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AUTORĖS ŽODIS

Vaikystėje labai mėgau Haufo pasakas. Gal ir jūs 
jas skaitėte? Mane žavėjo ne vien paslaptingos isto-
rijos, bet ir pati knygos kompozicija: atskiros pasa-
kos apjungtos tam tikros pasakojimo situacijos. Tai 
primena „Tūkstančio ir vienos nakties“ pasakas, kai 
viename lygmenyje mes įdėmiai sekame istoriją apie 
tai, kaip moterų ištikimybe nusivylęs šachas gudrios 
vizirio dukters Šacherezados dėka atsisako savo 
žiauraus sprendimo žudyti naują žmoną po vienos 
nakties, o antrajame lygmenyje klausomės pačios 
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Šacherezados sekamų pasakų, kurios nuolat įsipina į 
pirmąjį lygmenį. 

Haufo pasakose tokių lygių dar daugiau. Pirmasis – 
į miestą slapta atkeliavusi Pasaka knygos drabužiais. 
Antrasis  – trys istorijos. Pirmojoje veiksmas vyksta 
Rytų šalių karavanui keliaujant dykuma, antrojoje  – 
Aleksandrijos šeicho rūmuose, trečiojoje – nuošalioje 
Vokietijos vietovėje, Špesarto smuklėje. Ir trečiasis 
lygmuo – tai pasakos, kurias vieni kitiems seka tų trijų 
istorijų veikėjai. Mane užburdavo ir išnešdavo ant fan-
tazijos sparnų būtent šis keliasluoksnis istorijų apjun-
gimas, nes jis mėtydavo sąmonę iš vieno lygmens į kitą 
ne linijiniu nuoseklios istorijos keliu, o lyg punktyrine 
linija, atskirais epizodais.

Tik vėliau per emocinės kompetencijos mokymus 
sužinojau, kad toks trumpesnės istorijos įpynimas 
kitoje, ilgesnėje, istorijoje yra specialus metodas atpa-
laiduoti sąmonę ir patekti į jos gilesnius, pasąmonin-
gus lygmenis. Taip sukuriamas skaitomo teksto rea-
lumo pojūtis, išsilaisvina asmeninės kūrybinės galios.

Iš meilės keliasluoksnei kompozicijai mano roma-
nuose ji dažnai pasitaiko kaip trumpos šalutinės istori-
jos, įpintos į pagrindinį veiksmą. Šios  įterptinės istori-
jos dažniausiai pateikiamos keliais atskirais epizodais, 
įsijungiančiais į bendrą vyksmą, dėl to jas sunkoka 

sekti ar pasikartoti patikusias vietas. Taigi kilo min-
tis trumpas istorijas iš savo romanų surinkti į vieną 
kūrinį, kurį vėlgi jungs bendras siužetas – pavasarinis 
pokalbis knygų lentynoje...

Šią knygą galima skaityti įvairaus amžiaus skaityto-
jams, net ir visai jauniems, kurie metafizinių romanų 
gal dar neįkastų. Juk tokias istorijas galima priimti ir 
kaip nuotaikingas pasakas, ir kaip mūsų daugiamatės 
būties realybę. Visais atvejais skaitytojai išgyvens įvai-
rių nuotykių su smalsiais pažinimo siekiančiais veikė-
jais ir, tikiuosi, maloniai bei prasmingai praleis laiką su 
šia knyga.
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PAVASARIS KNYGŲ LENTYNOJE

Knygų lentynoje tvarkingai sustatytos, tyliai snaudė 
knygos. Ilgais žiemos vakarais jų šeimininkė dažnai 
paimdavo tai vieną tai kitą, o šit atėjus pavasariui, ji vis 
daugiau laiko praleisdavo lauke ir knygos vis dažniau 
likdavo vienos sau. 

– Na taip, pavasaris įpusėjo...  – proziškai paste-
bėjo storulis anglų-lietuvių kalbos žodynas, kuris, retai 
judinamas šeimininkės, jautėsi gerokai aptingęs.

– Kaip gražiai čiulba varnėnas – rodos kalbasi su 
mumis ir savo dienos rūpesčius pasakoja,  – mielai 



Saulė Zujutė  PAVASARIS KNYGŲ LENTYNOJE PAVASARIS KNYGŲ LENTYNOJE

12 13

palaikė pokalbį romantiškai nusiteikęs Justino 
Marcinkevičiaus poezijos rinkinys ir tuoj pat iš savęs 
pacitavo eilėraštį, kurį, jis žinojo, mėgo ir kitos knygos:

 
Keliasi žemė ryto skambėjime.  
Saulė sudraskė spengiančią tylumą,  
Dar nepareiname, dar tik išėjome.  
Dar nesileidžiame. Dar tiktai kylame.  
 
Tolumos, tolumos! Platumos, platumos!  
Amžinos amžinu laiko srovenimu.  
Jūs — neaprėpiamos. Jūs — neužmatomos.  
Sako, kad jus ir vadina gyvenimu.

Pagerbdamos poezijos žodžio grožį, knygos kurį 
laiką mąsliai tylėjo, tik varnėnas už lango netilo, 
gal nugirdęs šį eilėraštį jis pavertė giesme ir skubėjo 
paskelbti pasauliui.

– Kalbant apie varnėnus... Kolege, jumyse yra puiki 
įstorija apie šiuos paukščius,  – kreipėsi „Alisa stebu-
klų šalyje“ į romaną „Nuo Tėvo Dangaus...“. Būdama 
kupina netikėčiausių įvykių, „Alisa“ mėgo klausytis ir 
kitų knygų nuotykių. – Gal pasektumėte mums isto-
riją apie varnėną Rumini? Aš taip mėgstu pasakas... – 
ilgesingai nutęsė „Alisa“.

– Rumini  – ne varnėnas,  – pasipiktino kolegės 
užmaršumu romanas.  – Ji senųjų laikų šventyklos 
žynė, kuri mokėdavo užmegzti ryšį su varnėnais ir 
kitais gyvūnais, kaip šiaip laikais geba šamanai.

– Gerai, gerai, pasek mums šią istoriją,  – prita-
riamai sušnarėjo kitos knygos, ir romanas, užmiršęs 
nuoskaudą, su malonumu ėmė sekti savyje atskirais 
epizodais užrašytą istoriją apie jaunuosius senųjų šven-
tyklų žynius.
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SAKMĖ APIE SIRĄ

Miške siautė audra. Tai šen tai ten, neatlaikę siau-
tulingo vėjo gūsio, su trenksmu lūžo seni medžiai ar 
jų storos šakos. Kalnų upeliai netrukus virto pavo-
jingais kunkuliuojančiais purvino vandens srautais. 
Timotis slėpėsi oloje ir laukė, kol audra aprims. Jis 
suvėlavo grįžti namo, nes atkakliai medžiojo elnią. Ne 
dėl maisto – tam būtų pakakę taiklios strėlės. Timotį 
apsėdo idėja prisijaukinti elnią taip, kaip, jis matė, juos 
prisijaukino gretimai įsikūrusios genties vadas. Tam 
Timotis paspendė kilpų ir kelias dienas laukė, kol į jas 
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įžirglios neapdairi auka. Jam kol kas pavyko sugauti 
zuikį, lapę, bet elniai jo kilpas apeidavo. Jaunuolis 
kantriai tūnojo slaptavietėje ir laukė. Per audros šėlsmą 
jam pasirodė, kad išgirdo kažką nerangiai šlumsint per 
krūmus. Jis atsargiai iškišo galvą: tai buvo moteris, 
apsigobusi padėvėtu, apdriskusiu kailiniu rūbu. Ji sun-
kiai ėjo, lyg būtu pavargusi ar sužeista. Timotis priš-
liaužė artyn ir stebėjo moterį. Ši sukniubo po ąžuolu ir 
gulėjo nejudėdama.

Timotis įsidrąsinęs priėjo visai prie pat. Jis išvydo, 
kad moters kairėje šlaunyje kraujuoja ilgas gilus rėžis. 
Dešinė ranka nerangiai gulėjo ant žemės ir rodėsi 
lūžusi per riešą.

Jaunuoliui pagailo moters. Jis uždėjo abi plaštakas 
ant sužeistos kojos ir tyliai murmėdamas užkalbėjimą 
ėmė ją gydyti. Per kelias minutes kraujas nustojo sunk-
tis. Moteris atsimerkė, pasuko galvą į Timočio pusę. 
Ji buvo jauna, tik sulysusi ir pavargusi. Jos akys degė, 
matėsi, kad ji karščiuoja.

– Tuoj pagerės,  – taikiai, kad neišgąsdintų, tarė 
Timotis.

Jis pagalvojo, kad ši moteris, jeigu ji pasimetusi nuo 
savo genties, galėtų tapti jo verge – kai pasveiks, tvirta 
ir jauna, bus jam puiki tarnaitė. Timotis dar netu-
rėjo nuosavų vergų ir savo ūkyje turėjo tvarkytis pats. 

Daugumoje genčių vergai buvo pagrindinė darbo jėga. 
Jais tapdavo karo belaisviai ar kitaip į nelaisvę paimti 
svetimieji. 

Timotis davė moteriai sūdytos elnienos. Maistas ją 
sustiprino, ir ji pajėgė pasikelti.

– Kas tu? Iš kur tu? – paklausė jos Timotis.
– Aš vardu Sira,  – atsakė ši.  – Keliavau kartu su 

savo drauge. Mus išskyrė staigiai patvinęs upelio van-
duo. Mane srovė nunešė žemyn. Dabar aš ieškau savo 
draugės.

Jos tarmė stipriai skyrėsi nuo Timočio, bet susikal-
bėti buvo įmanoma.

– Moki plaukti? – pasidomėjo Timotis.
– Taip, aš nuo pajūrio. Iš ten iškeliavau nelabai 

seniai, – Sira nepanoro pasakoti plačiau. 
Jai ir pačiai buvo aišku, kad šis vyras gali pareikšti 

teises į jos laisvę. Ji neatrodė nusiteikusi vergauti. Jos 
akyse žibėjo nepalenkiama valia ir vidinė laisvė.

– Eime su manimi, į mūsų gentį,  – pasiūlė 
Timotis.  – Ten atsigausi. Tavo ranka lūžusi. Mūsų 
vadas moka greitai gydyti lūžius.

– Taip kaip tu? – pažvelgusi į savo nebekraujuojan-
čią koją nusišypsojo Sira.

– Aš moku gydyti paprastesnius sužeidimus. Lūžiai 
man dar nepavaldūs, – prisipažino Timotis.
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– Pirmiausia turiu rasti savo draugę Gritą. Gal ji 
kur nors netoliese kenčia sužeista.

Timotis užsimerkė ir mintimis patikrino aplinką.
– Tuščia. Niekur nejaučiu jokios moters. Jaučiu, 

kaip aukštėliau du vyrai iš kaimyninės elnių tramdy-
tojų genties vedasi vieną jiems svetimą moterį į savo 
gyvenvietę. Jeigu tai tavo draugė, dėl jos gali nesijau-
dinti, jie ja pasirūpins. Jie labai keisti, pas juos nėra 
vergų, visi gyvena kaip viena šeima.

Sira patikėjo telepatine Timočio žinia ir pažadėjo 
sau vėliau rasti būdą susisiekti su Grita. 

Jie kopė aukštyn kalnuotu šlaitu. Vis dar lijo, bet 
audra jau rimo. Kol jie, jau į pavakarę, pasiekė erdvioje 
plokštikalnėje tvora aptvertą nemažą gyvenvietę, ir 
visai išsigiedrijo.

Timotis palydėjo Sirą į vado, seno, aklo Umo, trobą. 
Vadui ir prie jo sėdėjusiai pagyvenusiai moteriai jis papa-
sakojo, kaip rado moterį, ir paprašė išgydyti jai ranką. 
Iš Timočio balso ir savininkiškų judesių buvo galima 
suprasti, kad Sirą jis laiko savo teisėtai įgyta verge.

Umas ilgai tylėjo. Vidiniu žvilgsniu jis ištyrinėjo 
Siros aurą ir lyg ant delno išvydo jos gyvenimo istoriją 
bei dvasios gebėjimus. Jis matė, kaip jos gentainiai ją 
apkaltino ryšiais su piktaisiais demonais vien dėl to, 
kad nesuprato ir išsigando jos gydomųjų galių; kaip 

jie pasmerkė ją myriop, ir tik jos ištikima vergė padėjo 
savo poniai slapta pabėgti. Jis matė, kad Sira iš tikrųjų 
yra paženklinta ryšiu su dievybe, tik ne su piktuoju 
demonu, o su tyra Motinos Gamtos esatimi. Tą jam 
liudijo iš moters į žemės centrą nusidriekusi žalsva gija, 
lyg bambagyslė jungusi ją su žemės centru.

Senasis vadas pakvietė Sirą prieiti arčiau, paėmė ją 
už sužalotos rankos. Palaikė kelias minutes, ir skaus-
mas rieše liovėsi.

– Galėjai išsigydyti pati, – švelniai, tėviškai tarė jai.
– Buvau labai pavargusi, – atsakė ši. – Kol gyvenau 

su savais, dažnai jiems pagelbėdavau.
– Bet jie tau nebuvo dėkingi, – su šypsena tarstelėjo 

Umas. – Ne, ne, gali man nepasakoti. 
Umas uždėjo ranką Sirai ant galvos ir pasisuko į 

Timotį. Šis stovėjo šalia ir laukė, kol vadas leis išsivesti 
išgydytą vergę. Jau tiesė ranką į Sirą ir žiojosi padėkoti 
Umui, kai šis, nujausdamas Timočio ketinimus, tarė:

– Timoti, Sira turi maginių galių, todėl ji taps lygia-
verte mūsų šeimos nare.

Pasisukęs į netoliese sėdėjusią vyresnio amžiaus 
moterį Umas nurodė:

– Rina, išskirk vieną iš laisvųjų trobelių Sirai ir 
padėk jai įsikurti. Pranešk visiems, kad ji taip pat kerė-
toja ir nuo šiol – mūsų sesuo.
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Timotis išraudo, pasipiktinęs sušurmuliavo, bet 
ginčytis nedrįso. Vado žodis buvo visagalis. Jų gyven-
vietė ir šeima buvo savotiška. Jie ne visi buvo giminės, 
bet visi turėjo vienokių ar kitokių gydomųjų ar magi-
nių galių. Umas daug metų apie save būrė kerėtojų 
bendruomenę. Jis tikėjo, kad tokia galia pasižyminti 
grupė geriausiai gebės atsiginti nuo karingų kaimynų. 
Todėl pajutęs Siros gebėjimus jis ją pripažino lygia-
verte genties nare.

Geraširdiška, tvirtų bruožų, ryžtingų judesių Rina 
paėmė merginą už parankės ir išėjo iš vado trobelės. 
Ji garsiai paskelbė aplink stoviniavusiems smalsuo-
liams, kad Sira tampa jų genties nare. Vyrai ir mote-
rys triukšmingai pasveikino naujokę, kalbino ją, 
draugiškai kumščiavo, plekšnojo per petį, sakė savo 
vardus, kažko ją klausinėjo. Jų veidai ir žodžiai jai 
liejosi į vieną neišskiriamą srautą. Vienai dienai įspū-
džių buvo per daug.

Rina tai suprato. Ji prasiyrė pro minią ir nusivedė 
Sirą į tolimąjį gyvenvietės kraštą, kur stovėjo kelios 
tuščios medinės trobelės.

– Naujiems mūsų broliams ir seserims,  – paaiš-
kino ji. – Mūsų vadas minties jėga traukia pas mus 
visus, turinčius įvairių maginių gebėjimų. Tu irgi 
ne atsitiktinai pas mus atsiradai, nors tavo atžvilgiu 

Timotis turėjo kitų planų. Nepyk ant jo, jis geras vai-
kinas, gabus telepatas.

– Man būtinai reikia surasti savo draugę, kuri 
pateko pas elnių tramdytojus,  – pratarė Sira.  – Kas 
man galėtų padėti?

– Dabar ilsėkis, o rytoj paprašysi Timočio, jis min-
timis perduos tavo draugei, kur ji turi ateiti, ir jūs 
susitiksite.

Tokios sėkmingos atomazgos Sira nesitikėjo. Šios 
dienos ryte ji sužeista gulėjo miške netekusi vilties išsi-
gelbėti ar rasti Gritą, o dabar štai turi nuosavą jaukią 
trobelę ir jos gebėjimai yra atvirai pripažįstami bei 
gerbiami. Sira susirangė į šiltą meškos kailio guolį ir 
ramiai užmigo.

Kitą rytą Sira susirado Timotį ir paprašė jo pagal-
bos susisiekti su pasimetusia drauge. 

– Aš Gritą labai branginu. Ji man išgelbėjo gyvybę. 
Man rūpi sužinoti, kad jai viskas gerai. Padėk man, 
prašau, – širdingai paprašė ji Timočio.

Timotis jautėsi nuskriaustas, netekęs teisės į Sitą. 
Jis paniurzgėjo, bet sutiko pagelbėti. Jaunuolis užsi-
merkė, susitelkė į vakar miške pajustą moterį ir pasi-
stengė prasiskverbti į jos mintis. Jis išvydo jauną mer-
giną, dar paauglę, sėdinčią prie senos moters ir jai pasa-
kojančią savo gyvenimo istoriją. Su vaizdinių pagalba 



Saulė Zujutė  PAVASARIS KNYGŲ LENTYNOJE SAKMĖ APIE SIRĄ

142 143

jis perdavė merginai žinią, kad su ja miške, proskynoje 
prie senos liepos, nori susitikti jos bendrakeleivė.

Sira laiminga padėkojo už pagalbą ir ketino eiti į 
nurodytąją vietą.

– Palydėsiu tave, kad nepasiklystum ir kad ko 
nenutiktų, – pareiškė Timotis.

Jis ir toliau jautėsi atsakingas už naujokę. Ji jam 
patiko. Sira mielai priėmė jo netikėtą pasiūlymą. Jiems 
neilgai teko laukti sutartoje vietoje. Greitai nuo prie-
šingos proskynos pusės jų link atbėgo jauna mergina. 
Ji su džiaugsmingu šūksniu apkabino Sirą.

– Kaip tu? – susirūpinusi paklausė ši savo bičiulės.
– O, Sira, tu neįsivaizduoji, kaip man pasisekė. Kai 

tave nunešė vandens srovė, aš tavęs ieškojau. Paskui 
sutikau du vyrus, ir jie mane nusivedė į savo gyven-
vietę. Jų gyvenvietė labai didelė. Jie buvo labai drau-
giški, net neįsivaizdavau, kad su svetimais galima taip 
gražiai elgtis. Maniau, kad tapsiu kurio nors iš jų verge, 
bet sužinojau, kad pas juos vergų nėra, visi gyvena kaip 
viena šeima. Kadangi esu labai jauna, mane globoti 
apsiėmė vado senelė. Ji aiškiaregė, mato, kas vyksta 
pasaulyje ir žmogaus viduje. Ji man papasakojo, kas 
tau nutiko ir kad tu su manimi bandysi susitikti. Jeigu 
nori, keliaukime gyventi mus, jie tave mielai priims.

Sira nusijuokė.

– Tą patį norėjau siūlyti tau, bet jeigu tau ten gerai, 
tai taip ir lik. Aš įsikūriau gentyje, kurioje vertinami 
tik kerėtojai, tau pas mus tiek pagarbos kaip dabar 
nebus rodoma.

Krūmuose netoliese kažkas sukrutėjo. Timotis žai-
biškai nukreipė į tą vietą įtemptą lanką.

– Tik nešauk, – susirūpino Grita. – Ten Oringis, 
mūsų vadas. Jis norėjo susitikti su Sija.

– Su manimi? – nustebo Sira.
– Arba su kuo nors iš jūsų. Jis jau yra kalbėjęsis su 

jūsų vadu, siūlė jungtis, bet jūsų vadas atsisakė. Oringis 
mano, kad visos čionykštės gentys turi jungtis, nes iš 
šiaurės artėja didelė karinga gentis, kuri visus pakeliui 
žudo arba paverčia vergais. O jūsų vadas sako, kad jūs 
atsiginsite savo magijos jėga. Bet jūs nežinote, kokia 
didelė ir žiauri ta gentis.

Timotis paniekinamai nusijuokė.
– Taip, jis buvo pas mus. Atsimenu. Ir mes tikrai 

neketiname su niekuo jungtis.
Iš krūmų jų link atsargiai žengė aukštas stambus 

karys, į priekį ištiesęs tuščias rankas, kad jie įsitikintų 
jo taikingais ketinimais.

Sira įdėmiai jį nužvelgė. Vyras buvo dar jaunas, 
ilgais šviesiais plaukais ir šviesia trumpa barzda, apsi-
rengęs šiurkščios drobės rūbais. Jis sustojo nemažu 
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atstumu iki jų, kad jie jaustųsi saugūs, ir prakalbo 
skambiu žemu balsu su vos tramdomu įkarščiu:

– Taip, buvau pas jūsų vadą. Aš pats kilęs iš šiau-
rės. Mano gentį užpuolė ir išžudė Mogilio genties 
kariai. Išsigelbėjau tik aš, mano senelė ir keli vyrai. 
Mes traukėmės į pietus ir pakeliui sutiktoms gentims 
skelbėme artėjantį pavojų. Kai kurie mumis patikėjo ir 
traukėsi kartu, kad visi drauge, susibūrę į galingą ben-
druomenę, pajėgtume anksčiau ar vėliau susigrumti ir 
įveikti Mogilį. Tie, kurie nepatikėjo ir liko, sumokėjo 
gyvybe arba laisve. Mano žvalgai kelerius metus stebi 
Mogilio karių judėjimą. Kol kas tie grobė į rytus ir į 
vakarus. Dabar, jau kelintas mėnuo, juda į mūsų pusę. 
Jeigu netikite jo kariuomenės jėga, kviečiu vykti kartu 
ir įsitikinti savo akimis. Vieni neatsilaikysite. O jūsų 
galios labai padėtų bendroje kovoje. Mogilio kariuo-
menė per tą laiką labai išaugo ir mums bus sunku ją 
įveikti.

Oringis kalbėjo uždegančiai, įkvėptai. Sira jo klau-
sėsi kaip pakerėta. Ne viską suprato keistąja jo tarme, 
greičiau jau pajuto ugningos kalbos esmę: artėja grės-
mingas priešas, reikia pagalbos.

Timotis nepagarbiai nutraukė Oringį:
– Taip, aš mintimis žvalgiausi po tą, kaip tu sakai, 

grėsmę iš šiaurės. Kariuomenė didelė, tas tiesa, bet mes 

tikime, kad savo valios galia sugebėsime apsisaugoti ir 
nukreipti juos į šoną nuo mūsų gyvenvietės.

– O man atrodo neteisinga, – pareiškė Sira, – kad 
mes atsiribojame nuo kitų genčių saugumo. Jeigu mūsų 
kaimynai bus ne taiki elnių augintojų gentis, o karingi 
šiauriečiai, tai ir mums nuo to bus sunkiau gyventi. 
Juk savigynai nuolat eikvosime savo galias. Saugiau 
gyventi su draugiškais kaimynais. Aš sutinku keliauti 
ir noriu išvysti tą kariuomenę savo akimis. Oringi, 
aš dabar grįšiu namo, pasakysiu apie savo sprendimą 
vadui ir po to galėsiu keliauti su tavimi.

Oringis nesitikėjo tokio lengvo sutikimo ir džiaugs-
mingai sutiko. Nors jam pavyko įkalbėti tik vieną iš 
kerėtojų, galbūt jo atkaklumas įveiks šių uždarumą 
ir nenorą veikti kartu. Tuomet jis įgytų dar ir maginį 
pranašumą prieš fizinės jėgos kariuomenę.

Jie sutarė susitikti šioje pačioje vietoje po pietų ir iš 
karto iškeliauti.

Grįžtant atgal, Timotis atkalbinėjo Sirą nuo jos 
plano.

– Ko tau ten keliauti? Aš juk gebu skaityti mintis, 
esu išžvalgęs tą kariuomenę. Jie remiasi fizine jėga ir 
mums nebus sunku juos valdyti bei nukreipti. Mūsų 
vadas galingas, per jį kalba žaibovaldis dievas. Jis gali 
pasiųsti priešams audrą ir perkūną.
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Sira buvo nusiteikusi ryžtingai ir neketino keisti 
savo nuomonės.

– Timoti, aš esu laisva savo veiksmus pasirinkti 
pati. Aš taip nusprendžiau ir taip darysiu. Umas man 
suteikė laisvę, vadinasi, galiu elgtis, kaip noriu.

Vadas iš tikrųjų neprieštaravo Siros sprendimui. 
– Tavo valia, – trumpai tarė jis ir patylėjęs pri-

dūrė:  – Pasiimk kartu Timotį. Jeigu kelyje kas 
nutiks, jis mintimis man perduos ir aš galėsiu jums 
padėti.

Taip Timotis, užuot medžiojęs elnius, nenoromis 
tapo įpainiotas į tolimą kelionę.

Kai jie grįžo į  laukymę, čia jų laukė šeši tvirti vyrai 
ant elnių. Vienas jų laikė du elnius be raitelių.

– Čia jums, – paaiškino Oringis. – Taip keliauti bus 
greičiau. Kelias tolimas, užtruksime kelias dienas.

Netikėtai išsipildė Timočio svajonė. Užšokęs ant 
paklusnaus gyvulio nugaros, jis jau nebegalvojo taip 
priešiškai apie laukiančią kelionę. Jaunuolis greitai 
perprato jojimo esmę ir pasijuto laimingas kaip vaikas, 
pirmą kartą pats savo kilpa pagavęs zuikį.

Sira irgi lengvai susidraugavo su savo elniu. Ji 
palaikė jam ant sprando ranką, švelniai, tyliai su juo 
pasikalbėjo ir jau nebijojo sėsti ant stambaus gyvulio 
nugaros.

Iki tamsos jie spėjo nemažai nukeliauti. Apsistoję 
nakvynei, įkūrė laužą, išsikepė pakeliui sugautų zui-
kių. Visi sumigo, vienas Oringio vyras ėjo sargybą. 

Keliaujant prabėgo penkios dienos. Vieną rytą jų 
būrį pasitiko vyras ant elnio. Tai buvo Oringio žvalgas. 
Jis pranešė, kad Mogilio kariuomenė stipriai pasistū-
mėjo į jų pusę ir šiuo metu yra įkūrusi stovyklą anapus 
upelio. Toliau keliauti esą pavojinga, nes jie yra išstatę 
sargybinius. 

Keleiviai nušoko nuo elnių ir susėdo ant žemės 
pasitarti.

– Būtų gerai sužinoti, kaip įkurta jų stovykla, kur 
jos pažeidžiamiausia vieta, –  balsiai mąstė Oringis.

– Negalime priartėti, jie įsikūrė miškingoje kalno 
vietoje, o stovyklai pasirinko proskyną, per kurią, 
nepastebėtiems jų saugų, neįmanoma prasibrauti,  – 
atsakė žvalgas.

– Aš pabandysiu pasižvalgyti sapnų kūnu, – pasiūlė 
Sira.

– Tu moki išeiti iš kūno?  – vienu metu paklausė 
nustebę Timotis ir Oringis.

– Taip. Tik dar nemoku keliauti tolimus atstumus 
ir man būna sunku žvalgytis po nežinomas vietoves. 
Dabar nutuokiu, kuria kryptimi eiti, nepaklysiu. 
Būsiu jiems nematoma ir viską išžvalgysiu.


