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Visi šoka su Giltine mirties šokį – ir karaliai, ir gat vių šlavėjai.
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Prologas
•

2003‑iųjų vasara

Tėjos riksmas perskrodžia proskyną ir išgąsdina paukščius, 
tie staiga pakyla nuo medžių plasnodami sparnais.

Riksmas nežmogiškas: toks aukštas ir beviltiškas, kad nuo jo 
susuka vidurius ir degina ausis.

Ji turėjo palaukti, kol jie grįš į stovyklą. Jis liepė jai pakentėti.
Bet Tėja primygtinai reikalavo. Per pusvalandį, kai jie ištyki-

no iš stovyklos, norėdami šiek tiek pabūti dviese, ištuštino tris 
alaus skardines, ir ji nebegalėjo ilgiau kentėti: „Nežiūrėk į mane 
šitaip, tu kaltas, kad pasiėmei tiek daug skardinių. Šūktelk, jei 
pamatysi, kad kažkas artinasi…“

Juokdamasi ji paėjėjo keletą žingsnių, atsargiai atsitūpė, kad 
Olis matytų tik jos smėlėtas baltų sportbačių nosis, ir netrukus 
siauras skysčio pėdsakas nuvingiavo per dulkėtą grindinį.

Riksmas sustip rėja.
Olis sekundei sustingsta, bet įsijungia savisaugos in stink tas: 

jis pajuda – pasisuka link jos. Bet beveik akimirksniu sustoja, nes 
į orą pakyla išdžiūvusios žemės ir lapų debesis.

Kažkas sujuda: išnyra iš šakų raizginio.
Virš stataus skardžio stūksanti uola, pavadinta taip pat kaip ir 

pati sala, meta ant žmogaus šešėlį, bet Olis iš karto supranta, kad 
jis ne iš stovyklos. Jis nemūvi šortų ir marškinėlių kaip vaikai, ir 
nevilki ryškiai žalių drabužių kaip stovyklos vadovai: jis apsivil-
kęs kažką tamsaus ir beformio.
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Olio akys nukrypsta į Tėją. Dabar jis mato, kaip ji paklaiku-
siai plaka kojomis tankiame pomiškyje.

Jis nori ką nors padaryti, bet kūnas lyg suparalyžiuotas. Todėl 
tiesiog spokso, o širdis krūtinėje stip riai daužosi į šonkaulius.

Toliau kažkas vyksta, o tada pasigirsta veriantis garsas: pra-
trūksta ir lūžta kažkoks vandeningas daiktas.

Niekada anksčiau jis nieko panašaus negirdėjo.
Olis užmerkia akis. Jis žino, kad tai Tėja, bet mintyse pavertė 

ją kažkuo kitu. Lėle. Manekenu.
Bet kuo, tik ne ja.
Akys prasimerkia ir tą akimirką jis pamato, kad skysčio pėd-

sakas pasidarė tamsesnis ir tirštesnis.
Kraujas.
Srovelė išsišakoja – kaip drėg nas gyvatės liežuvis.
Pasigirsta dar vienas smūgis: šį kartą stip res nis, greitesnis, bet 

vos juntamas, kaip ir ant rasis Tėjos riksmas – nelygus, nutrauk-
tas, tarsi užsikirtęs gerk lėje, – Olis jau bėga.

Jis neria į mišką link įlankėlės, kurią vakar atrado su Tėja, kol 
kiti kūrė laužą. Nors jie abu apsimetė, kad stabtelėjo tik pasikal-
bėti ir išgerti, buvo akivaizdu, kad įvyks kažkas daugiau.

Jo ranka ant minkštos odos ruoželio virš jos šortų, jos burna 
pri spaus ta prie jo…

Mintis nepakeliama; jis pagreitina tempą. Bėga kaip apakin-
tas  – besileidžianti saulė mirguliuoja pro medžius virš galvos, 
akys nemato nieko kito, tik susiliejusią neaiškią žalumą ir pil-
kai rudą lapų kilimą. Jis sunkiai laikosi ant kojų, nes sportbačiai 
slysčioja ant sausos žemės lyg ant purvo.

Spyg liuo tos šakos kabinasi į jo marškinėlius. Viena pastveria 
jo ranką ir perplėšia minkštą odą vidinėje riešo pusėje. Per odą 
pasrūva nelygių mažyčių raudonų kraujo karoliukų linija.

Olį užplūsta jausmas, lyg jis būtų tai jau daręs anksčiau – keis-
tas déjà vu, vienas iš tų klaikių košmarų, kai išpiltas prakaito 
ir dejuodamas pabundi iš sapno, kurio vėliau kurį laiką negali 
pamiršti.
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Už keleto met rų medžiai išretėja, miško paklotę pakeičia smė-
lis, apačioje uola, nugludintos didžiulės dulkėto kalk ak me nio 
raukšlės. Jis pasiekė laiptus, kuriuos vakar rado Tėja – tai tik į 
žemę įkalti mediniai laipteliai. Sulig kiek vie nu žingsniu impul-
sas tempia jo kūną į priekį. Jis priverstas atsilošti, kad nenukristų.

Nusileidęs į apačią, nušoka ant smėlio ir bėga link mažo išsi-
kišimo uoloje, kuriame jis ir Tėja gulėjo pra ėju sią naktį, gurkš-
nodami nelegaliai atsigabentus alkoholinius gėrimus.

Olis parkrenta ant rankų ir kojų, prisispaudžia kuo arčiau že-
mės, kad galėtų pralįsti. Vos atsidūręs viduje, atsisėda sulenkęs 
kelius prie smak ro ir sutelkia dėmesį į kvėpavimą. Įkvepia ir iš-
kvepia. Įkvepia ir iškvepia. Kad nusiramintų. Nekeltų triukšmo.

Tačiau jo kūnas priešinasi: trūkčioja nuo spazmų, kurių ne-
gali suvaldyti.

Olis spaudžia rankomis galvą, tarsi tai galėtų sustabdyti vis 
dar skambantį ausyse riksmą. Tačiau dabar girdi ne tik garsą, jis 
regi ir vaizdą: Tėjos kūnas sulinksta, susmunka – tarsi teat ro lė-
lių meistras būtų ją smarkiai timptelėjęs už virvelių.

Jis trinkteli ranka į virš jo esančią uolą. Tranko ją nesustoda-
mas, kol oda įtrūksta ir pradeda kraujuoti.

Krumpliai nusidažo raudonai, jis pajunta ašt raus skausmo 
bangą ir stengiasi joje paskęsti, sutelkti dėmesį į ją, bet nepa-
vyksta.

Tiesa vis dar garsiai aidi ausyse.
Jis ją paliko. Jis ją paliko. Jis pabėgo.
Olis įkiša galvą tarp kojų ir įkvepia gilų, virpantį oro gurkšnį.
Eina minutės, bet niekas neateina. Jis supranta, kad jau vėlu. 

Beveik nebematyti vakarinės saulės šviesos, smėlis priešais jį da-
bar skendi šešėlyje.

Jis nusprendžia dar šiek tiek palaukti, paskui pabandys grįžti į 
stovyklą. Laikui vis lekiant Olis beveik įtikina save, kad tai buvo 
juokelis, pokštas, į kurį berniukai įtraukė Tėją. Jis įsikabina į šią 
mintį: grįš į stovyklą, o ji bus ten ir juoksis iš jo, kad pabėgo kaip 
mažas vaikas.
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Po kelių minučių išlenda iš iškyšos. Išsitiesęs atsargiai apsi-
dairo, bet paplūdimys tuščias: ten nieko nėra.

Bėgdamas per mišką vis dar laikosi minties: tai pokštas. Tėjai 
viskas gerai. Bet vos įžengęs į proskyną, pamato. Anksčiau buvęs 
tamsus pėdsakas dabar virto kraujo srove, ji vingiuotu takeliu 
nubėgusi žemyn.

Olis bando pažvelgti į Tėją, bet neįstengia atitraukti akių nuo 
baltų sportbačių, jie dabar nejudrūs ir ištepti raudonais dryžiais.

Visa tai netik ra. Tai ne Tėja. Ji negali būti…
Jis nusisuka, pajunta deginimą stemplėje.
Tą akimirką pastebi kažką pūpsant ant žemės dulkėtoje miško 

paklotėje.
Didelis akmuo, maždaug trisdešimties cen ti met rų. Didžioji 

dalis jo paviršiaus sudūlėjusi, su smulkiais įbrėžimais ir įdubi-
mais nuo bangų ir smėlio, tačiau vietomis jis lygus, kontūrai ne-
ryškiai išlinkę.

Olis pritūpia ir pakelia jį. Jis šiltas, smėliuotas. Kažkas jame 
pažįstama, svarsto jis, lėtai sukiodamas tarp pirštų.

Kol laiko akmenį, jam ateina į galvą mintis.
Pakreipęs galvą pažvelgia į uolą ant skardžio sau už nugaros, 

paskui vėl nukreipia akis į savo ranką.
Olis žiūri pakaitomis į abu daiktus, kol užtemsta akyse.
Jis supranta, kad tai, ką jis laiko, nėra tik akmuo.
Vos pa ste bi mi įlinkimai ir kontūrai tokie pat kaip uolos, stūk-

sančios virš jo.
Giltinės uola.
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Ket vir tadienis, 10:00 val., 2021 m.
@explorewildwithjo

„Taigi, kaip žadėjau, papildau naujienas… Paplūdimyje mes lau-
kiame laivo, jis nuplukdys mus į poilsio namus. Iki šiol aš vis 
dar nesupratau, kaip atokiai iš tik rų jų yra Kerio sala… Ko gero, 
ji nutolusi nuo žemyno mažiausiai dvidešimt minučių kelio lai-
vu.“ Džo pasuka telefoną nuo veido, kad pa ro dytų jūrą, tolumoje 
šmėkščiojantį salos vaizdą.

„Daug žmonių teiravosi apie „LUMEN“, todėl papasakosiu apie 
šią vietą ir jos atmosferą. „LUMEN“ – tai prabangūs poilsio na-
mai nuostabioje saloje, kurią ką tik matėte, prie Pie tų Devono pa-
krantės. Architektą įkvėpė meksikiečių legenda Luisas Baraganas, 
taigi kalbame apie prabangius, pastelinių spalvų namelius miške 
su vaizdu į jūrą. Ten yra keletas gana išskirtinių dalykų: lauko jo-
gos paviljonas, baseinas su stik li niu dugnu ir beprotiškos sūpynės 
iš virvių, kabančių virš vandens… Jomis galite įšokti tiesiai į jūrą. 
Vienas iš įspūdingiausių objektų yra nuostabus namelis nuošalio-
je salelėje – jis skirtas jums, brangūs jaunavedžiai. Negalėjau jo as-
meniškai apžiūrėti, nes jis jau užsakytas, bet atrodo stulbinančiai.

Truputį vėliau kartu plauksime baidarėmis, bet išvardinsiu 
jums visus sveikatingumo užsiėmimus, kuriuos čia siūlo, kad tu-
rėtumėte šiokį tokį supratimą: plaukiojimas irklentėmis, medi-
tacija, plaukiojimas baidarėmis ir sparnuotlaiviu, ir dar daugiau 
kitų dalykų.“ Ji nutyla. „O dabar šiek tiek šiurpių detalių: man 
patinka šios vietos istorijos. Dėl uolienų atodangos salos šone, ją 
galite matyti iš čia, salą praminė Giltinės uola. Šiurpoka, tiesa? 
Ir, pasak vietos gyventojų, sala yra prakeikta. Pasakoja, – ji ima 
šnabždėti, – kad uola yra Giltinės manifestacija. Per marą žmo-
nes čia atveždavo ir palikdavo mirti. Taigi, pasakoja, jų sielos vis 
dar klaidžioja ir ras ramybę tik tada, kai Giltinė pa si ims naują 
auką. Užsibūkite čia ilgiau ir tapsite kita jos…“

Džo dar kartą apsuka vaizdo kamerą, kad pa ro dytų savo neva 
išsigandusį veidą. „Klaiku, ar ne? Bet tai ne vienintelis dalykas. 
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Saloje veikė sena mo kyk la, bet ji sudegė. Pastatas buvo apleistas 
iki pra ėju sio amžiaus dešimto de šimt me čio pabaigos, kai vietos 
taryba leido jį naudoti „Outward Bound“ organizacijai. Viskas 
klostėsi puikiai, kol 2003 metais buvo nužudyta grupė pa aug-
lių, salą tada prižiūrėjo Larsonas Kričeris.“ Ji vėl nuleidžia balsą. 

„Argi ne tiesa, kad visi šie šiurpūs dalykai savotiškai padidina šios 
vietos pa trauk lumą?“


