
P R O L O G A S 

„NUSPRENDEI - PADARYK!" 

1997 m. sausio 7, antradienis. Marokas. 
5.30 

Nubudau anksciau uz Joan^ ir atsisedau lovoje. Is Marakeso 
girdejosi virpantys muedzini| balsai, per garsiakalbius kvieciantys 
zmones melstis. Dar nebuvau nieko paras^s Holei ir Semui, todel 
isplesiau lap^ is bloknoto ir parasiau jiems laisk^ - tarn atvejui, jei 
negrjzciau. 

„Brangieji Hole ir Semai, 
Gyvenimas kartais atrodo beveik nerealus. Siandien tu gyvas, 

sveikas, mylintis, o rytoj, ziurek, tav^s nebera. 
Gerai zinote, kad visada stengiausi paimti isgyvenimo viskq, kas 

tik jmanoma. Tai reiskia, kad per 46 metus man pavyko nugyventi 
daugelio zmoniij gyvenimus. Megavausi kiekviena savo gyvenimo mi
nute, 0 ypac kiekviena sekunde, praleista su jumis ir sujUsi^ mama. 

2inau, jog daugelis zmonii} siq paskutiniqjq musq rizikingq ke-
lionf laiko kvailyste. Buvau jsitikin^s, kad jie klysta. Man atrode, jog 
viskas, ko pasimokeme is savo pavojingq skrydziq per Atlanto ir Ra-
mi}ji vandenynus reiks, jog sj kartq skrydis bus saugus. Maniau, kad 
su juo susijusi rizikayra priimtina. Atrodo, kad kazko nenumaciau. 

Taciau galvodamas apie prabegusj gyvenimq nesigailiu nie
ko, isskyrus tai, kad negalesiu padeti Joanai iki galo uzauginti jus. 
Taciau jums jau dvylika ir penkiolika metif, ir jusq charakteriai 
jau susiformavo. Mes taip didziuojames jumis. As su joana negali-
me net isivaizduoti puikesnixj uzjus vaikxj. JUs abu tokie malonUs, 
demesingi, kupini gyvybes (net sqmojingH). Ko dar bUtij. galima 
noreti isjusq? 



Bukite stiprus. Zinau, kad tai bus nelengva. Taciau musq ben-
dras gyvenimas buvo toks nuostabus, ir jus niekada nepamirsite visi} 
tij kartu praleistij puikiq valandq. 

Irjiis kuo pilniau isnaudokite viskq, kq teikia gyvenimas. Megau-
kites kiekviena jo minute. Mylekite mamq ir rupinkitesja taip, tarsi ji 
nuo siol atstovautij dar ir mane. 

Myliujus, 
Tetis." 

Sulanksciau laisk^ ir jsidejau j kisen^. Visiskai apsirengfs ir pa-
siruos^s, atsiguliau salia Joanos ir apsikabinau j ^ . Buvau visiskai is-
sibudin^s ir nervingas, o j i mano glebyje buvo tokia silta ir mieguista. 
I miisq kambarj jejo Hole su Semu ir jsitaise lovoje tarp musij. Paskui 
Semas issliukino is kambario, kad kartu su pusbroliais nubegtq prie 
pakilimo aiksteles pasiziureti baliono, kuriuo ketinau netrukus ap-
skristi aplink pasaulj. Joana ir Hole pasiliko su manim, kol as kal-
bejausi su meteorologu Martinu. Pasak jo, s^lygos skrydziui buvo 
labai palankios - jau penkeri metai, kai cia nebuvo tokio gero oro. 
Po to paskambinau Timui Evansui, musq gydytojui. Jis k^ tik buvo 
pas Rorj Makartj, miisij treci^jj pilot^, ir atnese is jo blog^ naujien^ 
- Roris negali skristi. Jam nestiprus plauciij uzdegimas, bet jei jis 
praleis gondoloje tris savaites, tai liga gali smarkiai paastreti. Is karto 
paskambinau jam ir isreiskiau uzuojaut^. 

- Susitiksime viesbucio valgykloje, - pasakiau jam. - Papusry-
ciaukime kartu. 

6.20 

Kai susitikau su Roriu viesbucio valgykloje, j i buvo tuscia. Zur-
nalistai, kurie pastar^sias 24 valandas seke pasiruosimus baliono pa-
kilimui, jau buvo isvyk^ \o aikstelf. 

Priejau prie Rorio ir apsikabinome. Abu apsiverkem. Roris ne 
tik tapo man artimas draugas, budamas treciuoju pilotu musq skry-
dziuose oro balionu, bet neseniai mes pradejom kartu tvarkyti kelet^ 
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verslo reikalij. Pries pat musij atvykim^} Marok^ jis nusipirko miisi} 
naujos muzikos jrasq kompanijos V2 akcijij, be to, jis investavo ir j 
Virgin Clothes ir Virgin Vie kompanijas (pastaroji buvo miisij nauja 
kosmetikos kompanija). 

- Tiesiog negaliu patiketi, kad apviliu tave, - tare Roris. - As juk 
niekada nesergu - niekada, niekada. 

- Na nesijaudink, - pradejau raminti j j . - Pasitaiko. Mes juk 
turim Aleks^, kuris sveria dvigubai maziau uz tave. Jei gondoloje bus 
jis, mes nuskrisime daug toliau. 

- Kalbekim rimtai, - tare Roris. - Jei jus negrjsite, as prat^siu 
jusvj. zygi nuo tos vietos, kur jus baigsite. 

- gi, aciu! - atsakiau, nervingai juokdamasis. 
Aleksas Ricis jau buvo pakilimo aiksteleje. Jis kartu su Peru 

Lindstrandu, skraidymo karsto oro balionais veteranu, ismokiusiu 
mane sio sporto pagrindij, priziurejo karstligiskai skubij gondolos 
ruosim^ skrydziui. Aleksas buvo talentingas inzinierius, kaip tik jis 
ir sukonstravo si^ gondol^. Ik i tol niekam nebuvo pavyk^ sukurti 
toki^ sistem^, kuri leistij skraidyti balionais tokiame aukstyje, kokia-
me skraido reaktyviniai lektuvai. Nors jis konstravo ir tas gondolas, 
kurias naudojom skrisdami per Atlanto ir Ramijjj vandenynus, as 
mazai tepazinojau j j , o dabar buvo jau per velu bandyti suzinoti apie 
jj kazk^ daugiau. Nors jis ir neturejo skraidymo praktikos, taciau 
dr^siai nusprende skristi su mumis. Jei skrydis vyks sekmingai, tai 
turesim apie tris savaites geriau pazinti vienas kit^. Taip gerai, kiek 
kiekvienas is musi} panores. 

Ne taip, kaip skridimo karsto oro balionais per Atlanta ir Ram^-
]\^ metu, sioje kelioneje mes nesildysime oro, kol nepri-
sireiks: miisij balionas turejo vidinj helio branduolj, kuris ir pakels 
mus. Peras planavo naktj kaitinti aplink t§ branduolj esantj or^, kad 
jis savo ruoztu sildytq helj, kuris nesildomas saules pradetij trauktis, 
sunketi ir musq balionas leistijsi zemyn. 

Joana, Hole ir as susiememe uz rankxj ir apsikabinom. Atejo lai-
kas vykti j pakilimo aikstel?. 
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8.30 

Visi pamatem j j vienu metu. Vaziuojant purvinu keliu prie ma-
rokiecii} oro bazes, jis atrode kaip per naktj isdygusi nauja mecete. 
Virs palinkusiij apdulkejusiij palmii4 stebetinai baltas rutulys iskilo 
kaip koks perlamutro kupolas. Tai ir buvo musij balionas. Kelio pa-
krasciu suoliavo vyrai ant arkliij, su per pecius permestais sautuvais; 
ir jie skubejo j oro baz^. Visus trauke tas didziulis tviskantis pakib^s 
ore baltas balionas, toks aukstas ir grakstus. 

9.15 

Balionas buvo atitvertas, ir aplink t^ aptvar^ buvo susirinkusi 
stebetinai marga minia. Vienoje puseje glaustomis gretomis stove-
jo visa bazes jgula su dailiomis tamsiai melynos spalvos uniformo-
mis. Priesais juos soko tradiciskai apsirengusios marokieci^ moterys 
baltomis skaromis, rekdamos, klykdamos, saukdamos. Atjojo grupe 
raiteliij, apsirengusiq berbery drabuziais ir mojuojanciij senovine-
mis muskietomis. Jie issirikiavo priesais balion^. Issigandau, kad jie 
nepaleisti} sveikinimo salves ir kulkomis nesuvarpyt^ miisij balio
no. Peras, Aleksas ir as susirinkom gondoloje ir paskutinj kart^ pa-
tikrinom visas sistemas. Saule sparciai kilo aukstyn, ir helis pradejo 
plestis. 

10.15 

Visk^ patikrinom ir buvom pasiruosf pradeti kelion^. Paskutinj 
kart^ apkabinau Joan^, Holf ir Sem^. Mane nustebino Joanos tvir-
tybe. Hole paskutiniasias keturias dienas buvo salia man^s ir atrode, 
kad ir j i visiskai kontroliuoja situacij^. Galvojau, kad ja paseks ir Se
mas, bet jis staiga apsipyle asaromis, prisitrauke mane ir nenorejo 
man§s paleisti. Vos nepradejau verkti kartu su juo. Niekada nepa-
mirsiu, koks stiprus buvo jo desperatiskas apsikabinimas. Pagaliau 
jis pabuciav^s paleido mane ir apsikabino Joan^. As pribegau pa

is 

buciuoti mam§ ir atsisveikinti su tevu. Mama man padave laisk^ ir 
pasake: „Atplesk j j po sesiij dienij". Pagalvojau, kad tiek laiko gal ir 
issilaikysime. 

10.50 

Nebeliko nieko kito, kaip tik plieninemis kopetelemis jlipti j 
gondolq. Akimirk^ padvejojau ir pagalvojau, kur ir kada mano kojos 
vel palies zemes ar vandens pavirsiij. Taciau nebuvo kada galvoti, 
kas bus ateityje. Pro liuk^ jzengiau j gondolos vidij. Peras buvo prie 
valdymo pulto, as sedejau salia kino kamerij, o Aleksas jsitaise sedy-
neje prie liuko. 

11.19 

Desimt, devyni, astuoni, septyni, sesi, penki... Peras skaicia-
vo atbuline tvarka, o as sutelkiau demesj j kamerij darb^. Staigiai 
nuleidau rank^ patikrinti parasiuto sagtj. Stengiausi negalvoti apie 
didziulj balion^ virs musij ir sesis didelius kuro bakus, pritvirtin-
tus prie miasij gondolos. Keturi, trys, du, vienas ... ir Peras patrauke 
svert^, kuris susprogdino sprogstamuosius varztus, islaisvino inkaro 
lynus ir mes tyliai ir greitai pradejome kilti j dangij. Kilimo nelydejo 
degikliij uzimas: mes kilome kaip koks vaikiskas balionelis. Kilome 
vis aukstyn ir buvome nesami tolyn, o paskui mus pagavo rytinis 
brizas ir nunese virs Marakeso. 

Mums kylant aukstyn, avarines durys buvo dar atviros ir mes 
mojavom zemeje pasilikusiems zmonems, kurie dabar atrode tokie 
mazi. Po mumis atsiskleide Marakeso vaizdas su visomis detalemis 
- staciakampemis rozinemis sienomis, didele miesto aikste, zaliais 
kiemais ir fontanais, pasislepusiais uz aukstij sienij. Kai pakilom 
j 10 000 pedij (3 050 metrij) aukstj, pasidare salta, o oras isretejo. 
Uzdareme liuk^. Dabar pasilikom vieni. Atlikome hermetizacij^, 
nes oro slegis gondoloje turejo dideti. 


