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Kur mes?

Trys paaugliai – Rugilė, Mangirdas ir Gintautas – sto-
vėjo miške ir atidžiai dairėsi aplinkui. Nors paūksmėse dar 
slapstėsi prieblandos likučiai, liepos mėnesio pabaigos ryto 
saulė glostė pušų viršūnes, smagiai mirgėjo properšose ant 
rasotų lapų ir skelbė būsiant giedrą dieną.

– Na, Gintai, – tarė Rugilė, – įrodyki, kad ne veltui lai-
mėjai orientavimosi sporto varžybas, sakyki, kur eiti. Nieko 
čia nei girdėti, nei regėti. Miesto nesigirdi.

– O tu ko tikiesi? Automobilių ūžesio? Nežinau, kaip 
dunda kalvės, audyklos ir kitokios dirbtuvės, bet dabar 
net vėjo nėra, miškas neošia, girdžiu tik keršulio burka-
vimą. Jei duotum man orientacininkų sportinį žemėlapį, 
nuvesčiau ten, kur reikia, kompasą tai turiu. Dabar telieka 
žvalgytis ir spėlioti. Čia – kalnelis, pabandysiu truputį 
nusileisti.

Nubėgęs keliasdešimt žingsnių žemyn sušuko:





12

D a l i a  D i l y t ė

– Eikit šen! Ten, už medžių ir krūmų, – upė, matot? 
– Katra: Neris ar Vilnelė?
– Neparašyta. Kam manęs klausi? Tu, Ruge, – geriausia 

laumių, undinių ir panašių padarų specialistė. Pasišauk 
juos, ir pasakys. 

– Nesityčioki.
– Aš nesityčioju. Kartais man regisi, kad tu iš tiesų turi 

paslaptingų galių. Štai ir dabar sugebėjai mus visus tris čia 
atitempti. Mangi, o ką tu manai?

– Man atrodo, reikia ieškoti žmonių ir paklausti. Mes 
net nežinome, į kurią pusę eiti. Neaišku, ar čia Panerių, ar 
Antakalnio, ar dar bala žino koks miškas. Jei čia Neris, tai 
iki jos aukštupio Baltarusijoje ar iki santakos su Nemunu 
Kaune žinai, kiek kelio... Vilnelė trumpesnė, jos santaka 
su Nerimi būtų mums kaip tik, bet jei varysim priešinga 
kryptimi, tai pasieksim tik ištakas. Žmonių kur nors vis 
tiek turėtume rasti, tikriausiai ne vien laumės čia veisiasi. 
Kadangi tas pats, kur eiti, traukiam į šitą pusę, čia mažesnis 
šabakštynas, bus lengviau skverbtis.

– Palaukit, nepamirškit dėdės Vytauto instrukcijos. 
Pirmiausia turime įsijungti apsaugą, – priminė Gintautas.

– Teisingai, nors meškų ar vilkų nematyti, bet apsauga 
gal bus ne pro šalį bent jau nuo uodų, – sutiko Mangir-
das, – tiesa, ir jų ne per daugiausia, tik vienas kitas bando  
atakuoti.
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Gintautas sukomandavo:
– Pasiruošiame! Dėmesio! Jungiame!
Kiekvienas kairės rankos apyrankės raudonojoje plokšte-

lėje dešinės rankos smiliumi brūkštelėjo lygiašonio trikampio 
kraštines, spustelėdami kampų viršūnes. Paskui visi vorele 
nužingsniavo paupiu. Netrukus Gintautas, ėjęs pirmas, 
pastebėjo:

– Ten, prie pat vandens, kažkas boluoja, matot? Tik-
riausiai kokio nors priemiesčio smuklininko tarnas meške-
rioja. Pažiūrėkime, pro kur jis nusileido prie upės, tada ir 
paklausinėsime.

Meškeriotojas išgirdo atėjūnų žingsnius, palikęs meškerę 
atsistojo ir tylėdamas žiūrėjo į juos. Jaunas šviesiaplaukis 
vyras buvo basas, vilkėjo baltais drobiniais marškiniais, 
mūvėjo tamsiomis iki kelių paraitotomis kelnėmis. Dešinė 
jo ranka nuslydo į šiek tiek pasipūtusią kelnių kišenę.

– Norėtume palinkėti labo ryto, godotinas geradary, – 
pasisveikino Gintautas. – Širdingiausiai meldžiame atleisti, 
kad sutrukdėme. Tikimės, neilgam. Gal malonėtumei pa-
rodyti mums kelią į miestą?

– Labas, jei nejuokaujate, – atsakė meškeriotojas ir pa-
klausė: – Iš kur jūs?

– Mes... iš Vilniaus, bet... truputį pasiklydome.
– Iš Vilniaus? Tai ko čia ieškote?
– Trokštame susitikti su Lietuvos karaliumi Gediminu.
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– Kam jums reikia Gedimino? 
– Prašome nerūstauti, bet tai slaptas dalykas, todėl nevalia 

atskleisti. Galiu tik pasakyti, kad norime jo kai ko paklausti 
ir paprašyti patarimo.

Vyriškis ilgokai patylėjo įdėmiai juos apžiūrinėdamas, 
paskui pasakė:

– Gerai, palaukite, aš tuoj. 
Jis sutvarkė meškerę, išsitraukė iš vandens dvišakę vytelę 

su užmautais keturiais dideliais ešeriais ir paragino eiti kartu. 
Tylomis atvedęs prie pušies, vėtros išrautos su šaknimis, 
pasiūlė:

– Pasėdėkite ant išvartos, aš nueisiu pranešti Gediminui. 
Turėkite kantrybės palūkuriuoti, kol pasirodys arba jis pats, 
arba aš su jo pavedimais.

Meškeriotojui greitai pradingus už medžių, Rugilė nu-
sistebėjo:

– Kaip jis ir kojų nepasiduria basas, – ir patenkinta 
pridūrė: – taigi, pataikėme kaip pirštu į akį. Tai turbūt 
buvo valdovo tarnas. Tu, Gintai, jam padarei įspūdį taip 
mandagiai kreipdamasis. Klausykite, kadangi nesame tikri, 
kad karalius pakvies mus pusryčių, tai siūlau truputį už-
kąsti. Susiraskite gertuves, o aš ištrauksiu duonos su sūriu. 
Gediminas, matyt, yra čia kažkur apsistojęs po vakarykštės 
medžioklės, todėl ir mes atsidūrėme ne mieste.

– Gal vėl bus susapnavęs kokį geležinį žvėrį, pavyzdžiui, 
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taurą. Įdomu, kaip Lizdeika tada išaiškins jo sapną, – šyp-
telėjo kramsnodamas sūrio gabalą Gintautas, – tai visai 
nelengva, nepavydžiu jam. Mangi, mokslininkams sapnus 
ir dabar tyrinėti turbūt labai sunku?

– Žiauriai sunku, – sutiko Mangirdas, – nesu į tai 
įsigilinęs, reikėtų klausti dėdės Vytauto, jis fiziologiją ir 
psichologiją puikiai išmano, tačiau, kiek žinau, tyrinėtojai 
su sapnais susijusiais klausimais gali skelbti tik hipotezes, 
o neabejotinų teiginių – ne, nes jų neįmanoma patvirtinti 
bandymais. Nėra net tikrai žinoma, kodėl žmonės ir kiti 
žinduoliai sapnuoja. Kam reikalingas miegas, lyg ir aišku: 
organizmas pailsi, atsigauna, visos kūno sistemos susitvar-
ko, smegenys, aktyviai dirbdamos, peržiūri būdraujant 
gautą informaciją, rūšiuoja, atrenka naudingą, ištrina per-
teklinę, o kam reikia sapnų, kodėl kuriami vaizdai, sunku  
pasakyti.

– Nemiegodami visada regime kokį nors vaizdą. Tai gal 
ir miegant smegenys dirba taip pat?

– Nežinia, nors įvairių spėjimų apstu. Dauguma lyg ir 
sutaria tik dėl vieno dalyko: sapnų turinys susijęs su asme-
nine žmogaus patirtimi, nesapnuojama to, su kuo žmogus 
niekada nebuvo susidūręs, kas kokiais nors keliais nepateko 
į jo sąmonę ar pasąmonę. Be to, sapnai dar susiję ir su psi-
chofiziologiniais žmogaus kūno reiškiniais.

– Su vilku susidurti anais laikais buvo vienas juokas, 
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jie į jokias raudonąsias knygas dar nebuvo įrašyti, o kariai 
dėvėjo metalinius šarvus, tad nekeista, kad Gediminas 
susapnavo geležinį vilką. Na, ir nuolatinės sostinės įkū-
rimas buvo jo sąmonėje ar pasąmonėje glūdėjęs politinis 
sprendimas. Gal tam Lizdeikai ir nebuvo taip sudėtinga 
aiškinti sapnus.

– Taip, Lietuvai reikėjo tikro, didelio miesto, stipraus ir 
amžino kaip geležinis vilkas.

Rugilė atsistojo, nusiėmė kuprinę, pasidėjo ant kelmo ir 
pasilenkusi ėmė uogauti:

– Jau viena bruknelė saulėkaitoje prisirpo. Ir mėlynės 
dar nenubyrėjusios... 

Prisirinkusi saujelę uogų atsitiesė ir žiūrėdama berniukams 
virš galvų pranešė:

– Kažkas ten juda. Keista, meškeriotojas juk nuėjo į 
priešingą pusę.

Gintautas su Mangirdu greitai atsigręžė, pašoko ir spok-
sojo išpūtę akis. Link jų lengvai žingsniuojantis pusamžis 
vyras nė iš tolo nepanėšėjo nei į didįjį kunigaikštį, nei į 
dvariškį. Jis dėvėjo karinę uniformą: žalią kepurę, žalią švarką 
stačia apykakle, žalias plačias kelnes, žemiau kelių staigiai 
susiaurėjusias ir sukištas į aulinius batus. Švarką juosė platus 
diržas, prie kurio kabojo pistoleto dėklas.

– Labas... rytas... – nelabai darniai ištarė nustebę ke-
liautojai.
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Vyriškiui atsakius į pasveikinimą, Gintautas, įsižiūrėjęs 
į jo uniformos antsiuvus, sušuko:

– Supratau: čia – partizanai! Čia – Aukštaitija, ir upė – 
ne Neris ir ne Vilnelė, o Šventoji! Ruge, Mangi, žinote, 
kas prieš mus stovi? Geležinis Vilkas! Aš jus pažinau! Jūs – 
Gediminas, pulkininkas Petras Budrys, Geležinio Vilko 
rinktinės vadas! Narsiai kovėtės savanorių kariuomenėje, 
vėliau studijavote Vokietijoje, tapote karo technikos inži-
nieriumi. Visai neseniai jauniesiems šauliams skaičiau apie 
jus pranešimą.


