
PRADZIA 

Kaip nedrqsu istarti zodi, 
Kaipiene tyliai meldzias saulei... 

Girdziu vej^, bet nejauciu jo. Girdziu j j gresmingai staugiantj me-
dzii4 sakose, bet pries mane jis bejegis, nei mano rQbai, nei plaukai jam 
nepaklQsta. Manyje visiska ramybe. Tobula ramybe. Net vejas bejegis 
pries jos tobulum^. 

As stoviu prie gebenemis apaugusios Sv. Klaros baznycios durt^. 
Pakeliu galv^. Dviem priekiniais bokstais baznycia didingai jsiremusi} 
zvaigzdetE^ dangq. Jauciu jos svorj. Ji slegia svent^ zem^ visu visatos svo-
riu. Jos gyvyb^ palaiko giliai veju kvepuojancios gebenes. Ir as jkvepiu 
giliai, iki skausmo giliai. 

Durys atsiveria, lyg man^s cia jau laukta. Basos pedos, besislepian-
cios po baltu rQbu, zengia j vidq. Baznycios grindinys minkstai priima 
mano zingsnius. Girdziu, kaip uzsiveria durys. Vis einu j priekj. Silta ir 
ramu. Negirdziu Jo kvepavimo, bet jauciu Jj cia. Jauciu, kaip Jo zvilgs-
niai is visq pusii^ varsto mane. Zinau, kad tikro stebuklo s l̂yga - v i 
siska ramybe ir atsidavimas Dievo valiai. Man^s nejaudina Jo zvilgsniai, 
nes nuo pat mano s^mones gimimo Jis stebi mane. Gaila, kad apie 
tai suzinojau tik siandien. Visos mano nuodemes, taip kruopsciai uz-
dangstytos melu. Jam visada buvo matomos. As jauciausi tokia saugi, 
kol nezinojau apie Jj. O dabar esu visiskai priklausoma nuo Jo. Bet 
kuri^ akimirkt^ Jis gali isduoti mane, atskleisti visus mano darbus. Bet 
atejau cia ne pasigailejimo prasyti. Atejau cia visiskai susitaikiusi su 
savimi, kad galeciau susitaikyti su Juo. 

Pasiekiau t^ baznycios viet̂ ,̂ kur j i issisakoja kryziumi. Tai pats 
centras. Jauciu, kad cia ir turiu l ikt i . Tai ir bus ta stebuklingoji must^ 
susitikimo vieta. 

Suklupau. Bet ne taip kliipeti norisi. Atremiau galv̂ ^ j grindinj ir 
istiesiau j priekj rankas. Turbut atrodau labai musulmoniskai, bet si 

10 

AzahieUe 

poza dabar pati geriausia. Kvepuoti lengva ir mano kunas kaip ir siela 
sako - „pasiduodu". Ugai taip klupau. Galvoje nera nei minties, nei 
vaizdinio, t ik tamsa. 

Pagaliau giliai jkvepiau ir pakilau ant keli^. 
Ir stai pries mane stovi Jis. Butent toks, kokj ir pazinojo mano 

samone. Neprisimenu, kad kada j j biiciau maciusi, bet Jis yra butent 
toks, kokj pazinojo mano s£^mone. Zinau, kad tai Jis. 

Mano ramybe ne kiek nesutriko. Mudu ziurime vienas kitam \ 
akis, bet zvilgsnis nereikalauja nusizeminimo ar sumisimo. Zinau, kad 
nereikia nieko sakyti, nes Jis visk^ ir taip zino. 

- Ilgas kelias j mane, nors as esu arciau tav^s nei tavo pacios sirdis. 
Pirmieji Jo zodziai nuskambejo butent tuo balsu, kurj pazinojo 

mano samone. Nepamenu, kad kada buciau girdejusi Jj snekant, bet 
balsas yra butent toks, kokj atpazino mano samone. 

- Mano sirdis mano krutineje, - atsakiau. 
- O kur tu? - paklause. 
Zinau, kad atsakymas daug sudetingesnis nei „baznycioje". 
- As nezinau... - istariau. 
- Tu nezinai, kad zinai. 
- A s nesuprantu... - suabejojau. 
- Tau tik reikia suprasti, kad zinojimas jpareigoja zmogH atsako-

mybei. Zmones patys renkasi, k^ suprasti. Ir tada jie tampa atsakingi 
uz tai. Zmogus, pazin^s gydymo paslaptis, tampa atsakingas uz aplin-
kiniq sveikati^. Zmogus, pazin^s pinigus, privalo juos gausinti, o ne 
islaidziauti. 

- Ar pazin^s ginkl^ zmogus privalo kuo daugiau nuzudyti? 
- Tu pati zinai atsakym^. Ir ginkl^ pazin?s zmogus zino atsakym^, 

nes kiekvienas dar savo gyvenimo pradzioje yra pazin^s gerj ir taip ta-
p?s atsakingas uz j j . 

- Zmones atsakingi uz gerj? Bet j u k T u pats zinai, kad taip nera... 
Dar vaikysteje kiekvienas pazinome ir blogj. Negi ir uz j j mes atsa
kingi? 
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- Butent. Zmogus pazjsta daug dalykq ir uz visus juos atsako. 
Zmogus renkasi. Jis turi savo vali^. 

- O kur Tavo valia? Kaip pasireiskia Tavo galia? - paklausiau siek 
tiek prarasdama ramyb?. 

- Zmones meldziasi man. Jie praso mano pagalbos. 
- Tai Tavo galia - tik atsakyti j maldas? 
- Zinai, kaip yra sakoma: sunkiausias ligonis tas, kuris nepriima 

pagalbos. Jei zmogus nepraso padeti savo reikaluose, tai - jo pasirin-
kimas. As gerbiu zmogaus valij^. Bet, zinoma, turiu ki tq pareigq ir be 
atsakinejimo j maldas... 

- Bet... Tu ne visada atsakai j maldas... 
- Zmones praso daug... Ir visko nori is karto... Galeciau padeti 

ir is karto, bet jie netiki stebuklais. As negaliu daryti to, kuo jie netiki, 
todel tenka visk^ daryti palengva, paprasciausiai keisti aplinkybes, kad 
jos buti^ palankesnes zmogui. 

- Kaip paradoksalu. Mes prasome pagalbos, bet ja netikime? 
- Kai pamazu ispildau j\\, jie sako: „Viskas susitvarke sa-

vaime, nereikejo tiek isgyventi, tiek melstis." Tikras tikejimas zmogui 
sunkiai suvokiamas. {siklausyk j zodj „tikejimas". Tai nera zinojimas, 
tai pasirinkimo reikalas. Samone renkasi, kuo tiketi, o kuo ne. O tikeji
mas - galingiausia jega. Man butq daug paprasciau atsakineti j maldas, 
jei zmones tiketq. Uztektq padaryti stebukl^. 

- Bet kartais jvyksta stebuklai. Zmones pasakoja juos vieni kitiems 
ir pabrezia, kad patys negali tuo patiketi. Jei jie netiki p o stebuklo, tai 
i k i jo tikrai netikejo. Kaip tada galejo jvykti stebuklas? 

- Visaip biina. Kartais zmones sako ne tai, k^ is tiesq galvoja. Kar
tais geda prisipazinti tikejimu. Kartais stebuklas jvyksta ne del to zmo
gaus, kuriam jis nutinka, o visai del kito, gal net to stebuklo nemaciusio, 
bet juo tikejusio zmogaus. O labiausiai man patinka reakcija to, kuris 
nes^moningai patiki stebuklo realumu, na sakykim, kad ir - „noreciau, 
kad siandien pavykti^ anksciau grjzti is darbo". Zmogus tai pagalvoja ir 
tuoj pamirsta, bet tuo paciu metu jo sirdyje uzsimezga nes^moningas 
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tikejimas, kad tai visai realu. Tada man nera jokit^ kliuciq t̂ ^ nor^ is-
pildyti. Ir kai tai padarau, zmogus, sproginedamas dziaugsmu, visiems 
giriasi savo nuojauta. 

- Tai nuojauta - tik mitas? 
- Ne. Apskritai mudu dabar snekame labai pavirsutiniskai. Viskas 

yra siek tiek kitaip. Realybe - tik viena is daugelio iliuziji^. Pasaulis -
tik vienas is begales. Zodziais to nusakyti nejmanoma. 

- Vadinasi, net ir Tu turi ribas. Vadinasi, teisingas yra klausimas 
apie Tave - „ar Dievas yra visagalis, ar Jis sugeba sukurti tokj akmenj, 
kurio pats nepakeltii". 

- H m , - susim^ste. - Girdejau sj klausim^ begal? karti^, kai zmo
nes gincijosi apie mane. Tai budavo paskutinis mane neigusii^jq klau
simas. Juo gincas visada baigdavosi. K̂ ^ as galiu atsakyti? Man labai pa-
tiko zmoniq padaryta isvada, kad fizikos desniai galioja nepriklausomai 
nuo zmogaus zinit^ apie juos. Jei nezinai atsakymo j klausim^, tai dar 
nereiskia, kad atsakymo is viso nera. Kai as sakau, jog negalima pada
ryti to ar ano, zmones mano, jog nesu visagalis, mato mane ribotc^, bet 
is tiesq visi dalykai nejmanomi jiems tampa tik del zmogaus ribotumo. 
Man jmanoma viskas. Bet is tiesi^ tas „viskas" yra daug sudetingesnis, 
nei mudu dabar snekames. 

- Tai ar gali man tuos visus sudetingus dalykus isaiskint? 
- O ar tu pasiruosusi tokiai informacijai? Kol kas as kalbu ta kalba, 

kuri^ tu gali pri imti ir suvokti. Jei parodysiu tau tikr^, tikrov^, tu pa
prasciausiai nieko nepamatysi, kaip bakterija, kuri net nesuvokia, kad 
j i slampineja ant televizoriaus, kuris rodo kazkokj film^^... 

- Ar esu pasiruosusi? Nezinau? O kas, jei ne? 
- Priimsi t ik tiek informacijos, kiek galesi. Visa visata aplink tave 

visada snibzda tau vis^ ties^, kurios tu tiek ieskai, bet kazkodel tu 
vis tiek nesupranti. Ir ne tu viena. Tai priklauso nuo s^mones lygio. 
Kuo daugiau j i gali isgyventi, tuo daugiau tu suvoki. Mokykloje is-
mokai daug patarlii^, bet jt^ t ikrumu jsitikinai t ik isgyvenusi jas savo 
kailiu. 
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- Vadinasi, beprasmiska prasyti Tavfs atsakymq j klausimus... ku-
riq as net nezinau. Zinau, kad yra kazkokiq klausinm, bet dabar taip 
staiga negaliu sugalvoti... Bet juk visada maniau, kad turiu ko paklausti 
Tav ŝ? Nebesuprantu, negi mane visada kamuodavo dar negim^ klausi-
mai. Taip, aisku, kad jie dar negim?... Kitaip juk tureciau ko paklausti. 
Ir kam dabar bekalbeti apie atsakymus... As j q vis tiek nesuprasiu. Bet 
palauk minutely... As juk galiu paklausti apie dalykus, kuriuos jau pati 
sau atsakiau, dabar tik pasitikslinciau, ar mano atsakymai teisingi. 

- Tai klausk. 
- Ar yra gyvenimas po mirties? 
-Ta ip . 
- Ar yra reinkarnacija? 
- Taip. 
- Kokia zmogaus gyvenimo prasme? 
- Pasiekti tobulum^. 
- O kas yra tobulumas? 
- Dieviskumas. 
- Bet... Nesuprantu. As visa tai zinau. Bent jau teoriskai. Bet to 

negana. Si\\^ man negana. Reikia kazko daugiau... 
- Sakiau, kad reikia visk^ isgyventi... Teisingi atsakymai verti 

aukso, bet isgyventi atsakymai verti gyvenimo. 
- Bet stai sakai, kad yra reinkarnacija, kodel as nieko nepamenu apie 

buvusius savo gyvenimus? Jei prisiminciau, gal daugiau suvokciau? 
- Tu nieko nepamirsai. Kiekviena mirtis apvalo s^mon^ nuo berei-

kalingos informacijos, o esminius dalykus, kurie svarbds tavo tobuleji-
mui, SE^mone nesioja savyje. Kam tau prisiminti, kaip tu buvai zole, kaip 
tu is zemes traukei vandenj ir nieko nem^stei. Is to tau reikia prisiminti 
tik esmq, kuris^ tu patyrei. Pavyzdziui, kad vanduo yra gyvybe, o si-
luma - gyvybes SE^lyga. Per daug ir per mazai vandens ar silumos reiskia 
mirt j . Jau budama zole tu jsis^moninai, kad aukso vidurys yra saugiau-
sias gyvenimo budas. Siandienis tavo pazinimas yra visi^ tavo gyvenimq 
informacijos sankaupa. Tu gali nujausti savo s^mones senum^. 
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- Dabar as jauciu, kad tikrasis pazinimas ateina labai letai. Tobu-
lumui pasiekti reikia turbut milijono reinkarnaciji^... As skaitau daug 
knygq, knygi^ apie tuos slaptuosius dalykus, bet kas is to . . . Juk visk^ 
reikia isgyventi... O juk is perskaitytq dalyki^ as isgyvenau turbut tik 
koki^ simt^j^ dalj. As visk^ vis tiek pamirsiu? 

- Tu jau pamirsai. Tai, ko neisgyvenai skaitydama, jau pamirsai. 
Kiek pamirstos grozines literatiiros... Kad tu zinotum, kiek daug zmo-
mx\o vien tam, kad galetq pasigirti garsiomis pavardemis - Tols-
tojum, Dostojevskiu, Prustu, Vydiinu ar Froidu - bet tas greitasis skai-
tymas - didziule 20 amziaus prabanga. T ik pamanyk, leisti sau naudoti 
savo brangq laik^ tam, ko s^moneje jau po savaites net pedsaki^ ne-
bebus. 

- Bet „Hamlet^" pamenu... 
- Taip, tas „buti ar nebuti" tau buvo svarbus daugelyje gyvenimi^. 

Tu tai tikrai isgyvenai. 
- T a i k^ man daryti, laukti milijonus metq? As degu noru suzinoti. 

Nezinau nieko apie tobulum^. ar dieviskum^. Dabar man tai neriipi. 
Bet Tu juk matai mano sirdj - noriu suzinoti. Nezinau k^, bet noriu 
suzinoti. 

- As matau tavo nor^. 
- Bet k̂ ^ daryti, kad daugiau isgyvenciau? Reikia visk^ mesti, pra-

deti gyventi, keliauti. 
- O is ko gyvensi? Juk nuskursi ir per vis^ sj gyvenim^ pazinsi tik 

skurd^. Patikek manimi, viename gyvenime tu tai jau isbandei. 
- Vadinasi, mano troskimas visk^ suzinoti kuo greiciau yra papras-

ciausia utopija? 
- Galiu tau siek tiek padeti. Jei nori, as leisiu tavo s^monei pama-

tyti kitus pasaulius, kitas iliuzijas, kitus laikus, kitas materijas. 
- Tai buti^ nuostabu. 
- Bet tavo samone keliaus viena, be kuno. Turbut supranti, kad jis 

pritaikytas tik zemiskam gyvenimui? 
- Suprantu, bet tai man visai nesvarbu. Juk paskui as grjsiu j jj? 
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- Taip, bet matai, pries grjzdama j kQnq, kaip ir pries reinkarna
cija, samone tures, kaip graikai sako, apsiplauti Letos upes bangose. Ji 
nuplaus visus reginius, sqmoneje isliks tik tai, kq j i isgyvens keliones 
metu. Liks tik suvokimas. Kai siela grjs, tau atrodys, kad miegojai be 
sapno. 

- Tai kam to rekia? Tai beprasmiska. 
- Tu netapsi tobula, bet si kelione tau atstos bent desimtj gyve-

nimq. Savo s^mones prasipletim^ pajusi toliau gyvendama. Tu elgsies 
ismintingiau, tavo pasirinkimai bus tobulesni, tu suprasi daugiau to, k^ 
visada kuzda tave supanti visata. Ar nori to? 

- Taip, - siek tiek nuliudusi palingavau galv^. 
- Man^s nebus salia, bet nebijok, as visada su tavimi. 
- K^ as turiu daryti? 
- Turi laikinai numir t i . . . Juk kunas be s^mones negyvas. Patarciau 

kun^ palikti kuo patogesne padetimi, kad neskaudetq sonq, kai grjsi. 
- Na gerai, as atsigulsiu. 
- Gerai. 
- O kas toliau? 
- Nebijok, as padesiu tau. Tu juk pasitiki manimi? 
- Zinoma. 
- Na tai susitiksim, kai grjsi. Laimingai. 
- Palauk, o kaip as grjsiu? 
- Nesijaudink, juk as visada su tavimi, net tada, kai tau atrodo 

kitaip. 
Ir Jis palengva isnyksta lyg plaukianti iliuzija, lyg koks rukas, ro-

dos, kad vis^ laik^ cia buvau vienui viena. Nors sunku patiketi tuo, 
kad k^ tik Jis buvo cia, bet visgi stengiuos islaikyti t^ ramyb?, su kuria 
cia atejau, stengiuosi issaugoti t^ pasitikejim^, kurio k .̂ t ik buvo pilna 
mano sirdis. Kaip greit gali viskas pasikeisti, kaip greit galima prarasti 
tikejim^. Bet as padarysiu tai. 

Dabar reikia rasti patogi^ viet^ laikinam guoliui, jei taip galima 
j j pavadinti. Apsidairau. Baznycia visiskai tuscia, tik sonuose blyskiai 
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blysta nakties tamsai bepasiduodancios zvakes. Ir kurgi as eisiu? Pake
liu galv^ j puosnq baznycios skliaut^. Taip, tai butent ta vieta, kur as 
laikinai paliksiu savo kun^ visiskame uzsimirsime. Sutelkusi vis^ savo 
pasitikejim^ Juo, pirma atsisedu, paskui ir atgulu j baznycios grindinj 
tiesiai po issikryziavusiu skliautu. Keista, bet yra pernelyg patogu. 

Pirmas gilus jkvepimas. Jauciu, kaip kunas praranda vis£| t^ jegq, 
kuri jtempia raumenis. T^sus kvepavimas ima hipnotizuoti smegenis. 
Akys mato aukstas didingas baznycios lubas. Greit ji^ dekoracijos ima 
judeti ir pintis, galvoje nebera minciq, o vaizdai mirguliuoja akyse, bet 
smegenq nepasiekia. Galiausiai akys sunkiai uzsiveria. Girdziu let^ sir-
dies plakim^. Jis aidi po vis^ kiin^ lyg sodrus varpas. Pulsavim% jauciu 
kiekviena savo Iŝ stele. 

Gilus iskvepimas ir sirdis sustingo po paskutinio diizio. Lengva 
lengva pasidare. 

As ne kunas. Tikrai zinau, kad ne kunas. Jis stai guli ant grin-
dinio. . . Keista baime apeme. Kazkodel praradau vis^ nor^ rizikuoti, 
kazkodel panorau grjzti atgal. Taip nesaugu atrodo. Bet as juk turiu Jo 
zodj.. . 

Erdveje pasidare klampu, baznycios akmenys pradejo tirsteti, lie-
tis j keist^ kisielinj ruk^.. . Greit viskas eme suktis j kazkokj spiralinj 
chaos ,̂ mirguliuoti, tolti nuo man^s. Erdve... Sunku jsivaizduoti jos 
krast^, bet vaizduotes cia visai nereikia. Pakanka vien pluduriuoti lyg 
kokiame pirmapradziame vandenyje ir paprasciausiai megautis tuo ne-
paprastu lengvumu. 

Bet stai pries mane erdve vel ima atgyti, judeti, keistai mainytis. 
Tai arteja j mane. 
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