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HARIS SELDONAS - ...gime 11 988; mire 12 069 Galaktines Eros 

metais. Dazniau pateikiamos datos pagal Fondo Eros laiko skaiciavi-

mq - 79 ir 1 F. E. M. Gimtojiplaneta - Helikonas, Arkturo sektorius. 

Tevai priklause vidurinei klasei (anot abejotino patikimumo legen-

di^,jo tevas augino tabakq hidroponinese plantacijose). Jau ankstyvoj 

vaikystej pasireiske jo neeiliniai matematiniai sugebejimai. Egzistuo-

ja daugybe pasakojimif, neretai vienas kitam priestaraujanciif, apie 

jo gabumus. Pasakojama, kad budamas dveji} metijjis... 

...Be abejones, labiausiai jis nusipelne psichoistorijai. Seldonas 

sioje mokslo sakoje jzvelge kur kas daugiau negu tiesiog padriki} 

aksiomi} rinkinj; jis padarepsichoistorijq tikru statistiniu mokslu... 

...Patikimiausiq jo gyvenimo smulkmeni} aprasymq galima rasti 

biografijoj, parasytoj Gaalio Dorniko, kuris susipazino su Seldonu, 

likus dvejiem metams iki didziojo matematiko mirties. Jij pazinties 

istorija... 

G a l a k t i k o s E n c i k l o p e d i j a * 

* Visos pateikiamos citatos paimtos i§ 116-ojo „Galaktikos enciklopedijos" leidimo, 
iSspausdinto 1020 F. E. M. Galaktikos enciklopedijos leidykloje, Terminuse, leidejams sutikus. 



Jj vadino Gaaliu D o r n i k u ir jis buvo tikras provincialas, nieka-
da nemat^s Trantoro. Tai yra nemat^s jo realybeje. Buvo nekart 
visa tai regej^s hipervideoekrane, o kelissyk ir grandiozinese 
trimatese naujienq laidose, kai transliuodavo imperatoriaus ka-
runavim^ ar Galaktines tarybos atidarymo ceremonij^. Zodziu, 
nors visi| savo gyvenim^ buvo praleid^s Sinakso planetoje, k u r i 
sukosi apie zvaigzd? Zydrosios Sroves pakrasty, kaip matot, toli 
grazu nebuvo atskirtas nuo civilizuoto pasaulio. Tais laikais G a -
laktikoj nebuvo tokios vietos. 

Tada Galaktikoje buvo apie dvidesimt penkis milijonus gy-
venami|jij planetq, ir visos kaip viena pripazino save Imperijos 
dalimi, o jos sostine buvo Trantoras. Taip buvo ir pastar^j^ pus? 
simtmecio. 

Jaunam moksl ininkui Gaaliui si kelione neabejotinai buvo 
viso dar neilgo jo gyvenimo virsune. Kosmose jam teko buvo-
ti ir anksciau, todel pats savaime skrydis j j nelabai tedomino. 
Ties4 sakant, ligi siol jis buvo skrid?s t ik i k i vienintelio Sinakso 
palydovo, kai disertacijai rinko duomenis apie meteoritij dreifo 
mechanik^, taciau erdves keliones beveik nesiskyre - ar tai butij 
puse milijono m y l i ^ , ar puse milijono sviesmeciij. 
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Jis t ik truput} jsitempe pries suolj per hipererdv?, nes papras-
tq tarpplanetiniij kelioniij metu to dar nebuvo patyr^s. Suolis 
buvo ir, matyt, visada bus vienintelis praktiskai prieinamas 
tarpzvaigzdiniij kelioniij biidas. 2 in ia , paprastij erdves kelioniij 
greitis negali v irsyt i jprasto sviesos greicio (viena is nedauge-
lio mokslo tiesij, zinomij nuo pat seniausiij, jau kadais uzmirsti j 
zmonijos istorijos laiki j ) , o tai reikstq, kad net i k i artimiausiq 
gyvenamijji j sistemq tektij skristi metij metus. Keliones per h i -
pererdv? - t^ zmogaus protui nesuvokiam^ dalykij, kuris nera 
nei erdve, nei laikas, materija nei energija, kazkas ir niekas, -
suteike galimyb? Galaktik^ perskristi sugaisus tiek, kiek uzima 
laiko intervalas tarp dviejij akimirksni i j . 

Gaalis lauke pirmojo suolio, jausdamas kazkur pilve susiviju-
sj baimes kamuolelj, o tepatyre svelnij v ibravim^ ir nestiprij v i -
dinj stumtelejim^, kuris baigesi anksciau, negu jis suvoke kazk^ 
pajut^s. I r viskas. 

Paskui liko tik milziniskas zvilgantis zvaigzdelaivis, bejaus-
mis dvylikos Imperijos gyvavimo tukstantmeciij produktas, ir 
jis pats su k^ tik apgintu matematikos daktaro laipsniu ir didzio
jo Hario Seldono kviet imu atvykti j Trantor§ ir prisideti prie 
grandiozinio bei paslaptingo Seldono projekto jgyvendinimo. 

Nusivyl^s suoliu, Gaalis dabar lauke, kada gi pagaliau pasiro-
dys Trantoras. Jis v is^ laikij stypsojo apzvalgos saleje. Nustatytu 
laiku plieno langines atsiverdavo ir jis niekada nepraleisdavo to 
momento. Zvelgdavo j salt^ zvaigzdziij spindesj, geredamasis pa-
sakiskomis zvaigzdziij spieciaus ukanomis, kurios primine gi-
gantisk^ ugniniij museliij debesj, sustabdyt^ ir amziams sustin-
gusj judesj. K u r j laik^ galejo stebeti salt^ baltai melsv^ dujij uko 
dumelj, esantj uz penkiij sviesmeciij nuo laivo, issiliejusj pienu 
anapus lango ir v is^ patalp^ uztvindziusj lediniu svytejimu, o po 
poros valandij, po dar vieno suolio, visai isnykusj is akiracio. 

Trantoro saul? pirm^syk jis isvydo kaip balt^ sviesos demelf, 
pasiklydusi^ tarp daugybes tokiij pat, kaip j i , ir kad tai butent j i . 
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suzinojo vien del to, jog J 4 parode laivo gidas. Cia , Galaktikos 
centre, zvaigzdziij buvo daugybe. Sulig kiekvienu suoliu demele 
sviete vis ryskiau, nustelbdama ir uzgozdama kit i j svies^. 

- Apzvalgos sale uzdaroma i k i skrydzio pabaigos, - pranese 
jej^s karininkas. - Pasiruosti nusileidimui. 

Gaalis nuseke paskui, sugrieb^s baltos uniformos rankov? su 
Imperijos emblema - zvaigzdelaiviu ir saule. 

- A r negaleciau as pasilikti? As taip noreciau pamatyti Tran-
tor§. 

Kar ininkas nusisypsojo, o Gaalis raustelejo. Jis susivoke, kad 
kalba su provincijos akcentu. 

- Ryt^ mes nusileisim Trantore, - tare karininkas. 
- Bet as noreciau j j pamatyti is kosmoso. 
- Deja, mano berniuk, niekuo negaliu padeti. Jeigu cia butij 

kosmine jachta, tada kitas dalykas. Bet mes leisimes is saules pu
ses. O jus juk nenoretumete tuo pat metu buti apakintas, nude-
gintas ir gauti didel? radiacijos doz?, ar ne? 

Gaalis nuspudino salin. Kar ininkas suktelejo jam pavymui: 
- Vaike, Trantoras jums vis vien pasirodytij panasus tiesiog j 

pilk^ demq. Geriau jau, atvyk^s ten, nusipirkit biliet^ j kosmin? 
ekskursij^. Tai visai nebrangu. 

- Labai jums dekoju, - grjztelej^s tare Gaalis. 
Buvo vaikiska jaustis apviltam, taciau vaikiskumas beveik 

tiek pat budingas ir berniuksciui, ir suaugusiam vyr i sk iu i . G a 
aliui gerkl? uzspaude kazkoks kamuolelis. Jis niekada nebuvo 
mat^s Trantoro visa didybe, neaprepiama kaip pats gyvenimas, 
ir nesitikejo, kad laukti reikes taip ilgai. 
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Laivas leidosi, apgaubtas garsij lavinos. K a z k u r snypste jo skro-
dziama ir j metalinj pavirsiij besitrinanti atmosfera, tolygiai 
gaude kondicionieriai, malsindami trinties karstj, slopdami 
riaumojo laiv^ stabdantys var ikl ia i . 

Pasigirdo zmoniij balsai - vyra i ir moterys surmuliavo prie 
isejimo; girgzdejo keltuvai, kuriais bagaz^, siuntinius ir ki tk^ 
iskrove j i lg^ centrinj laivo koridoriij , is kur veliau viskas pateks 
ant specialiij iskrovimo platformij. 

Gaalis jaute nestiprij v ibravim^ - is to galejo spr^sti, jog laivo 
skrydis baigtas. Per kelias valandas laivo gravitacijq palaipsniui 
pakeis planetos gravitacija. Tukstanciai keleiviij kantriai sedejo 
islaipinimo salese, kurias lengvai supavo besikaitaliojantys je-
gos laukai, kad neprarastij orientacijos kintancii j krypciq gra-
vitaciniij jegij chaose. Dabar jie pamazu slinko lenkta, zemyn 
besileidziancia rampa l i n k ziojinciij didziulii j l iuki j angij. 

Gaalis beveik neturejo bagazo. Jis stovejo prie stalelio, kol jo 
daiktus greit ir sumaniai ispakavo, paskui vel supakavo, patikri-
no v i z ^ ir uzdejo antspaud^. { t a i jis visiskai nekreipe demesio. 

Tai buvo Trantoras! Oras cia atrode kiek tankesnis, traukos 
jega kiek stipresne negu jo gimtojoj Sinakso planetoj, bet prie to 
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