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Sere, nesibaigia barbarų miškai, nesibaigia lietūs,
sere, neregėti nei Memelio upės, nei Raganitės pilies
bokštų, sere, rūdys įsimetė įjūsų kalaviją, o arbaletas
įmirko lyg šimtametės vyno statinės šulas, jau antra
savaitė klaidžiojame užburtoje girioje, Mergele Ma
rija ir šventasis Patrikai, negi liksime amžiais klaidžioti
sarmatų miškuose, sere, jūsų valia ir pamaldumas bei
ledi Evelinos maldos teikiajums stiprybės ir vilties, o
nuolankusjūsų ginklanešys neturi kur atsiremti, nes
šventasis Patrikasjį užmiršo, nemato perjo nuodėmių
rūką, tirštą ir klampų kaip ir aplink tvyrančios miglos,
sere, vėl iš už medžio, prisiekiu savo ausimi, žvilgčioja
faunas, Šlykštus, plaukuotas, nežiūrėkite ton pusėn,
sere, ir neerzinkite velnio savo malda, nes jis, tik jis
valdo šį pragarą, iš kurio mes jau nebeištrūksime,
jaučiu visu savodaug patyrusiu kailiu - teksjam kabėti
velnio menėse tarp šitiekos nelaimėlių odų, o gal irto
nebus, gal Belzebulas pames mano šikšną kaip grindų
pašluostę ar kilimėlį prie durų, sere, nusipurtykite
kauką nuo peties, mažas, žemėtas ir šlykštus jis kiša
kankorėžį jums ausin, sere, aplink strėlinę apsivijo
kirmėlė, sunki kaip tūkstantis šėtonų, nebegaliu jos
išlaikyti, kažkas tempia žemyn mano ietį... ir ietis
smenga įliulančią pelkę tiesiai po mano kojomdrauge
su šliužu, sere, visos pragarojėgos nutarė mus sunai
kinti ir mudviejų pėdsakais atkurnėjo į šį girių ver
petą, ir niekas jau mums nepadės, sere, nereikia,
nerūstinkite velnio -jūs sakote, ant šakos tupi Panas,
tegu bus ir taip, tegu tirliuoja jis savo.dūdele, rudas,
plaukuotas it ta beždžionė, kurią rodė cirkininkas
Briugėje, sere, jūsų arbaletas dar sveikas ir aš jums
duodu jį, tačiau maldauju, pagalvokite, ar verta be
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reikalo pykdyti velnią, juk jis čia siuzerenas ir net
prakeiktų barbarų sostinė pavadinta velnio vardu,
sere, prisiminkite ledi Eveliną, laukiančiąjūsų sveiko
ir gyvo, sere, arbaletas įmirkęs ir vargu ar šaus taikliai,
sere, man rodos, templė atsipalaidavo ir surūdijo
geležis, sere, tai ne šauti į pagonį, tas, kad ir prakeiktas
barbaras, bet ne pikta dvasia, o iš tojo, kurį jūs vadi
nate Panų, nežinia ko galima laukti, sere, nereikia,
nereikia... švilpia strėlė ir ąžuolo lapija sušlama, velnias
ar Panas drimba žemyn, jo birbynė lekia kažkur į
šoną, arbaleto strėlė kyšo jam iš kaklo ir padaras
raitosi priešmirtiniuose traukuliuose, tik... sere... aš
išprotėjau, ar tai velnio apžavai... jis plūsta krauju...
sere, bet strėlė kiaurai pervėrė kaklą, o virš kaklo...
kančios perkreiptas veidas, jūsų veidas, sere... šau
damas į Paną, jūs nušovėte save... sere...

... taip, tai Gladstonų herbas, sako vienas riterių;
persisvėręs per balną, aiškiai prisiversdamas žiūri į
apmūsojusius kaulus, kyšančius iš po susmegusio
antkrūtinio... nulinkusi arbaleto strėlė styro žemėliau
žaliom odos dėmėm išmuštos kaukolės, šalia palaikų
tįsantis žaltys pakelia galvą ir šnypščia riterių būrio
link... pažvelk ten, taria kitas, rodydamas ranka tolėliau,
už keliolikos sieksnių, kur dar vieni palaikai, štai irjo
ginklanešys... O iki Memelio jiems buvo likę keli
šimtai žingsnių... Riteriai susižvalgo tarpusavyje.
Tai vėl jis, niūriai sako vienas riterių. Vėl Panas.
Į pilį! - trumpai šūkteli vyriausiasis.

įžvelgti baltų mitologijos tyrinėtojų (Norberto Vėliaus, Gintaro Be
resnevičiaus) įtaką.
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Tėve Ambraziejau, jus abejojate, jūs sakote, man
trūksta tikėjimo, mane įvėlė pagoniškų prietarų
raizgalynė. Patikėkite, tėve, seras Gladstonas ne pir
mas. Riteris fon Rozenfogelis prieš metus, šventojo
Jurgio dienos išvakarėse, išjojo iš Insterburgo pilies ir
niekas jo nematė nei gyvo, nei negyvo, taip, tik jo
ginklanešys, kuris po savaitės atsirado Gumbinene,jo
akys paskutinės regėjo Rozenfogelį, tačiau jas buvo
užgulusi beprotybės migla, ginklanešys šūkčiojo,
šokinėjo, blaškėsi gatvėmis, susiėmęs už gerklės abiem
rankom, gąsdindamas ką tik atvykusius kolonistus iš
Zalcburgo, pilyje jį surišo ir tėvai cistcrsai veltui
mėgino išvaryti jį apsėdusį demoną, putos dribo išjo
burnos, ir jis neatsiliepdavo į žmogaus šneką. Tėvai,
priėjo budėję ir meldęsi, pasakojo, kad prieš mirtį jis
atgavo sąmonę ar kas išjos liko po kraupaus nuotykio
kažkur giriose tarp Insterburgo ir Raganitės ir pa
pasakojo tėvams, kad riteris Rozenfogelis nusekė girion
kanopuotą baidyklę, griežiančią dūdele, ir užklupęsją
sviedė ietį, tačiau pribėgęs prie nukauto siaubūno
ginklanešys nustėro: Šlykštus barzdotas fauno snukis
ėmė keistis, mainytis, nuo jo it luobas luposi žalsva
oda, po kuria pasirodė paties Rozcnfogelio veidas, o
paskui ginklanešys, pamatęs fauną gyvą ir sveiką,
tupintį ant šakos irjam mojantį, visai paklaikęs, ėmęs
sekti paskui tą padarą, šokinėjantį nuo šakos ant
šakos, pabėgėjantį pirmyn ir grįžtantį atgal, ir taip
kelias dienas išeilės tas vedžiojęs pamišusį ginklanešį,
vis pūsdamas prakeiktą savo dūdelę, koljiedu atklydo
prie Gumbineno. Tada faunas išnyko, o ginklanešys
buvo atgabentas į pilį.
Gal tai sudirgusios vaizduotės žaislas, gal apžavai,
tačiau ginklanešys mirė baisiame sielos aptemime ir
žiauriai kentėdamas dvasioje, ir niekas nebepatikrins,
kaip ten viskas buvo.
Taip, tėve, vėliau riteriai mėgino ieškoti Rozenfogclio palaikų, tačiau tos prakeiktos girios viską
paslėpė, užgožė amžiams. Riteriai sakėsi girdėdavę
dūdelę, klaikų jos vinguriavimą, it dygliuota gyvatė
saldžiu skausmu spaudžiantį jų įdiržusias širdis, ir iš
paskutinių jėgų vos pavilkdami sumedėjusias kojas,
užsikimšę ausis sliūkindavę atgal, kuo toliau nuo tos
sirenų giesmės.
Nuo anų dienų į girias tarp Insterburgo ir Gum
bineno niekas nebekelia kojos, tačiau siaubingąją
dūdelę riteriai girdėjo prie pat pilies, o ir Raganitėje,
palei Tilzitą ir net anoje Memelio pusėje - Panas tarsi
išlydėdavo į reizus traukiančius riterius, tarsi ruošdavosi
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vykti į pačią pagonių krašto tirštumą, ir vis dėlto po
kelių dienųjį vėl girdėdavo prie Insterburgo, Gum
bineno, Tilzito sienų.
Šios žiemos reizas, tėve Ambraziejau, žlugo, žlugo
dėl mūsų nuodėmių, ir sumušti Samogitijos gilumoje,
išskaidyti riterių būreliai brovėsi atgal per pelkes ir
kemsynus burnodami ir keikdamiesi, o ne nusiže
minę ir atgailodami. Ar reikia stebėtis, kad jų kelio
nelaimino Viešpats, siuntęs jiems išmėginimą pagal
jųjėgas ir leidęsjiems varguose pasikliauti Viešpaties
malone? Beveik niekas negrįžo. Net pamaldusis seras
Gladstonas, kuris visada kliovėsi Viešpačiu labiau nei
kalaviju, nors ir tam niekada neleisdavo rūdyti makštyse,
net seras Gladstonas nepasiekė Raganitės, nors iki
upės jam buvo likę keli šimtai žingsnių - keli šimtai
žingsnių, irjis, įkūręs laužą, po pusvalandžiojau būtų
sėdęs į brolių riterių atsiųstą luotą ir saugiai grįžęs į
Raganitę.
Taip, seras Gladstonas žuvo:jo palaikus aptikome
vakar aname krante. Jo kakle styrojojo paties strėlė
- Gladstono rankos tebespaudė arbaletą -o šalia žolėje
rangėsi bjaurus šliužas.
Taip, tėve Ambraziejau, aš manau, kad seras Glad
stonas šovė į Paną. Šiaip ar taip, ledi F.velina niekada
nebesulauks jo grįžtant, ir tolimosios Normandijos
pilies bokšte niekada nebenušvis šeimininko langas.
O vakarais Raganitės pilyje ne tik knechtai, bet ir
riteriai pakraupę klausosi dūdelės, vinguriuojančios
kažkur netoliese... taip, prie pat Gladstono celės lango.
Ojūs ar girdite, tėve Ambraziejau?

Viešpatie, atleisk man mano paklydimą, bet aš
negaliu kitaip. Man pavedei Raganitės riterių ir knechtų
sielas, ojas dabar apniko sumaištis. Ir manojoje siaučia
stingdantys šio nelaimingo krašto vėjai, ir manojoje
nėra ramybės. Nenuvokiu, kas tai galėtų būti, nesu
prantu - Tu neleidi man suprasti, o gal tai mano
nuodėmių vaikius aptraukia man akis. Ir aš gerai
suprantu, kad tai, ką dabar rengiuosi daryti, yra
nuodėmė, gal didžiulė nuodėmė, bet neišmanau, kaip
jos išvengti, nes man pavestas sielas nerimas verčia
abejoti Dievo palaima Ordino broliams.
Nesu šventasis ir negaliu nuvyti siaubingojo fauno
savo maldomis. Aš, tėvas Ambraziejus, nevertas savo
patrono vardo. Mano malda silpna, ir joje daugiau
išgąsčio nei meilės tvirtumo. Aš tai žinau, Viešpatie, ir
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žinau, kodėl dabar braunuosi siauru miško lakeliu,
vos įžiūrimu vakaro sutemose, aš puikiai žinau, pas ką
einu, žinau, ką darau, ir todėl Tavo dešinė teneaplenks manęs, atėjus Tavo Teismo dienai. Tačiau
verčiau aš būsiu baudžiamas užsavopaties kaltes ir tik
už savo, negu už man pavestų sielų apniaukimą vie
natve ir netikėjimu.
Štai ir ąžuolas, ta atsiskyrėlio trobelė, stūksanti
prie kadajau paliktos, užslopintos ir išžarstytos ugniavie
tės, kur prieš keturias dešimtis metų vienas mano
pirmtakų Viešpaties ženklu užbaigė pagonių žynystės
ir niaurios stabmeldybės laikus Prūsijoje. Ir aš, menkas
jo įpėdinis, einu čia, žinodamas, kur einu. Atleisk
man, Viešpatie, nors ir nesu vertas atleidimo.

Čia tu, dievus nugalėjusio Viešpaties krivi? Laukiau
tavęs, žinojau tave ateisiant. Pakelsiu žiburį aukščiau,
kad senos mano akys geriau tave įžiūrėtų, kad su
prasčiau, kur tavyje slypi galingojo Viešpaties jėga.
Nors ne, tu atrodai paprastas ir pavargęs, o tavo akyse
daugiau nerimo nei pasitikėjimo Viešpačiu.
Tai todėl, kad darai nuodėmę, ateidamas pas mane?
Betjuk žinai, kad mano dievai traukiasi, kadjie išeina,
palieka mane, klūpantį po mediniu kryžiumi, kurį
mano pastogėje išvydęs, tu išpleti akis, lyg būtum
tikėjęsis, kad tebegarbinu tuos, kurie išėjo, kurių
nebėra.
Vieni jų buvo paties Tėvo pasiuntiniai, globoję
mus ir rengę mūsų sielas tam laikui, kada ateis Vieno
Dievo tikėjimas. Kiti buvo pikti ir mums su jais bū
davo nelengva. Treti buvo patys sau, tačiau kartais
jiems ko nors prireikdavo iš mūsų arba mums iš jų.
Tavo pirmtakai vien malda ir kryžiaus ženklu išvadavo
mus nuo piktųjų,jie pranyko, nugrimzdę į amžinąsias
paskandas, iš kurių buvo išnirę amžių pradžioje, kai
dangus dar tik skyrėsi nuo žemės. Supratę, kad atėjo
laikas, išėjo ir kiti. Tai buvo graudžios dienos, gailaus
ir liūdno atsisveikinimo dienos, kai milžiniški
povaizdžiai, šniokščiantys šešėliai sklandė pažeme ar
lėtais milžinų žingsniais paskutinįsyk apeidavo mūsų
laukus ir girias. Jie tiesė rankas, laimindami mus, nes
daugelis mus mylėjo, irjiems lygiai sunku buvoskirtis,
kaip ir mums.
Mes supratome: ateina metas ir pasaulis baigiasi,
bet prasideda naujas. Osenojo pasaulioglobėjai išeina
ten, kurjiems skirta, kurjie dar bus reikalingi - tačiau

čia jie nebesugrįš. Todėl tu ir matai Nukryžiuotąjį
mano trobelėje, todėl aš Jam ir lenkiuosi, tegu ir su
skausmingu grauduliu prisimindamas išėjusius.
Taip, o dabar kalbėk, nes žinau, kad tave atvedė
sunkūs rūpesčiai ir neganda.

Vos įžiūrima švieselė spingsi pro žemėn susmegusios
trobelės langą, užjos sienų ošia tanki giria, kurioje
šmėkščiojantis šešėlis graudžiai rauda, rodos,
nežmogišku, nežemišku balsu, o kartais nuo tos pusės
atsklinda verkiantis ir dejuojantis dūdelės skundas.
Aklinai užsiveria langinės Raganitės pilyje, ir gūžiasi
kuore inkščiantis sargybinis, mėgindamas nuslopinti
dūdelės balsą, sklindantį iš girios. Riteriai guli lovose
nenusirengę, pasidėję šalimais kalavijus, įtemptai
klausydamiesi tamsos, kurioje virkauja Pano dūdelė.

Tu kalbėjai ir aš matau, kad susitikote tą, kurio
vienas vardų iš tiesų yra Panas. Tu teisingaijį pavadi
nai. Taip, apie jį žinojo ir tie, kurie mums nuėjus į
šiaurę, apsigyveno pietuose. Jie pasivadino graikais?
Taip, tai Panas, bet apie jį maž ką galėsiu pasakyti.
Žinau, kadjis nemarus, žinau, kad kiekvienas, kurisjį
nužudytų, pats virstų Panų ir vis griežtų sielvartingą
ilgesio ir atsisveikinimo gaidą.
Jis atsirado pradžių pradžioje, niekas nežino, kada,
nes tą akimirką, kai žemė išniro iš vandens, jis jau
buvo. Jis matė kylančius kalnus ir švintančia padange
plaukiančius debesis.
Jis ligi šiol ilgisi tų laikų, kai kiekvienas daiktas
atsirasdamas virpėjo nuo savo šviežumo ir neįpras
tumo, kai ant kiekvieno daikto tebešvytėjo Tvėrėjo
minties pėdsakas - neapsakomas šiltas spindesys.
Tai buvo laikai, kai ežerai keliaudavo dangumi ir
atspėjusjų vardą leisdavosi žemėn. Tada dar nebuvo
mirties, nes po žemę tebevaikščiojo Tvėrėjas, lies
damas ir laimindamas savo daiktus. Žmonės, dievai ir
žvėrys kalbėjo ta pačia kalba, kurią šiandien mena tik
Panas. Tai buvo meilės ir laimės pasaulis ir kiekvienas
meilės įvykis šimteriopai atsiliepdavo jame, keliau
damas nuo vienos būtybės prie kitos ir kiekvienoje vis
stiprėdamas. Šį pasaulį ir šlovino amžinasis Pano
dūdelės balsas.
Tačiau kažkas atsitiko, niekas nebežino, kas, bet
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besišlaistantis faunas, tuo aš neabejoju, yra ne kas kita
kaip seras Gladstonas. Jo siela galėsite užsiimti jūs,
tačiau ji slypi šlykščiame fauno kūne, ir aš privalau jį
sugauti. Antraip vieną naktį pilies sargyba neištvers,
ir pabudęs ant kuorų pamatysiu ne šarvuotus karius,
o gauruotų dūduojančių satyrų kaimenę.
Suprantu. Jo negalima žudyti, jo negalima net
užspeisti, nes į paspęstas pinkles pateksime patys.
Tačiau sučiupti jį reikia. Kodėl, tėve Ambraziejau,
esate įsitikinęs, kad Gladstonas turi lakstyti giriomis,
įsikandęs tą velnio dūdą? Aš neburnoju, tėve, taip yra.
Ką turėčiau sujuo daryti? Kad ir pasiųsti ledi Evelinai.
Jos laišką drauge su kitomis žiniomis prieš kelias
dienas atgabeno naujai atvykusių brolių pulkas. Ledi
dar nieko nežino,ji rašo Gladstonui. Tam Gladstonui,
kurio nebėra.
Faunas trainiojasi aplink pilį, dažnai prieina prie
Gladstono lango. Mes jam nespęsime jokių pinklių.
Tiesiog langinės bus paliktos praviros. Uždegsiu viduje
žiburį. Nors ne, apsieisiu bėjo. Padėsiu ant stalo ledi
Evelinos laišką. Pats*stovėsiu už lovos, ir mane slėps
baldakimas. Faunas įsiropš -.o kadjis įsiropš, aš tikras,
nes, pratęs karstytis medžių šakomis, jis vikrus it
beždžionė, be to, apačioje galima palikti kopėčias. Ir
vos jis prisiartins prie laiško ir ims jį skaityti, jei
tebemoka, aš šoksiu prie langinių ir užtrenksiu jas sunkų skląstį esujau paruošęs, - tai truks tik akimirksnį.
Aš nešausiu į jį. Nekirsiu kalaviju, nesmeigsiu
ietimi. Nė pirštu jo nepaliesiu. Tik užtrenksiu langi
nes. Jei faunas atsimoka tuo pačiu, man grės vienas
nemalonumas - mano celės langinės irgi užsitrenks.
Ne bėda.
Ką po to sujuo daryti? Galima nusiųsti ledi Eveli
nai, tegu laiko kokioje kamaroje, o vakarais galės
išleidinėti, kad tasai iki valiai prisidūduotų, apsižergęs
pilies karnizą. Šiek tiek baimės netašytiems normandų
valstiečiams ne pro šalį. Kodėl gi ne?
Kodėl, tėve, manote, kad turiu pasielgti kitaip?
Neįmanoma? Žinau, kad gabenti būtų sunku, nebent
pats lindėčiau su juo narve. Na, paprasčiausia būtų
paliktijį celėje -ji pakankamai tvirta, norėčiau pažiūrėti,
kaip tas faunas nagais gremš akmeninę sieną. Šiaip ar
taip, palikti jį Gladstono celėje irgi yra išeitis. Celė
pačiame bokšto kampe, niekas proją nevaikšto. Kaip
kapas.
Užtat pilyje pagaliau bus ramu. O už vargšo Glad
Tėve Ambraziejau,jūs atsakote už mūsųsielas, oaš stono sielą pasimelskite. Čia jau jūsų, tėve Ambra
atsakau už kūnus. Esu komtūras, ir mano pilies pašonėje ziejau, rūpestis.

aiškuviena: žmogus nusigręžė nuoTvėrėjo, pamanęs,
kad visi tie stebuklai gali gyvuoti savaime, kad švytin
tis ir žėrintis pirmapradis pasaulis gali būti patirtas ir
kitaip - ne tik meile, bet ir neapykanta, ne tik san
taika, bet ir krauju, ne tik skaisčiu žvilgsniu, bet ir
skverbimusi daiktų vidun.
Tada viskas akimirksniu nublanko. Išblėso daiktų
žėrėjimas ir niekas nebegalėjo jų pažinti tiesiogjuos
regėdamas. Dievas pasitraukė, vėliau ėmė trauktis ir
dievai, tačiau žmonės dar spėjo kai kuriuosjų permal
dauti, ir tie, ne visada geriausieji, pasiliko netoliese.
Tada suvešėjo piktieji, kurie slinko vis arčiau žmonių,
ir sujais, maldaudami pasitraukusiųjų pagalbos, kovėsi
žyniai. Taip visa ėmė maišytis, keistis, nykti ir menkėti.
Ir tik vienas Panas niekur nesitraukė. Ilgėdamasis
pirmapradės tyrumos ir stebuklingojo spindesio, jis
vaikštinėjo po kalnus ir girias, vis grieždamas ilge
singa gaida. Jis ieškojo pirmykštės rasos pėdsakų
kalnų upeliuose ir dangaus mėlynėje, bet upelius
užtemdydavo kraujas, o dangų užtraukdavo karo dūmai.
Jis atklydo į girias, paskutines tykias girias prie Bal
tijos, jis vylėsi dar rasiąs čia pirmąją aušrą menantį
rasos lašą ar išgirsiąs girios paparčio šnarėjime andainykštės darnos ir santaikos aidus. Mesjį pažinome
ir netrukdėme jam, jis buvo šventas, nes atminė
stebuklingąjį laiką, ir kol vaikščiojo mūsų giriomis, to
stebuklingojo laiko ataidai pasiekdavo ir mus - jo
žingsniuose,jo dūdelės virkavime. Negarbinomejo ir
nedėjome aukų - jam nieko iš mūsų nereikėjo. Jis
garbino ir šlovino pats, o mes tik džiaugėmės, kadjis
vaikšto tarp mūsų.
Jūs šovėte į Paną. Ojis juk amžinas, jis kilęs iš tų
laikų, kai aplink viešpatavo vien meilė ir taika. Kiekvie
nas veiksmas tais laikais susilaukdavo lygaus atsako;
visi mylėjo vienas kitą, ir visą pasaulį valdė dėsnis:
meilė už meilę. Toks yra ir Panas. Jis iš tų laikų. Jeigu
jį mylėsi, jis atsakys tuo pačiu. Bet nužudydamas jį,
nužudysi save patį.
Ai*šovusieji patys pavirto Panų? Jau sakiau. Panas
yra tai, kas yra. Vadinasi - ir šovusieji įjį.
Tavo maldos? Tavo maldos negali nieko. Nesi
stebėk ir nesikrimsk. Panas turi savo kelią ir Viešpats
nevaržys jo laisvės.
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Netaukškite niekų, leve. Komtūras esu aš. Aš čia šviesa nejaukiai raudonina duris it pragaro vartus
koplyčios freskoje.
įsakinėju.
Ką daryti, tėve? - klausia kažkas virpančiu balsu.
O be to, viskas jau prasidėjo. Knechtai vaikštinėja
Ką daryti? - it aidas atsiliepia tėvas Ambraziejus. pagiriu ir vadina fauną šįvakar įGladstono celę, kurj«>
Prisiekite Nukryžiuotuoju, kad niekam ir niekada
laukia laiškas.
neprasitarsite, ką matėte, kad niekam ir niekada
nepasakosite, kas dar bus ir ką matysite...
Kalbujausdamas, kad baisi priesaika, kurios išjų
Panas atėjo. Mačiau jį lėtai ir atsargiai sėlinant
prie pilies - buvo mėnesiena ir aš, prigludęs prie reikalauju, sunkiausiu akmeniu gula man ant širdies,
koplyčios lango, nutirpusia širdimi sekiau, kaip ilgos ir taip sunkios it švino luitas.
plaukuotos rankos graibėsi skersinių, kaip sunki figūra
Vaikeliai, girdite, kaip už durų prabyla Pano dūdelė?
dingo už lango ir paniro į tamsą. Mano širdis daužėsi, Jos garsas lyg lengvas dūmelis skverbiasi pro vyrius,
mėginau melstis, bet malda nutrūkdavo sulig pirmais
žodžiais ir negalėjau sumegzti nei jos, nei padrikų
Giedrius Jonaitis. Vytautas. 1986. Sausa adata. 6,9x3,9cm. VU MR
išgąstingų minčių, ir visą laiką kovojau su pagunda
raižiniu skyrius. Juozo Grikienio reprodukcija.
sušukti, perspėti nelaimingąjį padarą apie gresiantį
pavojų, tačiau nesušukau.
Praėjus kelioms akimirkoms po to, kai Panas dingo
Gladstono celės lango kiaurymėje, išgirdau smarkų
trinktelėjimą - užsitrenkė langinės. Man pasirodė,
kad beveik tuo pat metu kažkas sudunksėjo, lyg būtų
užsišovusios sunkios durys. Puoliau iŠ koplyčios ir
klupdamas nuskubėjau prie celės.
Dar ištolo pajutau kažką negera. Komtūro nebuvo
matyti. Prie Gladstono celės durų stovėjo keli riteriai,
bergždžiai mėginantys jas atidaryti. Virpančioje degių
šviesoje bolavo išblyškę veidai.
Durys neatsidarė. Nieko nepadėjo nei kirvio
smūgiai, nei metalinis laužtuvas, kurį atnešė suplukęs
persigandęs knechtas.
Nustėręs šliejausi prie šalto mūro ir mėginau at
sikratyti minties, kad atsitiko kažkas nepataisoma.
Tačiauviskasbuvoaišku. Riteriai smūgiavo kalavijais,
kapojo kirviais, o medinėse duryse neatsirado nė
menkiausio įbrėžimo, nė mažiausia skiedra nenulėkė
į šalį.
Prakeikimas buvo galingas. Komtūras mėgino
sugauti Paną. Jo norai išsipildė, bet atsigręžė prieš jį
patį. Dabarjisten, Gladstono celėje, akis įakį su Panų.
Esu tikras, komtūras jau pražilo. O kas dedasi jo
sieloje, žino vien Dievas. Ir tik Jis žino, kas dedasi už
visam laikui užsišovusių skląsčių.

Keli riteriai stovi prie celės durų, bejėgiškai nuleidę
rankas, švarplėti kalavijai pamesti ant žemės. Deglų
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bet tai ne smilkalo kvapas, tai nuodingi pragaro dūmai,
temdantys brolių riterių sielas. Jie neša siaubą ir
beprotybę.
Štai žvakė. Vašku užsilipdykite ausis, knechtui
teatneša akmenų ir skiedinio, tepaima viską, ko pri
reiks, nuo statomo priestato pilies kieme. Užmūrysite
šias duris, paskui ir koridorių, pasilypėję kopėčiomis,
tvirtai užtaisysite langines iš lauko pusės, kad nė
vienas garsas, nė vienas kvėptelėjimas niekada
nebeišsiveržtų laukan.
Klausykite, vaikeliai. Klausykite manęs ir ne
sidairykite atgal, nes tai, ką atsigręžę pamatysite, bus
siaubinga. Einu koplyčion ir melsiuosi už jus ir už
tuos, kurie uždaryti, ir maldausiu Viešpatį, kad visos
mūsų nuodėmės kristų ant mano ir vien mano pečių.
Štai vaškas.
Gera būtų užlipdyti ir jūsų akis.
Štai akmenys, štai skiedinys. Pradėkite, vaikeliai.
Teatleidžia mums Viešpats.

Koplyčiojespingsi žvakės, ašjas gesinu, palieku tik
vieną, virpančią ties Maloningosios Mergelės atvaizdu.
Bijausi pažvelgti į savo rankas, sunertas maldai.
Viešpatie, visa ko Kūrėjau! Melsdavausi šioje
koplyčioje, prašydamas Tavo paramos brolių rcizams
irjų sieloms, maldavau, kad parodytum savo malonę
toms varganoms tautoms - Prūsijai, Samogitijai, Lie
tuvai. Stiprinau širdis, o manojoje nebeliko stiprybės,
nes Tu davei man ženklą, o aš jo nesupratau.
Nežinau, ar suprantujį dabar, šią akimirką. Švent
vagiška manyti, kad atspėjai Viešpaties planus ir norus,
tačiau taip pat baisu ir neatpažinti Jo ženklų.
Viešpatie, sukūręs pasaulį ir pamilęs mus amžinąja
meile, aukos ligi mirties trokštančia meile! Davei
mums laisvę, kurios norėjome, tačiau kokia ji man
dabar sunki... Leisk nuolatos regėti Tavo ženklus ir
vaikščioti keliais, kuriuosejuos išvysčiau kas žingsnis.
Nenoriu, nebenoriu savo laisvės: aš pamilau Tavo
rojaus takelius, nors ir nematęs jų.
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Panas juos regėjo ir vaikščiojo jais, šlovindamas
Tave ir Tavo meilę. Jis vienintelis nepasitraukė, nes
kiekviename žingsnyje ieškojo Tavo pėdsakų; Tavo
meilės aidųjis klausėsi lapų šnarėjime ir podraug su
ošiančia giria, čiurlenančiu upeliu ir čiulbančiais
paukščiais giedojo himną pirmosioms septynioms
dienoms, kurių tyrumą ir skaistų spindesį mes
paniekinome.
Panas mylėjo Tave, ieškojo Tavęs, neužmiršo Tavęs.
Ieškojo, nors galėjo Tave regėti, sėdėdamas Tavo
sosto papėdėje, ir Tavo spindesį šlovinti Tavo
akivaizdoje.
Jis pasirinko, nes Tu jam davei laisvę. Žinau, kad
Tu gerbi savo kūrinių laisvę ir jų pasirinkimą. Bet
Panas pateko į spąstus, į mūrinį kalėjimą, kuris nie
kada neatsidarys. Jo giesmė tebeaidi už mūrų, tačiau
kasji be žemės žalumos ir dangaus mėlynės! Jis trokš
laisvės, jis jos trokštasis turi būti laisvas.
Durys užsitrenkė, langinės aklinai užsivėrė. Spąstai
įveikė medžiotoją ir žvėrį.
Tačiau aš įsakiau juos užmūryti. Panui tai pasku
tinė galimybė išeiti į laisvę. Jis išeis.
Koplyčios durys sugirgžda. Aš akimirką stoviu,
jausdamas iš pačių sielos gelmių kylančią ilgesio,
džiaugsmo ir graudulio gaidą, kuri kažkodėl man
artima ir pažįstama... Aš tvardausi ir cinu tyliai.
Broliai triūsia, storas mūras dengia duris,jie baigia
užmūryti ir koridorių. Vienas grįžteli, dairydamasis
tinkamo akmens, ir ūmai sustingsta.Jo akys išsiplečia,
burna persikreipia. Kažką pajutę, pamažu gręžiasi
kiti ir nebegali atplėšti akių nuo prasivėrusių koplyčios
durų.
Atkclkite vartus - mėginu tarstelėti, tačiau mano
burna tik sučiulba: tai kalba, kurioje nėra balsių,
nesuprantama kalba, bet jie, atrodo, mane suprato.
Vienas brolių strimgalviais lekia žemyn, vartų
link, kiti atatupsti traukiasi prie ką tik sumūrytos
sienos, leisdami man praeiti. Praeinu pro juos ir
nusileidžiu ilgais, vingiuotais laiptais.
Dūdelę prie lūpų pakeliu, jau išėjęs pro pilies
vartus.

