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Pirmas skyrius

NekeNčiau Pirmojo PeNktadieNio. tą dieną kaime visuo-
met būdavo pilna žmonių, bet dabar, pačiame vasaros įkarštyje, 
to visiems mažiausiai reikėjo. Sėdėjau šešėlyje, taigi ne taip jau 
blogai, nors nosį rietė jau spėjusių suplukti po rytmečio darbų 
kūnų dvokas, nuo kurio ir pienas būtų galėjęs sugižti. oras mir-
guliavo nuo karščio ir drėgmės, įšilo net likusios po vakarykštės 
audros balutės, jų paviršių aptraukė sunkios riebios dėmės.

turgus baigėsi, visi uždarinėjo prekyvietes iki kitos dienos. 
Pardavėjai stamalinėjo išgeibę nuo karščio, išsiblaškę, lengvai ga-
lėjau nugvelbti ką norėjau. man baigus suktis, kišenėse barškė-
jo keli pigūs niekučiai, dar nušvilpiau obuolį kelionei. Per kelias 
minutes visai neblogai. Žmonių minia traukė lauk, leidausi jos 
nešama. rankos nerimo nė minutės, šmaižiojo tai šen, tai ten 
žaibiškai ir taikliai. keli banknotai iš vyro kišenės, apyrankė nuo 
moters rankos – nieko ypatingo. kaimiečiai skubėjo kuo greičiau 
išsigauti iš spūsties, taigi niekas nepastebėjo, kad tarp jų darbuo-
jasi kišenvagė.

Visi kaimo namai pakelti ant polių stovėjo per dešimt pėdų 
virš purvinos žemės, iš čia buvo ir kaimo pavadinimas – Poliai, 
labai originalu. Pavasarį žemesnė kaimo dalis atsidurdavo po 
vandeniu, bet dabar ėjo rugpjūtis, ir kaimas merdėjo nuo sausros 
ir saulės. Beveik visi jo gyventojai laukdavo nesulaukdavo pir-
mojo kiekvieno mėnesio penktadienio, tą dieną darbai ir pamo-
kos baigdavosi anksti. tik aš nelaukdavau. Būčiau mielai tupė-
jusi pilnoje klasėje ir kalusi į galvą niekus kartu su kitais vaikais.
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tik mano dienos mokykloje baigėsi. artėjo aštuonioliktas 
gimtadienis ir kartu šaukimas į karo tarnybą. Nesimokiau jokio 
amato, neturėjau darbo, taigi turėjau būti išsiųsta į karą kaip kiti 
dykaduoniai. darbo pas mus su žiburiu nebūtum radęs – ir ne-
nuostabu, nes kiekvienas vyras, moteris ar jaunuolis kaip įmany-
dami stengėsi išsisukti nuo armijos.

mano broliai išėjo į karą vos sulaukę aštuoniolikos, visi trys 
buvo išsiųsti kariauti su ežerų krašto žmonėmis. tik Šešėlis mo-
kėjo bent kiek geriau rašyti, ištaikęs laiko siųsdavo man laiškus. 
iš kitų brolių, Bri ir tramio, nieko negirdėjau daugiau nei metai. 
Bet kartais tai, kad nėra naujienų, savaime tapdavo gera naujie-
na. Būdavo, tėvai pragyvena slegiami nežinios metų metus, ir 
štai – vieną gražią dieną pravėrę namų duris ant slenksčio pama-
to sūnų ar dukterį, išleistą atostogų ar išvis per stebuklą atleistą 
nuo karinės tarnybos. deja, daug dažniau kaimiečiai gaudavo 
storo šiurkštaus popieriaus laišką su trumpa padėka už savo vai-
kų gyvybę ir karališku spaudu. ar, jei pasisekdavo, dar porą sagų 
nuo suplyšusios, nuskalbtos uniformos.

kai mus paliko Bri, man buvo trylika. jis pabučiavo mane į 
skruostą ir padovanojo porą auskarų – po vieną man ir maža-
jai sesutei Gisai. tai buvo kabantys stiklo karoliukai, miglotos 
rausvos spalvos, koks kartais esti saulėlydis. tą naktį mes su Gisa 
prasidūrėme ausis. tramis ir Šešėlis išeidami palaikė tradiciją. 
dabar mudvi su sesute segėjome po tris mažyčius auskarėlius, jie 
mums priminė apie kažkur kariaujančius brolius. iki paskutinės 
akimirkos negalėjau patikėti, kad jiems teks išeiti, kol pasirodė 
legionierius blizgančiais šarvais ir išsivedė visus juos, vieną pas-
kui kitą. Šį rudenį ateis manęs. jau pradėjau taupyti, tikriau, vog-
ti, kad galėčiau padovanoti Gisai savąją porą auskarų.

Negalvok apie tai. taip visada sakydavo mama: apie armiją, 
apie brolius, apie viską. Puikus patarimas, mama.
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Priekyje, ties malūno ir Žygeivių gatvių sankryža, minia su-
tirštėjo, slenkantį srautą papildė vis nauji kaimiečiai. tarp žmo-
nių šmirinėjo šutvė vaikų, pradedantieji vagišiai mokėsi amato 
visur kaišiodami lipnius ieškančius grobio pirštelius. atrodė per 
jauni, kad būtų nepastebėti, ir sargybiniai netruko juos sučiupti.

kažkam lengvutėliai palietus man liemenį, iškart atsigrę-
žiau – instinktas. Sugriebiau už rankos – na ir kvailelis, sumanė 
apkraustyti mane – ir stipriai suspaudžiau, kad mažasis velniūkš-
tis negalėtų pasprukti. Bet vietoj lieso vaiko veidelio išvydau pa-
tenkintą išsišiepusį veidą.

tai buvo kilornas Vorenas, karo paliktas našlaičiu žvejo 
mokinys ir, ko gero, vienintelis tikras mano draugas. Vaikystėje 
dažnai apkuldavome vienas kitą, bet dabar buvome vyresni, o 
jis dar ir visa pėda aukštesnis, tad stengiausi be reikalo rankoms 
neduoti valios. Be to, kilornas galėjo būti naudingas. Pavyzdžiui, 
pasiekti aukštesnes lentynas.

– daraisi vis miklesnė,  – sukikeno jis, išsilaisvindamas iš 
mano gniaužtų.

– arba tu daraisi lėtesnis.
jis pakėlė akis į dangų ir nukniaukė obuolį man iš rankų.
– ar laukiame Gisos? – paklausė atsikąsdamas.
– Šiandien jos nebus. dirba.
– tai gal einam. Nenoriu praleisti pasirodymo.
– Būtų nepataisoma tragedija.
– mara, nepradėk vėl, – kilornas žaismingai pagrasino pirš-

tu, – juk tai tik pramoga.
– tai perspėjimas mums, kvailas mulki.
Bet jis jau žirgliojo savo didžiaisiais žingsniais, turėjau kone 

risnoti, kad neatsilikčiau. eidamas kolornas svyravo į šonus tar-
si įkaušęs. jūrmyliai žingsniai, taip jis vadino savo eiseną, nors 
tikros jūros nė matyti nebuvo matęs. užtat praleido daugybę va-
landų laive mokydamasis pas savo žveją, ir tai turėjo padarinių.
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kilorno, kaip ir mano, tėvas buvo išsiųstas į karą, bet manasis 
grįžo be kojos ir plaučio, o ponas Vorenas tikriau tai, kas iš jo 
liko, buvo pargabentas kartoninėje dėžutėje. kilorno motina po 
visko pabėgo ir paliko jaunutį sūnų likimo valiai. Nors šis am-
žinai badmiriavo, vis tiek rasdavo sveikatos apsikumščiuoti su 
manimi. duodavau jam pavalgyti, kad nereikėtų muštis su kaulų 
maišu, nuo to laiko praėjo dešimt metų, ir štai koks kilornas da-
bar. tarnauja mokiniu, jam neteks patirti karo baisumų.

Nužingsniavome kalvos papėdės link, kur ir uodui nebebuvo 
kur snapo įkišti, reikėjo skintis kelią alkūnėmis. dalyvauti Pir-
mojo penktadienio pasirodyme buvo privaloma, nebent būtum 
buvęs „nepakeičiamas darbuotojas“ kaip mano jaunesnioji se-
suo. Lyg šilko siuvinėjimas būtų pirmos svarbos darbas. Vis dėlto 
sidabriniai be galo mėgsta savo šilką. Net sargybinius, bent jau 
kelis iš jų, galėjai papirkti mano sesers siuvinėtais menkniekiais. 
tik aš neva nieko apie tai nežinojau.

mums lipant akmeniniais laiptais kalvos viršūnės link, šešė-
liai aplink tirštėjo. kilornas šoko per dvi pakopas iškart, vis pa-
likdamas mane užpakalyje, bet apsižiūrėjęs sustojo palaukti. jis 
išsišiepė, tamsiai žaliose akyse šokinėjo šelmiški žiburėliai.

– Vis pamirštu, kad tavo kojos kaip vaiko.
– Geriau kojos nei smegenys,  – purkštelėjau ir praeidama 

lengvai pliaukštelėjau jam per skruostą. mane pasivijo kilorno 
juokas.

– tu šiandien didesnė niurzga nei visuomet.
– tiesiog nekenčiu viso šito.
– Žinau, – sumurmėjo jis iškart surimtėdamas.
ir štai atsidūrėme arenoje, mums virš galvos kabojo įkaitęs 

blizgantis saulės skritulys. iškilusi prieš keletą metų arena buvo 
neabejotinai didžiausias Polių statinys. aišku, ji toli gražu ne-
prilygo milžiniškoms kitų miestų arenoms, bet dangų remiančių 
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plieninių arkų ir tūkstančių pėdų betono užteko, kad man, kai-
mo merginai, užimtų kvapą.

Sargybinių buvo pilna visur, iš minios aiškiai išsiskyrė juodos 
ir sidabrinės jų uniformos. Šiandien, Pirmąjį penktadienį, jie irgi 
negalėjo sulaukti pasirodymo. Visi turėjo po šautuvą ar mažytį 
pistoletą, nors ir be reikalo. Sargybiniai, kaip įprasta, buvo sidab
riniai, taigi mūsų, raudonųjų, jiems nebuvo ko bijoti. Visi tai ži-
nojo. mes nebuvome lygūs, nors iš pirmo žvilgsnio to nebūtum 
supratęs. Bent jau iš išorės vienus nuo kitų skyrė vienintelis daly-
kas: sidabriniai stovėjo tiesūs. Raudonųjų nugaros buvo sulinku-
sios nuo darbo, neišsipildžiusių lūkesčių ir nuolatinės nevilties, 
nuo kurios niekur nepabėgsi.

arenos, kad ir atviru viršumi, viduje buvo taip pat pragariš-
kai karšta kaip lauke, laimė, kilornas, kuris niekad nesisėsdavo, 
užstojo man saulę. Sėdėjome ant ilgų kietų betoninių suolų, ta-
čiau keletas kilmingųjų sidabrinių laukė reginio įsitaisę vėsiose 
patogiose ložėse arenos viršuje. jiems buvo nešiojami gėrimai, 
užkandžiai, ledai, net per tokį karštymetį jie sėdėjo ant kėdžių su 
pagalvėlėmis, jų ložės buvo apšviestos elektra, nestigo ir kitokių 
patogumų, apie kokius galėjau tik pasvajoti. Vis dėlto abejingi 
turimai prabangai sidabriniai tebesiskundė nepakenčiamomis 
sąlygomis. jei kas nors man būtų davęs valią, būčiau jiems tikrai 
sudariusi tokias. Visiems mums prisiėjo tenkintis kietais suolais 
ir keliais vaizdo ekranais, tokiais akinančiais ir triukšmingais, 
kad vos galėjai žiūrėti.

– Statau tavo dienos uždarbį, kad šiandien laimės dar vienas 
tvirtarankis, – tarstelėjo kilornas, sviesdamas obuolio graužtuką 
į arenos apačią.

– jokių lažybų, – atrėžiau. dauguma raudonųjų kovose už-
statydavo savo uždarbį vildamiesi bent ką nors laimėti, kad tai 
pradėtų prastumti ateinančią savaitę. tik ne aš, net raginama ki-
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lorno. Lengviau prapjauti kokio tipo piniginę nei išlošti iš viso 
šito. – Neturėtum tam švaistyti savo pinigų.

– Nešvaistau, jei gerai pasirenku. Tvirtarankis visada ką nors 
paguldo.

Tvirtarankiai paprastai laimėdavo mažiausiai pusę kovų, jie 
buvo gabesni kovoti arenose nei bet kurie kiti sidabriniai. iš-
svaidydami kitus kovotojus tarsi skudurines lėles jie akivaizdžiai 
puikavosi savąja antžmogių jėga.

– o kodėl nestatai už kitą? – paklausiau svarstydama, koks 
galėtų būti kitas kovotojas: telkis, greituolis, nimfa, žaliasis, 
akmen odis, – man visi jie atrodė siaubingi pažiūrėti.

– Nesu tikras. Gal ir ras ką nors tinkamo. aš nusiteikęs pasi-
linksminti.

mano ir kilorno nuomonės dėl šių vadinamųjų sidabrinių 
pasirodymų išsiskyrė. Negalėjau žiūrėti, kaip du varžovai tvatija 
vienas kitą kone iki mirties, bet kilornui tai patiko. „tegul išsiga-
labija tarpusavyje, – sakydavo jis. – jie ne mūsiškiai.“

kilornas nesuprato, ką iš tikro reiškia šie pasirodymai. tai 
buvo ne šiaip beprasmė pramoga, kad mes, raudonieji, bent kiek 
atsikvėptumėme nuo alinančio darbo. tai panėšėjo į šaltakrau-
jiškai apskaičiuotą žinią. tik sidabriniai gali kovoti arenose, nes 
tik sidabrinis arenoje geba išlikti gyvas. jie kovojo, kad parodytų 
mums savo stiprybę ir galią. tarsi būtų sakę: jums nėra ko su 
mumis lygintis, mes geresni už jus, mes – dievai. tai buvo tvirti-
nama kiekvienu antžmogišku kovotojo smūgiu.

ir jie buvo visiškai teisūs. Praėjusį mėnesį mačiau, kaip grei
tuolis kovėsi su telkiu; nors greituolis gebėjo judėti sparčiau, nei 
akis galėjo pagauti, telkiui buvo vienas juokas jį sustabdyti. Vien 
proto galia jis pakėlė priešininką nuo žemės. Greituolis ėmė dus-
ti, manau, telkis nematomais gniaužtais suspaudė jam gerklę. 
Greituolio veidui ėmus mėlti, juodu nutraukė kovą. kilornas 
džiūgavo. jis buvo pastatęs už telkį.
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– Ponios ir ponai, sidabriniai ir raudonieji, sveiki atvykę į Pir-
mojo penktadienio rugpjūčio kovas! – per visą areną nugriaudė-
jo balsas iš garsiakalbių, jį dar labiau sustiprino sienos. Pranešė-
jas kaip visada kalbėjo nuobodžiaudamas, ir aš jį supratau.

dar ne taip seniai arenose niekas nekovojo, jose buvo vykdo-
mos mirties bausmės. Į sostinę archeoną suvežti kaliniai ir vals-
tybės priešai būdavo nužudomi sidabrinių akivaizdoje. Spėjau, 
kad šiems tokie renginiai patiko, tada ir buvo sumanyta rengti 
rungtynes. Ne žudyti, o tiesiog pramogai. Paskui jos buvo pava-
dintos kovomis, išplito po kitus miestus, po skirtingas arenas ir 
tarp skirtingų žiūrovų. Galiausiai kovose buvo leista lankytis ir 
raudoniesiems, tik su sąlyga, kad tenkinsis pigiomis vietomis. Ne-
trukus sidabriniai pristatė arenų visur, ne tik tokiuose kaimuose 
kaip Poliai, ir nors iš pradžių dalyvauti kovose buvo laikoma lyg 
ir dovana, paskatinimu, vėliau tai tapo prievole. mano brolis Še-
šėlis sakė, jog taip yra dėl to, kad miestuose, kur yra arenų, labai 
sumažėjo raudonųjų nusikaltimų, liko vos keli menkučiai maišto 
protrūkiai. dabar sidabrinių tvarkai palaikyti nebereikėjo viešų 
mirties bausmių, legionų ar net sargybos, mus galėjo užtektinai 
prigąsdinti ir du kovotojai.

Šiandien pora tokių irgi nekantravo išbandyti jėgas. Pirma-
sis ant balto smėlio išėjo kantosas kãrosas, sidabrinis iš uosto 
įlankos rytuose. Žinoma, tai buvo vienas iš tvirtarankių. Vaizdo 
ekranuose mačiau aiškų jo paveikslą. Ne rankos, o medžio ka-
mienai, randuotos, gyslotos ir taip išpampusios nuo raumenų, 
kad, rodos, plyš oda. jam nusišypsojus, pamačiau, kad dantų be-
veik nelikę, o ir tie patys išsiklaipę. tikriausiai vaikystėje kanto-
sas nedraugavo su dantų šepetuku.

kilornas užkaukė iš džiaugsmo, kitas kaimietis šalimais irgi 
suriaumojo netverdamas savo kailyje. Vienas iš sargybinių metė 
didžiausiems triukšmadariams duonos kepalą. kitas man iš kai-
rės atkišo rėkiančiam vaikui ryškiai geltoną elektros kortelę, tai 
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reiškė papildomą energijos kiekį. Viskas buvo tam, kad tik mes 
džiūgautume, kad šauktume, kad žiūrėtume net nenoromis.

– Šaunuoliai, tegul kovotojai jus išgirsta!  – subaubė prane-
šėjas iš garsiakalbių, šį kartą jis išliejo visą savo entuziazmą. – 
o štai ir varžovas, tiesiai iš sostinės – Samsonas merandusas!

tasai veikiausiai buvo trečias brolis šeimoje, bandantis iš-
garsėti arenoje. išblyškęs ir nugeibėlis kokių reta, ypač šalia savo 
priešininko raumenų kalno, bet jo mėlyno plieno šarvai atrodė 
tvirti ir nusvidinti iki tviskesio. kitas, juo dėtas, būtų išsigandęs, 
o šis kovotojas atrodė keistai ramus.

jo pavardė man pasirodė girdėta, bet čia nebuvo nieko keisto. 
daug sidabrinių priklausė kilmingųjų šeimoms, jas galėjo suda-
ryti tuzinai narių. mūsų kraštą, Sostinės slėnį, valdė Velių šeima, 
nors aš pati nebuvau nė karto mačiusi gubernatoriaus Velės. jis 
lankydavosi šiame krašte ne dažniau kaip kartą kitą per metus, 
bet ir tada niekados nenusižemindavo tiek, kad įžengtų į tokį 
raudonųjų kaimą kaip mano. kartą mačiau upėje jo laivą, glotnų, 
tviskantį, su žaliomis ir auksinėmis vėliavomis. Velė priklausė 
žaliesiems ir, jam plaukiant pro šalį, pakrantės medžiai apsipylė 
žiedais, ant žemės dygo gėlės. kaip gražu, pamaniau, o vienas iš 
vyresnių vaikinukų apmėtė laivą akmenimis. Šie nuskendo upėje 
nepadarę laivui jokios žalos. Vis tiek vaikinukas buvo sukausty-
tas grandinėmis ir išvestas.

– Laimės tvirtarankis, lažinuosi.
kilornas sušnairavo į smulkųjį čempioną:
– iš kur žinai? juk nieko nenutuoki apie Samsono galias.
– koks skirtumas, jis vis tiek pralaimės, – nusišaipiau pasi-

rengusi žiūrėti.
arenoje kaip paprastai nuaidėjo varpas. daugelis pašoko ant 

kojų ištroškę reginio, bet aš likau sėdėti tyliai nepritardama. kad 
ir kokia rami atrodžiau, vidujai virte viriau iš pykčio. iš pykčio ir 
pavydo. „mes dievai“, – aidėjo galvoje.
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– kovotojai, į vietas!
Paklusdami šie giliai įsikirto kulnais į smėlį, kiekvienas sa-

voje arenos pusėje. Šaunamieji ginklai arenoje buvo draudžiami, 
tad kantosas išsitraukė trumpą platų kardą. abejojau, ar jam jo 
prireiks. Samsonas liko beginklis, tik vos matomai trūkčiojo nu-
leistų jo rankų pirštai.

Per areną nuvilnijo žemas dūzgiantis elektrinis garsas. Ne-
kenčiau šios dalies. Nuo to garso ėmė tirtėti dantys, mausti kau-
lai, kūnas pradėjo tvinkčioti taip, kad, rodos, tuoj subyrės. Po 
skambaus dūžio garsas staiga nutilo. Prasideda. atsikvėpiau.

Vaizdas iškart ėmė panėšėti į skerdynes. kantosas rovė į 
priekį kaip bulius, išrausdamas kojomis smėlio griovius. Sam-
sonas bandė išsisukti atlošdamas petį, kad priešininkas pralėktų 
pro šalį, bet tvirtarankis pasirodė miklesnis, nei būtum galėjęs 
spėti. jis griebė Samsoną už kojos ir sviedė per visą areną taip 
lengvai, lyg šis būtų plunksnelė. Samsonas trenkėsi į betoninę 
sieną; skausmo aimaną nustelbė džiaugsmingi šūksniai, nors vis-
ką galėjai išskaityti iš jo veido. kantosas jau stovėjo šalia, griebė 
nespėjusį atsikelti priešininką ir išsviedė į patį dangų. Samsonui 
nukritus, dingojosi, kad iš jo liko tik sutrupintų kaulų krūva, bet 
jis kažkaip sugebėjo atsistoti ant kojų.

– jis kas, boksininko kriaušė? – juokėsi kilornas. – tvok jam, 
kantosai!

kilornui nerūpėjo nei duonos kepalas, nei kelios papildomos 
minutės elektros. jis džiūgavo visai nė dėl to. jam nuoširdžiai no-
rėjosi išvysti kraują, sidabro spalvos sidabrinio kraują ant arenos 
smėlio. ir nesvarbu, kad tas kraujas rodė visa, kuo mes nesame, 
visa, kuo negalime būti, visa, ko trokštame. kilornui tiesiog ma-
gėjo jį matyti, kad galėtų tikėtis sidabrinius irgi esant tik žmo-
nes, kuriuos galima sužeisti ir nugalėti. Bet manęs neapgausi. jų 
kraujas buvo grėsmė, perspėjimas, žinia. Mes nesame ir niekada 
nebūsime tokie patys.
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ir jis nenusivylė. Net iš tolimiausių ložių galėjai įžiūrėti, kaip 
Samsonui iš burnos laša metalinis vaivorykštinis skystis. jis at-
spindėjo vasaros saulę kaip veidrodinis vandens paviršius, bliz-
ganti srovelė nutekėjo kaklu į šarvus.

Štai kuo iš tiesų sidabriniai skyrėsi nuo raudonųjų – kraujo 
spalva. Vien dėl šio paprasto skirtumo jie kažkodėl buvo stipres-
ni, protingesni, geresni už mus.

Samsonas nusispjovė, žvilganti sidabrinė čiurkšlė nuskriejo 
per visą areną. už dešimt jardų stovintis kantosas sugniaužė kar-
do rankeną, pasirengęs viską užbaigti.

– Vargšas kvailys, – sumurmėjau. regis, kilornas buvo tei-
sus. Samsonas atrodė esąs boksininko kriaušė, ne daugiau.

kantosas nužirgliojo per smėlį aukštai iškeltu kardu, degan-
čiomis akimis. ir sustingo vidury žingsnio taip staigiai, kad net 
sužvangėjo šarvai. arenos viduryje kraujuojantis priešininkas 
įbedė į jį žvilgsnį, galintį sutriuškinti kaulus.

Samsonas spragtelėjo pirštais, ir dabar kantosas ėmė eiti to-
bulai atkartodamas Samsono judesius. milžinui atkaro lūpa, lyg 
jis būtų apdujęs ar kvailys. Tarsi protas būtų išgaravęs.

Negalėjau patikėti savo akimis.
arena nuščiuvo, žiūrovai nesuprato, kas vyksta apačioje. Net 

kilornas prarado kalbos dovaną.
– Šnabždėtojas, – garsiai atsidusau.
Niekada anksčiau nebuvau arenoje mačiusi nė vieno šnabž

dėtojo. ir abejojau, ar kitiems teko matyti. Negausūs šnabždėtojai 
buvo pavojingi ir galingi net tarp sidabrinių, net sostinėje. apie 
juos galėjai visko išgirsi, bet, atmetus paistalus, likdavo nuoga 
kraują stingdanti tiesa: šnabždėtojai gali įsibrauti į jūsų smegenis, 
skaityti jūsų mintis ir valdyti jūsų protą. kaip tik tai Samsonas ir 
darė, nepaisydamas nei kantoso šarvų, nei raumenų, šnabždesiu 
įsiskverbė jam į smegenis, tiesiai į niekuo neapsaugotą jo protą.



17

kantosas drebančiomis rankomis pakėlė kardą. jis mėgino 
atremti Samsono galią. Bet net būdamas toks stiprus negalėjo 
įveikti priešo savo galvoje.

Samsono ranka dar kartą trūktelėjo, ir ant arenos smėlio pa-
tiško sidabrinis kraujas: kantosas smeigė kardą per šarvus tiesiai 
sau į pilvą. Net sėdėdama arenos viršuje išgirdau, kaip žliugteli 
einantis per mėsą metalas; nuo to garso iškart supykino.

iš kantoso kūno pliūptelėjo kraujas, ir visa arena aiktelėjo 
vienu balsu. anksčiau čia niekada nebuvome matę tiek kraujo.

Įsižiebė mėlynos šviesos, nutvieksdamos arenos grindis vai-
duoklišku švytėjimu – rungtynės baigėsi. Per smėlį prie parkri-
tusio kantoso jau skubėjo sidabrinių gydytojai. Sidabriniams ne-
derėjo mirti čia, arenoje. jie turėjo drąsiai kovoti, puikuotis savo 
galia, rengti nepamirštamus pasirodymus  – bet ne mirti. Galų 
gale juk jie ne raudonieji.

Sargybiniai šį kartą krutėjo greičiau nei visada. keli iš jų 
buvo greituoliai, tie lakstė šen ir ten žaibo greitumu, varydami 
mus lauk kaip bandą. Sidabriniai nenorėjo, kad būtume čia, jei 
kantosas kartais būtų miręs ant smėlio. tuo tarpu Samsonas 
išdidžiai kaip titanas išžingsniavo iš arenos. jo akys akimirką 
stabtelėjo ties kantoso kūnu, tikėjausi jose įžvelgti bent kruopelę 
gailesčio, bet nugalėtojo veidas atrodė bejausmis ir be galo šaltas. 
Šios rungtynės jam nieko nereiškė. Mes jam nieko nereiškėme.

mokykloje mokėmės apie pasaulį iki mūsų, apie angelus ir 
dievus, kurie gyveno danguje ir valdė žemę meile ir gerumu. 
daugelis kalbėjo, kad tai tik pasakos, bet aš tuo netikėjau.

dievai ir dabar mus valdė. jie nužengė žemyn iš žvaigždžių. 
ir nebebuvo kilniaširdžiai.


