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prologas

Jai atrod!, kad nesumerkdama aki# tamsoje guli vis$ am%inyb&, laik$ skai'iuo-
dama savo kv!pavimu. (kv!pti u%trunka tris sekundes. I)kv!pti*– dar tris. Se-
kund!s virsta minut!mis. O )ios*– valandomis.

Tamsa tir)ta. Joje i)tirpsta )e)!liai, kont+rai, nematyti net skaitmeninio ra-
dijo %adintuvo skai'i#. Gul!dama jaut!si besvor!, tarsi pl+duriuot#. Tik skai-
'iavimas neleido u%migti, nors dabar ir taip per daug ,sitempusi, kad galvot# 
apie mieg$. J$ kankino abejon!s. Nes!km!s baim! vert! nervus gerg%d!ti kaip 
nesuderinto smuiko stygas, o nerimo )ydas raizg! mintis. Reikia kv!puoti, ne-
galvoti, tiesiog b+ti ir laukti tinkamo momento.

Ji girdi, kaip silpnas barbenimas , lang$ perauga , intensyv# te)kenim$. Lyja, 
nepaisant prognozi#. Mintyse keikia meteorologus, nerimaudama*– per )lapi$ 
mi)k$ b!gti bus sunkiau.

Jau metas. Atsargiai i)slysta i) po apkloto ir klaupiasi ant grind#. Apgrai-
bomis po lova u%'iuopia kuprin&, kurioje viskas, ko gali prireikti. Jos teniso 
bateliai ,sispiriami. Gerai, kad nereiks gai)ti, varstant rai)telius. Ji tyliai apsi-
rengia ant kuprin!s u%mest$ striuk& ir apsiauna batus. Tipena atsargiai, ma%ais 
%ingsneliais. K+nas tarsi nesavas, sunkus.

Vienoje i) lov# pasigirsta murmesys ir ji sustingsta. Mieguist$ apsivertim$ 
palydi lovos spyruokli# girg%desys. Ji laukia, kol v!l pasigirs ramus )nopavimas. 
Keli paskutiniai %ingsniai. Tamsoje apgraibom randa dur# ranken$. Jas atv!-
rus, i) koridoriaus pli+pteli )alto oro g+sis, nakties )viesa baltas sienas nuda%o 
gelsvai. Koridori# ,veikia nepastebimai. Past+musi sunkias gele%ines duris, nu-
sileid%ia laiptais , r+s,, kur yra pagrindin! skydin!. Tiesos akimirka*– pasiseks 
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arba ne. Turi tik de)imt, daugiausia penkiolika minu'i#, kol pasteb!s, kad jos 
n!ra. Pernelyg gerai %ino tolesn& eig$: nurimus pirminiam s$my)iui, sukvies ir 
suskai'iuos darbuotojus. Tada prasid!s gaudyn!s.

A! nebijau. A! nebijau.
Ji tyliai kartoja )iuos %od%ius tarsi mantr$ ir por$ kart# giliai ,kvepia. Dar 

ne v!lu persigalvoti. Gr,%ti atgal. Par)liau%ti , )iltus patalus. Bet %ino*– jei nei)-
tr+ks dabar, to nepadarys niekada, ir )i nepakeliama mintis jos dr$sos kibirk)t, 
paver'ia liepsna.

Nulenkus elektros pertraukiklio ranken$, pasigirsta trak)tel!jimas ir ji at-
siduria juodoje tu)tumoje, nuo kurios jau'iasi apsvaigusi ir svyruojanti. Rem-
damasi , sien$, slenka iki avarinio i)!jimo ir atidaro duris. -altas, dr!gnas oro 
dvelksmas smogia tiesiai , veid$. Lietaus la)ai kieme krenta kaip stora u%uolai-
da; jau sp!jo permerkti prie p!d# besisiurbian'i$ %ol&.

B!gdama per balas, ji priklauso nuo atsitiktinumo. Jei laim! nusisuks, j$ 
pasteb!s pro dvaro r+m# lang$. Bet aplinkui tylu. Gird!ti tik lietaus barbeni-
mas , stog$, nutekamaisiais vamzd%iais sr+vantis lietaus vanduo ir jos skub+s 
%ingsniai.

A'i+ Dievui, kop!'ios atremtos , sien$.
Turi perlipti kuo grei'iau, nes netrukus ,sijungs atsarginiai generatoriai, kie-

m$ u%lies )viesa ir sienos vir)uje i)raizgyta spygliuota viela prad!s tek!ti nukr!s-
ti galinti elektros srov!.

Apgraibomis tarp a)trios tarsi skustuvo a)menys elektrin!s vielos ie)koda-
ma atramos kojai pad!ti, u%lipa ant slid%ios sienos. 

-ios akimirkos lauk! su nekantrumu ir baime. Ten, apa'ioje, kitoje sienos 
pus!je, nebus kelio atgal. K+nu perb!ga d%iaugsmo pli+psnis, bet j, greit pakei-
'ia baim!. 

Pirma numeta kuprin&, paskui nu)oka pati. Per spygliuot$ viel$, tolyn nuo 
pavoj#, , tams$. Nusileidus ant %em!s, p!d$ perveria skausmas. Ji pasitrina 
skaudam$ viet$ ir g!limas nuslopsta. Akys nerimastingai ie)ko tako. Ir randa. 
Leid%iasi juo tarsi pami)!l!, tai praleisdama pos+k,, tai per plauk$ ne,l!kdama 
, kr+mus, bet visada gr,%dama , tak$. B!ga u%valdyta adrenalino. Pirmyn. Svar-
biausia*– pirmyn. 

A! nebijau. A! nebijau. 
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Vietov!s pavir)ius nelygus, tod!l jai tenka per)okti , siaur$ keli$ per i)ilgai 
i)siki)usias susipynusias )aknis ir uolienas. -irdis dau%osi, degina kr+tin&. U% 
nugaros likusiame dvare pasigirsta pavojaus signalas. Lapais ima b!gioti pro-
%ektori# )viesa. Kur, laik$ viskas vyks chaoti)kai, paskui visiems ligi vieno bus 
liepta prad!ti med%iokl&. 

Jos drabu%iai permirk& ir sunk+s, kuprin! ,sir!%usi , pe'ius. Pagaliau i)vysta 
pro med%ius prasiskverbusi$ )vies$. Ji arti savo sl!ptuv!s. Labai arti. 

Pril!tina, galiausiai sustoja, akimis ie)kodama pamesto tako. Staiga i) mi)ko 
pasigirsta trek)tel!jimas. 

-irdis akimirk$ nustoja plakusi, o k+n$ surakina siaubas. 
Jis i)nyra i) med%i# ir sustoja netoliese. Viskas baigta*– neb!ra kur b!gti. 

Aplinkin! vietov! grubl!ta, abu tako kra)tai apaug&. 
U%pl+sta triu)kinantis nusivylimas. Junta, kaip viduriai susisuka , vien$ di-

del, kiet$ mazg$. 
Tai ne,manoma. 
Bet vis d!lto ,vyko. 
Ten stovi jis. 
Tolumoje girdisi )un# skalijimas. 
Pavojaus signalai. 
Paskutinis dalykas, apie kur, pagalvoja,*– %od%ius tariantis balsas, i) atmin-

ties prikeltas ir jau blukti prad!j&s prisiminimas.
Tu niekada, kartoju, niekada i! "ia nei!tr#ksi. Susitaikyk su tuo. 
Smilkiniai tvinksi. 
Mirgan'i# )viesos pli+psni# lietus u%lieja akis. 
J, seka smarkios svaigulio bangos ir viskas aplinkui panyra , tams$. 



Leid$iu kamanei kur% laik& skraidyti ma$ame akvariume. Ji piktai zvimbda-
ma bando i!tr#kti, bet tik atsimu!a % sienas. 

Tada akimirkai liaujasi ir nut#pia ant patiesto kam!tinio kilim'lio. 
L'tai ir atsargiai pakeliu stiklin% dangt%. Sulaik(s kvap& ki!u % vid) rank&, 

kurioje laikau smeigtuk&. Vos kelios milisekund's ir kaman' jau prismeigta prie 
kilim'lio. Ji piktai d#zgia, sukdamasi aplinkui, tarsi !okdama pa!'lus%, ta"iau 
beprasm% !ok%. Kaip paklaikusi plazdena sparneliais, bet i!tr#kti nepaj'gia. Kili-
m'l% su kamane i!imu i! akvariumo, pasidedu prie!ais ir paimu pincet&. 

Lili spokso % mane i!si$iojusi, lie$uviu lai$ydamasi apatin( l#p&. Jos akyse 
bandau %$velgti baim( ar paniek&*– bent ka$k&, bet viskas, k& matau, t'ra tu!tu-
ma, $vilgsn% %siurbianti bedugn'. 

Bet gr%$kime prie kaman's. 
I! prad$i) nutraukiu sparnus, paskui*– kojas. Neskub'damas i!d'lioju k#no 

dalis prie!ais Lili ant stalo. Kvaila kaman' nesiliauja d#zgusi ir dabar jau tik 
k#nu sukasi aplink smeigtuk& dar tik'damasi i!sivaduoti. 

– Kod'l tai darai?*– klausia ji. 
– Nes linksma,*– atsakau. 
– Linksma? +i#r'ti kaip ji kankinasi? 
– Ne. Steb'ti tavo veid&. 
Sulaikau kvap& suprat(s, kad ji truput% dreba. 
,tai kaip viskas prasid'jo. Nuo vienos ma$yt's kaman's. 
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Tamsios bangos s+pavo ma%$ kelt$. Krantas buvo netoliese, bet salos nesima-
t!*– rytinis r+kas tarsi sunki antklod! u%klojo j+r$, panardindama horizont$ 
+kanose. 

So.ja pajuto palengv!jim$, kai u%nugaryje lik&s uostas pasisl!p! po r+ko 
mar)ka. Ji nor!jo atsiriboti nuo Elio. D%iaug!si bent trumpam gal!dama pab+ti 
be jo. 

J#dviej# santykiuose visada buvo ka%ko beproti)ko, laukinio. Prie nelaim!s 
vedan'ios savoti)kos ,tampos. Jo nesugyvenamas charakteris nuo pat pirmos 
akimirkos tur!jo atkreipti jos d!mes,, ta'iau i) prad%i# jis k!l! %aves,. Jie gin'i-
josi d!l visko, kol galiausiai santykiai baig!si skyrybomis ir jo ker)tu internete. 
Tai j$ taip i)bla)k!, kad vos per plauk$ i)laik! paskutin, studij# egzamin$. 

-i# peripetij# ,kar)tyje So.ja elektroniniu pa)tu gavo kvietim$ dalyvauti 
Franco Osvaldo paskaitoje. B+tent d!l )ios paskaitos juodvi dabar 'ia, kelte, 
pakeliui , ne%inom$ sal$ vidury salyno. 

Vilma, geriausia So.jos draug!, plauk! kartu ir ,sistebeilijusi %velg! , visk$ 
aplinkui apgaubus, r+k$. Juto viena kitos su nerimu sumi)us, jaudul,, kur, k!l! 
saloje laukianti ne%inomyb!. 

�

T$ ryt$, kai , elektorin, pa)t$ sulauk! kvietimo , paskait$, So.ja nar)ykl!je rin-
ko frazes „ateities planavimas“, „karjeros perspektyvos“, kol galiausiai padar! 
i)vad$, kad internetin! paie)ka yra bej!g! )iais klausimais. Perskai'iusi lai)k$, 
pirmiausia nustebo, kod!l )is nepateko , )iuk)liad!%!s aplank$. 
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Jame buvo ra)oma: „Franco Osvaldo paskaita apie „ViaTerr$“. Norintiems 
eiti /em!s keliu.“ 

Kaip jis taip sugeba? Keista, bet apie j,, Franc$ Osvald$, %inojo ir anks'iau, 
daugiausia i) nuogird# universitete. Jis atsirado tarsi i) niekur, skelbdamas savo 
)varaus gyvenimo .loso.j$, pavadint$ „ViaTerra“*. Tiesa, jaun# mergin# b+re-
liuose, kalbant apie Osvald$, da%niau aptarin!tas jo patrauklumas ir paslaptin-
gumas. 

Ji perskait! lai)k$ dar kart$, kad ,sitikint#, ar renginys tikrai nemokamas. 
Juk nieko blogo nenutiks, jei nueis pasiklausyti to Osvaldo, taigi persiunt! kvie-
tim$ Vilmai, ir )i nedvejodama sutiko. Tuo metu jos visk$ dar! kartu. 

Jos atvyko prie) pat paskaitos prad%i$ ir rado atsis!sti tik priekin!je sausa-
kim)os sal!s eil!je. Vir) scenos pakabintas plakatas didel!mis %aliomis raid!mis 
skelb!: „ViaTerra: mes einame /em!s keliu“. Pati sal! nebuvo apkrauta daiktais, 
gal!jai justi valymo priemoni# kvap$. 

Lydimas nuostabos atod+si#, vilnijan'i# susirinkusi#j# gretose, Osvaldas 
u%lipo ant scenos, stumdamas karut,, iki kra)t# pripildyt$ ka%ko balto*– milt# 
ar cukraus. (%i+r!ti, kas ten, buvo sunku, nes visa )viesa buvo nukreipta , scenos 
centr$, o jis pats skend!jo prietemoje. -alia So.jos s!dinti moteris sunkiai atsi-
duso, o u% jos ka%kas su)nab%d!jo: „Kas 'ia dabar?“ 

Jis pastat! karut, ir, prie) lipdamas ant pakylos, akimirk$ padels!. 
– Cukrus,*– tar!.*– -tai kiek tipin! )eima jo suvartoja per tris m!nesius. 
Po toki# %od%i# So.ja pasigail!jo at!jusi ir jau buvo bekylanti i)eiti. Jausmas 

buvo toks stiprus, kad jai i) nerv# !m! tr+k'ioti kojos. Jai dabar der!t# ie)koti 
darbo, o ne klausytis paskaitos. Osvaldas k!l! erzul,. 

Jis buvo auk)tas ir gerai sud!tas, ant juod# mar)kin!li# vilk!jo pilk$ )vark$. 
Juodus plaukus susiri)&s , uodeg!l&. (degis atrod! nenat+ralus, bet jam tiko. Jis 
k+r! padoraus ir ra.nuoto %mogaus ,sp+d,, nors tuo pa'iu gal!jai justi ka%k$ 
primityvaus, netgi gyvuli)ko. Bet visk$ nustelb! jo tvirta laikysena scenoje, pri-
vertusi auditorij$ net virp!ti i) nekantrumo. 

* Ver'iant pa%od%iui i) lotyn# kalbos organizacijos pavadinimas rei)kia „/em!s kelias“ 
('ia ir toliau*– vert. past.).



11

rūko sala

Akimirk$ stov!jo tyl!damas. Susirinkusieji nurimo, ,sivyravo laukimo nuo-
taika. Tada prad!jo kiek svaiginan'iu tempu, kuris, jam kalbant, tik dar labiau 
augo. Jo balsas aid!jo kaip ginklo )+viai. Susirinkusiai miniai jis rod! skaidres, 
kaip atrodo toksin# ir streso paveiktos smegenys, nerv# sistema, plau'iai, sugle-
b& k+nai. 

So.ja prad!jo suprasti, apie k$ jis kalba,* – jo „atgal-prie-motinos-/em!s“ 
.loso.j$, skelbian'i$, kad blogio )aknys slypi visame, kas nenat+ralu ir sukurta 
%mogaus. 

– Dabar padarysime pertrauk$,*– netik!tai prane)!.*– Po jos papasakosiu 
apie sprendimo b+dus. 

Antroje paskaitos dalyje jis kalb!jo ramiai, susikaup&s. Pasakojo apie mieg$ 
visi)koje tamsoje, )varaus vandens ir organi)ko maisto svarb$. Nors jo pateikta 
informacija nebuvo nauja ar sensacinga, bet i) jo l+p# skamb!jo ne,tik!tinai 
novatori)kai. 

– M+s# programoje yra ir dvasinis elementas. Tik ne toks, kok, ,sivaizduo-
jate, tad atid%iai klausykit!s. 

Jis akimirkai nutilo ir So.jai reg!josi, kad jis stebeilija tiesiai , j$; ji susig+%! 
k!d!je. Jis sukoncentravo %vilgsn, , j$ ir t&s!: 

– Ar nepavargote nuo aplinkini# pamokym# gyventi 'ia ir dabar? Mes 
turime nustoti klausytis nukvak!li# religini# i)ved%iojim#, skelbian'i#, kad 
svarbiausia* – dabartis. Turime liautis pirk& knygas ir lank& kursus, kuriuose 
mus moko s!d!ti u%simerkus ir giliai kv!puoti. „ViaTerroje“ mes nei)si%adame 
praeities. Prie)ingai*– i) jos semiam!s stipryb!s. 

So.jos ranka pakilo n! neatsiklausus savo )eiminink!s leidimo. 
– Bet kaip jums tai pavyksta? 
Osvaldo veid$ nu)viet! )ypsena. 
– Kuo tu vardu? 
– So.ja. 
– So.ja, d%iaugiuosi, kad paklausei. Atsakymas m+s# tez!se. Fizin! progra-

ma skirta r+pintis k+nu, o tez!s atsakingos u% dvasin& dal,. Paprastai sakant, 
jos moko, kaip pasisemti stipryb!s i) visko, net neigiam# ir nemaloni# prisimi-
nim#. 
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– Bet kaip? 
– Kad suprastum, turi perskaityti tezes. Svarbus vaidmuo tenka intuicijai. 

Kai %mogus liaujasi neigti praeit,, i)nyksta visi kliuviniai. Jis tampa laisvas ir 
gali v!l pasikliauti savo intuicija. 

– Ar tos tez!s laisvai prieinamos perskaityti? 
– /inoma, bet tik tada, kai pereisi vis$ program$. M+s# centras ,sik+r&s 

vakarin!je R+ko salos dalyje, Bohusleno krante, tapusiame prieglobs'iu, kur 
visiems norintiems padedame rasti pusiausvyr$. (sigilinti , tezes galima tik atsi-
ribojus nuo ,vairiausi# i)orini# trukd%i#. Tod!l m+s# centras saloje. 

U% So.jos s!d!j&s vyras pak!l! rank$. 
– Ar j+s religin! bendrija? 
– Ne, ties$ sakant, mes pirmoji antireligin! organizacija. 
– Antireligin!? K$ tai rei)kia? 
– Rei)kia, kad pas mus viskas prie)inga tam, d!l ko nekenti religijos,*– atsa-

k! Osvaldas. 
– Negaliu pak&sti, kad daugelyje religij# meld%iamasi Dievui.
– „ViaTerroje“ Dievui nesimeld%iam. Mes realistai, tvirtai stovintys ant %e-

m!s. 
Pirmoje eil!je i) savo vietos pakilo apk+ni raudonplauk! moteri)k!. 
– Neken'iu vis# t# kvail# knyg# ir ra)t#, kuriuos esame priversti skaityti. O 

perskai'ius, dar tais paistalais ir tik!ti. 
Po toki# jos %od%i# sal! prapliupo juokais. 
– „ViaTerroje“ mes neturime knyg#. Tik kelias nesud!tingas tezes, kuriomis 

vadovaujam!s. Bet j# skaitymas*– kiekvieno asmeninis reikalas. 
Tai t&s!si dar kur, laik$. Osvaldas mikliai rasdavo atsakym$ , kiekvien$ 

klausim$. Jam puikiai sek!si. 
Tada i) vietos pakilo dail# juod$ kostium$ vilkintis vyras su apskritais aki-

niais.
– Ar turite mokslini# ,rodym# viskam, apie k$ kalbate? Ar tai ,rodyta 

mokslu, ar tai tik kultas? 
– Viskas, k$ darome, pagr,sta prie%astimi. Tai, apie k$ kalbu, nesusij& nei su 

mokslu, nei su religija. Bet svarbiausia, kad tai veikia, ar ne?
– I) kur mums %inoti, kad tavo sapalion!s veikia? 
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– Atvyk ir pats ,sitikink. Arba paneik. 
– Gal kit$ kart$. 
Tar&s )iuos %od%ius, vyras prasiskyn! keli$ pro k!d%i# eiles ir i)!jo i) sal!s. 
– Gaila,*– g+%tel!jo pe'iais Osvaldas.*– T&skime toliau su tais, kam tikrai 

,domu. 

�

Paskaitai pasibaigus, pilkais kostiumais vilkintys jaunuoliai palyd!jo dalyvius 
, didel& drabu%in&, kurioje palei sienas stov!jo keli stalai. I)dalijo tu)inukus ir 
anketas. Lieknas vaikinas juodais atgal sulai%ytais plaukais ir o%io barzdele pri-
slinko prie So.jos ir Vilmos dar prie) joms sp!jant u%pildyti lapus. Vos tik jos 
baig!, )is god%iai juos i)trauk! i) rank#. Juodvi ,siliejo , susirinkusi#j# mini$, 
)neku'iavosi su keliomis j# met# merginomis. 

Tada staiga tarsi i) niekur i)niro jis. Stov!jo u% So.jos. Vilma j, pasteb!jo 
pirma ir i) netik!tumo kr+ptel!jo. So.jai atsisukus, jis stov!jo visai greta. Tik 
dabar, jiems stovint vienas prie) kit$, ji pasteb!jo, koks i) ties# jis jaunas. Dvi-
de)imt penkeri#, daugiausia*– trisde)imties. Oda lygi, i)skyrus kelias ry)kias 
rauk)les kaktoje. Platus %andikaulis su vos pastebima barzdele suteik! vyri)-
kumo )velniems veido bruo%ams. Ir tank+s tams+s antakiai. Bet pirmiausia 
d!mes, prikaust! akys. (temptas %vilgsnis vert! jaustis nepatogiai. Nos, kuteno 
stiprus losjono po skutimosi kvapas*– pu)ies ir citruso. Jis i)siskyr! i) kit#. Ir, 
stovint taip arti, to buvo tiesiog ne,manoma nepasteb!ti. 

Jis stov!jo netardamas n! %od%io ir per ilgai u%sit&susi tyla dar!si nejauki. 
So.jos d!mes, patrauk! rankos. Ilgi, ploni, trumpai nukirptais nagais pir)tai. 
Jokio %iedo. Veido i)rai)ka ne,skaitoma. Ji nurijo seiles, band! sugalvoti, kaip 
prad!ti pokalb,, bet nesisek!, lie%uvis buvo surakintas. 

– So.ja, man pasirod!, kad turi daugiau klausim#,*– jis pagaliau nutrauk! 
tyl$, pabr!%damas jos vard$. 

– Ne. Tiesiog buvo ,domu,*– jos balsas skamb!jo )iurk)'iai ir kimiai. 
Jis kilstel!jo antakius ir tr+ktel!jo l+p# kampu'ius, tarsi jie b+t# bendros 

paslapties siejami du s$mokslininkai. Jis puikiai suprato, kad yra i)vaizdus, ir 
tai j$ erzino. 
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– Aplankyk mus. Man bus be galo smagu aprodyti m+s# centr$. Joki# ,sipa-
reigojim#, tik ekskursija po apylinkes. 

I)ties! jai vizitin& kortel&. /aliai balt$, su i)kilusiomis raid!mis. 
– -is numeris*– mano sekretor!s Madlen. Paskambink ir rezervuok laik$. 
Kur, laik$ kortel& laik! stipriai suspaud&s, kad ji negal!t# jos i)traukti i) 

rankos. Akys %ybtel!jo ir jis atleido pir)tus. So.ja jau taik!si atsakyti, bet jis, ne-
lauk&s jos atsakymo, apsisuko ir patrauk! minios link. Vilma truktel!jo draugei 
u% rankov!s. 

– Baik spoksoti. Gal aplankykime ir ap%i+r!kime t$ sal$? Kas blogo gali 
nutikti? 



Ji por& kart) atsikrenk!"ia. Nelabai $ino, nuo ko prad'ti. 
A! tiesiog % j& spoksau. +inau, kad tai ver"ia jaustis nepatogiai ir tuo m'gau-

juosi. 
– Mes negalime %klimpti,*– sako ji.*– Tai gali b#ti pavojinga... 
– Ar ne "ia visas %domumas? 
– Taip, bet... Supranti, k& noriu pasakyti. 
– Ne, nesuprantu. Sakyk. 
– Nenoriu, kad likt) m'lyn's. 
Prunk!teliu. 
– Tai u$sivilk megztin% auk!ta apykakle. Neb#k tokia baik!tuol'. Tau juk 

patinka, ar ne? 
Ji nuleid$ia akis, atrodo tokia nekalta. Tai ka$kas naujo. Jos baim'. Ji skver-

biasi i! jos ir $adina manyje geism&. Bema$ susijaudinu. 
Turiu por& kart) giliai %kv'pti, kad susitvardy"iau nepagrieb(s ir stipriai ne-

papurt(s. 
Ji yra mano. A! j& visi!kai valdau. 
Ji pakl#sta mano valiai kaip $ol' v'jui. Atsuku jai nugar&. 
Juntu, kaip grimzta % vakuum&. 
Galvoju apie laukian"i& nakt%. 
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– Panele, ar miegate?*– paklaus! kelto kapitonas Edvinas Bjorkas, apk+nokas 
vyras su %andenomis ir v!jo nugairintu veidu. Kvep!jo dyzelinu ir j+ros dum-
bliais. Per kelion& So.ja ir Vilma sp!jo su juo susidraugauti. U%kalbinta So.ja 
gr,%o i) paskaitos prisiminim# ir pa%velg! , pa)nekov$. 

– Ne, nemiegu, tik m$stau, ar vasar$ 'ia visada taip +kanota. 
– R+kas 'ia*– ,prastas rei)kinys,*– atsak! Bjorkas.*– R+ko sala ji vadinama 

ne be prie%asties. Bet jis dar tankesnis ruden,. Kartais tampa toks tir)tas, kad 
negaliu pri)vartuoti kelto. K$ judvi veiksite saloje? 

– Plaukiame aplankyti dvare ,sik+rusios „ViaTerros“. 
Bjorkas surauk! nos,. 
– B+kite atsargios. Ta vieta prakeikta. 
– Tu juk nerimtai, taip?*– paklaus! Vilma. 
– Nejuokauju. Dvare vaidenasi gra.en!. Ma'iau savo akimis. 
– Papasakok. 
Papra)ytas jis prad!jo pasakoti su tokiu ,sijautimu ir u%tikrintumu, kad So-

.j$ !m! kr!sti )iurpas. R+kas u%lindo po jos drabu%iais ir nusileido ant odos 
tarsi )altas apklotas. Jam kalbant, jai prie) akis vaizdiniai keit! vienas kit$. 
Kraup+s vaizdiniai, kuri# niekaip negal!jo pamir)ti. 

– Dvaras pastatytas XX a. prad%ioje. Toki# pastat# )iame salyne n!ra daug, 
nes vietiniai da%niausiai buvo %vejai ir laiv# statytojai. Grafas B!ren)teinas 
u%sispyr! 'ia gyventi ir pastat! dvar$. Bet jo %monai, gra.enei, 'ia nepatiko. 
Ji da%nai keldavosi , %emynin& dal,, kur slapta susitikdavo su laivo kapitonu. 
Vien$ nakt,, kai r+kas buvo tir)tas kaip niekada, kapitono laivas u%plauk! ant 
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seklumos ir paskendo visai netoli salos. Tai ,vyko %iem$, vanduo buvo ledinis ir 
visi plaukusieji keltu %uvo. Tai buvo didel! tragedija. 

– -i istorija tikra ar tik legenda?*– pertrauk! j, Vilma. 
– Kiekvienas %odis*– gryniausia teisyb!. Klausykit toliau, nes mes art!jam 

prie kranto, greit tur!siu jus palikti ir pri)vartuoti kelt$. 
Jos abi nu)'iuvo, leisdamos Bjorkui t&sti. 
– Su%inojusi, kas nutiko, gra.en! u%lipo ant uolos, vietini# vadinamos Vel-

nio uola, ir, %engusi %ingsn,, pradingo lediniuose vandenyse,*– Bjorkas pasitais! 
kepur& ir palingavo galva.* – Kai grafas su%inojo, jam pasimai)! protelis* – jis 
padeg! dvar$ ir paleido kulk$ sau , galv$. Jei ne tarnai, turb+t viskas b+t# sude-
g& iki pamat#. Jiems pavyko i)gelb!ti pastat$ ir grafo vaikus, bet )eimininkas 
jau buvo negyvas. Po laivo tragedijos )vyturyje ,taisyta r+ko sirena. Prietaringi 
gyventojai tiki, kad, jai gaud%iant, gra.en! stovi ant Velnio uolos ir kvie'ia savo 
mylim$j,. /mon!s teigia j$ mat&. Bet tik kai %em& aptraukia r+kas. Ji pasirodo 
jau daugel, met#. 

– Tai tik j# vaizduot!,*– suabejojo So.ja. 
– Neb+'iau toks tikras,*– atsak! Bjorkas.*– Ji atrod! visai kaip gyva, tik!k 

manim. Tuo tarpu dvare lik& gyventi grafo vaikai susirgo, o tvartai sudeg!. Pra-
keiksmas juos persekiojo daugel, met#, kol grafo s+nus nebei)kent! ir persik!l! 
kitur. Dvaras kelerius metus st+ksojo apleistas. 

– O tada? 
– Nelaim!s t&s!si. XX a. 10-ojo de)imtme'io pabaigoje nam$ nusipirko gy-

dytojas ir gyveno jame su dukra. -iai vietai jis tur!jo dideli# plan#* – nor!jo 
paversti dvar$ poilsio namais. Bet jo dukra sudeg! viename tvart# kilus gaisrui. 
Visi sako, kad tai nelaimingas ,vykis, bet man&s neapgausi, ta vieta prakeik-
ta,*– Bjorkas pak!l! pir)t$.*– Tai dar ne viskas. Pana)iu metu nuo Velnio uolos 
nu)oko berniukas, prasisk!l! galv$ ir nuskendo. Srov! j, pasiglem%!. Nuo tada 
nardyti nuo uolos u%drausta. 

So.ja akylai steb!jo sen,, laukdama, kol )is i)siduos, kad visa )i istorija t!ra 
grynas pramanas, bet negal!jo rasti n! menkiausios u%uominos. Kod!l Osval-
das nor!t# steigti b+stin& tokioje vietoje? Atrod! ne,tikima. 

– Ar galima ap%i+r!ti )vytur, ir u%lipti ant tos uolos?*– paklaus! Vilma. 


