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Kadangi draugeje su kitais man buvo lemta 

patirti didingq isgyvenimq, teko laime priklausyti 
Brolijai ir biiti vienu is dalyviq tos nepakartoja-
mos keliones, kuri kadaise svystelejo lyg stebuk-
las, lyg meteoras ir kuri paskui stebetinai greit 
buvo uzmirsta, netgi jgijo prastq slov§, - as ry-
zausi pabandyti trumpai aprasyti negirdet̂  ke-
lion§, kokion neisdrjso leistis daugiau ne vienas 
zmogus nuo riterio Hiuono ir Paselusio Rolando' 
iki musv[ nuostabiiyq laikq, prasidejusitj po Pa-
saulinio karo, - niuriq, pazenklinti} nusivylimo 
ir vis delto vaisingq laikq. Tikiuosi, isvengsiu sio 
sumanymo tykojanciq sunkumq - jie gana dideli, 
ir ne vien subjektyvaus pobndzio, nors ir sitokiq 
jau visiskai pakaktq. Mat is keliones laikq ne tik 
neissaugojau jokiq uzrasq, jokiq atminq, jokiq 
dokumentq, jokiq dienorasciq, - praeitin nuslink̂  
sunkieji nelaimiq, ligq ir negandq metai nusine-
se ir didzî q dalj mano atsiminimij; likimo smii-
giai ir nuolatos atsinaujinanti neviltis gedingai 
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susilpnino ir pacî  mano atmintj, ir pasitikejim^ 
j^a, anksciau taip istikimai man tarnavusia. Be 
situ grynai asmeniniq bedq mano padetj dar ap-
sunkina jzadas, kurj kadaise esu dav̂ s kaip Broli-
jos narys: tasai jzadas leidzia pasakoti apie asme-
ninius isgyvenimus, taciau draudzia net uzsiminti 
apie bendrijos paslaptj. Ir nors jau metq metus 
Brolija nerodo jokiq regimq egzistavimo pozymiq, 
nors per tq laik̂  nebuvau ne karto sutik̂ s ne vie-
no bendrakeleivio, nera pasaulyje tokiq pagundq 
ar pavojq, kurie mane galetq priversti sulauzyti 
jzad̂ . Priesingai, jei siandien ar rytoj man tektq 
stoti priesais karinj tribunol̂  ir buciau priverstas 
rinktis - mirti ar isduoti Brolijos paslaptj, - o, su 
kokiu liepsningu dziaugsmu as savo jzad̂  sutvir-
tinciau mirtimi! 

Tegu bus man leista cia tarp kita ko pamineti, 
kad nuo grafo Kaizerlingô  Kelioniq dienorascio 
laikq pasirode nemaza knygq, kuriq autoriai ne-
ŝ moningai, bet drauge ir tycia sukeldavo jspu-
dj, neva ir jie priklauŝ  Brolijai ir neva dalyvav̂  
kelioneje j Rytq salj. Net nuotykiniai Osendovs-
kiô  kelioniq aprasymai netycia sukele sj pernelyg 
garbinĝ  jtarim .̂ Taciau is tikrqjij visi sie zmones 
nei su mus\\, nei su musq kelione j Rytq 
salj neturi nieko bendra, arba geriausiu atveju -
ne daugiau nei mazos pietisttj sektos sakytojai 
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susiĵ  su IsganjMioju, su apastalais ir Svent̂ a 
Dvasia, kuriq ypatingos malones ir meiles jie sie
kia. Nors grafas Kaizerlingas - patogiai jsitaiŝ s -
is tiesq apkeliavo pasaulj, nors Osendovskis tik-
rai ismaise jo paties aprasytas sails, jq keliones 
netapo stebuklu ir nepadejo atrasti jokiij nau-
jq zemiq, o kai kurie must} keliones j Rytq salj 
etapai, mums atsisakius tokiq banaliq, daugely-
je siuolaikinin kelioniq naudojamq susisiekimo 
priemoniq kaip gelezinkelis, garlaiviai, telegrafas, 
automobiliai, lektuvai ir panasiq, isties zenklino 
proverzj j magijos ir epo sritis. Kaip tik tada, tuo-
jau po Pasaulinio karo, tautq, pirmiausia nugale-
tiyq, mentalitetas atitriiko nuo tikroves, apeme 
ryztas j ^ pranokti, nors reikia pripazinti, kad fak-
tiskai tik kelis kartus buvo prasiverzta uz gamtos 
desnin ribq, tik kelis kartus buvo prasiskverbta j 
biisimosios psichokratijos viespatyst̂ . Tuometi-
ne musq kelione j Famagust̂  per Menulio jur̂ , 
vadovaujant Albertui Didziajam'' arba Drugeliq 
salos atradimas uz dvylikos lygq nuo Dzipangu, 
arba iskilminga Brolijos svente prie Riudegeriô  
kapo - tai tokie zygdarbiai ir isgyvenimai, kuriuos 
musq laikq ir mus\\q zmonems lemta patirti 
vienintelj kart̂  gyvenime. 

Man regis, jau cia susiduriu su viena didziausiq 
savo pasakojimo kliiiciii. Tuos buties lygmenis. 
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kuriuose mes veikeme, sielos potyriq sfer̂ , kuriai 
jie priklause, butq gana nesunku padaiyti priei-
namus skaitytojui, jeigu butq leista tci skaitytoĵ  
jvesdinti j Brolijos paslapciii pasaulj. Bet kadangi 
tai nejmanoma, daug kas, o gal ir viskas, skaity
tojui pasirodys nejtiketina ir liks nesuprantama. 
Vis delto reikia drqsiai kaskart is naujo ryztis pa-
radoksui, imtis to, kas nejmanoma. As pritariu 
Sidhartai*, musq ismintingajam draugui is Rytq, 
kuris kart̂  pasake: „Zodziai kenkia slaptajai pras-
mei, garsiai pasakyta mintis visada buna kitokia, 
net kiek suklastota, paika - taip, ir dar labai gera 
ir man nepaprastai patinka, ir su tuo sutinku, 
jog tie dalykai, kurie yra vieno zmogaus lobis 
ir ismintis, kitam visada nuskamba kaip kvailas 
pokstas."̂  Beje, dar pries daugelj amziq sî  kliii-
tj perprat̂  musq Brolijos nariai ir metrastininkai 
drâ siai emesi jq jveikti, o vienas jq - vienas di-
dziausiii - siq tem̂  jkunijo nemirtingoje oktavoje: 

Kas tolimuos krastuos daznai klajoja, 
Tasai tarytum tolsta nuo tiesos -
Juo teviskej daznokai abejoja, 
Ir sarlatano vardq visados 
Nepaslanki minia jam priklijuoja, 
Jei palytet negali tos tiesos. 
Minia yra tokios tamsos pritvinkus, 
Kad ir mana giesme tiket nelinkus.** 
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Toji tamsos pritvinkusi minia priverte placî ^ 
visuomen̂  uzmirsti musii didzî ^ kelion̂ , kadai
se iki ekstazes sujaudinusî  tiikstancius, negana 
to - jos atminim̂  prislege milzinisku tabu. K̂  gi, 
praeityje pilna panasiq pavyzdziq. Visa pasaulio 
istorija man daznai primena ne k̂  kita, o kny-
gelq su paveiksleliais, iliustruojanciais stipriausî  
ir akliausiq zmonijos troskim̂  - uzmirsti. Argi 
draudimais, nutylejimais ir patyciomis kiekviena 
karta nenaikina kaip tik to, kas ankstesnei kar-
tai atrode svarbiausia? Ar mes k̂  tik nepatyrem, 
kaip baisingas, zveriskas, metq metus truk̂ s visq 
tautq karas ilgainiui buvo uzmirstas, atmestas, 
isstumtas lyg mostelejus stebuklinga lazdele ir 
kaip tos tautos dabar, vos spejusios atsikvepti, vel 
siekia priminti tai, kq pacios pries kelet̂  metq 
iskrete ir iskentejo, patraukliais kariniais roma-
nais? Na k̂  gi, ateis diena, kai ir mtisq Brolijos 
darbai ir kentejimai, siandien̂  nueĵ  j uzmarstj ar 
isjuokti pasaulio, vel bus atrasti, ir mano uzrasai 
bent mazum̂  turi padeti priartinti t̂  dien̂ . 

Beje, kelione j Rytq salj ypatinga ir tuo, kad, 
nors Brolija joje ir sieke gana konkreciq kilniq 
tikslq (priklausanciij paslapciq sriciai, taigi ne-
viesintinq), kiekvienas dalyvis galejo, net priva-
lejo tureti ir asmeninin siekiq: nebuvo priimami 
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tokie keliauninkai, kuriij neskatino asmeniniai 
tikslai, ir kiekvienas musq, siekdamas bendrq 
idealq bei tikslq ir kovodamas su bendra veliava, 
sirdyje kaip vidines jegos saltinj, kaip paskutin̂  
paguod̂  saugojo savo paik̂  vaikisk̂  svajon̂ . Pri-
sipazinsiu, kad manasis keliones tikslas, apie kurj 
Auksciausiasis Sostas man̂s paklause pries priim-
damas j Brolija, buvo gana paprastas, o daugelis 
kitq bendrijos narii} kele tokius tikslus, kuriuos 
as gerbiau, nors suprasti nepajegiau. Pavyzdziui, 
vienas lobiq ieskotojas galvojo vien apie tai, kaip 
surasti taurqjj lobj, vadinam£( Dao», kitas tvirtai 
jsikale j galvq, kad turi sugauti kazkokî  gyvat̂ , 
kuriai priskyre stebuklinga galiq ir vadino Kun-
dalini'°. O mano asmeninis keliones ir gyvenimo 
tikslas, kurj regedavau svajonese jau nuo velyvo-
sios paauglystes, buvo stai koks: as troskau isvysti 
grazicŷ  princeŝ  Fatim '̂i ir, jei jmanoma, laimeti 
jos sirdj. 

Tuo metu, kai turejau laimes tapti Brolijos 
nariu, t. y tuoj po Didziojo karo, musx[ salj buvo 
uzpludQ jvairaus plauko gelbetojai, pranasai ir 
apastalai, visi gyveno pasaulio pabaigos nuojau-
tomis arba viltimis, kad iskils Trecioji imperija. 
Sukresta karo, negandq ir bado jstumta j nevil-
tj, apimta gilaus beprasmybes jausmo del visq 
prarastq turtq ir paaukotq gyvybiq, musq liaudis 
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tuomet pasidave tiek liguistoms fantazijoms, tiek 
tikriems sielos skrydziams: buvo steigiamos bak-
chanaliskos sokiq draugijos ir kovingos anabap-
tistq grupes, erne plisti visokie dalykai, besire-
miantys anapusiniu pasauliu ir stebuklais; polin-
kis i indii, senoves persq ir kitokias Rytij paslaptis 
bei tikejimus buvo visuotinis, ir visa tai baigesi 
tuo, kad daug kam eme rodytis, jog musij sena 
kaip pasaulis Brolija yra viena is daugelio staiga 
suvesejusiq madingq sroviq, tad po keleriq metq 
kartu su jomis is dalles buvo pamirsta, is dalles 
paniekinta ir jgijo bloĝ  vard̂ . Bet istikim ĵq jos 
sekejq tai nebaugina. 

Kaip puikiai prisimenu t̂  valand̂ , kai, pasibai-
gus isbandymq metams, stojau priesais Auksciau-
sî 'j Sost̂ , ir sauklys atskleide keliones Rytq salin 
sumanym̂ ; man pasisiulius visa savo esybe tar-
nauti sitam sumanymui, jisai draugiskai paklause, 
ko as vis delto tikiuosi is sitos keliones j pasakq 
salj. Rausdamas, bet labai nuosirdziai nedvejoda-
mas susirinkusiems v5Tesniesiems vadams prisi-
pazinau, jog is visos sirdies trokstu savo akimis 
pamatyti princeŝ  Fatimq. Ir tuomet sauklys, per-
teikdamas gest̂  to, kurj slepe uzdanga, ant mano 
kaktos maloningai uzdejo rank̂ , palaimino mane 
ir istare burtazodj, patvirtinantj, kad as priimamas 
j Broliĵ . ,Anima pia'^", - kreipesi jis j mane ir 
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