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Žemė! Kaip branduolys visos Visatos ir kaip cen
tras visa ko atsirado regima planeta — Žemė! Staiga 
aplinkui tapo regimos ir žvaigždės, ir Saulė, ir Mėnulis. 
Nematoma kuriančioji šviesa, nuo Žemės sklindanti, 
surado savo atspindį jose.

Pirmąkart Visatoje apsireiškė būties naujasis pla
nas! Materialusis planas, ir jis švytėjo.

Niekas, nei gyvas, nei negyvas, iki atsiradimo Že
mės neturėjo regimos materijos savybių, Žemė lietėsi 
su viskuo šioje Visatoje, bet liko savimi pačia. Ji atsi
rado kaip tobulas kūrinys. Kas augo, kas gyveno, kas 
plaukiojo, kas skraidė, tas nemirė ir niekad neišnyko. 
Net iš puvėsio mašalėlis atsirasdavo, o mašalais kita 
gyvybė mito, viskas liejosi į vientisą ir nuostabią gy
vybę.

Sumišusios ir susižavėjusios esybės visos Visatos į 
Žemę žvelgt pradėjo. Žemė lietėsi su viskuo, bet nie
kam nebuvo duota prisiliest prie jos.

Dievo viduje stiprėjo įkvėpimas. Ir Meilės vakuumą 
užpildžiusioj šviesoj esybė Dievo keitė savo formas ir 
pamažu pavidalą įgavo, kuris nūnai būdingas žmogui.

Anapus greičio, anapus laiko kūrė dieviška mintis. 
Įkvėpimo, nušvitimo liepsnose jinai pranoko iki bega
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lybės visų kitų energijų mintis ir kūrė! Ji tvėrė, kol kas 
tik savyje, kol kas nematomą tvarinį.

Staiga tvykstelėjo nušvitimas, ir krūptelėjo nauja 
liepsna Meilės energija. Ir džiugiai susižavėjęs šūkte
lėjo Dievas:

— Žiūrėki, Visata, žiūrėki! Štai sūnus mano! Žmo
gus! Jisai ant Žemės stovi. Jis materialus! Ir jame yra 
visų Visatos energijų dalelytės. Jis gyvena visuose Vi
satos lygmenyse. Jis sutvertas pagal mūsų paveikslą ir 
mūsų panašumą, jame yra visų jūsų energijų dalelės, 
tad pamilkite. Pamilkite jį.

Visoms esybėms džiaugsmą teiks sūnus mano. 
Jis — sutvėrimas! Jis — gimimas! Jis viskas iš visų! Jis 
naują tvarinį sukurs, ir vis pasikartojantis jo atgimimas 
į begalybę nusitęs.

Ir vienas, ir daugel kartų padaugintas, šviesą ne
matomą skleisdamas, ją suliedamas į vienį, jis val
dys Visatą. Gyvybės džiaugsmą visiems jis dovanos. 
Aš viską jam atidaviau, atiduodu ir tai, ką sumanysiu 
ateity.

— Taip pirmąkart tu vienas stovėjai nuostabiojoj 
Žemėj, — baigė pasakoti Anastasija.

— Tu apie ką kalbi? Apie mane?
— Apie tave, Vladimirai, ir dar apie tą, kuris žvilgs

niu eilutę šią palies.
— Ką tu kalbi, Anastasija? Tarp tų dalykų nėra jokio 

ryšio. Argi gali visi skaitantys stovėti ten, kur, kaip sa
kyta, stovėjo tik vienas? Ir Biblijoje apie tai kalbama. Iš 
pradžių buvo vienas žmogus, vardu Adomas. Ir tu pati 
sakei, Dievas vieną sutvėrė.
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— Teisingai, Vladimirai. Bet pažiūrėk, iš vieno kilom 
mes visi. Dalelė jo, tos dalelės informacija, įsikūnijo vi
suose, kas gimė Žemėje. Ir jei valinga mintimi atmesi 
naštą niekingų rūpesčių, pajusi potyrius, kurie lig šiol 
toje dalelėje išliko. Ji buvo ten, ji viską atmena. Dabar ji 
tavyje, kiekviename ji Žemės žmoguje. Tik leisk jai atsi
skleisti, pajuski, ką matei, ir tu, kuris šias eilutes dabar 
skaitai, — ką tu matei savos kelionės pradžioje.

— Čia tai bent! Vadinasi, visi, dabar gyvenantys, pa
čioj pradžioj tenai, toje Žemėje jau buvo?

— Taip. Bet Žemėje šitoj, o ne anoj. Tiesiog pavidalo 
kitokio buvo Žemė.

— O kaip galėtum pavadinti mus visus kartu?
— Ar ne Adomo vardas tau labiausiai įprastas? Aš 

jį vartosiu, o tu įsivaizduok, kad tai tu. Tegu kiekvienas 
save įsivaizduoja šiuo vardu vadinamas. O aš žodžiu šį 
vaizdinį šiek tiek sustiprinsiu.

— Gerai, padėki. Nes aš save tame laike kol kas sil
pnai įsivaizduoju.

— Kad jaustumeis geriau, įsivaizduoki, kad įžengei į 
sodą tuo metu, kai vasara pavasarį sutinka, o sode jau 
vaisiai rudenio prinokę. Sode yra būtybių, kurias regi 
tu pirmąkart. Vienu žvilgsniu sunku aprėpti viską, kai 
viskas nauja ir viskas — tobulybė. Bet prisiminki, kaip 
tu, Adomai, pirmąkart žiedelį pamatei, kai jis patraukė 
tavo dėmesį. Žiedelis mažulytis.

Rugiagėlės žiedas, žiedlapius formavo linijos toly
gios. Silpnai švytėjo žiedlapiai, dangaus šviesas lyg at
spindėdami. Ir tu, Adomai, prisėdai šalia žiedo ir kūri
niu grožėjais. Bet kiek į žiedą bežiūrėtum, jo vaizdas 
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nuolat kito. Vėjelis glamonėdamas siūravo žiedą ant 
kotelio plono, ir žiedlapiai virpėjo saulės spinduliuos, 
ir keitės atspindžiai šviesos, ir mainės pustoniai švel
niausi. Kartais nuo vėjelio žiedlapiai virpėjo, kartais 
mosavo tarsi sveikindami žmogų, o kartais tarsi diriga
vo muzikai, kuri skambėjo sieloje. Švelniausias aroma
tas žiedo šio tave, žmogau, apgaubti siekė.

Staiga riaumojimas galingas Adomui pasigirdo, jis 
atsistojo ir atsigręžė į garsą. Kiek tolėliau stovėjo mil
žiniškas liūtas su liūte. Liūtas riaumojimu pagarsino 
apylinkėms save.

Adomas pažvelgė į stuomenį dailų ir galingą, vešliais 
karčiais vainikuotą. Ir liūtas Adomą pamatė, ir tą pačią 
akimirką galingais šuoliais leidosi link jo, ir liūtė iš pa
skos. Gėrėjosi Adomas žaisme jų raumenų galingų. Per 
tris metrus nuo Adomo sustingo žvėrys. Juos švelniai 
glostė žmogaus žvilgsnis, ir liūtas palaimoje ant žemės 
prigulė, šalia ir liūtė, abu gulėjo net nekrustelėdami, 
kad netrukdytų palaimingai šiltai šviesai, skleidžiamai 
žmogaus.

Adomas pirštais kedeno liūto karčius, apžiūrinėjo ir 
čiupinėjo galingos letenos nagus, lietė ranka sava iltis 
baltas ir šypsojosi, kai murkė liūtas, apimtas palaimos.

— Anastasija, kokią šviesą skleidė pačioj pradžioj 
žmogus, kad net ir liūtas nesudraskė jo? Ir kodėl da
bar šviesa iš jo nesklinda? Dabar juk niekas neskleidžia 
šviesos.

— Vladimirai, nejau nepastebėjai, egzistuoja ir da
bar didelis skirtumas. Žmogaus žvilgsnis pastebi visa, 
kas Žemėje yra. Jis paslaptingas, mįslingas, nepaaiški
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namos galios kupinas. Žmogaus žvilgsnis gali glamonė
ti. Žmogaus žvilgsnis gali ir sustingdyti visą gyvastį šal
čiu griovimo. Sakyki, ar tau neteko kieno nors žvilgsnio 
šilumą pajusti? O gal sunkumą sieloj pajunti, kai į kitas 
akis žvelgi?

— Na, apskritai nutikdavo tatai. Nutikdavo — jauti, 
kad žiūri į tave kažkas. Kartais malonu, o kartais nelabai.

— Na, matai. Vadinasi, žinoma ir tau, kad žvilgsnis 
glamonėjantis šilumą viduj paskleis, o kitas — šaltį 
ir griuvėsius. Tačiau pirmosiomis dienomis žmogaus 
žvilgsnis stipresnis buvo daugel kartų. Kūrėjas padarė 
taip, kad visa gyvybė siekė šilumos šio žvilgsnio.

— O kur dabar visa galia to žvilgsnio išgaravo?
— Išgaravo ne visa galia. Jos liko dar pakankamai, 

bet tuštybė, mąstymo paviršutiniškumas, esmės klai
dingas supratimas, miglota sąmonė užgožia žvilgsnį, 
neleidžia išsiskleisti tam, ko tikis iš žmogaus visi. Sie
los šiluma kiekvieno viduje rusena. Ak, kad mumyse 
visa ji išsiskleistų! Visa tikrovė galėtų virsti nuostabiu 
pirmapradžiu sodu.

— Išsiskleistų kiekviename žmoguje? Kaip pas Ado
mą iš pradžių? Bet ar įmanoma tatai?

— Realizuotis gali visa, prie ko veržiasi žmogaus 
mintis, jei su kitų žmonių mintimis susilydo ji į vien
tisybę.

Kai Adomas vienas buvo, jo minties galia prilygo tai, 
kurią dabar visa žmonija turi.

— Tai bent! Ar ne todėl bijojo liūtas jo?
— Liūtas žmogaus nebijojo. Liūtas šviesai palai

mingai lenkėsi. Esatis visa pažinti siekia tą palaimą, 
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kurią suteikti gali tik žmogus. Už tai esybės visos, ir 
ne vien tik Žemėj esančios, laikyti pasiryžę žmogų 
draugu, broliu ir dievu. Visada tėvai gebėjimus ge
riausius savo vaikams įskiepyt siekia. Vien tik tėvai 
visa širdim geidauja, kad vaikai gabumais pranok
tų juos. Kūrėjas žmogui — sūnui savo — su kau
pu atidavė visa tai, ko įkvėpimo liepsnoje jis siekė 
Pats. Ir jei visi suprasti gali, kad Dievas tobulas, tegu 
tėvų jausmais pajunta, kokį vaiką — mylimiausią 
sūnų — žmogų sutverti siekė Dievas tėvas. Kaip jis 
atsakomybės nebijojo, kaip įsipareigojo Sau per am
žių amžius neišsižadėti savo tvarinio. Jis ištarė žo
džius, po milijonų metų mus pasiekusius: „Tai mano 
sūnus — žmogus. Tai mano paveikslas! Tai mano pa
našumas.“

— Vadinasi, Dievas norėjo, kad Jo sūnus, Jo kūrinys, 
vienu žodžiu, žmogus būtų stipresnis už Jį?

— Siekiai gimdytojų visų tegu patvirtina šią mintį.
— Na, ar Adomas pirmą dieną pateisino Dievo sva

jones? Ką veikė jis toliau, po susidūrimo su liūtu?
— Adomas visą esatį pažinti siekė. Nustatyti vardą, 

paskirtį kiekvieno gyvio. Kartais greitai uždavinį jis 
išspręsdavo, o kartais vargdavo ilgai. Štai, pavyzdžiui, 
per pirmą dieną ligi pat vakaro jis bandė nustatyti 
prentozauro paskirtį, bet taip ir neįstengė. Štai ir neli
ko prentozaurų Žemėje.

— Kodėl jie išnyko?
— Todėl išnyko, kad žmogus jų paskirties nenustatė.
— O prentozaurai — tai tie, kelis kartus už dramblį 

didesni?
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— Taip, jie buvo didesni už dramblį, nedidelius 
sparnus turėjo ir mažytę galvą ant ilgo kaklo, ir iš nas
rų galėjo spjaudyti ugnim.

— Kaip pasakoj. Slibinas Goryničius, pavyzdžiui, 
liaudies pasakose svaidėsi taip pat liepsnom. Bet tai 
pasakos, o ne tikrovė.

— Apie realybę praeities pasakose kartais kalbama 
užuominomis, netiesiogiai, o kartais — tiksliai, žodis 
žodin.

— Nejaugi? Iš ko gi buvo sudaryta ta pabaisa? Kaip 
iš gyvo sutvėrimo gerklės liepsnos gali plūsti? O gal 
ugnis — tik simbolis? Na, tarkim, slibinas pykčiu alsa
vo?

— Didžiulis prentozauras buvo geras, o ne piktas. 
Didžiulis tūris turėjo svorį jo sumažinti.

— Ar tai įmanoma — kaip gali didžiulis tūris svorį 
mažinti?

— Kuo labiau balioną užpildysiu lengvesnėmis už 
orą dujomis, tuo jis lengvesnis taps.

— O kuo čia prentozauras dėtas, juk ne balionas jis?
— Ir prentozauras buvo kaip didžiulis gyvas balio

nas. Konstrukcija skeleto jo lengva, o organai vidaus 
maži. Viduje, tarsi balionas, tuštuma, nuolat užpildo
ma lengvesnėmis už orą dujomis. Pasišokėjęs, spar
neliais suplasnojęs galėjo prentozauras šiek tiek pa
skristi. Kai dujų susikaupdavo per daug, iškvėpdavo 
jas per nasrus. Iš nasrų kyšojo titnaginės iltys, joms 
susidaužius kyla kibirkštis, nuo jos užsidega iš pilvo 
ertmės besiveržiančios dujos, ir štai — veržias iš nas
rų liepsna.
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— Tai bent! Bet stabtelėk ir pasakyk, kas dujomis 
pripildo jį?

— Jau sakiau, Vladimirai, kad dujos pačios viduje 
gaminosi nuo perdirbamo maisto.

— To būt negali! Dujų tik Žemės gelmėse yra. Jas iš 
ten išgauna, po to balionus gamtinėmis dujomis pripil
do arba vamzdžiais iki dujinių plytelių virtuvėse tiekia. 
O tu sakai — nuo maisto. Nejau taip paprasta?!

— Taip, paprasta.
— Aš šitokiu paprastumu nepatikėsiu, manau, ir 

niekas tuo nepatikės. Suabejos ne tiktai tuo, ką apie 
prentozaurą tu kalbi, bet apskritai viskuo, kas tavo pa
sakyta. Taip kad nerašysiu apie tai.

— Vladimirai, negi manai, kad klystu ir meluot ga
liu?

— Meluot gal nemeluoji, bet dėl dujų tai tikrai su
klydai.

— Aš neklystu.
— Įrodyk.
— Vladimirai, tavo skrandis, kaip ir kitų žmonių, 

šiandien tokias pačias dujas gamina.
— Negali būti.
— O tu patikrink. Imk ir padek, kai iš tavęs pradės 

jos veržtis.
— Kaip tai — iš manęs? Iš kur? Kur padegti?
Anastasija ėmė juoktis ir tarė pro juokus:
— Na, tu kaip tikras vaikas. Pats pagalvok, iš patir

ties tai intymios.
Retkarčiais aš pagalvodavau apie tas dujas. Ir ko 

jos man taip įstrigo? Galiausiai nutariau šį bandymą 
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atlikti. Atlikau grįžęs iš Anastasijos. Dega! Ir jos visus 
žodžius apie pirmąsias Adomo dienas arba apie mūsų 
pirmąsias dienas ėmiau prisiminti vis labiau domėda
masis. Kažin kodėl kyla toks įspūdis, lyg į šiandieną iš 
tų dienų pirmųjų mes kažką paimti su savim užmiršo
me. O gal tik aš užmiršau. Tiek to, tegu kiekvienas pats 
nusprendžia, kai sužinos, kokia ji buvo, Žmogaus diena 
pirmoji. Štai ką apie tai Anastasija sakė.


