
Kiekvieno zmogaus gyvenimasyra stebukli} pasaka, parasy-
ta Dievo ranka. 

- HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

Jie klajojo ir medziojo daugiau kaip simto tukstanciij kvadrati-
nii4 mylii4 pirmyksciii tyrlaukiij teritorijoje, kuri dabar vadinama 
Laplandijos vardu. Jij istorija prasidejo daugyb? meti^ pries tai, kai 
Romulas ir Remas jkure Rom^, o Homeras parase savo „Iliad4"; 
daugyb? metij pries tai, kai hebrajai jzenge \, o Brita-
nijoje iskilo Stounhendzas; daugyb^ met^ pries tai, kai Alzyre, 
Tasili Adzero urvuose, zmones israize senuosius piesinius, o 
vergai pastate didzi^^ Cheopso piramid?; daugyb? metij pries tai, 
kai Nabuchodonosaras uzveise kabancius sodus, o Buda pradejo 
pamokslauti Indijoje. Pasauliui jie zinomi kaip lapiai, taciau save 
jie vadino samiais, ir jq dabar liko ne daugiau kaip trisdesimt 
penki tukstanciai; jie, issibarst^ po nuosalius kaimelius irtrobeles, 
gyvena paciose siauriausiose Norvegijos, Svedijos, Suomijos ir 
net Rusijos vietose. 

Nuozmiausias klimato s^lygas jie kente narsiai ir kantriai. Jie 
buvo kupini meiles ir atjautos artimiesiems, savo pavyzdziu moke 
jaunuosius isgyvenimo meno irpasitikejimo savimi... irjie istvere. 
Jie niekada neturejo salies ar bent valstybes, kuri^ butij galej? 
vadinti savqja, ir niekada is jokios vyriausybes neprieme pagalbos. 

Jie mazi ugiu, bet dideli sirdimi. Ne vienas pasalietis nieka
da nebuvo nuvarytas nuo j i | durij, o ]\i niekada nebuvo 
rakinami. Tokie reiskiniai kaip nusikaltimai ir skyrybos jiems is 
esmes nera zinomi; apie tas ydas jie nebent perskaito keliuose 
savo laikrasciuose ar isgirsta per radij^. 

Lapiai puosia zmoniij ras? jau daugiau kaip astuonis tukstan-
cius metij, taciau apie juos zinoma maziau nei apie bet kokius 
kitus sios planetos gyventojus. Akivaizdu, kad paslaptinguose 
amzinybes cikluose ji} pasirodymas istorijos demesio centre yra 
smarkiai pavelav^s. 
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Ir taip atsitiko, kad vienq kartq... bet ne taip jau ir seniai, 
turekite tai galvoje... mazame, nuosaliame Laplandijos kaime, 
esanciame toli / siaur^ nuo poliarinio rato... fvyko stebuklas. 

Jei tik pasaulis butij zinoj^s... 
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Kazkur tamsoje nuaidejo graudus vieniso vilko kaukimas. Kal-
valos trobeliij sienas perskrode bauginamas garsas, jis atskriejo 
} sj nuosaly kaim^ kartu su pirmaisiais piktos ziemos suorais. 

Tulo Matis numete piestuk^ ir atstume zali^ knygq, aptraukt^ 
oda. Sulaik^s kvap^ jis jsiklause. Vilkas vel sukauke, bet kaukim^ 
nutrauke suvis, sausai pokstelej^s nuo salcio sustingusioje tundroje. 

Lengviau atsidus^s, Tulo pakilo nuo stalo ir raukydamasis is 
skausmo nuslubavo prie sesers lovytes. Praeidamas pro snaudziantj 
spici} veisles sunj, vardu Niku, jis stabtelejo ir pagloste jo pilk^, 
tankq kailj. 

- Sunie, tu sensti ir daraisi tingus, - tare Tulo. - As prisimenu, 
kaip tu, isgird^s kaukiantj vilk^, duryse isdraskydavai skyl?. 

Kai jis prisiartino prie Jaanos guolio, is po daugybes apklotij 
pasigirdo isg^stingas balsas: 

- Tulo, ar tu girdejai t^ vilk^? 
- Taip. Dede Vamo j j veikiausiai nusove. Musij elniai tikrai 

nenukentes, kol jis eina sargybq. Tau taip pat neatsitiks nieko 
bloga, tad miegok, mazyle. 

Tulo grjzo prie virtuves stalo, ant kurio tebegulejo atversta 
zalioji knyga. Jis patrauke knyg^ taip, kad ji atsidurti} tiesiai po 
elektros lempute be gaubto, ir perskaite, kq buvo paras^s savo 
keturioliktojo gimtadienio proga. 

Gruodzio 12-oji 
Dabar pas mus tamsusis metas. 
Iki saules pasirodymo liko du menesiai. 
Bet net jei sviesti} nenusileidzianti vasaros saule ir musi{ 

pievoje tebezydeti} virziai ir rykstenes, tai biitij pati liudniausia 
gimimo diena mano gyvenime. Kq mano sesute ir as praradome 
per pastaruosius dvylika menesii^, niekada negalesime atgauti. 
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Esu skait^s, kad kiekvienoje negandoje visada galime rasti 
laimes uzuomazgif, jei tik ji{ ieskome. As jy. ieskojau, bet veltui, 
ir viskas, kuo man buvo atlyginta uzpastangas, yra vien sirdgela, 
kuri niekada nepraeis. 

Privalau neprarasti vilties. Privalau likti stiprus del Jaanos. 

Tulo letai uzverte knygq. Jis nubrauke dregm§ nuo savo didelii^ 
rudii akiij, atsigr^ze j mazq nuotraukq ovaliniuose aukso spalvos 
remeliuose ant stalo ir abiem rankomis apkabino motinos atvaizdq. 
Vienq akimirkq Tulo buvo tikras, kad vejo gusiuose jis vel isgirdo 
mielq motinos balsq ir tokius jos zodzius: 

„Mano sunau, Dievas tau veikiausiai turi ypatingq planq. Kaip 
kitaip galima paaiskinti tavo talentq rasyti? Vienq dienq tave ims 
slovinti visi musij zmones, o tavo parasytus zodzius jris j odq, 
kad jij tiesa ir grozis galetij islikti ir sviesti visam pasauliui kaip 
vilties zvaigzde." 

Smulkus Tulo kunelis sukrQpciojo nuo raudos. Pridej^s nuo-
traukq sau prie lupij, jis vis buciavo ir buciavo stiklq. 

- Mama... as tav^s ilgiuosi... as tav^s ilgiuosi... as tav^s ilgiuo-
si, - kuzdejo bemiukas. 

Niku nagais eme nekantriai draskyti duris ir nutrauke graudij 
Tulo monologq. Kaip paprastai, bemiukas apsirenge vilnonj ap-
siaustq, uzsimaukslino keturrag? kepur^, kuriq jam buvo numezgusi 
Jaana, ir isvede sunj palakstyti po laukq. 

Snigti liovesi, debesys issisklaide, o vejas dabar tik tyliai 
sniokste. Virsuje vietoj jprasto tamsiai melyno dangaus, pasi-
puosusio zvaigzdemis, bangavo ir raibuliavo svytinciij spalvi} 
jura. Aukstyn verzesi saules ryskumo liepsnos zerdamos debesis 
kibirksciuojancii} zaliij dulkiq ant ore sklandanciij sviesiai vio-
letinii} ir auksiniij juostij. Tulo dar niekada nebuvo mat^s tokios 
nuostabios siaures pasvaistes. Nuo mirguliuojancios zaros virsuje 
sniegas po jo kojomis sutvisko jvairiausiomis spalvomis ir laukas 
staiga pavirto stebuklingu ezeru, pilnu rubinij, smaragdq, opalij 
ir deimantij. 
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Tulo taip uzsiziurejo j sokancias sviesas, kad pamirso savo 
liudesj. Pamirso net suzeistq kelj. Jis strakaliojo, sokinejo per 
pusnis, juokesi ir rieskuciomis bere ant Niku baltus kristalus, 
zerincius tarsi deimantij dulkes. Galiausiai Tulo pasieke didjjj 
medj ir gaudydamas kvapq nuvirto po juo, o jo snieguotas suo, 
baksnodamas nosimi ir nekantriai skalydamas, vis ragino dar 
pazaisti. Bet Tulo gulejo ant nugaros ir pro storij pusies sakij 
siluetus stebejo, kaip besimainantys dangiskosios ugnies vainikai 
vis keite ir keite savo spalvas. 

Didysis medis tapo kaimo ribozenkliu anksciau, nei galejo at-
siminti seniausias gyventojas. Jo tvirtas kamienas stiebesi j virsi} 
daugiau kaip penkiolika metnj... penkiolika metnj kraste, kuria-
me del saltij ziemij ir trumpij vasanj augo tik zemaugiai karklai, 
kreivi berzai ir skurdzios egles. Sios pusies spygliai buvo ilgi ir 
zali, 0 jos sakos vesejo taip, tarsi medzio saknis butij maitin^s 
derlingas tropinio misko dirvozemis. Kalbama, kad jq pries sim-
tmecius pasodino Stalo, legendinis samiij milzinas, ir kad vienoje 
kamieno puseje prie zemes zieve tycia nulupta. Esq taip padare 
zmones, tikintys, jog prisilietimas prie jos medienos atnesa laim?. 
Jaana siq pusj vadino zvaigzdziij medziu naiviai tvirtindama, kad 
zvaigzdes, bent jau ziurint is jos perspektyvos, ant storq sakq is 
tiknyi4 kabo tarsi vaisiai. Niekas jai nepriestaravo. 

Taciau svarbiausia buvo tai, kad didysis medis Kalvaloje ir 
jaunam, ir senam tapo vilties simboliu, gyvu pavyzdziu, jog net 
paciomis nepalankiausiomis sqlygomis jmanoma net tik isgy venti, 
bet ir uzaugti, suklesteti. 

Tulo staiga atsisedo ir nugara atsireme j grubletq kamienq. 
Tada jam toptelejo keista mintis. 

- Senasis sunie, - kreipesi jis j Niku, - kaip tu manai, ar tie 
musi} protevii} laikij isminciai, tie samanai, kazkada saugoj? 
zmones bugnij garsais ir uzkeikimais - kaip manai, ar jie kalbejo 
tiesq, kai gqsdino, jog svilpavimas esant siaures pasvaistei gali 
prisaukti mirtj? 

Niku sulojo nusiteik^s darpaselti su savojaunuoju seimininku. 
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- fdomu... Jdomu... 
Tulo pradejo tyliai svilpauti lopsines melodijq; lopsines, kuriq 

jo motina daznai niuniuodavo Jaanai, kai ji dar gulejo mediniame 
lopsyje. Savo mazas rankas sudej^s kaip ragq, jis nukreipe veria-
mus garsus aukstyn, j paciq ryskiausiq blykciojancios zaros vietq. 

Tada Tulo uzsimerke. Melancholiskai lopsines melodijai pro 
virpancius pusies spyglius kylant j padanges, bemiuko mintys nu-
klydo atgal, atgaivino netolimos praeities jvykius, jau suteikusius 
jo gyvenimui tarn tikrq pavidalq ir galiausiai nulemsiancius jo 
ateitj tokiu budu, kokio Tulo, sededamas po zvaigzdziij medziu, 
niekaip negalejo numatyti... jis toliau svilpavo dangui. 
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Pe ta ras Matis isdroze sunui porq mazij slidziij, kai tik sis klu-
pinedamas zenge savo pirmuosius zingsnius. Kaip ir visi lapiij 
vaikai, Tulo greitai ismoko jomis sliuozti ir dar neturedamas trejij 
metukij sugebedavo vienas slidemis jveikti visq keliq iki La Vigo 
kaimo krautuveles ir grjzti atgal. 

Sulauk^s penkerii}, Tulo jau mokejo svaidyti lasq taip gerai, 
kad galedavo pagauti kiekvienq elniq. Tevas j j taip pat ismoke 
meskerioti is po ledo, naudotis peiliu ir j j priziureti, apdoroti el
nio kailj, is elnio sausgysles pasigaminti virv§ ir statyti vasaros 
palapines. Veliau Petaras j j ismoke valdyti ploksciadugnes roges, 
aptikti ji} didziausio prieso, vilko, pedsakus ir slidziij lazda apginti 
elnius nuo bet kokio uzpuoliko bei apsiginti paciam. 

Petarui ir jo zmonai Ingai, kurie didziuodamiesi laikesi samiij 
paprocii}, siauriniai elniai buvo svarbiausias gyvenimo dalykas. 
Nors suaugusio siaurinio elnio ugis tesiekia keturias pedas, o svoris 
yra mazesnis nei trys simtai svanj, si nuostabi, bet baiksti butybe 
gali istverti klimatines sqlygas, prazUtingas daugumai naminiij 
gyvuni}. Macio kaimene - beveik du simtai galvij ~ buvo pieno, 
mesos ir aprangos saltinis. Uz elnius jis gaudavo ir pinig^, kai 
siek tiek jij parduodavo per kasmetinius rudens suvarymus. Ne 
viena siaurinio elnio dalis nebudavo ismetama. Jij liezuvius de-
davo j troskinius, kraujq dziovindavo sun^ edesiui, kaulij ciulpai 
tapdavo dar bedanciij vaikij delikatesu, o ragai virsdavo peiliij 
kotais ir meno dirbiniais. 

Metai bego greitai, o Macio seimai sekesi vis geriau. Kiekvie-
nq vasarq jie su savo gjrvuliais keliaudavo j vesliai zaliuojancias 
prieskalnes, kurias pasiekdavo per kelias dienas, ir ten slaituose 
jkurdavo stovyklq. Lepinamos nenusileidziancios saules, elniij 
pateles cia vesdavo jauniklius. Sezonams keiciantis gausejo ir 
elniij, ir prisiminimq. 
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