savaime nelieka, o rizi-
ka nebeatrodo kaip rizika. Tikrasis Pašaukimas tada pats 
ima klotis kelią. Reikia tik klausyti savo širdies.

Gal draugai, rytoj grįžę į Vilnių, ir pasidalins su kuo 
nors savo potyriais, gal papasakos juos mamutei, bet da-
bar tie įspūdžiai juos gerokai subrandino. Abu suprato, 
jog tai ir yra jų tiesa. Galbūt kiti ją palaikytų kliedesiais, 
tačiau jų jaunose krūtinėse gimė senas ir tikras aiškumas.

 – Vadinasi, mes susitikome tam, kad vėl kažką dary-
tume Tėvynės – Motinos labui. Ir Mokytojas liko kažkur 
arčiau Žemės, kad mus vestų tuo keliu, – nutarė abu.

 
Vienų pabudimui reikia stiprių pokyčių, sukrėtimų, 

įvykių ar nelaimių. Kitiems jis vyksta palaipsniui, tačiau 
pasiekus kritinį tašką, kuriuo gali tapti neįtikėtina infor-
macija, sapnas ar kitoks atvėrimas, į ką atsiliepia širdis, 
pabudimas formuojasi aiškiai ir tvirtai. Paprastai tokie 
žmonės jau viduje tikėjosi kažko panašaus, nes iš tiesų 
giluminė sunki transformacija jiems jau buvo įvykusi kaž-
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kada, daug seniau, tikrai ne tuo laikotarpiu, kuriame jie 
dabar gyvena. Jei kas nors kažkada iš tikrųjų jau buvo 
prabudęs, dabar procesas vyksta savaime, be itin ženklių 
sukrėtimų.

Mūsų herojai transformaciją jau buvo patyrę: vienas – 
per savo mirtį, kitas – per draugo mirtį. Todėl jie atėjo 
į naują gyvenimą jau pabudę. Dabar jiems tiesiog buvo 
primintas, tiksliau sakant, įvardytas jų pabudimas. Taip 
jų širdyse vis skaisčiau ėmė įsidegti Idėjos ugnis, ruošianti 
juos naujiems žygiams. 

Vietininkas Kasparas su kitais vyrais daug dirbo dėl 
Tėvynės – Motinos. Jie suprato, kad kuo daugiau gen-
čių susijungs, tuo šalis bus stipresnė ir tuo sunkiau ją bus 
įveikti priešams. O pastarieji piktėjo: vieni kovojo ginklu, 
kiti – subtilesniais būdais. Kasparas buvo girdėjęs iš savo 
Mokytojo, kad vienas subtiliausių būdų užvaldyti šalį – tai 
įdiegti į šventvietes svetimas programas, kurios sujaukia 
įprastą tų vietų ritmą ir pamažu jį atitinkamai iškreipia. 
Jis žinojo, kad senovės baltų žyniai buvo labai išmintingi 
ir mokėjo nuo tokių dalykų apsisaugoti, nes kai tais laikais 
priešas negalėdavo ginklu paimti šalies, siųsdavo tam ti-
krus žmones, turėjusius tas programas įdiegti.

Paprastai tą programą priešai palikdavo daikte, nes 
vien tik užkeikimai žodžiu neveikdavo ilgai. Tie daiktai 
būdavo kristalai arba lauko akmenys. Jie saugo informa-
ciją tol, kol ji neišstumiama kita specialia programa. Tai 
buvo žinoma ir plačiai taikoma. Šitas būdas nebuvo vie-
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nintelis. Visus juos ir dar daugiau žinojo baltų žyniai, to-
dėl visada greit tokias paliktas „dovanėles“ surasdavo ir 
panaikindavo programas. Jie kaip akies vyzdį saugojo savo 
šventavietes ir jas prižiūrėjo. Žynių sąmonei siaurėjant, 
vis mažiau pasitaikydavo tokių, kurie galėdavo surasti 
šventojoje vietoje paslėptą priešą, o ir tvarka bei švara ne-
bebuvo palaikoma taip, kaip anksčiau. Erdvė ėmė jauktis.

Kasparas nebebuvo žyniu, todėl ne jam reikėjo rūpin-
tis šventvietėmis, tačiau kartą jis susiruošė pas Vyriausiąjį 
žynį, kad šį perspėtų. Atvykęs kalbėjo apie būtinybę aky-
liau stebėti šventąsias vietas: kas į jas ateina, ką ten veikia, 
kad reikia vėl jas tvarkyti ir puoselėti. Vyriausiasis buvo 
šiek tiek apie tai girdėjęs, todėl padėkojo ir pažadėjo tą 
klausimą rimtai aptarti su visais žyniais eilinėje jų sueigoje. 

Taip jau buvo įprasta, kad priešas, užpuolęs vietovę, 
pirmiausia išniokodavo šventavietę, nes joje įsivyravusi 
sumaištis persiduodavo ir visoje žemėje. Tada atsliūkinusi 
baimė formuodavo prisitaikėliškumą: anksčiau visi sto-
davo už vieną, o suniokotose žemėse kiekvienas imdavo 
kovoti tik už save ir savo išlikimą. Jei jo tai neliesdavo – 
nesikišdavo.

 
Kasparas su Vyriausiuoju žyniu sugalvojo kiekvieno-

je šventykloje po Palaiminimo akmeniu įtaisyti specialų 
akmenį, savaime neutralizuojantį visų svetimšalių atliktų 
ritualų neigiamą poveikį šaliai ir konkrečioms žemėms. 
Toks akmuo turėjo būti koduojamas per pilnatį prie šven-
tosios ugnies arba per vieną iš keturių metų ciklo pager-
bimo ritualų. Taip ir buvo padaryta. Specialaus akmens 
programos stiprumas priklausė nuo jį užkodavusio žynio 
sąmonės platumo. Kai kur tai veikė puikiai, kai kur – vos 
ne vos. 
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– Jei mes nepasisaugosime, mums bus įdiegtas ir nau-
jas tikėjimas, – tvirtino Kasparas Vyriausiajam. 

Abiem vyrams tai atrodė siaubinga. Jų tikėjimas dar 
nebuvo dogmatiškas, tačiau dėl pačių žynių kaltės jis ėmė 
prarasti savo gyvumą. Gilioje senovėje Tikėjimas buvo 
laisvas ir gyvas.

Kuo toliau, tuo labiau Tikėjimo samprata siaurėjo. Jau 
ir dabar kai kurie žyniai nebesimeldė Didžiajai Dvasiai, 
kuri sukūrė visą pasaulį, žvaigždes ir žmones, o išskaidė ją 
į daugybę vardų. Buvo tokių, kurie meldėsi tik akmenims 
ar medžiams ir pradėjo gąsdinti žmones bausmėmis. Tai 
siaurino buvusio laisvo ir gryno Tikėjimo sampratą. Tas 
neramino Kasparą. Jį baugino šalies ateitis, kurioje jis nu-
matė daug kovų, pavergimų ir išsilaisvinimų.

– Ar sugebės, praėjus šimtmečiams, mūsų žmonių šir-
dys būti laisvos, jei jau dabar jos ima apsiraizgyti baimė-
mis, jei jau dabar jos gūžiasi? – mąstė jis skausmingai.

Kartą užėjęs į netoli Seimo esančią kavinę papietauti, 
Kasparas atkreipė dėmesį į kampe sėdinčią merginą. Ji val-
gė viena. Tarytum niekuo neišsiskyrė iš kitų, bet Kasparui 
pasirodė kažkuo ypatinga. Tarp jo pažįstamų buvo nemažai 
merginų. Jis bendravo lygiai maloniai su visomis, nė vienos 
neišskirdamas. Mokyklos laikų nelaiminga meilė pristabdė 
jį nuo tolesnių artimų santykių paieškų, tarsi leisdama su-
prasti, kad meilę lydi skausmas, o jo jauni žmonės labai ne-
mėgsta. Dažną tai priverčia užsidaryti arba, priešingai, pa-
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skatina paviršutiniškai skraidyti nuo žiedelio prie žiedelio, 
nepagalvojant, kad taip beskraidydamas jis pats gali tapti 
šalna tiems gležniems žiedeliams. Kasparo pirmoji myli-
moji pasirinko jo draugą, kuris jai tada pasirodė šaunesnis. 
Vaikinas nepyko ant jų, bet jo širdis užsidarė kitoms arti-
mesnėms draugystėms su mergaitėmis. Buvo tokių, kurios 
siekė perspektyvaus ir išvaizdaus jaunuolio palankumo, 
o jis su visomis elgėsi vienodai draugiškai, paprastai ir nė 
vienos nekvietė į pasimatymą. Kažkuri mergina po nesė-
kmingų pastangų užkariauti vaikino širdį įsižeidusi apskel-
bė jį esant gėjumi. Atsirado tuo patikėjusiųjų, bet didžioji 
dauguma slapta manė, kad gal Kasparas ruošiasi pakeisti 
profesiją ir tapti kunigu. Tiesa, kai kam atrodė keista jo 
nuoširdi draugystė ir glaudus ryšys su Mariumi, tačiau nie-
kas nieko negalėjo įrodyti. Marius, iki pasirodant Kasparui, 
turėjo merginą, bet po to ji kažkur tyliai išnyko. Vyrai daug 
laisvo laiko praleisdavo kartu, gal todėl kai kuriems jų pa-
žįstamiems ir kilo įtarimų.

Deja, įtarinėjantieji patys nebuvo patyrę, todėl nega-
lėjo žinoti, kad, sielai bundant, apie ją ima burtis gimi-
ningos sielos. Taip keičiasi draugų ir pažįstamų ratas. Tų 
artimų sielų neieškoma, jos savaime įsilieja į bundančiojo 
gyvenimą. Kasparas ir Marius rado vienas kitą po daugelio 
šimtmečių. Tai buvo draugystė dviejų iškilių sielų, kurios 
supranta viena kitą be žodžių, niekada negalėtų išduoti ar 
kerštauti, o jei reikėtų, tai ir gyvybę viena už kitą atiduotų.

Tačiau, nepaisant tikros vyriškos draugystės, kiekvie-
nam vyrui reikalinga jo tikrosios moters šiluma ir meilė, 
kuri dar labiau atgaivina jo ugningą širdį ir ryžtingą drąsą. 
Sakoma, kad kiekvienam vyrui skirta tik jo moteris, o kie-
kvienai moteriai – tik jos tikrasis vyras. Ne visada jie vienu 
metu gyvena Žemėje, bet jeigu gyvena, savo širdyse abu tai 
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žino ir laukia. Tada žvaigždės būtinai surengia jų susitiki-
mą ir tada jų neišvengiamai laukia atpažinimo egzaminas. 
Jeigu abiejų širdys jau pasiruošusios susitikti, atpažinimas 
įvyksta, o jeigu vienas kuris tam dar nepasiruošęs – Dangus 
nuliūsta, nes jis taip stengėsi šioms dviem sieloms įteikti 
ilgai lauktą dovaną, o jos liko tos dovanos nepastebėjusios 
ir nepasiėmė. Tačiau Dangus nepasimeta. Po tam tikro lai-
ko jis vėl pabando. Kartais tas bandymas pavyksta, ir abi 
širdys, tiek ilgai buvusios atskirai, ima plakti vienu ritmu. 
Kartais tai nusikelia dar vėlesniam laikui. Būna, kad netgi 
į kitus gyvenimus. Gal prieš mirtį tiek vienam, tiek kitam 
prieš akis iškyla išsvajotasis paveikslas, bet netrukus jis pa-
skęsta pereinamųjų pasaulių šviesų žaismėje...

 
Mergina, sėdinti kampe, Kasparui pasirodė kaip deivė: 

nežemiška, trapi, bet kartu stipri ir tvirta. Jos veidas dvel-
kė ramybe. Kitam vyrui ji nebūtų atrodžiusi gražuolė – 
į tokio tipo moteris neatsisukama gatvėje. Ją galėjo pa-
stebėti tik tas, kuris mato žmogaus vidinį spinduliavimą. 
Kasparo širdį užplūdo iki tol niekada nepatirta palaima 
ir aiškus nusiraminimas, kurį paprastai pajunta tie, ku-
rie atpažįsta savo sielos dalelę. Jis pats dar to paaiškinti 
negalėjo, tačiau valgyti jam nebesinorėjo. Nepajuto, kaip 
atsidūrė prie nepažįstamosios stalelio.

– Ar leisite prisėsti prie jūsų? – galantiškai paklausė.
– Kodėl gi ne, – nesutriko mergina, – jei jums atrodo, 

kad būtent čia turite prisėsti.

Merginos akys buvo didelės, žalsvai melsvos, su šiek 
tiek išsiplėtusiais vyzdžiais. Jos trumpai kirpti plaukai darė 
ją kiek berniokišką, tačiau Kasparas regėjo iš jos vidaus 
trykštantį spindesį ir nesuprato, kaip kiti gali jo nematyti.
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– Ar netrukdysiu, jei pietausiu su jumis? – vėl pasitei-
ravo jis.

– Kam tos ceremonijos? Sakykite, kad norite susipa-
žinti, ir tiek. Aš – Milda, – prisistatė jo deivė. 

– Aš – Kasparas. Malonu susipažinti, – atsakė šis tru-
putėlį sutrikęs.

– Man taip pat, – nusišypsojo pašnekovė.

Kasparas sėdosi nenuleisdamas nuo merginos akių. 
Milda taip pat perkėlė savo dėmesį nuo šaltibarščių lėkštės 
į vyriškį. Pasijuto kaip niekad keistai. Patyrusi nelaimin-
gos meilės istoriją, kaip tai yra beveik įprasta su kiekvienu 
jaunu žmogumi, tik pradedančiu mokytis savo gyvenimo 
pamokas, ji nusprendė, kad negalima tikėti vyriškiais. 
„Vienos bėdos su jais, – mąstė mergina, – daug geriau be 
jų.“ Ji padėjo į šalį aukštakulnius batelius, sukneles, sijo-
nus, nusikirpo gražius banguojančius plaukus ir nusprendė 
gyventi be vyriškos meilės. Tiesa, į vienuolyną stoti nesi-
ruošė. Turėjo daug draugių ir šiek tiek draugų, bet artimų 
ryšių vengė. Taip Milda uždarė tik pradedančią atsiverti 
savo širdelę, kuri vis kartais bandydavo pakuždėti, kad 
to daryti nereikia, kad pirmi kartai beveik visiems būna 
nesėkmingi. Juk labai reta širdis jaunystėje iš tiesų sugeba 
atsiverti tikrai ir brandžiai meilei. Dažniausiai tada meile 
vadinamas jauno kraujo šėlsmas gyslose ir noras greičiau 
tapti suaugusiam, savarankiškam. 

Milda tik prieš kelerius metus buvo baigusi anglų kal-
bos bakalauro studijas Vilniaus universitete ir dabar mokė 
vaikus. Merginos tėvai buvo išsiskyrę, nors ji žinojo, kad 
kažkada jie mylėjo vienas kitą ir kad ji buvo jų meilės vai-
sius. Tėvų skyrybos savotiškai užprogramavo Mildą, jog 
meilė negali tęstis amžinai. Tai buvo dar viena priežastis, 
kodėl mergina nusprendė nemylėti. Tačiau Dangus manė 
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kitaip. Šis vaikinas, taip netikėtai išdygęs prieš akis, savo-
tiškai gąsdino ją, bet ir traukė. Milda laikė save savaran-
kiška, mokėjo rasti atsakymą įvairiose situacijose, tačiau 
dabar pasijuto kaip ne savo rogėse.

– Man atrodo, kad aš tavęs ieškojau visą savo gyveni-
mą, o gal net ne vieną, – išgirdo Kasparas save, tariantį 
tokius žodžius.

Milda žiūrėjo į jį išplėtusi akis. Mergina ne juokais iš-
sigando, bet kojos tapo kaip švininės ir ji negalėjo pakilti 
nuo kėdės, nors mielai būtų tai padariusi.

– Ar tu visoms taip kalbi susipažindamas? – bandė ji 
pokštauti.

– Dar nė vienai savo gyvenime to nesakiau, – Kasparą 
ėmė krėsti vidinis drebulys.

– Kodėl man tokia išimtis? – Mildai šiek tiek persida-
vė tas nervingas virpulys. Šaltibarščiai buvo pamiršti.

– Aš net neklausiu, ar tu ištekėjusi, ar turi mylimąjį, 
nes kažkodėl žinau, kad ir tu laukei tik manęs, – Kasparas 
stebėjosi savo drąsa.

– O gal aš iš tiesų... nelaisva? – jau gynėsi Milda.
– Tu negali būti nelaisva, nes Dangus dabar suvedė mus 

tam, kad mes būtume kartu visą likusį gyvenimą, – Kas-
paras staiga kažkur giliai savo viduje pajuto to, ką ištarė, 
prasmę. Jis elgėsi taip, kaip jam nebūdinga, tačiau tik dabar 
aiškiai suvokė, kad šioje situacijoje kitaip elgtis tiesiog ne-
gali. Jaunuolis ir stebėjosi, ir džiaugėsi supratęs, kaip meis-
triškai Dangus moka pateikti savo dovanas, kurias pasiimti 
turi pats žmogus. Jis nusprendė tos dovanos nepraleisti.

– Bet juk tu matai mane pirmą kartą! Tu manęs visai 
nepažįsti! – mergina ir raudo, ir balo, tačiau pakilti nuo 
kėdės vis dar nepajėgė. Kažkokia neįtikėtina jėga laikė ją 
lyg prikaltą.



143



144

– Man regis, aš pažinojau tave visada, todėl pažįstu 
tave taip, kaip pažįstu patį save, – atsakė Kasparas tvirtai.

Tikrojo vyro drąsa ir ryžtingumas pažadina moteryje 
tikrąją moterį. Kad ir kokia stipri moteris būtų, slapta ji 
visada ilgisi to, šalia kurio galėtų pasijusti silpna ir gležna, 
kuris apgaubtų ją savo rūpesčiu ir vyriška meile. Šiuolai-
kinės emancipuotos moterys stengiasi atrodyti tvirtos ir 
savarankiškos. Joms nevalia būti silpnoms. Jos nebesiryžta 
parodyti savo švelnumo ir moteriškumo, o vyrai nustoja 
būti riteriais. Todėl moterys ir sako, kad joms gerai ir vie-
noms. Tačiau niekas nemato ir nežino, kad, pasislėpusios 
savo išpuoselėtų namų kalėjime, jos ilgisi tvirtų vyriškų 
pečių ir atsidavusios vyriškos širdies. Mūsų technikos pa-
žangos amžius baigia užmušti moteryje tikrąją moterį, o 
vyre – tikrąjį vyrą. Vyrai nebegerbia moterų, šios – vyrų. 
Nei vieni, nei kiti nebesugeba išlaikyti bendros šeimos 
ugnies, dėl to dar sunkiau bus tai daryti jų vaikams. 

Meilės sinonimu tampa prisirišimas arba seksas, o jos 
pačios sąvokos gelmė ištirpsta alinančiame darbe, pavir-
šutiniškuose santykiuose ir tarpusavio nesusipratimuose. 
Vis sunkesnis tampa vienas kito atpažinimo egzaminas, 
nes, atbukę nuo kasdienybės darbų verpeto, mankurtiškų 
televizijos realybės šou ir panašių programų, parlamenta-
rų rietenų ir nesibaigiančio bėgimo paskui pinigus, žmo-
nių kūnai pervargsta, širdys nebesugeba įsiklausyti į kitų 
širdis, todėl savo sielą tegirdi tik vienetai. O kaipgi be jos, 
be sielos... Tik ją išgirdus iš tiesų atsiveria viskas, tačiau 
dažnai ne taip, kaip protas norėtų.
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– Kas galėjo pagalvoti, kad žmonės pasieks tokį be-
protybės lygį, kada mašinos, pinigai, ambicijų ir ydų pa-
tenkinimas bus svarbiau už artimuosius, o ką jau kalbėti 
apie Tėvynę – Motiną... – mąstė sau Daugirdas tarpinia-
me sluoksnyje.

– Pildosi tavo senoji vizija, – išgirdo jis savo draugą nuo 
Jūros kalno, – praeis dar kiek laiko ir pasaulį ims valdyti 
besieliai subjektai. Apie kokią čia Lietuvą galima kalbė-
ti, kada nusielinama visa Žemės planeta? Cunamiai, ura-
ganai, žemės drebėjimai ir karai bando atkreipti žmonių 
dėmesį į tikrąsias vertybes, tačiau tik nelaimei praūžus, 
ypač kai ji jų tiesiogiai nepaliečia, tuoj vėl viskas pamirš-
tama. Prisimenu, jog lygiai tas pats vyko Atlantidoje prieš 
didžiąsias katastrofas.

– Taip, žmogus mėgsta kaltinti kitą žmogų ar dar ge-
riau – valstybę. Kol taip bus – žemės paviršių niokos ka-
taklizmai. Tačiau jei kiekvienas Žemės gyventojas nuga-
lės kataklizmus savo viduje ir pasistengs neparduoti savo 
nemirtingos sielos jo Didenybei Protui, Žemė – Motina 
nurims, nes jos vaikai bus supratę, kas jie yra ir ką turi 
daryti. Jaunuoliai mane jau girdi – tai šiokia tokia paguo-
da, – dalijosi su draugu savo mintimis Daugirdas.

– Aš jam pasiunčiau jo moteriškąją pusę. Pažiūrėsime, 
ar jie įveiks savo išbandymą, – atsiliepė draugas.

– Manai, kad tai nesutrukdys jo Misijai? – paklausė 
Daugirdas. – Jis gi jau ne kartą dirbo vienas.

– Nebūtinai misionieriai turi būti vienišiai. Radę savo 
kitą pusę, jie gali tapti stipresni ir dar daugiau nuveikti. 
Šiame laikotarpyje per sunku būti vienam, – pasigirdo at-
sakas. – Yra dar neparsidavusių protui sielų. Matau aš jas 
nuo kalno. Tai džiugina. Ateis ir mūsų berniukų laikas.

– Tikiuosi, jiems pavyks, – mąstė Daugirdas.
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Praėjo kelios dienos. Milda vis negalėjo atsitokėti. 
Nors mergina buvo racionali, Kasparas sugebėjo sukte 
įsukti ją į savo meilės verpetą, džiaugsmingai sukdamasis 
jame ir pats. Iš ryto jis siųsdavo savo deivei SMS su nuos-
tabiausiais žodžiais, plaukiančiais iš vis labiau atsiverian-
čios širdies. Mildą tos žinutės pakylėdavo visai dienai. Ji 
jautėsi kaip ant sparnų. „Nejaugi taip gali būti? – teiravosi 
draugės Anetos. – Įgnybk, ar nesapnuoju.“ Mergina ne-
galėjo patikėti tuo stebuklu, kuris dabar akivaizdžiai su 
ja vyko. Jei kas būtų prieš tai kažką panašaus pasakojęs, 
tikriausiai būtų tvirtinusi, kad taip būna tik pasakose, o 
gyvenimas – tai proza su bet kokius gražiausius jausmus 
užgožiančia rutina, nevaldomomis nuoskaudomis, pykčiu 
ir baimėmis. 

Savo sielos gelmėse Milda tikėjo meile ir jos baukščiai 
laukė, tačiau protas sakė, kad meilės nebėra, nebent ro-
manuose apie riterius ir jau minėtose pasakose, o yra tik 
vyro ir moters įprotis gyventi kartu, nes taip saugiau, tau-
piau, nes pasaulis visada taip gyveno. „Džiaukis, kol gali, 
– prieštaravo jai draugė. – Kas bus, tas bus, bet nors sena-
tvėje turėsi ką prisiminti.“ Kelios vyresnės bendradarbės 
pavydžiai žiūrėjo į spindinčią merginą ir lingavo galvomis: 
„Nieko iš to neišeis. Patampys mergaitę ir paliks. Tai nai-
vuolė. Matėm mes tokių.“

Po darbo Kasparas jau laukdavo Mildos. Jie eidavo 
kartu vakarieniauti, vaikščiodavo Sereikiškių parke pa-
lei Nerį, lipdavo ant Gedimino, Trijų Kryžių ar kitų šalia 
esančių kalnų. Jaunuoliai puikiai sutarė, nes didelių am-
bicijų, kurios paprastai griauna net pačius gražiausius ir 
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daug žadančius santykius, nė vienas neturėjo. Abu tiesiog 
nuoširdžiai džiaugėsi vienas kitu.

Kasparo meilė užgriuvo Mildą kaip didžiulė banga ir 
nusinešė ją į atvirą jūrą. Mergina bijojo galvoti, kas bus 
toliau, tačiau tikrai nenorėjo, kad tas stebuklas baigtųsi. 
Panašios asmeninės patirties neturėjo, kad galėtų paly-
ginti ir numatyti baigtį. Milda buvo tvirta, savarankiška 
dvidešimt pirmojo amžiaus mergina, pakankamai pra-
gmatiška, mokanti pakovoti už save, jei to reikia. Ji tikėjo 
aukščiausiąja jėga, kuri sukūrė ir valdo visus pasaulius. Tas 
merginos tikėjimas buvo giluminis, bet ji jokiai religijai 
ar dvasinei krypčiai ypatingo potraukio nejautė. Gyveno 
taip, kaip didžioji dalis to meto jaunų žmonių. Tiesa, tušti 
pokalbiai, diskotekos ar sėdėjimas kavinėse jos netraukė. 
Ji turėjo galimybę išvažiuoti padirbėti į užsienį, tačiau nu-
sprendė, kad gerai dirbant ne ką mažiau galima užsidirbti 
ir čia. Tą ji ir darė, dažnai prisiimdama daugybę darbų 
papildomai, nes jai reikėjo, kad diena būtų užpildyta. 

Užsienis merginai nebuvo pažadėtoji žemė: mama 
nuo pat jos gimimo dirbo su užsieniečiais, daug važinė-
jo, ir Milda puikiai matė, koks tai sunkus, įtemptas, nors 
gal ir įdomus darbas. Kartais neturėdama su kuo palikti 
dukros, mama pasiimdavo į ekskursijas ar susitikimus ir 
ją, tad mergaitė puikiai žinojo visą to darbo virtuvę. Tas 
žinojimas tiesiog nusėdo jos pasąmonės sluoksniuose. 

Problema buvo vyrai. Milda bendraudavo su jais lyg 
stovėdama už kažkokios nematomos sienos, bijodama 
prisileisti per arti, baimindamasi skausmo, kurį jie gali su-
teikti. Tokia nuostata visada traukia nusivylimus. Keletą 
jų mergina jau buvo patyrusi, o tai dar labiau sustiprino jos 
apsisprendimą. Dabar šią nuostatą reikėjo staigiai keisti. 
Tai buvo tiesiog akibrokštas... Kasparas drąsiai, ryžtingai 
ir aiškiai griovė tą sieną. Protas vis nenorėjo pasiduoti: 
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„Ir vėl bus tas pats“, tačiau širdis jos jau nebeklausė. Taip 
buvo todėl, kad Kasparo prasivėrusi širdis kreipėsi į Mil-
dos širdį. 

Daugelis myli per protą arba emocijas, tačiau to meile 
pavadinti negalima: pirmu atveju tai protingas išskaičia-
vimas, o antru – aistra, kuri retai tęsiasi ilgai – paprastai 
tam tikru metu ji virsta neapykanta ar šaltumu. Tikroji 
meilė galima tik tada, kai širdis kviečia širdį, kai siela at-
pažįsta sielą. Tam reikia, kad bent vieno širdis jau būtų 
nors kiek atvira, o kito – pasiruošusi atsiverti. Tokio atsi-
vėrimo priešai – tai ambicijos, puikybė, baimės, pavydas, 
išskaičiavimas, nesąžiningumas. Kasparo širdis kreipėsi ne 
į Mildos protą, o į širdį. Merginos širdis nors ir bijojo, bet 
norėjo atsiverti, todėl atsakė su džiaugsmu.

Vienaip kalba protas, kurio kalėjime rauda įkalinta 
siela, o kitaip – protas, nuskandintas širdyje ir priverstas 
pripažinti sielą lygiaverte partnere. Kasparas jau girdėjo 
savo sielą, todėl jis galėjo bendrauti su kitų žmonių sie-
lomis. Tas, kieno siela įkalinta proto, į kitų sielas kreiptis 
dar nesugeba.

– Ar tekėsi už manęs? – paklausė Kasparas Mildos ant 
Gedimino kalno. – Ar sutiksi dalytis savo gyvenimą su 
manuoju?

– Taip, tūkstantį kartų taip, – ramiai atsakė pragmatiš-
koji Milda, žiūrėdama mylimajam į akis.

 
Tai įvyko praėjus vos savaitei po jaunuolių pažinties. 

Sunku buvo tą suprasti aplinkiniams. Suprato tik Marius, 
Kasparo močiutė ir Mildos motina.

– Aš džiaugiuosi, dukrele, kartu su tavimi, – kalbėjo 
mama. – Tu verta tikros meilės ir laimės. To aš tau visada 
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linkėjau savo maldose. Dėkoju Viešpačiui, kad jis jas iš-
girdo ir atsiliepė. Laiminu tave. Te laimės deivė niekada 
nenusisuka nuo tavęs ir tavo vaikų.

Tėvų nuoširdūs linkėjimai ir palaiminimai vaikams bū-
tini. Tai juos sustiprina. Tokiems vaikams labiau pavyks-
ta realizuoti save ir surasti tikrąją laimę. Tą žinodama, 
Mildos mama laimino savo dukterį. Gal todėl mergaitės 
širdelėje ir buvo ta ramybė, kurios daugelis stokoja. O kai 
žmogus ramus, jis mato plačiau...

 
Milda nebeįsivaizdavo greta savęs kito vyriškio, o Kas-

paras – kitos moters. Daug gyvenimų jie nebuvo susitikę, 
todėl abu žinojo – šios Dievo dovanos jie nepraleis.

Sužadėtiniai nusprendė, kad jų santuoka turi būti ti-
kra šventė. Juos suvedė Dangus, vadinasi, jis toje šventė-
je būtinai turi dalyvauti. Santuokų rūmuose procedūra 
tokia rutininė ir nebeiškilminga, kad ten jie nutarė tik 
nueiti pasiimti dokumentų po to, kai susituoks kokioje 
nors šventovėje. Iškilo klausimas, į kurią eiti. Jie abu tikė-
jo Aukščiausiuoju, tačiau nė viena iš vyraujančių religijų 
jiems nebuvo paskutinė instancija. Abu – katalikai, kaip 
įprasta Lietuvoje, bet nevengė ir cerkvės, kuri traukė su-
sikaupimu ir iškilmingumu. O gal pas liuteronus? Pradėjo 
nuo tradicinės bažnyčios. Ten kunigas pasakė, kad prieš 
santuoką reikės lankyti atitinkamus kursus ir tik po to 
bus galima paskirti santuokos datą.

 „Negi nuo tų kursų žmonės labiau mylės Dievą ir 
vienas kitą? Mes skundžiamės ministerijų, savivaldybių, 
įstaigų biurokratais, o čia ir dvasininkai, pasirodo, ta pačia 
liga serga“, – svarstė abu.

Taip besišnekučiuodami Kasparas su Milda atsidūrė 
vienoje iš Vilniaus cerkvių. Jos rami aplinka jaunuolius 
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itin patraukė. Tai buvo cerkvė priešais Seimą, kitoje upės 
pusėje. Šventikas pasikalbėjo su sužadėtiniais ir jie kartu 
išrinko šventei tinkamą datą.

– Nesuprantu, nejaugi Dievas ten kitas? – piktinosi 
Milda. – Kodėl Romos katalikai barjerus tikintiesiems 
stato, o stačiatikiai tiesiog stengiasi savo pareigas atlikti 
tinkamai?

– Gal ne visose cerkvėse šitaip? – sudvejojo Kasparas. – 
Gal mums tiesiog pasisekė? Vėl mus Dangus atvedė rei-
kiamu laiku į reikiamą vietą – prie Seimo susipažinome, 
prie Seimo ir tuoksimės. Viskas teisinga.

 
Jaunuoliai ėmė ruoštis vestuvėms. Sutarė apsieiti be 

didelių iškilmių – pakvies tik artimiausius draugus, gimi-
nes ir, žinoma, tėvus. Kaip tarė, taip ir padarė.

Milda turėjo atskirą butą, todėl būstu rūpintis nebe-
reikėjo. Tik Kasparas jautėsi nejaukiai, kad ne į savo na-
mus jauną žmoną parsives, todėl panūdo padaryti jame 
kapitalinį remontą, kad nors taip galėtų prisidėti prie jų 
bendros materialios ateities.

– Tai nebūtina, – prieštaravo Milda. – Koks skirtumas, 
ką kas turi? Svarbiausia, ką mes dabar turime. O mes tu-
rime vienas kitą. Jokie žemiški turtai to niekada neatstos. 
Anot mano mamos, materialūs dalykai užgyvenami, o ti-
kros meilės, kaip ir tikros draugystės, už jokius pasaulio 
pinigus nenupirksi.

– Taip, mano meile. Tą patį man kažkada sakė mo-
čiutė. Nuvešiu tave pas ją. Pamatysi, kokia ji nuostabi ir 
išmintinga, nors jokių mokslų nėra baigusi, – pritarė Kas-
paras mylimajai.

 
Jaunieji neapsiriko – stačiatikių šventikas ceremoniją 

pavertė tikra švente. Jis meldėsi pusantros valandos, vis 
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šiltai pažvelgdamas į naujai iškeptą porą. Atrodė, lyg ma-
tytų tai, ko kiti nepastebi, ir tuo labai džiaugtųsi. Choras 
giedojo nuostabiai. Vyresni svečiai braukė ašaras. Močiutė 
iš pradžių nesuprato, kodėl anūkas tuokiasi pas rusus, bet 
kaip visada savo nuomonės nepiršo. Dabar, nors ir nesu-
prasdama kalbos, kuria buvo meldžiamasi, ji visa širdimi 
jautė, kad anūko pasirinkimas teisingas. „Ačiū, Dievuli, 
kad jis pradeda girdėti save ir tave. Juk savo moterį atpa-
žino, – džiaugėsi senoji kartu su šventiku. – Tokia laimė 
taip retai nutinka.“

Po vestuvių vakarienės jaunavedžiai grįžo į suremon-
tuotus ir išdailintus Mildos namus, kurie dabar turė-
jo tapti jų meilės šventove. Jei jie kam ir būtų sakę, ko 
gero, niekas nebūtų patikėjęs, kad tai iš tiesų jų pirmo-
ji naktis. Netrunka dabar jaunimas paragauti uždrausto 
vaisiaus, o kai ragaujamas dar tik užsimezgęs ar nepakan-
kamai prisirpęs, paprastai sunku kada nors atpažinti jo 
tikrąjį skonį. Seksas ir aistra vadinama meile, nes tiesiog 
nežinoma, kas ji yra iš tiesų. Tai virsta rutina, kai ku-
riems – tokia pat, kaip išgerti gero alaus bokalą. Netikri 
dalykai ir surogatiniai jausmai pripildę miestų erdves. Ir 
kaipgi tiedu jaunuoliai sugebėjo išsaugoti save vienas ki-
tam? Įdomiausia, jog jiems tai buvo savaime suprantama. 
Daugelis tai laikytų atgyvena. Negali suprasti žmogus, 
gyvenąs ne savo gyvenimą, to, kuris sugeba gyventi jį są-
moningai. Jam atrodo, kad pastarasis apsimetinėja, nes 
tikrosios vertybės, tokios kaip meilė, ištikimybė, sąžinė, 
teisingumas, dvidešimt pirmajame amžiuje pamažu nu-
stoja būti vertybėmis.

 
Vyras apkabino savo tikrąją moterį. Stipriai, bet be 

galo švelniai paėmė ją ant rankų tarsi kūdikį ir nusinešė 
į miegamąjį. Abiejų akyse švietė meilė, kurią sugeba už-
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degti tik Tas, kuris kažkada sukūrė savo vaikus ir paleido 
juos į pasaulius.

– O Viešpatie, kokie mes tau dėkingi, – išsprūdo 
abiem vienu metu ir jų meilė nušvito nauja, dar iki šiol nė 
vienam nepatirta pilnatve.

Tokią pilnatvę sugeba jausti tik tas vyras, kuris randa 
savo moterį tarp milijardų Žemėje gyvenančių žmonių, 
ir ta moteris, kuri pagaliau sutiko savo vyrą ir jį atpažino, 
kad iki šio gyvenimo pabaigos būtų su juo.

 
Iš tiesų, jeigu siela leidžiasi ieškoti savo antrosios pu-

sės, žinodama, kad ji tikrai Žemėje yra, ji negali jos ne-
rasti. Juk randa ji, išėjusi iš žemiškojo pasaulio, tarp dau-
gybės žvaigždžių ir galaktikų kelią atgal į savo žvaigždę, 
tačiau tada protas jai nebetrukdo. Tad ieškoti savo sielos 
dalies reikia leisti pačiai sielai, o ne protui, nes tik ji gali 
rasti. Tam reikia prisiminti, kad esi ne protas, ne fizinis 
kūnas su visomis juslėmis, o siela. Ji kalba per širdį. Tie, 
kurie ieško protu ir juslėmis, savo tikrojo žmogaus rasti 
negali, nes net jei ir rastų, nesugebėtų atpažinti.

 
Kitą rytą jaunavedžiai išvyko į povestuvinę kelionę. 

Tam pasirinko Kretos salą.
Jaunuoliai galvojo tomis pačiomis mintimis, kvėpavo 

vienu ritmu. Neįtikėtina, kad tiedu jauni žmonės sugebė-
jo mylėti vienas kitą taip, kaip daugelis gali tik sapnuoti. 
Legendinės meilės istorijos iš tiesų buvo tikros, tačiau dėl 
to jos ir legendinės, kad itin retos.

 
Dauguma žmonių meile vadina prieraišumą, įprotį. 

Neretai tuo žodžiu pridengiama baimė likti vienišam. Ne 
vienas jaunuolis meilę supranta kaip aistrą, jauno kraujo 
šėlsmą gyslose. Aistroms aprimus, meilė virsta neapykan-
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ta arba tiesiog atšąla. Po kiek laiko pradedama ilgėtis tos 
būsenos ir vėl ieškoma... Tokiu būdu atsiranda neištikimy-
bė, einama nuo vieno partnerio prie kito ir vis nesugebama 
patirti pilnatvės. Dažnas tada ima sakyti, kad meilės nėra, 
pakeičia ją perkamais malonumais ar alinančiu darbu. Dar 
kiti mano, kad greta esanti moteris tikrai ne ta, tačiau juk 
nebūsi vienas... Kai kurie susikuria scenarijų, koks kitas 
žmogus turėtų būti ir kaip jis turėtų elgtis. Deja, tas kitas 
gali turėti savo scenarijų... Tada lūkesčiai vėl nepasiteisina, 
nes nei vienas, nei antras į kito scenarijų gilintis nenori.

Atpažinti tikrąją meilę galima tik širdimi. Tam ji turi 
būti nors kiek prasivėrusi. Jei joje tik baimė, reikalavi-
mai ir šaltis, toks žmogus atpažinti savo meilės negali, 
nes jo atpažinimo organas širdis įkalinta lediniuose proto 
gniaužtuose.

Tikrieji susitikimai retai turi nuskirtą laiką, nes jiems 
reikia pasiruošti. Tik to, kuris prisimena esąs siela, akyse 
ima šviesti jos kibirkštis. Tik tada jis išmoksta teisingai 
atsirinkti ir pasirinkti, atpažinti, kas tikra, o kas – ne. Tik 
siela atpažįsta savo tikruosius brolius ir seseris, tik ji atpa-
žįsta savo pasimetusią dalelę. Kito atpažinimo būdo nėra. 
Čia nepatars, net, atrodytų, patys išmintingiausieji, nes 
tik paties žmogaus suvokta tiesa yra tikroji tiesa. Todėl 
kiekvienas privalo gyventi savo gyvenimą, klausydamasis 
tik savo širdies.

Kasparo širdis alsavo Visatos išmintimi. Jis jau pradė-
jo atpažinti save, justi savyje dieviškąją kibirkštį, o per ją – 
numanyti ir savo Paskirtį. Jis buvo pasiruošęs Dangaus 
surengtam lemtingam susitikimui. Jei jo širdis dar nebūtų 
pabudusi, jis tikrai toje, regis, itin į akis nekrintančioje, 
kiek berniokiškoje merginoje nebūtų atpažinęs savo tik- 
rosios moters.
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Mildos kibirkštėlė vos ne vos ruseno. Ji dar nebūtų 
sugebėjusi atpažinti savo laimės, tačiau Kasparo įsižiebusi 
kibirkštis įskėlė tą kibirkštį ir joje. Tokių porų pasaulyje 
ne viena. Jos šiek tiek keistos, būtinai kažkuo neįprastos, 
kartais kitiems nelabai suprantamos, bet būti šalia jų no-
risi daugeliui, kad nors kiek galėtų prisiliesti prie tikrosios 
meilės, susiformavusios iš tikrųjų sielų kibirkščių. Tai – 
didžiulė jėga. Tokios poros – nepažeidžiamos.

Mūsų jaunuoliai traukė akį ne demonstruojamu, o na-
tūraliu nuoširdumu ir paprastumu. Praeiviai atkreipdavo 
į juos dėmesį, nors atrodė, jog visiškai nėra dėl ko. Natū-
ralumas ir iš jo gimęs laisvumas tampa nebeįprasti mūsų 
pasaulyje. Tiek viena, tiek kita vaidinama. Vieni vaidina 
mylimuosius, kiti – laisvus, treti – laimingus, o gal užsiė-
musius. Mūsų herojai nevaidino, jie buvo savimi. O buvo 
savimi dėl to, kad jau žinojo, kas jie yra iš tiesų. Tokių 
nedaug. Būtent tai ir traukė praeivių žvilgsnius.

Kasparas jautė, kad ateis laikas, kai jis turės padėti 
Lietuvai ir jos žmonėms, o Milda savo ruožtu nutuo-
kė, kad turės padėti Kasparui. Dėl to jai nekilo jokių 
abejonių. Kartais Šviesos karys, kad vykdytų savo Misi-
ją, turi būti vienas, tačiau kartais Dangus jam atsiunčia 
pagalbą. Kasparo pagalba buvo Milda. Marius buvo jo 
bendražygis.

Mildai nerūpėjo jos ateitis. Dabar jai buvo svarbiausia, 
kad Kasparas ją surado ir kad ji galės būti greta jo tiek 
lengvesniais, tiek sudėtingesniais gyvenimo laikotarpiais. 
Moteris jautė, kad Kasparas nebus vien tik jos – vyro lau-
kia dideli darbai, o ji turės sudaryti jam ramų prieglobstį 
po sunkių profesinių peripetijų. Jau dabar žinojo, jog tai 
darys su džiaugsmu. Intuicija jai kuždėjo, kad tikrą vyrą 
atgaivina ir sustiprina tik jo tikrosios moters, kuri visada jį 
supranta ir palaiko, meilė. Niekas kitas to pasaulyje atsto-



155

ti negali. Tačiau kad taip įvyktų, vyras turi būti to vertas. 
Tą vertę apsprendžia Dangus.

Buvęs žynys Kasparas negalvojo, kad būtent jis dabar 
žengė pirmąjį žingsnį Lietuvos valstybingumo link. Jis tie-
siog darė tai, ką diktavo širdis, tai, ko negalėjo nedaryti. 
Nežinojo jis, kad po kažkiek metų atsiras ambicingų ir 
karingų valdovų, kurie ne tik gins šalį, bet ir eis užkariauti 
naujų žemių lygiai taip, kaip tai buvo daroma visais laikais 
visame pasaulyje. Nebūtų jis norėjęs, kad Lietuva taptų 
užkariautoja. Buvęs žynys siekė taikios, išmintingos, ta-
čiau stiprios ir atsparios kitų puolimams bei negandoms 
Lietuvos. Būtent Kasparo siūlymu žemės savanoriškai, 
taikiai jungėsi į vieną Lietuvą. Kartu būnant stipresnė vi-
dinė jėga. Tada ir priešas nebe toks baisus. Nežinojo Kas-
paras ir to, kad jo sielos likimas amžiams glaudžiai susijęs 
su Lietuvos likimu, nes tas, kuris ką nors rimta pradeda, 
vis turi grįžti, kad pakoreguotų tai, ką žmonės, jam pasi-
traukus į kitus pasaulius, per savo nesupratimą sugadina.

Iš daugybės Visatos sistemų nematomi sielų keliai nu-
sidriekia į mažytę Žemę. Būtent joje realiai, fizine for-
ma, jos gali įkūnyti savo siekius ir idėjas, pasitikrinti savo 
sąmoningumą ir suvokimą per kankinančius įvykius bei 
situacijas, tarnaujančias žemiškomis įskaitomis ir egzami-
nais.

Sudėtinga, vai, kaip sudėtinga sunkioje Žemės terpėje 
prisiminti save siela esant. Protas ir kūnas bėga paskui įsi-
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vaizduojamas vertybes, įsijaučia į emocijas, prisirišimus, 
pasiduoda bendrai nuomonei. Protas įkyrus: jis visada 
ieško sau užsiėmimo, sėja abejones, žadina baimes. Jis 
nenori, kad siela imtų busti. Jis žino, kad jei žmogus prisi-
mintų savo tikrąją Prigimtį, nebebūtų jam pavaldus, kaip 
ir, žinoma, savo ydoms. Džiaugtųsi tada Motina – Žemė 
savo vaikais, nebepyktų ji žemės drebėjimais ar vulkanų 
išsiveržimais, neverktų liūtimis ir nebealsuotų sunkiais 
cunamiais. Atrodo, tiek nedaug tetrūksta – tik prisiminti, 
bet... Nenori to Chaoso jėgos. Tam ir buvo sukurtas pro-
tas. Reikia dabar jo žmogui. Neatsisakys. Tačiau nevisa-
galis yra protas, nors dedasi toks esąs. Yra riba, už kurios 
jis praranda savo galią. Tai Sielos ir Suvokimo sferos, tai 
beribis Kosmosas ir begalinės Visatos. Čia jis priverstas 
nutilti.

Vadinasi, Siela ir tas Šaltinis, iš kurio ji atėjo, stipresni 
už protą, stipresni už Chaoso jėgas. Tai suvokęs žmogus 
paverčia jo didenybę Protą įrankiu savo Sielai, kad galėtų 
atlikti savo darbus Žemėje.

Tai nujautė vietininkas Kasparas, taip jis ir darė. Kas-
paras jautė savo sielą, jos šauksmą, todėl galėjo girdėti ir 
kitų žmonių sielų šauksmus bei Tėvynės – Motinos Lie-
tuvos šauksmą. Deja, nemažai žynių jau buvo pasidavę 
proto vergijon, todėl savo sielų nebegirdėjo. Protas suge-
bėjo pajungti daugelį šalių, Lietuva – viena paskutiniųjų, 
kurios jis vis negalėjo įveikti – per stipri buvo Bendroji 
Žynių Dvasia, palaikanti Lietuvos erdvės švarą. Tačiau tai 
Dvasiai reikėjo, kad nors keletas tuo metu gyvenančių 
žmonių taip pat tai darytų. Tad pamažu ėmė brėkšti proto 
era. Laikui bėgant, tai turėjo tapti grėsme visai žmonijai.

Kasparui vadovaujant, žmonės pasijuto saugiau. Že-
mės susijungė į vieningą Lietuvą, tačiau kiekviena jų tu-
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rėjo savivaldą, kurios principai visoje šalyje buvo vienodi. 
Sunkiai kai kurie žyniai pratinosi prie to, kad nebeteko 
valdžios, kad dabar iš tiesų privalo virsti Dievų tarpinin-
kais ir tarnauti savo žemių žmonėms. Jie galėjo turėti sa-
vanorių pagalbininkų. Žynį ir jo komandą išlaikė vietos 
gyventojai. Nustatytų aukų nebebuvo – kiekvienas aukojo 
tiek, kiek galėjo, ir tai, ką galėjo bei laikė reikalinga.

Visi vyrai išmoko naudoti ginklą, kad petys petin ga-
lėtų stoti į kovą su užpuolikais. Vietovėse buvo pasirink-
tos arba specialiai supiltos didelės kalvos, ant kurių, jei 
puldavo priešas, uždegdavo ugnį. Taip būdavo duodamas 
ženklas kitiems. Kalvose nuolat budėdavo sargyba. Ugniai 
užsidegus ant vienos kalvos, ją tuoj užkurdavo ir ant kitos. 
Taip ugninė žinia pasklisdavo po šalį, ir žmonės susivieny-
davo kovai su priešu.

 
Kartą suvienytos priešų pajėgos plačia linija puolė 

Lietuvą iš pietvakarių. Tas pajėgas atvedė tie, kurie dar vi-
sai neseniai dėjosi Kasparo bendražygiais ir puikiai žinojo 
jo strategiją bei taktiką. Tame mūšyje Kasparas žuvo nuo 
priešo kalavijo. Jis niekada nelaukdavo užnugaryje mūšio 
baigties, o vesdavo savo vyrus pats, uždegdamas jų širdis 
savo drąsios širdies ugnimi. Su juo kariai nieko nebijojo. 
Sutriko vyrai, netekę vado. Po to vienas garsiai suriko: 
„Atkeršysime už Kasparą.“ Pykčio jėgos pastiprinti, vyrai 
atrėmė priešą. Dabar jie nebekovojo vien už savo Tėvynę, 
savo moteris ir vaikus, bet kovėsi ir už Kasparą, kurį ger-
bė, o kai kas ir prisibijojo. Pasinaudojęs gauta slapta infor-
macija, priešas gal būtų ir laimėjęs, tačiau net jis negalėjo 
numatyti, kad pyktis ir kerštas padvigubins lietuvių karių 
jėgas. Taip vėl laimėjo lietuviai.

Tačiau Tamsos jėgos šitaip rado landą. Pyktis ir kerš-
tas – jų įrankis. Lietuviai laimėjo, bet užsikrėtė Tamsa. 
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Jie ėmė galvoti: jeigu priešai gali pasiimti naujų žemių, 
jas puldami, kodėl gi to negalime daryti ir mes? Taip ka-
rių gynėjų širdyse ėmė busti užkariavimo dvasia. Atsi-
rado naujų vadų, kurių varomąja jėga tapo ambicijos ir 
godumas.

Deja, negyvena Šviesos kariai vienoje Žemės vietoje 
amžinai. Jie ateina, tampa legenda, pažadindami kai kurių 
žmonių širdyse kibirkštis bei Tikėjimą, ir vėl išeina.

Kasparas pabudo pats, ėmė žadinti kitus, suvienijo 
Lietuvą, sustiprino jos žmonių Tikėjimą Savimi ir Tė-
vyne. Jo pradėtus darbus dabar turėjo tęsti kiti. Dangus 
žino, kad tęsėjai niekada nesugeba iki galo įgerti Idėjos 
Tiesos, nes jie, deja, supranta ją taip, kaip gali pagal savo 
tuo metu turimą sąmoningumą. Tokiu būdu Tiesa įgyja 
daug tiesų. Tęsėjai nekalti, juk jie stengiasi. Jie privers-
ti žemiškais žodžiais išversti svetimą Idėją kitiems. Todėl 
jie neišvengiamai atmiešia ją savo supratimu, bandydami 
perfiltruoti per savo širdis. Taip Kasparo visiems diegtas 
„gink Tėvynę ir saugok jos žmones“ pamažu virto „ginkis, 
puldamas pirmas“ ir „didink Tėvynės šlovę, užkariauda-
mas kitus“. Ne toks buvo Kasparo supratimas, ne to jis 
mokė žmones.

 
Po Kasparo mirties žemių vietininkai susiėjo, kad iš-

rinktų Vyriausiąjį. Tokio kaip Kasparas, visa širdimi at-
sidavusio šaliai ir jos žmonėms, jau nebebuvo. Kai kurie 
stengėsi būti panašūs į jį, tačiau jo negalėjo atstoti. Vyrai 
ilgai svarstė. Pretendentais tapo trys. Sprendimas buvo 
atiduotas Vyriausiajam žyniui. Ilgai meldęsis šis paskelbė, 
kad Dievų valia vadovu turi būti Tadas iš gretimos žemės. 
Taip žyniai vėl buvo įtraukti į valstybės valdymą.
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Pagrindine vietininkų sueigos vieta taip ir liko Saulės 
gyvenvietė, kurioje dirbo Kasparas ir kuri savo vardą buvo 
gavusi nuo Saulės šventyklos, įsikūrusios ant trijų kalnų.

Kasparas nuleido galvą. Sunku buvo pasakyti net 
žmonai, kad staiga jį pervėrė kankinamas skausmas. Jis 
išplito po visą kūną. Kiekviena savo ląstele vyras jautė vi-
sos Lietuvos skausmą. Labiausiai gėlė širdį. Milda žvelgė į 
mylimąjį, nesuprasdama, kas jam nutiko. Marius taip pat 
žiūrėjo į draugą nustebęs.

– Aš kiek paėjėsiu į šalį, – ištarė Kasparas, – turiu pa-
būti vienas.

Marius ir Milda tyliai linktelėjo. Jie jau ne pirmąkart 
buvo ant Kryžių kalno, tačiau niekada Kasparas nesielgė 
štai šitaip. Vyriškis pasėdėjo ant akmens prie upeliuko, 
tada staiga pašoko ir nuėjo palei jo vagą. Vėl atsisėdo, 
rankomis susiėmęs galvą, po to pakilo, po kiek laiko vėl 
prisėdo. Marius dar niekad nebuvo matęs draugo taip be-
siblaškančio. Mildos akys žvelgė su nerimu. Abu žinojo, 
kad Kasparui trukdyti nevalia, todėl prisėdo ant žolės ty-
liai laukti.

Gal po kokios valandos Kasparas grįžo. Jo akys degė, 
skruostai buvo paraudę, o lūpos sučiauptos.

– Koks skausmas čia tvyro, kokia kančia! Savo krau-
ju jaučiu kylant tą skausmą iš tolimos praeities. Dabar 
jis palaikomas kryžiais su nukryžiuotuoju. Kam naudinga 
laikyti Lietuvą kančioje? Kodėl gi negalima būtų statyti 



160

kryžių be kančios objekto? Tikiu, kad tai galėtų išlaisvinti 
mus iš kančios ir sunkios praeities.

Jėzus mirė ant kryžiaus už visą žmoniją ir prisikėlė, 
įrodydamas visiems, kad žmogus turi dieviškąjį pradą, 
kuris išlaisvinamas tik įveikus kančią. Jis prisikėlė, tuo 
parodydamas, kad mūsų dvasia turi prisikelti. Jis mirė 
už žmonijos nuodėmes, kurias mes darome pataikauda-
mi savo ydoms. Mes nepažįstame savo dvasios, kol tar-
naujame ydingiems įpročiams. Vadinasi, kryžius – tai tos 
ydingosios mūsų dalies mirties simbolis, o prisikėlimas – 
gerosios mūsų dalies, pažinusios savo dvasią, pergalė. Taip 
aš suprantu. Jei Kristus prisikėlė, tai kam jį vis kalti prie 
to kryžiaus? Jis išsilaisvino, nurodydamas, kad tą turime 
padaryti ir mes, įveikdami savo penkis įprastus pojūčius 
ir tapdami įkūnyta dvasia. Būtent tie pojūčiai ir laiko mus 
prikalę prie fizinio kūno kryžiaus. Mums į juos įsikibus, 
mūsų sąmonė lieka kaip gyvulių, kurie taip pat mąsto, 
kaip jiems gauti maisto, apsiginti. Jie juk irgi atlieka lytinį 
aktą, gimdo vaikus. Jie užuodžia, mato. Kuo gi nuo jų ski-
riasi nemaža dalis darbo ir aplinkybių nualintų žmonių? 
Tik tas įgyja žmogišką sąmonę ir pamažu ima išspindu-
liuoti dvasią, kuris galų gale ima suvokti esąs siela, ieškoti 
Tikrojo Savęs Esmės ir susiliejimo su Tuo, kas jį sukūrė.

Esu įsitikinęs, kad būtent šioje vietoje gimė Lietuvos 
kančia. Prieš daugybę šimtmečių čia galėjo užsimegz-
ti Lietuvos valstybė. Čia vyko mūšiai. Šventykla buvo 
suniokota. Taip Lietuvos kūne pradėjo atsirasti žaizdų, 
kurios su kiekvienu užkariaujamuoju Lietuvos valdovų 
žygiu vėrėsi vis labiau. Eime, nusipirksime po kryžių be 
kančios. Siūlau kiekvienam padėti jį čia su dingstimi, kad 
Lietuvos žmonės išsilaisvintų iš kančios ir taptų laisvi, kad 
jie gyventų klausydamiesi savo sielos, leisdami skleistis 
dvasiai. Tik tada Lietuva vėl atgims, kai kiekvienas joje 
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gyvenantis žmogus atgims savo dvasioje. Sunkiai gyvena 
mūsų žmonės, tačiau kuo daugiau jie dejuos, tuo bus dar 
sunkiau. Nejaugi sudėtinga suprasti tokį paprastą dalyką: 
vien ašarodamas laimės nesukursi. Pradėti čia turi kie-
kvienas nuo savęs. Mes turime imti gyventi kitaip – aš 
tuo įsitikinęs.

Jaunuolių kelionė po Lietuvą toliau vedė į Palangą.
– Ir kuo gi svarbus tas Birutės kalnas? – stebėjosi Ma-

rius.
– Kiekviena religija ar dvasinė kryptis turi susikūru-

si savo egregorą. Iš principo tai – tos tikėjimo krypties 
energija, kuri pasipildo per pasekėjus, tačiau tie pasekėjai 
taip pat maitinasi iš jos. Tai savotiška apytaka: atiduodi – 
gauni. Atidavimas vyksta aukomis ar prisirišimu. Gau-
nantieji jaučiasi stipresni ir apsaugoti. Taip supaprastin-
tai būtų galima tai paaiškinti. Kuo labiau širdimi žmogus 
prisirišęs prie vieno ar kito egregoro, tuo daugiau jis iš jo 
gauna. Geroji to reiškinio pusė – žmogus jaučiasi rames-
nis, tvirtesnis, blogoji – fanatizmo ir įpuolimo į euforiją 
grėsmė. To egregoro grūdas – astralinėje erdvėje. Tikiu, 
kad jį galima aptikti virš tos vietos, kurioje jis užgimė, kur 
gyveno ir dirbo jo pradininkas. To grūdo daigai ten, kur 
gyvena tikrieji mokymo perėmėjai. Manau, būtent tokias 
vietas giliau jaučiantys žmonės įvardija kaip stiprias arba 
ypatingas. 

Būtent tuo svarbus Birutės kalnas. Galvoju, kad virš 
jo iš tiesų ir yra Bendroji senųjų mūsų Tėvynės – Moti-
nos žynių sąmonė. Būtent ten kurstoma amžinoji Lietu-
vos Dvasios ugnis. Stebėkite istoriją ir pamatysite egre-
gorų kovą: ten, kur stovėjo senosios pagonių šventyklos, 
dažnai dabar pastatytos bažnyčios. Prie to paties Birutės 
kalno įrengtas Lurdas, ant kalno – koplytėlė. Tai vyksta 
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visame pasaulyje: vienas egregoras bando naikinti kitą, 
taikydamas tiesiai į širdį. Tai vyksta astraliniame plane, 
o mes norime, kad žmonės, gyveną materialiame pasau-
lyje, nekovotų tarpusavyje... Juokinga... Kaip sakiau, to 
grūdo daigai išbarstyti po visą Lietuvą ten, kur jis buvo 
puoselėjamas uoliausiai. Jūs žinote, kad nelaikau savęs nei 
pagonimi, nei kataliku, nei dar kuo kitu. Aš tikiu Kūrėju, 
o melstis galiu visaip – tai nėra svarbu. 

Svarbiausia, kad malda būtų nuoširdi. Be jos neįsivaiz-
duoju gyvenimo. Malda man – širdies pokalbis su Tėvu, 
su Tuo, kas mane geriausiai supranta ir kurio priesakus 
aš geidžiu pildyti. Tie priesakai jokiose knygose nesura-
šyti. Jie – mano širdyje. Ant Birutės kalno ateinu, kad 
pagerbčiau Lietuvos Dvasią, kad ją palaikyčiau. Kiekvie-
nas sąmoningas užkopimas ant jo ir uždegimas ten nors 
mažutės žvakelės pastiprina astralinę kalno ugnį, nes ta 
žvakutė simbolizuoja mūsų širdžių kibirkštis. Uždegdami 
ją, mes prisidedame prie senųjų žynių kūrenamos ugnies. 
Kuo stipriau įsidegs ta ugnis, tuo greičiau ir intensyviau 
prabus Lietuvos žmonės po daugybę šimtmečių trunkan-
čio žiemos miego.

 
Bendrakeleiviai jau buvo pripratę klausytis Kasparo 

išminčiaus, kaip kartais juokais jį vadindavo, todėl priė-
mė tai kaip dar vieną žinią iš jo lūpų, kuri ir šokiravo, ir 
atrodė visai priimtina.

– BŪK TUO, KUO ESI, – išgirdo Kasparas aiškiai 
savo širdyje, rymodamas ant Birutės kalno. 

Visi trys jie uždegė po žvakelę, o tada Kasparo prašymu 
jis vėl liko ant kalno vienas. Traukė vyrą ta vieta, traukė 
jūra. Čia, kaip ir močiutės sodyboje, jis prisipildydavo gai-
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vinančios energijos, tačiau šičia ji buvo kiek kitokia. Ma-
mutės kaime energija buvo daugiau asmeniška. Ant Birutės 
kalno – kažkokia bendrinė, visa apimanti, siekianti tolimas 
erdves. Kryžių kalno energija jį ir traukė, ir baugino: ten 
jame grūmėsi visa vaivorykštė pojūčių, kurių šiaip norma-
liame gyvenime jis beveik nepastebėdavo. Ten nebuvo po-
ilsio, ramybės, veikiau kvietimas kovai, kurios jis dar nesu-
vokė. Su kuo gi kovoti? Nebent su žmonių nesupratimu... 
O gal už sąmoningesnę Lietuvą, tačiau kokiu būdu?

Ir ką gi reiškia tas „būk tuo, kuo esi“? Jis žinojo, kad 
kai kurios rytietiškos dvasinės kryptys vis mini tą posakį, 
įžvelgdamos jame prisiminimą esant siela, kuri yra Di-
džiosios Šviesos, arba Bendrosios Sąmonės, dalis. Filoso-
fuoti galima įvairiai.

– Tu esi tas, nuo kurio priklauso Lietuvos ateitis, – vėl 
išgirdo jis savyje.

– Kaip aš galiu daryti įtaką Lietuvos ateičiai? – sune-
rimo vyriškis.

– Tavo komanda buriasi. Ateis jūsų laikas – tik nepra-
žiopsokite. Laikas – tai smėlis: greit išbyra. Susirink savo 
smilteles, tesusirenka jas ir kiti. Sukaupkite jas, o po to 
– išberkite, kai Laiko valdovas to pareikalaus. Tu turėsi iš-
girsti Laiko valdovo liepimą ir į jį atsakyti. Praleisi – daug 
smiltelių jūra nuplaus, kol vėl galėsi grįžti. Bet laukti – tai 
nereiškia nieko neveikti. Daryk, ką liepia tavo širdis. Kai 
visai aiškiai girdėsi jos balsą, tada viską ir prisiminsi, – iš-
girdo jis vėl širdyje.

Kasparas prisiminė savo viziją ant kalno mamutės so-
dyboje. Pagal ją jis kažkada kūrė Lietuvą. Vyras nelabai ti-
kėjo vizijomis, tačiau šioji buvo kitokia, ir niekas jo viduje 
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jai nesipriešino. Dabar vėl – tas keistas pašnekesys su savo 
širdimi ant Birutės kalno.

– Reikia pagalvoti, – nusprendė jis ir pamažu nuėjo 
ieškoti savųjų. – Kaip nuostabu, kad aš juos abu dabar 
turiu, – šmėžtelėjo galvoje mintis pakeleivė.

– Ar užvažiuosim į Kernavę? – paklausė Milda.
– O kam? – į klausimą klausimu atsakė Kasparas.
– Taigi daugelis, apie ypatingą energiją kalbą, ten va-

žiuoja, kai kurie šventes piliakalniuose švenčia, – įsiterpė 
Marius.

– Kernavė dažnai traukia nerealizavusius savo ambici-
jų žmones. Čia jos įsitvirtina, nes toje erdvėje pasėtas am-
bicijų ir puikybės grūdas. Žinoma, aš galiu klysti. Sakau 
jums tai, ką kalba mano širdis. Tiesa, vieta tikrai graži. Ir 
žmonės ten keisti: yra tikrai šviesių, bet nemažai ir tokių, 
kuriuos galima pavadinti apsėstais, – kalbėjo Kasparas.

– Kernavė turi panašumų su Šiauliais ir Panevėžiu. 
Ten taip pat gausu visokio plauko pranašų ir išrinktųjų. 
Kažkokios anomalios vietos. Gal tai su žemės danga tose 
vietovėse susiję? Girdėjau, vienas mokslininkas net lietu-
vių kalbos dialektus aiškina, remdamasis žemės dangos 
sandara, – mąstė Marius.

– Gal kada nors kas sugalvos ir tai ištirti. Būtų visai 
įdomu. Teko girdėti, kad mineralo poveikis irgi kažkiek 
nuo jo formavosi sąlygų priklauso, tad bendra danga tikrai 
turėtų veikti, – garsiai galvojo Kasparas. – Šiauliai – šalia 
Kryžių kalno. Jo poveikis didžiulis, todėl ir nebeišlaiko 
jautresnės nervų sistemos žmonės. Panevėžyje, matyt, 
irgi kažkas praeityje buvo – ten energetinė duobė. Šitas 
miestas man kaip aštuonkojo, ištiesusio čiuptuvus į kitas 
vietoves, galva. Manau, Panevėžiui išlindus iš savo liūno, 
lengviau būtų visai Lietuvai. Viskas susiję. Vilnių gal dar 
kiek apvalo jo kalnai. Kiekvienos šalies situacija savaip 
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įdomi, kai apie ją šitaip pradedi mąstyti.
– Viskas priklauso nuo žmonių, – atsiliepė Milda. – 

Kuo daugiau Lietuvoje atsiras realiai bundančiųjų, tuo la-
biau apsivalys šalies erdvė, nesvarbu, kokia tai vietovė ar 
miestas.

– Teisingai sakai, – vienbalsiai pritarė vyriškiai.
– Erdvę, kiek žinau, valo ir dideli akmenys ar jų kom-

pleksai. Pasižiūrėkite, britai turi Stounhendžą ir per daug 
gyvenimu nesiskundžia. Tvarko jį, saugo. Nemanau, kad 
mūsų teritorijoje tokių kompleksų nebuvo, bet sunaikino 
juos kiti, o pribaigė mūsų žmonės. Trukdė jiems akmenys 
žemės ūkio darbus dirbti, todėl laidojo juos, vežė į skal-
dyklas. Nesuprato jų vertės. Žmonių nesupratimas ir jų 
vergiška sąmonė vis labiau blukino Lietuvos Dvasios spin-
desį. Matėme, kas vyksta su piliakalniais – šašlykai ten 
kepami. Gal žmonės ir bažnyčiose iškylas rengti pradės? 
Kas žino... Jau dabar Lietuvos istorija skaičiuojama tik 
nuo kunigaikščių laikų, o kas buvo prieš tai – juoda skylė. 
Kuo toliau, tuo mažiau bus minima Lietuvos Dvasia. Jau-
čiu ją ir žinau, kad ji didinga, šaukiasi prikeliama iš amžių. 
Nebuvo mūsų šalis tik pereinamoji gairelė vieniems ar 
kitiems užkariautojams. Iš istorijos galime suprasti, kad 
labiausiai jos Dvasią saugojo užsispyrę žemaičiai. Gal taip, 
gal ir kitaip, kas gi dabar žino tiksliai... – mąstė Kasparas.

– Turint galvoje, kad senovės lietuviai saugojo savo 
ritualines priemones, manau, kalnuose, ant kurių buvo 
šventyklos, ar papėdėse dar būtų galima jų rasti. Arche-
ologai ieško įvairių žmogaus rankų sukurtų daiktų ir jų 
randa, tačiau jie neieško ritualinių akmenų. Kai kurio-
se vietovėse supratingi žmonės tokių aptinka. Keisti tai 
akmenys, dažnai su kažkokiu lyg iš paties akmens išaugu-
siu postamentu, tad nesunku susigaudyti, kaip jį statyti: 
žinoma, ant postamento. Kartais tokie akmenys randami 
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lyg tyčia paversti. Būna, net grindinys po jais aptinkamas. 
Gal ir tavo močiutės sodyboje paieškojus galima ką suras-
ti? Seniai man ta mintis neduoda ramybės, – tęsė Kasparo 
mintis Marius.

– Aš irgi taip suprantu, kad tame kalne turėtų būti 
akmuo, kuris kažkada ten stovėjo, – ištarė Kasparas.

– Manai, jis dar nesuskaldytas? – sudvejojo Marius.
– Visko gali būti, bet galvoju, kad ne. Jį turėjo užkasti 

tie, kurie čia gyveno ir dirbo, kad paslėptų nuo priešų. 
Gal paieškome? – užmezgė intrigą Kasparas.

– Kaip tu tai įsivaizduoji? Negi kasime visą kalną? – 
nesuprato draugas.

– Nežinau. Tačiau iš pradžių galėtume jį sutvarkyti: 
iškirsti sausuolius, praretinti kitus medžius, pašalinti pu-
vėsius, patvarkyti viršūnę. Gal jis pats pasakys, kur yra, – 
nusišypsojo Kasparas. – Mano manymu, į vietovę atėjus 
žmonėms su gerais ketinimais, svarbieji akmenys turėtų 
kažkokiu būdu pasirodyti.

– Su mūsų miškais irgi didžiulė problema. Ne Sibiro 
platybės ta Lietuva: ten miškai neskaičiuojami, o mūsų 
šalis ribota, jos žalieji plotai – taip pat. Būdamas Vokieti-
joje, atkreipiau dėmesį, jog vokiečiai saugo savo miškus, 
neskuba kirsti. Tvarko juos, prižiūri, nors jų plotai didesni 
už mūsiškius. O medieną perka iš tokių kaip mes nesusi-
pratusių, savo šalies turto nebranginančių. Matyt, Vokie-
tijoje žinoma tikroji miško paskirtis – ne tik akį džiuginti 
ir protą ilsinti, bet ir nuo civilizacijos pavargusį žmogų pri-
glausti, apvalyti, sustiprinti. Daug gero miškas gali duoti. 
Deja, mūsų lietuviai komersantai gyvena tik šia diena, to-
dėl išparduoda viską, ką tik užsienis perka. Nemanau, kad 
tie papildomi litai, gauti tokia kaina, gali atnešti laimę. 
Įdomu, kaip jie anūkams į akis pažiūrės, kai šie paklaus: 
„Kodėl išpardavėt Lietuvą? Ką dabar mūsų vaikams dary-
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ti?“ Mano galva, dabartinėmis sąlygomis kiekvienas vyras 
ne po vieną, kaip liaudis nuo seno sako, o bent po dešimt 
ąžuolų per savo gyvenimą turėtų pasodinti, – Mariui rū-
pėjo ne tik senieji akmenys, bet ir ąžuolynai.

– Vakariečiai skundžiasi medžių vėžiu. Bendroji au-
gmenijos sąmonė, manau, siekia per tai pasakyti, kad 
žalieji plotai nepriklauso tik tai šaliai, kad jie priklauso 
visai Žemei, todėl, kirsdami medžius svetimoje šalyje, jie 
tuo kenkia ir sau, nes kenkia visai Žemei. Deja, kai rūpi 
pinigai, apie platesnį mąstymą pamirštama. Mes būtinai 
sodinsime ąžuolus. Žaliųjų judėjimo idėjų nebesigirdi. 
Manau, ateityje mums reikės jas atgaivinti. Tačiau dabar 
pabandykime padaryti tai, ką sumąstėme. Blogiau nebus. 
Bent jau vietovę sutvarkysime, – atsakė Kasparas.

  
Pasakyta – padaryta. Kadangi atostogų dar buvo likę, 

grįžę į Vilnių jaunuoliai pasikvietė į pagalbą dar keletą 
jiems prijaučiančiųjų ir, nukakę į Kasparo mamutės sody-
bą, ėmėsi darbo. Džiaugėsi senolė: pabudo jos anūko šir-
dyje meilė Tėvynei ir noras grąžinti jai Dvasios stiprybę. 
Realiai kažko ėmėsi. Plušėjo vyrukai dieną, kitą. Kalnas 
ėmė atsigauti. Rado jie akmenų, bet tikrai ne tą, kurio 
ieškojo.

Kartą vidurnaktį Kasparas vienas atėjo ant kalno, su-
sikūrė laužą ir paklausė savo širdies, o gal jam kalbėjusio 
Mokytojo: „Kur kalno akmuo?“ Nustebo jaunas vyras, kad 
atsakymo neteko laukti ilgai. Staiga jis visu kūnu pasisuko 
atgal ir akys sustojo ties vieta, kur augo didelis kadagys. 
Jis buvo itin vešlus ir ryškus. Tą vyrai jau ir anksčiau buvo 
pastebėję. Šitas kadagys skyrėsi nuo kitų savo sodria ža-
luma, sunkiomis šakomis ir brandžiais spygliais. Kasparas 
lyg sapnuodamas nuėjo prie jo ir pasiėmęs kastuvą ėmė 
kasti. Kasė ten, kur jautė. Pakasus nepilną pusmetrį, kas-
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tuvas atsitrenkė į akmenį. Vyras darbavosi toliau. Tai ne-
buvo mažas akmenėlis, tokių jie jau buvo radę nemažai, 
todėl darbą teko atidėti. Padėkojęs savo nematomam pa-
galbininkui, Kasparas grįžo namo.

 
Tą naktį jis nemiegojo – skendėjo tarp miego ir bu-

drumo. Būdamas tokios būsenos, aiškiai regėjo nemažą 
akmenį su kryžiais, stovintį ant plikos kalno viršūnės. Ne-
toliese buvo sukrautas aukuras. Daugiau ant kalno nieko 
nesimatė: nei medžių, nei krūmų, nei gėlių. Nuokalnės 
buvo apaugusios ąžuolais, tarp jų kai kur žaliavo pušys, 
eglės, kadugiai. Pačioje kalno papėdėje vešėjo didžiulės 
liepos. Nemažai medžių buvo su dviem viršūnėmis. Pi-
etuose telkšojo tvenkinys, šonuose išgrįstas akmenimis. 
Ant kito kalnelio, kuris buvo kiek didesnis nei dabartinis, 
stūksojo keturi dideli akmenys, sustatyti pagal pasaulio 
šalis. Jų viduryje buvo sukrautas septynių eilių akmenų 
aukuras. Tarp abiejų kalvų matėsi didelė ovalo formos 
akmenimis išgrįsta duobė, šalia jos augo kadagiai. Neto-
liese stovėjo trobelė akmeninėmis sienomis. Šalia tvenki-
nio ir kalno, ant kurio buvo akmuo su kryžiais, papėdėje 
pūpsojo daug aukštesnis už žmogų akmuo. Po juo buvo 
išdėtos maždaug pusantro metro ilgio violetinių akmenų 
juostos, orientuotos į pasaulio šalis, šiek tiek užsmailintais 
galais. Rytinė juosta – ilgesnė. Šalia to akmens buvo gėlių. 
Tarp abiejų kalvų matėsi ir dar kažkokie akmeniniai sta-
tiniai, tačiau jų konstrukcijų Kasparas iki galo neįžvelgė.

 
Jaunas vyras aiškiai žinojo, kad vizijoje regėjo būtent 

šitą vietovę. Pakilęs greit puolė braižyti matyto vaizdo, 
kol jis vėl nenuskendo atmintyje. Įdomu, kad mamutės 
trobelė stovėjo būtent toje vietoje, kaip ir vizijoje regėtas 
namas akmeninėmis sienomis. Ten, kur buvo tvenkinys, 



169

dabar beliko tik užsitraukusi pelkė. Kur buvo duobė, ma-
mutė augino bulves. Tiesa, toje vietoje kiekvieną pavasarį 
tekdavo rinkti akmenis, nes jie trukdė darbams. Bulvių 
lauko pakraštyje buvo sukrauta visa akmenų kaugė. Ant 
kalno, kur kažkada stovėjo keturi akmenys, be jokios 
tvarkos buvo priaugę medžių ir krūmų, tačiau jo viršūnėje 
žaliavo kadagiai. Keli iš jų – itin vešlūs.

 
Ryte Kasparas viską papasakojo draugams.
– Kadagiai nuo seno būdavo sodinami šalia akme-

nų. Matyt, jie patys šalia jų užauga – kažkuo panašios jų 
dvasios. Taip jau yra, kad šitie krūmai ženklina stiprias, 
o dažnai ir akmeningas vietas. Kaip įdomiai lyg savaime 
susipina akmenų ir augalų karalystės. Ko gero, itin vešlūs 
kadagiai turi nurodyti gamtą mylintiems žmonėms užkas-
tus šventuosius akmenis. Aš dar iš savo močiutės šiek tiek 
apie tai esu girdėjusi. Ne visiems atsiveria paslėpti šven-
tieji akmenys, oi, ne visiems. Tikrina jie iš pradžių žmogų, 
neskuba, – kalbėjo mamutė.

– Nejaugi tu viską nori atstatyti? – paklausė Kasparo 
vienas iš vyrų.

– Kodėl gi ne, – atsiliepė Kasparas, – Nemanau, kad 
nuo to bus kam blogiau. Jei jau man grąžino tuos prisimi-
nimus, vadinasi, ne veltui. Nerimtai man atrodo tas dabar 
madingas „vaikščiojimas“ po inkarnacijas. Daugelis žmo-
nių galvoja, jog jie tam pasiruošę, o iš tiesų dažniausiai 
tai tik sužadina ambicijas, puikybę, iškreipia santykius 
su artimaisiais, kaip ir požiūrį į save bei savo tiesiogines 
funkcijas. Vadinasi, dar buvo ne laikas. Viskas nuo žmo-
gaus sąmoningumo priklauso. Puikybė skelbia, kad jis pa-
siruošęs, „pažengęs“, kad jis išskirtinis misionierius. Toks 
būtinai pamatys save, atliekantį kokį ypatingą vaidmenį. 
Vienam tai – iliuzija, kylanti iš noro išsiskirti, kitam – gal 
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ir tiesa, tačiau po to tik iš tikrųjų sąmoninga siela žino, 
ką su ta tiesa daryti. Tikrajai tiesai reikia pribręsti. Ma-
nau, kad be reikalo nėra ko ten landžioti. Rimtos dvasi-
nės mokyklos (tokiomis dažnai apsimeta propaguojantieji 
minėtus dalykus) jokių tokių triukų nedaro, o kaip tik 
griežtai draudžia savo pasekėjams fiksuotis į vaizdinius, 
balsus, nukreipdamos koncentraciją į Nieką. Esu įsitiki-
nęs, kad kiekvienam prisiminimai iš praeities grįžta tada, 
kai to reikia Didžiajam Planui, Idėjai, arba kai jie iš tie-
sų padeda išspręsti esminius dabar žmogų kankinančius 
klausimus. Tačiau tai įmanoma tik tuomet, kai adresatas 
iš tiesų sugebės teisingai pasinaudoti gauta žinia, o ne iš-
kreips ją savaip. Vienam tai – sapnas, kitam – vizija, dar 
kitam – žinojimas. Taigi tai pateikiama tokiu būdu, kokiu 
žmogus geriausiai galės suprasti. „Aiškiaregiai“ ir įvairaus 
plauko „mokytojai“ iš to pinigus darosi ir žmonėms gy-
venimus bei protus painioja. Ką darysi, vis tas žmogiškas 
smalsumas kaltas. Mano vizija realiai pasitvirtino, maty-
sime, kas bus toliau. Aš prie jos neprisirišu, o tik bandau 
skaityti ženklus. Vadinasi, jei man vis apie tai įvairiais bū-
dais primenama, kažką su tuo turiu daryti dabar. Galvoju, 
kad reikalingi prisiminimai gali grįžti kiekvienam, jei jie 
susiję su tuo, ką žmogus dabar privalo padaryti. Pagyven-
sim – pamatysim.

Senolės akys blizgėjo. Ji didžiavosi savo anūku.
Iškasti didįjį akmenį nebuvo taip lengva. Jaunuoliai 

nepratę prie žemės darbų, todėl pradėjo siūlyti Kasparui 
kviestis į talką darbininkus ir techniką, bet Kasparas atsa-
kė, kad su šituo akmeniu to daryti negalima ir kad tech-
nika tokiems darbams turėtų būti naudojama minimaliai. 
Marius viską suprato, kiti – nelabai, tačiau visi tylomis 
darbavosi toliau. Tris dienas vyrai kasė, kol akmuo atsi-
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vėrė jų akims. Jis buvo su natūraliu postamentu ir gulė-
jo viršūne žemyn. Atrodė, lyg iš tiesų kažkieno rankomis 
specialiai buvo įstumtas į iškastą duobę. Sverti galėjo sep-
tynias aštuonias tonas. jaunuoliams neužteko sveikatos iš-
kelti jį iš duobės, todėl išsinuomojo kraną.

Net mamutė padėjo plauti prikeltąjį iš numirusiųjų 
akmenį. Nuplautame jo kūne atsivėrė visa Visata, kurią 
skrodė X formos kryžius. Supainioti priekio ir nugaros 
buvo neįmanoma. Priekis buvo kiek pūstas, su kryžiumi ir 
ryškiai baltomis kvarco juostomis, išsidėliojusiomis kaip 
žvaigždynai. Nugara tiesi, su įspaustais vyšninės spalvos 
žibančiais mineralais. To paties mineralo kristalai buvo ir 
akmens viršūnėje – jie sudarė savotišką karūną.

– Kiek žinau, tai granatai, – pasakė vienas vyrukas.
 
Didingasis akmuo pats pareikalavo tvarkos. Jaunuoliai 

aplinkai tvarkyti paaukojo dar dvi dienas.
Senolė su Milda ruošė darbininkams maistą ir ragino 

pailsėti, tačiau vyrai neklausė. Jų kūnai pavargo, bet vidus 
džiūgavo. Nuotaika buvo pakili. Jie jautė, kad tai daryda-
mi elgiasi teisingai.

Vieną vakarą, rodydamas močiutei planą, Kasparas 
paklausė, ar leistų ji visa tai čia daryti.

– Vaikeli, man visiškai aišku, kad po mano mirties so-
dybą turiu palikti tik tau, todėl norėčiau jau dabar įtei-
sinti tave kaip savo vienintelį paveldėtoją. Daryk, ką tik 
nori, nes matau, kad tave veda Dangus. O aš džiaugsiuosi 
už tave, – atsakė šioji.

 
Taip Kasparas su Mariumi visą savo laisvalaikį ėmė 

leisti sodyboje, dirbdami miške ir tvarkydami aplinką. 
Pasamdyti žmonės iškasė tvenkinį, tiesa, ne tokį didelį, 
kaip Kasparas regėjo savo vizijoje. Ant gretimo kalno jie 
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taip pat rado du didžiulius akmenis. Deja, kitų dviejų jau 
nebebuvo – juos kažkas suskaldė, tad nuvyko į karjerą ir 
nusipirko panašius į rastuosius. Ilgiausiai teko ieškoti di-
džiojo akmens, stovėjusio kalno papėdėje. Laisvose vie-
tose vyrai prisodino ąžuolų. Kai kur – liepų, uosių, pušų, 
eglių. Jaunuoliai jautė, kas kur turi augti. 

Praėjo dveji metai – erdvė sodyboje visiškai pakito. 
Kaimynai irgi ėmė gražinti savo aplinką. Vieta tapo ste-
buklinga, ji žmones traukte traukė. Čia vos pabuvę, iškart 
atsigaudavo. 

Vieną pavasarį tarp tvenkinio ir kalno Kasparas rado 
nežinia iš kur išdygusį vešlų kadagį. Jis jau žinojo, ką tai 
reiškia, todėl, priėmęs tai kaip ženklą ir paprašęs vieto-
vės dvasių bei savo vadovo pagalbos, ėmė kasti. Iš tiesų 
tiesiai po krūmu aptiko akmenį. Tai buvo būtent tas jų 
tiek ilgai ieškotas akmuo. Palaimintasis savo pasirodymu 
laimino tą vietą bei Kasparo ir Mariaus kūrinį. Kraninin-
kas įvertino, kad jis svėrė daugiau kaip septyniolika tonų. 
Tai buvo piramidės formos akmuo su gyslomis ir ženklais. 
Visi netvėrė džiaugsmu. Vėl dirbo, kad pagerbtų didingąjį 
akmenį ir kad jis labiau galėtų atsiskleisti.

 
Jaunuoliai suprato, kad kol kas pasitarnauti Lietuvos 

Dvasiai gali būtent taip. Jų darbu susidomėjo žurnalistai. 
Nuotraukos ir Kasparo pasakojimas tarsi žadino lietuvių 
genetinę atmintį. Daug kas ėmė tempti akmenis prie savo 
namų. Pasirodžiusi ezoterinė informacija atvėrė naujas, o 
iš tiesų senas jų panaudojimo galimybes. Statydami prie 
gyvenamosios vietos didelius akmenis, formuodami iš jų 
figūras, ratus, lietuviai pradėjo stiprinti visos šalies men-
talinį ir valyti astralinį laukus.

Keitimosi procesas ilgas ir sudėtingas. Tačiau kažkada 
jis turi prasidėti...
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Tai buvo būtent tas, jų tiek ilgai ieškotas akmuo.
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Kasparas su Milda, o dažnai prie jų prisijungdavo ir 
Marius, aukuruose per pilnatį bei ypatingas lietuviams 
datas kurdavo ugnį. Jie jautė turį tai daryti, nors visi dirbo 
ir įprastą visuomenei darbą. Jaunuoliai savo darbovietėse 
buvo laikomi labai perspektyviais. Kartais Kasparas mėg-
davo tiesiog pabūti prie kalno akmens. Vienąsyk jis tradi-
ciškai užsidegęs aukurą sėdėjo ir žiūrėjo į ugnį, kai staiga 
savo širdyje pajuto kažką tokio, ko niekada dar nebuvo 
jautęs. Jis tarytum skendėjo visiškoje tuštumoje, tačiau iš 
tos tuštumos aidėjo bežodis tekstas:

– Gamtą su jos turtais aš sukūriau tam, kad jūs visi ja 
naudotumėtės, kad per ją prisiliestumėte prie tikro, protu 
dar nesutepto ir neiškreipto grožio. Tam, kuris ima pažin-
ti ir priimti gamtos grožį, atsiveria naujas pasaulis. Iš tiesų 
tai nėra naujas pasaulis. Tai tik kita jo matymo briauna. 
Jūsų fizinės akys apkabina gamtos grožį, o širdys įgeria jį 
į save. Grožį įgerti sugebanti širdis padeda atsimerkti sie-
los akims. Sielai pradėjus atsimerkti, kinta viskas. Žmo-
gus ima matyti spalvas, kurių anksčiau nematė, užuosti 
tokius subtilius kvapus, apie kuriuos tik pasvajoti galėjo. 
Jis ima girdėti gėlės skleidimąsi, skruzdėlės žingsnių šna-
resį, medžio syvų tekėjimą kamienu. Juslių paaštrėjimas 
gimdo visiškai naują pasaulio supratimą ir savęs suvokimą 
to pasaulio kontekste. Po to jis ima išmokti valdyti jusles. 
O tada – suprasti kitų karalysčių kalbą: išgirsta gyvūnus ir 
jų rūpesčius, medžius, akmenis... Aš visada norėjau, kad 
žmogus draugautų ir bendradarbiautų su kitomis karalys-
tėmis ir jų atstovais. Išgirsdamas kitas karalystes, jis ima 
girdėti ir mane. Taip atsiveria naujas suvokimas, kuriame 
yra ir tikrasis Žinojimas, ir tikrasis Pažinimas. Toks žmo-
gus girdi Save, todėl jis gali ir kitiems padėti tai išgirsti. 
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Kuo daugiau bus tokių žmonių, tuo greičiau Žemėje įsi-
galės Taika, Ramybė ir tuo daugiau joje gyvenančiųjų ras 
savo tikrąjį Pašaukimą, nes jis ateina tik gyvenant taikiai 
su savimi ir pasauliu.

Kiekviena Žemėje gyvenanti siela renkasi: ieškoti savo 
Paskirties ar ne. Tas, kuris neieško, kažkada taip pat ims 
ieškoti, o dabar jis gal tiesiog dar nesupranta, kad turi 
ieškoti. Tas, kuris ieško, būtinai randa, nes aš visada jam 
siunčiu savo nematomus signalus. Juos gali pagauti tik 
atvira širdis. Uždaros širdies toks signalas nepasiekia, nes 
jo vibracija nepereina per sunkią proto sukurtą užkardą. 
Toji užkarda trukdo girdėti save, kitą žmogų ir, žinoma, 
neleidžia girdėti manęs. Tas, kuris negirdi manęs, negali 
suprasti savo Pašaukimo, kaip negali surasti ir savo vietos 
gyvenime. Jis tarytum kurčnebylys, patekęs tarp girdin-
čiųjų ir galinčiųjų kalbėti. Tik Meilė atveria tą užkardą. 
Vieniems tai meilė tėvams, broliams, seserims, kitiems – 
meilė vyrui ar moteriai, daug kam – meilė vaikams. 

Meilės pamokos sunkios, kankinamos. Ta kančia turi 
išdeginti viską, kas nėra Meilė, tas charakterio savybes, 
kurios trukdo Meilės sėklai sudygti ir augti. Tą Meilės sė-
klą reikia laistyti. Vieni ją laisto malda, kiti – kūryba, dar 
kiti – sunkiomis pamokomis ir išbandymais.

Tylėjimas – druska. Kalbantieji praranda. Jie išbarsto 
užsitarnautas malones.

– Kas tu? – paklausė Kasparas erdvės.
– Aš esu Tas. Aš esu tu, – sekė atsakymas. – Manęs 

nėra. Bet aš stebiu. Iš manęs išeina visi gyvybės siūlai. 
Jie driekiasi į visus pasaulius. Tie pasauliai skiriasi tik gy-
vybės formomis. Žemėje, kurioje dabar tu esi, gyvybės 
forma aiški, apčiuopiama. Kuo toliau nuo fizinės būse-
nos, tuo ta forma retėja ir tirpsta, kol vėl susilieja manyje. 
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Fizinė forma padeda pamatyti, kaip energija virsta for-
ma. Sodininkui, pasodinusiam sėklą, svarbu laukti žiedų 
ir vaisiaus. Man – taip pat. Žemėje sėkla duoda vaisių. 
Iš gilių atminties lobynų kiekviena sėklelė išsitraukia tai, 
ką giliausiai yra įsisąmoninusi. Tai ir rodo mano sodo vai-
siaus brandą. Girdžiu tavo klausimą ir atsakau: jūs einate 
į fizinį kūną, kad pasitikrintumėte savo sielos tvirtumą ir 
brandą. Būdami jame, ilgitės savo pirmapradės būsenos 
arba savo žvaigždės. Būdami pirmapradės būsenos, siekia-
te veiksmo. Tai ir sudaro evoliuciją. Tai – ne Žaidimas ir 
ne Iliuzija, nors galite vadinti ir taip. Tai tiesiog Evoliucija. 
Jos poreikis būdingas visoms Visatoms.

– Iš kur atsiranda nesusipratusios sielos, jei jos nuola-
tos mokomos? – Kasparas pateikė kankinamą klausimą.

– Jos išleidžiamos vis iš naujo. Tai vyksta ir vyks. Jos 
vystosi nuo nesąmoningumo į sąmoningumą. Taip jau yra, 
kad, atsiskyrusios nuo manęs, jos netenka mano sąmonės. 
Vėliau sielos gali turėti tik savo patyrimą. Kai tas patyri-
mas pakankamas, jos ima girdėti mane. Taigi pamiršę, kad 
esate AŠ, sunkiai ir lėtai turite tai prisiminti. Prisiminę 
– galite grįžti. Tačiau dažnai nebenorite. Daug patyrusios 
sielos žino, kad grįžus vėl reikės išeiti į pasaulius, nebe-
turint sukauptos sąmonės, nes grįžus į mane sąmonė iš-
tirpsta manyje, kad ja naudotųsi visi. Todėl jei vėl reikėtų 
sielai, turėjusiai Budos sąmonę, grįžti į pasaulius, Budos 
sąmonė iš manęs nebeišeitų. Ta siela būtų nauju lašeliu, į 
kurį įsiliejusi ir Budos sąmonė, bet tas lašelis tos sąmonės 
nebeturėtų. Todėl didingos sielos lieka jų vertuose pasau-
liuose, kad padėtų tiems, kurie savo Kelią tik pradeda. 
Taip jos tarnauja evoliucijai. Todėl joks gyvenimas nėra 
tuščias. Suvokus kažką, jis įgyja didžiulę prasmę, o padė-
jus suvokti dar ir kitam – neįkainojamą.
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– Aš esu Tas. Aš esu tu, – sekė atsakymas. 
– Manęs nėra. Bet aš stebiu.
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Pamažu jaunuoliai brendo naujam žingsniui, kurį žengė 
baigdami statyti savo akmenų kompleksą – jie įkūrė par-
tiją. Tai buvo pažangaus jaunimo partija, turėjusi rūpintis 
jaunimo problemomis ir skleisti žaliųjų idėjas, tačiau kiek 
kitaip. Iš tiesų jų partijos tikslas buvo pažadinti Lietu-
vos Dvasią, miegančią lietuvių širdyse. Jie nedeklaravo to 
tikslo tiesiogiai, kad nesukeltų ažiotažo, bet tai buvo jų 
Idėja, jų vėliava, po kuria jie pamažu ir bandė eiti į priekį. 
Nors žinojo, kad ateityje problemų, kurias reikės spręsti, 
puokštė išvešės, tačiau dabar ėmėsi to, ką pajėgė. Bran-
dūs jaunuoliai realiai vertino savo jėgas ir nekūrė iliuzinių 
planų. Taikios ir šviežios naujosios partijos idėjos traukė 
žmones, pavargusius nuo valdžios vyrų rietenų ir tarpusa-
vio dalybų. Vieni laikė juos romantikais, kiti – nepataiso-
mais optimistais, treti – bepročiais idealistais, o kai kas – 
keistuoliais. Kitų partijų veikėjai tik gūžčiojo pečiais ir at-
laidžiai juos vadino jaunaisiais entuziastais, iš savo aukš-
tumų spręsdami, kad entuziazmas išlieka ne taip jau ilgai. 
Jie nelaikė tos jaunos partijos savo konkurente, jau seniai 
pamiršę, kad, dirbant „vardan tos Lietuvos“, reikia būti 
ne konkurentais, o garbingais partneriais ir bendražygiais. 
Partijoms jie buvo vaikai, žaidžiantys savo žaidimą, todėl 
nusipelnantys atlaidumo. Tačiau negi ne jie, keistuoliai 
idealistai, visais laikais buvo istorijos variklis?..
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– Kaip sunku išgyventi nesupratimą tų, kurie dedasi 
tave suprantą, – skundėsi Kasparas vieną vakarą po parti-
jos sueigos Mildai. – Kalbu apie Tėvynės meilę, apie pa-
galbą jaunimui, o matau, kad jie viso to, ką sakau, priima 
tik nedidelę dalį.

– Juk žinai, kad žmonės jau daugybę metų buvo mai-
tinami gražiomis kalbomis. Visos partijos giesmeles rin-
kėjams suokdavo, o į valdžią atėjusios tikruosius veidus 
parodydavo arba vidinio parako tų planų realizacijai pri-
trūkdavo. Grobuonimis jie tampa, savo ambicijų ir pui-
kybės vergais. Kad tu sakai tiesą, supranta tik tas, kuris 
širdimi klausytis moka. Nesugeba to žmonės, nes niekas 
jų nemokė. Daug laiko ir susikaupimo tam reikia, o dar ir 
noro. Iš kur jų paimti? – ramiai dėstė vyrui Milda.

– Kas žino, kiek civilizacijų Žemėje žlugo dėl žmonių 
nesuvokimo... Paskutinioji – legendinė Atlantida. Žinai tą 
versiją, kad kažkada ir Lietuvos žemėje plačiu ruožu palei 
jūrą atlantidiečiai gyveno? Daug kur juos, tik atėjusius, 
imta vadinti dievais, tačiau kur tas palikimas dabar?.. Sti-
chijos užmarštin nugramzdino. Nemažai jie buvo pasiekę, 
bet kai ėmė tarnauti protui, manipuliuoti žinojimu ir ga-
liomis, atėjo atpildas. Mūsų civilizacija irgi suka į tą pusę. 
Nebegirdi žmonės vienas kito širdžių. Tik proto klausosi, 
nesuprasdami, kad jis turi ribas. Kartais man atrodo, kad 
gyvename marionečių teatre: kalbame formomis, ren-
giamės beveik uniformomis, net elgtis daug kas ima kaip 
robotai. Tik ir girdi: karjera, pinigai, perspektyva. Ar tau 
neatrodo, kad žodį „meilė“ vis dažniau sutiksime tik gro-
žinėje literatūroje ar žodynuose? – nerimo Kasparas.

– Gal tu kiek perdedi. Yra dar tų, kurie išlaikė savo 
individualumą, nepasidavė visuomeninio standarto pre-
sui, – šyptelėjo Milda.
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– Aš tariu žodį „Tėvynė“ ir matau, kad daugeliui tai 
reiškia tą patį kaip koks stalas ar spinta. Tas žodis nebe-
teko savo vertės, ir tik mes patys dėl to kalti. Kalbu apie 
pagalbą jaunimui, programas, kaip to siekti, ir matau sė-
dinčiųjų akyse klausimą: „Įdomu, kiek sau tos pagalbos 
susišluosi?“ Nebetiki žmonės Gėriu, nebetiki tuo, kas Ti-
kra, nes nebežino, kuo tikėti. Nekalti jie, kad širdys užda-
rytos ir todėl girdėti nesugeba. Suprantu tai ir man jų gaila. 
Tačiau iš tiesų taip liūdna darosi dėl to nesupratimo, – 
Kasparas sunkiai kvėpavo.

– Sugadino žmones politikai savo godumu ir ambicijų 
karais. Sunku patikėti, kad kažkas eina į politiką iš tiesų 
dėl Idėjos ir nesiekia sau naudos. Į jūsų partiją irgi visokių 
renkasi. Tokių idėjinių kaip tu ir Marius vargu ar rasite. 
Bijau, kad nenumuštų jūsų entuziazmo senieji politikai, – 
mąstė Milda.

– Nelįsime mes dar į pirmas gretas. Iš lėto kursimės, 
darbus dėliosimės, kažką prastumti bandysime. Žinau, 
kad forsavimas ir skambios programos čia nepadės. Se-
novės išminčiai visada patardavo neskubėti. Taip mes ir 
elgsimės. Dirbsime tai, ką galėsime, ką sugebėsime. Kie-
kvienas, nors ir, atrodytų, mažas visos šalies mastu darbas 
iš paskos didesnius vedasi. Nesupranta to kai kurie mūsų 
partijos nariai – į valdžią greičiau patekti nori, – aiškino 
Kasparas.

– Atsisijos tokie. Kam jums nauji karjeristai, matantys 
Seime ar Vyriausybėje ramų ir sotų užutekį? Teeina jie 
kitur, – pritarė Milda.

– Ir aš taip manau. Noriu kurti teisingą, savarankišką 
Lietuvą, kad ji būtų be korupcijos, ambicingų niekdarių 
valdininkų ir tuščių karjeristų. Noriu, kad Lietuva nesi-
slėptų už įtakingų, stiprių ir išdidžių valstybių pečių, o 
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įkvėptų visa krūtine gaivaus išsilaisvinimo oro. Noriu, kad 
jaunimas didžiuotųsi savo šalimi ir jos nepaliktų, o palai-
kytų ją ir kurtų. Noriu, kad mūsų žmonės jaustųsi saugūs 
ir garantuoti dėl savo ateities. Noriu, kad, sakydamas esą 
lietuvis, sutikčiau pagarbų pašnekovo žvilgsnį, kokiu žiū-
rima į lygiateisį partnerį, ir kad man nereikėtų aiškinti, 
jog Lietuva nėra Afrikoje, kaip ir nėra jokios šalies kolo-
nija. Noriu, kad visuose Lietuvos žmonėse pabustų Tikė-
jimas savo Tėvyne – Motina, – degė Kasparo akys, – ir aš 
pasižadu, kad tam skirsiu visą savo gyvenimą iki paskuti-
nio atodūsio.

Milda žiūrėjo į vyro akis ir žavėjosi juo. Ji žinojo, kad 
Kasparas sako tiesą, o toji tiesa ateina iš pačios širdies 
gelmių, tačiau iš tiesų tos ištakos – dar kažkur daug giliau. 
Ta gelmė baugino moterį, nes jos ji dar nesuprato. Mildą 
gąsdino ir pojūtis, jog už Lietuvą Kasparas nė akimirkos 
nesudvejojęs galėtų paaukoti net gyvybę. Jis niekados ne-
bus tik jos. Tą moteris žinojo nuo pat pirmųjų jų susiti-
kimo minučių. Dabar jai liko tik priimti tai. Tą ji ir darė.

Pagreitėjęs laikas įsuko mūsų herojus į savo verpe-
tą. Žmonės gūžčiojo pečiais: kas vyksta su laiku, kur jis 
dingsta? Vienus gąsdino žaibiškas atsiskaitinėjimas už 
savo klaidas, nesupratimą ir darbus, nes anksčiau tai nu-
sitęsdavo dešimtmečiais, o gal net šimtmečiais ar dar il-
giau. Kiti, pavargę nuo įtempto darbo ir nesusikalbėjimo, 
siekė pabėgti į gamtos prieglobstį ar net galvojo apie tai, 
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kad gal geriau būtų po nakties nebeprabusti. Buvo tokių, 
kuriems staiga paūmėjo ligos, baimės, pasipylė nelaimių 
kruša. Kai kuriuos dar labiau ėmė draskyti pyktis, agresi-
ja, godumas, pavydas. Daug kas kentėjo, versdamas kartu 
kentėti ir kitus.

Keitėsi valdžios vyrai, toliau kovojo tarpusavyje am-
bicijos ir godulys, o žemės kūną tuo metu virpino drebė-
jimai, ugnimi spjaudėsi pabudę vulkanai, visoje planetoje 
kilo vanduo, kai kur bandydamas žmonių pasigamintą 
negatyvumą nuplauti didžiulėmis bangomis, išsklaidyti 
uraganų verpetais. Vis intensyviau buvo ieškoma Žemės 
kraujo – naftos gyslų. Toji priešinosi visu kūnu, bet žmo-
nija šito nesuprato. Pasaulio jautrieji žmonės vis garsiau 
kalbėjo apie Žemės patiriamo skausmo priežastis ir ban-
dė rodyti į pasekmes. Deja, protui vergaujančioji Žemės 
vaikų dalis nepajėgė to suprasti. Siauras suvokimas net 
mirties akivaizdoje trukdo pažvelgti į savo minčių, žo-
džių ir veiksmų pasekmių priežastis, o iš tiesų tai galėtų 
būti sielos išgelbėjimas bet kam. Ta plačiau matančiųjų 
ir suvokiančiųjų saujelė kankinosi kartu su Žeme – Mo-
tina, nes būtent jie aiškiausiai savimi juto jos skausmą ir 
kančią.

 
Lietuvoje kiek pakilęs vandens lygis privertė žemiau 

jūros lygio gyvenančius žmones kraustytis į kitas vietas. 
Laiku neapsidraudusieji patyrė nuostolių. Nemažai lietu-
vių paliko Tėvynę, ieškodami skalsesnės duonos svetur, 
tačiau kai kurie, jos neradę, sugrįžo. Audringais 2007–
2013 metais Lietuva tebebuvo rami vieta. Tiesa, ir ji pa-
tyrė kelis žemės drebėjimus, tačiau, palyginti su kitomis 
šalimis, čia gamta didelių akibrokštų nežadėjo. 

Kai kam visa tai padėjo praregėti. Dalis žmonių ėmė 
ieškoti Dievo. Vieni tai darė per vietos religiją, kiti – per 
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svetimas. Kai kurie pradėjo suprasti, kad Žemė ir visa 
juos supanti aplinka rims tik tada, kai jie patys nurims. 
Tie supratusieji ėmė kurti ramybės saleles savyje ir aplink 
save. Jie savimi savaime pradėjo raminti tuos, kurie tos 
ramybės neturėjo. Tai buvo jų auka artimiesiems, mies-
tui, šaliai, Žemei ir Dievui. Jie suprato, kad būtina dirbti 
įprastą darbą, tačiau viską suvokiant kitaip. Tokiu būdu 
ėmė formuotis naujas požiūris į save, artimuosius, sveti-
mus, šalį ir visą pasaulį.

Kasparo partija kibo į jaunimo reikalus. Jai pavyko iš-
kovoti, kad jaunuoliai, neturintys pinigų, tačiau norintys 
ir galintys mokytis aukštojoje mokykloje, gautų bepro-
centę paskolą, kurią reikės atiduoti per dešimt metų bai-
gus mokslus, o itin perspektyviems ji visai bus nurašoma. 
Pasiekė ir tai, kad gabūs, sumanūs studentai, baigę studi-
jas, būtų įdarbinti pagal specialybę. Prastai besimokan-
tieji darbo turėjo ieškoti patys. Taip ėmė mažėti skaičius 
jaunuolių, po studijų išvykstančių iš šalies.

Naujoji partija savotiškai perėmė žaliųjų siekius už-
drausti kirsti sveikus miškus, o iškirstas teritorijas atso-
dinti, taip pat saugoti Lietuvos vandenis. Ji net skatino 
atkurti senosios Lietuvos šventvietes ir dėjo pastangas, 
kad ateityje jos būtų priskirtos šalies kultūros paveldui.

Buvo bandoma dirbti su žiniasklaida, nes būtent ji ge-
riausiai gali padėti formuoti vertybes. Atsiliepė keli tele-
vizijos kanalai, neatsiliko ir kai kurie žurnalai, laikraščiai. 
Sąmonę bukinančius televizijos projektus, straipsnius pa-
keitė tokie filmai, laidos, straipsniai, kurie puoselėja ti-
krąsias ir amžinąsias vertybes.

Kasparas su Mariumi jau buvo subūrę puikų būrį jau-
nų ir vidutinio amžiaus žmonių, kuriems iš tikrųjų rūpėjo 
Lietuvos ateitis. Tarp jų taip pat nebuvo išvengta pasiga-
lynėjimo ambicijomis, tačiau tie, kuriems jos buvo svar-
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biau už Tėvynę, nuo partijos turėjo atsiskirti. Taikliai ir 
sumaniai buvo užgesintos ir nacionalistinės gaidelės. Net-
gi iš kitų partijų ėmė ateiti žmonės, iš tiesų norį tarnau-
ti Lietuvai. Idealistų reitingai augo. Pavargę nuo politikų 
rietenų žmonės pajuto naujo vėjo dvelksmą. „Kad tik ne-
sugestų“, – kraipė galvas vieni. „Et, bus kaip ir su visais“, – 
sakė kiti.

Kasparo atgaiva buvo jo kalnas. Vyras kalbėjo su juo. 
Ten gaudavo visus reikalingus atsakymus. Palaipsniui kal-
nas atsivėrė ir Mildai – ji ten ėmė užrašinėti tekstus. Tuo-
se tekstuose buvo apstu pamokymų, receptų ir kitokių 
senovinių įdomybių. Kai ką moteris ėmė taikyti buityje ir 
labai nustebo, patyrusi puikų poveikį.

– Suvokimas – štai kas svarbiausia, – kalbėjo grįžęs į 
Lietuvą atostogauti Marius. 

Jis jau porą metų buvo išsiųstas dirbti į vieną iš Lie-
tuvos ambasadų užsienyje. Šis darbas atsirado savaime. 
Marius buvo puikus specialistas, protingas, gabus, suma-
nus žmogus, turintis nepaprastą teisingumo jausmą. Jis 
aiškiai jautė melą, o ir pats niekada nemeluodavo. Tačiau 
jo teisingumas nebuvo įkyrus ar dogmatiškas. Jis buvo iš-
mintingas. Nedaug galima sutikti žmonių, kurie sugeba 
išsakyti tiesą, neįžeisdami pašnekovo. Tai buvo jo meis-
triškumas. To meistriškumo paslaptis – nunykstančiame 
ego. Dažniausiai mūsų ego žeidžia kito žmogaus ego. Pa-
klausite, kaip gali žmogus su mažu ego dirbti tokį darbą 
arba būti politikoje? Gali, ir dar kaip gali. Tada jis tai, ką 
daro, daro tikrai dėl Idėjos, nes jam nieko nereikia sau. Jis 
mąsto globaliai. O taip jis mąsto todėl, kad sugeba stebėti 
tiek save, tiek kitus, tiek situacijas. Iš paukščio skrydžio 
visada matosi plačiau. Būtent šitaip regi toks žmogus. Jo 
tiesa platesnė, nes ji įsileidžia ir kitų tiesas. Plati tiesa 
sugeba pamatyti ir kitų tiesų ištakas, o kartais net pase-
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kmes. Ant tokio žmogaus sunku pykti, tačiau daugelis jo 
ima prisibijoti arba tiesiog gerbia. 

Taip buvo ir su Mariumi. Prieš išvykdamas dirbti į už-
sienį, jis vedė moterį, su kuria susipažino prieš pusmetį 
koncerte. Rūta buvo dvejais metais vyresnė už Marių, jo 
kolegos sesuo. Prieš trejus metus ji išsiskyrė ir dabar vie-
na augino keturmetį sūnų Donatą. Mariui netrukdė nei 
amžiaus skirtumas, nei jos buvusi santuoka, o berniuką jis 
pamilo beveik iš karto. Mažojo Donato akys buvo didžiu-
lės, išmintingos, žydros – iš jų žvelgė dangus, plaukai švie-
sūs, garbanoti. „Kaip galima jo nemylėti, – sakė Marius, 
– juk tai angelas, netyčia pakliuvęs į Žemę.“ Į užsienį jis 
išvyko su savo naująja šeima, o grįžęs atostogų Palangoje 
susitiko su Kasparu.

– Iš tiesų, – pritarė draugui Kasparas, – pažvelk, kiek 
valstybėms, o ir kiekvienam žmogui kainuoja nesuvoki-
mas. Pameni, kaip buvo sakyta: „Kas pakėlė kardą, nuo 
kardo ir žus.“ Taip ir yra: agresyvios valstybės kariauja – 
jas niokoja stichijos. Tai nematomų jėgų atsakas į jų atvirą 
arba užslėptą agresiją ir Blogį.

– Išmušė teisingumo valanda. Kaukės nukrenta arba 
jos nuplėšiamos. Doriano Grėjaus pasekėjai nebegali 
slėpti savo portretų: ydos išryškėja ir nevalia jų deleguoti 
kitiems. Sunku man tai matyti. Įsivaizduok, kaip tai atsi-
skleidžia mano darbe. Tu gi žinai diplomatų problemas ir 
jų kasdienybę, – kalbėjo Marius draugui.

– Aš suprantu, jog tavo dabartinis darbas – tai tavo 
Tikėjimo ir Idėjos išbandymas. Žinau, kad tu jį įveiksi, – 
drąsino jį Kasparas. – Manai, man lengva? Mes privalome 
ištverti, nes mus pašaukė Tėvynė – Motina, ir mes ją iš-
girdome. Tikėkimės, išgirs dar daug kas.

Marius tik palingavo galvą. Jis žinojo, kiek daug daro 
draugas. Žinojo jo bandymus kovoti su korupcija ir apva-
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lyti šalies teisingumo sistemą, žinojo apie pasipriešinimą, 
kurį jam tenka ištverti.

Tylėdami sėdėjo du draugai vienas šalia kito ir žiūrė-
jo į jūrą. Petys petin. Ir negalėjo jie žinoti, kad daugybę 
šimtmečių atgal lygiai toje pačioje vietoje ir lygiai taip pat 
petys į petį vienas šalia kito mėgo sėdėti du išminčiai – jų 
Mokytojai.

– Sulauksime, – ištarė Daugirdas savo senajam drau-
gui nuo kalno.

– Sutvirtėjo mūsų berniukai. O laikas netruks praeiti. 
Pakeis jie Lietuvą. Matau, kad pakeis, – atėjo atsakas nuo 
kalno.

– Bus Kasparas Lietuvos vadovu. Išmuš jo valanda. Pa-
lauksime dar iki tų 2041 metų, – tarė Daugirdas.

– Laikas skuba, gal ir anksčiau, – ataidėjo nuo kalno.
– O tada galėsime būti laisvi. Grįšime namo. Kaip se-

niai ten nebuvome... – atsiduso Daugirdas.
– Išeisime visi. Liks tik mūsų visų sielų kibirkštys, vir-

tusios Lietuvos Dvasios ugnimi. Ją pakurstys tie, kurie 
ateis ant kalno, kurie lankys šventvietes, kurie vėl statys 
ritualinius akmenis ir sergės ąžuolus, kurie gerbs Lietuvą 
ir saugos jos Dvasią savo širdyje.

– Jūs aukojote savo evoliuciją dėl vienos šalies ir jos 
Dvasios. Jūs išauklėjote tuos, kuriems dėl jos negaila že-
miško gyvenimo. Jei kurioje nors šalyje yra tokių sielų, 
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vadinasi, ji tikrai kažko verta. Sielų pasiryžimas ati-
duoti už savo žemiškąją Tėvynę gyvenimą nusako šalies 
Dvasios vertingumą. Tokios šalys visada sulaukia mano 
palaiminimo. Teišsiskleidžia jūsų šalis, už kurią jūs au-
kojatės, kaip tūkstantlapis... Lotosas, ant kurio buvo už-
lašintas mano nektaro lašas. Tebūnie taip, – išgirdo tar-
piniame sluoksnyje esantys išminčiai Tą, kuris yra visa 
ko Pradžia ir Pabaiga, Tą, nuo kurio priklauso visų sielų 
ir visų Visatų likimas. Dabar jie buvo ramūs, nes žinojo, 
kad taip ir bus.

O tuo pat metu materialiame plane ant jūros kranto 
tebesėdėjo du jauni vyrai. Petys petin. Jų Paskirtis buvo 
Kūrėjo nebylius žodžius įkūnyti darbais. Tokia Paskirtis 
visų, kurie juos sugeba girdėti savo širdyse, kurie gyve-
na ar gyvens ir toliau toje nedidelėje išminčių šalyje prie 
Baltijos jūros. O darys jie tai kiekvienas savaip. Tedaro...
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Išeisime visi. Liks tik mūsų visų sielų kibirkštys.
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A. Ilgevičienė „Lietuvos šauksmas“
Leido UAB „Gamta“, M. Marcinkevičiaus g. 11, Vilnius

Spausdino „Arx Baltica“ spaudos namai,
Veiverių g. 142 b, LT-46353 Kaunas



„Lietuvos Dvasia šaukiasi pa-
galbos. Ji beldžiasi į kiekvieno 
Lietuvoje gyvenančiojo širdį, jei 
tik kas sugeba ją girdėti. Protus 
tik savo girdime, mikroschemo-
mis tampame“, – Kasparo akys 
skendėjo skausme, kylančia-
me iš pačios jo esmės. LIETUVOS ŠAUKSMAS

Audronė Ilgevičienė
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Tai knyga apie Lietuvą: 
dar nenagrinėtą praeitį, 
dabartį ir ateitį.
Tai knyga apie Lietuvos 
Dvasią, kuri išskleidė 
savo sparnus tolimoje 
praeityje, apie kibirkšties 
gimimą žmogaus širdyje 
ir jos virtimą liepsna.
Tai knyga tiems, kurių šir-
dis dar jaudina Lietuvos 
Dvasios likimas.
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