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asimiliuotųsi su Malaizijos gyventojais. Tačiau mažai kas kovoja 

už jų teises, kad jie galėtų išsaugoti savo kalbą ir kultūrą. Jie yra 

taikūs žmonės, nepripažįstantys smurto. Tiesą sakant, jų kalboje 

nėra net žodžių karas, konfliktas ar bausmė. Jie turi daug įdomių 

įsitikinimų. Vertas dėmesio vienas jų apie bendrąją nuosavybę. 

Jie tiki, kad yra pavojinga ir neteisinga valgyti vieniems, taigi jie 

visada dalijasi maistu vienas su kitu. Bet įsitikinimas, kuris svar-

bus tau, susijęs su akimis.

Nervingai lyžtelėjau lūpas.

– Hm, ką jie daro su akimis? Pateikia vakarienei?

Jis nusijuokė.

– Ne, nieko panašaus. Jie tiki, kad jų šamanų, arba religinių 

lyderių, akys šaltos, o paprastų žmonių akys karštos. Žmogus šal-

tomis akimis mato pasaulį kitaip ir gali įžiūrėti dalykus, kurie sly-

pi už įprasto vaizdo.

Ponas Kadamas buvo suintriguotas ir apibėrė klausimais, o 

aš įsmeigiau akis į žalią, aliejinį skystį, į kurį vienuolis panardino 

savo sausus, plonus pirštus.

– Ak, turiu jus perspėti, kad man akių fobija. Mane mažą tėvai 

turėdavo stipriai laikyti, kol sulašindavo vaistus, kai sirgau akių 

infekcija.

– Nesijaudink, – pasakė Vandenyno Mokytojas. – Patepsiu 

tavo akių vokus ir pasidalysiu su tavimi išmintimi.

Atsipalaidavau ir klusniai užsimerkiau. Pajutau, kaip šilti pirš-

tai braukia per mano akių vokus. Tikėjausi, kad lipnus skystis var-

vės skruostais, bet jis buvo tirštesnis, panašus į losjoną, ir kvepėjo 

aštriais vaistais. Kvapas kuteno nosį ir priminė mentolio tepa-

lą, kuriuo mama, kai sirgdavau, įtrindavo krūtinę, kad lengviau 

kvėpuočiau. Man dilgčiojo vokus, jie buvo šalti it ledas. Sėdėjau 

užsimerkusi, kol jis ramiai kalbėjo. 

Viltis. Tikėjimas. Aistra.

Kaip toli eitum, trokšdamas išlaisvinti tą, kurį myli?

Kelsės Heis aštuonioliktoji vasara buvo išties beprotiška. 

Be to, kad jai teko keliauti Indijos džiunglėmis ir kautis su 

nemirtingomis beždžionėmis, ji netikėtai pamilo Reną – 

jauną princą, kuriam jau… trys šimtai metų.

Kai netikėtai ištikusios grėsmės ir pavojai ją vėl privers leistis į 

kelionę po Indiją, šįkart su Reno broliu Kišanu, ji ims dvejoti 

dėl savo likimo. Reno gyvybė kabo ant plauko – 

ant plauko kabo ir Kelsės širdies reikalai. 

Ar jai pavyks žengti dar vieną žingsnį ir panaikinti 

seną indišką prakeiksmą?

„Tigro beieškant“ – antroji užburiančios serijos knyga, pagal kurią 
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– Mano patarimas tau, jaunoji panele. Turiu pasakyti, kad pa-

grindinis gyvenimo tikslas – būti laimingam. Iš savo paties nedi-

delės patirties supratau, kad kuo daugiau rūpinamės kitais, tuo 

laimingesni jaučiamės patys. Tai išlaisvina mūsų mintis. Pade-

da atsikratyti baimių ar nesaugumo jausmo ir suteikia stiprybės 

įveikti bet kokias kliūtis, su kuriomis susiduriame. Kai tau reikės 

patarimo, medituok. Aš atsakymus į klausimus dažnai randu me-

dituodamas. Ir galiausiai atsimink seną posakį, kad „meilė nugali 

visus sunkumus“. Tai yra tiesa. Jei mylėsi, pamatysi, kad ji sugrįš 

pas tave dvigubai.

Atsargiai atsimerkiau. Nejutau jokio skausmo ar nepatogu-

mo, tik jos buvo šiek tiek jautresnės. Dabar buvo Kišano eilė. 

Mes pasikeitėme vietomis ir vienuolis vėl pamirkė pirštų galiu-

kus. Kišanas užsimerkė ir jo akų vokai buvo patepti skysčiu.

– Dabar tau, juodasis tigre. Tavo kūnas jaunas, bet siela sena. 

Atmink, nesvarbu su kokiais sunkumai susidursi, nesvarbu, ko-

kia skausminga tavo patirtis, tu negali prarasti vilties. Prarastas 

tikėjimas yra vienintelis dalykas, tikrai galintis tave sužlugdyti. 

Lamos sako: „Nugalėti save ir savo silpnybes yra didesnė per-

galė, nei nugalėti tūkstančiuose mūšių.“ Tavo pareiga – padėti 

savo šeimai surasti teisingą gyvenimo kelią. Turiu galvoje ir tavo 

tiesioginę šeimą, ir pasaulį kaip šeimą. Kad pasiektum teigiamą 

rezultatą, gerų ketinimų nepakanka. Privalai veikti. Jei stengsiesi, 

jei būsi aktyvus, surasi atsakymus į savo klausimus. Kaip didelio 

akmens nepajudina audros vėjai, taip tvirtos yra išmintingo žmo-

gaus mintys. Jis tvirtas kaip ramstis, kaip tvirta atrama. Kiti gali 

įsikibti į jį, bet jis nesusvyruos.

Vandenyno Mokytojas vėl užkimšo buteliuką, Kišanas sumirk-

sėjo ir atsimerkė. Žalias skystis išnyko nuo jo akių. Jis atsisėdo 
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šalia manęs ir uždėjo savo ranką ant manosios. Vandenyno Mo-

kytojas, didysis Tibeto Lama, taip pat ištiesė ranką ir paspaudė 

pono Kadamo delną.

Jis pasakė:

– Mano drauge, jaučiu, kad tavo akys jau atvertos ir tu matei 

daugiau dalykų, nei aš galiu įsivaizduoti. Palieku tavo rankose šį 

rankraštį ir prašau kartkartėmis mane aplankyti. Norėčiau žinoti, 

kaip baigsis ši kelionė.

Ponas Kadamas galantiškai nusilenkė.

– Man būtų didžiulė garbė, išmintingasis žmogau.

– Puiku. Mano sąraše yra dar vienas punktas: turiu jums pa-

sakyti, kaip nueiti iki Sielos Vartų, – ir paaiškino: – Sielos Vartai 

skiria fizinį ir dvasinį pasaulius. Perėję pro juos mes apsivalome 

nuo sunkių žemiškų rūpesčių ir atsidedame dvasiniams. Neikite 

prie vartų, kol nebūsite tam pasiruošę, tai draudžiama. Patys ži-

nomiausi vartai yra Kinijoje ir Japonijoje, bet yra ir Tibete, ir jie 

saugomi paslaptyje. Parodysiu juos žemėlapyje.

Jis pakvietė savo bičiulį vienuolį ir paprašė, kad atneštų Tibeto 

žemėlapį.

– Vartai, kurių ieškote, yra paprasti ir kuklūs. Turite juos pa-

siekti pėsčiomis ir pasiimti tik būtiniausias maisto atsargas. Jei 

norite rasti vartus, turite įrodyti, kad tikite tuo. Vartai pažymėti 

paprastomis piligrimų vėliavėlėmis. Kelionė bus nelengva, ir eisi-

te prie jų tik judu. Jūsų patarėjas turės pasilikti.

Jis parodė vietą, iš kurios turėtume pradėti kelionę. Netekau 

žado pamačiusi ją, nors ir nemokėjau perskaityti, kas parašy-

ta. Everesto kalnas. Laimė, Sielos Vartai ne pačioje viršukalnėje, 

bet, tiesą sakant, ne taip ir toli nuo snieguotos viršūnės. Po-

nas Kadamas ir Vandenyno Mokytojas entuziastingai kalbėjo 
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apie tinkamo maršruto pasirinkimą, o mes su Kišanu įdėmiai 

jo klausėmės. 

Kaip aš tai įveiksiu? Juk reikia. Renui reikia manęs. Jei surasim tą 

vietą ir naują dovaną, galėčiau rasti ir Reną ir niekas manęs nuo 

to nesulaikys, – netgi kalnų liga ar stingdantis kalnų šaltis.

Ponas Kadamas gavo rankraštį, žemėlapius ir detalų paaiški-

nimą bei nuorodas, kaip pasiekti Sielos Vartus. Kišanas suėmė 

savo šilta ranka mano ranką.

– Kelse, ar viskas gerai?

– Taip. Tiesiog truputį baiminuosi kelionės.

– Aš taip pat. Bet atmink, jis pasakė, kad privalome tikėti.

– Ar tu tiki? 

Kišanas pasvarstė:

– Taip. Manau, kad taip. Labiau nei iki šiol. O tu?

– Aš turiu viltį. Ar to pakanka?

– Manau, kad taip.

Vandenyno Mokytojas šiltai paspaudė mums rankas, mirkte-

lėjo ir atsiprašęs išėjo. Jis paliko savo palydą. Vienuolis įleido mus 

į kambarius, kad susirinktume savo mantą.

Ponas Kadamas likusią dienos dalį praleido rengdamasis 

mūsų kelionei. Mes su Kišanu įsidėjome keletą daiktų, turėda-

mi omeny perspėjimą daug neprisikrauti. Ponas Kadamas įtikino 

neimti maisto ir vandens, žinodamas, kad mums padės Auksinis 

vaisius. Jis pasakė, kad išbandė Vaisių, ir atrodo, kad jis turėtų 

veikti daugiau nei šimto pėdų aukštyje ir nors negamins vandens, 

bet sukurs daugybę kitų gėrimų. Jis rekomendavo žolelių arba-

tas ir nesaldintus gėrimus, kad palaikytume skysčių pusiausvyrą. 

Padėkojau jam, atsargiai suvyniojau Vaisių į savo antklodę ir įsi-

dėjau į kuprinę.
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Mes ilgai diskutavome dėl palapinės ir pasiėmėme platų 

miegmaišį, nusprendę, kad lipant į kalną man bus sunku nešti 

palapinę, o į kuprinę turėjo tilpti Kišano rūbai, Fenindra ir visi 

ginklai. Kišanas kartais pasivers tigru, bet bus ir žmogumi, taigi 

jam prireiks šiltų rūbų.

Kitą rytą atvažiavome prie kalno papėdės. Ponas Kadamas 

kurį laiką ėjo su mumis, o paskui apkabino mus, pasakė, kad įsi-

rengs čia stovyklavietę ir nekantriai lauks mūsų sugrįžtant. 

– Būk labai atsargi, panele Kelse. Be jokios abejonės, kelionė 

bus sunki. Įdėjau tau į kuprinę visus savo užrašus. Tikiuosi, nieko 

nepamiršau.

– Esu tikra, kad nepamiršote. Mums viskas bus gerai. Nesi-

jaudinkite. Tikėkimės, kad greitai grįšime. Galbūt laikas sustos 

taip, kaip Kiškindoje. Pasirūpinkite savimi. Ir jei dėl kokių nors 

priežasčių mes nesugrįžtume, pasakykite Renui...

– Jūs sugrįšite, panele Kelse. Esu tuo tikras. Dabar eikite, kad 

greičiau susitiktume vėl.

Kišanas pavirto juoduoju tigru ir pradėjo kopti į kalną. Po 

pusvalandžio atsigręžiau pažiūrėti, kiek nuėjome. Kiek tik aprė-

pė akys, vėrėsi Tibeto lyguma. Pamojavau mažai pono Kadamo 

figūrai apačioje, apsisukau ir ėmiau lipti tarp dviejų uolų, sekda-

ma kelią priekyje.
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