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PIRMOJI KNYGA

I SKYRIUS 

Dykumoje

Kalnagūbris, besitęsiantis ne mažiau nei penkiasdešimt mylių, 
toks siauras, jog keistos jo viršūnės savo forma primena vikšrą, kuris 
tarytum šliaužia iš pietų į šiaurę. Stovėdamas ant uolų veidu į rytus, 
kur pateka saulė, priešais išvystum Arabijos dykumą, kurioje nuo pa-
saulio sukūrimo viešpatauja rytų vėjai, tokie pragaištingi Jericho vy-
nuogynams. Džebelio prieigos, kur prateka Eufratas, padengtos nuo 
dykumos atpūstu smėliu, o tas kalnų masyvas apsaugo Amono ir Mo-
abo ganyklas, kurios nusitęsia į vakarus, kur anksčiau plytėjo neder-
linga dykuma. 

Kiekvienam Judėjos miesteliui pietuose ir rytuose arabai suteikė 
savus vardus. Senasis Džebelis jų kalba reiškia nesuskaičiuojamų grio-
vių protėvį, tie grioviai visomis kryptimis išraižę dulkių nuklotą ka-
daise buvusį romėnų kelią. Šiandien iš to kelio beliko neaiškūs pėdsa-
kai, kuriuo vis dar traukia arba sugrįžta iš Mekos maldininkai. Kelionę 
per tuos kalnus apsunkina tarpekliai, kurie per lietaus sezoną pavirsta 
srauniais upokšniais, tekančiais į Jordaną, o dar tiksliau – į Negyvąją 
jūrą, pagrindinę šios šalies vandens talpyklą. 

Vienu tų tarpeklių, kuris netrukus turėjo virsti Jaboko vaga, nuo-
laidžiais šlaitais šiaurės rytų kryptimi leidosi keleivis, jojąs tiesiai į 
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plokščią it stalas lygumą. Iš pažiūros tas žmogus galėjo būti keturias-
dešimt penkerių metų amžiaus. Jo tanki, anksčiau juoda, dabar jau 
apyžilė barzda krito ant krūtinės; tamsų it degintos kavos pupelės vei-
dą taip glaudžiai dengė kefija vadinamas šydas, jog tebuvo matyti tik 
veido spalva ir didelės, juodos, dažnai į dangų pakeltos akys. Paprastai 
Rytuose dėvimi klostėti drabužiai neleido įžiūrėti visos jo figūros, juo 
labiau kad jis jojo ant didelio kupranugario, be to, viršum raitelio ir 
gyvulio pūpsojo prie balno pritvirtinta nedidelė palapinė.

Kas yra matęs apkrautą ir kelionei per dykumą paruoštą kupranu-
garį, tas niekad neužmirš to vaizdo; nei pripratimas, atbukinąs įspū-
džius, nei ilgos ir varginančios kelionės vilkstinėmis, nei ištisi metai, 
išgyventi su beduinais, jo neištrins, ir Vakarų gyventojas, išvydęs ku-
pranugarį, visuomet sustos ir palauks, kol gyvulys praeis.

Kupranugario judesiai ir tyli, begarsė eisena panaši į paslaptin-
gą laivo plaukimą. Ir arabas žiūri į savo kelionių draugą su tokiu pat 
dėkingumu kaip jūrininkas į laivą; juk be laivo ir kupranugario nei 
vienas, nei antras negalėtų pažinti beribių tolių. Tas gyvulys yra taip 
susijęs su dykumos paslaptimis, kad jį išvydus beregint prieš akis iškyla 
matyti vaizdai ir jų žavesys užpildo sielą.

Gyvulys, dabar pasirodęs dykumos fone, išties galėjo sukelti nuos-
tabą. Plaukas ir ūgis, pėdos plotis, raumeningas sudėjimas, ilgas, 
lankstus, panašus į gulbės kaklas; akys plačiai įstatytos galvoje, stai-
giai smailėjančioje į apačią, platus, ryžtingas ir tylus žingsnis  – visa 
tai rodė jį esant sirų veislės, kuri tokia pat sena kaip pasaulis, atmena 
Kiro* laikus ir visuomet buvo labai vertinama. Kupranugaris buvo su 
paprastu apynasriu, nukarusiu ant kaktos raudonais spurgais; jo kaklą 
puošė grandinėlės su sidabriniais varpeliais galuose; prie apynasrio ne-
buvo nei vadelių raiteliui, nei šikšnos vedliui.

* Kiras Didysis (arba Kyras II – 590–576 m. pr. Kr. – 529 m. pr. Kr.) – garsus 
persų karalius.
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Matėsi, kad gyvulio našta sumaniai pritvirtinta. Ją sudarė dvi me-
dinės bemaž keturių pėdų ilgio dėžės, pakabintos gyvuliui iš šonų; 
jų vidus, išklotas kilimu, tarnavo raiteliui kaip sofa, o viršum viso to 
įrenginio buvo išskleista žalia šilkinė palapinė. Taip apsirūpinę Rytų 
sūnūs drąsiai leidžiasi į kelionę, apsisaugodami nuo nepatogumų sau-
lės išdegintoje dykumoje.

Kai kupranugaris praėjo paskutinį tarpeklio posūkį, drauge jis per-
žengė ir EI Beko, senovės Amono, sieną. Aušo rytas, priešais jį ūko dar 
pridengta saulė buvo apšvietusi bekraštę dykumą; tai dar nebuvo tikra 
ūkų ir smėlio karalija, bet ta jos dalis, kur augmenija nyksta, o paviršių 
jau užgriozdę granito luitai, pilkos ir rudos uolos, tarp kurių tik kur ne 
kur matyti baigianti nudžiūti akacija ar kupstelis kupranugarių žolės. 
Ąžuolai, erškėčiai ir krūmai liko užpakalyje ir sudarė tamsią, lygią juos-
tą, jie tartum įžengė pažvelgti į sausą dykumą ir suakmenėjo iš siaubo.

Staiga bet koks kelias ir takas baigėsi. Buvo matyti, kad kupranu-
garis žengia tarsi niekieno nevaromas: jis tai sulėtindavo, tai pagrei-
tindavo žingsnį, tiesdamas kaklą ir nukreipdamas galvą tiesiai į hori-
zontą, plačiai išplėstomis šnervėmis gaudė orą. Balnas siūbavo, kilo ir 
leidosi, tarsi bangomis plaukiantis laivas; sausi lapai, sukritę įdubose, 
šiugždėdavo po kupranugario kojomis, o tada ore pasklisdavo specifi-
nis aromatas. Tarpais jis primindavo pelynų kvapą. Priešais keliautoją 
praskrisdavo vieversiai, netikėtai iš kažkur pakildavo būrys šnekučių 
ar kregždžių, o baltosios kurapkos cypaudamos ir tarškėdamos spruk-
davo iš kelio. Retkarčiais prabėgdavo lapė ar pagreitindavo žingsnį 
hiena, kad iš saugaus atstumo galėtų stebėti įsibrovėlį. Dešinėje, to-
lumoje, stūksojo kalnų viršūnės, apsiaustos pilkai perliniu ūku, kuris, 
apšviestas kylančios saulės, dažėsi purpuru; virš aukščiausio kalno 
suko didžiulius ratus peslys, plačiai išskėtęs sparnus. Veltui gyvasis pa-
saulis skleidė vienišam keleiviui savo žavesį, keliauninkas tarytum nė 
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matyti nematė nieko, kas vyksta aplinkui, nes jo akys žvelgė tik į priekį 
ir buvo paskendusios sapne. Ir gyvulys, ir žmogus atrodė tarsi kokios 
nematomos rankos vedami.

Vis tolyn ir tolyn skuba kupranugaris, visąlaik vienodu greičiu ke-
liaudamas į rytus, o keleivis, toks pat ramus ir nejudrus, nesigręžiota 
nei dešinėn, nei kairėn. Dykumoje atstumai matuojami ne myliomis, 
bet saat, valandomis, ir mancii, poilsiais; pusketvirtos mylios sudaro 
saat, o po penkiolikos ar dvidešimties valandų kelio laukia poilsis.

Geras kupranugaris lengvai nukeliauja tris mylias, o visu smarku-
mu bėgdamas gali lenktyniauti su vėju: tad nenuostabu, kad netrukus 
aplink mūsų keliauninką kraštovaizdis pasikeitė. Palei horizontą vaka-
ruose dar riogsojo kalnai, nusidriekę lyg šviesiai žydra juosta. Kur ne 
kur dunksojo bazalto uolos, kylantys į viršų kaip sargybos bokšteliai. 
O toliau visur smėlis – arba suplaktas it jūros pakrantėj, arba panašus 
į judančias bangas, o vietomis supiltas į kalvas. Oras vis kaista, aukštai 
pakilusi saulė jau išgėrė rasą, glostąs keleivio veidą vėjo dvelkimas, ku-
ris bando glamonėti keleivio veidą, darosi vis alsesnis. Kur tik užmato 
akis, saulė nuspalvino pieno baltumu žemę ir nutvieskė visą dangų.

Kupranugaris ėjo vis tolyn, nenukrypdamas nuo savo kelio ir ne-
sustodamas. Žengė be poilsio ir atokvėpio; augmenija jau visiškai 
pranyko; kietas it kiautas smėlis lūžta sulig kiekvienu kupranuga-
rio žingsniu. Kalnai pasislėpė, jau nesimatė jokios juostos palei ho-
rizontą. Dabar ties horizontu tęsėsi begalinė tuštuma. Šešėlis, sekęs 
užpakalyje, pakrypo į šiaurę ir netgi kiek pasistūmė į priekį. Vis dar 
nesimatė jokių poilsiavietės ženklų, o keliautojo elgesys darėsi vis pa-
slaptingesnis. Žinoma, niekas nekeliauja per dykumą dėl malonumo; 
tie, kuriuos čionai atveja gyvenimas arba reikalas, puikiai žino, kad jos 
takai, nors ir veda nuo šaltinio prie šaltinio, nuo ganyklos prie gany-
klos, yra nukloti lavonų kaulais. Nieko nuostabaus, kad ir drąsiausio 
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šeicho širdis ima smarkiau plakti, kai jis vienas įjoja į smilčių karalystę. 
Ir mūsų keleivis nebuvo panašus į žmogų, vykstantį be tikslo. Niekas 
jo nesivijo: jis nė karto neatsigręžė atgal; taip pat nerodė nei baimės, 
nei smalsumo. Tartum visiškai nejautė net vienatvės. Vienišam žmo-
gui net šuo ir arklys draugai, jis glamonėja juos nesidrovėdamas. Ta-
čiau mūsų keleivis savo gyvulio neglamonėjo ir neglostė. Staiga, ly-
giai vidurdienį, lyg vedamas kažkieno valios dykumos žirgas sustojo, 
bliaudamas tuo kupinu apmaudo ir skundo balsu, kuriuo jo giminė 
piktinasi prievarta. Toks skundas paprastai būna išklausytas, ir šį kartą 
taip įvyko, nes raitelis, tarytum pakirdęs iš miego, praskleidė burdaho* 
užuolaidas, pasižiūrėjo į saulę, ilgai ir atidžiai žvalgėsi po apylinkes, lyg 
norėdamas įsitikinti, kad čia sutartoji vieta, paskui patenkintas atlikta 
apžiūra giliai atsiduso ir palingavo galvą, lyg tardamas: „Pagaliau, pa-
galiau.“ Paskui sudėjo rankas ant krūtinės, panarino galvą ir ėmė tyliai 
melstis. Atlikęs tą šventą pareigą jis ištarė malonų kupranugariui žodį: 
„Ik! Ik!“ Tai buvo komanda atsiklaupti. Pamažėle, pūškuodamas iš pa-
sitenkinimo, ištikimasis draugas pakluso. Keliautojas nuleido koją per 
lygų kupranugario kaklą ir atsistojo ant smėlio.

II SKYRIUS

Trijų išminčių susitikimas

Dabar jau galima detaliau apžiūrėti keliautojo figūrą. Jis buvo ne-
aukštas, bet kresnas; atsirišęs šilkinę virvelę, laikančią ant galvos kefi-
ją, atmetė spurgais pagražintas klostes ir parodė griežtą, beveik juodą 
veidą. Jo kakta buvo plati, nosis kaip erelio, išoriniai akių kampučiai 
pakelti į viršų. Tankūs, tiesūs, metalinio atspindžio plaukai gausio-

* Burdahas – palapinė.
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mis pynėmis krito ant pečių. Taip atrodė faraonai ir paskutinysis iš 
Ptolemėjų*, taip atrodė Egipto tėvas Micraimas. Mūsų keleivis buvo 
apsivilkęs plačiais baltais siuvinėtais medvilniniais marškiniais, kurie 
siekė pėdas. Ant viršaus dėvėjo rudą apsiaustą, dabar ir, ko gero, tada 
vadinamą ahba; toks apsiaustas būna ilgas, geltonai apkraštuotas ir su 
trumpomis rankovėmis, paprastai pamuštas medvilne ir šilku; jis ne-
šiojamas kaip viršutinis drabužis. Raitelio kojas dengė minkštos odos 
sandalai. Puošnus diržas juosė liemenį.

Bet labiausiai traukė dėmesį ir stebino tai, kad keleivis, nors ir vie-
nui vienas dykumoje, neturėjo jokio ginklo, net tos lenktos lazdelės, 
kuria bakinamas kupranugaris. O juk dykuma  – tai liūtų, leopardų 
ir žmonių, kurie nuožmumu nenusileidžia plėšrūnams, priebėga. Iš 
to galime spręsti, kad jo misija buvo taiki, o pats žmogus nepaprastai 
drąsus arba pasitiki kažkieno ypatinga globa.

Atsistojęs ant žemės, jis panoro pramankštinti po ilgos kelionės 
nutirpusius sąnarius: pasirąžė, pasitrynė rankas ir ėmė pamažėle vaikš-
tinėti apie ištikimąjį savo tarną, kuris patenkintas užmerkė akis ir ėmė 
gromuliuoti užsilikusius maisto likučius.

Vyras vis sustodavo ir prisidengęs akis tyrinėjo dykumą ligi pat ho-
rizonto. Po kiekvieno tokio pasižvalgymo jo veidą užtemdydavo nu-
sivylimo išraiška, švelni, tačiau skaitytojas gali lengvai nuspėti, kad jis 
kažko laukia ir iš anksto yra sutaręs susitikti būtent šioje vietoje. 

Nors keliautojas atrodė kiek nusivylęs, buvo matyti, kad jis nepra-
randa vilties sulaukti. Jis priėjo prie neštuvų ir išsitraukė iš pritvirtintos 
prie balno dėžės kempinę ir mažą ąsotėlį vandens. Suvilgęs kempinę 
nuvalė kupranugariui snukį, akis ir šnerves. Paskui iš tos pačios dė-
žės išsitraukė ritinį medžiagos, ryšelį plonų vytelių ir storoką lazdelę. 
Kai jis tą lazdelę kelis sykius krestelėjo, paaiškėjo, jog tai labai gudrus 

* Ptolemėjas – Kipro salos, o paskui Finikijos ir Sirijos valdovas.
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įnagis, mat buvo sudaryta iš kelių mažesnių dalių, kurias buvo galima 
ištempti ir padaryti ilgą, aukštesnę už žmogų lazdą. Tą aukštą ramstį 
keleivis įsmeigė į žemę, aplink jį subedė mažesnes vyteles, ant kurių 
išskleidė medžiagos gabalą, ir jau turėjo namus, gal kiek mažesnius už 
emyro arba šeicho, tačiau pagal visus kitus parametrus tai buvo tiksli 
anų kopija. Paskui iš tos pačios dėžės išsitraukė keturkampį kilimą, 
kuriuo uždengė palapinės įėjimą nuo saulės.

Visa tai atlikęs, jis išėjo į lauką ir vėl kruopščiai bei atidžiai apsi-
žvalgė aplink. Tačiau dykuma ir ją aukštybėse gaubianti žydrynė buvo 
be gyvybės ženklo, išskyrus per lygumą šuoliuojantį šakalą ir erelį, 
skrendantį Persijos įlankos link.

Matyt, keleivis pasijuto vienišas, nes kreipėsi į kupranugarį dyku-
moj negirdėta kalba: 

– Mūsų namai toli, tačiau Dievas su mumis. Pasitikėkim juo ir lau-
kim.

Paskui pasėmė iš balnakrepšio saują pupų ir supylė jas į abrakinę, 
kurią užkabino ant kupranugario snukio. Gyvulys ėmė godžiai ėsti 
mėgstamą gardumyną. Keleivis valandėlę žiūrėjo į patenkintą gyvu-
lį, paskui vėl apsidairė po bekraščius smėlynus, apšviestus statmenai 
krintančių saulės spindulių.

– Ateis, – tarė jis pats sau. – Tas, kuris mane atvedė, atves ir juos. 
Reikia pasiruošti juos sutikti. 

Taip kalbėdamas jis išėmė iš gluosnio pintinės visus maisto rei-
kmenis: pasidėjo iš palmių plaušų nupintus padėklus, vyną odiniame 
maiše, džiovintos ir rūkytos avienos, duonos ir sūrio. Turėjo ir vaisių – 
Sirijos granatų, puikių datulių iš garsaus Centrinės Arabijos sodo. 
Visa tai keleivis nunešė į palapinę ir sudėjo ant kilimo, greta padėjo 
tris šilkines servetėles, kurios naudojamos Rytuose ypatingomis pro-
gomis. Servetėlių skaičius rodė, kiek svečių laukiama.
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Baigęs pasirengimus mūsų keliautojas vėl išėjo pasižvalgyti, Apsi-
dairė – o džiaugsme! – Rytuose išvydo kažkokį tamsų tašką. Pamatęs 
tą tašką ar šešėlį, jis patyrė keistą jausmą; sustingo tarytum suakmenė-
jęs, plačiai atmerkęs akis, o visas kūnas pašiurpo, tarsi kažko antgam-
tiško paliestas. Tuo tarpu taškas vis didėjo, netrukus tapo žmogaus 
rankos dydžio, vis aiškiau buvo matyti, ir pagaliau jau visiškai aiškiai 
pasirodė jo kupranugario dvynys – toks pat didelis ir baltas, su honda-
hu, kitaip sakant, kelionės palapine, paplitusia Indijoje.

Tai išvydęs egiptietis sudėjo rankas ant krūtinės ir pažvelgė į dangų.
– Dievas yra didis! – sušuko jis, jo akys pasruvo ašaromis, o siela 

prisipildė pagarbios baimės.
Nepažįstamasis prisiartino ir sustojo. Jis taip pat atrodė tarytum ką 

tik pabudęs iš miego. Pasižiūrėjo į kupranugarį, palapinę ir į stovintį 
prieš ją maldoje paskendusį žmogų. Tas vaizdas jį sujaudino, jis taip 
pat sudėjo rankas ant krūtinės, palenkė galvą ir ėmė melstis. Netrukus 
nulipo nuo kupranugario, žengė per smėlį ir priėjo prie egiptiečio.

Valandėlę jie žiūrėjo vienas į kitą, paskui apsikabino, tiksliau ta-
riant, kiekvienas jų padėjo dešinę ranką ant kito peties, kaire apkabino 
per liemenį, o galvas vienas antram ėmė pakaitomis glausti prie deši-
niojo ir prie kairiojo peties.

– Linkiu tau ramybės, tikrojo Dievo tarne, – tarė atvykėlis.
– Ir tau linkiu ramybės, tikrojo tikėjimo broli! Ramybės tau, ir 

sveikas atvykęs, – karštai atsakė egiptietis.
Atvykėlis buvo aukštas ir liesas, jo sumenkusiame vario spalvos vei-

de spindėjo įdubusios akys, plaukai ir balta barzda krito ant krūtinės. 
Jis, kaip ir pirmasis keliautojas, neturėjo jokio ginklo ir dėvėjo tokius 
drabužius, kokius dėvi Indijos gyventojai. Ant galvos pūpsojo turba-
nas, drabužiai iš pažiūros buvo panašūs į egiptiečio apdarą, tik abba 
buvo trumpesnė, nes iš po jos kyšojo plačios, palei pėdas surauktos 
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kelnės. Jis buvo apsiavęs ne sandalais, o smailianosiais raudonos odos 
batais. Išskyrus batus, visi jo drabužiai buvo balto audinio. Atrodė 
oriai ir rimtai. Vienas garsiausių asketiškų rytietiškosios „Iliados“* he-
rojų, Visvamitra, nebūtų puikiau atrodęs. Atvykėlio akyse, kai pakėlė 
galvą nuo egiptiečio krūtinės, žvilgėjo ašaros.

– Dievas yra didis! – sušuko jis pasisveikinęs.
– Palaiminti tie, kurie jam tarnauja, – pridūrė egiptietis, – žiūrėk, 

štai ir trečiasis atjoja.
Juodu pažvelgė į šiaurę, kur jau visiškai aiškiai buvo matyti kupra-

nugaris, toks pat baltas kaip ir pirmieji ir plaukiąs per dykumą tartum 
laivas. Jie tylėdami stovėjo, kol naujas keleivis prijojo, nulipo ir priėjo 
prie jų.

– Ramybės tau, broli, – tarė jis, apkabinęs indą.
Indijos gyventojas atsakė:
– Tebūnie palaiminti Viešpaties tarnai. 
Paskutinysis keliautojas buvo visiškai nepanašus į savo draugus; jis 

buvo lieknesnis, baltos veido spalvos, o išsidraikę šviesūs plaukai apie 
vienplaukę galvą sudarė savotišką vainiką. Tamsiai žydrų akių žvilgsnis 
skleidė išmintį ir drąsą. Kaip ir aniedu jis buvo neapsiginklavęs. Iš po 
raudono finikietiško, labai puikiai derančio apsiausto klosčių kyšojo 
trumparankovė tunika, kiek iškirpta apie kaklą, perjuosta per liemenį 
virve ir siekianti tik ligi kelių. Atvykėlio rankos, kojos ir kaklas buvo 
pliki. Jis galėjo būti kokių penkiasdešimties metų amžiaus, tačiau, iš-
skyrus tam tikrą santūrumą, niekas daugiau neliudijo tokio amžiaus, 
nes jo siela ir kūnas tarsi juokėsi iš metų naštos. Turbūt nereikia net 
sakyti, iš kurios šalies jis atvyko, nes turbūt kiekvienas jau įspėjo, kad 
jeigu ne jis pats, tai jo protėviai tikrai buvo kilę iš Atėnų giraičių. Kai 
atvykusiojo rankos palietė egiptiečio pečius, šis sujaudintu balsu tarė:

* Autorius turi galvoje indų epus „Ramajaną“ ir „Mahabharatą“.
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– Apvaizda mane pirmą atvedė čionai, tad jaučiuosi paskirtas savo 
brolių tarnu; palapinė pastatyta, galima laužyti duoną, leiskite atlikti 
savo pareigą.

Tai taręs jis nusivedė juodu į palapinę ir, nuavęs sandalus, nuplovė 
jiems kojas, suvilgė rankas bei nušluostė jas rankšluosčiu.

Pats nusimazgojęs rankas, tarė:
– Atminkite, broliai, kad einame tarnybą, kuriai reikia jėgų; tad 

pastiprinkim kūną maistu, o sielą pasakojimu, iš kur ir ko atvykom.
Tada nuvedė svečius vakarienės ir pasodino taip, kad žiūrėtų viens 

į kitą. Visų trijų galvos drauge palinko, rankos susikryžiavo ant krūti-
nių, ir jie balsiai ėmė kalbėti paprastą maldą:

– Tėve, visų Dieve, viskas, ką tik turime, yra tavo dovana, priimk 
mūsų padėką ir palaimink mus, leisdamas ir toliau vykdyti tavo valią.

Ištarę paskutinius žodžius jie nustebę susižvalgė, nes kiekvienas 
kalbėjo kitų anksčiau niekad negirdėta kalba, o visi suprato, kas buvo 
sakoma. Visų sielos suvirpėjo nuo didelio susijaudinimo, ir iš to stebu-
klo jie suprato, kad Viešpats yra su jais.

III SKYRIUS

Atėniečio apreiškimas – tikėjimas

Laikydamasis to meto tradicijų turiu jums pasakyti, kad tik ką 
a prašytas susitikimas įvyko 747 metais pagal Romos kalendorių, 
gruodžio mėnesį, tad žiemą, ir dar kaip reta šaltą tose palaimintose 
Viduržemio jūros pakrantėse. Tokiu laiku keliaujantys per dykumą 
greitai išalksta, ir trys keleiviai, susėdę mažoje palapinėje, nebuvo iš-
imtis. Jie buvo alkani ir su noru valgė. Pasisotinę ir atsigėrę vyno ėmė 
kalbėtis. 
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– Nėra malonesnio dalyko keliautojui svetimoje šalyje, – pasakė 
šeimininkas, – kaip išgirsti savo vardą iš bičiulio lūpų. Juk teks daug 
dienų praleisti drauge, tad metas susipažinti. Aš siūlau pradėti tam, 
kuris atvyko paskutinis.

Iš lėto, atsargiai, tarytum pasverdamas kiekvieną žodį, graikas pra-
bilo:

– Tai, ką ketinu jums papasakoti, yra taip nepaprasta, jog neži nau, 
nuo ko pradėti ir kaip kalbėti. Dažnai aš pats savęs nesuprantu, tačiau 
šventai tikiu, kad vykdau Viešpaties valią, o šita tarnystė man suteikia 
tikrą palaimą. Kai pagalvoju apie pavestą misiją, dėl kurios leidausi į 
šią kelionę, jaučiu neapsakomą džiaugsmą ir didžiuojuosi, nes žinau, 
kad tai yra Dievo valia.

Susijaudinimas neleido jam toliau kalbėti, ir likusieji suprasdami jį 
nuleido akis, nes iki tol buvo nukreipę žvilgsnius į kalbantįjį.

– Toli į vakarus nuo čia, – vėl pratęsė savo kalbą graikas, – yra šalis, 
kuri niekad nebus užmiršta, nes ji apdovanojo žmoniją tuo tyriausiu 
džiaugsmu, kurį suteikia dvasinis pasitenkinimas. Nemanau čia kalbė-
ti apie meną, apie filosofiją, retoriką, poeziją ir karą. O broliai, mano 
tėvynės garbė per visus amžius skleisis knygose glūdinčia išmintimi ir 
visam pasauliui skelbs valią to, kurio vykstame ieškoti. Toji šalis, apie 
kurią kalbu, – Graikija, o aš esu Kasparas, Klinto iš Atėnų sūnus.

– Mano tauta, – kalbėjo jis toliau, – buvo save paskyrusi mokslui, 
ir aš nesiskyriau nuo savo pirmtakų. Du garsiausi mūsų filosofai moko 
apie žmogaus sielą ir jos nemirtingumą, tiki Dievą ir jo teisingumą. 
Daugelis filosofijos mokyklų ginčijosi dėl tų dviejų tiesų, ir aš pasirin-
kau jas savo tyrinėjimų dalyku, nes jos vienintelės vertos susidomėji-
mo ir tyrinėjimo. Aš nujaučiu, kad tarp sielos ir Dievo yra ryšys, tačiau 
greitai pastebėjau, jog žmogaus protas tik iš dalies tą ryšį gali suvok-
ti; toliau tyrinėjant jis susiduria su neįveikiamomis kliūtimis, kurių 
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v ienas, be pašalinės pagalbos, įveikti negali. Tos pagalbos aš ieškojau 
ir šaukiausi, tačiau niekas neatsiliepė į mano kvietimą, tad nusivylęs 
mečiau mokymus ir išvykau iš miesto.

Sulig tais žodžiais sumenkusį indo veidą nušvietė džiaugsmo šyp-
sena.

– Šiaurinėje mano tėvynės dalyje, Tesalijoje, – tęsė savo pasako-
jimą graikas,  – yra kalnas, kuris vadinamas Olimpu. Jis garsus kaip 
dievų buveinė, ten viešpatauja Dzeusas, kurį graikai garbina labiau už 
visus kitus dievus. Aš nuvykau prie to kalno ir radęs pietryčių šlaite 
olą apsigyvenau. Atsidėjęs apmąstymams, su kiekvienu atsidūsėjimu 
laukiau ir tikėjausi apreiškimo. Mano pasitikėjimas buvo didis, tikėda-
mas nematomu, tačiau visagaliu Dievu, vyliausi jo atsakymo, nes visa 
siela karštai maldavau.

– Ak, ir gavai atsakymą, ar ne? – nekantraudamas sušuko indas, 
pakeldamas rankas nuo patiestos ant kelių drobės.

– Klausykite manęs, broliai, – kalbėjo toliau graikas, visomis iš-
galėmis stengdamasis įveikti susijaudinimą. – Mano olos anga vedė į 
jūros įlanką, į ramų užutekį. Vieną dieną aš pamačiau, kad iš laivo, ku-
ris tik pakėlęs inkarą ir išskleidęs bures atsiskyrė nuo kranto, į vandenį 
įkrito žmogus. Jis priplaukė krantą ir rado pas mane prieglaudą bei 
globą. Tai buvo žydas, puikiai išmanantis savo tautos istoriją ir teisę. Jis 
mane pamokė, kad Dievas, kurį garbinau ir kurio šaukiausi, iš tikrųjų 
yra ir prieš daugelį amžių buvo žydų įstatymų davėjas ir karalius. Kas 
gi tai buvo, jeigu ne apreiškimas, apie kurį svajojau? Mano tikėjimas 
nebeatrodė tuščias; Dievas išgirdo mano maldavimus ir išklausė juos. 

– Kaip ir visus išklauso, kurie maldauja su tokiu dideliu tikėjimu, – 
pritarė indas.

– Ir kodėl taip maža tų, kurie supranta apreiškimą! – pridūrė egip-
tietis.
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– Tai dar ne viskas, – kalbėjo graikas. – Tas žmogus, taip stebu-
klingai man atsiųstas, pasakė, jog apreiškimai visada tekdavo tik žydų 
tautai, taip buvo per amžius, taip ir liks jos pirmenybė; pranašai, pir-
maisiais po apreiškimo metais kalbėję su Viešpačiu, pažadėjo, kad jis 
ateis vėl, to antrojo atėjimo dabar laukiama Jeruzalėje. Tas, kuris pasi-
rodys, bus Judėjos karalius. 

Graikas nutilo ir jo pakilus veidas kiek apsiblausė, bet netrukus jis 
pratęsė savo kalbą. 

– „Argi jis nieko nepaskelbs likusiam pasauliui?“  – paklausiau 
žydo. – „Ne, – atsakė jis išdidžiai, – mes esame jo išrinktoji tauta.“ Vis-
gi tas atsakymas nesudrebino mano tikėjimo pamatų, negalėjau pati-
kėti, kad Dievas savo meilę ir gailestingumą skirtų tik vienai tautai, 
lyg vienai šeimai. Nusprendžiau būtinai ištirti tą paslaptį, ir pagaliau 
man pavyko palenkti žydo išdidumą; jis prisipažino, kad jo protėviai 
tebuvo išrinktieji tarnai, skirti palaikyti tikėjimą tikru Dievu, kad po 
daugelio amžių pasaulis pažintų tikrąją tiesą ir būtų išganytas. Kai žy-
das mane paliko, aš karštai meldžiausi, kad man būtų leista pamatyti ir 
pagerbti karalių, kai jis ateis. Kartą naktį sėdėdamas prie olos galvojau 
ir stengiausi ištirti savo gyvenimo paslaptį, o man pagelbėjo tikėjimas 
vieninteliu Dievu. Staiga tamsiame jūros paviršiuje išvydau žvaigždę; 
ji pamažėle didėjo ir kilo, artėdama prie manęs, pagaliau sustojo virš 
mano galvos, prie mano angos, taip arti, jog ryški šviesa krito tiesiai į 
veidą. Puoliau ant žemės ir užmigau, o sapne girdėjau balsą, kuris pa-
sakė: „Kasparai! Tavo tikėjimas laimėjo! Būk palaimintas! Su dviem 
kitais, kurie atvyks iš tolimiausių žemės pakraščių, pamatysi tą, kuris 
pažadėtas, kad apie jį paliudytum. Susiruošk ir keliauk pasitikėdamas 
dvasia, kuri tave ves susitikti su kitais.

Atsikėliau anksti, ir dvasia lydėjo mane ryškesniu už saulę švie-
sos spindėjimu. Aš nusivilkau atsiskyrėlio drabužius, pasiėmiau savo 


